
02 www.sipbuletin.com

Rabu 07/31/19

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 13.584.-

bersambung ke hal 3

Kurs BI Rp 13.880.-

Edisi 1185

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Jakarta krisis udara bersih. DKI Jakarta 
muncul sebagai urutan pertama kota 
dengan kualitas udara terburuk di dunia 
pada Senin (29/7/2019). Berdasarkan 
informasi dari situs www. AirVisual.com. 
AirVisual merupakan situs penyedia 
peta polusi daring harian kota-kota 
besar di dunia. Pada pukul 09.38 WIB, 
kualitas udara Jakarta tercatat 183 
kategori tidak sehat dengan parameter 
PM2.5 konsentrasi 117,3 ug/m3 
berdasarkan US Air Quality Index (AQI) 
atau indeks kualitas udara. Ketika 
menggunakan acuan US AQI, hasil 
analisa pencemaran udara untuk 
parameter PM2.5 dengan konsentrasi 
0-10 ug/m3 termasuk kategori sedang, 
lalu 36 hingga 55 ug/m3 kategori tidak 

sehat untuk kalangan tertentu. Kemudian, 
56-65 ug/m3 adalah kategori tidak sehat, 
66-100 ug/m3 kategori sangat tidak sehat 
dan 100 ug/m3 ke atas kategori 
berbahaya. Baca juga: Airvisual: Kualitas 
Udara DKI Tidak Sehat Setelah Jakarta, 
ada kota Dubai di Uni Emirat Arab, 
Krasnoyarsk di Rusia, Tehran di Iran, dan 
Kuwait yang masuk lima besar kota 
dengan tingkat polusi udara tertinggi 
dunia. Sebelumnya diberitakan, 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
menyiapkan 14 rencana yang akan 
dikerjakan sampai 2030 untuk mengatasi 
polusi udara Jakarta. Semua rencana itu 
tercantum dalam peta jalan atau roadmap 
bertajuk "Jakarta Cleaner Air 2030". "14 
rencana aksi, antara lain monitoring 
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kualitas udara, pengembangan 
transportasi umum ramah lingkungan, 
penerapan uji emisi kendaraan 
bermotor," ujar Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono 
Warih, Jumat (26/7/2019). Rencana 
lainnya yakni pengendalian kualitas 
udara kegiatan industri dan 
penyediaan bahan bakar ramah 
lingkungan. AQI sendiri merupakan 
indeks yang digunakan AirVisual untuk 
mengukur tingkat keparahan polusi 
udara di sebuah kota. Indeks ini 
merupakan gabungan dari 6 polutan 
utama, yaitu PM2.5, PM10, karbon 
monoksida (CO), sulfur dioksida 
(SO2), nitrogen dioksida (NO2), dan 
ozon (O3) di permukaan tanah. 

Rentang nilai AQI adalah 0-500. Semakin 
tinggi nilai AQI, maka semakin parah pula 
tingkat polusi udara di kota tersebut dan 
efeknya pun semakin berbahaya. 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdalih, 
memiliki ukuran sendiri untuk menentukan 
tingkat kualitas udara. Oleh karena itu, dia 
tak mau langsung percaya dengan data 
AirVisual. Meski memang biasanya, 
selama Juni-Juli, kualitas udara DKI dalam 
fase kotor. Pemprov menuding musim 
kemarau memberi andil besar pada 
tingkat polusi udara periode tersebut. "Jadi 
kondisi saat ini memang agak kotor. Tapi 
seberapa kotor tentu harus ada 
ukurannya, ukurannya untuk kami di 
Pemprov DKI itu ada di PP Nomor 41 
Tahun 1999," kata Pelaksana tugas (Plt) 
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Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI 
Jakarta Andono Warih. Menurut dia, 
merujuk peraturan pemerintah itu, rata-
rata kualitas udara Jakarta setahun 
terakhir dikategorikan pada tingkat 
moderat. "Moderat itu secara singkat 
tidak membahayakan banget," tutur 
Andono. Oleh karena itu, pemprov tak 
risau dengan hasil pengukuran 
AirVisual terkait kualitas udara di 
Jakarta. "Kita sambut positif saja. Ini 
kan memang ada di episode yang kotor 
tadi. Kondisi seperti itu terjadinya pada 
25 atau 26 Juni kemarin. Saya yakin 
hari sekarang sudah enggak lagi 
karena cuacanya lebih sejuk, sudah 
turun hujan," ujar Andono. Dia 
mengungkap akar polusi udara Jakarta 
adalah masalah transportasi --

bertambahnya kendaraan bermotor dan 
tingginya tingkat kemacetan. Untuk 
mengurangi masalah itu, lanjut dia, tentu 
tidak cukup jika pemprov sendiri yang 
bekerja. "Kita semua harus mengurangi 
penggunaan kendaraan bermotor," ucap 
Andono. Dia menilai, pemprov sudah 
berusaha maksimal mengatasi masalah 
polusi ini. Salah satunya menggeser 
kebiasaan mobilisasi masyarakat dengan 
menggunakan transportasi massal, 
sepeda atau berjalan kaki. Jikapun harus 
menggunakan kendaraan pribadi, dia 
mengimbau agar penggunanya memakai 
bahan bakar minim timbal. Akan tetapi, 
Andono mengaku bisa memahami ketika 
sejumlah warga yang bergabung dalam 
Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta 
(Ibu Kota) mengajukan gugatan ke 
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Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 
Kamis 6 Juli 2019. Koalisi ini terdiri 
atas Greenpeace, Walhi dan LBH 
Jakarta. "Kami memandang gugatan 
itu wujud kecintaan warga terhadap 
Jakarta ini. Sehingga kami tetap 
secara positif meresponsnya," kata 
Andono. Sementara itu menurut 
gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
curiga, aktivitas kendaraan berat di Tol 
Jakarta Outer Ring Road (JORR) 
menyebabkan tingginya polusi udara 
di wilayah selatan Jakarta. Sebab, 
berdasarkan hasil pemantauan 

kualitas udara, polusi di wilayah selatan 
Jakarta sangat tinggi pada pagi hari. 
Padahal, wilayah selatan Jakarta bukan 
wilayah terpadat di Ibu Kota. "Salah satu 
kecurigaan, nanti kita ingin bicara dengan 
pengelola jalan tol, adalah di jalur-jalur 
JORR dan sekitarnya, di malam hari itu 
justru terjadi kepadatan kendaraan-
kendaraan berat yang volumenya cukup 
besar," ujar Anies di GOR Rorotan, Jakarta 
Utara, Senin (29/7/2019). Karena itu, kata 
Anies, kendaraan berat yang melintasi Tol 
JORR wajib memenuhi ambang batas 
emisi gas buang. Dia menyebut aturan itu 
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akan diterapkan sesegera mungkin. 
"Nanti kita akan pastikan kendaraan-
kendaraan berat yang memasuki 
wilayah JORR itu mereka memenuhi 
standar emisi sehingga tidak 
menimbulkan masalah, sesegera 
mungkin," kata Anies. Direktur 
Eksekutif Komite Penghapusan 
Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad 
Safrudin mengatakan, pemerintah 
bisa dipidana jika mengabaikan 
masalah polusi udara Ibu Kota Jakarta 
yang semakin mengkhawatirkan. 
"Tindak pidana pembiaran terhadap 
adanya pencemaran udara," kata dia 
di Jakarta, Senin (29/7/2019), seperti 
dikutip Antara. Ia mengatakan, 
pemerintah memiliki alat pemantau 

