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Dalam sebuah wawancara khusus 
bersama Harian Kompas (1/7/2019), 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
mengaku akan membuka peluang 
kepada generasi milenial (kaum muda) 
untuk duduk sebagai menteri di kabinet 
pemerintahannya pada periode 2019-
2024. Menurut Jokowi, milenial itu 
rentang usia 20-40 tahun. Di atas itu 
sudah tidak masuk kategori milenial. 
Jadi misal ada calon menteri yang 

usianya 41 dan seterusnya, kalian sudah 
tidak masuk dalam kandidat menteri 
milenial. Jokowi menilai kaum muda lebih 
fleksibel, dinamis dan mampu beradaptasi 
terhadap perubahan zaman. "Ya, bisa saja 
ada menteri umur 20-25 tahun, kenapa 
tidak? Tapi dia harus mengerti manajerial, 
dan mampu mengeksekusi program-
program yang ada. Umur 30-an juga akan 
banyak," ujar Jokowi. Jokowi mengatakan 
faktor usia tidak menjadi hambatan bagi 

Audrey Yu Jia Hui
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kaum muda masuk kabinet, karena ada 
menteri koordinator yang akan berlaku 
sebagai pembimbing mereka. Lebih 
lanjut, persoalan latar belakang dan 
status politik pun demikian. "Kabinet 
diisi oleh orang ahli di bidangnya. 
Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari 
profesional dan ini dari (partai) politik, 
jangan seperti itulah, karena banyak 
juga politisi yang profesional," tegas 
Jokowi. Mengerti manajerial, mampu 
mengeksekusi program dan ahli di 
bidangnya. Itulah kriteria utama yang 
dipersyaratkan Jokowi. Lalu siapa 
sajakah sosok-sosok muda yang 
memenuhi kriteria tersebut? Apakah 
seperti yang ramai dibicarakan publik, 
yaitu Agus Harimurti Yudhoyono 
(Komandan Kogasma Partai 
Demokrat), Grace Natalie (Ketua 

Umum PSI), Tsamara Amany (Ketua DPP 
PSI), Bahlil Lahadalia (Ketua Umum 
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia/ 
HIPMI), hingga Angela Herliani 
Tanoesoedibjo (puteri pertama Hary 
Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai 
Perindo) dan seterusnya? Kurang tahu 
mengapa nama-nama di atas tampil, tapi 
yang pasti memang mereka adalah 
orang-orang yang punya potensi. 
Misalnya selain masih muda, mereka juga 
berpendidikan tinggi, memiliki jabatan 
penting di partai politik, punya 
perusahaan atau semacamnya, mantan 
tim sukses, memiliki pengaruh besar di 
masyarakat, dan sebagainya. Cukup 
mengapresiasi jika di antara beberapa 
nama akhirnya betul terpilih menjadi 
menteri, sekaligus berharap sanggup 
mengemban tugas dan amanah yang 
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dipercayakan. Yang menjadi 
pembicaraan viral di medsos 
sekarang ini bukan nama nama yang 
sudah disebutkan diatas. Yang 
muncul adalah anak muda bernama 
Audrey Yu Jian Hui. 

@nithasist

Audrey Yu Jian Hui, arek suroboyo 
asli. Kecerdasan dan kepintarannya 
luar biasa. SD ditempuh 5 th, SMP 
ditempuh 1 th, SMA ditempuh 11 bln 
semuanya di Surabaya. Usia 13 thn 
dia mau masuk Universitas di 

Nama Audrey Yu 
mendadak jadi trending topik dan viral 
di banyak media massa. Sosok gadis 
keturunan Tionghoa ini disebut-sebut 
ditawari menjadi salah satu calon 
menteri dalam kabinet pemerintahan 
Jokowi-Ma'ruf. Isu ini pertama kali 
dihembuskan akun twitter  
pada Minggu (7/7) pukul 10 pagi. 
Sontak, kabar burung ini langsung 
melesat dan menjadi viral. Beberapa 
media nasional bahkan mengutip isu 
ini dengan lengkap dan 
menjadikannya berita utama. Berikut 
isi pesan singkat terkait Audrey Yu, 
dikutip dari akun twitter @nithasist: 

Indonesia tidak ada yg mau menerima. 
Akhirnya dia memutuskan kuliah di AS 
tepatnya di Virginia. S-1 dan S -2 
ditempuh hanya 3 th. Dgn ijasah S-2 nya 
dia mau masuk ke TNI, tidak bisa diterima 
karena usianya kurang dari 17 th. Dia 
punya 2 gelar sarjana, Fisika dan Bahasa. 
Dia aktif menulis buku tentang Indonesia 
dan jadi best seller di seluruh Dunia. 
Bukunya yg terkenal adalah Indonesia 
Tanah Airku, Aku Cinta Indonesiaku. 
Karena gagal masuk TNI dia memutuskan 
ambil S-3 di Paris juga ambil 2 bidang 
Fisika dan Bahasa. Lulus diusia krg dr 25 
thn. Dia lgsg diterima kerja di Badan 
Antariksa Amerika (NASA) dgn gaji 200 
jt/bln. Setelah ketemu Jokowi di KTT G-20 
di Jepang kemarin, ditawari masuk ke 
BPPTdan dgn antusias dia terima tanpa 
mikir berapa gajinya. Dia hanya bilang 
Indonesia Love You. Aku datang untuk 
mengabdi padamu ... Semoga dia juga 
bisa masuk jajaran menteri. Entah 
kebetulan atau tidak, karena ini lagi 
musim pencarian calon menteri kalangan 
milenial, kisah Audrey ini pun dikait-
kaitkan sebagai kandidat menteri. Dalam 
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cerita yang beredar luas di semua 
platform sosial media, Audrey diklaim 
sedang bekerja di NASA dengan gaji 
sekitar 200 juta sebulan. Kemudian 
beberapa waktu lalu saat Jokowi ke 
Jepang, KTT G-20, Presiden 
menanyakan apakah bersedia 
kembali? Dan Audrey menyatakan siap 
kembali ke Indonesia tak peduli 
berapapun gaji yang ditawarkan. 
“setelah ketemu Jokowi di KTT G-20 di 
Jepang kemarin, ditawari masuk BPPT 
dan dengan antusias dia terima tanpa 
mikir berapa gajinya. Di ahanya bilang 
Indonesia Love You. Aku datang untuk 
mengabdi padamu…” Itulah paragraf 
terakhir sebelum ditutup dengan 
kalimat: semoga dia bisa masuk jajaran 
menteri. Cerita Audrey ini cukup ajaib 
dan mencengangkan. Bukan hanya 
beredar di sosial media, tapi juga 
dipercayai oleh media-media 
mainstream atau utama. Media-media 
itu justru copas dari tulisan lepas yang 
entah dari siapa. Karena akun 
facebook yang dicatut juga hanya 
bilang copas dari sebelah. Menurut 
penelusuran, tercatat hanya situs 

Okezone

Oke. Cerita Audrey itu memang ada 
benarnya. 

