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Tutup Tiap 
Senin 

Dan
Selasa

Sampai sejauh ini, ajang Asian Games 
sudah memberikan banyak warna 
untuk kita. Warna kebanggaan saat 
upacara 
pembukaan 
berlangsung 
megah dan 
spektakuler, 
mempertont
onkan adat 
dan budaya 
Indonesia 
yang sangat 
indah. Ada 
juga aksi 
naik motor 
Jokowi yang 
mendunia 
viral sampai 
kemana-
mana. Baik 
pendukung Jokowi maupun pembenci 
Jokowi sama-sama memviralkan 
kejadian itu dengan gayanya masing-
masing. Ada juga warna perjuangan 

Olah Raga 

Menyatukan Perbedaan Politik
dan pengorbanan menghiasi setiap 
pertandingan yang ada. Semua berlomba-
lomba menjadi yang terbaik untuk 

mengharu
mkan 
nama 
bangsa 
dan 
negaranya
. Jatuh 
bangun, 
berkeringa
t, 
menangis 
bahkan 
sampai 
cidera 
berdarah-
darah juga 
ada. 
Warna 
kesedihan 

saat kalah, warna kegembiraan saat 
menang dan mendapat medali. Warna 
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kebanggaan saat melihat anak, kakak, 
teman atau kekasihnya berhasil 
mempersembahkan yang terbaik untuk 
negara. Warna keharuan saat melihat 
bendera negaranya berhasil naik ke 
puncak tertinggi diiringi lagu 
kebangsaan negara. Semuanya tersaji 
lengkap dalam ajang Asian Games 
XVIII di Jakarta Palembang. Prestasi 
demi prestasi terus ditorehkan anak-
anak bangsa. Medali demi medali terus 
dipersembahkan atlet-atlet 
kebanggaan Indonesia. Target 16 emas 
yang dipatok Jokowi sudah terlampaui. 
Terlampaui banyak malahan. Indonesia 
menang banyak. Sampai data terakhir 
dari kompas, perolehan medali 
Indonesia sebanyak 30 emas, 23 perak 
dan 37 perunggu. Membanggakan 
sekali bukan. Berbeda jauh dengan 
prestasi Indonesia di ajang Asian 
Games 4 tahun yang lalu. Menpora 
saat itupun tak mampu menghafal lagu 
Indonesia Raya dengan baik dan 
benar. Tiga puluh kali lagu Indonesia 
Raya berkumandang mengiringi 

naiknya Bendera Merah Putih 
kebanggaan kita semua. Jokowi 
membangun Indonesia lewat Asian 
Games. Jokowi mempertontonkan 
sportivitas di dunia politik. Ada momen 
mengharukan yang terjadi pada Asian 
Games 2018 tanggal 29 Agustus 2018. 
Momen mengharukan yang terjadi di 
TMII telah menjadi saksi. Seorang atlet 
pencak silat bernama Hanifan Yudani 
berlari sambil mengibarkan bendera 
merah-putih di punggungnya. Ia telah 
berhasil menambah medali emas untuk 
Indonesia yang ke 29. Perasaan haru 
yang menyelimuti membuatnya 
melangkah naik ke kursi VVIP dengan 
yakin. Hanifan menyalami dan memeluk 
barisan tersebut satu-persatu, Presiden 
Jokowi pun memberi ucapan selamat 
dan memeluknya atas prestasi yang 
telah Hanifan raih. Usai melewati kursi 
yang diduduki Presiden Jokowi, Hanifan 
pun memeluk Prabowo dengan erat yang 
disambut tepuk tangan meriah dari 
Presiden Jokowi. Dan disinilah momen 
haru itu terjadi, Hanifan menarik tangan 
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Jokowi dan Prabowo dengan tiba-tiba, 
ia ingin memastikan jarak berdiri 
keduanya semakin dekat, awalnya 
Jokowi dan Prabowo terlihat bingung 
dengan apa yang hendak dilakukan 
atlet itu, tanpa disangka-sangka 
hanifan langsung merangkul dan 
memeluk keduanya. Pelukan mereka 
bertiga disusul dengan antusias 
penonton dan pembawa acara. Usai 
memeluk terlihat hanifan mengangkat 
telunjuknya, seakan berkata "bersatu". 
Pelukan hangat dari Joko Widodo ke 
Prabowo benar-benar menunjukkan 
sikap kenegarawanan sang presiden. 
Ia benar-benar menunjukkan 
bagaimana menjadi pemimpin yang 
luar biasa membangun harkat dan 
mengedepankan martabat para lawan 
politiknya. Joko Widodo menggunakan 
momen Asian Games untuk memeluk 
Prabowo. Prabowo pun terlihat tak 
berdaya untuk menolak pelukan Joko 
Widodo. Kita tahu bahwa Prabowo 
pernah menolak jabat tangan Jokowi. 

