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Jokowi memang banyak kejutan yang 
menawan. Sabtu pagi, 13 Juli, 
mengadakan pertemuan monumental 
dengan Prabowo Subianto, yang 
sudah sangat dinanti oleh seluruh 
rakyat. Venue pertemuan sangat 
impresif di gerbong MRT dan 
kemudian di lanjutkan makan siang di 
Sate Khas Senayan (SKS), Senayan 
Jakarta Pusat. Ini pusat kuliner rakyat 
biasa. Besoknya, Minggu malam, 14 
Juli, Beliau pidato untuk pertama 
kalinya sebagai presiden terpilih 
Indonesia 2019-2024. Pidato ini 
diucapkan dua minggu pasca 

keputusan KPU 30 Juni dan dua minggu 
tiga hari pasca keputusan MK tanggal 27 
Juni. Salut dengan kesabaran dan 
menunggu momen yang sangat tepat 
setelah bertemu dengan Prabowo terlebih 
dahulu. Karena Visi Indonesia ini 
rencananya tanggal 7 april 2019, tapi 
dirubah tanggal 14 setelah bertemu 
Prabowo. Presiden dan wapres terpilih, 
Jokowi dan Ma'ruf Amin, menghadiri acara 
Visi Indonesia yang digagas relawan. 
Jokowi-Ma'ruf akan menyampaikan pidato 
politiknya di depan pendukung. Visi 
Indonesia digelar di Sentul International 

Jokowi Does The Right Thing,
At The Right Time, And The Right Person
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Convention Center (SICC), Bogor, Jawa 
Barat, Minggu (14/7/2019) pukul 20.00 
WIB. Jokowi dan Ma'ruf yang 
mengenakan baju putih didampingi istri 
masing-masing. Ketum-ketum parpol 
pendukung Jokowi-Ma'ruf hadir dalam 
acara tersebut. Sejumlah ketum yang 
terlihat di antaranya Ketum PDIP 
Megawati Soekarnoputri, Ketum PKB 
Muhaimin Iskandar, dan Ketum Golkar 
Airlangga Hartarto. Massa pendukung 
Jokowi-Ma'ruf memenuhi ruang acara. 
Acara ini juga dihadiri selebritis-
selebritis pendukung Jokowi-Ma'ruf. 
Pidato visi Jokowi – Ma'ruf Amin 
menunjukan bahwa Jokowi tak akan 
main – main dalam lima tahun ke 
depan. Diakui bahwa pidato Jokowi 
sangat hebat dan berani. Siapa pun 

bisa merasakan semangat yang dibawa 
oleh Jokowi dalam pidatonya. Jokowi 
masih menyorot berbagai masalah klasik 
bangsa ini. Mulai dari ribetnya perizinan 
sampai pada bagaimana memaksimalkan 
APBN agar tepat sasaran. Jokowi sadar 
bahwa selama lima tahun belakangan ini, 
pemangkasan berbagai aturan masih tak 
cukup mendorong membaiknya ekonomi 
dalam negeri kita. Memang harus diakui 
bahwa segala hal yang berurusan dengan 
bisnis sangat riskan dengan yang 
namanya uang pelicin. Bukan hal baru jika 
aturan yang berbelit hanyalah kedok para 
birokrat yang ingin meraup pundi – pundi 
uang. Mereka bersembunyi dibalik 
rimbunnya aturan dari A sampai Z. Jokowi 
sadar akan hal tersebut. Entah sudah 
berapa kali beliau selalu mengingatkan 
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bahwa aturan yang bertele – tele 
harus dipangkas. Urgensinya 
diperlukan karena inilah salah satu 
faktor penghambat ekonomi kita. 
Selain masalah perizinan, Jokowi juga 
menyinggung pengelolaan APBN yang 
harus tepat sasaran. Beliau tak ingin 
APBN yang besar tersebut tak dapat 
dinikmati oleh rakyat yang notabebe 
membayar pajak. Beliau ingin 
memastikan bahwa semua APBN 
mampu terserap sepenuhnya oleh 
kementerian dan daerah. Pesan 
tersembunyi Jokowi sangatlah jelas 
bahwa siapa pun yang mencoba 
bermain anggaran tak akan diampuni. 
APBN adalah amanah rakyat yang 
harus dijaga demi kepentingan rakyat. 
Jangan sampai ada pengkhianatan 

oleh oknum pejabat pemerintahan baik di 
tingkat pusat maupun daerah. Terkadang 
perizinan yang ribet bersumber dari 
pemerintah daerah. Ketika pemerintah 
pusat sudah mati – matian memangkas 
segala bentuk perizinan yang ribet, 
pemerintah daerah justru tetap kukuh 
dengan perizinan daerahnya. Sangat 
terlihat bahwa pemerintah daerah tak 
mau bekerja sama dengan pemerintah 
pusat. Pemerintah daerah seakan tak 
peduli dengan segala himbauan 
pemerintah pusat. Sebenarnya tidak 
semua pemda memiliki mental seperti itu. 
Ada juga pemda yang memang ingin 
bersinergi dengan pemerintah pusat demi 
kepentingan rakyat banyak. Pemda yang 
tak punya niat ataupun yang setengah 
niatnya datang dari beberapa daerah 
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yang hubungan politiknya 
berseberangan dengan pemerintah 
pusat. Padahal ketika sudah menjadi 
kepala daerah, siapa pun itu harus 
menyudahi ego politiknya. Walaupun 
diusung oleh parpol yang notabene 
oposisi di dalam pemerintahan, mereka 
harus sadar bahwa mereka adalah 
pejabat negara bukan pejabat partai 
lagi. Pejabat negara bekerja di bawah 
komando pemerintah pusat dalam hal 
ini presiden lewat Kemendagri. Kepala 
daerah terpilih tidak boleh menolak 
bekerja sama dengan pemerintah 
pusat yang notabene merupakan 
pemimpin pemerintahan. Oleh karena 
itu ketika Jokowi meminta 
pemangkasan perizinan yang bertele – 
tele di tingkat daerah, pada saat itu 
juga semua kepala daerah wajib 

