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Terjadi pemadaman listrik massal di 
wilayah Jakarta hingga Jateng. Warga 
Jakarta hingga Jateng keluhkan 
pemadaman massal yang terjadi pada 
Minggu (4/8/2019). Pemadaman terjadi 
tepatnya pada pukul 11.48 WIB di 
sejumlah wilayah Jabodetabek, Jawa 
Barat hingga Jawa Tengah padam 
cukup lama akibat terputusnya pasokan 
listrik PLN di wilayah Jabodetabek, 
Banten, Jawa barat dan sekitarnya. 
Putusnya aliran listrik di banyak daerah 
di Jakarta dan Jawa Barat, 
mengakibatkan Jakarta dan sebagian 
Jawa menjadi lumpuh. Melumpuhkan 
Jakarta dan Jawa Barat berarti 
melumpuhkan seperempat penduduk 

Indonesia. Sebenarnya pemadaman listrik 
dengan skala besar ini pernah terjadi pada 
tahun 2002 silam, namun padamnya listrik 
pada skala besar tersebut merupakan 
yang paling parah. Bagaimana tidak, 
sebagai kota metropolitan sekaligus ibu 
kota negara, Jakarta mengalami 
pemadaman hingga 9 jam lebih. Awalnya 
semua masyarakat mengira ini seperti 
mati lampu pada umumnya, giliran saja, 
tapi karena selain mati lampu, sinyal 
handphone juga sulit untuk diakses. 
Hingga beberapa ATM tidak bisa 
mengeluarkan uang untuk transaksi, 
masyarakat mulai menjadi panik. Terlebih 
situasi ini bertahan hingga malam hari 
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tiba, bahkan ada yang sampai 
keesokan harinya. Hal inilah yang 
kemudian membuat seluruh pulau 
Jawa heboh. Karena kebutuhan listrik 
mereka tersebut distop oleh PLN. PLN 
beralasan ada gangguan yang terjadi, 
sehingga perusahaan sentrum itu 
terpaksa melakukan pemadaman 
bergilir di wilayah DKI Jakarta dan 
sekitarnya. Padamnya listrik di ibukota 
negara ini jelas tidak hanya merusak 
citra PLN sendiri yang dianggap tidak 
becus bekerja tapi juga nama DKI 
Jakarta yang dipertaruhkan. Masa di 
ibukota negara sebesar Indonesia 
listriknya masih padam? Perusahaan 
Listrik Negara (PLN) mengungkapkan 
alasan pemadaman listrik yang 
melanda sejumlah wilayah Banten, 
DKI Jakarta dan Jawa Barat. Listrik 
mulai padam, Minggu, 4 Agustus 2019 
sekiranya pukul 11.48 WIB. Executive 
Vice President Corporate 
Communication & CSR PLN I Made 
Suprateka menjelaskan pemadaman 
listrik terjadi akibat Gas Turbin 1 
sampai dengan 6 Suralaya mengalami 

trip. Sementara Gas Turbin 7 saat ini 
dalam posisi mati. Selain itu, kata Made, 
Pembangkit Listrik Tenaga Gas Turbin 
Cilegon juga mengalami gangguan atau 
trip, sehingga mengakibatkan aliran listrik 
di wilayah Jabodetabek mengalami 
pemadaman. “Kami mohon maaf sebesar-
besarnya untuk pemadaman yang terjadi, 
saat ini upaya penormalan terus kami 
lakukan,” kata Made di Jakarta, Minggu, 4 
Agustus 2019. Ia mengklaim, listrik di 
beberapa wilayah sudah menyala seperti 
semula. Namun ia tidak menyebut secara 
spesifik daerah mana saja yang sudah 
tidak mengalami gangguan. “Bahkan 
beberapa gardu induk sudah mulai 
berhasil dilakukan penyalaan," ucapnya.  
Sementara di area Jawa Barat, kata 
Made, terjadi gangguan pada Transmisi 
SUTET 500 kV yang mengakibatkan 
padamnya listrik di sejumlah area meliputi 
Bandung, Bekasi, Cianjur, Cimahi, 
Cirebon, Garut, Karawang, Purwakarta, 
Majalaya, Sumedang, Tasikmalaya, 
Depok, Gunung Putri, Sukabumi dan 
Bogor. "Saat ini PLN sedang berupaya 
semaksimal mungkin memperbaiki 
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sistemnya agar listrik di wilayah 
tersebut kembali normal," ujar dia. Ia 
menjelaskan, dari sisi perbaikan 
penyebab gangguan, telah 
dilaksanakan pengamanan GSW 
yang putus, dan penyalaan kembali 
GT di Suralaya. "Selanjutnya, 
dilaksanakan scanning asesmen 
kondisi GSW dengan tipe yang sama, 
dan pengaturan beban dari UP2B 
untuk meminimalisir pemadaman," 
tuturnya. “Sekali lagi kami mohon 
maaf dan pengertian seluruh 
pelanggan yang terdampak akibat 
gangguan ini, kami berjanji akan 
melakukan dan mengerahkan upaya 
semaksimal mungkin untuk 
memperbaiki sistem agar listrik 
kembali normal," ujar Made. Direktur 
Jenderal Ketenagalistrikan 
Kementerian ESDM Rida Mulyana 
mengatakan, PT Perusahaan Listrik 