Akan tetapi, kali ini Prabowo tak bisa 
menghindar, Asian Games menjadi ajang 
mempersatukan dua hal yang terpisah 
satu sama lain. Asian Games menjadi 
sebuah perhelatan akbar untuk 
membangun karakter bangsa. Tak lama 
setelah itu, atlet pencak silat Wewey Wita 
berhasil mempersembahkan emas ke 30 
untuk Indonesia. Acara pengalungan 
medali dilakukan oleh Jokowi didampingi 
Prabowo. Jokowi berjalan dengan 
gagahnya di depan. Prabowo mengikuti 
dari belakang sambil sesekali 
mengulurkan tangan memberi jalan dan 
mempersilakan Jokowi berjalan terlebih 
dahulu. Pemandangan yang sangat 
menyejukkan mata dan hati kita semua. 
Tak ada acara saling mendahului dan 
saling menyakiti. Semuanya tahu 
menempatkan dirinya masing-masing 
sesuai posisi dan kapasitasnya. Indahnya 
Indonesia. Saat lagu Indonesia Raya 
dikumandangkan, semuanya termasuk 
Jokowi dan Prabowo menghadap, melihat 
dan memberi hormat pada bendera yang 
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sama. Sang Merah Putih kebanggaan 
kita semua. Setelah itu tampak Jokowi 
ng-vlog bersama Wewey dan Prabowo. 
Rukun. Indah. Mengharukan. 
Membanggakan. Kita bisa bersatu khan 
ternyata. Tugas kita sekarang adalah 
mempertahankan kerukunan ini 
sekalipun nanti ajang Asian Games 
sudah berakhir. Indonesia mendapatkan 
30 emas per hari ini. Pelukan yang 
diberikan Hanifan ini seakan memberi 
isyarat untuk kita, rakyat Indonesia. 
Joko Widodo mempertontonkan sebuah 
peran kemanusiaan yang paling hebat. 
Memeluk musuh adalah tindakan yang 
paling sulit dilakukan oleh siapapun. 
Tapi Jokowi, orang yang sudah selesai 
dengan dirinya sendiri, tidak memiliki 
musuh apapun yang ada. Semua lawan 
politiknya menjadikan Joko Widodo 
semakin cemerlang dan semakin 
bersinar. Joko Widodo bisa 
menggunakan kekuatan destruktif 

musuh untuk membuat dirinya semakin 
kuat. Inilah filsafat Jawa yang ia miliki 
sampai sekarang. Bahwa kesuksesan 
Indonesia dapat dengan mudah diperoleh 
jika kita bersatu, kemenangan ini bukan 
milik perorangan, tapi milik bersama. Ada 
peran para atlet, Menpora, Supporter, 
Presiden Jokowi dan Prabowo. 
Bagaimana bisa demikian? Karena tanpa 
Presiden Jokowi dan jajarannya, 
Indonesia tidak akan menjadi tuan rumah 
Asian Games 2018, melainkan Vietnam. 
Peran Indonesia sebagai tuan rumah 
Asian Games ini, dapat menjadi 
keuntungan tersendiri untuk Indonesia. 
Pasalnya sebagai tuan rumah, Indonesia 
punya hak mengajukan cabang olah raga-
cabang olah raga lain diluar yang sudah 
ada di Asian Games. Dan berkat Menpora 
kabinet Jokowi, yaitu Imam Nahrawi, 
pencak silat sukses menjadi salah satu 
cabor baru yang dipertandingkan di Asian 
Games kali ini. Tidak sampai disitu, peran 
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Prabowo untuk atlet pencak silat juga 
besar, karena selama 3 periode beliau 
menjadi ketum IPSI, Prabowo-lah yang 
membina dan memotivasi para atletnya 
secara baik. Kemudian peran para atlet 
juga sangat penting, karena tanpa 
kehadiran dan tekad mereka, Indonesia 
tidak akan memborong emas sebanyak 
ini. Yang terakhir tentu saja peran para 
supporter yang bersedia meluangkan 
waktunya untuk mendukung dan 
membakar semangat anak bangsa. Hal 
ini menjadi bukti nyata bahwa 
keberhasilan Indonesia dapat diraih 
selama kita bersatu. Belakangan ini 
mungkin beberapa dari kita ada yang 

lupa akan makna persatuan, hanya 
karena perbedaan pilihan dan pendapat, 
tak jarang malah menimbulkan 
perpecahan antar teman bahkan 
saudara. Seharusnya, persoalan politik 
selesaikanlah di forum politik saja dan 
tinggalkan itu disana. Diluar dari itu, kita 
bersaudara. Jangan lagi ada perpecahan 
dan kalimat permusuhan hanya karena 
berbeda pilihan. Jangan lagi terprovokasi 
dengan hasutan yang ingin melihat kita 
tercerai-berai, seperti yang pernah 
Presiden Jokowi katakan dalam 
pidatonya "Persatuan dan gotong royong 
adalah syarat bagi kita untuk menjadi 
bangsa besar, kita tidak akan pernah 
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menjadi besar jika terjebak dalam 
perpecahan, dan kita tidak pernah 
betul-betul merdeka tanpa kerja keras" 
Jokowi mengajarkan para 
pendukungnya untuk mencintai 
kedamaian. Pemimpin ini mengajarkan 
kita untuk bersatu padu dan menerima 
perbedaan. Jokowi mengajarkan kita 
untuk merangkul orang-orang yang 
sempat terpecah. Siapa yang sudah 
dirangkul? Banyak sekali. Kita harus 
berterima kasih kepada Hanifan, sudah 
mewakilkan keinginan generasi 
penerus bangsa yang bosan dengan 
politik yang dipenuhi provokasi. Kita 
berharap mulai saat ini politik kita dapat 
membuka lembaran baru dengan 
strategi yang bersaing secara sehat. 
Terimakasih pak prabowo, sudah 
mendukung para atlet pencak silat, 
selama IPSI dibawah 
kepemimpinanmu. Dan, terimakasih 
Pak Jokowi sudah menyemangati dan 
memberi perhatian penuh untuk anak 