 Dia kuliah di usia 13 
tahun di Amerika, jurusan Fisika. Saat ini 
usianya 31 tahun. Dua tahun lalu, 2017, 
dia terpilih sebagai salah satu dari 72 ikon 
berprestasi Indonesia. Penghargaan ini 
didapat dari UKP-P (Unit Kerja Presiden 
Pembina Ideologi Pancasila). Dan salah 
satu buku yang pernah ditulisnya memang 
nyerempet soal Pancasila, berjudul: 
Mencari Sila Kelima. Tapi, kabar bahwa dia 
kerja di NASA, sudah bertemu Jokowi di 
Jepang dan menyatakan siap mengabdi 
(jadi menteri), itu adalah cerita bohong. 
Jokowi tidak bertemu dengan Audrey di 
Jepang. Pun NASA juga tidak pernah 
merekrut Audrey. Bagaimana tahu? Ya 

 yang mencoba untuk 
mengklarifikasi ke BPPT, tapi belum 
mendapat konfirmasi jawab. Sementara 
situs berita lainnya hanya sekedar 
mengutip pesan singkat dari media sosial 
dengan dibumbui judul seolah-olah kabar 
yang beredar adalah fakta sebenarnya. 

Audrey ini sudah sangat paham 
Pancasila walaupun umurnya masih kecil. 
Dia juga mengagumi Mahatma Gandhi, 
aktivis kemanusiaan dan gerakan 
kemerdekaan India.
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tahu lah. Ini kan era digital dan serba 
terbuka. Dan setelah ditelusuri lagi 
asal berita ini di Twitter, @nithasist 
yang menyebarkan berita ini saat 
diakses pada Senin (8/7/2019) petang, 
twit dan akun tersebut sudah tidak 
ditemukan. Konfirmasi dilakukan 
Kompas.com kepada sejumlah pihak 
terkait termasuk istana untuk 
memastikan informasi yang beredar 
soal Audrey. Pertama, dari pihak 
Istana dan Menteri Luar Negeri Retno 
Marsudi dan kedua, kepada Penerbit 
Bentang Pustaka, yang pernah 
menerbitkan dua buku karya Audrey. 
Dari pihak Bentang Pustaka 
didapatkan pula klarifikasi orang tua 
Audrey seputar informasi tidak benar 
soal anaknya. 

Fakta 1. Pendidikan Audrey Dalam 
twit yang ditulis oleh @nithasist, ia 
menjabarkan sederet prestasi dan 
jenjang pendidikan Audrey dengan 
masa tempuh studi yang lebih cepat 
dari biasanya. Selain itu, disebutkan 
pula bahwa Audrey mendaftarkan diri 
menjadi TNI dengan modal ijazah S-2 
miliknya. Namun, pihak TNI menolak 
karena usia Audrey saat itu masih 
kurang dari 17 tahun. Berikut bunyi 
twitnya: "Audrey Yu Jian Hui, arek 
Suroboyo asli. Kecerdasan dan 
kepintarannya luar biasa. SD ditempuh 

5 tahun, SMP ditempuh 1 tahun, SMA 
ditempuh 11 bulan semuanya di Surabaya. 
Usia 13 tahun dia mau masuk Universitas 
Indonesia, tidak ada yang mau menerima. 
Akhirnya dia memutuskan kuliah di AS 
tepatnya di Virginia. S1 dan S2 ditempuh 
hanya 3 tahun. Dengan ijazah S2-nya, ia 
mau masuk ke TNI, tidak bisa diterima 
karena usianya kurang dari 17 tahun. Dia 
punya 2 gelar sarjana, Fisika dan Bahasa". 

 Mengenai informasi 
ini, Bentang Pustaka mengklarifikasi 
bahwa kegeniusan Audrey merupakan 
kebenaran. Adapun pihak Bentang 
Pustaka menuliskan klarfikasi melalui akun 
Twitter Bentang Pustaka, 
@bentangpustaka pada Senin (8/7/2019). 
"Audrey Yu Jia Hui ini merupakan 
perempuan keturunan Tionghoa yang 
dinobatkan sebagai satu dari 72 duta 
prestasi Indonesia dalam pagelaran 
Festival Prestasi Indonesia," 

tulis Bentang Pustaka. 
Salah satu editor Bentang Pustaka, 
Nurjannah Intan, juga menyebutkan, benar 
Audrey merupakan sosok yang genius. 
"Iya, itu fakta. Jadi, dia (Audrey) 

Audrey diketahui fasih 6 bahasa asing 
yaitu Inggris, Prancis, Jerman, Mandarin, 
Rusia dan Latin. Bahkan menurut berbagai 
sumber, Audrey disebut sudah 
menamatkan program doktoral. 
Menakjubkan, bukan?

oleh Unit 
Kerja Presiden Pembinaan Ideologi-
Pancasila (UKP-P). 
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disekolahkan di The College of William 
and Mary, Virginia, AS. Itu memang 
sekolah khusus anak berbakat karena 
dia sejak kecil sudah terlihat 
bakatnya," ujar Nurjannah kepada 
Kompas.com, Senin (8/7/2019). 
"Audrey sering ikut lomba segala 
macam, makanya orangtua Audrey 
mengkhususkan di sekolah tersebut, 
karena dia sejak kecil sudah terlihat 
bakatnya," ujar Nurjannah. Prestasi 
lainnya, yakni Audrey pernah memiliki 
skor tinggi untuk bahasa Perancis dan 
juga pernah mendapat penghargaan 
MURI. Menurut Nurjannah, 
berdasarkan informasi orangtuanya, 
Audrey saat ini tengah menempuh 
pendidikan S-3 di AS. "Saat ini di 
Amerika dia ambil S-3. Nama 
kampusnya tidak diinformasikan oleh 
keluarganya," kata Nurjannah. 
Nurjannah juga mengatakan bahwa 
Audrey memiliki skor cukup tinggi 
untuk bahasa Perancis. 

Fakta 2. Dua buku karya Audrey Informasi 
lain yang menyebar, Audrey pernah 
menulis dua buku tentang kecintaannya 
terhadap Indonesia. "Dia aktif menulis buku 
tentang Indonesia dan jadi best seller di 
seluruh dunia. 

 Bukunya yang terkenal 
adalah Indonesia Tanah Airku, Aku Cinta 
Indonesiaku," tulis @nithasist dalam 
twitnya. Nurjannah memastikan bahwa 
informasi ini benar. Audrey telah 
melahirkan juga dua karya buku berjudul 
Mellow Yellow Drama yang terbit pada 
2014 dan Mencari Sila Kelima yang terbit 
pada 2015. Mellow Yellow Drama berisi 
memorabilia Audrey. Di buku ini, ia berbagi 
kisahnya yang patah hati ketika ia dinilai 
tidak pantas menjadi orang Indonesia 
seutuhnya karena ia merupakan keturunan 
China. Sebaliknya, di buku Mencari Sila 
Kelima, Audrey menuliskan semacam surat 
cinta kepada Indonesia. Ia merinci dan 
memaparkan secara detail tentang nilai-
nilai Pancasila yang menjadi modal dasar 