Negara ( PLN) (Persero) akan memberikan 
kompensasi kepada pelanggan yang 
terdampak pemadaman listrik pada 
Minggu (4/8/2019) hingga Senin (5/8/2019) 
ini. Wilayah terdampak itu meliputi DKI 
Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat 
yang jumlah pelanggannya mencapai 
jutaan pelanggan. "Pelanggan yang 
terdampak dimungkinkan atau berhak 
dapat kompensasi," kata Rida dalam 
jumpa pers di Gedung ESDM, Jakarta, 
Senin (5/8/2019). Rida menyampaikan, 
besaran kompensasi yang akan diberikan 
PLN tersebut sekitar Rp 1 triliun. Ini 
berdasarkan hasil hitung-hitungan  
manajemen PLN. Selain itu, ihwal ini juga 
sudah disampaikan Plt Direktur Utama 
PLN Sripeni Inten Cahyani. "Kompensasi 
plus minus Rp 1 triliun. Itu dihitung dari 
jumlah berapa pelanggannya (terdampak 
pemadaman)," tuturnya. Dia 
menambahkan, kompensasi tersebut akan 
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diberikan kepada pelanggan secara 
menyeluruh baik kalangan industri 
maupun rumah tangga. Termasuk 
skema pembayaran listrik berupa 
prabayar maupun pascabayar. Adanya 
pemadaman ini dinilai telah 
menimbulkan kerugian kepada 
pelanggan, sehingga PLN harus 
bertanggung jawab. "PLN untuk 
menunjukkan rasa tanggung jawabnya, 
tidak cukup minta maaf. Kalau kurang 
melayaninya, harus dong menerima 
sanksi dalam bentuk kompensasi," 
ujarnya. Rakyat yang merasa dirugikan 
pun, banyak yang komplain. Kenapa Ibu 
kota dan sebagian pulau Jawa bisa 
mati. Itu pun tidak masuk akal. Maka 
pada hari senin presiden Jokowi 
mendatangi kantor PLN untuk minta 
penjelasan dan berunding mencari 
solusi. Presiden pun membawa 
sebagian menterinya untuk memberikan 
jalan keluar, tapi ada satu menteri yang 
harus bertanggung jawab malah tidak 
muncul yaitu menteri BUMN. "Pagi hari 
ini saya ingin mendengar langsung, 
tolong disampaikan yang simpel-simpel 
saja. Kemudian kalau ada hal yang 
kurang, ya blak-blakan saja sehingga 
bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi 
untuk masa-masa yang akan datang," 
ujar Presiden Jokowi di hadapan para 
direksi PLN (05/08). Tapi apa yang 

terjadi? Plt Dirut PLN, Sripeni Inten 
Cahyani gagal fokus. Ia hanya 
menjelaskan mengenai masalah teknis 
yang menjadi penyebab terjadinya 
pemadaman listrik. Tidak seperti yang 
diminta oleh Presiden Jokowi. Tampak 
sekali kekecewaan di raut wajah presiden 
RI saat itu. Pak Jokowi bertanya, Dirut 
PLN makin gak jelas jawabannya, yang 
mana akhirnya membuat pak Jokowi 
sedikit kesal dengan berkata "Panjang 
sekali" ungkap Pak Jokowi menjawab 
dengan geram. Karena apa yang 
disampaikan, muter-muter tidak jelas, di 
luar konteks pertanyaan Pak Jokowi. Oleh 
karenanya beliau melanjutkan kalimat 
untuk memperjelas "Pertanyaan saya, 
bapak ibu ini kan semuanya orang pintar, 
apakah tidak dihitung, dikalkulasikan 
kejadian-kejadian sehingga kita tahu 
sebelumnya. Tau-tau drop itu kan artinya 
pekerjaan yang tidak dihitung dan itu 
betul-betul merugikan kita semua," Kata 
Presiden. Bahkan, dia terlihat 
menggoyang-goyangkan kakinya. Yang 
menurut salah satu menterinya, bahwa itu 
adalah pertanda kalau Presiden lagi kesal 
atau marah. Orang paling berkuasa di 
Indonesia itu pun memerintahkan PLN 
untuk segera memperbaiki masalah 
pemadaman listrik secepat-cepatnya. 
Kemudian beliau meminta agar hal 
tersebut tidak terulang lagi. Setelah 
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mengeluarkan pernyataan keras 
secara singkat tersebut, presiden 
langsung meninggalkan kantor PLN, 
serta menolak wawancara dari 
wartawan yang biasanya dia lakukan 
setelah melakukan kunjungan atau 
kegiatan. Presiden Jokowi langsung 
pergi bukannya marah karena listrik 
mati, tapi pihak PLN yang tak mau 
bekerjasama. Ditanya masalahnya 
apa, mereka malah seperti mengajari 
dengan teori teori. Apa dia tidak mikir 
yang bertanya itu presiden bukan 
rakyat biasa yang bisa saja dibodohi. 
Kalau rakyat yang bertanya, okelah 
mendapat jawaban seperti itu. Ini yang 
datang Presiden. Terkait dengan itu, 
dan kedatangan Presiden ke PLN 
untuk meminta jawaban gamblang atas 
peristiwa matinya listrik yang benar-
benar merugikan banyak warga. 
Ternyata Pak Presiden hanya 
mendapatkan jawaban teknis yang 
juga sudah beredar di berbagai 
pemberitaan. Dan lagi-lagi kata-kata 