bangsa. Walau kita semua tahu dirimu 
pasti lelah, harus bolak balik Lombok-
Jakarta untuk menengok anakmu yang 
sedang membutuhkan perhatianmu di 
Lombok, sembari memberi dukungan 
positif kepada anakmu yang sedang 
berjuang mengangkat nama Indonesia 
di Jakarta. Semoga kejadian ini dapat 
dijadikan contoh, bahwa bersaing 
secara sehat dengan menonjolkan 
prestasi dan tulus dalam mengerjakan 
sesuatu adalah strategi terbaik untuk 
mencerdaskan bangsa. Demokrasi 
sesungguhnya bagi Indonesia, adalah 
kesatuan dalam persatuan, dimana 
aspirasi berbeda disajikan dengan 
penuh makna dalam konten yang selalu 
positif, untuk Indonesia maju, 
bermartabat, dan sejahtera 
kedepannya. Pelangi menjadi sangat 
indah karena ada banyak warna. Begitu 
juga Indonesia. Indonesia menjadi kuat 
karena perbedaan yang bersatu dalam 
semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ayo 
Indonesia bersatulah. Kita bisa!!!
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Info SIP

Umumnya wanita tak akan panik jika 
mengetahui ada darah saat buang air 
kecil, apalagi jika itu memang saatnya 
menstruasi. Namun ada kalanya kamu 
perlu khawatir jika darah justru keluar 
saat kamu buang air kecil. Karena 
kencing berdarah bukan hal yang 
normal.Dilansir dari Women's Health, 
kencing darah disebut dengan 
hematuria. Menurut National Institute of 
Diabetes and Digestive and Kidney 
Diseases, ada dua jenis hematuria 
yang bisa dibedakan, yaitu hematuria 
makroskopis atau gross hematuria dan 
hematuria mikroskopis.Hematuria 
makroskopis atau gross hematuria 
adalah ketika darah terlihat jelas dan 
pekat ketika buang air kecil, sedangkan 
hematuria mikroskopis adalah ketika 
darah tidak bisa dilihat oleh kasat mata 
dan hanya bisa dilihat dengan 
mikroskop.Penyebab umum kencing 

Penyebab Dan Bahaya Kencing Darah

darah adalah adanya batu ginjal yang 
terbentuk di dalam ginjal dan keluar ke 
saluran kemih. Bisa juga disebabkan 
oleh infeksi saluran kemih, kanker 
kandung kemih atau kanker ginjal. pada 
lelaki bisa disebabkan oleh 
pembengkakan kelenjar prostat dan 
kanker prostat.Gejala yang bisa 
dirasakan adalah rasa sakit di punggung 
dan sensasi terbakar ketika buang air 
kecil. Terkadang air urin tidak benar-
benar merah, bisa saja kemerahan, pink, 
atau agak gelap kecokelatan. Hal ini 
perlu diwaspadai, apalagi jika siklus 
menstruasimu masih jauh.Jadi, segera 
periksakan ke dokter jika hal ini terjadi. 
Banyak wanita mungkin tak pernah tahu 
bahwa ada bahaya kesehatan yang 
mengancam berhubungan dengan 
buang air kecil, dan berdarah ketika 
buang air kecil jelas bukan hal yang 
kamu inginkan
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Tanah Air

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Alexander Marwata 
mengaku pihaknya mendapat sebuah 
bukti dugaan keterlibatan Direktur Utama 
PLN Sofyan Basir dalam pusaran kasus 
suap PLTU Riau-1.
 Satu bukti itu berupa keterangan 
saksi."Keterangan salah satu saksi," kata 
Alexander, Jumat (31/8).
Namun, bukti itu belum cukup kuat untuk 
menjerat Sofyan. KPK masih 
membutuhkan sejumlah alat bukti lain.
Proyek PLTU Riau-I sendiri masuk dalam 
proyek 35 ribu Megawatt yang 
rencananya bakal digarap Blackgold, PT 
Samantaka Batubara, PT Pembangkit 
Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China 
Huadian Engineering Co. Ltd.
KPK sudah memeriksa sejumlah saksi 
dalam kasus dugaan suap ini, mereka di 
antaranya Direktur Utama PT PLN 
Sofyan Basir, serta Direktur Utama PT 
Pembangkitan Jawa-Bali Investasi 
Gunawan Y Hariyanto. Kemudian 
Direktur Utama PT Pembangunan Jawa 
Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara dan 

Sofyan Basir Terlibat Kasus PLTU Riau 1

Direktur Utama PT Samantaka Batubara 
Rudi Herlambang.Pemeriksaan terhadap 
mereka untuk mendalami kongkalikong 
PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dengan 
petinggi PT PLN terkait penunjukan 
langsung perusahaan Blackgold, PT 
Samantaka Batubara, PT Pembangkit 
Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China 
Huadian Engineering Co. Ltd menjadi 
satu konsorsium yang menggarap proyek 
tersebut.Apalagi, dari balik jeruji besi, Eni 
Saragih sempat mengungkap peran 
Sofyan Basir dan Kotjo sampai PT PJB 
menguasai 51 persen asset. Nilai asset 
itu memungkinkan PT PJB menunjuk 
langsung Blackgold sebagai mitranya.
Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, 
BlackGold, Samantaka, dan Huadian 
menandatangani Letter of Intent (LoI) 
atau surat perjanjian bisnis yang secara 
hukum tak mengikat para pihak. LoI 
diteken untuk mendapatkan Perjanjian 
Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas 
PLTU Riau-1. Samantaka rencananya 
akan menjadi pemasok batu bara untuk 
PLTU Riau-1.