menjalankan perintah beliau selaku 
pemangku jabatan tertinggi. Jangan heran 
jika Jokowi bersuara keras kepada 
beberapa kepala daerah yang notabene 
tak mau mendengar arahan pemerintah 
pusat. Kemendagri juga secara langsung 
meminta setiap kepala daerah untuk turut 
serta mendengar arahan Jokowi. 
Permudah masuknya investasi. 
Mempermudah di sini bukan berarti 
sembarang memberi izin tapi jangan 
dipersulit. Jika memang tujuan 
investasinya bagus serta tidak merusak 
tatanan budaya maupun lingkungan, 
perizinan tidak boleh dipersulit. Eksekusi 
secepat – cepatnya sehingga manfaat 
dapat dirasakan oleh masyarakat luas. 
Penyerapan APBN juga harus tepat 
sasaran sehingga manfaat yang 
ditimbulkan dapat dirasakan oleh rakyat 
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banyak. Penyerapan yang baik ini 
tentunya harus dibarengi catatan 
bahwa tidak adanya korupsi dalam 
penyerapan APBN. APBN tidak boleh 
digunakan untuk hal yang tidak 
produktif seperti studi banding ke luar 
negeri ataupun menghadiri 
pertemuan tingkat internasional 
layaknya gubernur rasa presiden 
yang menjual retorika di luar negeri. 
APBD yang digunakan harus 
transparan. Publik harus bisa 
memonitor setiap keluar masuknya 
anggaran. Sistem e-budgeting adalah 
salah satu solusi pemonitoran 
pemakaian APBD. Jangan sampai 
APBN yang dialokasikan untuk APBD 
habis diembat oleh mereka oknum – 
oknum kepala daerah yang tak 
bertanggung jawab. Jokowi bisa 
dengan tegas mensanksi siapa pun 

kepala daerah yang ngeyel tidak ingin 
mempermudah perizinan daerah. Jika 
teguran sudah bukan menjadi solusi maka 
tindakan nyata sanksi harus dijalankan. 
Jika perlu copot mereka yang tak becus 
mengurus daerah ataupun yang menolak 
bekerja sama dengan pemerintah pusat. 
Kita berharap pidato visi Jokowi mampu 
beliau aplikasikan nantinya. Bubarkan 
semua yang tak efektif serta copot semua 
yang tak berkompeten. Yang banyak 
retorika belaka juga patut untuk dicopot 
karena rakyat tak butuh kata – kata. 
Rakyat butuh kerja nyata. Jika hanya 
mampu retorika sambil jalan – jalan ke 
luar negeri lebih baik menjadi seorang 
motivator daripada menjadi seorang 
kepala daerah. Bagi yang tak mampu 
mengelola APBN dengan tepat sasaran 
pun pantas dicopot. Apalagi jika sampai 
korupsi demi kepentingan sendiri maupun 
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golongan. Tangkap dan jebloskan ke 
dalam penjara bagi para pemakan 
uang rakyat. Jangan beri ampun bagi 
para tikus – tikus yang berkedok 
kepala daerah. 

Jangan pernah ragu 
untuk maju karena kita mampu jika 
kita bersatu  Ada banyak poin penting 
yang disampaikan Jokowi dalam 

Seruan untuk bersatu 
kembali digaungkan Jokowi dalam 
pidato Visi Indonesia di Sentul. 
Jokowi, sang presiden terpilih 
mengatakan, "Ini bukanlah tentang 
aku, atau kamu. Juga bukan tentang 
kami, atau mereka. Bukan soal barat 
atau timur. Juga bukan selatan atau 
utara. Sekarang bukan saatnya 
memikirkan itu semua. Tapi ini 
saatnya memikirkan tentang bangsa 
kita bersama. 

.

pidato Visi Indonesia :
Pertama, pembangunan infrastruktur akan 
terus dilanjutkan. Infrastruktur bukan hanya 
jalan tol, meski ini yang menjadi salah satu 
program utama Jokowi selama hampir lima 
tahun ini. Jalan tol, yang berhasil 
memperpendek jarak dan waktu tempuh 
antar berbagai kota, yang menimbulkan 
penghematan luar biasa bagi pelaku 
industri maupun masyarakat umum. Berkat 
jalan tol Jokowi, mudik menjadi lebih 
berkesan dan menyenangkan. Pemudik 
tidak lagi dihantui momok kemacetan. 
Berkat tol Jokowi dan rekayasa lalulintas 
yang cerdas oleh Polri, kini pemudik tidak 
perlu lagi kecapekan di jalan. Mereka tidak 
perlu lagi memakai pampers dewasa saat 
mudik, membuat arisan maupun 
membentuk pengurus RT saking lamanya 
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menunggu kemacetan di jalan. Kini, 
pembangunan infrastruktur akan 
menghubungkan jalan-jalan tol itu 
dengan titik-titik penting dalam 
berbagai sektor ekonomi seperti 
pariwisata, industri, dan pertanian.
Kedua, pembangunan sumber daya 
manusia akan diprioritaskan. Dan itu 
dimulai sejak hulu, dengan menjamin 
kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, 
kesehatan balita, kesehatan anak-
anak sekolah kita. Pencegahan kasus 
stunting ditekankan oleh Jokowi. 
Peningkatan kualitas pendidikan, 
pentingnya sekolah vokasi dan 
manajemen talenta juga disinggung 
secara khusus.
Ketiga, investasi akan dibuka seluas-
luasnya. Penekanan pada kemudahan 
dalam masalah perizinan. Prosedur 
yang menghambat investasi akan 
dipangkas, pelaku pungli akan dikejar 

dan dihajar kalau perlu. Sangar!
Keempat, reformasi birokrasi, reformasi 
struktural agar lembaga kita semakin 
simpel. Pola pikir alias mindset birokrasi 
harus berubah, atau dipangkas. 
Kecepatan melayani, kecepatan 
memberikan izin menjadi kunci birokrasi. 
Pejabat yang tidak efisien atau tidak efektif 
dalam melayani akan dipangkas dan 
dicopot jabatannya. Menteri-menteri harus 
berani. Lembaga-lembaga yang 
bermasalah dan tidak bermanfaat mending 
bubar saja. 
Kelima, penggunaan APBN yang fokus 
dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang 
keluar dari APBN harus memberikan 
manfaat untuk ekonomi, rakyat, dan 
kesejahteraan.
Jokowi juga menekankan bahwa Ideologi 
Pancasila adalah satu-satunya ideologi 
bangsa yang setiap warga negara harus 
jadi bagian darinya. Tidak ada lagi orang 

Indonesia yang tak mau berbineka 
tunggal ika, tidak ada lagi orang 
Indonesia yang tidak toleran, tidak 
menghormati agama lain. Ideologi kita 
adalah Pancasila, rukun itu indah, 
bersaudara itu indah, bersatu itu juga 
indah, bersatu itu indah. Pidato Jokowi 
ini menjadi jauh lebih bermakna dan 
luar biasa karena dua hal. Satu, timing 
alias waktu penyampaiannya yang 
sangat tepat. Jokowi menyampaikan 
pidato yang super ini sekarang, ketika 
dia sudah ditetapkan KPU menjadi 
persiden terpilih, sudah menerima 
ucapan selamat dari rivalnya pula, 
bukan pada saat kampanye. Sudah 
pasti menang, sudah ditetapkan jadi 
presiden, Jokowi tidak perlu memoles 

