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Seorang YouTubers yang bernama Rius 
Vernandes belakangan ini sedang ramai 
diperbincangkan di media sosial hingga 
media nasional. Melambungnya nama 
Rius lantaran dirinya melakukan review 
terkait menu makanan di maskapai 
penerbangan Garuda Indonesia, yang 
menu tersebut ditulis dengan tangan. PT 
Garuda Indonesia melaporkan dua  
YouTuber terkait kasus kartu menu tulis 
tangan atas dugaan pelanggaran 
Undang-Undang Informasi Transaksi 
Eletronik (ITE). Kapolresta Bandara 
Soekarno Hatta, Kombes Victor Togi 
Tambunan, mengatakan, kedua 
YouTuber yang dimaksud adalah Rius 

Vernandes dan Elwiyana Monica. Victor 
juga mengungkap akan ada pemanggilan 
terhadap keduanya. "Benar. Ada laporan 
dari Garuda dan saat ini kami 
mengundang para saksi untuk didengar 
keterangannya," kata Victor kepada 
Kompas.com, Selasa (16/7/2019). Victor 
menyebutkan dua YouTuber itu 
dilaporkan dengan Pasal 27 Ayat 3 jo 
Pasal 45 Ayat 3 dan/atau Pasal 28 Ayat 1 
jo Pasal 45A Ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 
11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau 
Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP. 
Manajemen PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk. membantah telah 

Menu Tulis Tangan
Garuda Airlines
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melaporkan dua orang Youtuber, Rius 
Vernandes dan Elwiyana Monica ke 
polisi atas dugaan pencemaran nama 
baik. Humas Garuda Indonesia Dicky 
Irchamsyah mengatakan laporan ke 
polisi tersebut berasal dari Serikat 
Karyawan PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk. atau yang dikenal 
sebagai Sekarga, bukan dari 
manajemen perusahaan. “Itu inisiatif 
dari karyawan yang tergabung dalam 
Sekarga, bukan dari manajemen,” kata 
Dicky saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 
17 Juli 2019. Laporan itu, kata Dicky, 
disampaikan sendiri oleh Sekarga. 
Pihak Garuda Indonesia sebelumnya 
telah mendapatkan informasi adanya 
laporan tersebut. "Alasan Karyawan 
Garuda Indonesia Laporkan Rius 
Vernandes". Isinya begini : Serikat 
Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) 
menjelaskan sebab membawa 
unggahan Rius Vernandes, YouTuber 
yang mengunggah postingan menu 
makanan Garuda menggunakan tulisan 
tangan di sosial media, ke ranah 
hukum. Pekerja di maskapai pelat 
merah itu merasa harus bertindak 
karena sudah disudutkan tanpa adanya 
konfirmasi. Ketua Sekarga Tomy 
Tampati menyebutkan, tindakan Rius 

dianggap sudah merugikan reputasi 
Garuda Indonesia. Terlebih, unggahan 
Rius di media sosialnya terlanjur 
menyebar luas. *"Ini kita ada dalam 
rumah ini. Ada tamu datang, kita wajib 
layani full sama tamu itu. kalau ada 
kotoran di kursi atau salah pembantu 
rumah kita menyajikan, mbok kita 
dibilang deh. Jangan langsung tebar di 
seluruh kampung, 'wah enggak beres'. 
Itu yang mereka marah,Saya juga kaget, 
tahu-tahu dilapor, 'Pak ketua lapor, kami 
harus bersikap. kita ini disudutkan saja"* 
Kepolisian Resor Bandara Soekarno-
Hatta menunda pemeriksaan youtuber 
Rius Vernandes dan rekannya Elwiyana 
Monica yang dijadwalkan Rabu 17 Juli 
2019. "Karena yang bersangkutan 
berhalangan hadir karena menyangkut 
pekerjaan," ujar Kapolres Bandara 
Soekarno-Hatta Komisaris Besar Viktor 
Togi Tambunan, Rabu siang, terkait 
pemeriksaan terlapor youtuber Rius 
Vernandes. Menurut Viktor, Rius dan 
Elwiyana telah mengkonfirmasi jika 
mereka tidak bisa hadir dalam 
pemeriksaan yang diagendakan pukul 
10.00. Untuk itu, kata Viktor, 
pemeriksaan terhadap dua terlapor itu 
ditunda hingga Selasa pekan depan. 
"Agenda pemeriksaan diganti Selasa 23 
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Juli 2019, yang bersangkutan sudah 
dikonfirmasi." Lewat akun instagramnya 
@rius.vernandes, youtuber yang 
memiliki 492 ribu subscriber 
mengunggah foto amplop dari surat 
pemanggilan polisi. “Gw akan 
menghormati segala peraturan hukum 
yang ada dan akan menjalani semua ini. 
Gw sama sekali tidak merasa 
mencemarkan nama baik. Gw tidak 
takut. Tapi tidak ada kah cara yang lebih 
kekeluargaan dalam menyelesaikan 
masalah ini?” tulis Rius. Dalam video 
YouTube yang diberi judul YANG 
SEBENARNYA TERJADI DI BALIK 
MENU TULISAN TANGAN GARUDA 
BUSINESS CLASS, dirinya pada saat 
itu sedang menggunakan Pesawat 
Garuda dengan rute penerbangan 
Sydney-Denpasar. Namun dirinya 
melihat ada yang aneh, di mana 
penumpang yang berada di depannya 
memegang sebuah kertas bertuliskan 
tulisan tangan, yang tidak lain adalah 

Menu Makanan Garuda Indonesia 
Business Class. Rius kembali 
melanjutkan, ketika Pramugari datang 
menghampirinya, dirinya juga diberikan 
menu makanan yang sama dengan 
penumpang yang berada di depannya. 
"Maaf untuk menu card-nya kita lagi 
dalam proses percetakan, jadi saya ada 
menuliskan. Jelek tulisannya pak," jelas 
si Pramugari ketika memberikan kertas 
menu kepada Rius. Di mana diketahui, 
Rius memang kerap membuat berbagai 
video YouTube terkait makanan di 
berbagai maskapai penerbangan, seperti 
Thai Lion, Omani Air, Thai Airways, 
Japan Airlines, Singapore Airlines, dan 
tentunya Garuda Indonesia. "Ya gua 
vloggin (menu makanan bertuliskan 
tangan) karena memang setiap kali gua 
nge-vlog atau nge-review pesawat, kalau 
kalian pernah lihat video-video review 
gua, gua pasti kasih liat menu kalau mau 
ngomonngin makanan. Ya karena 
kebetulan menu Garuda lagi enggak 
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ada, lagi proses percetakan dan gua 
tunjukin," jelas Rius dalam videonya. 
"Ini bukan salah Pramugari, tapi salah 
persiapan atau manajemen, gua 
enggak ngerti lah. Gua cuma ngasih 
tahu apa yang ada di situ. Gua 
berharap Garuda bisa memperbaiki 
semua itu," harap Rius Vernandes. 
Sebagai tambahan informasi, tak lama 
setelah beredarnya video milik Rius 
Vernandes, sempat tersebar Surat 
Edaran Garuda Indonesia dengan 
nomor JKTCCS/PE/60145/19 tentang 
larangan mendokumentasikan kegiatan 
di pesawat. Surat tersebut berisikan 
tiga poin. Pertama, tidak diperbolehkan 
mendokumentasikan segala kegiatan di 
pesawat, baik berupa foto ataupun 
penumpang. Kedua, awak kabin harus 