Kondisi kulit kepala yang gatal bisa 
disebabkan oleh banyak hal. Mulai dari 
karena alergi, ketombe, rambut yang 
kotor, hingga perawatan rambut yang 
salah. Perubahan cuaca pun bisa jadi 
faktor penyebab kulit kepala gatal. 
Jika kulit kepala 
Anda tiba-tiba 
meradang dan 
merah, berikut 
beberapa cara 
mengatasinya 
secara instan 
seperti dilansir 
dari Female 
Network, Sabtu 
(28/7/2018).
1. Ganti 
shampoo Anda
Kulit kepala 
seperti kulit di 
wajah Anda. 
Artinya, 
menggunakan 
sampo yang 
mengandung 
terlalu banyak 
pembersih sangat tidak dianjurkan. 
Jagalah kulit kepala Anda agar 
kelembabannya seimbang dengan 
memakai bahan-bahan yang berfungsi 
melembabkan seperti madu dan lidah 
buaya. Sampo yang mengandung 
bahan-bahan tersebut akan 
menyingkirkan sensasi gatal karena 
membantu melembabkan kulit kepala 
dan mengelupaskan sel-sel kulit mati.
2. Cuci rambut dengan air dingin
Mencuci rambut dengan air dingin akan 
menghentikan rasa gatal dalam 
sekejap. Plus, cara ini akan membuat 
kulit kepala Anda terasa bersih.
3. Bilas dengan cuka
Cuka mempunyai sifat antibakteri dan 
antiperadangan sehingga mampu 
mencegah gatal di kulit kepala. Cuka 
juga bisa menghilangkan kotoran, 
minyak, dan serpihan kulit mati di kulit 
kepala Anda.
4. Pakailah masker rambut

Mengatasi Kulit Kepala Yang Gatal

Gunakan masker rambut yang tepat 
untuk mengelupas ketombe dan kotoran 
dari kulit kepala Anda.
Mencuci rambut dengan air dingin akan 
menghentikan rasa gatal dalam sekejap. 
Plus, cara ini akan membuat kulit kepala 

Anda terasa 
bersih.
3. Bilas dengan 
cuka
Cuka 
mempunyai 
sifat antibakteri 
dan 
antiperadangan 
sehingga 
mampu 
mencegah gatal 
di kulit kepala. 
Cuka juga bisa 
menghilangkan 
kotoran, 
minyak, dan 
serpihan kulit 
mati di kulit 
kepala Anda.
4. Pakailah 

masker rambut
Gunakan masker rambut yang tepat 
untuk mengelupas ketombe dan kotoran 
dari kulit kepala Anda.
Produk perawatan kulit mengandung 
bahan-bahan ampuh yang langsung 
masuk ke kulit kepala Anda dan 
membersihkannya dari bakteri atau 
kotoran. Pakailah produk perawatan kulit 
yang mengandung lidah buaya, 
peppermint, dan minyak pohon teh untuk 
mengurangi iritasi dan kemerahan.
6. Berikan minyak pohon the
Minyak pohon teh tidak hanya digunakan 
untuk mengusir jerawat, namun juga bisa 
untuk mengatasi rasa gatal di kulit. 
Campurkan beberapa tetes minyak 
pohon teh dengan air, celupkan bola 
kapas ke dalamnya, dan dengan lembut 
aplikasikan pada kulit kepala Anda 
sebelum tidur. Formula lembut ini akan 
membantu mencegah kulit kepala terlalu 
kering yang bisa menyebabkan gatal.
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Tanah Air

 Sara Netanyahu, istri Perdana Menteri 
(PM) Israel Benjamin Netanyahu resmi 
menjadi tersangka kasus suap, Kamis 
(30/8). "Istri Perdana Menteri Benjamin 
Netanyahu, Sara Netanyahu resmi 
tersangka menerima suap," kata polisi 
Israel seperti dilansir situs berita 
Haaretz, Kamis (30/8).Kasus yang 
dikenal dengan Case 4000, adalah 
salah satu dari penyelidikan terhadap 
pemimpin Israel yang masih 
berlangsung.Salah satu kasus terbesar 
yang dihadapi Netanyahu, Case 4000 
terkait hubungan PM Israel itu dengan 
Kementerian Komunikasi. Di mana 
Netanyahu merangkap jabatan menteri 
komunikasi selama menjadi PM Israel, 
serta firma telekomunikasi Israel, 
Bezeq.Jaksa menuntut menyatakan 
aturan yang dibuat Benjamin 
Netanyahu mendatangkan keuntungan 
senilai 1 miliar shekel (Rp1 triliun) bagi 

