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Money Grams $1 = Rp 13.602,-
,-

Kurs BI $1 = Rp 13.950,-

bersambung ke hal 4

Jum’at 03/01/19

Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

Rabu, Kamis, Jum’at : Buka 8am - 12:30pm

Buka 3pm - 8pm
Tutup 12:30 pm - 3pm

Tersangka kasus penyebaran berita 
bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet 
menjalani sidang perdana di 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
pada Kamis (28/2/2019) pukul 09.00. 
Agenda sidang perdana yaitu 
pembacaan dakwaan oleh jaksa 

Asli Sinetron

Andre Rosiade

Ratna Sarumpaet = Mak Lampir

penuntut umum (JPU) di 
antaranya Kepala Seksi Tindak Pidana 
Umum Kejaksaan Negeri Jakarta 
Selatan, Arya Wicaksana. Adapun, 
sidang dipimpin oleh Wakil Ketua PN 
Jakarta Selatan Joni. Sementara, 
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Pengacara Ratna Sarumpaet, Insank 
Nasruddin mengatakan, kliennya 
dalam kondisi sehat dan siap 
menghadapi sidang perdana ini. 
"Kondisinya sehat. Beliau siap 
melaksanakan persidangan," kata 
Insank, Senin (25/2/2019). Ratna 
menyambut baik sidang perdananya 
tersebut dan 

oleh 
karena itu Ratna dipastikan hadir 
dalam persidangan. Putri Ratna, Atiqah 
Hasiholan, terlihat mendampingi 
persidangan ibundanya.  Ia berharap 
majelis hakim bisa bersikap seadil 
mungkin selama jalannya proses 
persidangan. "Ya, kalau sudah masuk 
persidangan harapannya ini kan di 
tangan hakim. Semoga hakim dengan 
penuh rasa hormat bisa mengadilkan 
dengan seadil-adilnya, tak ada tekanan 

mengaku sehat walaupun 
beberapa hari lalu sempat sakit karena 
lama berada di dalam rutan, 

apa pun," "Hakim itu kan katanya 
kepanjangan tangan dari takdir Allah, ya 
semoga harapan saya seadil-adilnya, 
seobjektif mungkin atas kasus ini," 
ujarnya.  Sebagai anak, Atiqah juga akan 
memprioritaskan mengawal sidang 
ibundanya. Ia mengatakan, ibundanya 
juga berharap agar kasus ini cepat 
selesai.  "Justru memang penginnya 
cepatlah sidang, karena kan di tahanan 
ibu dan kuasa hukum maunya cepat. Ya 
memang ibu menunggu untuk sidang ini," 
kata Atiqah. Kapolres Jakarta Selatan 
Kombes Indra Jafar mengatakan, 
pihaknya tidak mempersiapkan 
pengamanan khusus jelang sidang 
perdana Ratna. "Kalau pengamanan 
khusus sih tidak, tetap kami amankan 
seperti sidang-sidang lainnya. 
Pengamanan sesuai prosedur tetap saja, 
pengamanan bareng dengan 
pengamanan pengadilan," Pihaknya 



04 03www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Pengacara Ratna Sarumpaet, Insank 
Nasruddin mengatakan, kliennya 
dalam kondisi sehat dan siap 
menghadapi sidang perdana ini. 
"Kondisinya sehat. Beliau siap 
melaksanakan persidangan," kata 
Insank, Senin (25/2/2019). Ratna 
menyambut baik sidang perdananya 
tersebut dan 

oleh 
karena itu Ratna dipastikan hadir 
dalam persidangan. Putri Ratna, Atiqah 
Hasiholan, terlihat mendampingi 
persidangan ibundanya.  Ia berharap 
majelis hakim bisa bersikap seadil 
mungkin selama jalannya proses 
persidangan. "Ya, kalau sudah masuk 
persidangan harapannya ini kan di 
tangan hakim. Semoga hakim dengan 
penuh rasa hormat bisa mengadilkan 
dengan seadil-adilnya, tak ada tekanan 

mengaku sehat walaupun 
beberapa hari lalu sempat sakit karena 
lama berada di dalam rutan, 

apa pun," "Hakim itu kan katanya 
kepanjangan tangan dari takdir Allah, ya 
semoga harapan saya seadil-adilnya, 
seobjektif mungkin atas kasus ini," 
ujarnya.  Sebagai anak, Atiqah juga akan 
memprioritaskan mengawal sidang 
ibundanya. Ia mengatakan, ibundanya 
juga berharap agar kasus ini cepat 
selesai.  "Justru memang penginnya 
cepatlah sidang, karena kan di tahanan 
ibu dan kuasa hukum maunya cepat. Ya 
memang ibu menunggu untuk sidang ini," 
kata Atiqah. Kapolres Jakarta Selatan 
Kombes Indra Jafar mengatakan, 
pihaknya tidak mempersiapkan 
pengamanan khusus jelang sidang 
perdana Ratna. "Kalau pengamanan 
khusus sih tidak, tetap kami amankan 
seperti sidang-sidang lainnya. 
Pengamanan sesuai prosedur tetap saja, 
pengamanan bareng dengan 
pengamanan pengadilan," Pihaknya 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

hanya mengerahkan 25 personel untuk 
mengamankan persidangan Ratna. 
Hanya untuk pengamanan terbuka dan 
tertutup persidangan pertama ini, kami 
mengantisipasi (keributan) saja, kata 
Indra. Adapun, Ratna ditahan polisi 
setelah ditetapkan sebagai tersangka 
kasus hoaks pada Jumat (5/10/2018). 
Aktivis perempuan itu harus berurusan 
dengan polisi lantaran penyebaran 
berita bohong terkait penganiayaan 
dirinya. Ratna dijerat Pasal 14 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang 
Peraturan Pidana dan Pasal 28 juncto 
Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Dari penerapan 
pasal berlapis itu, Ratna terancam 
hukuman 10 tahun penjara. Masih segar 
dalam ingatan kita, pada September 
tahun lalu, sebuah berita yang sontak 
membuat negeri ini heboh, datang dari 
Ratna Sarumpaet. Perempuan kelahiran 
Sumatera Utara yang kerap 
melontarkan kritik pedas dan nyiyiran 

terhadap pemerintahan Jokowi itu, 
dikabarkan mengalami “pengeroyokan” 
oleh orang tidak dikenal. Padahal Ratna 