kondisi atau kualitas udara yang 
seharusnya terus diinformasikan kepada 
masyarakat. Setelah menyampaikan 
kondisi atau kualitas udara secara 
berkala, maka tugas pemerintah 
selanjutnya adalah memberikan arahan 
yang mesti dilakukan masyarakat agar 
bisa menghindari udara kotor atau 
tercemar. Hal tersebut sesuai dengan 
regulasi Undang-Undang nomor 32 tahun 
2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 
Kemudian didukung Peraturan Daerah 
nomor 2 tahun 2005 tentang 
Pengendalian Pencemaran Udara yang 
menyebutkan hasil pemantauan kualitas 
udara harus disampaikan gubernur 
kepada masyarakat sebagai peringatan 
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dini. Ia juga menyinggung pada saat 
car free day pada Minggu (28/7/2019), 
kualitas udara di Ibu Kota mencapai 
angka 195 mikrogram per meter kubik 
berdasarkan Air Quality Index (AQI). 
Seharusnya, pemerintah 
mengeluarkan peringatan agar 
masyarakat tidak melakukan olahraga 
di jalanan karena udara kotor. 
"Sesungguhnya pemerintah itu 
terkena pasal 112 undang-undang 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan," tegasnya. Ia 

menjelaskan, dalam undang-undang, 
pembiaran pencemaran lingkungan 
termasuk tidak memberikan peringatan dini 
kepada masyarakat merupakan tindak 
pidana. Terpisah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta juga 
mendesak Gubernur Anies Baswedan agar 
segera menyikapi persoalan polusi udara 
di DKI yang terus memprihatinkan karena 
berdampak buruk bagi kesehatan 
masyarakat. "Jika kualitas udara sudah 
melebihi batas ambang kesehatan, maka 
kita harus memaksa gubernur untuk 
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bagaimana mengatasi ini," kata Wakil 
Ketua DPRD DKI Jakarta Ramly HI 
Muhammad. Menurut dia, pemangku 
kepentingan terkait perlu menyikapi 
kondisi kualitas udara yang semakin 
memprihatinkan secara cepat agar 
tidak menimbulkan ancaman besar di 
sisi kesehatan. 

 

Selama 2 tahun 
bekerja, Anies Baswedan sebagai 
orang nomer 1 di DKI tak mampu 
menangani masalah di Ibukota. Ketika 
dirinya diterpa masalah, kerjaannya 
hanya menyalahkan orang lain atau 
program pemerintah. Seperti 
menyalahkan terbitnya IMB karena 
pergub Ahok dan polusi udara karena 
pembangunan jalan tol. Malu dan 
rendah diri, barangkali sikap itulah 
yang paling pantas ditunjukkan oleh 
pemimpin di wilayah yang memiliki 
kategori terburuk sedunia. Namun 
beda kasusnya jika sang pemimpin 
memiliki cara tersendiri untuk 
menghindar dari cemoohon. Banyak 
hal yang bisa dijadikannya kambing 
hitam. Yang paling mudah barangkali 
adalah menyalahkan pemimpin di 
atasnya, atau pemimpin sebelumnya. 
Sebagaimana fakta di lapangan, 
Jakarta yang merupakan ibukota 
negara, membuatnya sebagai kota 
dengan daya tarik kuat bagi para 
pendatang. Sekarang kita melihat 
kondisi Jakarta semakin buruk, secara 
menyeluruh. Bukan lagi hanya 58% 
orang Jakarta yang dirugikan. Tapi 
seluruh rakyat Jakarta dirugikan. 
100%Total. Peranan pemimpin saat ini 
sudah semakin merasuk dan 
merugikan secara total. Jadi jangan 
heran jika hari ini Jakarta, besok 
dampaknya bisa skala nasional. Dan 
bahkan dunia. Setelah puas 
menghambur-hamburkan APBD untuk 
membiayai perjalanannya ke Kolombia 
dan Amerika. Awalnya banyak yang 
berharap Anies berhasil memetik 
berbagai ilmu yang spektakuler, out of 
the box, luar biasa, jenius dan modern 
dari negara yang dikunjunginya untuk 
diterapkan guna mengatasi berbagai 
permasalahan Jakarta. Salah satu 
contohnya adalah cara mengatasi 
polusi udara yang sudah 

dipermasalahkan jauh-jauh hari sebelum 
dirinya berangkat ke luar negeri. Namun 
sayangnya bukan ide jenius yang dia 
dapatkan. Entah ide aneh dari negara 
mana yang dia pungut untuk mengatasi 
polusi di Jakarta. Ide memalukan adalah 
dengan menanam tanaman Lidah Mertua. 
Tanaman Lidah Mertua atau Sansevieria 
umumnya dikenal sebagai tanaman hias 
yang memiliki daun keras, sukulen, tegak, 
dengan ujung meruncing. Ia mampu 
tumbuh memanjang ke atas dengan 
ukuran 50–75 cm. Diberitakan Antara 
Jumat (19/7/2019), Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan, Kelautan, dan 
Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni 
menerangkan, tanaman lidah mertua 
mampu menjadi anti-polutan sehingga 
membantu mengurangi polusi udara di ibu 
kota. Meskipun tanaman sehat ini 
merupakan salah satu tumbuhan yang 
mampu memfilter udara dengan 
menyerap racun (polutan) berbahaya 
serta memiliki banyak kegunaan lainnya. 
Namun berfungsi hanya dapat mengatasi 
polusi lokal seperti di dalam rumah. Itu 
pun tidak signifikan efeknya. Malah 
terdapat sebuah penelitan yang 
mengungkapkan bahaya lidah mertua 
yaitu mengeluarkan uapvolatile organic 
compounds(VOC) yang berbahaya bagi 
kesehatan manusia. Itu sebabnya 
tanaman Lidah Mertua ini disebut sebagai 
tanaman rumah, bukan tanaman 
perkotaan. Namun benarkah gagasan 
tersebut? Berkaitan dengan hal ini, 
National Aeronautics and Space 
Administration ( NASA) memang pernah 
menerbitkan studi pada 1989 tentang 
tanaman lidah mertua. NASA 
menemukan, lidah mertua terbukti dapat 
menghilangkan banyak racun di udara 
dalam ruangan terbatas sehingga bisa 
menjadi solusi ramah lingkungan. Jadi 
jelas tak cocok dalam ruang terbuka. 
Anies salah kaprah. Sudah girang 
menemukan solusi eh dipatahkan oleh 
NASA, Kalau di dalam ruangan Balai Kota 
sih masih bisa dimaklumi atau dalam 
ruangan di rumah-rumah penduduk. 
Masalahnya kalau mau dipakai buat atasi 
solusi di kota megapolitan ini kayaknya 
butuh lidah mertua raksasa. Jelas 
mustahil. Datang lagi tamparan dari 