Istri Netanyahu Resmi Jadi Tersangka Korupsi

Internasional 

Shaul Elovitch, temannya sekaligus 
pemegang saham utama Bezeq. Sebagai 
imbalannya, Elovitch memberikan 
Netanyahu pemberitaan yang 
menguntungkan pihaknya di situs berita 
yang dia miliki Walla! News.
Sidang pemeriksaan di Pengadilan Tel 
Aviv, Kamis (30/8) membahas aset-aset 
Elovitch yang telah dibekukan polisi. 
Elovitch menyatakan diri tidak bersalah 
atas tuduhan penipuan, penyuapan, 
pencucian uang, pelanggaran 
kepercayaan perusahaan, dan banyak 
lagi.Dalam kasus terpisah yang dikenal 
sebagai "Skandal Pemesanan Makanan", 
Sara Netanyahu dituduh melakukan 
penipuan dan pelanggaran kepercayaan. 
Jaksa menuduh Sara Netanyahu 
menghabiskan lebih dari Us$100 ribu 
(sekitar Rp1,475 miliar) untuk makanan 
dan koki pribadi di kediaman resmi 
Perdana Menteri di Yerusalem.
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Dewan HAM Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) mengatakan pemimpin 
de facto Myanmar Aung San Suu Kyi 
seharusnya mengundurkan diri 
lantaran dianggap tak mampu 
menghentikan pembantaian brutal 
militer terhadap etnis minoritas 
Rohingya.
"Dia (Suu Kyi) 
berada dalam 
posisi bisa 
melakukan 
sesuatu. Dia 
bisa saja tetap 
diam, atau lebih 
baik lagi, dia 
seharusnya bisa 
mengundurkan 
diri," kata 
Kepala Dewan 
HAM PBB Zeid 
Ra'ad Al 
Hussein kepada 
BBC seperti 
dilansir AFP, 
Jumat 
(31/8)."Tidak perlu ada dia (Suu Kyi) 
untuk menjadi juru bicara militer 
Myanmar. Dia tidak perlu mengatakan 
bahwa apa yang terjadi selama ini 
dibumbui masifnya informasi yang 
salah," ucapnya menambahkan.
Kritik tegas Hussein dilontarkan 
menanggapi hasil laporan Tim Pencari 
Fakta PBB terbaru awal pekan ini yang 
menyimpulkan bahwa militer Myanmar 
terbukti berniat melakukan genosida 
terhadap Rohingya.Laporan itu 
mendesak panglima militer Myanmar, 
Mayor Jenderal Min Aung Hlaing dan 
lima jenderalnya diadili atas tindakan 
genosida terhadap 
Rohingya.Dokumen itu juga menyebut 
Suu Kyi, peraih Hadiah Nobel 
Perdamaian, gagal mengunakan 
"kewenangan moralnya" untuk 
melindungi etnis minoritas dengan 
membiarkan ujaran kebencian dan 
persekusi menargetkan Rohingya di 
Rakhine dan sejumlah wilayah lainnya.

Laporan itu dirilis setelah tim pencari 
fakta membuka penyelidikan sejak akhir 
tahun lalu sebagai respons terhadap 
krisis kemanusiaan di Rakhine yang 
memburuk pada Agustus 2017 lalu.
Tim pencari fakta berhasil 
mewawancarai sedikitnya 875 korban 

dan saksi mata di 
perbatasan Bangladesh 
serta beberapa negara 
lain hingga akhirnya 
mengambil kesimpulan 
dalam laporan tersebut.
Tim yang terdiri atas lima 
panelis independen itu 
juga ikut menganalisis 
dokumen, foto satelit, 
gambar, hingga rekaman 
video terkait krisis 
kemanusiaan itu.Krisis 
kemanusiaan dipicu oleh 
operasi pembersihan 
yang disebut militer 
dilakukan untuk 
menangkap "teroris 
Rohingya" yang sempat 

menyerang belasan pos keamanan di 
wilayah itu.
Alih-alih menangkap pelaku, militer 
diduga mengusir, membunuh, hingga 
membakar desa-desa Rohingya di 
Rakhine hingga memicu sedikitnya 700 
ribu etnis tersebut melarikan diri ke 
perbatasan Bangladesh.
Sejak itu, Suu Kyi, salah satu pelopor 
demokrasi dan HAM di Myanmar, terus 
menjadi sorotan dunia internasional 
lantaran dianggap tutup mata terkait 
persekusi warga negaranya sendiri.
Bukannya membuka penyelidikan 
terhadap dugaan pelanggaran HAM di 
negaranya, Suu Kyi malah menyebut 
"gunung es informasi yang salah" telah 
mengaburkan gambaran nyata terkait 
tragedi yang terjadi di Rakhine.
Meski dia berstatus sebagai pemimpin 
de facto negara, pemerintahan sipil Suu 
Kyi tidak memiliki kontrol terhadap 
militer Myanmar yang pernah berkuasa 
di negara itu selama 49 tahun.