 Segera setelah 
berita tersebut viral, berbagai ucapan 
turut berempati atas “kekerasan” yang 
dialami oleh aktivis HAM yang sudah 
uzur itu, berseliweran di media sosial. 
Beberapa di antaranya datang dari para 
petinggi kubu Prabowo-Sandi. Seperti 
sudah diatur sebelumnya, mereka 
secara serentak menuduh pemerintah 
sebagai dalang di balik kejadian  
tersebut. Kubu capres nomor urut 02 itu 
seperti merasakan sensasi berbeda. 
Mereka seakan-akan mendapatkan 
amunisi berita untuk menyerang 
pemerintah. Para petinggi Koalisi Adil 
dan Makmur itu segera mengeluarkan 
pernyataan-pernyataan provokatif 
menjijikkan. Mulai dari pucuk pimpinan 
mereka, Prabowo Subianto, hingga para 
elite di sekitarnya, sibuk menyalahkan 

melakukan operasi plastik dengan tujuan 
untuk menyudutkan ke pendukung dan 
pemerintahan Jokowi.
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pemerintah. Sesungguhnya Ratna 
Sarumpaet belum mengeluarkan 
pernyataan apapun. Namun 
sahabatnya di kubu Prabowo-Sandi 
sudah begitu lantang bersuara. Fadli 
Zon, Mardani Ali Sera, Rizal Ramli, 
Fahri Hamzah, Ferdinand Hutahaean, 
atau Hanum Rais, misalnya, segera 
mengeluarkan pernyataan-pernyataan 
sampah yang pada intinya 
menyudutkan Presiden Jokowi. Pasca 
Prabowo menggelar konferensi pers 
terkait penganiyaannya, beritanya pun 
cukup ramai, dan kaum pengikut 
prabowo pun mendapat gorengan 
baru untuk menyudutkan presiden 
Jokowi. Hanya saja, Ratna bukanlah 
SBY yang ahli strategi. Skenarionya 
cuma sebatas drama kampungan 
yang begitu mudahnya dibongkar oleh 
polisi. Mungkin juga, karena Ratna 
orang biasa, sehingga tidak paham 
apa itu politik, kalau kemana saja dia 

pergi dan apa saja yang dilakukannya 
bisa dilacak melalui jejak digitalnya. 
Ratna mengakui, dirinya dianiaya tanggal 
21 September 2018 di Bandung. Tapi 
jejak digitalnya mengatakan ia berada di 
Jakarta tanggal 20-24 September 2018. 
Bukti itu sudah cukup untuk polisi 
menjeratnya, bahwa Ratna tidak benar-
benar dianiaya seperti yang disampaikan 
oleh Prabowo dalam konferensi persnya. 
Saat itu, sebelum kebohongannya 
terbongkar, Ratna dibela habis-habisan 
oleh timses Prabowo-Sandi. 2 Oktober 
2018, Rocky Gerung menulis di akun 
Twitternya "Tak cukup memfitnah? Tak 
puas memaki? Akhirnya kalian memakai 
tinju. Sungguh dangkal dan tetap dungu." 
1 Oktober 2018, Politikus PKS, Mardani 
Ali Sera berkicau "Pemukulan Ratna 
Sarumpaet bencana demokrasi dan 
kemanusiaan, ini penghinaan terhadap 
Pancasila, menginjak-injak pemerintah 
yang demokratis. Munir dan Novel 

Baswedan belum selesai sekarang 
Ratna Sarumpaet," Sementara itu, 
politikus Gerindra, Rachel Maryam 
berkicau "Setelah konfirmasi kejadian 
penganiayaan benar terjadi. Hanya saja 
waktu penganiayaan bukan semalam 
melainkan tanggal 21 kemarin. Berita 
tidak keluar karena permintaan bunda 
Ratna Sarumpaet pribadi. Beliau 
ketakutan dan trauma. Mohon doa." 
Tapi, itu dulu entah kenapa karena 
takut dosa atau takut dipenjara lebih 
lama Ratna pun melakukan konferensi 
pers dan mengaku kalau dia 
berbohong. Setelah pernyataan jujur 
Ratna Sarumpaet yang membuyarkan 
permainan busuk mereka. Mereka lalu 
ramai-ramai cuci tangan. Dan satu hal 
lagi, ada sebuah kesamaan pernyataan 

dari seluruh tim sukses Prabowo, ”Ratna 
telah membohongi Prabowo, Pak 
Prabowo adalah korban.” Lucu bukan? 
Ada capres yang dikadalin oleh seorang 
emak-emak. Terang saja, pengakuan 
Ratna Sarumpaet membuat seluruh kubu 
Prabowo-Sandi kebakaran jenggot. 
Selain mereka ramai-ramai bak paduan 
suara meminta maaf kepada publik, 
mereka juga berbalik menyudutkan dan 
menyalahkan Ratna Sarumpaet. Mereka 
nampak begitu panik. Sebutlah Prabowo, 
ia menyebut bahwa Ratna sedang 
mengalami depresi dan tekanan jiwa.

 

 
BPN (Badan Pemenangan Nasional) 
Prabowo sandi yang dulu membela mati 
mati an, sekarang berbalik 180 derajat 
yang seakan akan kalau Ratna bukan 
bagian dari BPN Prabowo sandi. 
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Sekarang, mereka menganggap Ratna 
sudah seperti sampah saja. Ratna 
Sarumpaet “dicampakkan." Ratna 
Sarumpaet “dibuang.” Ia dibiarkan 
berjuang sendiri. Segala kerja 
kerasnya tidak pernah mereka 
perhitungkan. Ratna yang pernah 
mencurahkan segenap tenaga, pikiran, 
dan materi. Ratna yang pernah 
berkunjung ke daerah-daerah, demi 
mengampanyekan Prabowo-Sandi, 
segera mereka lupakan. Selama 
beberapa bulan ia mendekam di dalam 
tanahan, tidak ada satupun pentolan 
Prabowo-Sandi yang mengunjunginya 
hanya sekedar untuk menguatkan dan 

menyemangatinya. Tidak ada pula 
bantuan hukum yang diberikan oleh kubu 
capres/cawapres nomor urut 02 itu untuk 
Ratna, yang pernah duduk sebagai 
angota juru kampanye nasional Prabowo-
Sandi itu. Ratna benar-benar ditinggal. 
Ratna benar-benar dicuekin. Namun 
sekalipun ia sudah tidak dianggap lagi, 
cinta Ratna sepertinya tidak pernah 
memudar buat Prabowo-Sandi. Ia 
nampaknya sulit untuk berpindah ke lain 
hati. Sejuta kenangan yang pernah terukir 
selama bergabung dengan Koalisi 
Indonesia Adil Makmur, mungkin salah 
satu penyebabnya. Atau mungkin juga 
karena Ratna tidak bisa melupakan 

kebaikan hati seorang Rocky Gerung 
yang kebetulan saat ini berada di pihak 
Prabowo-Sandi. Dalam fakta 
persidangan hari ini terungkap bahwa 
Ratna beberapa kali mengirim pesan 
WhatsApp secara pribadi kepada 
Rocky. Salah satu pesan WA-nya yang 
mungkin cukup menyentuh adalah: I 
need you badly (Aku sangat 
membutuhkanmu). Ratna bahkan 
masih membela, kenapa kubu Prabowo 
Sandi tidak satupun menjenguk dia. 
Ratna mengatakan Prabowo dan tim 
BPN tengah sibuk berkampanye. "Ya 