jurus jitu kata maaf mulai dikeluarkan. 
Alangkah bagusnya kalau pihak plt Dirut 
PLN memberikan jawaban gamblang apa 
penyebabnya sehingga ada gangguan 
teknis itu. Apakah karena alokasi biaya 
yang tidak memadai atau tidak tepat? 
Ataukah memang tidak mampu 
menjalankan sistem manajemen yang 
efektif? Jika jawaban gamblang dan apa 
adanya bisa dikemukakan, maka akar 
masalahnya bisa diketahui dengan pasti. 
Itulah kenapa Pak Jokowi menggunakan 
kata "Kalian orang-orang pintar", artinya 
bahwa urusan PLN pastilah ahlinya yang 
sangat tahu, sangat kebangetan kalau 
gangguan seperti mati lampu ini sering 
terulang dan terulang lagi. Dan lagi-lagi 
nyanyian lama yang kita dengar adalah 
minta maaf. Lalu jika ahli-ahli di PLN ini 
mengemukakan apa adanya, sumber 
masalah cepat terdeteksi, dan bahkan 
tidak menutup kemungkinan merambah ke 
atas atau ke Kementerian BUMN. Tentu 
saja publik akan menunggu tanggapan 
dari menteri BUMN terkait ini dan 
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menjelaskan bagaimana sistem yang 
telah dijalankan sehingga struktur 
pejabat di PLN seperti itu. Seperti tak 
berdaya mengantisipasi kejadian yang 
sudah masuk. Kali ini Menteri BUMN 
melakukan tindakan yang blunder dan 
seharusnya dia yang kena semprot 
karena PLN itu di bawah komandonya. 
Menteri Rini menambah coreng yang 
tebal ke Kementerian BUMN yang 
kalau ditelusuri ada banyak masalah 
yang membelit dan melilitnya. Khusus 
untuk PLN sendiri, sudah terlihat 
secara nyata dan terang benderang, 
Menteri Rini membiarkan manajemen 
PLN itu morat-marit. Saking carut 
marutnya, masalah manajemen PLN 
itu bak gulungan kabel yang saling 
melilit dan menghambat kemajuan PLN 
itu sendiri. Kemarahan Pak Jokowi ke 
Dirut Plt PLN seharusnya disadari 

penuh oleh Bu Rini. Dia harus 
bertanggung jawab penuh Sejak Dirut 
PLN Sofyan Basir terjerat kasus hukum di 
KPK, posisi itu dibiarkan kosong dan Bu 
Rini hanya menunjuk Plt Dirut PLN Sripeni 
Inten Cahyani. Menteri BUMN harus nya 
bertanggung jawab karena dia 
membiarkan direksi PLN yang sudah 
kehilangan nahkoda tidak mengisi posisi 
yang sangat vital tersebut. Ibaratnya PLN 
itu kehilangan nakhoda tapi dibiarkan. 
Kalau Plt Dirut jelas kewenangannya 
terbatas. Wakil Ketua Komisi VII F-Golkar, 
Ridwan Hisjam menjelaskan jajaran 
direksi PLN terlihat kehilangan arah dalam 
tiap rapat dengan Komisi VII DPR. 
Kejadian listrik padam massal, menurut 
dia, akibat PLN saat ini tidak berani 
mengeksekusi program-program yang 
telah direncanakan. "Ini saya melihat 
sejak 12 bulan terakhir, sejak dirut PLN 
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Sofyan Basir jadi saksi di KPK, direksi 
PLN sudah tidak fokus kerjanya. Ini 
terlihat kalau rapat dengan Komisi VII 
DPR. Saling lempar-melempar, tidak 
ada yang berani ambil keputusan. 
Inilah akibatnya jaringan seharusnya 
sudah dikerjakan, ditenderkan tapi 
nggak ada berani yang mengerjakan," 
kata Ridwan. Ini tantangan bagi Pak 
Jokowi karena untuk melakukan 
perombakan signifikan di PLN maka 
butuh yang di atasnya harus dirombak. 
Itu artinya Pak Jokowi harus berani 
melakukan perombakan lebih dahulu 
dalam Kementerian BUMN ini. 
Mengharapkan jajaran direksi PLN 
dirombak maka butuh pemimpin di 
atasnya yang cerdas, cakap dan 
memilih pemimpin-pemimpin yang 
kompeten di bidangnya. Kalau tidak, 
masalah klasik akan berulang dan 
nantinya membuat Presiden kembali 
kesal dan rakyat kena imbasnya. Lihat 
saja masalah demi masalah yang 
mendera Kementerian BUMN ini. 
Adalah operasi senyap yang menimpa 
badan plat merah ini menjadi indikasi 
buruk dan bobrok nya tata kelola 

kementerian di bawah kepemimpinan 
Menteri Rini ini. “OTT KPK yang menjerat 
pejabat BUMN jadi indikasi kuat terakhir 
memang ada masalah di kementerian 
BUMN,” kata Director Survey and Polling 
Indonesia, Igor Dirgantara, Kamis (1/8). 
Tak hanya itu, persoalan laporan 
keuangan Garuda juga bermasalah 
hingga polemik Krakatau Steel yang 
menjadi sorotan besar. Tak ada tindakan 
signifikan yang dilakukan oleh Menteri 
BUMN yang makin mencoreng 
Kementriannya dan menjadi benalu bagi 
Pemerintahan Jokowi ini baik untuk saat 
ini maupun yang akan datang. Persoalan 
lain yang lebih besar seperti dinyatakan 
Igor adalah soal absennya transparansi 
dan standar kompetensi seseorang saat 
ditunjuk sebagai direksi BUMN. “The 
wrong man in the wrong place”. Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut 
Binsar Pandjaitan turut berkomentar 
terkait pemadaman listrik yang terjadi di 
wilayah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta 
pada minggu kemarin. Menurut Luhut, 
berdasarkan arahan Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) PLN harus memperbaiki 
kinerjanya. Kepemimpinan PLN pun harus 
diisi oleh pihak yang mengerti teknologi, 
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tak bisa hanya dipimpin oleh pihak 
yang mengerti pengelolaan keuangan 
saja. "Tadi Presiden sudah 
memerintahkan evaluasi, harus ada 
evaluasi mendasar. Dalam hal ini, 
tidak boleh PLN dipimpin oleh orang 
yang mengerti masalah finance 
(keuangan) saja, harus balik dipimpin 
orang yang ngerti mengenai masalah 
teknologi," ujarnya di Jakarta, Senin 
(5/8/2019). Luhut mengatakan, pihak-
pihak berwajib masih melakukan 
pemeriksaan terhadap kejadian 
pemadaman massal kemarin. Dia pun 
mengakui adanya kekeliruan 
penanganan oleh PLN. Pemerintah 
pun bakal meminta Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi (BPPT) 
untuk melakukan audit terkait 
permasalahan pemadaman listrik 
yang terjadi selama 8 hingga 18 jam 
tersebut. Polri berkoordinasi dengan 
PLN pusat untuk menyelidiki 
penyebab terputusnya daya listrik 
yang menyebabkan mati listrik 
massal. "Direktorat Tindak Pidana 

Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri yang 
akan menindaklanjuti. Ini masih tahap 
koordinasi, kami dan PLN sama-sama 
mendalami," kata Karo Penmas Divisi 
Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di 
Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran 
Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019) 
seperti dikutip dari detikcom. Dedi 
menuturkan penyelidikan dilakukan untuk 
mengetahui penyebab padamnya listrik 
secara ilmiah. "Apakah faktor teknis, 
apakah faktor human error, sabotase, atau 
faktor alam," ucap Dedi. Dia menjelaskan 
putusnya aliran listrik secara massal 
pernah terjadi pada masa pemerintahan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) pada 2012. Kala itu polisi mendapati 
fakta penyebab putusnya aliran listrik 
adalah sabotase. "Kan pada 2012, zaman 
Pak SBY pernah terjadi hal serupa dan 
ditemukan terjadi semacam sabotase atau 
ada unsur kesengajaan dari pelaku yang 
untuk memang membuat padam. Itu hasil 
penyelidikan," tutur Dedi. Sementara Plt 
Dirut PLN menyatakan tak ada sabotase 

dan murni kesalahan teknis. Dan untuk 
menepis adanya dugaan sabotase, PLN 
menyiapkan tim independen. Ke depan 
akan menarik karena PLN harus 
berhadap-hadapan dengan Polri dalam 
hal investigasi mati listrik ini. Bisa 
dibilang kekuatan bergeser dan PLN 
mendapat lawan setimpal. Karena kalau 
hanya berhadapan dengan masyarakat 
awam, penjelasan PLN akan dibuat 
rumit. Jangankan masyarakat awam, 
sama Presiden saja mereka berbelit-
belit. Jika terjadi kesengajaan, maka ini 
pasti heboh, lalu dicari lagi apa tujuan 
dari kesengajaan itu, dan terus dikejar 
hingga ke akarnya. Dan kalau faktor 
alam atau teknis, ini pasti cepat bisa 
ditangani, atau mudah menerapkan 
solusinya. Kecuali memang faktor alam 
yang ekstrim misalnya terjadinya gempa 
dahsyat atau tsunami yang 
meluluhlantakkan gardu. Ini pastinya 
tidak akan menyalahkan PLN dan 

pejabat terkait sampai ke BUMN. Jadi 
sebenarnya kasusnya bisa sangat clear. 
Termasuk bagaimana sebenarnya 
urusan manajemen dan leadership 
dalam BUMN. Nah, semua ini wajib 
diungkapkan di publik, apalagi Sofyan 
Basir berurusan dengan KPK. Karena 
masalah ini kemungkinan adanya 
sangkut paut dengan kepemimpinan 
yang dulu. Apakah menteri BUMN harus 
bertanggung jawab atas kejadian yang 
telah merugikan banyak orang? 
Pernyataan Polri dan kesigapan nya 
membentuk tim investigasi patut 
diacungi jempol. Karena dengan begitu 
kedepan kita harapkan ada kejelasan 
yang lebih jelas tidak sekedar 
penjelasan hafalan ala customer 
service. Kalau sudah begini, kita 
ucapkan selamat bertugas pada Polri. 
Bongkar semua yang perlu dibongkar. 
Sikat semua pihak yang bermain-main 
terhadap hajat hidup orang banyak.
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Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Info SIP
Kanker kulit umumnya disebabkan oleh 
paparan sinar matahari pada kulit yang 
berlebihan. 
Hal ini diperparah dengan tidak 
digunakannya sunblock saat terpapar 
matahari, terkena sinar radiasi atau 
sinar X yang berlebihan, faktor genetik, 
serta konsumsi makanan dan minuman 
yang kurang sehat.
Awal terjadinya kanker kulit berasal dari 
tumor kulit. Tumor ini merupakan suatu 
pertumbuhan sel yang abnormal. Bila 
tak segera ditangani, sel tersebut akan 
terus tumbuh dan berkembang menjadi 
kanker kulit. 
Terdapat 3 jenis kanker kulit yang perlu 
Anda ketahui, yaitu:
Karsinoma sel basal
Kanker jenis ini mulanya terjadi di sel 
basal yang melapisi lapisan luar kulit. 
Karsinoma sel basal merupakan salah 
satu jenis kanker kulit yang paling umum 
terjadi. Ini dapat memengaruhi siapapun 
yang memiliki riwayat paparan sinar 
matahari, berkulit putih, berambut pirang 
atau merah, memiliki mata berwarna 
hijau, biru atau abu-abu. 
Kanker ini dianggap jenis kanker yang 
paling tidak berbahaya dan jarang 
bermetastasis.
Muncul dengan ciri-ciri: Bercak merah 
teriritasi dan tumbuh dengan warna 
merah muda, serta terdapat benjolan 
mengkilap. Ini biasanya terjadi di area 
tubuh yang terkena sinar matahari, 
seperti wajah, leher, punggung dan 
bahu.
Karsinoma sel skuamosa
Ini adalah jenis paling umum kedua. 
Kanker ini dimulai dari sel skuamosa, 
yaitu sel yang membentuk lapisan luar 
kulit. Paparan sinar matahari yang 
terjadi terus menerus dan jangka 