menggunakan bahasa asertif dalam 
menyampaikan larangan kepada 
penumpang untuk poin nomor satu, 
kecuali sudah mendapatkan surat izin 
dari perusahaan. Ketiga, perusahaan 
akan memberi sanksi jika terjadi 
pelanggaran terhadap ketentuan di atas. 
Namun tak lama kemudian, Garuda 
mengubah larangan tersebut menjadi 
imbauan. Agar penumpang menghormati 
privasi penumpang lain dan awak 
pesawat yang sedang bertugas. 
"Imbauan tersebut dimaksudkan untuk 
memastikan seluruh operasi 
penerbangan Garuda Indonesia comply 
dengan aturan dan perundangan-
undangan yang berlaku termasuk UU 
Penerbangan, UU ITE, dan UU terkait 
lainnya," jelas Wakil Presiden Sekretaris 
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Perusahaan PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk, Ikhsan Rosan, di 
Jakarta, Selasa (16/7/2019). Apa yang 
terjadi pada Garuda Indonesia, yang 
melarang semua penumpang untuk 
memfoto pesawat adalah sebuah 
kebijakan yang sangat lucu dan aneh. 
Dalam video tersebut, pramugari sudah 
menjelaskan alasan mengapa daftar 
menu tersebut berbentuk kertas. “maaf 
untuk menu card-nya kita lagi dalam 
proses percetakan. Jadi saya ada 
menuliskan. Jelek tulisannya pak. Bisa 
pilih salah satu,” katanya. Sebenarnya 
Rius tak masalah dengan menu tulisan 
tangan tersebut. Bahkan malah 
pramugari Garuda Indonesia 
menunjukkan betapa mereka lincah 
dalam mengambil inisiatif ketika ada 
masalah. Santun dan profesional. Ada 
video klarifikasi dari Rius, lengkap 
dengan bukti bahwa memang 
pramugari membagikan menu yang 
ditulis tangan di selembar loose leaf 

kepada para penumpang kelas bisnis 
Garuda Indonesia. Di situ juga, ada 
percakapan singkat Rius yang bertanya 
ke pramugari yang sedang bertugas 
kenapa kok menunya ditulis seadanya 
begitu? Kenapa bukan dengan daftar 
menu yang dicetak? Ini kan pertanyaan 
yang wajar sebab Garuda Indonesia 
bukan company kemarin sore, 
perusahaan besar bergerak di bidang 
pelayanan, dan ini di kelas bisnis 
penerbangan internasional yang sudah 
bisa dibayangkan to berapa harga 
tiketnya. Rius hanya membagikan apa 
yang disampaikan oleh pramugari itu. 
Tidak ada yang dia tambah-tambahkan. 
Dia hanya menceritakan 
pengalamannya. Aneh sekali kalau 
malah dibilang melanggar UU ITE 
apalagi disebut melakukan pencemaran 
nama baik. Dan yang melaporkan adalah 
serikat karyawan yang mestinya mereka 
justru mengeliminasi pelayanan jasa 
yang buruk itu. Bukankah soal menu 
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yang belum selesai dicetak itu 
sebenarnya justru merupakan bukti 
bahwa ada yang kurang sempurna dari 
pelayanan maskapai tersebut? 
Semacam kurang well prepared. Kita 
rasa Rius nggak berlebihan ketika 
merasa heran melihat apa yang dia 
saksikan di kelas bisnis itu. Semua pun 
kalau jadi dia juga pasti akan bertanya-
tanya. Lha warung pecel lele saja 
menunya dicetak dan dilaminating, 
masa penerbangan internasional kelas 
bisnis menunya terkesan ditulis 
seadanya lebih mirip ibu-ibu jualan jajan 
dadakan kalau ada bazaar di 
perumahan. Itupun biasanya ibu-ibu 
masih menggunakan spidol di kertas 
karton, bukan loose leaf. Kesannya 
dengan melaporkan Rius, serikat 
karyawan Garuda Indonesia ini jadi 
nampak anti kritik. Padahal karena 
mereka bergerak di bidang jasa atau 
pelayanan, customer itu nomer satu. 
Ketika ada komplain ketidakpuasan 
atau review yang kurang 
menyenangkan mestinya mereka 
bertanya ke diri mereka sendiri dulu 
apakah yang kurang dari pelayanan 
mereka? Setelah sadar kekurangannya 
di mana kemudian segera memperbaiki 
dan melakukan damage control. 
Damage controlnya bisa dengan 
permintaan maaf ke konsumen karena 
pelayanan belum bisa sempurna 
kemudian memberi kompensasi 
misalnya dengan diberi gratis terbang 
atau miles tambahan. Lalu perbaikilah 
apa yang jadi kekurangan sehingga 
jangan sampai ada komplain sejenis 
muncul di kemudian hari. Sebenarnya 
review di Youtube itu hanya model baru 
saja dari yang namanya orang 
membahas suatu produk di media. 
Dulu, kalau ada ketidakpuasan 
terhadap suatu hal, orang akan 
mengirimkan surat ke redaksi media 
massa melalui rubrik pembaca menulis. 
Sering kan dulu kita menemui ada 
orang yang komplain soal barang atau 
pelayanan jasa melalui pembaca 
menulis? Ya karena perkembangan 
jaman saja sekarang orang 
menggunakan Youtube, Instagram, 
Facebook, dan media sosial lainnya 