dia kan lagi sibuk kampanye," ujar Ratna 
seusai persidangan. Bahkan Ratna masih 
kampanyekan Prabowo Sandi di 
persidangan. Hal itu terlihat dari dua jari 
Ratna yang teracung saat ia memasuki 
ruangan sidang. Ia mengangkat jari 
jempol dan telunjuknya kepada para 
pewarta yang memenuhi ruang sidang. 
Jarinya yang teracung sontak membuat 
para wartawan tersebut riuh. 
Pertanyaannya sekarang, apakah efek 
dari jari Ratna yang teracung itu terhadap 
Prabowo-Sandi? Kubu Jokowi sendiri 
senang melihat kejadian itu. Sebab jika 
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saja Ratna mengacungkan jempolnya, 
maka publik akan segera 
mempersepsikan macam-macam. Para 
pendukung Prabowo akan segera 
menuduh Jokowi sebagai pihak yang 
mengambil manfaat atas kasus hoax 
Ratna tersebut. Mereka juga mungkin 
akan menuduh bahwa kasus Ratna 
adalah rekayasa pemerintah, dan 
berbagai macam tuduhan lainnya. 
Namun Ratna ternyata mengacungkan 
dua jarinya, bukan jempolnya. Dua jari 
tersebut lebih banyak mendatangkan 
efek negatif ketimbang efek positif bagi 
Prabowo. Aksi Ratna itu akan 
menurunkan elektabilitas Prabowo-
Sandi. Sebab publik akan semakin 
yakin bahwa sumber dan produsen 
hoax sesungguhnya ada di kubu 
Prabowo, bukan Jokowi. Namun semua 
kubu Prabowo tidak senang dengan 

acungan dua jari Ratna. Jubir Badan 
Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo 
Subianto Sandiaga Uno, Andre Rosiade 
sempat datang ke Pengadilan Negeri (PN) 
Jakarta Selatan. Namun, dia mengaku tak 
ada kaitannya dengan sidang hoax 
penganiayaan Ratna Sarumpaet. "Bukan, 
bukan urusan Mak Lampir nih. Guwa 
nggak ada urusan sama Mak Lampir. 
Guwa ada urusan yang lain," ujar Andre, 
di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera 
Raya, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019). 
Andre mengaku ada urusan pribadi terkait 
kedatangannya di PN Jaksel yang 
kebetulan bertepatan dengan sidang 
perdana Ratna Sarumpaet digelar. Dia 
mengaku kaget karena di PN Jaksel juga 
ada sidang Ratna Sarumpaet. Dia 
berharap dalam persidangan, pelaku 
sesungguhnya bisa terbongkar. Sebab 
menurutnya kasus tersebut dikait-kaitkan 

dengan BPN Prabowo-Sandiaga. 
"Dibongkar aja siapa pelakunya. Kan 
sidang ini dihubung-hubungkan dengan 
kita nih. Yang pasti kami kan korban 
dari...,Mari kita tunggu sajalah 
sidangnya, gua nggak ada urusan 
sama beginian nih, ngapain gua 
dikejar," kata Andre. Pengacara Ratna 
Sarumpaet, Desmihardi, menganggap 
pernyataan jubir Badan Pemenangan 
Nasional (BPN) Prabowo Subianto-
Sandiaga Uno yang menggunakan 
istilah 'mak lampir' tak elok. Istilah ini 
disebut Andre Rosiade saat ditanya 
soal sidang Ratna. "Kurang eloklah ya 
kalau dengan statement seperti itu. 
Walaupun bagaimana kan Bu Ratna 
pernah bersama-sama di sana, kurang 
eloklah," ujar Desmihardi kepada 
wartawan, Kamis (28/2/2019). Tak lama 
berselang, giliran Juru Bicara Direktorat 

Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga yang 
memainkan peran. "Ya kita ikuti saja 
proses persidangan ini, supaya fakta-
fakta dibuka semua dan terang 
benderang. Semua kemungkinan 
terbuka, makanya kita lihat fakta-fakta 
persidangan," kata juru bicara Direktorat 
Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga, 
Habiburokhman, kepada wartawan, 
Kamis (28/2/2019). Habiburokhman juga 
mengomentari soal acungan dua jari 
Ratna sebelum persidangan. 
Menurutnya, dua jari tersebut merupakan 
tanda Ratna telah menyadari kekeliruan 
dan berkomitmen berjuang untuk 
Prabowo-Sandiaga. "Setiap orang 
mungkin pernah salah, dan beliau 
sedang menjalani proses hukum. 
Acungan dua jari adalah pertanda beliau 
mungkin menyadari kekeliruan dan 
sebenarnya tetap komit dalam 
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perjuangan," kata Habiburokhman. Tak 
berhenti sampai di situ, Wakil Ketua 
Dewan Penasihat Badan Pemenangan 
Nasional (BPN) Prabowo Subianto-
Sandiaga Uno, Hidayat Nur Wahid 
menyusul angkat bicara. "Pertama, saya 
yakin kita nggak ada hubungannya 
dengan Bu Ratna Sarumpaet. Tapi 
semua orang juga punya hak untuk 
menampilkan dua jari, satu jari, sepuluh 
jari, itu semua adalah hak semua 
bangsa," kata Hidayat di gedung DPR, 
Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2019). 
"Misalnya kan sudah sangat jelas 
perilaku beliau, yang amat sangat 
dirugikan adalah dalam tanda kutip 
'pendukung' Pak Prabowo, Pak Amien 
Rais, atau Pak Fadli Zon, pihak-pihak di 
kubu di dua jari. Kalau beliau 
melakukan hal itu, akan semakin 
mengesankan tentang hal yang 
kemudian seolah-olah ini ada kaitannya 
dengan Prabowo dan Sandi. Jadi 
menurut saya, hal semacam itu tidak 
dilakukan," ujar Hidayat. "Harusnya 

beliau fokus saja, tidak perlu 
menampilkan satu jari, dua jari, tiga jari. 
Sudah fokus aja membela dirinya untuk 
kemudian mengikuti proses hukum, untuk 
kemudian dan kalau ternyata beliau betul-
betul melakukan pembohongan ini untuk 
kepentingan apa, silakan dibuka. Dan 
risikonya beliau yang sudah menyatakan 
dengan amat sangat dahsyat waktu itu, 
beliau wajar untuk berani mengambil 
tanggung jawabnya," ungkapnya. 
"Memang ini tahun politik, semua orang 
bisa mengaitkan dengan politik. Tapi itu 
nggak ada urusannya dengan BPN dan 
nggak ada urusannya dengan Pak 
Prabowo dan Pak Sandi. Sekali lagi, 
beliau sudah sangat merugikan Prabowo-
Sandi dan seharusnya beliau tidak 
menambah masalah lagi," tegasnya. 
Ooh… ternyata begitu kalau gagal 
langsung ditendang. Padahal, jika saja 
BPN tak terlalu over acting dan amat jelas 
kesan aji mumpungnya dalam upaya 
pendulangan klarifikasi berlebihan atas 
situasi sidang Ratna, bisa jadi rakyat 

justru malah ragu untuk tetap 
mengaitkannya dengan dugaan 
sebagai manuver politik pihak tertentu. 
Paling paling rakyat malah berbalik 
mencurigai kondisi psikologis Ratna 
terkena Sindrom Stockholm. Sindrom 
ini memang reaksi psikologis semacam 
kesetiaan korban kekerasan dengan 
pelaku kekerasan, atau korban 
penculikan dengan penculiknya. 
Sindrom ini sejatinya muncul karena 
situasi dan kondisi tertentu yang 
membangun suatu sikap seorang yang 