Internasional

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
memutuskan bahwa dugaan mahar 
politik yang dituduh dilakukan 
Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS 
tidak terbukti secara hukum. Hal ini 
diputuskan Bawaslu setelah 
memeriksa pelapor dan dua saksi 
yang dihadirkan pelapor.
Dugaan mahar politik ini dilaporkan 
oleh Wakil Ketua Umum LSM 
Federasi Indonesia Bersatu, Frits 
Bramy Daniel pada 14 Agustus 2018. 
Setelah diperiksa, Bawaslu 
menyatakan laporan tersebut 
memenuhi syarat formil dan materiel 
dan diregister dengan laporan Nomor: 
01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 pada 
tanggal 16 Agustus 2018.
"Terhadap pokok laporan nomor 
01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 yang 
menyatakan diduga telah terjadi 

pemberian imbalan berupa uang oleh 
Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS 
pada proses pencalonan presiden dan 
wakil presiden tidak dapat dibuktikan 
secara hukum," ujar Ketua Bawaslu 
Abhan dalam keterangannya, Jumat 
(31/8).Bawaslu, kata Abhan, tidak 
menemukan dugaan pelanggaran yang 
dilanggar oleh Sandiaga Uno. Dalam 
proses klarifikasi, pelapor dan para saksi 
ternyata adalah pihak yang tidak melihat, 
mendengar, atau mengalami secara 
langsung peristiwa yang dilaporkan oleh 
pelapor.
“Pelapor dan saksi hanya mendengar dari 
keterangan pihak lain atau testimunium 
de auditu sehingga tidak memiliki 
kekuatan dalam pembuktian," 
tegasnya.Menurut Abhan, bukti-bukti 
pelapor seperti kliping, screenshoot, dan 

Bawaslu :Kasus Mahar Politik Tak Terbukti Dewan HAM PBB Tuntut Suu Kyi Mundur
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Dewan HAM Perserikatan Bangsa-
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genosida terhadap 
Rohingya.Dokumen itu juga menyebut 
Suu Kyi, peraih Hadiah Nobel 
Perdamaian, gagal mengunakan 
"kewenangan moralnya" untuk 
melindungi etnis minoritas dengan 
membiarkan ujaran kebencian dan 
persekusi menargetkan Rohingya di 
Rakhine dan sejumlah wilayah lainnya.

Laporan itu dirilis setelah tim pencari 
fakta membuka penyelidikan sejak akhir 
tahun lalu sebagai respons terhadap 
krisis kemanusiaan di Rakhine yang 
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video yang disampaikan kepada 
Bawaslu merupakan bukti-bukti yang 
memerlukan keterangan tambahan yang 
membenarkan bukti tersebut.
"Karena bukti-buktinya memerlukan 
keterangan tambahan, maka bukti-bukti 
tersebut patut untuk dikesampingkan," 
katanya.Dalam proses pemeriksaan, 
kata Abhan, sesuai dengan tata cara 
dan mekanisme penanganan 
pelanggaran, Bawaslu mengundang 
terlapor dan saksi-saksi untuk dilakukan 
klarifikasi untuk mendengarkan 
keterangan terhadap peristiwa yang 
dilaporkan.Dari tiga saksi yang diajukan 
oleh pelapor, kata Abhan, satu saksi 
atas nama Andi Arief tidak dapat 
didengarkan keterangannya karena 
tidak memenuhi undangan yang telah 

disampaikan oleh Bawaslu sebanyak 
dua kali sebagaimana ketentuan Pasal 
24 ayat (5) dan ayat (6) Perbawaslu 
Nomor 7 tahun 2018 tentang 
Penanganan Temuan dan Laporan 
Pelanggaran Pemilihan 
Umum."Ketidakhadiran Andi Arief 
memenuhi undangan Bawaslu 
menjadikan laporan yang dilaporkan 
tidak mendapatkan kejelasan terjadinya 
peristiwa pemberian uang kepada partai 
PKS dan PAN. Hal ini dikarenakan Andi 
Arief adalah satu-satunya sumber 
informasi dari pelapor maupun saksi 
yang menyatakan bahwa peristiwa yang 
mereka ceritakan bukanlah peristiwa 
yang mereka lihat langsung melainkan 
hanya melalui akun twitter @AndiArief," 
pungkasnya.

 Presiden Amerika Serikat Donald 
Trump mengatakan kepada parlemen 
kemarin, dia ingin membatalkan 
kenaikan gaji bagi pegawai negeri 
karena dana anggaran negara tidak 
sanggup 
memenuhinya.
Dalam suratnya 
kepada 
Parlemen dan 
Senat, Trump 
menyebut 
kenaikan gaji itu 
'tidak patut'."Kita 
harus berupaya 
mengamankan 
fiskal negara 
tetap berjalan 
sebagaimana 
mestinya dan 
bajet anggaran negara tidak bisa 
memenuhi kenaikan gaji," tulis Trump, 
seperti dilansir laman CNN, Jumat 
(31/8).Awalnya dikabarkan akan ada 
kenaikan gaji bagi pegawai negeri AS 
sebesar 2,1 persen mulai Januari 
mendatang. Selain itu ada penyesuaian 
gaji juga bagi pegawai negeri di tiap 