Setidaknya ada 8 buku yang 
sudah diterbitkan.
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pemersatu bangsa. "Di buku Mellow 
Yellow Drama itu Audrey cerita dia 
sebagai sosok genius, perasaan dia di 
mana dia enggak suka menjadi orang 
yang genius," ujar Nurjannah. 
Hoaks 1. Hoaks, Audrey pernah 
bekerja di NASA Audrey diinformasikan 
pernah bekerja di Badan Antariksa 
Amerika (NASA) dengan gaji Rp 200 
juta per bulan ketika ia berusia kurang 
dari 25 tahun. "Lulus diusia kurang dari 
25 tahun, dia langsung diterima kerja di 
NASA dengan gaji Rp 200 juta per 
bulan," tulis @nithasist dalam twitnya. 
Informasi ini dipastikan hoaks. 
Nurjannah dan pihak orangtua Audrey, 
melalui Bentang Pustaka, menyatakan, 
Audrey tidak pernah bekerja di NASA. 
"Dalam biografi, dia (Audrey) sama 
sekali enggak ada kerja di NASA 
karena passion dia ada di bidang 
bahasa. Dia pernah menjadi 

penerjemah di PBB di China juga," ujar 
Nurjannah. Ayah Audrey, Budi Loekito juga 
memberikan klarifikasi bahwa putrinya 
tidak pernah bekerja di NASA melalui 
pesan langsung kepada pihak Bentang 
Pustaka pada Senin (8/7/2019) siang. 
Hoaks 2, Audrey bertemu Jokowi di KTT 
G-20 Informasi lainnya, masih dituliskan 
@nithasist, yang akhirnya viral, disebutkan 
Audrey sempat bertemu Presiden Jokowi 
di KTT G-20 di Jepang yang digelar dua 
pekan lalu. Dalam pertemuan itu, 
diceritakan bahwa Audrey seolah-olah 
ditawari masuk ke Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi (BPPT). "Setelah 
ketemu Jokowi di KTT G-20 di Jepang 
kemarin, ditawari masuk ke BPPT dan 
dengan antusias dia terima tanpa mikir 
berapa gajinya. Dia hanya bilang Indonesia 
Love You. Aku datang untuk mengabdi 
padamu," tulis pihak pengunggah. 
Menanggapi isu ini, pihak Istana 
membantah informasi yang menyebutkan, 
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Presiden Jokowi bertemu dengan 
Audrey Yu dan menawarinya masuk 
BPPT saat KTT G-20. "Tidak pernah 
ada pertemuan (Audrey Yu) dengan 
Presiden," ujar Sekretaris Kabinet 
Pramono Anung saat dihubungi 
Kompas.com, Senin (8/7/2019). 
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi 
juga menyampaikan tidak pernah ada 
pertemuan Presiden dengan Audrey Yu 
di KTT G-20. "Sepanjang pengetahuan 
saya, waktu Presiden sangat terbatas 
selama G-20 dan penuh dengan acara 
resmi G-20," ujar Menlu Retno. 
Bantahan yang sama disampaikan 
orangtua Audrey melalui pihak Bentang 
Pustaka, "Bapak Audrey, Budi Loekito 
menelepon saya, 'Enggak, mbak. Ini 
kami juga minta tolong untuk 

diklarifikasi'" ujar Nurjannah menirukan 
pernyataan ayah Audrey. Adapun kedua 
orangtua Audrey meminta tolong pihak 
Bentang Pustaka untuk mengklarifikasi 
karena keluarga Audrey tidak terbiasa 
memberikan penjelasan ke media. 
"Akhirnya saya minta Pak Budi (ayah 
Audrey) untuk menuliskan pernyataan di 
WhatsApp itu yang kami screenshot dan 
kami sebarkan (melalui akun Twitter 
Bentang Pustaka) gitu," ujar Nurjannah. Ini 
klarifikasi lengkap ayah Audrey: "Dengan 
hormat, Bersama ini, saya Budi Loekito 
(orangtuanya Audrey) bermaksud 
memberikan klarifikasi sebagai berikut: 
1. Audrey tidak pernah ketemu dengan 
bapak Presiden Jokowi. 

2. Audrey tidak pernah bekerja di NASA. 

3. Audrey masih S-1 dan sedang 

mengambil S-2/S-3 di Amerika. Semoga 
penjelasan di atas bisa menjernihkan 
yang beredar saat ini". Melalui pesan 
tersebut, Budi menyampaikan bahwa 
semoga informasi yang ditulisnya bisa 
menjernihkan kabar yang beredar saat 
ini. Seandainya Audrey Yu bertemu 
Jokowi dalam kapasitasnya sebagai 
warga negara Indonesia, pertemuan 
semacam ini tentu dihadiri WNI lainnya 
yang tinggal di Jepang, bukan secara 
pribadi. Seandainya pertemuan pribadi 
itu memang ada, tentu akan ada 
dokumentasi resmi dari staf publikasi 
kepresidenan. Untuk orang sekaliber 
Audrey, jika benar sebombastis itu, 
maka pasti pertemuan dengan Jokowi 
menjadi perbincangan. Minimal ada 
fotonya. Masa ketemu anak muda 
potensial ga ada fotonya? Sementara 
soal NASA, hal ini sudah dikonfirmasi 
oleh orang tuanya bahwa itu tidak benar. 
Begitu pula dengan informasi tawaran 
pekerjaan dari BPPT. Situs Okezone 
sudah mencoba untuk mengonfirmasi 
langsung pada BPPT, namun hingga 
berita tentang Audrey Yu ditayangkan, 
belum ada jawaban. Lalu apa tujuan 
cerita bohong dan bombastis ini disebar 
jelang pemilihan menteri? Yang 
kebetulan Jokowi sedang mencari 
menteri milenial. Pemilihan Audrey 
sebagai objek untuk disodorkan ke 
Jokowi terlihat sangat matang. 
Terencana. Anda kalau googling hari ini, 
dengan kata Audrey, semuanya akan 
memuat cerita bombastis tersebut dan 
diklaim akan menjadi menteri Jokowi. 
Sehingga kita dipaksa percaya bahwa 
semua cerita tersebut memang benar 
adanya, karena media-media sudah 
menayangkannya. Kalau tidak teliti 
betul, bisa-bisa orang di sekeliling 
Jokowi percaya soal Audrey. Karena 
dengan keterbatasan waktu, mereka 
hanya akan melihat apa yang sudah 
ditawarkan oleh media-media di 
halaman pertama google. Melihat 
penyebaran yang dilakukan via media 
sosial dan grup WA, cerita Audrey ini 
pun bukan organik. Ada yang sengaja 
membesarkan via WA dan sekarang 
viral ke mana-mana, dianggap fakta oleh 
banyak media. Masalahnya sekarang ini 