nyata-nyata diculik dan disiksa justru 
ketika penyiksaan dan penculikan itu 
berakhir dia merasa tidak terancam oleh 
penculiknya itu. Jadi Ratna yang sudah 
lama dalam situasi dan kondisi politik di 
kubu Prabowo merasa sudah terbiasa 
dengan itu dan sekalipun dia 
dicampakkan dan dibuang, dia malah 
merasa itu adalah tindakan yang paling 
baik yang harus diambil demi tujuan awal 
politik mereka. Di luar respon para politisi 
BPN, acungan dua jari dan pernyataan 
Ratna Sarumpaet di persidangan yang 
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Info SIP
Untuk menjaga tulang agar tetap kuat, 
Anda disarankan mengonsumsi 
makanan dan minuman kaya kalsium 
dan vitamin D. Selain itu, Anda juga 
perlu 
mendapatkan 
sinar 
matahari, 
agar tulang 
bisa 
menyerap 
vitamin D 
dengan 
sempurna. 
Namun, 
tanpa 
disadari, 
beberapa 
makanan 
berikut justru 
memberikan 
efek 
sebaliknya. 
Makanan 
atau 
minuman ini 
justru bisa 
mempercepat 
pengeroposa
n tulang.
Garam
Makanan 
dengan 
kandungan 
garam yang tinggi akan menghambat 
penyerapan kalsium tulang. Hal ini 
dikarenakan natrium yang terdapat di 
dalam garam meningkatkan jumlah 
kalsium yang dikeluarkan saat buang 
air kecil. Semakin banyak garam yang 
dikonsumsi, maka semakin banyak 
pula kalsium yang keluar. Makanan 
yang mengandung garam termasuk 
makanan awetan yang biasanya 

berbentuk kemasan.
Minuman bersoda
Hampir semua minuman bersoda 
mengandung zat yang dikenal dengan 

asam 
fosfat. 
Sama 
seperti 
garam, zat 
ini 
meningkatk
an 
keluarnya 
kalsium 
melalui air 
seni. Selain 
itu, 
minuman 
bersoda 
tidak 
mengandun
g kalsium 
atau zat 
lain yang 
penting 
bagi tubuh. 
Sehingga 
terlalu 
banyak 
konsumsi 
minuman 
ini sama 
saja 
merugikan 

kesehatan Anda.
Minuman berkafein
Walaupun jumlah kalsium yang diserap 
oleh kafein tidak sebanyak garam, namun 
bagi pencinta kopi yang berisiko 
osteoporosis, minuman ini bisa menjadi 
masalah besar. Sekitar 6 miligram 
kalsium akan diambil dari tulang, setiap 
kali Anda meminum 100 miligram 
minuman berkafein. Bayangkan bila Anda 

Jenis Makanan Yang Buruk Untuk Tulang 

mengisyaratkan dirinya masih menjadi 
bagian Paslon 2 juga ditanggapi 
Direktur Eksekutif Voxpol Center 
Research and Consulting, Pangi 
Syarwi Chaniago. Pangi menilai aksi 
salam dua jari Ratna bisa merugikan 
Paslon 2 di Pilpres tahun ini. 
Pangi memperkirakan, mungkin bagi 
Ratna dan tokoh lainnya yang juga 
terjerat kasus hukum tetap setia pada 
paslon 02 adalah pilihan ideal karena 
jika nanti paslon mereka menang bisa 
dilepaskan atau dibebaskan. 
Orang seperti Ahmad Dhani, Buni Yani 
hingga Rizieq Shihab yang hingga 
sekarang berada di negeri seberang 
mungkin akan segera dipulangkan, 
sebagaimana dijanjikan Prabowo 
beberapa waktu lalu. Dengan 
terbongkarnya kasus Ratna 
Sarumpaet ini, masyarakat bersyukur, 
di satu sisi memberi sinyal bahwa 

kasus hoaks itu dipolitisasi dengan keji 
oleh mereka tapi di sisi lain membongkar 
habis sekaligus menggagalkan skenario 
jahat yang sudah siap mereka mainkan. 
Dari reaksi yang tercermin dari ujaran si 
Andre ini menampakkan wajah asli yang 
busuk dari kubu 02 yang terus 
memaklampirkan Ratna dalam kasus 
hoaks yang membuat Prabowo ikut 
terseret dan jadi bahan tertawaan publik. 
Sekuat apapun bantahan yang 
dilontarkan kubu 2, pada akhirnya 
masyarakat sendiri yang akan menilai 
dan menentukan, apakah Ratna 
Sarumpaet dengan mengacungkan dua 
jari masih menjadi bagian dari Paslon 2 
yang memang sengaja dijadikan tumbal 
demi meraih dukungan, atau justru masih 
melakukan Sandiwara dalam setiap 
aksinya? 
Kita tunggu perkembangannya di 
persidangan berikutnya.
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Tanah Air

mengonsumsi bergelas-gelas minuman 
berkafein. Akan lebih banyak lagi 
kalsium yang diambil dari tulang. 
Sementara itu, menambahkan sedikit 
susu ke dalam kopi ternyata tidak 
banyak membantu untuk menggantikan 
kalsium yang hilang.
Alkohol
Terlalu banyak mengonsumsi minuman 
beralkohol juga bisa memperparah 
kondisi osteoporosis. Hal ini disebabkan 
karena alkohol dapat menghambat 
keseimbangan kalsium dengan 
menghambat enzim yang mengaktikan 
vitamin D yang dibutuhkan untuk 
menjaga kesehatan tulang.
Untuk menjaga tulang agar tetap kuat, 
Anda disarankan untuk mengonsumsi 
makanan dan minuman kaya kalsium 
dan vitamin D. Selain itu, Anda juga 
perlu mendapatkan sinar matahari, agar 
tulang bisa menyerap vitamin D dengan 
sempurna. Namun, tanpa disadari, 
beberapa makanan berikut justru 
memberikan efek yang sebaliknya. 
Makanan atau minuman ini justru bisa 
mempercepat pengeroposan tulang.
 Garam
Makanan dengan kandungan garam 
yang tinggi akan menghambat 
penyerapan kalsium tulang. Hal ini 
dikarenakan natrium yang terdapat di 
dalam garam meningkatkan jumlah 
kalsium yang dikeluarkan saat buang air 
kecil. Semakin banyak garam yang 
dikonsumsi, maka semakin banyak pula 
kalsium yang keluar. Makanan yang 
mengandung garam termasuk makanan 