Trump : Pegawai Negeri Batal Naik Gaji

negara bagian.Namun Trump 
mengatakan kenaikan gaji itu tidak jadi.
"Saya sudah memutuskan untuk 2019, 
untuk pegawai negeri dan pegawai 
daerah di negara bagian kenaikan 

gajinya akan nol," 
tulis dia.
Kongres punya 
kesempatan untuk 
menolak keputusan 
presiden itu jika 
parlemen 
meloloskan undang-
undang yang 
memuat kenaikan 
gaji pegawai negara. 
Senat dan parlemen 
AS akan mengambil 
keputusan dalam 
beberapa pekan 

mendatang.Dalam suratnya Trump 
menegaskan batalnya kenaikan gaji tidak 
akan berdampak pada kemampuan 
pemerintah merekrut tenaga kerja yang 
berkualitas. Dia menyebut pemerintah 
akan fokus dalam merekrut, melatih, dan 
memberi imbalan bagi pegawai negeri 
yang berprestasi.
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Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
memutuskan meneruskan sistem 
perluasan sistem ganjil genap hingga 
selesainya Asian Para Games pada 13 
Oktober mendatang.Asian Para Games 
akan diselenggarakan pada 6 sampai 
13 Oktober 2018 mendatang.
"Pemprov DKI akan meneruskan 
pembatasan lalu lintas sistem ganjil 
genap sampai dengan selesainya Asian 
Paralympic Games tanggal 13 Oktober," 
kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat 
(31/8).Anies beralasan keputusan 
tersebut diambil guna mempermudah 
pengelolaan lalu lintas di Jakarta. 
Sebab, jika sistem ganjil genap tidak 
diteruskan artinya akan ada jeda waktu 
hingga nantinya Asian Paralympic 
Games dimulai 6 Oktober mendatang.
Anies khawatir jika ada jeda waktu, 
justru akan kembali mengubah 
kebiasaan warga Jakarta. Padahal, 
sambungnya, masyarakat telah terbiasa 
dengan perluasan sistem ganjil genap 
yang diterapkan selama gelaran Asian 
Games 2018."Karena itu tuntaskan 
sampai dengan paralympics," ujarnya.
Selain itu, dalam masa perpanjangan 
periode sistem ganjil genap tersebut, 
juga akan dilakukan pengambil data 
lebih lengkap terkait dampak dari 
kebijakan tersebut.
"Jadi kita akan cari data yang lebih 

Aturan Ganjil Genap Tetap Dijalankan

Tanah Air

lengkap sampai dengan Oktober," ucap 
Anies.Untuk perpanjangan sistem ganjil 
genap tersebut, Anies akan merevisi 
Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 
2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas 
Ganjil Genap Selama Penyelenggaraan 
Asian Games 2018."Ya ini akan direvisi," 
katanya.Sebelumnya, Direktur Lalu 
Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya 
Kombes Yusuf menginginkan perluasan 
sistem ganjil genap yang diterapkan 
selama perhelatan Asian Games 2018 
dipermanenkan.Sebab, menurutnya 
setelah dievaluasi pihaknya melihat 
sistem ganjil genap berhasil. 
Keberhasilan itu, sambung Yusuf, juga 
diamini sejumlah pihak yang ikut hadir 
dalam focus group discussion (FDG) 
yang membahas tentang keberlanjutan 
sistem ganjil genap tersebut."Seluruh 
komponen yang hadir maupun 
stakeholder yang ada dalam rapat 
kemarin menyatakan bahwa ini adalah 
berhasil," kata Yusuf di Balai Kota 
Jakarta, Jumat (31/8).Yusuf menjelaskan 
ada sejumlah indikator yang 
menunjukkan keberhasilan sistem ganjil 
genap.Pertama, meningkatnya 
kecepatan kendaraan antara 20-30 
km/jam. Kedua, terjadinya perpindahan 
moda transportasi dari kendaraan pribadi 
ke angkutan umum. Ketiga, penurunan 
angka kecelakaan.

Dirlantas Polda Metro 
Jaya Kombes Yusuf mengatakan, 
pihaknya tengah mencari pemilik mobil 
yang memiliki pelat nomor yang dapat 
berputar otomatis. Hal tersebut 
berpotensi digunakan untuk menghindari 
kebijakan ganjil-genap di Jakarta. 
Sebelumnya, beredar video yang 
menampilkan sebuah mobil berwarna 
putih yang memiliki pelat yang dapat 
berputar dan mengubah nomor pelat 
secara otomatis. Akun Instagram 
@uptodateinfo merupakan salah satu 
akun yang mengunggah video tersebut. 
Awalnya mobil tersebut memiliki pelat 

Bukan Sulap Bukan Sihir Ganjil Genap Lolos Terus

nomor B 2049 TZH. 
Beberapa saat kemudian, pelat mobil 
dapat berputar otomatis dan 
menampilkan nomor B 2726 SKC. Yusuf 
mengatakan, pihaknya telah menerima 
informasi ini dan telah berkoordinasi 
dengan reserse kriminal. Kami sudah 
koordinasi sama reskrim juga, kalau ada 
pemalsuan seperti itu ya silakan boleh 
ditangkap. Kami lagi pantau itu. Ada info 
katanya itu di Palmerah, Slipi, ini akan 
saya sampaikan ke reskrim untuk bantu 
ungkap itu," ujar Yusuf di Mapolda Metro 
Jaya, Kamis (30/8/2018). Meski 
demikian, lanjut Yusuf, hingga saat ini 