Grernpeace Indonesia yang mengkritik 
solusi Anies. Juru kampanye Iklim dan 
Energi Greenpeace Indonesia, Bondan 
Ariyanu, menyatakan Pemerintah DKI 
seharusnya fokus mengendalikan sumber 
pencemaran. "Selama sumbernya tidak 
dikendalikan, mau berapa tanaman 
lidah mertua tidak akan cukup karena 
polutannya akan terus bertambah," 
kata Bondan, Sabtu (20/7/2019). 
Menurut dia, keinginan Anies menanam 
lidah mertua hanya bermanfaat 
memproteksi kualitas udara Jakarta untuk 
sementara waktu. Sedangkan solusi 
jangka panjang agar DKI terbebas dari 
polutan adalah dengan mengendalikan 
sumber pencemarannya. Solusi instan 
atau solusi yang bisa disebut jangka 
pendek tapi nggak ada artinya juga buat 
wilayah Jakarta yang raksasa ini. Solusi 
instan ini adalah ciri khas dari Anies yang 
seolah kerja tapi hanya pencitraan, ketika 
dikaji maka akan ketahuan kualitasnya 
abal-abal. Mana Tim TGUPP yang 
katanya dihuni para ahli? Ternyata para 
anggota TGUPP itu tak berbuat banyak 
selain hanya jadi bidadari Balai Kota atau 
dayang-dayang dan ada pula yang jadi 
buzzernya Anies macam si Marco 
Kusumawijaya. Mana katanya ahli 
perkotaan, ternyata hanya menjadi ahli 
tata kata doang, jago bicara tapi hasil 
kerja nol alias nihil. Maka Jakarta makin 
merajalela dikuasai polutan kerena timnya 
juga polutan (polusi) di medsos. Direktur 
Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh 
Ahmadi juga angkat suara soal lidah ini. 
Menurutnya, cara itu berfungsi hanya 
untuk polusi lokal seperti di dalam rumah. 
Itu pun tidak signifikan efeknya. 
"Masyarakat akan tetap terpapar polutan 
(polusi) jika input atau sumber-sumbernya 
tidak dibatasi," ucap dia. "Kalau pemda 
mengatakan itu sebagai solusi, kami kira 
pemda tidak menangkap masalah 
utamanya." Bondan dan Tubagus 
menanggapi program DKI di bawah 
Gubernur Anies Baswedan yang sedang 
melelang pengadaan dalam jumlah besar 
tanaman lidah mertua (Sansevieria 
trifasciata). Lidah mertua akan ditanam di 
atap-atap gedung perkantoran di Ibu Kota 
sebagai salah satu cara mengurangi 
polusi udara. Kalau ditawarkan ke gedung 

perkantoran maka ini akan menjadi 
proyek fulus menggiyurkan sekaligus 
maknyus. Ternyata tak jauh-jauh dari 
penyerapan anggaran agar bisa 
maksimal maka diada-adainlah proyek 
instan semacam ini. Kalau solusinya 
benar-benar jitu dan Pemprov 
memikirkan secara cerdas solusi untuk 
mengatasi polusi maka warga pasti 
mendukung. Nyatanya hingga hari ini 
solusi yang ditawarkan tak bermutu alias 
solusi yang abal-abal doang. Nah, kalau 
mau menanam tanaman perkotaan, Anies 
tidak perlu jauh-jauh menghamburkan 
uang ke luar negeri, dia bisa bertanya 
pada Risma yang sudah berhasil 
mengatasi polusi di Surabaya dengan 
menanam pohon Tabebuya. Belajarlah 
dari kota Surabawa atau dari Bu Risma, 
giatkan penghijauan Jakarta dan 
terutama tertibkan pabrik-pabrik yang 
mengepulkan pencemaran ke udara. 
Adalah Tri Rismaharini, walikota 
Surabaya, yang berhasil menggunakan 
pohon Tabebuya untuk melawan polusi 
udara sekaligus membuat kota lebih 
sejuk dan tertata. Pohon Tabebuya yang 
bunganya biasa bermekaran di bukan 
Oktober dan November itu juga memiliki 
struktur ranting yang rindang, serta 
pohonnya tidak terlalu tinggi. Tabebuya 
berfungsi sebagai penyerap 
karbondioksida dari polusi kendaraan. 
Apalagi tanaman Tabebuya mudah 
ditemukan karena memang banyak 
dibudidayakan oleh petani lokal, sama 
halnya dengan yang di Surabaya, banyak 
dipasok oleh petani-petani sekitaran 
Surabaya, Kediri dan Malang. Jadi 
Gubernur Rasis seperti Anies gak perlu 
jauh-jauh mengimport tanaman ini dari 
Tiongkok (padahal dia sendiri import Bus 
listrik dari Tiongkok). Anies yang 
jabatannya sebagai gubernur, tidak perlu 
merasa malu atau terlihat bodoh dengan 
mencontoh walikota Risma kok. Kalau dia 
mau terlihat agak pinter walau fakta 
mengatakan sebaliknya, dia bisa 
mengkombinasikan kedua jenis tanaman 
tersebut. Jadi dia bisa menanam pohon 
Tabebuya dan di bawah pohon Tabebuya 
itu dia bisa menanam tanaman Lidah 
Mertua sehingga hasilnya bisa lebih 
maksimal lagi. Banyak tempat yang dapat 
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bagaimana mengatasi ini," kata Wakil 
Ketua DPRD DKI Jakarta Ramly HI 
Muhammad. Menurut dia, pemangku 
kepentingan terkait perlu menyikapi 
kondisi kualitas udara yang semakin 
memprihatinkan secara cepat agar 
tidak menimbulkan ancaman besar di 
sisi kesehatan. 
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dia manfaatkan, misalnya di sepanjang 
pinggiran Jalan Sudirman-Thamrin. Atau 
sepanjang Kemang yang saat ini 
sedang direnov oleh Anies. Dia juga 
dapat memanfaatkan RPTRA-RPTRA 
yang selama ini terbengkalai sejak 
kepemimpinannya di DKI. Ada hampir 
300 RPTRA di seluruh DKI Jakarta yang 
bisa dia maksimalkan, itu pun kalau dia 
mau. Namun sebenarnya yang 
terpenting adalah bagaimana Anies 
mengatasi sumber polusi itu sendiri. Hal 
ini mengingatkan rakyat Jakarta akan 
upaya Anies mengatasi polusi di Kali 
Item, alih-alih mengatasi sumber 
polusinya, Anies lebih memilih menutupi 
bau busuknya dengan jaring hitam dan 
BLASSS.., uang 580 juta pun amblas 
dalam waktu empat bulan. Jaring hitam 
itu rusak dan lagi-lagi jadi sampah yang 
kita tidak tahu sudah dibuang ke mana 
oleh kaki tangannya. Tidak mau 
menyerah, Anies lanjutkan dengan 

proyek Enceng Gondok yang lagi-lagi 
entah menghabiskan anggaran berapa 
dan sudah sejauh mana progresnya 
hingga kini. 
Yang saya tahu, terlepas itu polusi air 
atau udara atau apapun itu namanya, 
selama bukan sumber permasalahannya 
yang diatasi, dia mau tanam apapun, ya 
percuma juga. Jadi supaya terlihat 
bekerja dan punya keinginan 
mengurangi polusi, pura-puralah dia buat 
program tanaman lidah mertua 
sementara sumber permasalahannya 
malah dibiarkan. Apalagi pengadaan 
lidah mertua ini diperkirakan akan 
menyerap anggaran entah berapa ratus 
juta atau bahkan miliar lagi. Soal 
nyinyiran warga DKI Jakarta? Ah 
biarinlah, toh ramainya cuman di sosmed 
demikian yang selalu dikatakannya. 
Lagian setajam-tajamnya lidah warga toh 
bisa jadi tidak setajam tanaman lidah 
mertua ala Anies.
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Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Info SIP
Mengenal Apa Itu Hemofilia