kenapa media utama yang terpercaya 
ikut-ikutan menyebar-luaskan hoaks? 
Nah, ini menjadi permasalahan sangat 
serius? Bukankan media massa itu 
memiliki akses untuk melakukan 
konfirmasi? Kenapa tidak dilakukan 
check and recheck? Ada banyak pihak 
yang dilibatkan dalam berita/informasi 
hoaks tersebut. Tentu paling mudah 
dengan mencari kebenaran sosok yang 
sedang viral tersebut kepada pihak 
keluarga Audrey Yu di Surabaya. Hoaks 
terkait Audrey Yu sebenarnya tidak 
bersifat negatif. Hoax ini positif. Tapi info 
melebih-lebihkan dan/atau salah tetaplah 
tidak baik, menyesatkan, dan bahkan 
kriminal. Tetapi tidak salah kalau ada 
yang mengidolakannya untuk suatu 
ketika menjadi menteri dalam kabinet 
Jokowi-Ma'ruf. Bisa juga Audrey ini 
memang benar-benar kandidat menteri, 
yang kemudian diviralkan dengan cerita 
hoax agar masyarakat mengenalnya. 
Audrey, satu dari sekian anak bangsa 
yang luar biasa. Mengapa Audrey patut 
dipertimbangkan untuk masuk kabinet?
1. usia Audrey masih muda dan tidak 
terlalu muda juga. Dia sekarang berusia 
31 tahun, persis seperti yang disyaratkan 
Presiden Jokowi.
2. Audrey penuh prestai. Kejeniusannya 
akan sangat berguna buat kebaikan 
negeri kelak. Dia juga menguasai banyak 
bahasa yang bisa jadi modal buatnya 
dalam berinteraksi dengan pihak luar.
3. Audrey sangat cinta Indonesia. Ya, dia 
beretnis minoritas, tapi rasa ke-
Indonesiaanya melebihi orang lain yang 
sebatas mengaku "anak asli" Indonesia. 
Lihatlah buku-buku yang dia terbitkan, 
semuanya tentang bagaimana mencintai 
Indonesia secara total.
4. kehadiran Audrey di kabinet 
pemerintahan akan mampu menepis 
anggapan negatif bahwa kaum minoritas 
susah mendapat posisi penting di negeri 
ini.
5. Audrey akan menjadi idola inspiratif 
bagi kaum muda lain. Dia tentu akan 
menularkan semangat lebihnya kepada 
mereka.
Apakah harapan ini bakal jadi 
pertimbangan bagi Pak Jokowi dan Pak 
Ma'ruf Amin? Semoga saja. Amin.
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Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Info SIP
Pada beberapa orang, salah satu 
kebiasaan berbahaya yang jarang 
mereka sadari adalah mencabuti bulu 
hidung. Sekilas hal ini memang tak 
tampak bahaya dan hanya 
menyebabkan hidung ingin bersin ketika 
melakukannya.
Dilansir dari Womens Health, bahaya 
yang ditimbulkan dari kebiasaan 
mencabuti bulu hidung ini tidak main-
main. Pasalnya, bulu hidung bermanfaat 
sebagai penghalang masuknya bakteri 
dan kuman ke dalam tubuh melalui 
saluran 
hidung.
Bulu hidung 
sendiri 
merupakan 
bagian dari 
sistem 
perlindungan 
terhadap 
paru-paru 
dari debu 
dan kotoran 
melalui 
saluran 
pernapasan.
"Mereka tak 
hanya 
menyaring masuknya berbagai hal 
namun mereka juga mendorong keluar 
dan menangkap kotoran yang hendak 
masuk ke saluran pernapasan yang bisa 
masuk juga ke dalam aliran darah," 
ungkap Julie Russak, MD, dari Russak 
Dermatology Clinic, New York.
Ketika kamu tidak memiliki bulu di dalam 
hidung, maka kamu bisa mengalami 
infeksi atau bahkan lebih parah lagi.
"Mencabuti bulu hidung bisa membuat 
rongga hidung dan sinus menjadi rentan 
terhadap bahaya apa pun yang hendak 

Bahaya Kebiasaan Mencabut Bulu Hidung
masuk," ungkap Russak.
"Hasilnya, kamu menjadi sangat rentan 
terhadap serangan alergi, sinusitis, dan 
infeksi pernapasan," sambungnya.
Ketika bulu hidung sudah terlalu 
panjang ini, terdapat beberapa cara 
yang disarankan untuk mengatasinya. 
Beberapa yang disarankan adalah 
memotongnya dengan gunting khusus 
atau menggunakan pencukur bulu 
hidung. Namun pastikan untuk hanya 
memendekkannya saja dan tidak 
mencukur habis.

Tidak 
disarankan 
untuk 
melakukan 
waxing 
atau 
mencabuti 
bulu 
hidung. 
Kedua 
metode ini 
bisa 
memunculk
an rasa 
sakit serta 
tak amat 
karena bisa 

mencabut akar rambut yang bisa 
menimbulkan infeksi atau bengkak di 
hidung.
"Ketika infeksi nasal menyebar hingga 
ke bagian tubuh dan bertemu di tempat 
titik temu dengan vena lain, hal ini bisa 
menimbulkan risiko kesehatan serius 
karena menjadi jalur bagi bakteri 
langsung menuju otak," terang Russak.
Munculnya bakteri ke otak ini 
merupakan hal yang berbahaya karena 
bisa berujung pada hal lain yang lebih 
berbahaya ke kesehatan.
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Saat ini, pemakaian lensa kontak 
sudah merebak, dan menjadi salah 
satu tren fashion tersendiri. Tujuan 
pemakaian lensa kontak memang 
mulanya untuk mengganti penggunaan 
kacamata, namun saat ini lensa kontak 
sudah hadir menjadi salah satu fashion 
item yang banyak diincar, tak hanya 
wanita namun juga 
pria.
Pemakaian lensa 
kontak banyak 
diminati karena bisa 
membuat mata 
melihat lebih jelas, 
pun penggunaannya 
yang simpel dan 
langsung menempel 
ke mata, sehingga 
Anda tak perlu takut 
bahwa benda ini 
akan pecah atau 
patah seperti halnya 
kacamata. Belum 
lagi jika memakai 
lensa kontak yang 
sudah memiliki varian warna, 
pemakaiannya akan membuat mata 
Anda terlihat lebih indah.
Sayangnya, ada beberapa efek 
samping yang menyertai pemakaian 
lensa kontak, apalagi jika Anda 
membeli lensa kontak yang 
sembarangan, dan menyampingkan 
kebersihan saat memakaikannya ke 
mata Anda. Berikut ini merupakan 
beberapa efek samping yang bisa 
terjadi dari pemakaian lensa kontak 
yang sembarangan:
1. Mata kering
Sebagian besar pemakai lensa kontak 
menderita masalah mata kering. 
Mengenakan lensa kontak mengurangi 
jumlah air mata dan mengurangi kadar 
oksigen ke kornea. Mata kering dapat 
menyebabkan rasa sakit yang 
menyengat, dan iritasi pada kelopak 
mata atau kornea dan jaringan di 
sekitarnya.
2. Abrasi kornea

Abrasi kornea terjadi ketika pemakaian 
lensa kontak meninggalkan goresan pada 
kornea, akibat pemasangan lensa kontak 
yang tidak benar atau ketika mata terlalu 
kering saat memakai lensa kontak. Tidur 
dengan lensa kontak yang masih 
menempel, juuga meningkatkan risiko 
abrasi kornea.

3. Menghambat aliran 
oksigen ke mata
Kornea mata tidak 
memiliki pembuluh 
darah, sehingga 
tanpa oksigen yang 
cukup, metabolisme 
kornea akan 
terhambat dan asam 
laktat menumpuk 
sehingga lama-
kelamaan dapat 
menyebabkan 
pembengkakan 
kornea atau edema.
4. Ulkus kornea
Efek samping lain 
dari pemakaian lensa 

kontak adalah ulkus kornea, yang terjadi 
ketika kontaminasi bakteri berkembang 
pada lensa kontak dan berkembang biak 
dengan cepat. Ini menciptakan biofilm 
bakteri yang lama-kelamaan bisa 
menyebabkan infeksi pada kornea mata.
5. Mata merah
Mata merah terjadi ketika Anda memakai 
lensa kontak selama berjam-jam, terutama 
sepanjang malam. Ini menciptakan 
lingkungan yang lembap bagi 
mikroorganisme untuk berkembang biak. 
Penyebab lain dari mata merah termasuk 
lensa kontak yang rusak, endapan lensa 
yang menyebabkan iritasi, atau pemakaian 
lensa yang tidak pas.
6. Konjungtivitis papiler raksasa
Konjungtivitis papiler raksasa adalah 
komplikasi yang muncul pada pemakai 
lensa kontak, terutama mereka yang 
sering memakainya dalam waktu yang 
lama. Gejalanya adalah peningkatan 
produksi lendir dan penglihatan menjadi 
kabur.

