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Gempa pada Jumat malam lalu kian 
membuktikan, Nusantara rawan gempa. 
Indonesia bertopang di atas zona 
tektonik yang sangat aktif, pertemuan 
tiga lempeng besar dunia: Pasifik, 
Australia, dan Eurasia, serta sejumlah 
lempeng kecil lain. Negara kita berada 
di lingkaran 'cincin api Pasifik' atau 
Pacific Ring of Fire dan daerah kedua 
yang paling aktif di dunia -- sabuk 
Alpide. Terjepit di antara 2 wilayah 
kegempaan berarti, Tanah Air menjadi 
lokasi sejumlah letusan gunung berapi 
dan gempa terdahsyat yang pernah 
terjadi di muka Bumi. Badan Survei 
Geologi Amerika Serikat (USGS) 
menyebut, Pacific Ring of Fire atau 

yang secara teknis disebut sebagai 
sabuk Circum-Pacific adalah sabuk 
gempa terhebat di dunia -- serial garis 
patahan yang membentang 40 ribu 
kilometer dari Chile di Belahan Bumi 
Barat (Western Hemisphere) lalu ke 
Jepang dan Asia Tenggara. Kira-kira 90 
persen dari semua gempa bumi di dunia 
dan 80 persen dari gempa bumi terbesar 
di dunia, terjadi di sepanjang Ring of 
Fire. Gempa bumi magnitudo (M) 6,9 
mengguncang Banten jumat malam 
kemarin. Sejumlah rumah rusak akibat 
gempa tersebut. Gempa dilaporkan 
terjadi pada pukul 19.03 Jumat 
(2/8/2019). Koordinat gempa berada di 
7,54 LS dan 104,58 B. Titik gempa 

Banten
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berjarak 147 km arah barat daya dari 
Sumur, Banten, di kedalaman 10 km. 
Getaran gempa juga dirasakan di 
Jakarta, Bogor hingga Bali. Badan 
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) sempat mengeluarkan 
peringatan dini tsunami untuk sejumlah 
wilayah. Namun peringatan itu diakhiri 
pada pukul 21.35 WIB. "Potensi 
tsunami untuk diteruskan kepada 
masyarakat," demikian keterangan dari 
BMKG, Jumat (2/8/2019). Kepala Pusat 
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 
Geologi (PVMBG) Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Kasbani mengatakan gempa bumi 
dengan kekuatan 6.9 Skala Ricters 
dipicu oleh aktivitas penunjaman 
lempeng Indo-Australia ke bawah 
lempeng Eurasia. Gempa bumi terjadi 
pada hari Jumat, 2 Agustus 2019, pukul 

19:03:21 WIB. Pusat gempa bumi 
berada di laut. Wilayah yang berdekatan 
dengan pusat gempa bumi adalah 
wilayah pesisir selatan Banten, Jawa 
Barat dan Lampung yang pada 
umumnya disusun oleh batuan sedimen 
berumur kuarter. Batuan berumur kuarter 
serta batuan berumur tersier yang telah 
mengalami pelapukan bersifat urai, 
lepas, belum kompak dapat bersifat 
memperkuat efek guncangan gempa 
bumi. BMKG mengeluarkan peringatan 
tsunami untuk gempa bumi ini dengan 
status siaga di Pandeglang Selatan dan 
pesisir selatan Lampung, waspada di 
Pandeglang Utara, Lebak, pesisir 
Lampung bagian barat, dan pesisir 
Bengkulu. Guncangan gempa bumi 
terasa dengan intensitas III-IV MMI di 
Pandeglang dan pesisir selatan 
Lampung, II-III MMI di Jakarta, Bandung, 
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Depok hingga Yogyakarta. Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Pandeglang, 
Banten menyatakan belum ada laporan 
korban ataupun kerusakan akibat 
gempa bermagnitudo 6.9 yang terjadi 
Jumat malam. "Belum ada laporan. 
Kami sudah minta sama Camat Sumur 
untuk mengevakuasi warga untuk 
mengantisipasi adanya tsunami," kata 
Kepala Seksi rehabilitasi dan 
rekonstruksi BPBD Pandeglang, Lilis 
ketika dikonfirmasi, di Pandeglang, 
Jumat. Gempa magnitudo 6,9 terjadi di 
Banten. Berdasarkan pemodelan 
BMKG, gempa ini berpotensi 
menimbulkan tsunami. BMKG meminta 
masyarakat yang ada di daerah siaga 
segera mengevakuasi diri. Masyarakat 
diminta menjauhi pantai dan tepian 

sungai. "Kepada masyarakat di wilayah 
dengan status 'SIAGA' diharap 
memperhatikan dan segera 
mengarahkan masyarakat untuk 
melakukan evakuasi. Kepada 
masyarakat di wilayah dengan status 
'WASPADA' diharap memperhatikan dan 
segera mengarahkan masyarakat untuk 
menjauhi pantai dan tepian sungai," 
demikian keterangan dari BMKG, Jumat 
(2/8/2019). Kepala BMKG Dwikorita 
Karnawati menyampaikan perkiraan 
gelombang tsunami mencapai bibir 
pantai pada pukul 19.35 WIB. 
Sedangkan gempa terjadi pada pukul 
19.03 WIB. Namun, berdasarkan 
standard operating procedure (SOP) 
BMKG, Dwikorita mengaku menunggu 
waktu 2 jam dari waktu perkiraan 
terakhir, yaitu sekitar pukul 21.35 WIB, 
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ra usah 

sebelum mencabut peringatan tsunami 
tersebut. BMKG menjelaskan gempa M 
6,9 yang terjadi di Banten akibat 
deformasi batuan di dalam lempeng 
Indo-Australia. Gempa tersebut 
merupakan jenis gempa dangkal. 
"Merupakan jenis gempa bumi dangkal 
akibat adanya deformasi batuan di 
dalam lempeng Indo-Australia," kata 
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat 
jumpa pers di kantor BMKG, Jakarta, 
Jumat (2/8/2019). Dwikorita 
mengatakan, berdasarkan hasil 
analisis, gempa bumi yang terjadi 
merupakan guncangan dengan 
mekanisme pergerakan naik atau 
patahan naik di dalam lempeng Indo-
Australia. Dampak gempa tersebut 
dirasakan di sejumlah wilayah 
Indonesia. "Dampak dari gempa bumi 
kami catat berdasarkan alat pencatat 
yang ada di BMKG yang diverifikasi 
dengan laporan masyarakat 
menunjukkan bahwa guncangan gempa 
bumi dirasakan di daerah Liwa, 
Tanggamus, Bandar Lampung, Kruwi, 
Surade, Sukabumi, Pandeglang, dan 
daerah tersebut mengalami guncangan 

skala IV sampai V MMI, artinya gempa 
dirasakan hampir semua penduduk 
barang besar bergoyang," ujarnya. BPBD 
Pandeglang mencatat sebanyak 58 
rumah rusak akibat gempa magnitudo (M) 
6,9 yang mengguncang Banten. Laporan 
sementara, sebanyak 42 rumah di 
Kecamatan Mandalawangi rusak. "Paling 
banyak di Mandalawangi, 42 rumah 
(rusak), dan ada korban luka-luka karena 
terburu-buru menyelamatkan diri," kata 
Kepala BPBD Pandeglang Deni Kurnia 
saat dimintai konfirmasi, Sabtu 
(3/8/2019). Rudiantara di halaman 
Gedung Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kominfo), Jakarta, Jumat 
(2/8/2019) mengatakan "Saya mengajak 
kepada semuanya untuk waspada dan 
terutama ini jangan sebarkan hoax 
karena kan namanya waspada, harus 
hati-hati, siaga. Kaitannya dengan nyawa, 
jangan untuk main-main," ungkap Rudi. 
Pada kejadian gempa Rudiantara ikut 
merasakan langsung dampak 
guncangannya mengingat ruangan 
Menkominfo berada di lantai 7 Gedung 
Kementerian Kominfo. Kendati begitu, ia 
berusaha untuk tetap tenang. Rudiantara 
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termasuk salah satu orang yang di 
sekitaran Kominfo yang turut keluar 
dari gedung Kominfo dan berkumpul 
dengan orang-orang yang telah lebih 
dulu berhamburan saat gempa terjadi. 
"Kalian aja yang di lantai satu berasa, 
apalagi saya yang di lantai tujuh, tapi 
berusaha untuk tetap tenang," 
ucapnya. Pelaksana Harian (PLH) 
Kepala Pusat Data, Informasi dan 
Humas Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) 
Agus Wibowo, mengungkapkan, 
korban meninggal akibat gempa bumi 
Banten bertambah menjadi lima orang. 
Agus menjelaskan satu korban 
bernama Sa'in (40), warga asal Ujung 
jaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang, 
Banten. "Korban mengalami kepanikan 
di kebun saat gempa bumi," kata Agus 
kepada wartawan, Sabtu (3/8/2019). 
Sebelumnya BNPB merilis, empat 
orang meninggal dunia akibat gempa 
Banten.  Dua dari empat orang yang 
meninggal terdata di Kabupaten Lebak 