kata-katanya untuk pencitraan maupun 
menarik simpati pemilih. Artinya, apa yang 
disampaikan Jokowi malam ini muncul 
dari kejujuran dan kesejatian niat dalam 
dirinya. Ini bukan janji supaya terpilih, 
tetapi janji karena sudah terpilih. Kedua, 
ini yang paling penting dan tidak bisa 
disaingi maupun dilakukan oleh pesaing-
pesaingnya, pidato ini disampaikan oleh 
Jokowi. Jokowi dikenal sebagai orang 
yang sedikit bicara, banyak bekerja. 
Sedikit berjanji, banyak menepati. Dalam 
salah satu puisinya, almarhum W.S. 
Rendra menuliskan bahwa "perjuangan 
adalah pelaksanaan kata-kata". Jokowi 
adalah pejuang. Jokowi terkenal dengan 
track recordnya sebagai pejabat publik 
yang selalu melaksanakan kata-katanya. 
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Langkah catur Jokowi di dalam SICC 
juga bisa dianggap sebagai langkah 
yang sangat cantik. Setelah gerakan di 
MRT, Jokowi 
melanjutkan 
serangannya 
dengan 
menggebuk 
ormas anti 
Pancasila. 
Mereka yang 
anti Pancasila, 
yang tersebar 
dari Sabang 
sampai 
Merauke, 
dibabat habis 
dengan satu 
dua kalimat. 
Jokowi akan 
menindak orang 
yang anti 
Pancasila! Ini 
adalah kebanggaan kita bersama. Joko 
Widodo sudah aman di dalam 
percaturan politiknya di periode kedua. 
Setidaknya relatif lebih aman ketimbang 
sebelum pemilu. Jokowi akan all out, 
dan kita akan tunggu pembuktian beliau. 
Dari sini kita melihat bagaimana Jokowi 
akan terus menghantam paham-paham 

anti Pancasila. Bagaimana pun juga, kita 
melihat bagaimana Joko Widodo 
sekarang sudah lebih berani berbicara. 

Berani bertindak. 
Kenapa tindakan 
Jokowi baru hari ini, 
bukan sebelum 
pilpres? Karena jika 
sebelum pilpres dia 
langsung keras dan 
sebelum bertemu 
Prabowo dia 
langsung gebuk 
ormas anti 
Pancasila, maka 
massa yang anti 
Pancasila itu akan 
lebih mudah 
menjatuhkan Jokowi 
dan memframing 
Jokowi anti agama 
tertentu. Di sinilah 
letak kebijaksanaan 

dan timing Jokowi yang benar-benar 

sangat cerdas. 

. Terima kasih Pak 
Jokowi, semuanya sudah terlaksana 
dengan begitu jelas. Kami akan kawal 
Anda, sampai dilantik dan di periode 
kedua.

Jokowi does the 
right thing, at the right time and 
the right person
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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

Makanan yang dikonsumsi sehari-hari 
bisa sangat menentukan kondisi 
kesehatan tubuhmu secara 
keseluruhan. Salah satu hal yang bisa 
sangat dipengaruhi dari jenis makanan 
yang kamu pilih ini adalah otakmu.
Tidak hanya secara positif, konsumsi 
makanan tertentu juga bisa 
menyebabkan dampak negatif pada 
otak. Dilansir dari Medical Daily, berikut 
sepuluh makanan yang bisa berakibat 
negatif pada otak.
1. Goreng-Gorengan
Goreng-gorengan diketahui 
mengandung kalori dan lemak dalam 
jumlah banyak. Makanan ini bisa 
menyebabkan radang di otak yang 
berujung pada hilangnya ingatan dan 
brain fog.
2. Makanan Cepat Saji

Makanan Perusak Otak

Makanan cepat saji telah lama 
dihubungkan dengan masalah kesehatan 
termasuk obesitas. Jenis makanan 
dengan kandungan lemak yang tinggi ini 
bisa mengurangi kemampuan tubuh 
untuk melawan alzheimer. Keberadaan 
sodium pada makanan ini juga berakibat 
pada menurunnya ingatan.
3. Pemanis Buatan
Walau sering dihubungkan dengan 
bertambahnya berat badan, pemanis 
buatan juga buruk untuk otak. Pasalnya, 
diabetes sangat memiliki hubungan 
dengan demensia sehingga jenis 
makanan ini juga bisa berakibat buruk 
pada otak.
4. Minuman Berpemanis
Minuman bersoda, minuman berenergi, 
jus kemasan, dan minuman dengan 
pemanis lainnya memiliki jumlah kalori 



18 17www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

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

Makanan yang dikonsumsi sehari-hari 
bisa sangat menentukan kondisi 
kesehatan tubuhmu secara 
keseluruhan. Salah satu hal yang bisa 
sangat dipengaruhi dari jenis makanan 
yang kamu pilih ini adalah otakmu.
Tidak hanya secara positif, konsumsi 
makanan tertentu juga bisa 
menyebabkan dampak negatif pada 
otak. Dilansir dari Medical Daily, berikut 
sepuluh makanan yang bisa berakibat 
negatif pada otak.
1. Goreng-Gorengan
Goreng-gorengan diketahui 
mengandung kalori dan lemak dalam 
jumlah banyak. Makanan ini bisa 
menyebabkan radang di otak yang 
berujung pada hilangnya ingatan dan 
brain fog.
2. Makanan Cepat Saji

Makanan Perusak Otak

Makanan cepat saji telah lama 
dihubungkan dengan masalah kesehatan 
termasuk obesitas. Jenis makanan 
dengan kandungan lemak yang tinggi ini 
bisa mengurangi kemampuan tubuh 
untuk melawan alzheimer. Keberadaan 
sodium pada makanan ini juga berakibat 
pada menurunnya ingatan.
3. Pemanis Buatan
Walau sering dihubungkan dengan 
bertambahnya berat badan, pemanis 
buatan juga buruk untuk otak. Pasalnya, 
diabetes sangat memiliki hubungan 
dengan demensia sehingga jenis 
makanan ini juga bisa berakibat buruk 
pada otak.
4. Minuman Berpemanis
Minuman bersoda, minuman berenergi, 
jus kemasan, dan minuman dengan 
pemanis lainnya memiliki jumlah kalori 



20 19www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

dan gula yang sangat tinggi. Sama 
seperti pemanis buatan, minuman ini 
buruk untuk otak karena bisa 
menyebabkan demensia.
5. Ikan
Pada beberapa jenis ikan tertentu, 
terdapat kandungan merkuri yang bisa 
berdampak negatif bagi fungsi kognitif 
otak. Jenis ikan yang dimaksud adalah 
tuna, king makarel, hiu, dan gindara.
6. Makanan Tinggi Sodium
Makanan tinggi sodium harus dihindari 
demi kesehatan otak. Jenis makanan 
ini bisa meningkatkan risiko demensia 
dan alzheimer pada diri kamu.
7. Minyak Sayur
Jenis minyak tertentu seperti bunga 
matahari, kedelai, dan canola 
mengandung asam lemak omega-6 
dalam jumlah tinggi. Mengonsumsi 
minyak jenis ini dalam jumlah banyak 
dapat memicu munculnya radang pada 
otak.
8. Margarin
Margarin tidak selamanya lebih baik 
dibanding dengan mentega. Margarin 