Efek Samping Pemakaian Lensa Kontak
Flyadeal, maskapai penerbangan Arab 
Saudi berbiaya rendah, telah 
membatalkan pesanan untuk 30 unit 
pesawat Boeing 737 MAX. Seperti 
dilaporkan BBC, Minggu (7/7), 
keputusan itu menyusul jatuhnya dua 
pesawat jet 737 MAX, yang pertama di 
Indonesia pada Oktober diikuti oleh satu 
di Ethiopia pada Maret, yang 
menewaskan 346 orang.
Sejak itu, pesawat jet 737 MAX telah 
ditangguhkan dan Boeing telah 
mengerjakan perbaikan yang akan 
memuaskan regulator.
Boeing menyatakan bahwa Flyadeal 
telah memutuskan untuk tidak 
melanjutkan pesanan sementara karena 
"persyaratan jadwal".
Kesepakatan itu, yang mencakup opsi 
tambahan untuk membeli 20 unit lagi 
pesawat 737 MAX,
 bernilai US$ 5,9 miliar sesuai harga 
jual, tetapi maskapai akan ditawari 
diskon pada label harga itu.Menghindari 
sitgma buruk 737 MAX,  Flyadeal, yang 
dioperasikan oleh Saudi Arabian Airlines 

Flyadeal Batalkan Pesanan Ke Boeing

Internasional

milik negara, akhirnya akan 
mengoperasikan armada pesawat 
Airbus A320.Jatuhnya ET302 
penerbangan Ethiopian Airlines pada 
Maret adalah kecelakaan fatal kedua 
yang melibatkan 737 Max dalam waktu 
lima bulan.Satu pesawat yang hampir 
identik, yang dimiliki oleh maskapai Lion 
Air Indonesia, jatuh di laut lepas Jakarta 
pada Oktober 2018. Investigator 
kecelakaan memusatkan upaya mereka 
pada sistem kontrol pesawat dan Boeing 
telah bekerja dengan regulator untuk 
meluncurkan peningkatan perangkat 
lunak.Sejauh ini, tidak ada tanggal 
kapan pesawat 737 MAX akan diizinkan 
untuk terbang lagi.Pekan lalu, Boeing 
mengumumkan bahwa perusahaan 
akan memberikan US$ 100 juta untuk 
membantu keluarga yang terkena 
dampak dari dua kecelakaan 
itu.Pembayaran, yang berlangsung 
selama beberapa tahun, tidak akan 
membatalkan tuntutan hukum yang 
diajukan setelah kecelakaan yang 
menewaskan 346 orang.
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Tidak mudah bagi Joko Widodo (Jokowi) 
untuk memimpin Indonesia setelah 
terpilih kembali sebagai presiden 
periode kedua untuk masa bakti 2019-
2024. Meski tidak memiliki beban untuk 
menjalankan roda pemerintahan, 
banyak rintangan yang justru lebih berat 
dibandingkan periode pertama 
pemerintahannya.
Tanpa beban, Jokowi bisa menjalankan 
berbagai program dan kebijakan yang 
prorakyat dan telah direncanakan 
sebelumnya tanpa takut terhadap 
berbagai tekanan dan intervensi.
Namun, di sisi lain, Jokowi bisa terjebak 
pada sikap tidak peduli, apakah 
berbagai program dan kebijakan itu 
berjalan dengan baik, karena sudah 
pasti dia tidak akan ikut lagi dalam 
kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 
2024.Jebakan lain yang bisa 
menghambat roda pemerintahan Jokowi 
adalah disiplin koalisi partai-partai 

Mewaspadai Jebakan Periode Kedua

Tanah Air 

pendukungnya. Presiden ke-6 Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) pernah 
mengalami lemahnya disiplin koalisi 
partai pendukung. Menjelang akhir 
periode kedua SBY, partai-partai 
pendukung di parlemen mulai 
berseberangan terhadap kebijakan 
pemerintah. Jika tidak diantisipasi, 
Presiden Jokowi bisa masuk ke dalam 
jebakan periode kedua itu.
Direktur Program Saiful Mujani Research 
& Consulting (SMRC) Sirajudin Abbas 
mengatakan, pada periode 
pemerintahannya yang kedua, Jokowi 
memang sudah memiliki keunggulan dan 
modal besar dari kuatnya koalisi 
pendukung pemerintahan. Koalisi 
tersebut diyakini akan semakin 
mempermudah kinerja pemerintahan 
untuk menjalankan roda pembangunan.
Namun, diakui Sirajudin, Jokowi juga 
bisa saja justru masuk ke dalam jebakan 
periode kedua, seperti yang pernah 

Mahasiswa asal Australia yang sempat 
ditahan otoritas Korea Utara akhirnya 
angkat bicara. Alek Sigley (29) 
menyangkal tudingan Korut bahwa dia 
seorang mata-mata dan mengatakan 
kecewa dirinya tak akan bisa lagi 
berjalan-jalan di jalanan Pyongyang.
Sigley mengunggah sejumlah status di 
Twitter pada Selasa malam terkait 
penahanan misteriusnya di negara 
tersebut namun hanya mengungkap 
sedikit rincian terkait apa yang 
dialaminya."Saya kembali di media 
sosial! Saya sekali lagi ingin berterima 
kasih kepada setiap orang yang peduli 
dan penuh harapan baik. Tolong 
yakinlah saya dalam kondisi sehat baik 
mental dan fisik. Sejak saya mendapat 
banyak sekali pertanyaan, saya akan 
membuat pernyataan singkat," 
tulisnya."Saya masih sangat tertarik di 
Korea Utara dan ingin melanjutkan 
penelitian akademik dan kegiatan 
lainnya yang berhubungan dengan 
negara tersebut. Namun saat ini saya 
tak punya rencana mengunjungi 
negara itu, setidaknya dalam waktu 
dekat. Tur Tongil akan membatalkan 
semua turnya sampai pemberitahuan 
selanjutnya," tulisnya.Dia mengatakan, 
kondisi saat ini membuatnya sangat 
sedih dan dia tak akan bisa menerima 
gelar masternya dari Universitas Kim Il 
Sung setelah menyelesaikan hampir 
lebih dari separuh jalan pendidikannya 
dan mencapai hasil yang memuaskan.
"Saya mungkin tak bisa lagi berjalan-
jalan di jalanan Pyongyang, sebuah 
kota yang mendapat tempat sangat 
spesial di hati saya. Saya mungkin tak 
akan pernah lagi melihat dosen-dosen 
saya dan teman-teman saya di industri 
travel, yang merupakan teman-teman 
terdekat saya. Tapi itulah hidup," 
tulisnya.Kantor berita Korea Utara, 
KCNA mengatakan Sigley tertangkap 
basah dan menudingnya 
memanfaatkan status mahasiswanya 
untuk menelusuri foto-foto dan 
informasi lainnya di negara tertutup 