atas nama Rasinah (48) dan Salam 
(95). Sementara itu, dua korban lainnya 
tercatat berada di Kabupaten Sukabumi 
atas nama H. Ajay (58) dan Ruyani 
(35). Berdasarkan laporan BNPB, 
empat korban meninggal karena 
serangan jantung dan terpeleset saat 
gempa terjadi. "Dua orang meninggal di 
Kabupaten Lebak itu karena kelelahan 
dan terkena serangan jantung, tapi dua 
orang di Kabupaten Sukabumi karena 
terpeleset ketika evakuasi dan 
serangan jantung," kata Agus. Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) terus memantau 
perkembangan kondisi kawasan yang 
terdampak gempa magnitudo (M) 6,9. 
Dia bersyukur tak ada informasi tentang 
gelombang tsunami yang 
membahayakan. "Tadi jam 19.03 WIB 
malam, ada gempa di barat daya 
Banten, dan kita rasakan di Jakarta. 
Saya terus monitor, saya tadi telepon ke 
lapangan juga. Yang paling penting 
saya monitor sejak jam 19.00 WIB tadi," 
tutur Jokowi di kompleks Istana 
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Kepresidenan, Jl Medan Merdeka 
Utara, Jakarta, Jumat (2/8/2019). Dia 
berharap semua warga dan petugas 
berada dalam keadaan baik di berbagai 
tempat. Dia memerintahkan Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB), TNI, dan Polri bergerak 
mengatasi kondisi di lokasi terdampak 
gempa. Gempa terjadi dengan waktu 
dan tempat yang tak terduga. 
Pergeseran lempengan bumi sebagai 
salah satu penyebab gempa bumi 
memang dapat diperkirakan terjadinya. 
Tetapi kapan dan di mana tetap sebuah 
misteri. Gempa adalah sebuah kejadian 
alam yang membuat dataran tertentu 
berguncang dan mengalami 
perubahan. Gempa di Indonesia sudah 
sering terjadi, karena memang secara 
geografis, Indonesia berada di atas tiga 
lempeng yang saling berimpit dan 
bergerak. Potensi gempa begitu tinggi 
terjadi di Indonesia. Gempa baru-baru 
ini terasa kuat di daerah Jawa. 
Beberapa hari yang lalu, Gunung 
Tangkuban Perahu mengalami erupsi. 
Dan seluruh kegiatan turisme 
dibubarkan karena kolom abu yang 
cukup tinggi. Erupsi yang terjadi 
membuat lumpuh aktivitas warga 
setempat. Seluruh daerah pemukiman 
harus dipindahkan. Mereka harus 
mengungsi. Karena hal itu informasi 
yang disampaikan oleh pihak yang 

paling berwenang pun dalam hal ini 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika (BMKG) tidak serta-merta 
akurat. Tentu bersamaan dengan itu 
berbagai perhitungan dan perkiraan lain 
terkait dengan dampaknya menjadi 
kurang tepat pula, atau bahkan salah. 
Tidak ada kesengajaan dalam hal ini. 
Namun ke depan akurasi pemberian 
informasi kepada masyarakat memang 
harus terus ditingkatkan. BMKG 
menyebut pemberian informasi susulan 
itu sebagai pemutakhiran data. Terkait 
dengan kekuatan gempa Banten pada 
Jumat malam (19.03 WIB) semula 
disebutkan M (magnitude) 7,4, 
Kemudian dipastikan gempa 
berkekuatan M 6,9. Hasil analisis BMKG, 
gempa berkekuatan M 7,4 yang 
selanjutnya dimutakhirkan menjadi 
berkekuatan M 6,9" kata Kepala BMKG 
Dwikorita Karnawati dalam jumpa pers di 
kantor BMKG, Jl Angkasa, Jakarta 
Pusat, Jumat malam (2/8/2019). 
Dwikorita menjelaskan episentrum 
(pusat gempa) terletak di 164 km arah 
barat daya Kota Pandeglang, Kabupaten 
Pandeglang, Banten. Koordinat 
episentrum berada pada 7,32 derajat 
Lintang Selatan dan 104,75 derajat Bujur 
Timur.  Gempa yang terjadi sangat 
mendadak itu memunculkan berbagai 
berbagai peristiwa. Dari mulai keramaian 
orang di pusat-pusat perbelanjaan 
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sejumlah kota yang berhamburan. 
Orang-orang yang serabutan hendak 
mengungsi. Hingga berbagai kesaksian 
orang yang merasakan gempa dengan 
segenap cerita yang dialaminya. 
Bersamaan dengan itu kabar tak urung 
merebak juga. Kemungkinan kabar 
muncul dari mulut ke mulut. Dari 
keterangan orang-orang yang tidak 
tahu persis apa yang dibicarakannya, 
karena mendengar dari orang lain. 
Namun mungkin ada saja orang yang 
secara sengaja membuat atau 
memproduksi informasi yang salah dan 
justru menyesatkan. Media massa arus 
utama, serta media sosial, 
menyebarluaskan informasi yang 
mereka peroleh. Selain itu beredar pula 
informasi dari group-group media 
sosial. Laporan mengenai korban, 
kerusakan dan berbagai dampak 
gempa bumi, pihak BNPB sampai 
tengah malam ini terus melacak 
berbagai informasi dari daerah. Bagi 
sebagian besar dari kita, gempa tentu 
adalah sebuah hal yang tidak 
menyenangkan.
 Mengapa? Karena bicara tentang 
gempa, siapa sih yang tidak kaget 
ketika gempa itu terjadi? Semua yang 
tenang, biasanya menjadi panik. Panik 
adalah hal yang harus dilakukan ketika 
gempa. Kenapa? Karena kalau tidak 
panik dan main-main saja, justru kita 
akan terkena marabahaya. Proses 
pelatihan evakuasi gempa memang 

harus terus menerus disosialisasikan. 
Agar rakyat terdidik. Indonesia yang ada 
di tiga lempeng aktif ini, harus memiliki 
sistem penanganan gempa dini. Bicara 
tentang teknis, gempa ini sudah sering 
terjadi. Sebenarnya sekarang pun, ada 
gempa-gempa kecil yang terjadi ketika 
pembaca membaca tulisan ini. Mengapa 
bisa penulis katakan seperti itu? Begini 
sederhananya. Gempa yang bisa 
dirasakan adalah di angka 2-9 skala 
Richter. Gempa terjadi bahkan setiap 
beberapa menit sekali, hanya saja tidak 
dirasakan. Dalam kondisi gempa bumi 
yang terjadi tiba-tiba, yang menimbulkan 
kepanikan dan berbagai tindakan yang 
tak terduga, maka berlaku lebih tenang 
dan penuh perhitungan harus tetap 
diutamakan. Jangan sembarangan 
berbicara menyampaikan suatu 
pendapat, atau meneruskan suatu 
informasi, sesuatu yang sama sekali 
belum diketahui kejelasan sumber dan 
kebenaran isinya. 
Sebab ketika informasi itu menyebar 
dari mulut ke mulut, dan bahkan 
kemudian diviralkan melalui group-group 
komunikasi seluler, bahkan melalui 
media sosial, padahal informasi itu 
salah/kurang/tidak tepat; maka 
konsekuensi hukum sudah tak 
terhindarkan. Jauhi hoaks. Jangan 
sampai mengalami musibah beruntun. 
Sudah tertimpa gempa, karena 
menyebar berita bohong ditangkap polisi 
pula.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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Wacana Menristekdikti M Nasir untuk 
merekrut warga asing jadi Rektor 
menuai kontriversi. Mantan Rektor 
Undip itu berdalih agar mutu pendidikan 
Indonesia tembus ke peringkat dunia.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta 
Institut Teknologi Bandung (ITB) yang 
dikutip detikcom, Minggu (4/8/2019), 
diatur tegas syarat Rektor haruslah 
WNI. Psal 21 menyebutkan anggota 
Majelis Wali Amanat (MWA) berjumlah 
15 orang, salah satunya adalah rektor. 
Dalam pasal selanjutnya disebut 
pengurus MWA itu haruslah WNI.
"Pengurus MWA harus 
berkewarganegaraan Indonesia," 
demikian bunyi Pasal 22 ayat 2.
Lantas apa syarat umum agar bisa 
menjadi Rektor ITB? Hal itu diatur dalam 
Pasal 26, yaitu:
a. memiliki gelar pendidikan akademik 
doktor (S3) yang berasal dari perguruan 
tinggi dalam negeri yang terakreditasi 
atau perguruan tinggi luar negeri yang 
diakui kualitasnya oleh Kementerian;
b. belum berusia 60 (enam puluh) tahun 
pada saat dilantik menjadi Rektor sesuai 
jadwal yang telah ditetapkan;
c. sehat jasmani dan rohani untuk 
menjalankan tugas sebagai Rektor 
menurut keterangan dokter dan 
psikolog;
d. tidak pernah dipidana berdasarkan 

ITB Larang Rektor Asing

Tanah Air

keputusan pengadilan yang memiliki 
kekuatan hukum tetap karena melakukan 
perbuatan yang diancam pidana penjara;
e.memiliki integritas diri yang baik;
f. mempunyai visi, wawasan, dan minat 
terhadap pengembangan ITB;
g. memahami sistem pendidikan ITB dan 
nasional;
h. memiliki kompetensi manajerial dan 
entrepreneurial;
i. memiliki rekam jejak kepemimpinan 
yang baik.
Larangan Rektor asing juga diatur tegas 
dalam berbagai kampus besar lainnya, 
seperti tertuang dalam Statuta UI, UGM, 
Unpad Undip dan Unair.
"Saya bilang (rektor asing) 2016, saya 
bicara ini sudah tahun 2016. Tapi karena 
mereka mem-bully saya habis-habisan, 
saya setop dulu. Ini perlu challenge 
kembali. Saya lebih keras lagi," kata 
Nasir.Menurut peneliti Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro 
menilai wacana rektor asing bisa 
memimpin perguruan tinggi negeri (PTN) 
sebagai ironi. Menurutnya, Indonesia 
harus memperbaiki SDM-nya sendiri.
"Itu ironi bagi saya. Kalau Indonesia 
sampai mengimpor rektor (asing), itu ironi 
bagi kita tentu dalam konteks dalam 
rangka mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan jumlah SDM kita sendiri 
yang memang ini harus dalam proses 
perbaikan," ujar Siti.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

 Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Tapi

Gemini(21 Mei-21Juni)
Ada

Anda masih mengharapkan bantuan dari 
orang? Sebaiknya, berusahalah sendiri 
dan jangan bergantung dengan orang 
lain. Kalau memang sudah maksimal tapi 
belum juga ada hasilnya, pasrah saja. 
Percayalah, sikap pasrah akan 
memberikan jalan keluar lain. 
Keuangan  : Bagi rezeki dadakan.
Asmara  : Kok, ganti lagi?