Mengenal Jenis - Jenis Kanker Kulit
panjang atau penggunaan tanning-bed 
(alat yang digunakan untuk membantu 
menjadikan kulit seseorang menjadi 
kecoklatan) adalah penyebab kanker 
jenis ini. 
Meskipun kanker ini juga tidak berisiko 
untuk bermetastatis, namun bila tak 
ditangani, risikonya akan terus 
meningkat.
Muncul dengan ciri-ciri: Bercak merah 
bersisik dengan luka terbuka, dan 
bisanya berbentuk kutil. 
Beberapa luka ada yang tumbuh dan 
berdarah. Luka ini bisa terjadi di mana 
saja, namun paling sering muncul di 
daerah yang terkena sinar matahari, 
seperti telinga, bibir, wajah, kulit kepala, 
lengan dan khaki.
Melanoma
Melanoma berkembang di dalam 
melanosit atau sel-sel yang 
menghasilkan pigmen warna kulit Anda. 
Bila dalam keluarga Anda ada yang 
memiliki melanoma sebelumnya, maka 
Anda pun berpeluang 50 persen lebih 
besar untuk menderita hal yang sama.
Muncul dengan ciri-ciri: 
Paling sering muncul sebagai tahi lalat 
hitam atau coklat, tetapi bisa juga 
berwarna kulit, merah muda, merah 
ungu, biru atau putih. 
Tahi lalat ini juga dapat berkembang di 
tempat-tempat yang sulit dilihat seperti di 
bawah kuku, vagina, mulut dan mata.
Semua jenis kanker kulit di atas dapat 
disembuhkan jika Anda waspada dan 
mengetahuinya lebih awal.
 Itulah sebabnya, dokter menyarankan 
Anda untuk melakukan pemeriksaan 
rutin, 
paling tidak satu tahun sekali, dan 
memastikan tidak ada faktor risiko lain 
seperti riwayat keluarga.
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Mengenal Jenis - Jenis Kanker Kulit
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Salah satu jenis telur yang juga 
populer menjadi santapan teman 
makan nasi ialah telur puyuh. Ya, telur 
yang berukuran lebih kecil dari telur 
ayam dan telur bebek, serta memiliki 
corak di cangkangnya ini, memang 
menjadi salah satu lauk andalan bagi 
banyak orang.
Rasanya yang nikmat, membuat telur 
puyuh 
disukai 
oleh 
banyak 
orang. 
Akan 
tetapi, 
konsent
rasi 
kolester
ol per 
gram 
dalam 
kuning 
telur 
puyuh, 
ternyata 
jauh 
lebih 
tinggi 2 
kali lipat 
jika dibandingkan dengan telur ayam. 
Tapi perlu diingat, bahwa kadar 
kolesterol ini diukur berdasarkan per 
gram telur, dan mengingat ukuran 
kuning telur ayam jauh lebih besar 
dibanding telur puyuh, maka tetap saja 
dalam satu butir telur ayam 
mengandung kolesterol yang lebih 
tinggi dibanding telur puyuh. Ukuran 
telur puyuh yang kecil lah yang 
menjadi masalah, karena membuat 
orang cenderung makan telur puyuh 
dalam jumlah yang banyak. Maka tak 
heran, jika mengonsumsinya dapat 
lebih meningkatkan kolesterol.
Tapi tak bisa dipungkiri, bahwa telur 
puyuh juga kaya dengan nutrisi sehat 
dan sederet manfaat. Telur ini pun juga 
bisa menjadi alternatif bagi mereka 
yang alergi terhadap telur ayam. Jadi, 

Manfaat Telur Puyuh
apa saja manfaat telur puyuh?
1. Meningkatkan kadar hemoglobin dalam 
darah
Kandungan zat besi yang tinggi dalam 
telur puyuh dapat membantu orang-orang 
yang memiliki anemia. Memakan telur 
puyuh secara rutin, bisa meningkatkan 
kadar hemoglobin dalam darah.
2. Mencegah penyakit kronis

Telur puyuh 
memiliki 
tingkat 
vitamin A 
dan vitamin 
C yang 
tinggi, 
sehingga 
dapat 
meningkatk
an 
kesehatan 
tubuh Anda, 
dan 
mencegah 
tubuh 
mengalami 
penyakit 
kronis.
3. 
Membantu 

meredakan alergi dan peradangan
Ovomucoid hadir dalam telur puyuh. Jenis 
protein ini bertindak sebagai komponen 
anti alergi yang alami. Peradangan, atau 
gejala lain dari reaksi alergi bisa diredakan 
dengan bantuan dari konsumsi telur 
puyuh.
4. Mengelola tekanan darah
Telur puyuh kaya akan potasium. Mineral 
ini dapat membantu meredakan 
ketegangan pada arteri dan pembuluh 
darah, sehingga, dapat menjaga tekanan 
darah tetap terkendali.
5. Meningkatkan kekebalan tubuh
Telur puyuh dapat meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh Anda. Memakannya 
dapat membantu membersihkan darah 
dari racun, meningkatkan kemurnian 
darah, meningkatkan daya ingat dan 
meningkatkan aktivitas otak.