Di dalam kasus hemofilia, terdapat 
mutasi gen yang menyebabkan tubuh 
kekurangan faktor pembekuan tertentu 
dalam darah. Penyebab hemofilia A 
adalah mutasi gen yang terjadi pada 
faktor pembekuan VIISedangkan 
hemofilia B disebabkan oleh mutasi yang 
terjadi pada faktor pembekuan IX (9) 
dalam darah.
Mutasi gen pada hemofilia A dan B 
terjadi pada kromoson X dan bisa 
diturunkan dari ayah, ibu, atau kedua 
orang tua. Sebagian besar wanita dapat 
menjadi pembawa gen abnormal ini dan 
menurunkannya pada anaknya, tanpa 
dirinya sendiri mengalami gejala 
hemofilia. Sedangkan pria dengan gen 
abnormal ini cenderung akan menderita 
penyakit hemofilia. Di sisi lain, mutasi 
gen ini juga dapat terjadi secara spontan 
pada penderita hemofilia yang tidak 
memiliki riwayat keluarga penderita 
hemofilia.
Diagnosis Hemofilia
Apabila tidak ada riwayat keluarga yang 
menderita hemofilia, biasanya kondisi ini 
terdiagnosis dari gejala-gejala yang 
terlihat. Anak-anak biasanya dicurigai 
menderita penyakit ini pada saat mereka 
mulai merangkak atau berjalan yang 
ditandai dengan kulit yang mudah 
memar atau perdarahan sendi. Sebagian 
lainnya ada yang terdeteksi saat 
memasuki usia dewasa ketika mereka 
menjalani prosedur gigi atau prosedur 
lainnya.
Bila ada riwayat hemofilia dalam 
keluarga, dokter akan menyarankan 
pemeriksaan secara dini untuk 
mengetahui adanya risiko hemofilia pada 
anak. Pemeriksaan tersebut meliputi:
Pemeriksaan sebelum kehamilan, yang 

terdiri dari tes darah dan sampel jaringan 
untuk meneliti tanda-tanda mutasi gen 
penyebab hemofilia pada kedua orang 
tua.
Pemeriksaan selama kehamilan. Dalam 
pemeriksaan ini, dokter akan mengambil 
sampel plasenta dari rahim (chronionic 
villus sampling) untuk melihat apakah 
janin memiliki penyakit hemofilia. Tes ini 
biasanya dilakukan pada minggu ke-11 
hingga ke-14 masa kehamilan. 
Pemeriksaan lainnya adalah 
amniocentesis, yaitu uji sampel air 
ketuban pada minggu ke-15 hingga ke-
20 masa kehamilan.
Pemeriksaan setelah kelahiran anak. 
Dalam hal ini dokter akan melakukan 
pemeriksaan darah secara lengkap dan 
tes fungsi faktor pembekuan,termasuk 
faktor pembekuan VIII (8) dan IX (9). 
Selain itu, darah dari tali pusat bayi pada 
saat mereka lahir juga dapat diuji untuk 
memastikan adanya hemofilia.
Pengobatan Hemofilia
Penanganan hemofilia dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu penanganan untuk 
mencegah timbulnya perdarahan 
(profilaksis) dan penanganan pada saat 
terjadi perdarahan (on-demand).
Untuk mencegah terjadinya perdarahan, 
penderita biasanya diberikan suntikan 
faktor pembekuan darah. Suntikan yang 
diberikan untuk penderita hemofilia A 
adalah octocog alfa yang dirancang 
untuk mengontrol faktor pembekuan VIII 
(8). Pemberian suntikan ini dianjurkan 
tiap 48 jam. Efek samping yang mungkin 
timbul, di antaranya adalah gatal, ruam 
kulit, serta nyeri dan kemerahan pada 
area yang disuntik. Sementara itu, 
penderita hemofiilia B dengan 
kekurangan faktor pembekuan IX (9) 
akan mendapat suntikan nonacog alfa. 

sambungan dari minggu lalu
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Presiden Jokowi mengatakan sudah 
mengantongi nama-nama calon menteri 
Kabinet Kerja jilid II yang disodorkan 
partai politik. Seperti dilansir dari Antara, 
Jokowi menyatakan, kabinet kerja 
periode mendatang akan banyak warna, 
tenaga muda-muda.
"Sudah mulai masuk nama-nama calon 
itu, dan terus semakin banyak 
mengumpulkan pilihan-pilihan 
memilihnya akan menjadi semakin 
mudah," kata Jokowi.Siapa saja calon 
menteri yang disodorkan ke Jokowi? 
Berikut ini daftar nama calon menteri 
yang diajukan ke Jokowi:
1. Ida Fauziyah
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
mengaku telah mengusulkan 10 nama 
kader terbaik PKB kepada Jokowi untuk 

Daftar Nama Calon Menteri Dari Partai

dijadikan menteri. Salah satu kader 
terbaik PKB yang disodorkan ke Jokowi 
yakni Ketua DPP PKB Ida Fauziyah.
Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PKB 
Muhaimin Iskandar mengatakan jika Ida 
Fuziyah memiliki peluang menjadi 
menteri Jokowi karena memiliki 
pengalaman di banyak bidang. "Ida 
sangat punya peluang," kata Cak Imin 
pada 13 Mei 2019 lalu.
Dalam dunia politik, pengalaman Ida 
Fuziyah tidak perlu diragukan lagi. Ida 
tercatat menjadi anggota DPR RI 
periode 1999—2004, 2004—2009 dan 
2009—2014 dari PKB.
Kemudian pada 2018, PKB mengusung 
Ida Fauziyah untuk maju di Pemilihan 
Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah sebagai 
Cawagub mendampingi Sudirman Said. 