dapat mempengaruhi kesehatan otak 
karena menggumpalnya protein bernama 
beta-amiloid yang bisa menyebabkan 
berkembangnya alzheimer.
9. Keju yang Diproses
Jenis keju yang diproses seperti keju parut, 
keju potong, dan stringed cheese 
merupakan beberapa jenis keju yang 
diproses. 
Keju kemasan menyebabkan produksi dari 
protein di dalam tubuh yang menyebabkan 
munculnya alzheimer.
10. Daging Kemasan
Daging kemasan seperti sosis, kornet, 
bacon, dan daging kemasan lainnya biasa 
digunakan menggunakan pengawet, gula, 
dan sodium. 
Sejumlah bahan tersebut diketahui bisa 
berdampak buruk pada tubuh dan otak.
Sejumlah bahan tersebut bisa berbahaya 
bagi otak karena sejumlah kandungan yang 
dimilikinya. Walau begitu, kamu tak harus 
menghindarinya sama sekali. Konsumsi 
dalam jumlah yang cukup tetap bisa 
membuat kamu terhindar dari sejumlah 
masalah yang mungkin muncul pada otak.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum 
menentukan sikap dalam peta politik 
Tanah Air usai gelaran Pilpres 2019. PKS 
mengunci langkah untuk tidak lebih dulu 
berkomunikasi dengan pemerintah, 
membuka peluang menjadi mitra koalisi 
seperti yang mungkin telah dilakukan 
oleh PAN dan Partai Demokrat, atau 
bahkan Gerindra.Bahkan Presiden PKS, 
Sohibul Iman santai, menunggu 
komunikasi dengan Gerindra usai 
pertemuan  Prabowo Subianto dan Joko 
Widodo, akhir pekan silam.
"Beliau sampaikan akan bertemu dengan 
kami setelah pertemuannya dengan Pak 
Jokowi. Kami menyambut baik. Semoga 

PKS Antara Oposisi Dan Koalisi

Tanah Air

dalam waktu dekat ada pertemuan 
tersebut," kata Sohibul kepada 
CNNIndonesia.com, Sabtu (13/7).
Artinya, boleh jadi PKS kini jadi satu-
satunya partai yang memegang atribusi 
murni oposisi. Direktur Eksekutif Voxpol 
Center Research Consulting Pangi 
Syarwi Chaniago memprediksi sikap 
tersebut bukan tanpa risiko. PKS, kata 
dia, akan babak belur jika menjadi satu-
satunya pertai yang oposisi melawan 
pemerintah. 
"Akan menjadi bulan-bulanan juga," kata 
Pangi kepada CNNIndonesia.com, 
Selasa (16/7).PKS disebut tidak akan 
memiliki taring tajam untuk mengkritik 



20 19www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

dan gula yang sangat tinggi. Sama 
seperti pemanis buatan, minuman ini 
buruk untuk otak karena bisa 
menyebabkan demensia.
5. Ikan
Pada beberapa jenis ikan tertentu, 
terdapat kandungan merkuri yang bisa 
berdampak negatif bagi fungsi kognitif 
otak. Jenis ikan yang dimaksud adalah 
tuna, king makarel, hiu, dan gindara.
6. Makanan Tinggi Sodium
Makanan tinggi sodium harus dihindari 
demi kesehatan otak. Jenis makanan 
ini bisa meningkatkan risiko demensia 
dan alzheimer pada diri kamu.
7. Minyak Sayur
Jenis minyak tertentu seperti bunga 
matahari, kedelai, dan canola 
mengandung asam lemak omega-6 
dalam jumlah tinggi. Mengonsumsi 
minyak jenis ini dalam jumlah banyak 
dapat memicu munculnya radang pada 
otak.
8. Margarin
Margarin tidak selamanya lebih baik 
dibanding dengan mentega. Margarin 

dapat mempengaruhi kesehatan otak 
karena menggumpalnya protein bernama 
beta-amiloid yang bisa menyebabkan 
berkembangnya alzheimer.
9. Keju yang Diproses
Jenis keju yang diproses seperti keju parut, 
keju potong, dan stringed cheese 
merupakan beberapa jenis keju yang 
diproses. 
Keju kemasan menyebabkan produksi dari 
protein di dalam tubuh yang menyebabkan 
munculnya alzheimer.
10. Daging Kemasan
Daging kemasan seperti sosis, kornet, 
bacon, dan daging kemasan lainnya biasa 
digunakan menggunakan pengawet, gula, 
dan sodium. 
Sejumlah bahan tersebut diketahui bisa 
berdampak buruk pada tubuh dan otak.
Sejumlah bahan tersebut bisa berbahaya 
bagi otak karena sejumlah kandungan yang 
dimilikinya. Walau begitu, kamu tak harus 
menghindarinya sama sekali. Konsumsi 
dalam jumlah yang cukup tetap bisa 
membuat kamu terhindar dari sejumlah 
masalah yang mungkin muncul pada otak.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum 
menentukan sikap dalam peta politik 
Tanah Air usai gelaran Pilpres 2019. PKS 
mengunci langkah untuk tidak lebih dulu 
berkomunikasi dengan pemerintah, 
membuka peluang menjadi mitra koalisi 
seperti yang mungkin telah dilakukan 
oleh PAN dan Partai Demokrat, atau 
bahkan Gerindra.Bahkan Presiden PKS, 
Sohibul Iman santai, menunggu 
komunikasi dengan Gerindra usai 
pertemuan  Prabowo Subianto dan Joko 
Widodo, akhir pekan silam.
"Beliau sampaikan akan bertemu dengan 
kami setelah pertemuannya dengan Pak 
Jokowi. Kami menyambut baik. Semoga 

PKS Antara Oposisi Dan Koalisi

Tanah Air

dalam waktu dekat ada pertemuan 
tersebut," kata Sohibul kepada 
CNNIndonesia.com, Sabtu (13/7).
Artinya, boleh jadi PKS kini jadi satu-
satunya partai yang memegang atribusi 
murni oposisi. Direktur Eksekutif Voxpol 
Center Research Consulting Pangi 
Syarwi Chaniago memprediksi sikap 
tersebut bukan tanpa risiko. PKS, kata 
dia, akan babak belur jika menjadi satu-
satunya pertai yang oposisi melawan 
pemerintah. 
"Akan menjadi bulan-bulanan juga," kata 
Pangi kepada CNNIndonesia.com, 
Selasa (16/7).PKS disebut tidak akan 
memiliki taring tajam untuk mengkritik 