Ayo, bangkit dan penuhi diri Anda 
dengan semangat baru! Banyak, kok, 
kegiatan yang bisa Anda lakukan, 
mulailah dari yang ringan dan kecil. 
Pasangan terlalu dominan dan mengatur 
Anda dalam setiap hal.
Keuangan : Sedikit tapi pasti.
Asmara : Terlalu dominan.

Anak Anda sedang mendapat masalah 
dengan teman-temannya. Untunglah 
pasangan bergerak cepat hingga belum 
terjadi hal-hal membahayakan. 
Sebaiknya, jangan memarahi atau 
melarang anak bergaul dengan 
temannya.
Keuangan : Terkuras terus.
Asmara : Sama saja.

Berikan alasan yang tepat, ya, karena ini 
sudah kedua kalinya Anda menolak 
ajakan itu.
Keuangan  : Belanja, yuk!
Asmara  : Makin akrab.

Bermimpi menjadi nomor satu di kantor, 
sih, boleh-boleh saja. , apakah Anda 
sudah mengukur kelebihan yang 
dimiliki? 
Keuangan : Heboh.
Asmara : Mantap bersanding.

 saat menyenangkan dalam bekerja, 
seharian duduk di kantor dengan 
ruangan yang sejuk. Namun, ada kalanya 
terpaksa berpanas-panasan karena 
mendapat tugas di lapangan. Berarti 
Anda tak perlu mengeluh ketika 

mendapat pekerjaan di luar. 
Keuangan : Berimbang.
Asmara : Berbagi cinta.

Memang sulit berkelit dari politik 
kantor. Saat tak tertarik terjun di 
dalamnya, bisa jadi justru seseorang 
yang menyeret Anda masuk. 
Keuangan:  Mumpung diskon!
Asmara:  Bosan menunggu.

 
Seharusnya Anda bangga menjadi 
kepercayaan atasan meski baru 
beberapa bulan bekerja. Sayangnya, 
kepercayaan itu tidak diimbangi 
dengan sikap yang baik dari atasan.
Keuangan : Pundinya bertambah.
Asmara : Berat sebelah.

Saatnya ke  kota mengunjungi 
orang-orang yang Anda sayangi. 
Sempat tertunda minggu lalu, jangan 
sampai batal minggu ini. 
Keuangan  : Beli kacamata.
Asmara  : Kembali jomlo.

Berbisnis tak selamanya berjalan 
mulus, pasti menemukan kendala di 
tengah jalan.
Keuangan : Berjalan normal.
Asmara : Menelan pil pahit.

Setelah sekian  menunggu, 
akhirnya keinginan Anda yang 
tersimpan sekian lama, terwujudkan 
juga. Hidup Anda semakin indah dan 
sempurna. Manusia memang harus 
sabar jika ingin sesuatu. 
 Keuangan  : Saatnya berbagi.
Asmara : Kurang perhatian.

Memberi nasihat kepada orang lain 
memang lebih mudah. , Anda 
ternyata tak sanggup 
mempraktikkannya dan hanya bisa 
menahan malu ketika orang-orang, 
mengetahui hal ini, 
Keuangan: Terbatas.
Asmara:  Sedang galau.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)
luar

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
 lama

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Tapi
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Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
 lama

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Tapi
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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

1718

Mungkin selama ini kita merasa tubuh 
kita sehat dan baik-baik saja. Sampai 
suatu ketika, kita dihadapkan dengan 
masalah yang membuat kita menyadari, 
bahwa ternyata banyak parasit hidup di 
dalam tubuh kita!
Masalah cacingan mungkin umum tejadi 
pada anak-anak, tapi jangan salah, 
cacingan juga bisa dialami oleh orang 
dewasa. Cacing merupakan parasit yang 
bisa hidup di dalam tubuh kita. Ketika 
tubuh terinfeksi oleh parasit, kesehatan 
kita bisa terganggu, karena baik secara 
langsung maupun tidak langsung, 
organisme-organisme ini bisa 
mengeluarkan racun yang 
membahayakan kesehatan tubuh kita.
Umumnya, parasit seperti cacing pita, 

Masalah Yang Timbul Akibat Dari Cacingan

cacing kait, cacing kremi dan trichinella 
dianggap berbahaya. Parasit ini bisa 
masuk ke dalam tubuh Anda melalui 
kulit atau makanan dan air yang Anda 
konsumsi. Ketika Anda makan 
makanan tertentu, beberapa parasit 
juga ikut memakannya untuk bertahan 
hidup. Bahkan beberapa jenis parasit 
memakan sel darah Anda. 
Anda juga mungkin bisa terinfeksi 
parasit, ketika Anda pergi ke tempat-
tempat yang tidak bersih atau tempat-
tempat yang sudah terkontaminasi oleh 
parasit. Untuk mengetahui lebih jelas, 
apa saja dampak infeksi parasit pada 
tubuh Anda, berikut merupakan 
beberapa masalah kesehatan yang 
bisa timbul ketika Anda cacingan:
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Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) 
dengan Nomor 66 Tahun 2019 tentang 
Pengendalian Kualitas Udara Ibu Kota. 
Salah satu aturan dalam Ingub tersebut 
tentang perluasan Ganjil Genap.
"Mendorong partisipasi warga dalam 
pengendalian kualitas udara melalui 
perluasan kebijakan ganjil genap 
sepanjang musim kemarau dan 
peningkatan tarif parkir yang terlayani 
angkutan umum massal mulai tahun 
2019," demikian yang termaktub dalam 
Ingub No.66/2019 yang disahkan di 
Kamis (1/8).Kepala Dinas Perhubungan 
Syafrin Liputo ingin perluasan Ganjil 
Genap tersebut segera diberlakukan. 
Sebab tujuannya untuk mengurangi 
polusi udara atau pembuangan gas dari 
kendaraan."Untuk Ganjil Genap 
diperluas, tapi memang prioritas kita 
harus segera. Karena memang sekarang 
kan musim kemarau. Artinya saat musim 
kemarau berpengaruh terhadap gas 
buang yang dikeluarkan kendaraan 
bermotor tidak langsung turun. Oleh 
sebab itu, untuk perluasan ganjil genap 

Daftar Perluasan Ganjil - Genap Di Jakarta

kita harapkan bisa dipercepat," kata 
Syafrin.Saat ini terdapat sembilan titik 
penerapan ganjil genap di wilayah 
Jakarta. Berikut ini daftar lengkap 
penerapan ganjil genap di Jakarta:
Jalan Merdeka Barat dan Jalan MH 
Thamrin
Hingga saat ini aturan ganjil-genap 
sudah dilakukan di sembilan ruas jalan, 
berikut sembilan ruas jalan yang 
termasuk dalam Peraturan Gubernur 
Nomor 155 tahun 2018 yakni mulai dari 
Jalan Medan Barat.
Kemudian Jalan MH Thamrin juga 
diberlakukan sistem ganjil genap. 
Jadwal ganjil genap diterapkan setiap 
hari Senin sampai Jumat di pagi hari 
pukul 06.00 WIB – 10.00 WIB dan pada 
sore hari pada pukul 16.00 WIB hingga 
20.00 WIB.
Jalan Jenderal Sudirman
Selanjutnya Jalan Jenderal Sudirman 
juga diberlakukan ganjil genap. 
Kemudian ada Jalan Jenderal S. 
Parman (mulai dan simpang Jalan 
Tomang Raya sampai simpang Jalan 
KS Tubun).