Penyuntikan obat ini biasanya 
dilakukan 2 kali dalam seminggu. Efek 
samping yang mungkin timbul berupa 
mual, pembengkakan pada area yang 
disuntik, pusing, dan rasa tidak 
nyaman. Suntikan untuk mencegah 
perdarahan ini biasanya diberikan 
seumur hidup, dan perkembangan 
kondisi pasien yang akan terus 
dipantau melalui jadwal pemeriksaan 
rutin.
Tujuan penanganan yang kedua 
adalah untuk menghentikan terjadinya 
perdarahan secara berkepanjangan. 
Dalam hal ini, obat yang diberikan pada 
saat terjadinya perdarahan hampir 
sama seperti obat yang diberikan untuk 
mencegah perdarahan Untuk 
menghentikan perdarahan pada kasus 
hemofilia A, dokter akan memberikan 
suntikan octocog alfa atau 
desmepressin. Sedangkan untuk kasus 
hemofilia B, dokter akan memberikan 
suntikan nonacog alfa. Penderita yang 
mendapat suntikan ini harus 
melakukan pemeriksaan kadar inhibitor 
secara teratur, karena obat faktor 
pembekuan darah terkadang dapat 
memicu pembentukan antibodi 
sehingga obat menjadi kurang efektif.
Komplikasi Hemofilia
Sejumlah komplikasi yang dapat terjadi 

akibat penyakit hemofilia adalah:
Kerusakan sendi yang berpotensi merusak 
jaringan halus sendi atau tulang rawan dan 
lapisan tipis di dalam sendi (synovium).
Perdarahan internal. Perdarahan ini dapat 
terjadi di dalam otot dan menyebabkan 
tungkai membengkak.
Infeksi. Penderita hemofilia berisiko 
mengalami infeksi, terutama jika 
melakukan transfusi darah.
Pencegahan Perdarahan pada Penderita 
Hemofilia
Jika Anda terdiagnosis menderita 
hemofilia, beberapa upaya yang dapat 
dilakukan guna mencegah perdarahan 
adalah:
Menjaga kebersihan gigi agar terhindar 
dari penyakit gigi dan gusi yang dapat 
menyebabkan perdarahan.
Menghindari olahraga yang melibatkan 
kontak fisik. 
Lakukan olahraga yang direkomendasikan 
oleh dokter guna menguatkan otot dan 
sendi.
Melindungi diri dari luka, misalnya dengan 
menggunakan helm atau sabuk pengaman 
ketika berkendara.
Menghindari penggunaan obat pengencer 
darah yang dapat menghambat 
pembekuan darah.
Menghindari obat nyeri yang berpotensi 
meningkatkan perdarahan.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia
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Sayang Sudirman-Ida harus kalah dari 
calon petahana Ganjar Pranowo - Taj 
Yasin Maimoen.
2. Hanif Dhakiri
Kemudian PKB mengusulkan nama 
Hanif Dhakiri ke Jokowi untuk menjadi 
menteri periode kedua. Saat ini Hanif 
dipercaya menjadi Menteri 
Ketenagakerjaan dalam Kabinet Kerja 
Jokowi-JK.
Karier politiknya, Hanif pernah menjadi 
anggota DPR RI periode 2009-2014 
dari PKB mewakili Jawa Tengah. Hanif 
juga pernah menjabat sebagai Wakil 
Sekretaris Jenderal PKB untuk periode 
2005-2010.
3. Maman Imanulhaq
Selanjutnya PKB menyodorkan Maman 
Imanulhaq. Maman menjadi anggota 
DPR periode 2014-2019 Komisi VIII 
yang membidangi agama, sosial dan 
pemberdayaan perempuan. Dalam 
koalisi Jokowi, Maman Imanulhaq 
menjabat sebagai Direktur Relawan 
TKN Jokowi-Ma'ruf Amin.
Selain sudah menyodorkan nama-
nama menteri, PKB mengincar 
beberapa kursi untuk para kadernya. 
Seperti Kementerian Agama, 
Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, Kementerian 
Ketenagakerjaan, Kementerian 
Pemuda dan Olahraga, serta 
Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi.
4. Suharso Monoarfa
Sementara PPP juga telah menyiapkan 
nama-nama yang akan diajukan ke 
Jokowi sebagai calon menteri. Menurut 
Wasekjen PPP Achmad Baidowi 
mengatakan, Jokowi telah meminta nama 
calon menteri dari partai berlambang 
Kabah itu. Baidowi mengakui salah satu 
nama yang kuat sebagai calon menteri 
adalah Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa.
Pada 19 Januari 2015, Suharso dipilih 
oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu 
anggota Dewan Pertimbangan Presiden 
(Wantimpres). Dia pernah menjabat 
sebagai Menteri Perumahan Rakyat pada 
Kabinet Indonesia Bersatu II.
Suharso juga pernah menjadi anggota 
DPR pada periode 2004-2009 dan terpilih 
kembali untuk periode 2009-2014 dari 
PPP.
5. Arsul Sani
PPP juga menyodorkan nama Arsul Sani 
sebagai calon menteri Jokowi. Saat ini 
Arsul Sani menjabat sebagai anggota 
DPR RI periode 2014–2019. Arsul 
bertugas di Komisi III yang membidangi 
hukum, hak asasi manusia (HAM) dan 
keamanan serta ia juga menjadi anggota 
Badan Legislasi DPR.
Dalam kepengurusan partai, Arsul Sani 
menjabat sebagai Sekretaris Jenderal 
(Sekjen) PPP sejak 20 Mei 2016 sampai 
saat ini.

6. Airlangga Hartarto
Sedangkan Golkar mengusulkan 
Airlangga Hartarto sebagai calon 
menteri. Saat ini Airlangga menjabat 
sebagai Menteri Perindustrian 
menggantikan Saleh Husin pada 
perombakan Kabinet Kerja Jokowi.
Dia juga pernah menjadi anggota DPR 
2004-2009, Komisi VII DPR RI 
membidangi energi, lingkungan hidup 
dan ristek. Dia terpilih kembali menjadi 
anggota DPR periode 2009-2014 untuk 
Daerah Pemilihan Jawa Barat V dan 
menjabat sebagai Ketua Komisi VI yang 
membidangi perindustrian, 
perdagangan, UKMK, Investasi dan 
BUMN.
Airlangga satu-satu menteri Jokowi 
yang rangkap jabatan sebagai ketua 
umum partai politik. Saat ini Airlangga 
tercatat sebagai Ketua Umum Partai 
Golkar.
7. Agus Gumiwang Kartasasmita
Selanjutnya, Golkar kembali 
menyodorkan nama Agus Gumiwang 
Kartasasmita sebagai calon menteri. 
Sejak 24 Agustus, Agus menjabat 
sebagai Menteri Sosial, menggantikan 
Idrus Marham.
Sebelumnya Agus pernah menjabat 
sebagai anggota DPR periode 2009-
2014.
8. Happy Bone Zulkarnaen

Kader Partai Golkar lainnya yang 
diusulkan menjadi calon menteri yakni 
Happy Bone Zulkarnaen. Dia pernah 
menjadi anggota DPR RI periode 2004-
2009 fraksi Golkar, asal Daerah Pemilihan 
Jawa Barat 1, dan juga anggota Dewan 
Pakar ICMI periode 2005-2010.
9. Zainudin Amali
Selanjutnya Golkar mengusulkan nama 
Zainudin Amali. Saat ini Zainudin menjadi 
ketua komisi II DPR RI 2014-2019. 
Namanya masuk dalam bursa calon 
menteri, Zainudin Amali mengaku siap 
ditugaskan di manapun. Baik di MPR 
maupun menjadi menteri Jokowi. Terlebih, 
dia percaya diri dengan pengalaman yang 
sudah dijalani selama ini di parlemen.
"Sebagai kader partai ditugaskan di 
manapun saya kira harus kita lakukan. Ya 
harus kita lakukan tugas pengabdian itu, 
di manapun," kata Zainuddin.
Golkar juga mengusulkan Dito Ganinduto 
masuk dalam kandidat menteri Jokowi. 
Dito menjadi anggota DPR RI dari partai 
Golkar 2 periode yaitu 2004-2009 dan 
2009-2014. Dito Ganinduto ditempatkan di 
Komisi VII DPR RI yang berkewajiban 
dalam mengurusi Teknologi, Lingkungan 
dan Energi Sumber Daya Mineral.
Selain menjadi politikus, Dito juga dikenal 
sebagai seorang pengusaha. Dito aktif 
sebagai pengurus Kamar Dagang dan 
Industri Indonesia (Kadin).
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Internasional