untuk menyampaikan keluh kesah 
maupun pujian. Salah satu netizen yang 
katanya anak Presiden, bernama 
Kaesang ini malah memposting cuitan 
dirinya, kakak perempuannya, Kahiyang 
Ayu, ibunya Iriana Joko Widodo dan 
presiden Joko Widodo di dalam kabin. 
Ini adalah sebuah sindiran telak bagi 
maskapai Garuda. Ada sebuah 
maskapai gak jelas yang bikin imbauan 
melarang mengunggah foto selfie di 
kabin pesawat. Liburan jadi tidak berasa 
liburan dong kalau tidak foto di 
pesawat? Kenapa sih tidak boleh foto di 
pesawat? Takut ada cacatnya? Kaesang 
dengan lucu dan dengan santai 
memposting fotonya dengan caption 
yang tidak kalah kerennya. Dia memang 
mahir dalam menata kata. "Apakah 
sebentar lagi foto lama kami akan 
dicekal karena tidak diperbolehkan?" 
kata Kaesang dikutip dari akun Twitter 
pribadinya @kaesangp, Rabu, 17 Juli 
2019. Masa sih kita gak boleh foto di 
atas kabin? Memangnya kabin itu 
tempat super rahasia? Memang sulit 
sekali membuat aturan itu untuk bisa 
diterima. Bahkan Kaesang mengunggah 
imbauan larangan selfie di daerah Sang 
Pisang, gerainya dengan begitu kreatif. 
Sempat muncul pembelaan dari Garuda 
bahwasannya daftar menu yang ditulis 
tangan di selembar loose leaf itu 
sejatinya adalah catatan pribadi 
pramugari yang tidak untuk penumpang 
dan seharusnya tidak disebarluaskan. 
Klarifikasi Garuda Indonesia ini sempat 
membuat netizen menuding Rius 
macam-macam termasuk bahwa dia 
diduga buzzer maskapai lain. Seolah 
Rius ini mau menjatuhkan citra Garuda 
Indonesia. Rius pun akhirnya 
mengunggah sebuah video di akun 
Youtubenya untuk memberi bukti bahwa 
dia tidak meminta paksa kertas berisi 
daftar menu tersebut. Yang kemudian 
membuat masalah ini jadi makin rumit, 
sebab Garuda Indonesia kemudian 
melaporkan Rius ke kepolisian. Rius 
mengunggah surat pemanggilan Polisi 
untuk dirinya dan kawannya. Ia pun 
meminta bantuan netizen yang mengerti 
masalah hukum. Kita kok jadi heran 
dengan cara Garuda menghandle 
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krisisnya. Pertama, Rius itu memang 
reviewer pengalaman terbang dengan 
pesawat. Wajar kalau kemudian dia 
secara jujur membagikan 
pengalamannya. Kedua, tidak ada 
kebohongan yang dilakukan Rius. 
Mencemarkan nama institusi itu kalau 
beritanya bohong. Kalau ceritanya jujur, 
itu dia hanya menyampaikan. Lagipula 
logis lah orang naik kelas bisnis yang 
bayarnya jauh lebih mahal dari kelas 
ekonomi kemudian mendapat daftar 
menu seadanya begitu siapa yang tidak 
geleng-geleng kepala. Bahkan menu di 
warkop saja sekarang diketik dan 
dilaminating, nggak sedikit yang 
desainnya menarik. Masa sekelas 
Garuda Indonesia yang tiket 
ekonominya saja mahal seceroboh ini?  
Bahkan menurut di video itu bukan 
sekali ini Garuda kayak gini. Banyak 
traveler dan netizen yang 
menyayangkan pola penanganan krisis 
semacam ini. Ayolah Garuda, masa 
belum cukup dengan kritik soal menu 
yang dianggap sekarang sekadarnya 
saja oleh banyak orang. Bagaimana 
Garuda mau bangkit dan bisa meraih 
untung kalau dari segi manajemen 
hingga pelayanan akhir-akhir ini terlalu 
banyak masalah? Sebaiknya pimpinan 
Garuda meminta maaf kepada Rius dan 
menarik tuntutan UU ITE. Melanjutkan 
tuntutan tidak akan menyelesaikan 
masalah utama dan akan menjatuhkan 
image Garuda, menjadi bad marketing. 
Garuda kok menganggap sepele 
terhadap hal detail seperti ini, apalagi 
menu untuk kelas bisnis sangat 
menunjukkan kualitas management 
Garuda saat ini. Ingat, di dalam bisnis 
customer adalah raja. Justru Garuda 
sebaiknya membagikan video Rius 
Vernades tersebut di semua akun sosial 
medianya. Meminta ijin pada Rius untuk 
mengambil cuplikan menu tulis tangan 
dan mengangkat sisi pramugari yang 
profesional dan mampu mengatasi 
masalah yang tidak biasa. Ini Garuda 
malah membuat masalah tambah besar 
karena orang komplain dan tidak ada 
niatan jahat sedikitpun, malah 
dilaporkan? Gak jelas gitu lho. Ini malah 
membuat nama Garuda yang sudah 

bagus menjadi hancur. Kita tahu bahwa 
Garuda sebagai maskapai profesional, 
perusahaan besar, sudah pasti punya tim 
komunikasi dan humas. Tapi ini era 
digital. Ada banyak cara-cara baru, gaya 
baru, yang mustahil bisa diatasi dengan 
gaya lama. Yang mana sekarang Garuda 
harus benar benar bisa memperbaiki 
dirinya. Menurut berita kemarin sore 
pengacara Rius, Abraham Sriwidjaja 
menuturkan, Pihak Garuda ingin 
menyelesaikan masalah ini dengan 
kekeluargaan. Rius mengatakan, 
pihaknya dan Garuda Indonesia 
menyepakati agar kasus ini diselesaikan 
secara kekeluargaan. Bahkan menurut 
Rius waktu turun di denpasar dia sudah 
dipanggil oleh pihak Garuda. Pihak 
garuda sudah minta maaf dan meminta 
untuk dihapus. Rius pun menjawab 
bahwa instagram story dalam 24 jam 
akan hilang sendiri. Dan masalah ini 
menurut Rius sudah selesai. Tapi karena 
Rius punya pengikut sekitar 500 
pengikut, maka berita ini jadi viral. 
"Sudah ketemu dan ngobrol dan 
rencananya diselesaikan secara 
kekeluargaan secepat mungkin," ucap 
Rius di Hotel Da Vinci, Sudirman, Jakarta 
Pusat, Kamis (18/7/2019). Sementara itu 
Pengacara Rius, Abraham Sriwidjaja 
menuturkan, pihaknya dengan senang 
hati menyambut ajakan penyelesaian 
kasus secara kekeluargaan. Hal ini 
menjadi pelajaran agar perusahaan 
maupun instansi tidak membawa sebuah 
konten review ke ranah hukum. 
Apalagi konten Rius tidak berisi hinaan. 
"Jangan sampai ini jadi bahan 
kriminalisasi karena bukan menyangkut 
Rius saja. Jangan sampai kita kritik 
perusahaan atau apapun lalu 
dikiriminalisasi," kata Abraham. Abraham 
memastikan jika ada pemanggilan 
kepolisian, Rius bersedia datang. 
"Selama pelapor belum mencabut 
laporan tentunya kami akan tetap hadir," 
ujarnya. Nah kan kalau begini yang malu 
Garuda sendiri. Sebuah perusahaan 
ternama seharusnya dikritik bukannya 
memperbaiki kesalahan, ini malah 
memperbesar masalah. Kata bijak : Jadi 
kalau tak bisa mengendalikan isu, justru 
kitalah yang dipermainkan isu. 
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Kebakaran sebuah studio animasi di 
Jepang pada Kamis (18/7/2019), yang 
diduga dilakukan secara sengaja 
dikabarkan telah menewaskan hingga 
33 orang. Seorang pria yang dilaporkan 
menyiram cairan mudah terbakar ke 
sekeliling gedung 
sebelum 
menyalakannya 
dengan api telah 
ditahan. Hingga 
kini, motif pelaku 
pembakaran 
belum diketahui. 
Jika kasus 
pembakaran 
dikonfirmasi 
polisi, serangan 
itu akan menjadi 
salah satu 
tindakan kriminal 
paling mematikan 
yang terjadi selama beberapa dekade di 
Jepang, di mana kasus kejahatan 
kekerasan jarang terjadi. Api kebakaran 
melanda sebuah bangunan tiga lantai di 
kota Kyoto, yang menjadi kantor sebuah 
studio animasi terkemuka di Jepang, 
Kyoto Animation.Insiden tersebut tak 
pelak mengundang simpati dari 
kalangan industri dan penggemar 
animasi di seluruh dunia, termasuk 
dibuatnya kampanye penggalangan 
dana. Jumlah korban tewas telah 
dikonfirmasi pihak pemadam kebakaran 
setempat, pada Kamis malam. "Dari 33 
korban tewas, dua ditemukan di lantai 
dasar, 11 ditemukan di lantai dua, dan 
20 lainnya ditemukan di lantai tiga dan 
tangga yang menuju ke atap," ujar 
pejabat pemadam kebakaran kepada 
AFP. Selain korban tewas, sebanyak 36 
korban lainnya mengalami luka, 
termasuk 10 di antaranya yang 
dilaporkan dalam kondisi cedera serius. 
Petugas kini tengah berupaya mencatat 
setiap orang yang berada di dalam 
gedung saat kebakaran terjadi. Dilansir 
AFP, pihak pemadam kebakaran 
menerima laporan insiden sekitar pukul 

Studio Animasi Di Jepang Terbakar

Internasional

10.35 pagi, yang menyebut api terlihat di 
gedung milik studio Kyoto Animation. 
"Penelepon melaporkan telah mendengar 
suara ledakan keras dari lantai satu Kyoto 
Animation dan melihat asap," kata 
seorang juru bicara pemadam kebakaran. 