Sakit perut
Parasit dapat menyebabkan 
peradangan dan karenanya 
menyebabkan sakit perut. Ketika parasit 
memengaruhi pembuangan limbah dari 
tubuh, racun bisa menumpuk dan 
menyebabkan rasa sakit. Infeksi cacing 
pita dan cacing gelang juga 
berkontribusi 
terhadap rasa sakit 
di perut Anda.
Masalah 
pencernaan
Cacing yang hidup 
di usus dapat 
merusak lapisan 
usus dan 
menyebabkan 
peradangan. 
Beberapa gejala 
seperti mual, gas, 
kembung, dan 
sembelit adalah 
gejala umum dari masalah pencernaan 
yang timbul akibat cacingan.
Penurunan berat badan
Cacing yang hidup di dalam tubuh kita, 
juga ikut memakan apa yang kita 
makan agar mereka bisa bertahan 
hidup. Inilah yang membuat Anda 
mungkin kesulitan untuk menaikkan 
berat badan, atau bahkan cenderung 
mengalami penurunan berat badan, 
padahal porsi makan Anda tetap atau 
bertambah.
Ruam kulit
Beberapa parasit yang hidup di dalam 
tubuh, juga dapat menyebabkan ruam 

dan gatal-gatal di kulit. Ini karena racun 
yang dikeluarkan oleh parasit di dalam 
tubuh kita.
Gatal
Cacing kremi yang menginfeksi tubuh 
Anda dapat menyebabkan Anda 
mengalami rasa gatal di dubur. Dan hati-
hati, ketika Anda menggaruk dubur Anda 

yang gatal, ini 
justru akan 
semakin 
memperburuk 
infeksi parasit. 
Sensasi gatal ini 
bahkan tak 
jarang 
mengganggu 
seseorang untuk 
tidur nyenyak.
Perubahan 
mood
Cacingan juga 
dapat 

menyebabkan perubahan mood, depresi 
dan gangguan kecemasan. Ketika Anda 
mengalami masalah pencernaan secara 
bersamaan dengan gejala-gejala di atas 
maka Anda kemungkinan memang sudah 
terinfeksi parasit atau cacingan.
Kelelahan
Ketika parasit ikut memakan makanan 
yang masuk ke dalmam tubuh, tubuh 
Anda bisa kekurangan nutrisi. Anda 
cenderung menjadi mudah lemas dan 
bahkan bisa merasa sangat tertekan. 
Racun yang dikeluarkan oleh cacing 
parasit dalam tubuh, juga dapat 
menyebabkan tubuh terasa lemas.
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Jalan Gatot Subroto
Selanjutnya ganjil genap juga 
diterapkan di Jalan Gatot Subroto, 
Jalan Jenderal MT Haryono, Jalan 
Jenderal DI Panjaitan, Jalan Jenderal 
Ahmad Yani dan Jalan HR Rasuna 
Said.
Peraturan Ganjil Genap ini tidak 
berlaku pada hari Sabtu, Minggu, dan 
hari libur nasional.
Perluasan Ganjil Genap Dimulai 1 
September
Sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) 
dengan Nomor 66 Tahun 2019 tentang 
Pengendalian Kualitas Udara Ibu Kota. 
Salah satu aturan dalam Ingub 
tersebut tentang perluasan Ganjil 
Genap.
Anies memastikan akan ada perluasan 
kawasan Ganjil Genap.
 Langkah itu merupakan salah satu 
upaya Pemprov memperbaiki kualitas 
udara Jakarta.
"Pertama kita akan melakukan 
perluasan rute-rute jalan yang 
mengharuskan pelat nomor ganjil 
genap ini akan kita melakukan 

perluasan," kata Anies di Balai Kota 
Jakarta, Jumat (2/8).
Anies mengatakan, waktu ujicoba masih 
dibahas, namun kemungkinan pekan 
depan atau sepanjang bulan Agustus. 
Sementara penerapannya baru akan 
dimulai pada 1 September.
"Akan ada periode ujicoba sama seperti 
pada saat tahun lalu ada ujicoba, 
sesudah itu baru fase enforcement tapi 
enforcement hampir pasti kita ke tanggal 
1 September," jelas Anies.
Berikut rutenya:
Rencana perluasan:
a. Jalan Pintu Besar Selatan - Jalan 
Hayam Wuruk/Jalan Gajah Mada - Jalan 
Majapahit - existing - Jalan 
Sisingamangaraja, Jalan Panglima 
Polim, Jalan RS Fatmawati (sampai 
dengan simpang Jalan TB Simatupang).
b. Jalan Suryopranoto, Jalan Balikpapan, 
Jalan Kyai Caringin, Jalan Tomang Raya.
c. Jalan Pramuka - Jalan Tambak - Jalan 
Sultan Agung - Jalan Galunggung.
d. Jalan Gunung Sahari - Jalan Senen 
Raya - Jalan Kramat Raya - Jalan 
Salemba Raya.

Insiden penembakan massal terjadi di 
sebuah toko Walmart di El Paso, Texas, 
Amerika Serikat, pada Sabtu (3/8/2019). 
Pelaku penembakan diduga 
menggunakan senapan serbu AK-47 
dalam melancarkan aksinya, yang 
menewaskan hingga 20 orang dan 
melukai 26 lainnya. Dugaan senjata 
pelaku itu 
berdasarkan 
sebuah 
manifesto yang 
diunggah secara 
online, yang 
diduga memiliki 
kaitan dengan 
pelaku 
penembakan 
massal di 
Walmart El Paso, 
Texas. Selain itu, 
dalam rekaman 
kamera 
keamanan yang 
ada di lokasi 
kejadian, 
tersangka pelaku yang 
diidentifikasi media AS sebagai Patrick 
Crusius (21) terlihat masuk ke dalam toko 
dengan membawa senapa serbu dan 
mengenakan penutup telinga serta 
kacamata menembak.Dalam manifesto 
yang menurut CNN diunggah ke situs 
8chan itu, tersangka mengungkapkan 
tentang karakteristik senapan AK-47 yang 
dipilihnya. Tersangka menulis jika 
senapan AK-47 tidak dirancang untuk 
menembak dengan cepat. Selain itu akan 
menjadi panas setelah menembakkan 
100 peluru secara cepat. Dia kemudian 
menulis akan mengenakan sarung 
tangan tahan panas, meski dalam 
rekaman kamera pengawas pelaku 
penembakan massal sepertinya tidak 
mengenakan pelindung apa pun pada 
bagian telapak tangannya. Dalam 
manifesto online itu, juga disebutkan 
bahwa pelaku mungkin menghabiskan 
waktu kurang dari sebulan untuk 
mempersiapkan penembakan massal itu. 
"Saya harus melakukan ini sebelum saya 

Penembakan DI Walmart El-Paso Texas

kehilangan keberanian," tulis dokumen 
itu. Manifesto online yang diduga 
diunggah pelaku tersebut juga 
menyebut bahwa serangan itu sebagai 
respons terhadap invasi Hispanik di 
Texas, mengarahkan polisi tentang 
dugaan motif kejahatan rasial. 
Tersangka juga mengklaim bahwa 

tindakannya 
melakukan 
penembakan massal 
di Walmart, Texas, 
sebagai bentuk 
membela negara dari 
penggantian budaya 
dan etnis yang 
disebabkan oleh 
invasi. Menurut data 
sensus AS, El Paso, 
yang berjarak 
sembilan jam 
perjalanan dari Dallas, 
terletak di Sungai Rio 
Grande yang 
menandai perbatasan 
AS dengan Meksiko, 

memiliki populasi 680.000 jiwa, 
dengan 83 persen adalah keturunan 
Hispanik. "Saat ini kami memiliki 
manifesto dari individu ini yang 
menunjukkan sampai taraf tertentu jika 
dia memiliki hubungan dengan potensi 
kejahatan rasial," kata Kepala 
Kepolisian El Paso, Greg Allen, dalam 
konferensi pers. Tersangka kemudian 
menuliskan bahwa kemungkinan 
dirinya akan mati setelah melakukan 
penembakan. "Jika saya tidak dibunuh 
oleh polisi, maka saya mungkin akan 
ditembak mati oleh salah satu 
penjajah. "Tertangkap dalam kasus ini 
jauh lebih buruk daripada mati selama 
penembakan karena saya akan 
mendapatkan hukuman mati," lanjut isi 
dokumen itu. Namun tersangka pelaku 
penembakan massal di Texas itu 
dilaporkan telah menyerah kepada 
polisi seusia melakukan aksinya dan 
tidak sampai terjadi baku tembak 
dengan petugas.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday
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Polisi Rusia secara paksa menahan lebih 
dari 800 orang yang menghadiri protes di 
Moskwa pada Sabtu (3/8). Demonstran 
menuntut pemilihan bebas, termasuk 
menangkap aktivis terkemuka Lyubov 
Sobol. Penangkapan dilakukan setelah 
pihak berwenang 
memperingatkan 
demonstrasi itu ilegal.
Polisi memindahkan 
Sobol, sekutu politisi 
oposisi Alexei Navalny 
yang dipenjara, dari 
taksi dan 
menggiringnya ke 
dalam mobil. Para 
aktivis anti-Kremlin 
memprotes 
pengecualian kandidat mereka dari 
pemilihan bulan depan.
Penyelidik Rusia membuka penyelidikan 
kriminal atas dugaan pencucian 1 miliar 
rubel (US$ 15,3 juta) oleh yayasan anti-
korupsi. Navalny dan sekutu-sekutunya 
mengatakan yayasan itu, yang telah 
menerbitkan banyak investigasi 
memalukan kepada pejabat pemerintah, 
secara transparan dibiayai dari 
sumbangan publik.D-Info, satu kelompok 
pemantau independen, mengatakan 
polisi telah menahan 828 orang di 
Moskwa pada Sabtu. Aparat juga 
memukuli demonstran dengan pentungan 
ketika mereka terbaring di tanah. 