New York Akan Legalkan Penggunaan Ganja

Gubernur New York, Andrew Cuomo 
menandatangani RUU untuk melegalkan 
penggunaan ganja di negara bagian 
tersebut. RUU itu akan mengurangi 
hukuman dalam kasus kepemilikan 
ganja secara ilegal menjadi pelanggaran 
yang dapat dihukum dengan denda, dan 
memungkinkan penghapusan hukuman 
bagi mereka yang dihukum karena 
ganja.Demikian menurut rilis dari kantor 
gubernur, dilansir dari CNN, Selasa 
(30/7). RUU itu, yang akan berlaku 30 
hari setelah disahkan menjadi undang-
undang, muncul ketika Partai Demokrat 
berusaha lebih keras untuk 
mendekriminalisasi ganja di seluruh 
negeri."Komunitas kulit berwarna telah 
dipengaruhi secara tidak proporsional 
oleh undang-undang yang mengatur 
ganja terlalu lama, dan hari ini kita 
mengakhiri ketidakadilan ini untuk 
selamanya," kata Cuomo, seorang 
Demokrat."Dengan memberikan individu 
yang telah menderita konsekuensi dari 
hukuman ganja yang tidak adil dengan 
jalan untuk menghapus catatan mereka 
dan dengan mengurangi hukuman 
kejam. Kami mengambil langkah kritis 
ke depan dalam menangani proses 

peradilan pidana yang rusak dan 
diskriminatif," lanjutnya.
Demokrat mengatakan, tindakan itu akan 
memperbaiki puluhan tahun penegakan 
hukum yang menargetkan orang kulit 
berwarna, dan kantor Cuomo 
mengatakan undang-undang itu 
bertujuan untuk membuat penegakan 
hukum terkait ganja lebih adil dan 
pantas.Undang-undang tersebut 
menghapus hukuman pidana untuk 
kepemilikan ganja kurang dari 2 ons. 
Kepemilikan ganja kurang dari 1 ons 
akan dikenai denda USD 50, terlepas 
dari sejarah kriminal, dan maksimum 
denda USD 200 untuk kepemilikan 
antara 1 dan 2 ons.Upaya untuk 
melegalkan ganja sedang berlangsung di 
Kongres. Senator Demokrat asal 
California, Kamala Harris 
memperkenalkan RUU dekriminalisasi 
ganja pada pekan lalu di tingkat federal. 
Anggota Kongres perwakilan New York, 
Jerry Nadler, memperkenalkan undang-
undang pendamping di DPR. Harris dan 
Nadler mengatakan warga kulit berwarna 
lebih mungkin dihukum atau ditangkap 
karena kejahatan terkait ganja.Badan 
Legislatif negara bagian New York 

Polisi Hong Kong menangkap 49 orang 
dalam demonstrasi berujung bentrok 
kekerasan pada Minggu 28 Juli 2019.
Dalam sebuah pernyataan pada Senin 
29 Juli 2019, Kepolisian Hong Kong 
mengatakan para tersangka ditangkap 
karena pelanggaran seperti; 
membentuk 
perkumpulan 
massa secara 
tidak sah dan 
kepemilikan 
senjata 
ofensif."Tinda
kan para 
demonstran 
radikal 
semakin 
menjadi 
kekerasan," 
kata 
Kepolisian 
Hong Kong 
dalam sebuah 
pernyataan, dikutip dari Channel News 
Asia, Selasa (30/1)."Tindakan mereka 
terus meningkat dari melepaskan 
pagar, melemparkan tiang-tiang logam 
dan batu bata menjadi aksi 
pembakaran dan penghancuran yang 
luas. Polisi sangat mengutuk perilaku 
seperti itu yang jelas-jelas 
menyimpang dari prinsip 
pengungkapan pendapat secara 
damai."toritas medis mengatakan 16 
orang terluka dalam demonstrasi hari 
Minggu.Puluhan ribu pengunjuk rasa 
pro-demokrasi telah menentang 
pemerintah untuk mengadakan pawai 
tanpa izin di Hong Kong pada hari 
Minggu, sehari setelah polisi anti-huru 
hara menembakkan peluru karet dan 
gas air mata untuk membubarkan 
perkumpulan ilegal lainnya.Para 
pejabat awalnya hanya memberikan 
izin untuk demonstrasi di sebuah 
taman di distrik komersial yang dikenal 
sebagai Central, tetapi kerumunan 
masa dengan cepat tumpah ke jalan-
jalan di sekitarnya.

Polisi Hong Kong Tangkap 49 Demonstran

Internasional

Beberapa menuju ke timur di Causeway 
Bay, sebuah distrik perbelanjaan populer, 
di mana mereka kemudian mendirikan 
barikade dan mengambil alih jalan utama.
Kelompok lain menuju ke barat menuju 
kantor penghubung pemerintahan pusat 
China di Hong Kong, yang dijaga oleh 

barisan polisi 
anti huru hara. 
Ketegangan 
meningkat 
ketika 
kebuntuan 
terjadi, 
memaksa polisi 
menembakkan 
gas air mata 
dan peluru 
karet untuk 
malam kedua.
Sekilas 
Demonstrasi 
Hong Kong
Rangkaian 

protes telah menimbulkan keresahan 
publik dan menuai ketegangan, antara 
para demonstran yang dikenal sebagai 
massa pro-demokrasi dengan pemerintah 
administratif Hong Kong serta 
Bejing.Protes dipicu oleh penolakan massa 
terhadap RUU Ekstradisi Hong Kong, yang 
memungkinkan seorang pelanggar hukum 
untuk dikirim ke China guna menjalani 
proses peradilan. Massa menilai RUU itu 
sebagai bentuk pelunturan terhadap nilai-
nilai independensi wilayah otonom eks-
koloni Inggris tersebut.Menyikapi protes 
berlarut, Pemimpin Eksekutif Hong Kong 
Carrie Lam telah menunda RUU tersebut 
"hingga batas waktu yang tidak 
ditentukan." Bahkan menyebutnya, "telah 
mati" demi menenangkan massa.
Namun, demonstran tak puas. Protes terus 
berlanjut dan bermanifestasi menjadi 
bentuk protes secara luas terhadap 
pemerintahan Hong Kong serta China.
Demonstrasi memicu bentrokan antara 
massa pro-demokrasi dengan aparat, serta 
massa dengan gerombolan pihak ketiga, 
yang terjadi di sejumlah titik kota.
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mengesahkan RUU pada bulan Juni 
setelah upaya gagal legalisasi ganja di 
wilayah tersebut. Para pemimpin 
negara gagal mencapai konsensus 
tentang perincian 
penting dalam 
rencana untuk 
melegalkan 
ganja.Cuomo 
pada bulan 
Desember 
mengumumkan 
dukungannya 
untuk melegalkan 
ganja di 
wilayahnya, 
setelah tantangan 
utama dari aktivis 
dan aktris Cynthia 
Nixon, yang 
mendukung 
sejumlah prioritas 
progresif, 
termasuk 
legalisasi 
ganja.Pada Januari 2018, beberapa 
bulan sebelum Nixon mengumumkan 
pencalonannya, Cuomo mengarahkan 
Departemen Kesehatan New York 
melakukan studi tentang program 
ganja yang diatur di New York untuk 
menentukan potensi dampak 
kesehatan, ekonomi, dan peradilan 