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

pemerintah dan kurang mempunyai 
posisi tawar yang baik di parlemen. 
Kondisi ini, menurut Pangi, jelas akan 
merugikan PKS dan mencederai 
demokrasi itu sendiri.Namun demikian, 
Pangi mengatakan bahwa posisi 
oposisi sangat dibutuhkan dalam 
sebuah pemerintahan. Oposisi tak 
selalu sepakat dan tak selalu kontra 
dengan pemerintah, terlebih, Indonesia 
yang menganut oposisi konsensus. 
Oposisi ini, jelas Pangi, dibangun 
bukan karena kebencian terhadap 
pemerintah. Melainkan menyehatkan 
demokrasi di dalam pemerintah yang 
merasa terawasi dengan kehadiran 
oposisi.
"Oposisi kita membuka lobi-lobi untuk 
kepentingan yang lebih besar," kata 
Pangi. Sepenglihatan Pangi, PKS akan 
tetap pada posisinya yang 
berseberangan dengan pemerintah.
Tersandera Umat dan Politik 2024
Senada dengan Pangi, Pengamat 
Politik LIPI Wasisto Raharjo Jati 
menilai PKS akan tetap menjadi 
oposisi. 
Posisi PKS, kata dia, sulit beranjak ke 
pemerintah karena berutang pada 
konstituen."PKS menjaga perasaan 
pendukung 212 dan GNPF, dan 
maupun simpatisan HRS (Habib Rizieq 
Shihab) lainnya. PKS tidak mau 
kehilangan konstituennya di pemilu 
2024 mendatang," kata Wasisto 
kepada CNNIndonesia.com, Selasa 
(16/7).
Kemudian, kalaupun nanti PKS 
bergabung dengan pemerintah, PKS 
disebut tidak akan bisa 
mengakomodasi kebutuhan umat Islam 
yang selama ini mendukungnya. Akan 
ada posisi berat sebelah dan tidak 
akan cocok dalam kebijakan 
pemerintah."Yang kelompok oposisi 
muslim 212 ini yang sangat 
memberatkan. Mungkin saya bisa 
katakan mereka bisa berat sebelah 
dalam politik," terang Wasisto.
Lihat juga: Arah Baru Kelompok Islam 
'Kanan' Usai Tinggalkan Prabowo
Setidaknya dalam proses politik dan 
perjalanannya, Alumni 212 dan 
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa 

(GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
turut mewarnai pilihan politik PKS. Satu di 
antaranya adalah saat pemilihan calon 
wakil presiden, PKS sempat meminta 
Gerindra untuk menuruti hasil Ijtimak 
Ulama.Saat itu, Ijtimak Ulama dan Rizieq 
Shihab menyarankan agar Gerindra 
mempertimbangkan Ketua Majelis Syuro 
PKS Salim Segaf Al-Jufri sebagai calon 
wakil presiden. Namun pada akhirnya, 
PKS harus merelakan kursi calon wakil 
presiden saat itu kepada Sandiaga Uno 
yang disebut sebagai 'Santri Milenial'.
Nyatanya, perjuangan PKS tak sia-sia. 
Pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 ini, 
ia mampu meraup suara enam besar 
setelah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB dan 
NasDem. Setidak-tidaknya, menurut 
perhitungan KPU yang dikutip dari 
pemilu2019.kpu.go.id, PKS 
mengumpulkan 8,17 persen suara. Data 
ini diambil per 16 Juli 2019 pukul 11.00 
WIB dengan total TPS yang masuk 
sebesar 795.893 dari 813.336 TPS yang 
seharusnya masuk atau sekitar 97.8%.
"Bantuan 212 ini tak bisa dimungkiri 
dampaknya. 
PKS bisa menguasai area konservatif 
seperti Jawa barat, Sumatera Barat, 
Aceh, ini yang menurut saya potensi 
PKS," jelas Wasisto.
Wasisto menambahkan, dengan modal 
angka ini, PKS harusnya bisa melakukan 
pencitraan politik yang apik. Jika moncer, 
pandangannya yang berbeda bisa 
dijadikan senjata saat kalau saja 
masyarakat kecewa dengan 
kepemerintahan Jokowi Jilid II.
“Karenanya, PKS berusaha untuk 
membangun citra sebagai oposisi yang 
mempunyai pandangan berbeda Jokowi. 
Ini akan berdampak pada pemilu Jakarta 
2022 maupun 2024, PKS bisa melakukan 
branding politik terhadap dirinya sendiri," 
ungkap dia.Kendati begitu, menurut 
Wasisto, setiap kemungkinan masih ada. 
Begitu pula dengan keinginan PKS untuk 
bergabung dengan pemerintah mengingat 
posisinya yang tinggal sendiri. Namun 
pilihan berat ini akan segera dikembalikan 
ke PKS."Saya pikir PKS antara menjaga 
hati dan menjaga peluang. Saya kira PKS 
sebenarnya mau tapi malu. Tapi itu 
semua tergantung pertemuan," kata dia.

Seorang menteri senior kabinet Prancis 
dan sekutu dekat Presiden Emmanuel 
Macron mengundurkan diri setelah 
muncul laporan yang menuduhnya 
makan malam lobster dengan dana 
negara.Dilansir dari AFP, Francois de 
Rugy, yang ditunjuk sebagai menteri 
lingkungan hidup pada bulan September 
2018, mengumumkan mundur setelah 
satu minggu beredar kabar tersebut di 
situs web sayap kiri Mediapart.
"Serangan dan hukuman mati tanpa 
pengadilan yang menargetkan keluarga 
saya memaksa saya untuk mengambil 
langkah mundur yang diperlukan," kata 
de Rugy, yang nomor dua dalam 
pemerintahan setelah Perdana Menteri 
Edouard Philippe.
Mediapart telah menerbitkan foto-foto de 
Rugy dan istri jurnalisnya yang 
menikmati makan malam sampanye dan 
lobster yang mewah dengan hidangan 
Hari Valentine.
Situs web itu menuduh peristiwa itu 
mengorbankan pembayar pajak. 

Menteri Perancis Mundur Karena Lobster

Internasional

Mediapart juga mengungkapkan bahwa 
de Rugy telah mendapat manfaat dari 
sebuah apartemen di dekat kota asalnya 
Nantes di Prancis barat yang disewa 
dengan tarif khusus yang ditujukan untuk 
pekerja berpenghasilan rendah.
Laporan lain merujuk pada pengering 
rambut 500 euro yang dibeli oleh istri de 
Rugy dengan biaya publik dan renovasi 
apartemen pemerintah mereka dengan 
biaya 63.000 euro.
Demonstrasi anti-pemerintah yang kejam 
telah dipicu oleh kemarahan atas 
ketidaksetaraan ekonomi dan klaim 
bahwa para pemimpin Prancis tidak 
berhubungan dengan orang-orang biasa.
De Rugy telah membantah melakukan 
kesalahan dan bahkan mengklaim dalam 
sebuah wawancara pekan lalu bahwa ia 
alergi terhadap lobster dan tidak 
menyukai sampanye karena itu 
membuatnya sakit kepala.
De Rugy bergabung dengan Macron 
sejak awal dalam upaya untuk menjadi 
presiden pada tahun 2017.
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Sebanyak 14 calon anggota legislatif 
dari Partai Gerindra mengajukan 
sengketa perdata terhadap partainya ke 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 
Kepala Humas PN Jaksel Achmad 
Guntur mengatakan bahwa mereka 
mengajukan gugatan agar ditetapkan 
sebagai anggota legislatif Partai 
Gerindra. "(Gugatan itu terkait) 
sengketa partai politik," kata Achmad 
ketika dihubungi Kompas.com, Selasa 
(16/7/2019). Gugatan itu teregister 
dengan Nomor 
520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL. 
Baca juga: Jadi Tersangka Politik Uang, 
Caleg Gerindra Wahyu Dewanto Masuk 
DPO Pihak tergugat terdiri dari Dewan 
Pembina Partai Gerindra dan Dewan 
Pimpinan Pusat Partai Gerindra. PN 
Jaksel telah menyelenggarakan sidang 
pertama untuk gugatan tersebut pada 
10 Juli 2019. Sidang berikutnya 
dijadwalkan pada Rabu (17/7/2019) 
besok dengan agenda pembacaan 
replik.
Berikut nama-nama caleg yang 
menggugat Partai Gerindra: 
1. Seppaiga
2. Nuraina 
3. Pontjo Prayogo SP 
4. R. Wulansari alias Mulan Jameela 