Mahasiswa Australia Bantah Jadi Mata - Mata

Internasional

itu."Dia dengan jujur mengakui tindakan 
mata-matanya mengumpulkan dan 
menawarkan data secara sistematis tentang 
situasi domestik DPRK dan berulang kali 
meminta pengampunan, meminta maaf 
karena melanggar batas atas kedaulatan 
DPRK," kata KCNA.Sigley menyampaikan, 
tudingan dia seorang mata-mata sangat 
salah dan menegaskan kolom yang ia tulis 
dari Korea Utara dimaksudkan untuk 
menunjukkan kehidupan di Pyongyang dan 
bukan anti Korea Utara.Selama tinggal di 
Korea Utara, Sigley membagikan kisahnya 
dan sesekali sesumbar terkait 
kebebasannya di sana. Ayahnya, Gary 
Sigley, yang merupakan profesor kajian 
Asia di Universitas Australia Barat, 
mengatakan anaknya diperlakukan baik di 
Korea Utara dalam kasus yang memiliki 
beberapa kemiripan dengan Otto 
Warmbier.Dalam kasus Warmbier, 
mahasiswa asal Amerika, dihukum karena 
berusaha mencuri poster propaganda 
namun kemudian meninggal setelah dikirim 
pulang ke AS pada Juni 2017.Sigley 
mengatakan dirinya tak akan menerima 
permintaan wawancara media atau 
menjawab pertanyaan terkait kisahnya di 
Korea Utara, tapi mengatakan dia sangat 
senang menjadi mahasiswa di negara 
itu."Namun hidup tak selalu berjalan sesuai 
rencana dan saya harus menerima itu," 
ujarnya.Perihal penahanan dan 
pembebasan Sigley tetap menjadi misteri. 
Pembebasannya dibantu pejabat Swedia 
dan diterbangkan dari China menuju Tokyo 
untuk bertemu istrinya pekan lalu. Saat itu, 
dia berterima kasih pada keluarganya dan 
para pejabat yang membantunya, dan 
mengatakan sangat bahagia bisa 
kembali."Saya secara khusus ingin 
berterima kasih kepada utusan khusus 
Swedia di Korea Utara, Kent Rolf Magnus 
Harstedt, untuk usahanya 
mengatasnamakan saya, bersama Perdana 
Menteri Australia, Scott Morrison dan 
Menteri Luar Negeri Marise Payne, 
jelasnya."Ada banyak orang-orang yang 
saya tidak tahu namanya yang juga bekerja 
keras di belakang. Saya berterima kasih 
kepada mereka secara khusus yang ada di 
Departemen Luar Negeri," pungkasnya.
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dialami Presiden ke-6, SBY. Ketika 
masa pemerintahan SBY muncul koalisi 
informal (di luar parlemen) yang 
menamakan dirinya Sekretariat 
Bersama (Sekber). Dalam 
perjalanannya, Sekber justru jadi 
penghambat berbagai kebijakan 
pemerintahan SBY.
“Jebakan periode kedua inilah yang 
memang harus diwaspadai oleh 
Jokowi. Cara mengantisipasinya, partai 
koalisi jangan sampai diberikan ruang 
membentuk koalisi informal di luar 
DPR,” kata Sirajudin Abbas dalam 
perbincangan dengan Beritasatu.com di 
Jakarta, Rabu (3/7).
Menurutnya, di dalam sebuah koalisi 
pendukung pemerintahan pasti akan 
ada faktor kepentingan yang 

diperjuangkan selain membantu presiden. 
Apalagi, menjelang 2024, seluruh parpol 
akan memiliki agenda kepentingan 
masing-masing yang tidak dapat dihindari.
“Faktor-faktor kepentingan inilah yang 
akan memicu jebakan tersebut. Di satu 
sisi, Jokowi butuh kekuatan parpol 
pendukung di parlemen, di sisi lain parpol 
pendukung tentunya memiliki kepentingan 
di 2024,” ujarnya.
Diingatkan Sirajudin, Jokowi yang tanpa 
beban pada periode kedua seharusnya 
bisa benar-benar mengimplementasikan 
program dan kebijakan yang pro rakyat 
dan pro pembangunan. Jika tidak, itu akan 
dijadikan alasan bagi parpol koalisi 
pendukung pemerintah yang ingin berbalik 
badan.Jebakan periode kedua lainnya 
adalah jebakan internal, yakni saat Jokowi 

tidak memiliki beban untuk kembali 
bertarung pada Pemilu 2024. Jika tidak 
waspada, bisa saja Jokowi terjebak 
dengan sikap tidak peduli. Bisa saja 
Jokowi tidak peduli terhadap kebijakan 
atau programnya berjalan atau tidak, 
karena tidak bisa lagi ikut pilpres.
Menurut Sirajudin, sangat kecil 
kemungkinan Jokowi masuk dalam 
jebakan internal ini. Selama ini, ujarnya, 
Jokowi memiliki sikap yang sangat 
fokus pada penyelesaian masalah dan 
dilakukan secara bertahap.
Pengamat politik dari Universitas 
Paramdina Jakarta, Arif Susanto 
mengatakan, Presiden Jokowi sudah 
beberapa kali menyatakan tidak 
memiliki beban.
“Jika beban masa lalu yang dimaksud 
adalah bahwa Jokowi tidak pernah 
melakukan kejahatan, agaknya dia 
unggul dibandingkan sebagian 
kompetitornya pada tataran elite. 
Sedangkan, pernyataan tentang 
tiadanya beban dalam mengelola 
pemerintahan, masih butuh 
pembuktian. Pada periode pertama, 
misalnya, penyelesaian kasus-kasus 
HAM masih menjadi utang pemerintah,” 
kata Arif.
Dikatakan, pernyataan Jokowi itu 
menegaskan bahwa tidak akan segan 
untuk mengambil kebijakan yang 
mungkin tidak populer. Namun, niat baik 
tersebut bukan tanpa hambatan. Ada 

beberapa persoalan yang bisa saja 
terjadi.
Pertama, Jokowi memerintah bersama 
dengan kabinet yang dihuni kalangan 
profesional dan politikus dari partai-
partai anggota koalisi. Perbedaan 
kepentingan di antara partai-partai 
anggota koalisi bukan tidak mungkin 
menghambat konsolidasi internal 
pemerintahan dan mengganggu efisiensi 
kinerja.
Kedua, Jokowi berhadapan dengan 
oposisi yang sebelumnya berusaha 
mengganggu stabilisasi kekuasaan 
dengan berbagai cara. Menaklukkan 
oposisi masih akan merupakan bagian 
tantangan terpenting yang banyak 
menguras energi pemerintahan 
mendatang.
Ketiga, terdapat kecenderungan di 
banyak negara bahwa pemerintahan 
periode kedua dapat terjebak untuk 
tampil apa adanya, karena tidak memiliki 
target politik dalam kontestasi elektoral 
periode berikutnya.
“Apabila ditemukan suatu formula yang 
mampu mengatasi tegangan intrakoalisi 
maupun interkoalisi, Jokowi dapat tampil 
tanpa beban dan mencatatkan prestasi 
pada periode kedua kepemimpinannya. 
Pada sisi lain, sektor ekonomi masih 
akan memberi tantangan tidak kalah 
pelik, sehingga mestinya kurangnya 
beban politik dapat membuat pemerintah 
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lebih leluasa mengakselerasi 
pertumbuhan dan distribusi 
pendapatan,” kata analis politik pada 
Exposit Strategic itu.
TantanganPengamat ekonomi dari 
Institute for Development of Economics 
and Finance (Indef) Bhima Yudhistira 
Adhinegara mengatakan, pada akhir 
periode kedua pemerintahan Presiden 
SBY diwarnai dengan menurunnya 
harga komoditas, khususnya kelapa 
sawit dan batu bara. Kemudian, 
penyaluran kredit mulai menurun.
Pada periode kedua SBY juga 
beberapa proyek infrastrukrur 
mengalami permasalahan, salah 
satunya adalah proyek Hambalang. 
“Jadi, tantangan menjaga 
pemerintahan yang bersih dari korupsi 
juga penting,” ujarnya.
Bhima juga mengatakan, pertumbuhan 
ekonomi pada 2014 atau akhir 
pemerintahan SBY berada pada angka 
5,02%, jauh lebih rendah dibandingkan 
2008 sebesar 6,1%. Jadi, periode 
kedua pemerintahan SBY ditandai 
dengan merosotnya pertumbuhan 
ekonomi.Oleh karena itu, pemerintah 
sekarang perlu mendorong serapan 
komoditas untuk pasar dalam negeri. 
Misalnya, program B20 untuk serap 
kelebihan sawit dan campuran karet 
untuk aspal.