pidana, menurut situs web gubernur.
Laporan tersebut mendapati bahwa 
peraturan ganja akan memiliki manfaat 
kesehatan masyarakat dengan 

pengawasan 
pemerintah 
atas produksi 
dan distribusi, 
akan 
memastikan 
kontrol 
kualitas dan 
perlindungan 
konsumen 
dan akan 
mengurangi 
kesenjangan 
rasial dalam 
tingkat 
kriminalisasi 
dan 
penahanan, 
kata situs web 
tersebut.
Posisi 

gubernur tentang masalah ini berkembang 
sejak 2012, ketika ia mengusulkan langkah 
negara untuk mendekriminalisasi 
kepemilikan sejumlah kecil ganja yang ada 
di hadapan publik. Dia mengatakan 
tujuannya adalah untuk menghindari 
tuduhan pelanggaran ringan yang tidak 
perlu terhadap ribuan warga New York.

Drg. Romi Batal Jadi PNS Karena Disabilitas
Talunan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, 
Kabupaten Solok Selatan, Sumatera 
Barat. Kemen PPPA Sebut Ada 
Diskriminasi Romi telah mengabdi di 
daerahnya di Solok Selatan, salah satu 
daerah tertinggal di Sumbar, sejak 2015, 

tepatnya di Puskesmas 
Talunan, sebagai 
pegawai tidak tetap 
(PTT).  Pada 2017, 
karena dedikasinya, 
Romi mendapat 
perpanjangan kontrak 
dan diangkat sebagai 
tenaga honorer harian 
lepas. Kemudian pada 
2018, Romi mengikuti 
seleksi CPNS. Romi 
diterima karena 
menempati ranking 
satu dari semua 
peserta.Namun, 
kelulusannya 
dibatalkan oleh 
Pemkab Solok Selatan 
sebab ada peserta 
yang melaporkan 
bahwa Romi 
penyandang disabilitas. 

Romi yang merasa diperlakukan tidak adil 
kemudian mendatangi Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH) Padang untuk 
mendapatkan bantuan hukum, bahkan 
telah mengirim surat ke Presiden Joko 
Widodo. Romi menyebutkan, ia merasa 
hak-haknya telah dirampas setelah 
dinyatakan lulus sebagai CPNS di Solok 
Selatan, Sumatera Barat, pada Desember 
2018.Namun, saat dirinya sudah 
melengkapi semua persyaratan, dirinya 
tiba-tiba dicoret oleh Bupati Solok Selatan 
pada Maret 2019 dengan alasan tidak 
sehat fisik. "Semua administrasi dan 
persyaratan sudah saya siapkan. Surat 
keterangan dari dokter spesialis okupasi 
juga sudah saya dapat dari RSUP M 
Djamil Padang dan RSUP Arifin Ahmad 
Pekanbaru. Semua tidak ada masalah, 
tapi ternyata saya dibatalkan," kata Romi, 
Selasa (23/7/2019).

Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
(PANRB) Syafruddin mengatakan, 
pihaknya akan memberikan peringatan 
kepada Pemerintah Kabupaten Solok 
Selatan, Sumatera Barat, terkait dengan 
pembatalan 
kelulusan CPNS drg 
Romi Syofpa Ismael. 
"Yang sudah merasa 
lolos dan sebagainya 
artinya nilainya 
memenuhi target 
kemudian tidak 
diajukan, kami akan 
warning pemerintah 
mengajukan untuk 
SK-nya," kata 
Syafruddin di 
Gedung Bidakara, 
Jakarta, Selasa 
(30/7/2019).Sementa
ra itu, Menteri Dalam 
Negeri Tjahjo 
Kumolo mengatakan, 
tidak ada alasan 
Pemkab Solok 
Selatan 
membatalkan 
kelulusan CPNS 
Romi. Ia mengatakan, Pemerintah 
Daerah (Pemda) Sumatera Barat telah 
mengirim surat kepada Bupati Solok 
Selatan untuk mempertimbangkan 
penerimaan status PNS Romi. "Pemda 
Provinsi Sumbar sudah mengirimkan 
surat kepada Bupati Solok untuk 
menerima karena apa pun dibutuhkan 
pegawai medis di daerah. Jadi tidak ada 
alasan untuk tidak diterima karena 
memang kebutuhan," kata Tjahjo. Dan 
Gubernur Sumbar dan Wagub Sumbar 
sudah membuat surat kepada Bupati 
Solok untuk bisa dipertimbangkan 
diterima," katanya. Sebelumnya, 
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan 
membatalkan kelulusan PNS drg Romi 
Syofpa Ismael (33) karena disabilitas. 
Romi merupakan dokter penyandang 
disabilitas yang bertugas di Puskesmas 

Tanah Air 
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Pangeran Mahkota Arab Saudi, 
Muhammad bin Salman (MbS) memiliki 
inovasi menjadikan kota di Arab Saudi 
menjadi kota yang modern. Kota 
tersebut akan dinamakan Neom. Nama 
itu mengandung bahasa Yunani dan 
Arab yang berarti "baru" dan "masa 
depan". Lokasinya akan berdekatan ke 
Mesir.
Wall Street Journal berhasil mendapat 
akses ke dokumen rahasia tentang 
Neom setebal 2.300 halaman. 
Dokumen itu turut membahas 11 
rencana investasi yang dilakukan 
Pangeran MbS. Proyek pembangunan 
kota Neom juga menelan dana yang 
sangat besar mencapai RP 7.000 
triliun.Berbeda dari kota-kota lain di 
Arab Saudi, Neom bakal punya banyak 
teknologi-teknologi canggih. Berikut 
kecanggihan kota Neom, kota masa 
depan di Arab Saudi:
1. Taksi Terbang
Dari 11 investasi di kota Neom, salah 
satunya adalah investasi taksi terbang, 
karena kendaraan darat dianggap tak 
mumpuni untuk transportasi.
"Neom adalah tentang segala hal yang 
berorientasi ke masa depan dan 