Rusia Tahan 800 Demonstran
Wartawan Reuters menyaksikan 
puluhan penangkapan. Dalam satu 
kasus, polisi membawa seorang pria 
ketika berusaha lari ke 
sepedanya.Sebaliknya polisi 
mengatakan telah menahan 600 dan 

bahwa 1.500 orang 
telah menghadiri 
protes, meskipun 
rekaman demonstrasi 
yang berkobar di 
berbagai wilayah 
Moskwa menunjukkan 
banyak orang turun ke 
jalan. Aktivis oposisi 
kemudian memposting 
tangkapan layar daring 
dari laporan polisi 

yang menunjukkan sekitar 10.000 telah 
hadir.
Protes Sabtu itu lebih kecil dari satu 
minggu sebelumnya, tetapi 
menggarisbawahi tekad sejumlah 
kritikus Kremlin - terutama orang-orang 
muda. Mereka terus mendesak 
pemerintah untuk membuka sistem 
politik Rusia yang ditata ketat.
Fokus kemarahan pemrotes adalah 
larangan terhadap sejumlah kandidat 
yang berpikiran oposisi. Beberapa 
kandidat di antaranya adalah sekutu 
Navalny, yang ikut serta dalam 
pemilihan bulan September untuk 
badan legislatif kota Moskwa.

Bos Walmart Doug McMillon turut 
berbelasungkawa atas tragedi 
penembakan di salah satu pusat 
perbelanjaan Walmart di El Paso, 
Texas. Dikutip dari CNN, Millon 
mengunggah ucapan belasungkawa-
nya di akun instragram pribadinya.
"Saya tidak percaya 
mengunggah tulisan 
seperti ini 
(belasungkawa) 
sebanyak dua kali 
dalam satu minggu 
terakhir," tulis Millon 
di akun pribadinya 
@dougmcmillon.Mill
on mengucapkan 
turut kehilangan atas 
korban yang 
meninggal terkhusus 
bagi pelanggan dan 
pekerja di salah satu 
store Walmart di 
lokasi tersebut. Ia 
berdoa dan berharap 
yang terbaik bagi 
keluarga yang 
ditinggalkan.
"Saya turut berduka 
untuk orang yang 
berada di El Paso. 
Khususnya kepada pelanggan dan 
mitra di store 2201 serta seluruh 
keluarga korban," tulisnya.
"Saya berdoa untuk mereka dan mari 
turut mendoakan mereka," lanjut dia.
Sementara itu, dari bukti rekaman 
terlihat masyarakat sempat meletakkan 
diri ke lantai saat penembakan terjadi. 
Mereka berbaring di luar gerai dekat 
Walmart. Walmart pun mengeluarkan 
pernyataan atas targedi tersebut.
"Kami sangat terkejut atas kejadian di El 
Paso. Kami berdoa untuk para korban, 
warga dan mitra kami," seperti yang 
dikutip dari CNN.
Seorang saksi mata, Brandon Chavez, 
26, menyatakan banyak orang yang 
bersembunyi di dalam toko setelah 
mendengar peristiwa penembakan 

Ungkapan Bos Walmart Untuk Korban Penembakan
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tersebut. Chavez yang juga seorang 
pekerja di salah satu gerai saat itu baru 
berganti jam kerja dengan rekannya.
Ia sempat melihat para pelanggan dan 
staf lainnya berlari ke arah ruang stok 
untuk mencari perlindungan. 
"Ada kira-kira 20 anak dan orang dewasa 

beserta para 
pekerja. Mereka 
bersembunyi dan 
berdesak-desakan," 
katanya. "Kami 
semua sangat 
panik, beberapa dari 
kami juga mencoba 
melakukan 
penggilan telepon. 
Ada banyak anak 
perempuan 
menangis. Orang-
orang juga mencoba 
berbicara satu 
dengan yang lain. 
Terlihat juga 
seorang perempuan 
yang sedang 
menggendong bayi 
di tangannya." 
Penembakan di El 
Paso, Texas ini 
menewaskan 

setidaknya 20 orang. Penembakan ini 
merupakan yang kesekian kali dalam 
sepekan terakhir, di mana beberapa hari 
lalu dua karyawan ditembak mati di 
sebuah toko Walmart di Southaven, 
Mississippi, dan tiga orang lain juga tewas 
ditembak di Gilroy Garlic Festival, 
California.Seorang terduga penembak di 
El Paso, Texas ditahan polisi. Identitas 
penembak dikenali sebagai Patrick 
Crusius dari Allen yang berusia 21 tahun. 
Dua sumber federal dan satu sumber 
pemerintah negara bagian mengonfirmasi 
identitas tersangka. Sumber-sumber 
federal mengatakan bahwa para 
penyelidik sedang meninjau tulisan yang 
diunggah beberapa hari sebelum 
penembakan. Tulisan ini dicurigai 
berhubungan dengan motif penembakan.
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Pemerintah Amerika Serikat (AS) 
menjatuhkan sanksi kepada Menteri 
Luar Negeri (Menlu) Iran, Mohammad 
Javad Zarif, pada Rabu (31/7). Zarif 
dituduh menjadi kepanjangan tangan 
“propaganda” pemimpi 
tertinggi Iran, Ayatollah 
Ali Khamenei.Sanksi 
yang dijatuhkan 
kepada Zarif tersebut 
menjadi pesan kuat 
kepada Iran, bahwa 
AS tak ingin 
berhubungan dengan 
pejabat tinggi Iran 
yang menolak 
negosiasi dengan AS 
terkait program nuklir 
Iran dan 
mengimplementasikan 
kebijakan yang 
sembrono."Javad Zarif 
mengimplementasikan 
agenda sembrono 
pemimpin tertinggi Iran 
dan merupakan juru bicara utara rezim 
di seluruh dunia,” ujar Menteri 
Keuangan Steven Mnuchin, di 

AS Jatuhkan Sanksi Pada Menlu Iran
Washington, pekan lalu.Sanksi yang 
dijatuhkan terhadap Zarif antara lain 
pembekuan rekening dan larangan untuk 
transaksi keuangan dengan seluruh 
lembaga keuangan yang berbisnis di AS. 

Sebelumnya, AS 
telah menjatuhkan 
sanksi tersebut 
kepada Ayatollah Ali 
Khamenei dan 
sejumlah pejabat 
tinggi Garda 
Pengawal Revolusi 
Iran.Pengamat 
menilai, sanksi 
terhadap Zarif akan 
semakin 
mempersulit 
negosiasi AS dan 
Iran. Pasalnya, Zarif 
yang merupakan 
seorang diplomat 
yang menempuh 
pendidikan di AS, 
memiliki hubungan 

baik dengan negara-negara yang terlibat 
dalam perundingan perjanjian nuklir pada 
2015.

Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II 
Andra Y. Agussalam (AYA), terjaring 
Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
pada Rabu (31/7) lalu. Andra diduga 
terlibat kasus suap proyek Baggage 
Handling System (BHS).
Proyek BHS sendiri akan dikerjakan oleh 
PT. Industri Telekomunikasi Indonesia 
(PT. INTI) yang akan dioperasikan PT. 
Angkasa Pura Propertindo (PT. APP) dan 
dikelola PT. Angkasa Pura II.
Dalam OTT tersebut KPK mengamankan 
sejumlah uang dolar Singapura. Uang itu 
diterima dari staf PT INTI bernama 
Taswin Nur (TSW). Rencananya akan 
diserahkan kepada Andra melalui sopir 
END. Akan tetapi rencana itu gagal 
karena KPK langsung menangkap Andra. 
Berikut fakta-fakta terkait kasus suap 
Direktur AP II:
Terima Suap SGD 96.700
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menetapkan Direktur Keuangan PT. 
Angkasa Pura II Andra Y. Agussalam 
(AYA) sebagai tersangka suap kawal 
proyek Baggage Handling System (BHS). 
Andra diduga menerima sebesar SGD 