Perdana 
Menteri Jepang 
Shinzo Abe 
turut 
menyampaikan 
belasungkawa 
melalui media 
sosial Twitter. 
"(Insiden) ini 
sangat 
mengerikan, 
sampai 
membuat saya 
kehilangan 
kata-kata. 
Saya berdoa 

bagi mereka yang meninggal," tulis Abe. 
Puncaki Trending Topic Dunia Lembaga 
penyiaran publik, NHK melaporkan 
bahwa seorang pria telah ditahan 
berkaitan dengan kebakaran dan dibawa 
ke rumah sakit untuk mendapat 
perawatan. Dilaporkan tersangka 
menuangkan cairan bensin ke sekitar 
gedung sebelum menyalakannya dengan 
api. Presiden Kyoto Animation, Hideaki 
Hatta menyampaikan kepada wartawan 
sempat menerima email dengan 
ancaman kematian, namun tidak memberi 
rincian lebih lanjut. Dia mengatakan 
bangunan yang dihancurkan oleh api 
adalah "inti dari perusahaan". "Tidak 
tertahankan bahwa mereka yang 
memimpin industri animasi Jepang 
terluka dan kehilangan nyawa," ujarnya. 
Penggalangan dana online yang 
diselenggarakan oleh perusahaan lisensi 
anime Amerika telah mengumpulkan lebih 
dari 420.000 dollar AS (sekitar Rp 5,8 
miliar) hingga Kamis malam. Sementara 
para penggemar anime di seluruh dunia 
memberikan dukungan mereka dengan 
tagar #KyoAniStrong dan 
#PrayForKyoAni
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Penyakit autoimun merupakan penyakit 
yang terjadi saat sistem kekebalan 
tubuh tak lagi mengenali jaringan tubuh 
yang sehat dan menganggapnya 
sebagai benda asing. Antibodi yang 
yang menyerang diri sendiri ini bisa 
terbentuk karena adanya rangsangan 
virus 
sebelumnya, 
sehingga 
antibodi ikut 
beredar ke 
seluruh tubuh 
dan 
mengakibatk
an kerusakan 
organ tubuh.
Penyakit 
autoimun 
dapat 
menyerang 
satu bagian 
tubuh atau 
bahkan lebih, 
seperti sendi, 
pembuluh darah, sel darah merah, otot, 
atau pankreas. Saat penyakit autoimun 
terjadi pada anak, gejalanya menyerupai 
gejala penyakit umum lainnya. Misalnya 
pusing, demam, kelelahan, mulut kering, 
penurunan berat badan dan ruam kulit. 
Hal ini seringkali membuat orangtua 
atau anak tersebut tak menyadari 
terjadinya penyakit autoimun.
Berikut tiga jenis penyakit autoimun 
yang dapat terjadi pada anak:
1. Diabetes melitus tipe 1
Meskipun penyakit ini bisa muncul 
kapan saja, namun anak dengan DM 
tipe 1 paling sering terdeteksi saat anak 
berusia 4-6 tahun atau setelah pubertas 
dini (usia 10-14 tahun). Saat terdeteksi 

3 Jenis Penyakit Autoimun Pada Anak

DM tipe 1, seorang anak harus menjalani 
terapi insulin seumur hidupnya.
2. Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA)
Umumnya anak terdeteksi penyakit JIA 
pada usia 7-12 tahun, tapi usia di atas 
maupun di bawah rentang usia ini pun 
sering terjadi.

3. Systemic Lupus 
Erythematosus 
(SLE) atau penyakit 
lupus
Penyakit lupus 
paling sering 
terdeteksi saat anak 
berusia 12 tahun.

Meskipun gejala 
yang terjadi 
umumnya seperti 
penyakit umum 
lainnya, namun 
yang khas dari 
gejala penyakit 
autoimun, gejalanya 
akan menyesuaikan 

pada organ tubuh mana yang diserang. 
Misalnya pada penyakit lupus, bila organ 
yang diserang adalah jantung, maka anak 
bisa merasakan gejala seperti sesak 
napas. Sedangkan bila otot yang diserang 
maka anak akan merasakan nyeri sendi 
dan otot.
Pengobatan yang dilakukan pada 
penderita autoimun bertujuan untuk 
memastikan penderitanya bertahan dalam 
jangka waktu yang panjang, mencapai 
level aktivitas penyakit yang paling rendah, 
meminimalisir efek toksik obat, 
memperbaiki kualitas hidup anak, dan 
mengedukasi pasien dan keluarganya 
mengenai peran masing-masing pada 
manajemen penyakit tersebut.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1718

Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Penyakit autoimun merupakan penyakit 
yang terjadi saat sistem kekebalan 
tubuh tak lagi mengenali jaringan tubuh 
yang sehat dan menganggapnya 
sebagai benda asing. Antibodi yang 
yang menyerang diri sendiri ini bisa 
terbentuk karena adanya rangsangan 
virus 
sebelumnya, 
sehingga 
antibodi ikut 
beredar ke 
seluruh tubuh 
dan 
mengakibatk
an kerusakan 
organ tubuh.
Penyakit 
autoimun 
dapat 
menyerang 
satu bagian 
tubuh atau 
bahkan lebih, 
seperti sendi, 
pembuluh darah, sel darah merah, otot, 
atau pankreas. Saat penyakit autoimun 
terjadi pada anak, gejalanya menyerupai 
gejala penyakit umum lainnya. Misalnya 
pusing, demam, kelelahan, mulut kering, 
penurunan berat badan dan ruam kulit. 
Hal ini seringkali membuat orangtua 
atau anak tersebut tak menyadari 
terjadinya penyakit autoimun.
Berikut tiga jenis penyakit autoimun 
yang dapat terjadi pada anak:
1. Diabetes melitus tipe 1
Meskipun penyakit ini bisa muncul 
kapan saja, namun anak dengan DM 
tipe 1 paling sering terdeteksi saat anak 
berusia 4-6 tahun atau setelah pubertas 
dini (usia 10-14 tahun). Saat terdeteksi 

3 Jenis Penyakit Autoimun Pada Anak

DM tipe 1, seorang anak harus menjalani 
terapi insulin seumur hidupnya.
2. Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA)
Umumnya anak terdeteksi penyakit JIA 
pada usia 7-12 tahun, tapi usia di atas 
maupun di bawah rentang usia ini pun 
sering terjadi.

3. Systemic Lupus 
Erythematosus 
(SLE) atau penyakit 
lupus
Penyakit lupus 
paling sering 
terdeteksi saat anak 
berusia 12 tahun.