Ekonom dari Universitas Surakarta, Agus 
Trihatmojo menambahkan, persamaan 
arah misi pembangunan ekonomi dari 
kelompok yang mewakili partai politik 
memang akan terjadi. Namun, kata dia, 
hal itu seringkali menjebak pada arah di 
luar prinsip good governance.Periode 
kedua Presiden SBY memberikan 
pengalaman bahwa banyak proyek yang 
tersendat dan juga ada yang gagal oleh 
karena adanya praktik-praktik korupsi 
yang melibatkan tokoh-tokoh di 
lingkungan koalisi pemerintah. Mereka 
adalah oknum eksekutif dan legislatif, 
serta swasta dan tokoh partai lainnya, 
yang seakan segaris untuk 
mensukseskan kebijakan ekonomi 
Presiden SBY saat itu.Menurut Agus, 
periode kedua Presiden Jokowi nanti juga 
bisa saja diwarnai oleh kepentingan-
kepentingan politik-ekonomi praktis untuk 
memperoleh peluang pada Pemilu 2024. 
Bila terjadi, hal itu berisiko pada efektifitas 
pembangunan fondasi ekonomi Indonesia 
yang mandiri.Agus berharap, periode 
kedua Presiden Jokowi nanti tidak terjadi 
campur aduk antara kepentingan ekonomi 
dan politik. “Memang bukan pekerjaan 
yang mudah, namun prinsip good 
governance perlu dipahami oleh semua 
elite politik agar tidak menyulitkan posisi 
Presiden Jokowi dalam mengambil 
kebijakan ekonomi nanti,” ujarnya.
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Polisi Amerika Serikat ( AS) 
mengeluarkan peringatan setelah 
seorang pria tertangkap karena menjilat 
es krim sebelum dimasukkan kembali 
ke freezer. Pria itu diidentifikasi 
bernama Lenise Martin III dan berasal 
dari Louisiana. Dia mengunggah 
aksinya ketika menjilati es krim di 
supermarket, dan memasukkannya 
kembali.Dilaporkan The Star via Asia 
One Selasa (9/7/2019), kepolisian 
Louisiana menyatakan, Martin diyakini 
terinspirasi dari aksi perempuan pada 
28 Juni lalu. Dalam rekaman yang 
dilihat hingga 11 juta kali itu, seorang 
perempuan menjilat es krim dan 
memasukkannya ke supermarket 
Walmart di Lufkin, Texas. "Kami yakin 
ini adalah ulah peniru. Dia 
melakukannya demi mendapat 
perhatian di Facebook, dan dia 
berhasil," ujar komandan polisi Lonny 
Cavalier kepada CNN. Martin kemudian 
ditangkap di mana kepada polisi, dia 
mengklaim sudah membayar es krim 
yang dijilatnya. Namun, pembelaan 
yang diucapkannya tak cukup 

Aksi Jilat Ice Cream Kembali Terjadi

Amerika

membuatnya lari dari jerat hukum. 
Sejumlah netizen menyebut aksi yang 
dilakukan sebagai Ice Cream Challenge, 
di mana terdapat perbuatan-perbuatan 
serupa yang diunggah di media sosial. 
Karena aksi tersebut mulai marak, juru 
bicara polisi mengumumkan mereka 
melarang siapa pun untuk mencoba 
meniru, dan bakal menangkap mereka 
yang nekat. "Aksi ini ilegal. Aksi ini 
berisiko membahayakan kesehatan 
orang lain. Kami bakal memburu dan 
menuntut siapa pun yang ketahuan 
melakukannya," ujar polisi. Adapun 
perempuan yang melakukan aksi itu 
pertama kali sudah diketahui, dengan 
polisi mengungkapkan dia merupakan 
remaja yang masih di bawah umur. 
Kepolisian Lufkin dalam keterangan 
resminya di Facebook menjelaskan, 
mereka sudah menanyai remaja itu 
bersama temannya di mana mereka 
mengakui perbuatan mereka. Kasus itu 
dilaporkan bakal dilimpahkan kepada 
Badan Kehakiman di Bawah Umur Texas 
untuk mendapatkan penyelidikan lebih 
mendalam.
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Tanah air

Kementerian Perindustrian ( 
Kemenperin) bersama dua kementerian 
lainnya yakni Kemenkominfo dan 
Kemendag akan melakukan pemblokiran 
terhadap ponsel ilegal di Indonesia. 
Regulasi terkait pemblokiran ini akan 
ditandatangani pada 17 Agustus 
mendatang. Mekanisme pemblokiran ini 
menggunakan deretan nomor IMEI 
sebagai acuan. IMEI yang tidak terdaftar 
pada mesin identifikasi milik Kemenperin, 
akan diblokir oleh operator seluler, 
sehingga ponsel tidak akan dapat 
digunakan. Namun kebijakan ini 
kemudian mengundang serangkaian 

Ponsel Ilegal Bakal Diblokir

pertanyaan muncul. Nah, melalui akun 
Instagram resminya, Kemenperin 
menjawab beberapa pertanyaan yang 
sering ditanyakan seputar rencana 
pemblokiran tersebut. Salah satu 
pertanyaan yang muncul adalah 
mengenai nasib ponsel ilegal yang dibeli 
sebelum tanggal 17 Agustus. 
Kemenperin memastikan bahwa ponsel 
blackmarket yang telah dimiliki sebelum 
tanggal 17 Agustus tidak akan langsung 
terblokir.Menurut pihak Kemenperin, 
akan ada proses "pemutihan" dalam 
jangka waktu tertentu. "HP BM yang 
dibeli sebelum tanggal 17 Agustus akan 

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 
mengatakan tidak ada aturan yang 
melarang poligami. Tapi JK 
mengingatkan soal rancangan qanun 
(raqan) hukum keluarga yang 
mengatur poligami tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang.
"Poligami tidak dilarang. Jangan lupa 
tetapi ada syaratnya. Syaratnya tidak 
mudah. Harus ada izin istri. Ada istri 
mau kasih izin suaminya kawin lagi?" 
kata JK di kantor Wakil Presiden, 
Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta 
Pusat, Rabu (10/7/2019).JK 
mengatakan syarat poligami sangat 
berat. Di antaranya meminta izin istri 
hingga masalah kesehatan."Kan sulit, 
itu pun ada syaratnya lagi. Katakanlah 
anaknya tidak ada. Atau dia sakit 
istrinya. Jadi poligami itu legal dengan 
syarat. Saya kira kalau bikin qanun 