awetan yang biasanya berbentuk 
kemasan.
Minuman bersoda
Hampir semua minuman bersoda 
mengandung zat yang dikenal dengan 
asam fosfat. Sama seperti garam, zat ini 
meningkatkan keluarnya kalsium melalui 
air seni. Selain itu, minuman bersoda 
tidak mengandung kalsium atau zat lain 
yang penting bagi tubuh. Sehingga 
terlalu banyak konsumsi minuman ini 
sama saja merugikan kesehatan Anda.
Minuman berkafein
Walaupun jumlah kalsium yang diserap 
oleh kafein tidak sebanyak garam, 
namun bagi pencinta kopi yang berisiko 
osteoporosis, minuman ini bisa menjadi 
masalah besar. Sekitar 6 miligram 
kalsium akan diambil dari tulang, setiap 
kali Anda meminum 100 miligram 
minuman berkafein. 
Bayangkan bila Anda mengonsumsi 
bergelas-gelas minuman berkafein. Akan 
lebih banyak lagi kalsium yang diambil 
dari tulang. Sementara itu, 
menambahkan sedikit susu ke dalam 
kopi ternyata tidak banyak membantu 
untuk menggantikan kalsium yang 
hilang.
Alkohol
Terlalu banyak mengonsumsi minuman 
beralkohol juga bisa memperparah 
kondisi osteoporosis. Hal ini disebabkan 
karena alkohol dapat menghambat 
keseimbangan kalsium dengan 
menghambat enzim yang mengaktikan 
vitamin D yang dibutuhkan untuk 
menjaga kesehatan tulang.
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Asosiasi Pengusaha  Ritel Indonesia 
(Aprindo) resmi mengenakan biaya 
penggunaan kantong plastik belanja di 
ritel-ritel modern kepada konsumen. 
Kebijakan ini telah disepakati oleh 
semua peritel yang tergabung dalam 
Aprindo. "Otomatis kita serahkan 
kepada anggota (Aprindo). Pada 2016 
lalu harganya Rp 200. Silakan bisa Rp 
200, Rp 500," kata Ketua Umum 
Aprindo, Roy Nicolas Mandey seusai 
menekan nota Komitmen Bersama 
Pengurangan Kantong Belanja Plastik di 
Ritel Modern, Jakarta Selatan, Kamis 
(28/2/2019). Roy menuturkan, pihaknya 
tidak punya kewenangan penuh untuk 
menentukan besaran harga kantong 
plastik berbayar atau tidak gratis yang 
akan diterapkan. Pada dasarnya, 
Aprindo akan menerapakan Kebijakan 
Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) di 
ritel-ritel modren sejak 1 Maret 
ini."Nilainya kita selarahkan kepada 
perusahaan, orang per orang, mereka 
punya aturan, policy (masing-masing)," 
sebut dia. Dia mengungkapkan, pada 
dasarnya kantong plastik belanja yang 
dimaksud tidaklah gratis atau cuma-
cuma. Sebab, perusahan ritel di gerai-
gerainya harus membelinya dan 

Harga Kantong Plastik Berbayar

diberikan kepada konsumen atau 
masyarakat. " Kantong plastik itu 
memang tidak gratis. Karena hanya 
bernafas yang grastis," cetus Roy. Lebih 
lanjut Roy mengatakan, kini kantong 
plastik belanja sudah menjadi barang 
dagangan selain barang-barang yang ada 
di toko. Karena itu, akan ada kontribusi 
kepada negara berupa pajak 
pertambahan nilai (PPN). Dia yakin 
adanya kebijakan ini tidak akan 
berpengaruh negatif pada kinerja ritel. 
Termasuk animo masyarakat yang ingin 
berbelanja di sana. "Sebenarnya, kita 
serahkan kepada konsumen. Paling akan 
terkena dampak sektor PPN yang kita 
bayarkan (penggunaan kantong plastik)," 
sebutnya. Rio melanjutkan, langkah yang 
mereka ambil ini semata-mata untuk 
kepedulian pada lingkungan. Karena 
selama ini lingkungan, baik sungai, laut 
dan lainnya sudah terdampak dari 
pencemaran sampah plastik. Sehingga 
dibutuhkan upaya konkrit untuk 
mengurangi hal itu. "Kita ingin menjaga 
lingkungan hidup, kita juga ingin 
menerapkan peraturan pemerintah. Ada 
dua minimal aturan yang berkenaan 
dengan pengurangan sampah plastik," 
ucap dia.
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Kedutaan Besar RI di Islamabad 
mengimbau seluruh warga Indonesia 
(WNI) yang berada di Pakistan untuk 
waspada. Imbauan dikeluarkan 
menyusul peningkatan ketegangan 
antara India dan Pakistan di Kashmir 
sejak pertengahan Februari lalu.
"Mencermati perkembangan hubungan 
India-Pakistan yang belakangan ini 
mengalami peningkatan ketegangan, 
KBRI Islamabad mengimbau seluruh 
WNI di Pakistan untuk waspada dan 
mengikuti setiap perkembangan situasi 
keamanan," bunyi pernyataan KBRI 
Islamabad yang diterima 
CNNIndonesia.com pada Kamis (28/2).
KBRI juga meminta seluruh WNI di 
Pakistan menghindari kerumunan 
masyarakat atau tempat-tempat yang 
dianggap tidak aman. WNI juga 
diimbau untuk selalu membawa 
kelengkapan identitas diri setiap 
bepergian."Juga meningkatkan 
komunikasi dan interaksi antara 

Himbauan KBRI Islamabad

Internasional

sesama WNI. Jika mengalami hal-hal 
yang tidak dikehendaki, diminta untuk 
segera menghubungi KBRI Islamabad."
Relasi India dan Pakistan kembali 
memanas dengan bentrokan militer yang 
terus terjadi antara kedua negara di 
perbatasan Kashmir. Ketegangan 
meningkat setelah bom bunuh diri 
menerjang konvoi militer India di wilayah 
Kashmir pada 14 Februari lalu. Insiden itu 
menewaskan setidaknya 40 personel 
militer India.New Delhi menuding 
Islamabad terlibat dalam bom bunuh diri 
itu, sebuah klaim yang dibantah Pakistan. 
Sejak itu, bentrokan militer antara kedua 
negara terus terjadi.India dan Pakistan 
saling tembak jatuh pesawat militer kedua 
negara hingga sejumlah bandara di 
sekitar Kashmir terpaksa ditutup 
sementara.Pakistan juga menutup akses 
penerbangan sipil untuk sementara waktu 
akibat bentrokan di Kashmir, meski militer 
menyebut penutupan itu dilakukan karena 
alasan lingkungan. 

Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) 
harus menghabiskan waktu, pikiran dan 
tenaganya mendampingi Ani Yudhoyono 
di Singapura. Ani tengah menjalani 
perawatan intensif melawan kanker 
darah di National University Hospital 
Singapura.
Sejak awal Februari, Ani dirawat. Sejak 
itu pula, di tengah safari politik 
Demokrat menghadapi Pemilu serentak 
2019, SBY langsung menghentikan 
kegiatannya. Demi merawat dan 
memberikan support untuk sang istri 
tercinta.Dari hasil rapat internal 
Demokrat di Singapura, SBY 
memutuskan menyerahkan seluruh 
tanggung jawab pemenangannya 
kepada putra sulungnya, Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY). Sejak 2017, AHY 
memang telah didapuk menjadi 
Komando Tugas Bersama (Kogasma) 
Partai Demokrat.Dalam pertarungan 
pemilu, tak cuma AHY yang ditugaskan 
menjadi juru pemenangan. Putra 
bungsu SBY dan Ani, Edhie Baskoro 
Yudhoyono (Ibas) juga sejak awal 