Meskipun gejala 
yang terjadi 
umumnya seperti 
penyakit umum 
lainnya, namun 
yang khas dari 
gejala penyakit 
autoimun, gejalanya 
akan menyesuaikan 

pada organ tubuh mana yang diserang. 
Misalnya pada penyakit lupus, bila organ 
yang diserang adalah jantung, maka anak 
bisa merasakan gejala seperti sesak 
napas. Sedangkan bila otot yang diserang 
maka anak akan merasakan nyeri sendi 
dan otot.
Pengobatan yang dilakukan pada 
penderita autoimun bertujuan untuk 
memastikan penderitanya bertahan dalam 
jangka waktu yang panjang, mencapai 
level aktivitas penyakit yang paling rendah, 
meminimalisir efek toksik obat, 
memperbaiki kualitas hidup anak, dan 
mengedukasi pasien dan keluarganya 
mengenai peran masing-masing pada 
manajemen penyakit tersebut.



20 19www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Sejumlah temuan baru terkait kasus 
penyerangan terhadap Novel Baswedan 
terungkap dari hasil investigasi Tim 
Gabungan Pencari Fakta ( TGPF). Tim 
yang telah bekerja selama 6 bulan 
tersebut sudah menyerahkan laporan 
hasil investigasi kepada Kapolri 
Jenderal (Pol) Tito Karnavian pada 9 
Juli 2019. 
Setelah dipelajari Tito, tim 
mengungkapkan hasilnya kepada publik 
dalam sebuah konferensi pers di Mabes 
Polri, Rabu (17/7/2019). Tim 
mengungkapkan perihal zat kimia yang 
digunakan hingga adanya dugaan 
penggunaan kekerasan yang berlebihan 
oleh Novel sehingga terjadi 
penyerangan. Akan tetapi, hasil 
investigasi TGPF belum juga 
menemukan titik terang. Sebab, 
kekerasan dan teror terhadap Novel 
Baswedan yang terjadi lebih dari dua 

Hasil Penyidikan Kasus Novel Baswedan

Tanah Air

tahun lalu ini belum juga diketahui pelaku 
dan dalang di baliknya. Saat 
mengumumkan hasil investigasi, terdapat 
sejumlah poin penting yang diperlihatkan 
TGPF. 
Berikut paparannya: 
1. Kejanggalan sebelum kejadian 
Penyerangan terhadap Novel Baswedan 
dilakukan pada 11 April 2017. TGPF 
kemudian menemukan ada keanehan 
yang terjadi pada 5 April 2017 dan 10 
April 2017. 
"Pada 5 April 2017 ada satu orang tidak 
dikenal yang mendatangi rumah Novel 
Baswedan," kata anggota TGPF Novel 
Baswedan, Nurkholis, dalam konferensi 
pers. "Pada 10 April 2017 ada dua orang 
tidak dikenal yang berbeda waktu, yang 
diduga berhubungan dengan peristiwa 
penyerangan pada 11 April 2017," ujar 
dia. Hasil investigasi TGPF ini 
berdasarkan reka ulang tempat kejadian 

Madu merupakan salah satu bahan 
makanan sehat yang biasa dikonsumsi 
untuk membuat tubuh senantiasa fit 
dan bugar. Kandungan yang dimiliki 
oleh cairan kental ini menjadikannya 
alternatif yang lebih baik dan sehat 
dibanding gula.
Selain untuk 
menjaga 
kesehatan, 
terdapat 
berbagai 
cara lain 
dalam 
memanfaatk
an efek 
sehat madu 
pada tubuh 
secara 
keseluruhan
. Dilansir 
dari Mother 
Nature 
Network, 
berikut 
sejumlah manfaat madu yang tak 
banyak diketahui.
Mencerahkan Rambut
Mencuci rambut dengan madu bisa 
membuatnya menjadi cerah dan 
berkilau. Untuk melakukannya, campur 
sesendok madu ke dalam satu liter air 
hangat kemudian siram pada rambut 
usai memakai shampo.
Pencuci Muka
Mencuci muka menggunakan madu 
juga bisa menjadi salah satu cara alami 
dan sehat. Gunakan madu sebagai 
pencuci muka dan bilas hingga bersih.
Melawan Parasit
Minuman yang terbuat dari madu, 
cuka, dan air adalah obat yang paling 
ampuh untuk mengatasi masalah perut 
ketika bepergian. Pasalnya, ketiga 
campuran bahan tersebut merupakan 
pelawan parasit.
Menyingkirkan Jerawat
Madu bisa jadi bahan alami untuk 
menyingkirkan jerawat di wajah. 
Caranya adalah dengan mengoles 

Manfaat Madu Untuk Kesehatan

madu ke wajah lalu biarkan selama 
setengah jam. Setelah itu bilas hingga 
bersih dan ulangi kembali setiap hari.
Mandi
Selain pada wajah dan rambut, madu juga 
dapat digunakan untuk bahan mandi dan 
berendam. Menggunakan madu untuk 

mandi bisa 
menghaluskan 
dan membuat 
aroma kulit 
semakin segar.
Meredakan 
Cemas
Madu bisa 
menjadi bahan 
pereda ketika 
rasa cemas 
tengah 
melanda. Kamu 
bisa 
meminumnya 
secara 
langsung, 
mencampur 

dengan teh, atau juga memadukannya 
bersama jahe dan air lemon.
Lip Balm
Madu bisa menjadi lip balm alami untuk 
mengatasi bibir kering. Caranya dalah 
campur madu, minyak zaitun, dan cocoa 
butter untuk menciptakan lip balm alami 
yang ampuh mengatasi bibir kering.
Melawan Insomnia
Konsumsi madu bisa membuat kamu 
menjadi lebih cepat terlelap dan 
mencegah insomnia. Madu memiliki sifat 
yang mampu menurunkan stres dan 
membuat tubuh menjadi lebih rileks.
Mengobati Radang Tenggorokan
Pada perubahan cuaca seperti saat ini, 
radang tenggorokan merupakan salah 
satu penyakit yang sering muncul. Madu 
bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi 
masalah ini.
Sejumlah manfaat tersebut bisa kamu 
peroleh dengan konsumsi madu. 
Sebaiknya kamu mengonsumsinya secara 
rutin untuk meningkatkan kesehatan 
tubuh secara keseluruhan. 
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Pengadilan AS, pada Rabu (17/7/2019), 
menjatuhkan hukuman penjara seumur 
hidup kepada salah satu penjahat paling 
dikenal di dunia, yang juga gembong 
narkoba asal Meksiko, Joaquin " El 
Chapo" Guzman. Guzman, yang berusia 
62 tahun, mantan pemimpin kartel 
narkoba Sinaloa 
yang berkuasa di 
Meksiko, 
dinyatakan 
bersalah pada 
Februari lalu oleh 
pengadilan federal 
AS atas berbagai 
tuduhan, termasuk 
perdagangan 
narkoba jenis 
kokain, heroin, 
metamfetamin, dan 
ganja ke Amerika 
Serikat. Selain itu, 
Guzman juga 
dituduh melakukan 
tindak pencucian 
uang dan 
pelanggaran 
bersenjata. Dalam sidang hukuman 
yang digelar di New York, Hakim 
Federal AS Brian Cogan juga 
menyematkan hukuman tambahan 30 
tahun penjara secara simbolis dan 
memerintahkan Guzman membayar 
denda sebesar 12,6 miliar dollar AS 
atau sekitar Rp 175 triliun.Jumlah denda 
tersebut didasarkan pada perkiraan 
pendapatan dari hasil penjualan obat 
yang dilakukan kartelnya di Amerika 
Serikat. Namun sejauh ini, otoritas AS 
belum mendapatkan sepeser pun. Di 
persidangan, Guzman menyampaikan 
apa yang mungkin akan menjadi kata-
kata terakhirnya di hadapan publik, 
sebelum dibawa ke penjara federal 
dengan keamanan maksimal di 
Colorado selama sisa hidupnya. 
"Karena pemerintah Amerika Serikat 
akan mengirim saya ke penjara di mana 
mereka tidak akan pernah mendengar 
nama saya, saya mengambil 