JK : Jangan Lupa Ada Syaratnya

juga seperti itu," sebutnya.
JK menegaskan qanun tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang. 
Dia menilai semua aturan harus sesuai 
dengan undang-undang.
“Tidak mungkin qanun bertentangan 
dengan Undang-Undang Perkawinan 
yang ada. Undang-Undang Perkawinan 
berbunyi itu. Boleh asal ada izin istri. Izin 
istri tidak mudah," ucapnya.Sebelumnya, 
Rancangan Qanun (Raqan) Hukum 
Keluarga yang mengatur poligami menuai 
pro dan kontra. Dewan Perwakilan Rakyat 
Aceh (DPRA) menyebut bab soal pria 
dibolehkan menikah lebih dari satu kali 
masih memungkinkan untuk 
dibatalkan."Bisa, insyaallah bisa (kita 
batalkan). Nggak ada masalah," kata 
Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh 
Musannif kepada wartawan, Rabu 
(10/7).

Iptek
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mendapatkan pemutihan yang 
regulasinya sedang disiapkan," 
demikian penjelasan Kemenperin. 
Pemutihan adalah periode di mana 
pemilik ponsel BM bisa meregistrasikan 
nomor IMEI mereka ke database 
Kemenperin, sehingga ponsel mereka 
tidak terblokir setelah regulasi mulai 
diterapkan. Selain itu pertanyaan yang 
juga sering muncul adalah bagaimana 
jika membeli ponsel di luar negeri 
setelah tanggal 17 Agustus tersebut. 
Nah menurut Kemenperin, setelah 
regulasi ditandatangani, pengguna tidak 
akan lagi bisa menggunakan ponsel 

yang dibeli di luar negeri. "Tidak, HP impor 
yang dibeli setelah 17 Agustus tidak dapat 
digunakan di Indonesia," tulis 
Kemenperin.Pihak Kemenperin pun 
mengatakan masyarakat saat ini tidak perlu 
panik dan terburu-buru untuk mengecek 
nomor IMEI mereka apakah terdaftar atau 
tidak. Pasalnya saat ini Kemenperin masih 
memersiapkan halaman tersebut. "Saat ini 
halaman cek IMEI sedang disiapkan. 
Masyarakat tidak perlu terburu-buru untuk 
mengecek IMEI HP miliknya. Kemenperin 
mengumpulkan data IMEI yang disamakan 
dengan operator untuk aplikasi cek IMEI," 
pungkas mereka.

Putri Presiden keempat Abdurrahman 
Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid 
mengkritik petinggi PB NU yang 
meminta jatah menteri kepada Presiden 
Joko Widodo. Seharusnya, NU 
mengambil peran strategis untuk 
memberikan kritik konstruktif kepada 
pemerintah.
“Saya imbau petinggi NU supaya tidak 
terjebak pada retorika seolah-olah kita 
menuntut kursi kabinet atau 
sebagainya," ujar Yenny di Monas, 
Jakarta Pusat, Rabu (10/7).Yenny 
berharap NU tidak keluar dari khitahnya 
untuk tidak berpolitik praktis. Dalam arti 

Yenny Wahid Kritik Petinggi NU

Tanah Air

tersebut, PBNU tidak menuntut jatah 
kursi dan memberikan jarak dengan 
pemerintahan."Jadi NU sesuai khitah 
tidak boleh berpolitik praktis artinya kita 
menghindari seolah-olah NU menuntut 
ada retorika NU menuntut jumlah kursi 
kabinet alokasi kabinet," kata dia.Yenny 
tidak muluk-muluk berharap warga NU 
diberikan kursi menteri oleh Jokowi. Dia 
hanya berharap, Jokowi mau 
mendengarkan aspirasi warga NU.
“Kita berharap aspirasi warga NU 
didengar pemerintah, pasti tentu. Tapi 
tidak kemudian dengan cara bagi-bagi 
kursi nuntut kursi seperti itu," ujarnya.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
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Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, 
pihaknya siap memberikan jawaban 
atas gugatan kasasi kedua yang 
mengatasnamakan pasangan Capres-
Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo 
Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah 
Agung (MA). Hasyim mengaku pihaknya 
sudah menyusun jawaban atas gugatan 
tersebut dengan posisi KPU sebagai 
pihak turut tergugat."Ya kalau KPU 
digugat di MA ya KPU juga akan 
menanggapi. (Jawaban) sudah 
disusun," kata Hasyim Asy'ari di Gedung 
MK, Jalan Medan Merdeka Barat, 
Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).Dalam 
jawaban tersebut, kata Hasyim Asy'ari, 
KPU menggunakan pertimbangan 
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
yang menolak seluruh gugatan 
sengketa PHPU Pilpres yang diajukan 
Prabowo-Sandi. Pasalnya, perkara yang 
digugat oleh Prabowo-Sandi ke MA 
hampir sama dengan yang digugat di 
MK."Kita juga akan akan 
mempertanyakan apakah MA 
berwenang untuk mengadili perkara ini 
dalam jawaban tersebut," tandas 
Hasyim Asy'ari.KPU, kata Hasyim 
Asy'ari, tidak mempermasalahkan 
Prabowo-Sandi menggunakan jalur 
hukum yang ada jika merasa sengketa 
Pilpres 2019 belum selesai. Namun, dia 
mempersilahkan lembaga peradilan 

KPU Siap Jawab Gugatan Prabowo Di MA

Tanah Air

menilai benar salahnya langkah hukum 
Prabowo-Sandi."Ya ada pihak yang merasa 
belum selesai mau dituntaskan kan silahkan 
saja, semua jalur dipakai ya. Bahwa 
kemudian jalurnya bener atau tidak nanti 
peradilan yang akan menyatakan itu," tegas 
Hasyim Asy'ari.Sebelumnya, Ketua Kuasa 
Hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden 
Joko Widowo-KHMa’ruf Amin, Yusril Ihza 
Mahendra, mengatakan, 
Prabowo-Sandi kembali 
mempermasalahkan pelanggaran TSM 
dalam penyelenggaraan pemilu ke 
MA.Gugatan kasasi Prabowo-Sandi ke MA 
merupakan gugatan kasasi kedua setelah 
sebelum Prabowo-Sandi melalui Ketua BPN 
Djoko Santoso yang mengajukan kasasi ke 
MA atas putusan tidak dapat diterima atau 
NO (niet ontvanklijk verklaard) Bawaslu 
terhadap laporan pelanggaran TSM.MA 
dalam putusan kasasinya menguatkan 
putusan Bawaslu.
 MA kembali menyatakan perkara tersebut 
"tidak dapat diterima" atau NO. Kemudian 
MA menilai Ketua BPN Djoko Santoso tidak 
mempunyai legal standing untuk 
mengajukan gugatan tersebut. 
Yang punya legal standing adalah Prabowo-
Sandi sebagai pasangan calon.Kasasi 
kedua ini telah diregister dengan Perkara 
Nomor 2P/PAP/2019 tanggal 3 Juli 2019. 
Permohonan kasasi ini tidak lagi diajukab 
oleh BPN, tetapi langsung oleh Prabowo-
Sandi yang dinilai punya legal standing.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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