Internasional

Seorang narapidana Brasil, Clauvino da 
Silva (42) gagal kabur dari penjara 
setelah menyamar menjadi anak 
gadisnya memakai rambut palsu, topeng, 
dan pakaian anaknya. Beberapa hari 
berselang, da Silva yang merupakan 
ketua genk ini ditemukan tewas di 
penjara.Berdasarkan keterangan pejabat 
setempat pada Selasa (6/8), da Silva 
diduga melakukan bunuh diri di dalam 
selnya. Demikian dilansir dari New York 
Times, Rabu (7/8).Berdasarkan 
pernyataan pejabat Sekretariat 
Administrasi Lembaga Pemasyarakatan 
Rio de Janeiro, Silva ditemukan tewas 
pada Selasa pagi, tiga hari setelah gagal 
kabur. Berdasarkan keterangan pejabat 
tersebut, Silva tewas karena gantung diri 
menggunakan seprai.Upaya da Silva 
untuk kabur ini diberitakan secara luas di 
Brasil dan di luar negeri setelah para 
pejabat merilis sebuah video dimana 
Silva melepaskan seluruh perkakas yang 
digunakannya untuk menyamar, 
termasuk topeng berbahan lateks.
Da Silva tertangkap setelah mencoba 
melewati pintu utama dengan 
menggunakan pakaian milik anak 
gadisnya yang berusia 19 tahun. 
Penyidik meyakini topeng tersebut 

Kepala Geng Brazil Tewas Di Penjara

diselundupkan saat kunjungan keluarga.
Silva yang juga dikenal dengan 
panggilan Shorty, dihukum 73 tahun 
penjara karena kasus penyelundupan 
narkoba. Pada 2013, dia salah satu dari 
31 narapidana yang melarikan diri dari 
Vicente Piragibe Penal Institute, juga di 
Negara Bagian Rio de Janeiro, sebelum 
akhirnya ditangkap.Para pejabat Brasil 
mendapat kecaman karena 
ketidakmampuan mereka menahan 
tahanan dengan aman. Pekan lalu, 
setidaknya 62 tahanan tewas setelah 
bentrokan antar geng di sebuah penjara 
di negara bagian Para.
 Pada akhir Mei, 55 tahanan terbunuh 
dalam insiden serupa di negara bagian 
Amazonas.
Kebijakan tegas terhadap kejahatan 
baru-baru ini telah menyebabkan 
peningkatan tajam jumlah tahanan dan 
membuat tahanan over kapasitas.
Rosental Alves, seorang jurnalis Brasil 
dan seorang profesor di Universtas 
Texas di Austin, mengatakan pihak 
berwenang memiliki tradisi lama dan 
buruk yaitu kerap mempertontonkan 
tersangka dengan cara yang 
memalukan, seolah-olah tersangka 
merupakan sebuah piala. 
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Setidaknya 57 orang tewas dan 18 ribu 
lainnya dirawat di rumah sakit akibat 
gelombang panas yang menerjang 
Jepang sejak akhir Juli lalu.
Sebagaimana dilansir kantor berita 
Kyodo, Badan Manajemen Kebakaran 
dan Bencana Jepang melaporkan 
bahwa para korban yang tewas itu 
tersebar di 24 perfektur.
Lihat juga: Gelombang Panas Landa 
Jepang, 11 Orang Tewas
Kematian paling banyak terjadi di 
Hokkaido dengan tujuh orang tewas, 
disusul masing-masing lima orang di 
Ibaraki dan Saitama.Sementara itu, 
total 18.347 orang dirawat di rumah 
sakit akibat gelombang panas ini. 
Jumlah ini meningkat drastis dari pekan 
sebelumnya yang hanya mencapai 
5.664 orang.Dari keseluruhan pasien 
tersebut, 729 di antaranya mengalami 
gejala parah hingga harus dirawat lebih 
dari tiga pekan.Ribuan orang lainnya, 
tepatnya 6.548 pasien, mengalami 
gejala yang lebih ringan sehingga 
dapat dirawat lebih singkat.Secara 

Gelombang Panas Di Jepang Tewaskan 57 Orang

Internasional

keseluruhan, 54,3 persen dari pasien yang 
dirawat di rumah sakit akibat gelombang 
panas berusia lebih dari 65 tahun.Menurut 
Badan Manajemen Kebakaran dan 
Bencana Jepang, tekanan tinggi di Jepang 
menyebabkan panas ekstrem di sebagian 
besar wilayah negara.Mereka pun 
mengimbau agar warga tetap mencukupi 
kebutuhan air di dalam tubuh dan 
berusaha untuk berada di dalam ruangan 
sejuk. 

China mengancam akan mengambil 
tindakan keras atas para demonstran 
yang memicu kericuhan di Hong Kong 
selama dua bulan belakangan. China 
pun memperingati para demonstran agar 
tidak "bermain api."