 Kiprah 2 Putra Mahkota Partai Demokrat

menjadi Ketua Komisi Pemenangan 
Pemilu (KPP) atau yang akrab disebut 
Bappilu. Nasib Demokrat berada di tangan 
dua putra mahkota sang ketua umum.Ibas 
diminta fokus untuk mengatur 
keseimbangan pelaksanaan tugas 
kedewanan. Ibas juga saat ini menjadi 
ketua fraksi Partai Demokrat di DPR. Dia 
diminta juga mengatur tugas kampanye 
para anggota DPR dari Demokrat. Karena 
61 anggota DPR RI partai saat ini adalah 
incumbent yang hampir semuanya adalah 
Caleg.
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan 
mementahkan isu bahwa AHY akan 
ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) 
ketua umum. Menurut dia, tidak ada 
perubahan dalam struktur partai.
"Susunan kepengurusan resmi DPP 
Demokrat tidak ada perubahan, semua 
tetap pada masing-masing tugasnya," 
jelas Hinca dalam jumpa pers, Kamis 
(28/2).Di luar nama AHY dan Ibas, SBY 
menugaskan dua orang kepercayaan 
sebagai penanggung jawab pemenangan. 
Dia adalah mantan Gubernur Jawa Timur, 

Tanah Air
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Disewakan 1 kamar besar depan ada
kasur dan lemari plastik. Di 2008 s 7th
street lantai 2. Depan ada laundry, 
Dekat Toko Nusantara.
Hub: Ibu Hermin 267-230-8891

Soekarwo dan Ketua DPD Demokrat 
DKI Nachrawi Ramli (Nara). Soekarwo 
menjadi koordinator kampanye wilayah 
Timur, dan Nara menjadi koordinator 
wilayah barat. Keduanya berada di 
bawah langsung komando AHY.Wilayah 
timur meliputi Jawa Tengah, DIY, Jawa 
Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan 
Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi 
Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua 
Barat, dan Papua.Sedangkan wilayah 
barat meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, 
Banten, Lampung, Kep. Bangka 
Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, 
Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera 
Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
AHY atau Ibas yang Terbaik?
Tongkat komando yang diberikan 
langsung oleh SBY kepada AHY 
sebagai tanggung jawab pemenangan 
Pemilu 2019 diyakini semakin 
memperlihatkan sebagai proses 
mempersiapkan pergantian 
kepemimpinan Demokrat. Bukan hanya 
pada momen ini, saat AHY akhirnya 
dipilih jadi calon gubernur DKI 2017 
hingga harus rela pensiun dini, isu the 
next ketua umum Demokrat sudah 
berhembus.Mantan Politikus Demokrat, 
Gede Pasek Suardika menjadi salah 
satu yang memprediksi kursi ketua 
umum akan jatuh pada AHY."Tetapi 
semua juga paham memang AHY yang 
disiapkan, dan itu memang pas dengan 
karakter Demokrat yang dibangun SBY," 
kata Pasek saat dihubungi 
merdeka.com.Dia melihat, memang 
secara kualitas, AHY sudah memiliki 
modal yang cukup memimpin partai 
berlambang bintang Mercy tersebut. 
Dari mulai pendidikan, performa dan 
SDM, dilihat Pasek, AHY pas menjadi 
ketua umum.Soal sosok Ibas yang 
sudah lebih dulu nyemplung ke dunia 
politik, Pasek menilai, AHY lebih 
lengkap. Karena lebih senior 
dibandingkan Ibas. AHY sudah melewati 
banyak pengalaman lain dan lebih 
punya talenta kepemimpinan politik.
Bicara soal pengalaman politik, Ibas 

telah lebih dulu berkiprah. Ibas sudah 
menjadi anggota DPR sejak 2009 sampai 
terpilih kembali dalam Pemilu 2014 
mewakili aspirasi warga Daerah 
Pemilihan VII Jawa Timur, meliputi 
Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, 
Magetan, dan Ngawi.Sementara AHY, 
baru memulai karir politiknya saat 
dicalonkan Demokrat, PAN, PPP dan 
PKB di Pilgub DKI 2017. AHY yang saat 
itu berpangkat mayor, memutuskan untuk 
mengundurkan diri dari TNI. Kalah dari 
Anies-Sandi, AHY didapuk menjadi ketua 
Kogasma Demokrat.
"Hanya dua hal saja akan jadi 
kelemahan, yaitu pangkat Mayor sudah 
pensiun dan kedua masih dibayang-
bayangi kefiguran SBY," kritik anggota 
DPD RI itu.Pasek yang kini berkiprah di 
Hanura mendukung keputusan SBY 
persiapkan AHY menjadi ketua umum 
Demokrat. Di samping itu, dia ikut 
mendoakan Ani Yudhoyono segera pulih 
dan bisa berkegiatan seperti 
biasa."Pilihan SBY sudah tepat ketika 
memilih di antara dua anak yang harus 
menerima warisan partai tersebut," 
terang Pasek.Sekjen Partai Demokrat 
Hinca Panjaitan menolak bicara soal dua 
putra mahkota di internal Demokrat. 
Apalagi, soal kabar faksi Ibas dan AHY di 
internal partainya.Hinca membantah ada 
friksi. Dia menegaskan, saat ini 
Demokrat fokus menghadapi Pemilu 
serentak 2019. Soal jabatan ketua 
umum, dia menjamin hal itu akan 
dilakukan sesuai aturan yang berlaku di 
partainya."Fokus kami itu di Pemilu, jadi 
itu tidak relevan. Kami taat asas, taat 
konsitutsi. Kongres baru akan datang 
tahun 2020 jadi kami fokus dulu 2019 ini 
menyelesaikan Pemilu," kata 
Hinca.Hinca menjelaskan, internal 
kepartaian Demokrat sama sekali tidak 
ada bahasan di luar substansi Pemilu 
2019. Kuncinya adalah, bagaimana 
Demokrat bisa meraup suara maksimal 
walau sosok SBY absen di dua bulan 
terakhir jelang berakhirnya masa 
kampanye."Kami masih bicara tentang 
pemilihan umum ini, kampanye ini dan 
komandan Kogasma itu kaitannya 
pemenangan Pemilu. Jadi semua kami 
fokus pemenangan pemilu," tutup Hinca. 