Tanah Air

Fakta Kasus Suap Direktur AP II

96.700 dari staf PT INTI bernama 
Taswin Nur. Taswin juga dijerat 
sebagai tersangka dalam kasus ini.
"AYA (Andra) diduga menerima uang 
SGD 96.700 sebagai imbalan atas 
tindakannya mengawal agar proyek 
BHS dikerjakan oleh PT. INTI," kata 
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, di 
Gedung KPK, Kuningan, Jakarta 
Selatan, Kamis (1/8).
Petinggi 2 BUMN Diduga Terlibat
Kasus suap proyek Baggage Handling 
System (BHS), yang menjerat Dektur 
Keuangan PT. Angkasa Pura II Andra 
Y. Agussalam (AYA) masih terus 
diusut. Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) menduga adanya 
keterlibatan petinggi di PT. Angkasa 
Pura II dan PT. Industri 
Telekomunikasl Indonesia (PT. INTI).
"Apakah keputusan itu bisa diambil 
seorang diri? Sudah pasti tidak," kata 
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan, di 
Gedung KPK, Kuningan, Jakarta 
Selatan, Kamis (1/8).
Di sisi lain Kementerian BUMN siap 
bekerja sama dengan KPK dalam 
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Gedung KPK, Kuningan, Jakarta 
Selatan, Kamis (1/8).
Di sisi lain Kementerian BUMN siap 
bekerja sama dengan KPK dalam 
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menangani kasus ini. "Kementerian 
BUMN menghormati azas praduga tak 
bersalah, bersama PT Angkasa Pura II 
(Persero) dan PT INTI (Persero) siap 
bekerjasama dengan KPK dalam 
menangani kasus ini," ujar Deputi 
Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa 
Survei dan Konsultan Gatot Trihargo 
dalam keterangannya di Jakarta.
Dirkeu AP II Arahkan Soal DP Jadi 20 
Persen
Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II 
Andra Y. Agussalam ditetapkan 
tersangka atas kasus dugaan suap 
proyek Baggage Handling System 
(BHS). 
Proyek BHS sendiri akan dikerjakan 
oleh PT. Industri Telekomunikasi 
Indonesia (PT. INTI) yang akan 
dioperasikan PT. Angkasa Pura 
Propertindo (PT. APP) dan dikelola PT. 
Angkasa Pura II.
Awalnya PT. APP berencana 
melakukan tender pengadaan proyek 
BHS, namun Andra mengarahkan agar 
PT. APP melakukan penjajakan untuk 
penunjukan langsung kepada PT. INTI 
agar menggarap proyek senilai Rp 86 
miliar itu.
Andra juga mengarahkan adanya 
negosiasi antara PT. APP dan PT. INTI 

untuk meningkatkan DP dari 15 persen 
menjadi 20 persem untuk modal awal PT. 
INTI dikarenakan ada kendala cashflow 
di PT. INTI.
Atas arahan Andra, kemudian Executive 
General Manager Divisi Airport 
Maintenance PT. Angkasa Pura II 
Marzuki Battung menyusun spesifikasi 
teknis yang mengarah pada penawaran 
PT INTI. 
Tak hanya itu, Andra juga mengarahkan 
Direktur PT. Angkasa Pura Propertindo, 
Wisnu Raharjo untuk mempercepat 
penandatanganan kontrak antara PT. 
APP dan PT. INTI. Tujuannya, agar DP 
segera cair sehingga PT. INTI bisa 
menggunakannya sebagai modal awal.
Ditahan di Rutan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menahan Direktur Keuangan PT 
Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam 
(AYA), Jumat (2/8) dini hari. Dia 
ditempatkan di Rutan KPK. 
Selain Andra, KPK juga menahan staf PT 
INTI, Taswin Nur (TSW) dalam kasus 
yang sama."Dilakukan penahanan 
selama 20 hari pertama terhadap AYA di 
Rutan cabang KPK di belakang Gedung 
Merah Putih," tutur Juru Bicara KPK 
Febri Diansyah dalam keterangannya, 
Jumat (2/7).

Ini kisah seorang WNI bernama Ayu 
Nuraida, yang pergi ke Australia dan 
berkerja sebagai seorang petani.
Setiap pagi hari Ayu Nuraida harus 
bangun sekitar 04.30 pagi dan memulai 
harinya dengan membuat sarapan dan 
bekal makan siang.
Ayu adalah peserta program Work and 
Holiday visa di Australia asal Yogyakarta 
dan kini bekerja di sebuah perkebunan 
anggur di kawasan Swansea, Tasmania.
Di musim dingin seperti sekarang ini, dia 
kebagian tugas untuk melakukan 
'prunning', atau pemangkasan.
Bekerja dari pukul 07.00 pagi hingga 
16.00 sore, Ayu harus menembus 
dinginnya suhu di bawah 10 derajat 
Celcius, bahkan di pagi hari bisa 
mencapai 2 derajat Celcius.
"Karena musim dingin, jika hujan turun 
tanahnya menjadi mengeras dan kaki 
pernah menyangkut di dalamnya," kata 
Ayu kepada ABC Indonesia seperti 
dikutip, Jumat (2/8).
Belum lagi saat dedaunan dan batang 
membeku, Ayu mengaku sulit 
memotongnya karena lebih keras.

Kisah Ayu WNI Jadi Pekerja Di Australia

Tapi Ayu tetap bersyukur karena inilah 
jalan yang telah dipilihnya. Sebuah 
mimpi yang jadi kenyataan, untuk bisa 
merasakan hidup di luar negeri.
Demi Kumpulkan Uang
Sebelum datang ke Australia bulan 
Maret lalu, lulusan Institut Seni 
Indonesia ini memiliki bisnis menjual 
seragam tentara dan bekerja paruh 
waktu sebagai pelayan di Yogyakarta.
Namun usaha yang dirintisnya sejak 
tahun 2011 semakin tidak menentu 
karena meningkatnya inflasi dan 
keadaan ekonomi yang tak kunjung 
membaik."Pendapatan saya di 
Indonesia malah seringkali minus, jadi 
ke sini [Australia] untuk memperbaiki 
keadaaan uang, selain cari 
pengalaman," ujarnya.
Dengan pekerjaannya di perkebunan 
Swansea, Ayu mengaku bisa mendapat 
bayaran hingga $700, atau sekitar Rp 
6,7 juta per minggu dengan waktu 
bekerja 35 jam.
Biaya hidup pun dia tekan serendah 
mungkin dengan menyewa sebuah 
kamar seharga $150, atau kurang dari 
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menangani kasus ini. "Kementerian 
BUMN menghormati azas praduga tak 
bersalah, bersama PT Angkasa Pura II 
(Persero) dan PT INTI (Persero) siap 
bekerjasama dengan KPK dalam 
menangani kasus ini," ujar Deputi 
Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa 
Survei dan Konsultan Gatot Trihargo 
dalam keterangannya di Jakarta.
Dirkeu AP II Arahkan Soal DP Jadi 20 
Persen
Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II 
Andra Y. Agussalam ditetapkan 
tersangka atas kasus dugaan suap 
proyek Baggage Handling System 
(BHS). 
Proyek BHS sendiri akan dikerjakan 
oleh PT. Industri Telekomunikasi 
Indonesia (PT. INTI) yang akan 
dioperasikan PT. Angkasa Pura 
Propertindo (PT. APP) dan dikelola PT. 
Angkasa Pura II.
Awalnya PT. APP berencana 
melakukan tender pengadaan proyek 
BHS, namun Andra mengarahkan agar 
PT. APP melakukan penjajakan untuk 
penunjukan langsung kepada PT. INTI 
agar menggarap proyek senilai Rp 86 
miliar itu.
Andra juga mengarahkan adanya 
negosiasi antara PT. APP dan PT. INTI 

untuk meningkatkan DP dari 15 persen 
menjadi 20 persem untuk modal awal PT. 
INTI dikarenakan ada kendala cashflow 
di PT. INTI.
Atas arahan Andra, kemudian Executive 
General Manager Divisi Airport 
Maintenance PT. Angkasa Pura II 
Marzuki Battung menyusun spesifikasi 
teknis yang mengarah pada penawaran 
PT INTI. 
Tak hanya itu, Andra juga mengarahkan 
Direktur PT. Angkasa Pura Propertindo, 
Wisnu Raharjo untuk mempercepat 
penandatanganan kontrak antara PT. 
APP dan PT. INTI. Tujuannya, agar DP 
segera cair sehingga PT. INTI bisa 
menggunakannya sebagai modal awal.
Ditahan di Rutan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menahan Direktur Keuangan PT 
Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam 
(AYA), Jumat (2/8) dini hari. Dia 
ditempatkan di Rutan KPK. 
Selain Andra, KPK juga menahan staf PT 
INTI, Taswin Nur (TSW) dalam kasus 
yang sama."Dilakukan penahanan 
selama 20 hari pertama terhadap AYA di 
Rutan cabang KPK di belakang Gedung 
Merah Putih," tutur Juru Bicara KPK 
Febri Diansyah dalam keterangannya, 
Jumat (2/7).

Ini kisah seorang WNI bernama Ayu 
Nuraida, yang pergi ke Australia dan 
berkerja sebagai seorang petani.
Setiap pagi hari Ayu Nuraida harus 
bangun sekitar 04.30 pagi dan memulai 
harinya dengan membuat sarapan dan 
bekal makan siang.
Ayu adalah peserta program Work and 
Holiday visa di Australia asal Yogyakarta 
dan kini bekerja di sebuah perkebunan 
anggur di kawasan Swansea, Tasmania.
Di musim dingin seperti sekarang ini, dia 
kebagian tugas untuk melakukan 
'prunning', atau pemangkasan.
Bekerja dari pukul 07.00 pagi hingga 
16.00 sore, Ayu harus menembus 
dinginnya suhu di bawah 10 derajat 
Celcius, bahkan di pagi hari bisa 
mencapai 2 derajat Celcius.
"Karena musim dingin, jika hujan turun 
tanahnya menjadi mengeras dan kaki 
pernah menyangkut di dalamnya," kata 
Ayu kepada ABC Indonesia seperti 
dikutip, Jumat (2/8).
Belum lagi saat dedaunan dan batang 
membeku, Ayu mengaku sulit 
memotongnya karena lebih keras.