Tanah Air
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pihaknya belum 
menemukan 
pemilik mobil 
tersebut. Yusuf 
juga mengakui 
bahwa ini 
adalah kali 
pertama 
pihaknya 
menemui pelat 
nomor model 
semacam ini. 
"Kami belum 
menemukan, 
kami hanya 
menemukan 
pelat dobel itu 
ya. Pelat yang 
ditarik satu ada 
pelat lain. Yang diputar belum ketemu," 
tutur Yusuf. Ia meminta masyarakat 

memberikan 
informasi 
kepada polisi 
apabila 
menemukan 
berbagai 
upaya 
pemalsuan 
pelat nomor 
untuk 
menghindari 
sistem ganjil-
genap. Yusuf 
juga 
mengimbau 
masyarakat tak 
sembarangan 
melakukan 
pemalsuan 

pelat. Ia menyebut, pelaku pemalsuan 
pelat nomor kendaraan akan dikenai 
pasal pidana pemalsuan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump 
disebut akan segera menerapkan 
hambatan tarif untuk produk impor dari 
Tiongkok senilai US$ 200 miliar. Tarif itu 
akan diberlakukan segera setelah 
periode komentar publik selesai pekan 
depan.Ketika dikonfirmasi Bloomberg 
News di Oval Office, Kamis waktu 
setempat, Trump mengatakan hal 
tersebut "tidak sepenuhnya salah".
Trump juga mengkritik Pemerintah 
Tiongkok yang diduga sengaja 
mendevaluasi yuan sebagai respon atas 
pertumbuhan ekonomi yang melambat.
Periode komentar publik adalah periode 
di mana perusahaan dan perorangan 
dapat memberikan komentar mereka 
atas rencana tarif yang meliputi 
berbagai macam hal, mulai dari tongsis 
(selfie stick) hingga semikonduktor. 
Periode ini akan berakhir pada 6 
September.AS hingga saat ini telah 
menerapkan tarif untuk produk impor 

Trump Ancam Keluar Dari WTO

Amerika

Tiongkok senilai US$ 50 miliar, yang 
dibalas Beijing dengan hal serupa.
Ancaman Keluar dari WTO
Dalam wawancara yang sama dengan 
Bloomberg, Trump mengatakan AS siap 
keluar dari Organisasi Perdagangan 
Dunia (WTO) jika organisasi itu tidak 
merubah caranya memperlakukan AS.
Trump merasa AS diperlakukan tidak adil 
oleh WTO. Sikap Trump yang 
mengedepankan kebijakan 
proteksionisme berlawanan dengan sifat 
WTO yang mendorong perdagangan 
bebas.Sejak sebelum menjadi presiden, 
Trump kerap mengkritik WTO. Tahun lalu, 
Trump mengatakan, "WTO didirikan untuk 
kebaikan semua orang...tetapi AS kalah di 
hampir semua persidangan WTO".
Komentar Trump membuat bursa AS 
rontok. Dow Jones terkoreksi 0,53 persen 
ke 25.986,92, S&P 500 turun 0,44 persen 
ke 2.901,13 dan Nasdaq turunb 0,26 
persen ke 8.088,36.

Pemberitahuan
Friendly / JK

Tutup Agustus 27 - Sept 6
Buka Kembali Sept 7
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Internasional

 Wakil KomandanKorps Garda Revolusi 
Iran (IRGC) untuk Urusan Politik Brigadir 
Jenderal 
Rasoul 
Sanayee Raad 
memperingatka
n AS bahwa 
perang dengan 
Iran akan 
dibayar mahal 
oleh 
Washington. 
Karena sistem 
pertahanan 
Teheran bisa 
menimbulkan 
kerusakan 
fatal.Menurut 
laporan kantor berita Iran Fars, 
sebelumnya sebuah pernyataan yang 
dirilis pada 22 Agustus menyatakan 
bahwa Teheran menghindari adanya 
perang dengan 'musuh bebuyutan'. Jika 
perang benar terjadi maka itu akan jadi 
sebuah pelajaran yang tak terlupakan.
"AS telah memahami bahwa tidak akan 
ada kemenangan dalam perang 
melawan Iran dan tidak menjamin dapat 
menghindari dari perang atrisi," katanya, 
dikutip dari Sputnik, Kamis (30/8).

Jenderal Iran Peringatkan AS 

Jenderal itu juga menambahkan bahwa 
AS tidak akan 
menemukan 
sekutu di antara 
negara-negara 
Eropa jika ia 
memulai perang 
dengan Iran. Dia 
mencatat bahwa 
kenaikan harga 
minyak akibat 
perang bisa 
merugikan negara-
negara Eropa.
Hubungan antara 
Washington dan 
Teheran 
bergejolak sejak 

Presiden AS Donald Trump menarik diri 
dari kesepakatan nuklir Iran pada Mei 
2018 dan kembali menjatuhkan sanksi 
terhadap Republik Islam Iran.
Teheran membalas dengan mengancam 
akan memblokir Selat Hormuz, rute 
utama untuk sebagian besar pasokan 
minyak dunia, jika Amerika 
memberlakukan sanksi terhadap 
perdagangan minyak Iran yang 
rencananya akan dijatuhkan pada 
November.
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