Prabowo Digugat 14 Caleg Gerindra

Tanah Air

5. Adnani Taufiq 
6. Adam Muhammad 
7. Prasetyo Hadi 
8. Siti Jamaliah  
9. Sugiono 
10. Katherine A Oe 
11. R. Saraswati D Djojohadikusumo 12. Li 
Claudia Chandra 
13. Bernas Yuniarta 
14. dr. Irene 
Dari 14 nama itu, ada nama Mulan 
Jameela yang menjadi caleg Gerindra dari 
Dapil XI Jawa Barat dan ponakan Ketua 
Umum Gerindra Prabowo Subianto 
bernama R Saraswati Djojohadikusumo. 

Bayangkan Presiden Amerika Serikat 
Donald Trump bangun di Minggu pagi 
lalu menatap ke seantero negeri yang 
dipimpinnya, kemudian dia melihat isu 
rasisme ibarat tumpukan kayu kering 
dan memutuskan untuk melemparkan 
korek api.Melalui akun Twitternya Trump 
kembali melontarkan pernyataan rasial. 
Kendati tak disebutkan kepada siapa 
cuitan itu tertuju, namun dipastikan 
serangan itu untuk empat anggota 
kongres perempuan yang merupakan 
perempuan kulit berwarna dan 
keturunan imigran.
Dalam cuitannya, Trump meminta 
Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-
Cortez, Ilhan Omar, dan Ayana Perssley 
untuk kembali ke negara asal nenek 
moyang mereka. Serangan personal 
Trump ini kemudian menuai kecaman.
Pernyataan Trump seharusnya 
mengejutkan sejumlah pihak yang telah 
melihat cara dia memerintah negara 
multikultural dan multiras selama dua 
setengah tahun terakhir ini.Ketika 
dihadapkan pada isu ras, Trump kerap 
bermain api, hal yang belum pernah 

Ciutan Rasial Trump Untuk 4 Anggota Kongres

Internasional

dilakukan presiden sebelumnya. Di 
zaman modern ini, Trump dinilai satu-
satunya pejabat yang secara terang-
terangan mengipasi kobaran api 
rasialisme tanpa henti. Demikian analisis 
Peter Baker dari The New York Times, 
dilansir Selasa (16/7).Serangannya 
terhadap anggota kongres perempuan 
dari Demokrat terjadi pada hari yang 
sama pemerintahannya mengancam 
penangkapan massal imigran yang 
tinggal di negara itu secara ilegal. Dan 
itu terjadi hanya beberapa hari setelah 
dia menerima beberapa tokoh sayap 
kanan di Gedung Putih dan bersumpah 
untuk menemukan cara lain untuk 
menyensus warga Amerika dengan 
pendatang secara terpisah meskipun 
putusan Mahkamah Agung melarang 
penambahan menambahkan pertanyaan 
ke sensus yang dilaksanakan setiap satu 
dekade itu.
"Dalam banyak hal, ini adalah jenis 
penghasutan rasial yang paling 
berbahaya," kata Douglas A. Blackmon, 
penulis "Slavery by Another Name".
Trump pun selalu menyangkal 
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pernyataannya bermaksud rasis. 
Menurutnya, dia hanya melawan 
imigrasi ilegal demi mengamankan dan 
melindungi perbatasan. Dia juga kerap 
membanggakan pengangguran di 
antara kaum Hispanik dan Afrika-
Amerika 
telah 
mencapai 
rekor 
terendah. 
Pekan lalu 
dia 
berterima 
kasih 
kepada 
Robert L. 
Johnson, 
pendiri 
Black 
Entertainme
nt 
Television, karena memuji pengelolaan 
ekonominya."Saya orang paling tidak 
rasis yang pernah Anda temui," kata 
Trump lebih dari sekali.Namun dia gagal 
membuktikan klaimnya. Bahkan karena 
cuitannya itu, para penasihatnya tak 
bisa membelanya. Tak ada satupun dari 
enam juru bicaranya merespons 
permintaan wawancara terkait hal ini.
Satu-satunya pejabat pemerintah yang 
dijadwalkan hadir dalam acara talk 

show hari Minggu, Mark Morgan, 
penjabat komisi Bea Cukai dan 
Perlindungan Perbatasan, menjelaskan 
dia tidak ingin ditanyakan terkait isu 
rasial itu. "Anda harus bertanya kepada 
presiden apa yang dia maksud dengan 

cuitannya 
itu," katanya 
dalam acara 
"Face the 
Nation" 
CBS.Anggota 
parlemen 
dari 
Republik, 
pada 
umumnya, 
juga tak 
langsung 
menanggapi 
pernyataan 
rasial 

tersebut. Pada Minggu malam, Trump 
menanggapi kontroversi itu, mengatakan 
Demokrat sedang membela rekan-rekan 
mereka yang kerap berbicara begitu 
buruk tentang AS.Pada saat itu, Tim 
Murtaugh, juru bicara kampanye untuk 
Trump, menanggapi permintaan 
komentar, dengan mengatakan, 
"Presiden menunjukkan bahwa banyak 
Demokrat mengatakan hal-hal buruk 
tentang negara ini, yang pada 
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kenyataannya adalah negara terbesar 
di dunia." Dia tidak menjelaskan alasan 
Trump meminta keempat anggota 
kongres tersebut kembali ke negara 
asal nenek moyang mereka.
Beberapa presiden AS sebelumnya 
juga memainkan politik rasial, namun 
tak diutarakan di hadapan publik.
Rekaman 
rahasia Lyndon 
Johnson dan 
Richard Nixon 
menunjukkan 
mereka secara 
rutin membuat 
pernyataan 
rasis yang 
kejam di 
belakang layar. 
Termasuk juga 
tudingan rasis 
kepada Ronald 
Reagan, 
George Bush, 
dan Bill Clinton 
dalam 
beberapa 
kasus.
Namun 
demikian, 
semua memiliki 
batasan. Para 
presiden sebelumnya selalu 
melontarkan pentingnya persatuan 
bangsa untuk menghindari perpecahan 
dengan sejumlah kebijakan. Lyndon 
Johnson mendorong legislasi hak-hak 
sipil yang paling luas dalam sejarah 
Amerika. Bush menandatangani 
undang-undang hak-hak sipil dan 
mengecam David Duke, pemimpin Ku 
Klux Klan, ketika dia mencalonkan diri 
sebagai gubernur Louisiana sebagai 
seorang Republikan. Putranya, George 
W. Bush, mengunjungi masjid hanya 
beberapa hari setelah serangan 11 
September 2001, untuk menekankan 
bahwa Amerika tidak berperang 
dengan Muslim. Barack Obama 
mengundang seorang profesor 
Harvard-Afrika-Amerika dan polisi kulit 
putih yang salah menangkapnya.
Sejarah betapa rasisnya Trump telah 
didokumentasikan dengan baik, sejak 