Neom Kota Modern Saingan Dubai 

visioner. Jadi kita membahas teknologi 
yang paling baru dan menembus batas, 
dan dalam beberapa kasus masih 
dikembangkan dan bersifat teoretis," ujar 
Chief Executive Neom, Nadhmi Al Nasr.
2. Robot-Robot Canggih
Selain taksi terbang, kota masa depan 
Neom juga akan memiliki robot-robot 
canggih, seperti robot dinosaurus ala 
pulau Jurassic Park, robot bela diri 
hingga pembantu robot untuk membantu 
para ilmuwan yang bekerja.
Tak hanya robot, sistem keamanan juga 
akan lebih ketat. Beberapa peralatan 
canggih seperti kamera, drone, dan 
teknologi pengenal wajah akan berfungsi 
sebagai pemantau semua orang
3. Akan ada Fenomena Alam "Palsu”
Di kota Neom, akan ada beberapa 
fenomena alam "palsu", seperti Cloud 
Seeding (Pembibitan Awan) untuk 
menghasilkan hujan, pasir bercahaya 
dalam gelap di pantai hingga bulan 
palsu.
Bulan Palsu yakni bulan artifisial yang 
bisa menyinari setiap malam. Salah satu 
proposal menyarankan agar Bulan itu 
bisa menyiarkan gambar siaran 
langsung dari luar angkasa, sehingga 
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bisa menjadi landmark yang ikonis.
4. Energi Matahari
Arab Saudi di bawah kepemimpinan 
Pangeran 
Muhamma
d bin 
Salman, 
mulai 
meninggalk
an 
ketergantu
ngan 
ekonominy
a dari 
minyak 
bumi. 
Sebagai 
kota masa 
depan, 
Neom akan 
memakan banyak teknologi untuk 
beroperasi.
Oleh karena itu, rencananya kota 
Neom akan menggunakan energi 
alternatif seperti tenaga matahari dan 
angin untuk memenuhi kebutuhan 
listrik sehari-hari.
Nantinya, akan disediakan panel surya 
dan turbin angin yang akan memasok 
energi regeneratif. Dengan energi 

alternatif, biaya menjadi lebih murah dan 
yang pasti pasokan energi melimpah.

5. Neom 
jadi 
Pesaing 
Dubai
Rencana 
pembangu
nan kota 
canggih, 
Neom, 
sudah 
terdengar 
sejak 2017. 
Pembangu
nan kota 
canggih ini 
ditaksir 
memakan 
dana 

hingga ribuan triliun rupiah.
Pangeran Muhammad akan membuat 
kota baru Neom menjadi zona kawasan 
bebas, beroperasi secara independen dan 
menjanjikan gaya hidup yang tidak 
tersedia di Arab Saudi saat ini.
Kota Neom bakal menandingi Dubai yang 
saat ini dikenal sebagai pusat hubungan 
internasional, ekonomi, pariwisata serta 
jasa.

Tanah Air

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
melakukan penggeledahan di ruangan 
milik tersangka suap rancangan 
peraturan daerah Rencana Detail Tata 
Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Iwa 
Karniwa. Penggeledahan yang dilakukan 
Rabu (31/7) pagi guna mencari bukti dan 
jejak 
kasus 
suap 
terkait 
pemban
gunan 
Meikarta
.
"Iya, ada 
penggel
edahan 
dalam 
kasus 
suap 
terkait 
RDTR 
Meikarta 
pagi ini 
di ruang 
Sekda 
Jabar," 
kata 
Juru 
Bicara 
KPK, 
Febri 
Diansya
h, saat dikonfirmasi.RDTR ini terkait 
dengan pembangunan proyek 
pemukiman Meikarta oleh Lippo Group 
di Cikarang, Jawa Barat. Febri belum 
merinci apa saja yang disita dari 
penggeledahan tersebut.
Iwa ditetapkan sebagai tersangka 
lantaran diduga menerima suap senilai 
Rp 900 juta dari pihak PT Lippo 
Cikarang melalui Kepala Bidang 
Penataan Ruang Dinas PUPR 
Kabupaten Bekasi saat itu, Neneng 
Rahmi Nurlaili, terkait pembahasan 
substansi Raperda tentang Rencana 
Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi 
Tahun 2017.Ia disangkakan melanggar 

pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 
huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHPSela
in Iwa, 
dalam 
perkara 
lain yang 
masih 
terkait, 
KPK 
menetapk
an mantan 
Presiden 
Direktur 
PT Lippo 
Cikarang 
Bartholom
eus Toto 
sebagai 
tersangka 
kasus 
suap 
pengurusa
n proyek 
pembangu
nan 
Meikarta 
di 
Kabupaten 

Bekasi, Jawa Barat. Penetapan ini 
merupakan hasil dari pengembangan 
perkara sebelumnya terkait izin 
pembangunan Meikarta. Toto diduga 
menyuao bupati Bekasi Neneng Hasanah 
Yasin untuk memuluskan sejumlah izin 
terkait pembangunan Meikarta.Atas 
perbuatannya, ia disangkakan melanggar 
melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau 
huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Geledah Kantor Sekda Jabar
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
mengakui Ibu Kota Negara Republik 
Indonesia akan dipindahkan dari 
Jakarta ke salah satu tempat di 
Kalimantan. Pengumuman resmi 
tentang rencana ibu kota pindah ini 
akan dia sampaikan pada Agustus 
mendatang."Ya kan memang sudah 
dari dulu saya sampaikan pindah ke 
Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang 
Kalimantan mana yang belum. Nanti 
kita sampaikan Agustuslah," kata 
Presiden Jokowi seperti dikutip dari 
laman Setkab, Rabu (31/7).Menurut 
Presiden Jokowi, kajian pemindahan 
ibu kota itu hingga saat ini belum 
rampung. Presiden Jokowi kajian harus 
disampaikan padanya secara 
menyeluruh."Saya kira kalau sudah 
rampung, sudah tuntas, detailnya 
sudah dipaparkan, untuk kajian 
kebencanaan seperti apa, kajian 
mengenai air, kajian mengenai 
keekonomian, kajian mengenai 
demografinya, masalah sosial 
politiknya, pertahanan keamanan, 

Jokowi Pastikan Ibukota Pindah

Tanah Air

semuanya karena memang harus komplit," 
jelas Presiden Jokowi.
Dia menegaskan, pemerintah tidak ingin 
tergesa-gesa dalam masalah pemindahan 
ibu kota negara itu. Tetapi pemerintah tetap 
ingin secapatnya diputuskan.Sebelumnya, 
Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional (PPN)/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas) Bambang Brodjonegoro 
mengemukakan, bahwa pemindahan ibu 
kota negara dari Jakarta akan diumumkan 
oleh presiden. Menurut Menteri Bambang, 
lokasi pemindahan ibukota ada di Pulau 
Kalimantan. Namun ia enggan 
menyebutkan nama provinsinya.
"Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti 
(menyusul)," ujar Menteri Bambang.
Sebagaimana diketahui, pada Mei lalu, 
Presiden Jokowi telah mengunjungi 2 
tempat di Pulau Kalimantan yang dinilai 
berpotensi sebagai lokasi tujuan atas 
rencana ibu kota pindah. Kedua lokasi itu 
adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai 
Kartanegara (Kaltim), dan Kabupaten 
Gunung Mas (Kalteng)

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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