El Chapo Dijatuhi Hukuman Seumur Hidup

kesempatan ini untuk memberi tahu 
mereka bahwa tidak ada keadilan di 
sini," ujar El Chapo. Mengenakan jas 
berwarna abu-abu dengan kemeja dan 
dasi berwarna unggu, Guzman yang 
juga memiliki kumis yang khas, tampil di 
hadapan publik AS untuk pertama 

kalinya. Di dalam 
ruang sidang di 
Brooklyn, Guzman 
menyampaikan, 
doa dari para 
pendukungnya 
telah memberinya 
kekuatan untuk 
menjalani proses 
persidangan. "Ini 
salah satu siksaan 
yang paling tidak 
manusiawi yang 
pernah saya alami.. 
kurangnya rasa 
hormat terhadap 
martabat 
kemanusiaan 
saya," ujarnya. 
Saat memasuki dan 

sebelum meninggalkan ruang sidang, 
dia menyentuh dadanya dan memberi 
ciuman jauh kepada istrinya, Emma 
Coronel, yang mungkin akan melihat 
suaminya untuk terakhir kali. Guzman 
juga mengeluhkan tidak dapat memeluk 
putri kembarnya, yang tidak hadir ke 
persidangan. Selama persidangan yang 
berlangsung tiga bulan di pengadilan 
New York, para juri mendengar 
keterangan dari 56 saksi pemerintah, 
dengan banyak di antaranya 
menggambarkan dengan detail 
bagaimana El Chapo menyiksa dan 
membunuh musuh-musuhnya. Jaksa 
penuntut memenangkan permohonan 
untuk melampirkan hukuman penjara 30 
tahun secara simbolis kepada Guzman, 
atas penggunaan senjata api dalam 
bisnisnya. Hakim Cogan mengatakan, 
dia menjatuhkan hukuman tambahan 
karena menilai kejahatan yang dilakukan 
terdakwa luar biasa parah.

perkara dan analisis rekaman kamera 
CCTV. TGPF juga mendapatkan 
bantuan dari Australia Federal Police 
dalam kasus ini
2. Zat kimia Berdasarkan hasil 
penyelidikan tim, zat kimia yang 
digunakan untuk menyiram wajah 
Novel ialah asam sulfat (H2S04). 
Menurut Nurkholis, zat tersebut 
berkadar larut dan tidak pekat sehingga 
tidak mengakibatkan luka berat 
permanen pada wajah Novel.
 "Dan baju gamis korban tidak 
mengalami kerusakan dan penyiraman 
itu tidak mengakibatkan kematian," 
kata Nurkholis dalam jumpa pers.
3. Niat menyengsarakan TGPF 
menyebutkan bahwa penyerangan itu 
dilakukan tidak dengan maksud 
membunuh, tapi membuat Novel 
menderita. 
"Ada probabilitas bahwa serangan 
terhadap wajah korban bukan 
dimaksudkan untuk membunuh, tapi 
membuat korban menderita," ujar 
Nurkholis. 
Menurut TGPF, kesimpulan ini 
berdasarkan zat kimia yang digunakan, 
yang memang tidak membahayakan 
jiwa atau menimbulkan luka permanen.
4. Soroti Novel TGPF menduga bahwa 
penyerangan yang dialami Novel 
diduga akibat penggunaan kekuasaan 
yang berlebihan atau excessive use of 
power oleh Novel saat menjalankan 
tugas. 
Anggota TGPF, Hendardi, mengatakan 
bahwa hal itu diduga memicu pihak 
yang sakit hati terhadap Novel dan 
melakukan serangan terhadap penyidik 
KPK tersebut. "Itu dari pihak Novel, 
artinya Novel dan petugas KPK sering 
kali, di dalam pemeriksaan kami 
terhadap beberapa saksi, menunjukkan 
penggunaan kekuasaan yang 
berlebihan," ujar Hendardi ketika 
dihubungi Kompas.com, Rabu. "Kami 
konklusinya adalah ini merupakan hal 
yang bisa menyebabkan orang sakit 
hati, atau dengan sakit hati, sehingga 
dia melakukan sesuatu untuk memberi 
pelajaran atau juga untuk membalas 
sakit hatinya itu," kata dia lagi.
5. Enam kasus high profile Menurut 

TGPF, terdapat enam kasus high profile 
dalam penanganan Novel yang diduga 
bisa menimbulkan serangan balik. Kasus 
high profile itu terdiri dari kasus dugaan 
korupsi kartu tanda penduduk elektronik 
(e-KTP); kasus mantan Ketua Mahkamah 
Konstitusi Akil Mochtar; kasus mantan 
Sekjen MA Nurhadi; kasus korupsi mantan 
Bupati Buol Amran Batalipu; dan kasus 
korupsi Wisma Atlet. Sementara itu, satu 
kasus lain tidak ditangani Novel sebagai 
penyidik KPK tetapi tidak tertutup 
kemungkinan adanya keterkaitan dengan 
penyerangan terhadap Novel. Kasus yang 
dimaksud ialah penembakan pelaku 
pencurian sarang burung walet di 
Bengkulu pada 2004. 
Novel ditetapkan sebagai tersangka 
dugaan penganiayaan terhadap pencuri 
sarang burung walet saat ia masih 
bertugas di Polri. 
TGPF pun merekomendasikan Kapolri 
untuk melakukan pendalaman terhadap 
sekurang-kurangnya enam kasus high 
profile tersebut.
 "TGPF meyakini kasus tersebut 
berpotensi menimbulkan serangan balik 
atau balas dendam karena adanya 
dugaan penggunaan kewenangan 
berlebihan," ujar Nurkholis. Baca juga: Ini 
6 Kasus High Profile yang Diduga Terkait 
Penyerangan Novel 
6. Polri bentuk tim teknis lapangan 
Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolri 
akan membentuk tim teknis lapangan, 
masih dengan tugas yang sama, yaitu 
mengungkap kasus tersebut. Menurut 
Kepala Divisi Humas Polri Irjen 
Muhammad Iqbal, tim teknis lapangan ini 
akan bekerja paling lambat dalam enam 
bulan dan bisa diperpanjang masa 
kerjanya. 
Tim ini akan dipimpin Kepala Bareskrim 
Polri Komisaris Jenderal Idham Azis. 
"Kalau dalam satu bulan setelah konpres 
ini bisa mengungkap, alhamdulillah.
 Ini tim terbaik yang dipimpin Pak 
Kabareskrim," kata Iqbal dalam 
kesempatan yang sama. Anggota tim akan 
dipilih langsung oleh Idham. Tim teknis 
akan melibatkan anggota dengan 
berbagai kemampuan, misalnya tim 
interogator, surveillance, Inafis, hingga 
Densus 88 Antiteror.
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El Chapo Dijatuhi Hukuman Seumur Hidup
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bantuan dari Australia Federal Police 
dalam kasus ini
2. Zat kimia Berdasarkan hasil 
penyelidikan tim, zat kimia yang 
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Tanah Air

Pemprov DKI Jakarta akhirnya 
membongkar instalasi seni patung 
bambu 'Getah-Getih' karya seniman 
Joko Avianto yang terpasang di 
Bundaran HI. Karya yang dibanggakan 
Gubernur Anies Baswedan seharga 
Rp550 juta itu dipasang pada Agustus 
2018 dalam rangka menyambut 
perhelatan Asian Games di 
Jakarta."Bambunya boleh bengkok, 
tapi niatnya lurus," kata Anies saat itu.