masih menjadi bos properti. Jack 
O'Donnell, mantan presiden Trump Plaza 
Hotel dan Casino di Atlantic City, menulis 
bahwa Trump secara terbuka 
meremehkan orang lain berdasarkan ras, 
mengeluh, misalnya, bahwa ia tidak ingin 
pria kulit hitam mengelola uangnya.
"Trump tidak hanya rasis, tetapi siapa pun 

di sekitarnya 
yang 
menyangkalnya, 
berbohong," kata 
O'Donnell pada 
Minggu."Donald 
Trump membuat 
komentar rasis 
sepanjang 
waktu. Begitu 
Anda 
mengenalnya, ia 
berbicara 
tentang ras 
dengan sangat 
terbuka," 
lanjutnya.
Trump dinilai 
berhasil 
melenggang ke 
Gedung Putih 
salah satunya 
karena isu-isu 
rasial yang kerap 

dilontarkan, salah satunya isu yang 
mengatakan Obama sebenarnya lahir di 
Afrika, bukan Hawaii. Pada 2015 dia juga 
menyerang pendatang Meksiko dan 
menyebutnya sebaga "pemerkosa". Hal 
kontroversial lainnya ialah menyerukan 
larangan Muslim memasuki AS. Dia juga 
menuding seorang hakim kelahiran 
Meksiko tak bisa berbuat adil karena latar 
belakang etnisnya.
Setelah menjabat sebagai presiden, dia 
mengeluh selama pertemuan para imigran 
Haiti semua menderita AIDS dan 
mengatakan bahwa para pendatang Afrika 
tidak akan pernah kembali ke gubuk 
mereka."Dia hanya mengatakan apa yang 
orang lain yakini tetapi terlalu takut untuk 
mengatakannya, dia berkeras. Dan setiap 
kali nyala api meraung dan Trump 
melambungkannya ke atas dengan sedikit 
lebih cepat. Apinya mungkin panas, tapi 
memang itu yang dia suka," tulis Baker.

Direktur Pelaksana Dana Moneter 
Internasional (IMF), Christine Lagarde, 
resmi mengajukan pengunduran diri, 
terkait nominasinya sebagai presiden 
Bank 
Sentral 
Eropa 
(ECB).
Lagarde 
menyata
kan, 
pengund
uran 
dirinya 
efektif 
berlaku 
mulai 12 
September 2019. Hal ini memberikan 
kesempatan bagi IMF untuk mencari 
penggantinya."Dengan kejelasan yang 
lebih pasti tentang proses pencalonan 
saya sebagai Presiden ECB dan waktu 
yang diperlukan, saya telah membuat 
keputusan ini demi kepentingan IMF," 
kata Lagarde dalam sebuah pernyataan 

Internasional

Christine Lagarde Mundur Dari IMF

seperti dikutip AFP, Rabu (17/7/2019).
Lagarde menambahkan, pengunduran 
dirinya akan mempercepat proses 
pemilihan direktur pelaksana IMF yang 

baru."Dew
an 
eksekutif 
IMF akan 
mengambi 
langkah-
langkah 
yang 
diperlukan 
untuk 
bergerak 
maju 
dalam 

proses pemilihan direktur pelaksana 
yang baru,” tambah Lagarde.
Christine Lagarde yang berkebangsaan 
Prancis, akan menjadi wanita pertama 
yang memimpin ECB. Lagarde akan 
menggantikan posisi Mario Draghi, yang 
masa jabatannya selama delapan tahun 
di ECB akan berakhir pada 31 Oktober.
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Partai Golkar meminta bantuan kepada 
pengamanan kepada kepolisian di 
Kantor DPP, Jalan Anggrek Neli Murni 
XIA, Slipi, Jakarta Barat. Permintaan 
itu tercantum dalam surat DPP Golkar 
bernomor B-2140/GOLKAR/VII/2019 
tertanggal 12 Juli 2019.
Surat tersebut ditandatangani oleh 
Ketua Korbid Kepartaian Ibnu Munzir 
dan Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. 
Paulus. Isi surat itu ditujukan kepada 
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes 
Hengki Haryadi.Tujuan DPP Golkar 
mengajukan permohonan pengamanan 
tersebut guna mengantisipasi hal-hal 
yang tidak diinginkan terkait dinamika 
yang berkembang jelang Munas Golkar 
Desember mendatang."Sehubungan 
dengan dinamika yang berkembang di 
Partai Golkar akhir-akhir ini serta untuk 
mengantisipasi hal-hal yang tidak 
diinginkan di Kantor DPP Partai Golkar, 
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar 
mengajukan permohonan pengamanan 
Komplek kantor Sekretariat DPP Partai 
Golkar yang terletak di Jl. Anggrek Neli 
Murni XIA, Slipi, Jakarta Barat," bunyi 
surat tersebut.Dalam surat itu, Golkar 
berharap polisi menerjunkan 1 Satuan 