Sejumlah relawan dan keluarga Uno 
menyatakan dukungan kepada 
pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin 
pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. 
Dukungan itu diberikan dalam 
pertemuan Jokowi dengan relawan dan 
Keluarga Uno di Hotel Magna 
Gorontalo, Kamis (28/2).Uno merupakan 
salah satu marga di Gorontalo. Nama itu 
juga merupakan nama belakang 
cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno 
yang juga berasal dari Gorontalo.
Perwakilan keluarga Uno, Rudi Hartono 
Uno mengatakan dukungan diberikan 
Jokowi karena keluarga Uno menilai 
pemerintahan Jokowi turut memberikan 
kepedulian terhadap pembangunan 
yang ada di Gorontalo. "Terutama 
perhatian pemerintah pusat kepada 
pemerintah Gorontalo, kami keluarga 
Uno telah bersepakat mendukung sekali 
lagi bapak Joko Widodo Sebagai 
Presiden Republik Indonesia," kata 
Rudi, seperti disiarkan 
CNNIndonesiaTV.Rudi menyadari 
bahwa Sandiaga Uno, merupakan salah 
satu keluarga Uno yang ikut kontestsi 
Pilpres. Namun, kata dia, dukungan 
kepada Jokowi itu tak perlu 

Keluarga Uno Dukung Jokowi

Tanah Air

dipermasalahkan."Saat ini, dengan besar 
hati kami harus menyampaikan 
kepentingan bangsa dan negara jauh 
lebih penting dari kepentingan keluarga," 
katanya.Pada kesempatan itu, Jokowi 
berharap relawan dan keluarga Uno 
menggunakan hak pilihnya dalam 
pemilihan umum 2019. Dia juga meminta 
relawan lebih militan dalam melawan 
berita palsu atau hoaks.Relawan, kata 
Jokowi, diharapkan bisa menjawab segala 
fitnah yang ditujukan kepada Jokowi, 
salah satunya yang belum lama beredar 
yakni soal larangan azan jika Jokowi-
Maruf Amin terpilih.“Soal LGBT, itu negara 
apalagi wakil cawapres kita adalah KH 
Ma'ruf Amin Ketua MUI, logikanya enggak 
masuk, tetapi ada yang percaya, diulang-
diulang terus. Hati-Hati apalagi di 
Medsos. Cawapres Ketua MUI Kok Adzan 
tidak diperbolehkan," katanya.
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Kisruh India dan Pakistan terkait 
sengketa Kashmir kembali memanas 
dalam sebulan terakhir. Upaya 
menahan diri dari konflik bersenjata 
gagal setelah kedua belah pihak baku 
tembak dan saling tuduh sebagai 
pemicu kekerasan.
Dalam sejarahnya India dan Pakistan 
telah 69 tahun berkonflik di Kashmir, 
sejak kedua negara merdeka. Pada 18 
September lalu salah satu serangan 
paling mematikan terjadi di Kashmir, 
membuka kembali konflik yang telah 
berusaha diredam.
Diberitakan CNN, konflik Kashmir 
adalah buah dari perpecahan India dan 
Pakistan.Inggris hengkang dari India 
pada tahun 1947, membuat negara itu 
terpecah menjadi dua, mayoritas hindu 
membentuk negara India dan Muslim 

Sejarah Konflik India - Pakistan

Internasional 

mendirikan Pakistan dengan batas 
wilayah masing-masing.
Sementara Kashmir adalah daerah tak 
bertuan yang akhirnya diklaim oleh kedua 
negara. India memasukkan Kashmir 
menjadi bagian dari wilayah mereka, 
memicu penentangan dari Pakistan, 
berujung pecahnya perang.
Siapa menguasai Kashmir?
India, Pakistan dan China semuanya 
mengklaim sebagian atau seluruh wilayah 
Kashmir.India kini mengendalikan Jammu 
dan Kashmir yang mencakup 45 persen 
dari bagian tenggara dan timur wilayah 
tersebut.
Kerusuhan kerap terjadi di Kashmir. 
(Reuters/Danish Ismail)
Pakistan mengendalikan tiga bagian 
bernama Azad Kashmir, Gilgit dan 
Baltistan, mencakup 35 persen wilayah 
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Kashmir di bagian utara dan barat. 
Sementara China mengendalikan Aksai 
Chin, sebesar 20 persen wilayah di 
timurlaut Kashmir.Garis Kendali adalah 
wilayah perbatasan yang dikuasai India 
dan Pakistan sepanjang 700 km di 
Kashmir. India menuding Pakistan telah 
memberikan lebih dari 8.000 km persegi 
wilayah Kashmir ke China.
Konflik terparah dalam satu dekade
India dan Pakistan telah tiga kali 
berperang, dua di antaranya terkait 
Kashmir di tahun 1947 dan 1965. 
Kedua negara memiliki senjata nuklir 
sejak 1998 dan hampir kembali 
berperang pada 1999.
Lembaga think-tank Amerika Serikat, 
Council on Foreign Relations, 
mengatakan gencatan senjata kedua 
negara pada 2003 sangat rapuh namun 
tetap dipertahankan kendati sering 
terjadi baku tembak di 
perbatasan.Serangan kelompok militan 
ke pos tentara India di Uri, dekat Garis 

Kendali, pada 18 September lalu adalah 
pemicu ketegangan belakangan ini. 
Serangan yang menewaskan 19 tentara 
India itu adalah yang terparah dalam 
puluhan tahun terakhir.Dan pada 29 
September, dua tentara Pakistan terbunuh 
dalam bentrok dengan pasukan India di 
perbatasan kedua negara. 
India menuding Pakistan mendukung 
terorisme dan mengangkat isu ini di PBB. 
Pakistan membantah tudingan tersebut.
Kekerasan separatisme di Kashmir 
menewaskan lebih dari 47 ribu orang 
sejak tahun 1989, jumlah ini belum 
termasuk mereka yang hilang selama 
konflik.Kelompok HAM dan LSM mencatat 
jumlah korban tewas dua kali lipat dari 
angka resmi tersebut.
Akibat perang, wilayah Kashmir yang 
dijuluki "Surga di Bumi" mulai ditinggalkan 
wisatawan. 
Padahal Kashmir merupakan salah satu 
tujuan wisata utama warga India yang 
ingin mencari udara sejuk.
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Presiden AS Donald Trump dan 
pemimpin Korea Utara telah mengakhiri 
KTT Hanoi, Vietnam, yang berlangsung 
selama dua hari pada 27-28 Februari 
2019. KTT usai lebih cepat dan tidak 
ada upacara 
penandatangan
an 
kesepakatan. 
Trump pulang 
dengan tangan 
kosong, 
sementara 
Korea Utara 
masih berharap 
ada pertemuan 
selanjutnya. 
Meski 
demikian, ada 
sejumlah 
kejutan yang 
terlihat dalam 
pelaksanaan 
KTT kali ini. 
Berikut ini lima hal yang perlu Anda 
ketahui tentang pertemuan kedua 
antara Trump dan Kim: 
1. Permintaan Korut Jauh-jauh pergi ke 
Hanoi, nyatanya pertemuan Trump dan 