Patung Rp 550 Juta Akhirnya Dibongkar

Biaya pembuatan serta pemasangan 
instalasi seni bambu itu menghabiskan 
Rp550 juta yang berasal dari 10 BUMD 
DKI dengan sistem konsorsium. Saat 
meninjau pemasangan pada 15 Agustus 
2018, Anies juga menjelaskan, karya 
seni tersebut selain menambah estetika 
di Jakarta, juga menjadi simbol 
persatuan."Ada makna tersirat tentang 
kokoh tapi lentur, tegak tapi liat, kecil tapi 
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raksasa, ribuan tapi menyatu, satuan 
tapi tak terserak. Karya bambu tersebut 
mengandung makna gagasan sebuah 
kesatuan dan persatuan yang terdapat 
dalam susunannya," tutur Anies.Mantan 
Mendikbud itu menambahkan, 
perpaduan antara 'Getah Getih' dengan 
Patung Selamat Datang bisa 
menambah warna dalam menyambut 
Asian Games XVIII dengan pesan 
persatuan tersebut. Anies 
menambahkan, karya seni bambu 
tersebut bisa menjadi inspirasi ke 
seluruh Indonesia bahwa bambu bisa 
digunakan untuk beragam ekspresi 
seni.Mengutip dari postingan di akun 
Facebooknya di tanggal yang sama, 
Anies juga memaparkan filosofi karya 
seni bambu itu secara panjang lebar.
"Bentangan dan balutan bambu ini jadi 
pengirim pesan. Di tengah deretan 

beton tinggi yang cakarnya 
menggenggam tanah Ibu kota, hadir karya 
bambu yang lembut, sederhana tapi 
kompleks. Sebuah material tradisional 
yang dibalut ilmu, kreativitas dan 
kemodernan.
Dengan rasa cinta dan kreativitas, bambu 
yang dianggap tak bernilai menjadi karya 
seni yang tak ternilai.
Bambu ini membentuk pesona seni yg 
menggerakkan. Membahanakan pesan 
dahsyat tentang bangsa kita. Pesan 
tentang kokoh tapi lentur, tegak tapi liat, 
kecil tapi raksasa, ribuan tapi menyatu, 
satuan tapi tak terserak. Itulah kita, 
bangsa Indonesia tercinta: 262 juta anak 
bangsa, 400-an suku bangsa, dan 
bercakap dalam 700-an bahasa. Sebuah 
bangsa yang dahsyat!
Di sini, dari gagasan, ribuan bambu ini 
membentuk sebuah kesatuan dan 
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persatuan. Dari gagasan, jutaan anak 
bangsa ini membentuk kesatuan dan 
persatuan.Mari kita sambut kembali 
saudara-saudara se-Asia dengan pesan 
persatuan, dengan kehangatan 
Indonesia, dan dengan kebanggaan 
bernegara."Dibongkar karena Rusak
Tak sampai satu tahun, karya seni itu 
akhirnya dibongkar. Kepala Dinas 
Kehutanan DKI Jakarta Suzi Marsitawati 
membenarkan pembongkaran tersebut. 
Ia mengatakan alasan pembongkaran 
bambu itu karena kondisi yang mulai 
rapuh."Dilakukan pembongkaran karena 
bambunya sudah mulai rapuh karena 
cuaca sehingga jalinan bambu sudah 
mulai jatuh. Khawatir rubuh," kata Suzi 
saat dikonfirmasi, Kamis (18/7).
Saat ini, kata Suzi, bambu tidak dapat 
digunakan kembali. Sementara lahan 
bekas tempat bambu dipasang akan 

ditanami tanaman. "Tidak dapat 
digunakan lagi. Sekarang ditanam border 
semak ground cover sambil menunggu 
instalasi lainnya," ucapnya.
Komentar miring pun berdatangan di 
media sosial terkait pembongkaran 
tersebut. Anies dinilai telah 
menghamburkan uang untuk karya seni 
yang tidak bertahan lama.
"Patung bambu tidak untuk di luar 
ruangan, bambu kena panas, hujan dan 
lembab ya hancurlah! Hilanglah uang 
rakyat Jakarta 550 juta...gue tiap tahun 
bayar pajak oiiiii!" tulis seorang warganet 
di Facebook."Gw pikir wkt baca biaya 
bikinnya 550 juta, tuh patung bambu udh 
pakai teknologi pengawetan yg canggih, 
spy gak berjamur, lapuk, dan disantap 
rayap. Gw pikir bs tahan 5 tahun. Gak 
tahunya cm 11 bulan," tulis warganet 
lainnya. 

Aplikasi FaceApp kini kembali viral dan 
banyak dipakai oleh para pengguna 
smartphone lewat tantangan 
#AgeChallenge, termasuk di Indonesia. 
FaceApp adalah aplikasi yang dapat 
mengubah foto wajah menggunakan 
beberapa efek. Salah 
satunya yang digemari 
adalah efek untuk 
mengubah wajah 
menjadi terlihat lebih 
tua. Meski terlihat 
mengasyikkan, 
pengguna tampaknya 
harus lebih berhati-hati 
dalam menggunakan 
aplikasi ini. Pasalnya, 
FaceApp ternyata bisa 
saja menyebarkan, 
menyimpan, bahkan 
menjual foto pengguna 
untuk tujuan komersial 
meski foto tersebut 
telah 
dihapus.Kemungkinan 
itu tertuang dalam bagian persetujuan 
dan ketentuan pemakaian dari aplikasi 
FaceApp. Bagian tersebut biasanya 
memang jarang dibaca karena 
kebanyakan pengguna cenderung buru-
buru menekan tombol agree. Di sini, 
tepatnya di bagian ketentuan user 
content, FaceApp mengatakan, "Anda 
memiliki semua hak konten. Selanjutnya 
FaceApp tidak mengklaim kepemilikan 
atas konten pengguna yang diposting 
melalui layanan." Kalimat tersebut 
memang terdengar seolah melindungi 
konten-konten milik pengguna. Namun, 
yang perlu diperhatikan adalah kalimat 
"Kecuali untuk lisensi yang Anda berikan 
di bawah ini" yang tertulis pada awal 
ketentuan. Pada bagian selanjutnya, 
FaceApp menjelaskan bahwa lisensi 
yang dimaksud tak lain berupa lisensi 
penuh dan tidak dapat dibatalkan. 
Berikut ini kutipan selangkapnya "Anda 
memberi FaceApp lisensi yang berlaku 
selamanya, tidak dapat dibatalkan, tidak 
eksklusif, bebas royalti, dibayar penuh, 