Kisah Ayu WNI Jadi Pekerja Di Australia

Tapi Ayu tetap bersyukur karena inilah 
jalan yang telah dipilihnya. Sebuah 
mimpi yang jadi kenyataan, untuk bisa 
merasakan hidup di luar negeri.
Demi Kumpulkan Uang
Sebelum datang ke Australia bulan 
Maret lalu, lulusan Institut Seni 
Indonesia ini memiliki bisnis menjual 
seragam tentara dan bekerja paruh 
waktu sebagai pelayan di Yogyakarta.
Namun usaha yang dirintisnya sejak 
tahun 2011 semakin tidak menentu 
karena meningkatnya inflasi dan 
keadaan ekonomi yang tak kunjung 
membaik."Pendapatan saya di 
Indonesia malah seringkali minus, jadi 
ke sini [Australia] untuk memperbaiki 
keadaaan uang, selain cari 
pengalaman," ujarnya.
Dengan pekerjaannya di perkebunan 
Swansea, Ayu mengaku bisa mendapat 
bayaran hingga $700, atau sekitar Rp 
6,7 juta per minggu dengan waktu 
bekerja 35 jam.
Biaya hidup pun dia tekan serendah 
mungkin dengan menyewa sebuah 
kamar seharga $150, atau kurang dari 
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Disewakan kamar  untuk wanita 
yang bersih dan tidak merokok 
di 1717 McClelland  st.
Hub : 215 - 983 - 8810

Disewakan kamar untuk wanita
di 11th st. Ada laundry, internet
bis 45 di depan rumah .
Hub : 267 - 444 - 3487 

Rp 1,5 juta per minggu dan uang 
makan yang dibatasi hingga $15, atau 
Rp 144 untuk tiga hari.
Menurut pengakuannya kepada ABC, 
pendapatannya telah mencapai angka 
$10.000, atau lebih dari Rp 96 juta 
dalam waktu empat bulan. Sebuah 
jumlah yang cukup besar untuk ukuran 
Indonesia.
Pekerjaan Neraka
Jalan yang ditempuh perempuan 
berusia 26 tahun ini saat pertama kali 
tiba di kota 
Hobart tidaklah 
mudah. Apalagi 
tanpa memiliki 
kenalan, 
apalagi teman. 
Ayu hanya 
berbekal 
informasi jika 
musim panen 
buah apel di 
Tasmania 
sedang 
berlangsung.
Dia mendatangi 
sejumlah 
perkebunan 
apel untuk menanyakan lowongan 
pekerjaan, tapi jawabannya selalu 
sama "apakah punya pengalaman?" 
atau "nanti diberi tahu ya kalau ada 
lowongan”.Belum lagi pernah ada 
seseorang yang mengatakan 
kepadanya jika mencari pekerjaan di 
Tasmania cukup susah dan 
seharusnya dia pergi ke negara bagian 
lain untuk mencari pengalaman terlebih 
dahulu.
Tak putus asa, Ayu memutuskan 
meninggalkan kota Hobart dan pergi ke 
kawasan pedalaman Lanceston.
Lewat sebuah agen penyalur tenanga 
kerja, dia mengetahui ada perkebunan 
brokoli yang selalu membutuhkan 
pekerja."Saya tahu mengapa saya 
diterima, karena banyak yang keluar, 
tidak betah, karena sangat 
melelahkan," ujar Ayu kepada ABC 
Indonesia.
"Pekerjaan neraka ... ini pekerjaan 
pertama saya di pertanian dan yang 
paling terberat."

Ayu bekerja di musim panen, yang 
artinya memetik brokoli, kemudian harus 
memindahkannya ke sebuah kontainer 
besar dan butuh waktu 20-30 menit untuk 
memenuhi kontainer tersebut.
“Dalam sehari ada 24 kontainer yang 
harus dipenuhi, saat melakukannya 
harus cepat dan berakhir dengan banyak 
yang cedera," kata Ayu, yang juga 
sempat mengalami cedera lutut.
Wanita Diperlakukan Sama Dengan Pria
Dari pengamatannya, seringkali peserta 

WHV hanya 
terfokus pada 
negara-negara 
bagian utama 
Australia, 
padahal 
menurutnya ada 
juga kesempatan 
yang 
sebenarnya 
ditawarkan di 
pertanian 
Tasmania.
"Tasmania masih 
sedikit diketahui 
oleh teman-
teman WHV dari 

Indonesia, tapi tetap saja cukup ketat 
bersaing denganbackpakerdari negara 
lain, bahkan orang lokal."
Tantangan lainnya adalah cuaca yang 
lebih ekstrim dibandingkan di kota-kota 
lainnya, serta kurangnya sarana 
kehidupan, terutama transportasi umum.
Untuk mereka yang ingin bekerja di 
sektor pertanian, Ayu mengatakan 
kuncinya adalah memiliki kekuatan 
mental, terutama bagi para perempuan.
"Di sini laki-laki dan perempuan 
diperlakukan sama, memotong yang 
sama banyakanya dan sama besarnya," 
kata Ayu yang sekarang bekerja dengan 
empat perempuan lainnya dalam satu 
kelompoknya."Meski kita [perempuan] 
lebih lemah secara fisik, tapi mental kita 
harus tetap kuat."Ia mencontohkan salah 
satu temannya selalu mengeluh 
dinginnya cuaca di perkebunan.
“Saya katakan semakin ia mengeluh 
malah akan semakin terasa dinginnya, 
karena semua itu adanya dalam pikiran 
dan mental kita," nasihat Ayu.

Senyum lebar terpancar dari wajah Baiq 
Nuril Maknun setibanya di Kompleks 
Istana Kepresidenan Bogor, Jawa 
Barat, Jumat (2/8) sore. Perempuan 
yang sempat divonis 6 bulan itu 
didampingi tim kuasa hukumnya dan 
hendak bertemu Presiden Joko Widodo. 
Nuril dan rombongan tiba sekitar pukul 
15.12 WIB. Dia mengenakan baju 
berwarna putih dengan balutan 
kerudung merah.Nuril langsung 
diarahkan menuju ruang sayap kiri 
Istana Bogor. Ia terus tersenyum 
sembari berjalan masuk ke ruangan 
tersebut, menunggu sebelum bertemu 
Jokowi.
Sekitar lima menit, Nuril kemudian 
dipanggil untuk menuju ruang kerja 
presiden di Istana Bogor. Di sana 
Jokowi ditemani Menteri Sekretaris 
Negara Pratikno dan Menteri Hukum 
dan HAM Yasonna H. Laoly telah 
menunggu.Nuril langsung masuk dan 
disambut Jokowi. Ia lantas bersalaman 
dan mencium tangan mantan wali kota 
Solo itu. Senyum Nuril terus 
mengembang setelah bisa bertemu 
langsung Jokowi.Jokowi mempersilakan 
Nuril duduk di bangku yang ada di 
hadapannya. Ia sempat menanyakan 
kondisi kesehatan Nuril dan keluarga. 
Jokowi juga bertanya tempat tinggal 
Nuril.Setelah obrolan singkat itu, Jokowi 
kemudian mempersilakan Yasonna 
menjelaskan soal pemberian amnesti 
kepada Nuril. Yasonna pun membuka 
map berisi Keputusan Presiden 
(Keppres) Nomor 24 Tahun 2019 
tentang Pemberian Amnesti.
"Bapak presiden memutuskan untuk 
memberikan amnesti kepada Mba Baiq 
Nuril setelah mendapatkan 
pertimbangan DPR," kata Yasonna.
Setelah itu, secara simbolik, Yasonna 
menyerahkan salinan keppres tersebut 
kepada Nuril. Nuril tampak senang 
menerima langsung keppres dan 
bertemu Jokowi. Ia terus tersenyum ke 
arah wartawan yang mengabadikan 
pertemuannya dengan Jokowi.

Dari Lombok ke Bogor
Perjalanan Nuril mengambil lansung 
keppres pemberian amnesti dari Jokowi 
tak dekat. Ia harus terbang dari 
rumahnya di Kabupaten Lombok 
Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Nuril mendapat kabar soal pertemuan 
dengan Jokowi dari staf Istana 
Kepresidenan tadi malam, namun 
dirinya baru membuka pesan itu pagi 
tadi.
"(Dapat kabar) tadi malem, tapi saya 
baru buka tadi pagi," kata Nuril usai 
menerima keppres.Salah satu kuasa 
hukum Nuril, Aziz Fauzi menceritakan 
bahwa Nuril awalnya tak percaya 
dengan agenda pertemuan dengan 
Jokowi hari ini. Pasalnya, nomor kontak 
yang menghubungi tak dikenal 
Nuril.Setelah mendapat kepastian 
bahwa benar Jokowi akan 
menerimanya hari ini, tim kuasa hukum 
dan Nuril langsung berusaha mencari 
tiket penerbangan ke Jakarta. Aziz 
menyebut Nuril baru tiga hari berada di 
rumahnya, di Kabupaten Lombok 
Tengah.
Rencananya Jokowi bakal menerima 
Nuril sebelum Salat Jumat, namun 
karena kendala tiket, pertemuan 
diundur selepas Salat Jumat.
Aziz menuturkan, Nuril akhirnya 
mendapat tiket pesawat dengan jadwal 
penerbangan pukul 12.40 Wita. Mantan 
tenaga honorer SMAN 7 Mataram itu 
turut ditemani kuasa hukumnya, Joko 
Jumadi dan Nyayu Ernawati.