"Kami ingin 
menegaskan 
kepada 
kelompok kecil 
yang amoral dan 
para pelaku 
kekerasan dan 
pasukan kotor di 
belakangnya 
bahwa mereka 
yang bermain 
api akan binasa 
karenanya," ujar 
juru bicara 
Kantor Kabinet 
China untuk 
Urusan Hong 
Kong dan 
Macau, Yang 
Guang, seperti 
dilansir AP.
Melanjutkan 
pernyataannya, 
Yang berkata, 
"Jangan pernah salah menilai situasi dan 
salah mengartikan sikap kami untuk 
menahan diri sebagai kelemahan."
Lihat juga: Indonesia Desak China 
Segera Atasi Rusuh di Hong Kong
Yang tidak menjabarkan lebih lanjut 
tindakan keras yang akan diambil oleh 
China. Namun, ia memastikan bahwa 
China tak akan main-main.
"Untuk hukumannya, hanya tinggal 
tunggu waktu," katanya.
Selama ini, China memang belum 
mengambil tindakan, hanya retorika 
keras untuk meredam demonstrasi di 
Hong Kong.Namun kini, mulai tersebar 
sejumlah spekulasi yang menyebutkan 
bahwa pemerintah China akan 
mengerahkan militer untuk memecah 
massa.Spekulasi ini mencuat setelah 

China Ancam Pendemo Hong Kong

Internasional

sejumlah pejabat China membahas satu 
pasal dalam undang-undang Hong 
Kong. 
Regulasi itu memungkinkan tentara 
China yang sudah disiagakan di Hong 
Kong untuk membantu "menertibkan 

publik" atas 
permintaan 
pemerintah 
setempat.Te
ntara China 
di Hong 
Kong sendiri 
sudah merilis 
video yang 
merekam 
latihan 
operasi 
peredaman 
massa. 
Sebagian 
demonstran 
dalam latihan 
itu terlihat 
memakai 
masker dan 
helm pekerja 
konstruksi, 
layaknya 
yang 
dikenakan 

para pengunjuk rasa Hong Kong.Hong 
Kong saat ini terus terperosok ke dalam 
krisis politik terburuk akibat demonstrasi 
yang memanas sejak awal Juni lalu. 
Awalnya, para demonstran menuntut 
pemerintah membatalkan pembahasan 
rancangan undang-undang ekstradisi 
yang memungkinkan tersangka satu 
kasus diadili di negara lain, termasuk 
China.Para demonstran tak terima 
karena menganggap sistem peradilan di 
China kerap kali bias, terutama jika 
berkaitan dengan Hong Kong sebagai 
wilayah otonom yang masih dianggap 
bagian dari daerah kedaulatan Beijing.
Berawal dari penolakan rancangan 
undang-undang ekstradisi, demonstrasi 
itu pun berkembang dengan tuntutan 
untuk membebaskan diri dari China.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Setidaknya 57 orang tewas dan 18 ribu 
lainnya dirawat di rumah sakit akibat 
gelombang panas yang menerjang 
Jepang sejak akhir Juli lalu.
Sebagaimana dilansir kantor berita 
Kyodo, Badan Manajemen Kebakaran 
dan Bencana Jepang melaporkan 
bahwa para korban yang tewas itu 
tersebar di 24 perfektur.
Lihat juga: Gelombang Panas Landa 
Jepang, 11 Orang Tewas
Kematian paling banyak terjadi di 
Hokkaido dengan tujuh orang tewas, 
disusul masing-masing lima orang di 
Ibaraki dan Saitama.Sementara itu, 
total 18.347 orang dirawat di rumah 
sakit akibat gelombang panas ini. 
Jumlah ini meningkat drastis dari pekan 
sebelumnya yang hanya mencapai 
5.664 orang.Dari keseluruhan pasien 
tersebut, 729 di antaranya mengalami 
gejala parah hingga harus dirawat lebih 
dari tiga pekan.Ribuan orang lainnya, 
tepatnya 6.548 pasien, mengalami 
gejala yang lebih ringan sehingga 
dapat dirawat lebih singkat.Secara 

Gelombang Panas Di Jepang Tewaskan 57 Orang

Internasional

keseluruhan, 54,3 persen dari pasien yang 
dirawat di rumah sakit akibat gelombang 
panas berusia lebih dari 65 tahun.Menurut 
Badan Manajemen Kebakaran dan 
Bencana Jepang, tekanan tinggi di Jepang 
menyebabkan panas ekstrem di sebagian 
besar wilayah negara.Mereka pun 
mengimbau agar warga tetap mencukupi 
kebutuhan air di dalam tubuh dan 
berusaha untuk berada di dalam ruangan 
sejuk. 

China mengancam akan mengambil 
tindakan keras atas para demonstran 
yang memicu kericuhan di Hong Kong 
selama dua bulan belakangan. China 
pun memperingati para demonstran agar 
tidak "bermain api."

"Kami ingin 
menegaskan 
kepada 
kelompok kecil 
yang amoral dan 
para pelaku 
kekerasan dan 
pasukan kotor di 
belakangnya 
bahwa mereka 
yang bermain 
api akan binasa 
karenanya," ujar 
juru bicara 
Kantor Kabinet 
China untuk 
Urusan Hong 
Kong dan 
Macau, Yang 
Guang, seperti 
dilansir AP.
Melanjutkan 
pernyataannya, 
Yang berkata, 
"Jangan pernah salah menilai situasi dan 
salah mengartikan sikap kami untuk 
menahan diri sebagai kelemahan."
Lihat juga: Indonesia Desak China 
Segera Atasi Rusuh di Hong Kong
Yang tidak menjabarkan lebih lanjut 
tindakan keras yang akan diambil oleh 
China. Namun, ia memastikan bahwa 
China tak akan main-main.
"Untuk hukumannya, hanya tinggal 
tunggu waktu," katanya.
Selama ini, China memang belum 
mengambil tindakan, hanya retorika 
keras untuk meredam demonstrasi di 
Hong Kong.Namun kini, mulai tersebar 
sejumlah spekulasi yang menyebutkan 
bahwa pemerintah China akan 
mengerahkan militer untuk memecah 
massa.Spekulasi ini mencuat setelah 