Fakta Pertemuan Trump - Jong Un

Internasional

Kim berakhir tanpa kesepakatan atau pun 
persetujuan. Laporan dari Yonhap News 
mengutip Reuters, Korea Utara meminta 
AS untuk mencabut sanksi yang 
berdampak bagi kehidupan dan 

perekonomi
an 
rakyatnya. 
Trump 
sebelumnya 
juga 
mengatakan 
jika Korut 
mengingink
an sanksi 
sepenuhnya 
dicabut 
untuk 
menuju 
denuklirisasi 
penuh. 
"Terkadang, 
Anda harus 

merelakan dan ini salah satunya," 
katanya, dalam konferensi pers setelah 
berakhirnya KTT. "Kami memiliki waktu 
yang sangat produktif. Kami merasa ini 
bukan hal yang baik untuk 
menandatangani apa pun," lanjutnya. 
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sebelumnya 
juga 
mengatakan 
jika Korut 
mengingink
an sanksi 
sepenuhnya 
dicabut 
untuk 
menuju 
denuklirisasi 
penuh. 
"Terkadang, 
Anda harus 

merelakan dan ini salah satunya," 
katanya, dalam konferensi pers setelah 
berakhirnya KTT. "Kami memiliki waktu 
yang sangat produktif. Kami merasa ini 
bukan hal yang baik untuk 
menandatangani apa pun," lanjutnya. 
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2. "Vox pop" Kim Untuk kali pertama, 
Kim Jong Un memberikan kejutan 
dengan menjawab pertanyaan 
langsung dari jurnalis asing. 
Reporter Washington Post bertanya 
kepada Kim apakah dia yakin bisa 
mencapai kesepakatan dengan Trump, 
sebelum KTT hari kedua berakhir.
"Ketua Kim, apakah Anda percaya diri?" 
tanya sang jurnalis. "Terlalu dini untuk 
menjawabnya," ujar Kim. "Namun dari 
apa yang saya rasakan sekarang, saya 
jelas yakin hasilnya akan baik," 
imbuhnya.
3. Hidangan klasik Sebelum masuk 
pada agenda terpenting pada KTT di 
hari kedua, Trump dan Kim ditemani 
pejabat tinggi masing-masing 
menikmati jamuan makan malam pada 
Rabu (27/2/2019). Hidangan klasik era 
1980-an seperti koktail udang, alpukat, 
dan dilumuri saus thousand island 
menjadi makanan pembuka. Hidangan 
utamanya sirloin panggang dengan 
kimchi. Makan malam ditutup dengan 
hidangan manis kue lava cokelat. 
Trump dan Kim dijadwalkan menggelar 
makan siang bersama pada keesokkan 
harinya. Namun, rencana itu mendadak 
dibatalkan. Padahal menu makanan 
seperti ikan salju, jeli apel foei gras, dan 
kue pie menanti mereka. 
4. Sang Adik Adik Kim Jong Un, Kim Yo 

Jong tak pernah meninggalkan 
pandangannya dari sang kakak. 
Beberapa kali dia tidak sengaja 
tertangkap kamera terlihat memastikan 
kakaknya baik-baik saja. Pada KTT antar-
Korea tahun lalu, dia kerap menjauhkan 
diri dari karpet merah saat menyadari 
menjadi pusat perhatian. Kali ini, ketika 
Trump dan Kim berjalan-jalan di tepi 
kolam renang di Hotel Metropole yang 
mewah di Hanoi, dia berusaha 
memastikan situasi, dengan masih terlihat 
jelas mengintip melalui dedaunan. 
5. Kantor perwakilan Korut Presiden 
Korea Selatan Moon Jae-in pada Jumat 
(1/3/2109) mengatakan, meski KTT 
Trump-Kim di Hanoi tidak membuahkan 
persetujuan namun ada kemajuan yang 
diperoleh."Yang penting, mereka bagkan 
membahas masalah pendirian kantor 
penghubung, langkah penting menuju 
normalisasi hubungan bilateral," katanya. 
"Sekarang peran kami menjadi lebih 
penting. Pemerintahan saya akan 
berkomunikasi dan bekerja sama dengan 
AS dan Korea Utara untuk mencapai 
penyelesaian sepenuhnya," imbuhnya.
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Mantan pengacara Donald Trump, 
Michael Cohen, mengatakan Presiden 
Amerika Serikat ke-45 itu telah 
memerintahkannya membuat 500 
ancaman selama 10 tahun terakhir.
Pernyataan itu diutarakan Cohen saat 
bersaksi di hadapan Komite 
Pengawasan Dewan Perwakilan AS 
pada Rabu (27/2)."Berapa kali Presiden 
Trump memerintahkan Anda untuk 
mengancam seseorang atau entitas 
atas nama dirinya?" tanya seorang 
anggota Dewan Perwakilan fraksi Partai 
Demokrat dalam komite tersebut, Jackie 
Speier, kepada Cohen, seperti dilansir 
Reuters.
"Cukup sering," jawab Cohen.
"50 kali?"
Lihat juga: Eks Pengacara Akui Trump 
Bungkam Selingkuhan Dengan Uang
“Lebih."
"100 kali? 200 Kali?"
"Lebih”
"500 kali?" 
"Mungkin," jawab Cohen. 
Cohen juga mengatakan ancaman yang 
dibuat Trump itu tak jarang melibatkan 
proses pengadilan atau "pertikaian 
dengan wartawan jahat terkait artikel 
yang sedang ditulis."Dalam kesempatan 
itu, Cohen juga memberikan salinan 
surat yang ditulisnya berisikan perintah 
Trump yang mengancam sekolah 
menengah dan perguruan tinggi untuk 
tidak mengungkap nilai-nilainya.
Lihat juga: Trump Disebut Hadiri 
Pertemuan soal Tutup Mulut Bintang 
Porno"Kami akan meminta 
pertanggungjawaban institusi Anda 
sepenuhnya termasuk dampak dan 
kriminalitasnya," bunyi surat yang 
ditujukan kepada Universitas Fordham.
Dalam dengar pendapat, seorang 
anggota komite dari Partai Republik, Jim 
Jordan, turut mengungkit pelecehan dan 
ancaman yang pernah Cohen utarakan 
terhadap salah satu reporter Daily Beast 
pada 2015 lalu.Cohen berdalih 
ancaman itu dibuat untuk melindungi 
Trump dari pemberitaan yang 

Michael Cohen Menyesal Setia Pada Trump

Amerika

negatif.Speier juga menanyakan Cohen 
terkait pembelian artikel berisikan 
kesaksian mantan model majalah 
Playboy, Karen McDougal, terkait 
hubungannya dengan Trump yang dibuat 
American Media Inc., penerbit tabloid 
National Enquirer, agar cerita itu tidak 
diterbitkan.Media itu dipimpin oleh 
kerabat Trump, David Pecker."Jadi dia 
(Trump) membayar seseorang untuk 
cerita soal seorang anak yang tidak 
pernah ada?" tanya Speier merujuk pada 
salah satu cerita tersebut."Benar," jawab 
Cohen.American Media memaparkan 
Pecker bertemu dengan Cohen dan salah 
satu anggota tim kampanye Trump pada 
Agustus 2015. Pecker menawarkan tidak 
akan merilis kisah hubungan Trump 
dengan McDougal jika politikus Partai 
Republik itu mau membeli hak atas artikel 
tersebut.Lebih lanjut, Cohen mengakui 
semua kebohongan Trump dan 
menyatakan menyesal karena mengikuti 
perintah mantan kliennya itu. Cohen 
menuturkan dia juga terpaksa berbohong 
kepada Ibu Negara, Melania Trump, 
terkait uang tutup mulut yang dibayarkan 
Trump kepada aktris porno, Stormy 
Daniels."Berbohong kepada ibu negara 
adalah salah satu penyesalan terbesar 
saya," katanya.Cohen menggambarkan 
Trump sebagai seorang bos yang 
"memabukkan" dan "penipu" yang 
mampu berbohong tanpa ragu.
Dia juga menyesali kesetiaannya selama 
ini kepada Trump. Cohen juga mengaku 
malu turut menyembunyikan perbuatan 
ilegal Trump selama ini. 
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