Golkar Memanas Menjelang Munas

Tanah air

Setingkat Regu (SSR) dengan kekuatan 
10 orang untuk menjaga kantor DPP 
selama 24 jam.Wasekjen Partai Golkar 
Maman Abdurrahman membenarkan 
terkait surat permintaan pengamanan 
tersebut. Dia menjelaskan, surat tersebut 
dikeluarkan karena Kantor DPP Golkar 
disantroni sekelompok orang beberapa 
waktu lalu. DPP curiga kedatangan 
sekelompok orang tersebut untuk 
melakukan intimidasi."Upaya 
pengantisipasi ini bukannya tanpa alasan 
mengingat beberapa waktu yang lalu ada 
sekelompok orang tidak dikenal yang 
datang ke DPP Golkar yang dicurigai 
ingin melakukan intimidasi," ujar 
Maman.Maman tak mau berspekulasi 
sekelompok orang tersebut bagian dari 
pihak-pihak yang tidak terima 
dinonaktifkan oleh DPP. DPP Golkar 
hanya melakukan upaya pencegahan 
terkait hal-hal yang dapat mengganggu 
operasional partai.
“Kita tidak bisa berandai-andai, 
kepentingan DPP Partai Golkar adalah 
mengantisipasi segala sesuatu yang 
berpotensi bisa menggangu kondusifitas 
keberlangsung operasional Partai Golkar," 
tegas dia.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI 
Jakarta, Taufiqurrahman menyatakan, 
tuduhan Wakil Ketua DPW Partai 
Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, 
Rian Ernest tentang adanya politik uang 
dalam proses pemilihan wakil gubernur 
(wagub) DKI Jakarta tidaklah berdasar.
Menurutnya, tuduhan itu juga telah 
merugikan institusi DPRD DKI Jakarta 
serta anggotanya. Apalagi, mengingat 
bahwa pemilihan wagub sendiri belum 
dilangsungkan hingga saat 
ini."Pernyataan Rian Ernest Tanudjaja 
tersebut sangat tendensius dan 
merupakan suatu bentuk penghinaan 
terhadap kehormatan dan harga diri 
saya sebagai Anggota DPRD Provinsi 
DKI Jakarta dan sebagai anggota Panitia 
Khusus Pemilihan Pemilihan Wakil 
Gubernur Provinsi DKI Jakarta," katanya 
dalam sebuah pernyataan tertulis, 
Selasa (16/7).Dia menegaskan, dirinya 
pun akan melaporkan ucapan Rian ini 
kepada pihak yang berwajib. Sebab, dia 
tidak ingin institusi DPRD DKI tercemar 
namanya atas tuduhan yang tidak 
didasarkan fakta."Berdasarkan 
pertimbangan di atas, pada hari ini, 

Rian Ernest Dipolisikan Partai Demokrat

tanggal 16 Juli 2019, saya 
Taufiqurrahman, SH, anggota DPRD 
Provinsi DKI Jakarta melaporkan 
perbuatan penghinaan (sebagaimana 
termuat dalam KUHP Pasal 310 s.d 321 
KUHP) yang dilakukan oleh Rian Ernest 
Tanudjaja," lanjutnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPW PSI DKI 
Jakarta, Rian Ernest sempat 
mengungkap adanya dugaan politik uang 
dalam proses pemilihan wagub DKI 
Jakarta. 
Hal ini disampaikannya dalam sebuah 
konferensi pers pada hari Senin, 15 Juli 
2019.Saat itu, Rian menyatakan anggota 
DPRD DKI menerima uang untuk datang 
di kuorum pemilihan wagub DKI. 
Sehingga, siapa pun yang terpilih 
nantinya memang sudah diatur sejak 
awal."Pokoknya untuk datang di kuorum, 
untuk datang duduk itu ada uangnya. 
Jadi nanti siapa pun ini bisa atur apakah 
paripurna mau jadi menyetujui atau 
menolak. Terserah yang mengatur ini 
semua. Siapa yang mau ikut diatur ada 
uangnya, kebayang ya dan satu kursi 
ratusan juta. Tapi ini rumor ya sekali lagi, 
saya sampaikan, rumor," tutur Rian.
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Pemerintah Provinsi Bali menyatakan 
Bali tetap aman untuk dikunjungi 
wisatawan pasca-gempa magnitudo 5,8 
mengguncang Pulau Dewata itu. 
Aktivitas pariwisata juga telah 
beroperasi normal."Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
Provinsi Bali hingga saat ini masih 
melakukan assessment dampak gempa 
dan dilaporkan tidak ada kerusakan 
yang signifikan terhadap fasilitas publik 
di kabupaten/kota di Bali," kata Sekda 
Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam 
keterangan tertulisnya, Rabu 
(17/7/2019).Dewa mengatakan 
Bandara I Gusti Ngurah Rai juga tetap 
beroperasi seperti biasa. Pihaknya pun 
memastikan keamanan Bali bagi para 
turis. "Aktifitas pariwisata berjalan 
normal dan Bandara Internasional 
Ngurah Rai tetap beroperasi seperti 
biasa. Atas nama Pemerintah Provinsi 
Bali menyatakan bahwa Bali aman 
untuk dikunjungi," tuturnya.
Gempa ini terjadi pukul 08.18 WITa. 

Pasca Gempa Bali Aman Dikunjungi
Lokasi gempa ada di koordinat 9,11 
Lintang Selatan dan 114,54 Bujur Timur. 
Pusat gempa ada di 83 km arah barat daya 
Nusa Dua. Hiposenter gempa ada di 
kedalaman 68 km. Gempa ini dilaporkan 
tak berpotensi tsunami.
BMKG kemudian memperbarui kekuatan 
gempa menjadi M 5,8. Episenter gempa 
bumi terletak pada koordinat 9,08 LS dan 
114,55 BT, atau tepatnya berlokasi di laut 
pada jarak 80 km arah selatan Kota 
Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi 
Bali pada kedalaman 104 km. Gempa 
disebabkan aktivitas subduksi Lempeng 
Indo-Australia yang menyusup ke bawah 
Lempang Eurasia."Hasil analisis 
mekanisme sumber menunjukkan bahwa 
gempabumi ini dibangkitkan oleh 
deformasi batuan dengan mekanisme 
pergerakan jenis naik mendatar (oblique 
thrust fault)," kata Kepala Pusat 
Gempabumi dan Tsunami Badan 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) Rahmat Triyono, yang dilansir 
Antara, Selasa (16/7).
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Ngurah Rai tetap beroperasi seperti 
biasa. Atas nama Pemerintah Provinsi 
Bali menyatakan bahwa Bali aman 
untuk dikunjungi," tuturnya.
Gempa ini terjadi pukul 08.18 WITa. 

Pasca Gempa Bali Aman Dikunjungi
Lokasi gempa ada di koordinat 9,11 
Lintang Selatan dan 114,54 Bujur Timur. 
Pusat gempa ada di 83 km arah barat daya 
Nusa Dua. Hiposenter gempa ada di 
kedalaman 68 km. Gempa ini dilaporkan 
tak berpotensi tsunami.
BMKG kemudian memperbarui kekuatan 
gempa menjadi M 5,8. Episenter gempa 
bumi terletak pada koordinat 9,08 LS dan 
114,55 BT, atau tepatnya berlokasi di laut 
pada jarak 80 km arah selatan Kota 
Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi 
Bali pada kedalaman 104 km. Gempa 
disebabkan aktivitas subduksi Lempeng 
Indo-Australia yang menyusup ke bawah 
Lempang Eurasia."Hasil analisis 
mekanisme sumber menunjukkan bahwa 
gempabumi ini dibangkitkan oleh 
deformasi batuan dengan mekanisme 
pergerakan jenis naik mendatar (oblique 
thrust fault)," kata Kepala Pusat 
Gempabumi dan Tsunami Badan 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) Rahmat Triyono, yang dilansir 
Antara, Selasa (16/7).