Baiq Nuril Bertemu Jokowi

Tanah Air
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Rp 1,5 juta per minggu dan uang 
makan yang dibatasi hingga $15, atau 
Rp 144 untuk tiga hari.
Menurut pengakuannya kepada ABC, 
pendapatannya telah mencapai angka 
$10.000, atau lebih dari Rp 96 juta 
dalam waktu empat bulan. Sebuah 
jumlah yang cukup besar untuk ukuran 
Indonesia.
Pekerjaan Neraka
Jalan yang ditempuh perempuan 
berusia 26 tahun ini saat pertama kali 
tiba di kota 
Hobart tidaklah 
mudah. Apalagi 
tanpa memiliki 
kenalan, 
apalagi teman. 
Ayu hanya 
berbekal 
informasi jika 
musim panen 
buah apel di 
Tasmania 
sedang 
berlangsung.
Dia mendatangi 
sejumlah 
perkebunan 
apel untuk menanyakan lowongan 
pekerjaan, tapi jawabannya selalu 
sama "apakah punya pengalaman?" 
atau "nanti diberi tahu ya kalau ada 
lowongan”.Belum lagi pernah ada 
seseorang yang mengatakan 
kepadanya jika mencari pekerjaan di 
Tasmania cukup susah dan 
seharusnya dia pergi ke negara bagian 
lain untuk mencari pengalaman terlebih 
dahulu.
Tak putus asa, Ayu memutuskan 
meninggalkan kota Hobart dan pergi ke 
kawasan pedalaman Lanceston.
Lewat sebuah agen penyalur tenanga 
kerja, dia mengetahui ada perkebunan 
brokoli yang selalu membutuhkan 
pekerja."Saya tahu mengapa saya 
diterima, karena banyak yang keluar, 
tidak betah, karena sangat 
melelahkan," ujar Ayu kepada ABC 
Indonesia.
"Pekerjaan neraka ... ini pekerjaan 
pertama saya di pertanian dan yang 
paling terberat."

Ayu bekerja di musim panen, yang 
artinya memetik brokoli, kemudian harus 
memindahkannya ke sebuah kontainer 
besar dan butuh waktu 20-30 menit untuk 
memenuhi kontainer tersebut.
“Dalam sehari ada 24 kontainer yang 
harus dipenuhi, saat melakukannya 
harus cepat dan berakhir dengan banyak 
yang cedera," kata Ayu, yang juga 
sempat mengalami cedera lutut.
Wanita Diperlakukan Sama Dengan Pria
Dari pengamatannya, seringkali peserta 

WHV hanya 
terfokus pada 
negara-negara 
bagian utama 
Australia, 
padahal 
menurutnya ada 
juga kesempatan 
yang 
sebenarnya 
ditawarkan di 
pertanian 
Tasmania.
"Tasmania masih 
sedikit diketahui 
oleh teman-
teman WHV dari 

Indonesia, tapi tetap saja cukup ketat 
bersaing denganbackpakerdari negara 
lain, bahkan orang lokal."
Tantangan lainnya adalah cuaca yang 
lebih ekstrim dibandingkan di kota-kota 
lainnya, serta kurangnya sarana 
kehidupan, terutama transportasi umum.
Untuk mereka yang ingin bekerja di 
sektor pertanian, Ayu mengatakan 
kuncinya adalah memiliki kekuatan 
mental, terutama bagi para perempuan.
"Di sini laki-laki dan perempuan 
diperlakukan sama, memotong yang 
sama banyakanya dan sama besarnya," 
kata Ayu yang sekarang bekerja dengan 
empat perempuan lainnya dalam satu 
kelompoknya."Meski kita [perempuan] 
lebih lemah secara fisik, tapi mental kita 
harus tetap kuat."Ia mencontohkan salah 
satu temannya selalu mengeluh 
dinginnya cuaca di perkebunan.
“Saya katakan semakin ia mengeluh 
malah akan semakin terasa dinginnya, 
karena semua itu adanya dalam pikiran 
dan mental kita," nasihat Ayu.

Senyum lebar terpancar dari wajah Baiq 
Nuril Maknun setibanya di Kompleks 
Istana Kepresidenan Bogor, Jawa 
Barat, Jumat (2/8) sore. Perempuan 
yang sempat divonis 6 bulan itu 
didampingi tim kuasa hukumnya dan 
hendak bertemu Presiden Joko Widodo. 
Nuril dan rombongan tiba sekitar pukul 
15.12 WIB. Dia mengenakan baju 
berwarna putih dengan balutan 
kerudung merah.Nuril langsung 
diarahkan menuju ruang sayap kiri 
Istana Bogor. Ia terus tersenyum 
sembari berjalan masuk ke ruangan 
tersebut, menunggu sebelum bertemu 
Jokowi.
Sekitar lima menit, Nuril kemudian 
dipanggil untuk menuju ruang kerja 
presiden di Istana Bogor. Di sana 
Jokowi ditemani Menteri Sekretaris 
Negara Pratikno dan Menteri Hukum 
dan HAM Yasonna H. Laoly telah 
menunggu.Nuril langsung masuk dan 
disambut Jokowi. Ia lantas bersalaman 
dan mencium tangan mantan wali kota 
Solo itu. Senyum Nuril terus 
mengembang setelah bisa bertemu 
langsung Jokowi.Jokowi mempersilakan 
Nuril duduk di bangku yang ada di 
hadapannya. Ia sempat menanyakan 
kondisi kesehatan Nuril dan keluarga. 
Jokowi juga bertanya tempat tinggal 
Nuril.Setelah obrolan singkat itu, Jokowi 
kemudian mempersilakan Yasonna 
menjelaskan soal pemberian amnesti 
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Dari Lombok ke Bogor
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rumahnya di Kabupaten Lombok 
Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Nuril mendapat kabar soal pertemuan 
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Tengah.
Rencananya Jokowi bakal menerima 
Nuril sebelum Salat Jumat, namun 
karena kendala tiket, pertemuan 
diundur selepas Salat Jumat.
Aziz menuturkan, Nuril akhirnya 
mendapat tiket pesawat dengan jadwal 
penerbangan pukul 12.40 Wita. Mantan 
tenaga honorer SMAN 7 Mataram itu 
turut ditemani kuasa hukumnya, Joko 
Jumadi dan Nyayu Ernawati.

Baiq Nuril Bertemu Jokowi

Tanah Air
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Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Mereka bertiga bertolak dari Bandara 
Internasional Lombok, NTB. Pesawat 
yang membawa Nuril tiba sekitar pukul 
13.38 di Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta. Aziz menyebut Nuril 
dan tim pendamping langsung menuju 
Istana Bogor."Dari bandara kami 
dijemput Staf Istana," kata Aziz kepada 
CNNIndonesia.com.
Nuril dan tim kuasa hukum menempuh 
perjalanan sekitar 1 jam lebih, sampai 
akhirnya tiba di Istana Kepresidenan 
Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat.
Mimpi Masuk Istana
Usai bertemu Jokowi dan menerima 
salinan keppres pemberian amnesti, 
Nuril mengaku sempat memiliki 
keinginan untuk bisa masuk Istana 
Kepresidenan, sebelum terjerat kasus 
pelanggaran UU ITE.
Akhirnya, kata Nuril, cita-citanya bisa 
terwujud ketika diterima oleh Jokowi di 
Istana Bogor."Ternyata apa yang saya 
impikan alhamdulillah hari ini terkabul," 
tutur Nuril.
Nuril pun berpesan kepada para 
perempuan untuk tidak memberikan 
ruang kepada laki-laki nakal. Ia juga 
berharap ada tempat bagi korban 
pelecehan seksual seperti dirinya untuk 
mengadu dan diberikan pendampingan 
dalam menghadapi kasusnya.
Perempuan yang sempat divonis 6 
bulan penjara itu berencana membuka 
posko pengaduan dan konsultasi bagi 

perempuan yang mengalami pelecehan 
seksual di rumahnya, Kabupaten Lombok 
Tengah."Mudah mudahan saya tidak 
ingin, itu tidak terjadi pada perempuan 
perempuan lagi di mana pun ya," 
ujarnya.Nuril pun sudah memaafkan 
mantan Kepala SMA Negeri 7 Mataram 
Muslim, pelaku pelecehan seksual. Ia 
mengaku sudah tak mengikuti proses 
hukum terhadap Muslim.Nuril 
melaporkan Muslim ke Polda NTB pada 
November 2018. Laporan terhadap 
Muslim teregistrasi dengan nomor: 
LP/334/XI/2018/NTB/SPKT, tanggal 19 
November 2018.
"Kalau itu, kalau dari saya maafin saja 
lah sudah," katanya.
Nuril sudah tak menuntut banyak soal 
proses hukum terhadap Muslim, meski 
dirinya sudah melaporkan ke Polda NTB. 
Ia mengaku telah memaafkan Muslim, 
yang juga melaporkan Nuril hingga 
akhirnya divonis 6 bulan penjara.
"Kalau dari saya pribadi sudah maafkan 
saja lah. 
Tuhan saja maha pengampun, masa 
manusianya enggak," ujarnya.
Nuril kini sudah bisa bernapas lega 
setelah mendapat pengampunan secara 
resmi dari Jokowi lewat Keppres Nomor 
24 Tahun 2019."Dengan pemberian 
amnesti, maka semua akibat hukum 
pidana terhadap terpidana tersebut 
sebagaimana dimaksud pada diktum 
kesatu dihapuskan," demikian bunyi 
keppres tersebut.
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