Bahaya Dibalik Aplikasi FaceApp

untuk mereproduksi, memodifikasi, 
mengadaptasi, memublikasikan, 
menerjemahkan, membuat karya turunan, 
mendistribusikan, memajang karya di 
hadapan publik, dan menampilkan konten 
milik Anda dengan nama, nama 

pengguna, atau bentuk 
apa pun yang diberikan 
dalam semua format dan 
saluran media, tanpa 
kompensasi kepada 
Anda". "Dengan 
menggunakan layanan 
ini, Anda setuju bahwa 
konten milik pengguna 
dapat digunakan untuk 
tujuan komersial. Anda 
selanjutnya mengakui 
bahwa penggunaan 
konten untuk tujuan 
komersial FaceApp tidak 
akan mencederai Anda 
atau orang yang Anda 
beri wewenang untuk 
bertindak atas 

namanya." Dirangkum KompasTekno dari 
Apple Insider, Kamis (18/7/2019), artinya, 
dengan memakai FaceApp, Anda akan 
sepenuhnya menyerahkan hak atas foto 
Anda yang dihasilkan lewat aplikasi 
tersebut ke pihak developer. Kemudian, 
setelah memiliki hak penuh atas foto 
Anda, FaceApp berhak melakukan apa 
pun dengan materi tersebut, termasuk 
meyebarkannya dan menggunakannya 
untuk keperluan komersial tanpa perlu 
meminta izin ataupun memberikan 
kompensasi kepada Anda.  Belum selesai 
sampai di situ. FaceApp pun bisa tetap 
menyimpan foto di server meski Anda 
telah menghapusnya dari ponsel. Pihak 
developer FaceApp berdalih hal tersebut 
dilakukan untuk memenuhi "kewajiban 
hukum" tertentu, tapi tak dijelaskan 
kewajiban hukum apa dan di negara 
mana yang dimaksud. Nah, masih ingin 
menggunakan FaceApp? Jangan kaget 
kalau foto Anda nanti muncul di sebuah 
reklame tanpa pemberitahuan ataupun 
kompensasi.
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tepatnya di bagian ketentuan user 
content, FaceApp mengatakan, "Anda 
memiliki semua hak konten. Selanjutnya 
FaceApp tidak mengklaim kepemilikan 
atas konten pengguna yang diposting 
melalui layanan." Kalimat tersebut 
memang terdengar seolah melindungi 
konten-konten milik pengguna. Namun, 
yang perlu diperhatikan adalah kalimat 
"Kecuali untuk lisensi yang Anda berikan 
di bawah ini" yang tertulis pada awal 
ketentuan. Pada bagian selanjutnya, 
FaceApp menjelaskan bahwa lisensi 
yang dimaksud tak lain berupa lisensi 
penuh dan tidak dapat dibatalkan. 
Berikut ini kutipan selangkapnya "Anda 
memberi FaceApp lisensi yang berlaku 
selamanya, tidak dapat dibatalkan, tidak 
eksklusif, bebas royalti, dibayar penuh, 

Bahaya Dibalik Aplikasi FaceApp

untuk mereproduksi, memodifikasi, 
mengadaptasi, memublikasikan, 
menerjemahkan, membuat karya turunan, 
mendistribusikan, memajang karya di 
hadapan publik, dan menampilkan konten 
milik Anda dengan nama, nama 

pengguna, atau bentuk 
apa pun yang diberikan 
dalam semua format dan 
saluran media, tanpa 
kompensasi kepada 
Anda". "Dengan 
menggunakan layanan 
ini, Anda setuju bahwa 
konten milik pengguna 
dapat digunakan untuk 
tujuan komersial. Anda 
selanjutnya mengakui 
bahwa penggunaan 
konten untuk tujuan 
komersial FaceApp tidak 
akan mencederai Anda 
atau orang yang Anda 
beri wewenang untuk 
bertindak atas 

namanya." Dirangkum KompasTekno dari 
Apple Insider, Kamis (18/7/2019), artinya, 
dengan memakai FaceApp, Anda akan 
sepenuhnya menyerahkan hak atas foto 
Anda yang dihasilkan lewat aplikasi 
tersebut ke pihak developer. Kemudian, 
setelah memiliki hak penuh atas foto 
Anda, FaceApp berhak melakukan apa 
pun dengan materi tersebut, termasuk 
meyebarkannya dan menggunakannya 
untuk keperluan komersial tanpa perlu 
meminta izin ataupun memberikan 
kompensasi kepada Anda.  Belum selesai 
sampai di situ. FaceApp pun bisa tetap 
menyimpan foto di server meski Anda 
telah menghapusnya dari ponsel. Pihak 
developer FaceApp berdalih hal tersebut 
dilakukan untuk memenuhi "kewajiban 
hukum" tertentu, tapi tak dijelaskan 
kewajiban hukum apa dan di negara 
mana yang dimaksud. Nah, masih ingin 
menggunakan FaceApp? Jangan kaget 
kalau foto Anda nanti muncul di sebuah 
reklame tanpa pemberitahuan ataupun 
kompensasi.
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 Kongres Amerika Serikat memutuskan 
untuk memblokir penjualan senjata 
senilai US$81, miliar atau setara 
Rp113,1 triliun ke Arab Saudi, satu 
langkah yang dianggap sebagai sentilan 
bagi Presiden Donald Trump.Melalui 
sebuah pemungutan suara pada Rabu 
(17/7), para anggota Kongres 
meloloskan tiga resolusi yang mencegah 
penjualan senjata kontroversial tersebut.
Lihat juga: Saudi Beri Pembayaran 
Pertama Rp14,2 T untuk Sistem Rudal 
ASKetiga resolusi tersebut sebelumnya 
sudah lolos di tahap Senat. Selanjutnya, 
resolusi itu akan dibawa ke Gedung 
Putih, di mana Trump kemungkinan 
bakal menggunakan hak vetonya.
Kongres AS dapat membatalkan veto 
Trump melalui pemungutan suara yang 
harus mendapatkan dukungan lebih dari 
dua pertiga parlemen.Penolakan ini 
mulai digaungkan sejak akhir tahun lalu, 
ketika Trump dianggap terlalu lembek 
terhadap Saudi ketika kasus 
pembunuhan Jamal Khashoggi 
mencuat.Jurnalis The Washington Post 

Kongres Blokir Penjualan Senjata Ke Saudi

Internasional

itu dilaporkan tewas di dalam gedung 
Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. 
Badan Intelijen Pusat AS (CIA) dilaporkan 
sudah menarik simpulan bahwa Putra 
Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin 
Salman (MbS), memerintahkan langsung 
jurnalis pengkritik kerajaan tersebut.
Namun, Trump menampik laporan 
tersebut. Banyak pihak di AS menganggap 
Trump tak mau bersikap terlalu keras 
terhadap Saudi demi menyelamatkan 
bisnis.
Selama ini, Trump ingin meloloskan 22 
penjualan senjata yang mencakup 
pesawat, amunisi, dan senjata lainnya ke 
Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania, di 
tengah peningkatan ketegangan di 
kawasan Timur Tengah.
Kritikus memperingatkan bahwa penjualan 
senjata ke negara-negara tersebut dapat 
membuat konflik di Yaman semakin keruh.
"Yang kita lihat terjadi di Yaman, sangat 
penting bagi Amerika Serikat untuk 
mengambil sikap," ujar ketua Komite 
Hubungan Luar Negeri Dewan Perwakilan 
AS, Eliot Engel.
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