China Ancam Pendemo Hong Kong

Internasional

sejumlah pejabat China membahas satu 
pasal dalam undang-undang Hong 
Kong. 
Regulasi itu memungkinkan tentara 
China yang sudah disiagakan di Hong 
Kong untuk membantu "menertibkan 

publik" atas 
permintaan 
pemerintah 
setempat.Te
ntara China 
di Hong 
Kong sendiri 
sudah merilis 
video yang 
merekam 
latihan 
operasi 
peredaman 
massa. 
Sebagian 
demonstran 
dalam latihan 
itu terlihat 
memakai 
masker dan 
helm pekerja 
konstruksi, 
layaknya 
yang 
dikenakan 

para pengunjuk rasa Hong Kong.Hong 
Kong saat ini terus terperosok ke dalam 
krisis politik terburuk akibat demonstrasi 
yang memanas sejak awal Juni lalu. 
Awalnya, para demonstran menuntut 
pemerintah membatalkan pembahasan 
rancangan undang-undang ekstradisi 
yang memungkinkan tersangka satu 
kasus diadili di negara lain, termasuk 
China.Para demonstran tak terima 
karena menganggap sistem peradilan di 
China kerap kali bias, terutama jika 
berkaitan dengan Hong Kong sebagai 
wilayah otonom yang masih dianggap 
bagian dari daerah kedaulatan Beijing.
Berawal dari penolakan rancangan 
undang-undang ekstradisi, demonstrasi 
itu pun berkembang dengan tuntutan 
untuk membebaskan diri dari China.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Beberapa perusahaan Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) dalam beberapa 
pekan terakhir ini jadi sorotan. Ada yang 
karena kinerja, ada pula direksinya 
tersangkut hukum.
Ada Garuda Indonesia karena persoalan 
laporan keuangan. Dan terbaru adalah 
PLN jadi sorotan karena telah terjadi 
pemadaman massal akhir pekan lalu. 
Tak hanya masyarakat, Presiden Jokowi 
sampai dibuat kesal karena ada 
pemadaman listrik massal. Presiden 
sampai mendatangi kantor PLN.
Berikut ini ulasan lengkap soal beberapa 
BUMN yang belakangan jadi sorotan 
publik:
Garuda Indonesia
Pertama ada Garuda Indonesia yang 
menjadi sorotan publik. Karena Garuda 
Indonesia melakukan kesalahan terkait 
kasus penyajian Laporan Keuangan 
Tahunan per 31 Desember 2018. 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah 
memutuskan bahwa PT Garuda 
Indonesia (Persero) Tbk melakukan 
kesalahan terkait kasus penyajian 
Laporan Keuangan Tahunan per 31 
Desember 2018. Temuan ini merupakan 
hasil investigasi setelah melakukan 
koordinasi bersama Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia, Pusat 
Pembinaan Profesi Keuangan, PT Bursa 
Efek Indonesia, dan pihak terkait 
lainnya.
Pihak OJK yang diwakili oleh Deputi 
Komisioner Hubungan Masyarakat dan 
Manajemen Strategis, Anto Prabowo, 
mengungkapkan bahwa, Garuda 
Indonesia telah terbukti melanggar Pasal 
69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1995 tentang Pasar Modal (UU PM) jis. 
Peraturan Bapepam dan LK Nomor 
VIII.G.7 tentang Penyajian dan 
Pengungkapan Laporan Keuangan 
Emiten dan Perusahaan Publik, 
Interpretasi Standar Akuntansi 
Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan 
Apakah Suatu Perjanjian Mengandung 
Sewa, dan Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang 

3 Perusahaan BUMN Yang Jadi Sorotan

Sewa.
OJK juga mengenakan Sanksi 
Administratif berupa denda sebesar Rp 
100 juta kepada PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk atas pelanggaran 
Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 
tentang Laporan Tahunan Emiten atau 
Perusahaan Publik. Tak hanya 
perseroan, sanksi denda juga dijatuhkan 
masing-masing anggota Direksi PT 
Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar 
Rp 100 juta atas pelanggaran Peraturan 
Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang 
Tanggung Jawab Direksi atas Laporan 
Keuangan.Selain itu, Bursa Efek 
Indonesia (BEI) resmi menjatuhkan 
sanksi kepada PT Garuda Indonesia Tbk 
(GIAA) atas kasus klaim laporan 
keuangan perseroan yang menuai 
polemik. Beberapa sanksi yang 
dijatuhkan antara lain denda senilai Rp 
250 juta dan restatement atau perbaikan 
laporan keuangan perusahaan dengan 
paling lambat 26 Juli 2019 ini.
Terbaru, Garuda Indonesia berpolemik 
dengan Youtubers, Rius Vernandes, 
berawal dari Unggahan foto tulisan 
tangan menu kelas bisnis Garuda 
Indonesia di akun Instagram pribadinya, 
@rius.vernandes berbuntut panjang. 
Pemilik akun dilaporkan oleh pegawai 
Garuda Indonesia. Namun kasus ini 
berakhir damai.
PT Angkasa Pura II
Selanjutnya, perusahaan plat merah 
yang menjadi sorotan PT Angkasa Pura 
II, di mana Direktur Keuangan AP II 
Andra Y. Agussalam 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. KPK 
menetapkan Direktur Keuangan PT. 
Angkasa Pura II Andra Y. Agussalam 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
berencana mengawasi media-media 
nonkonvensional. KPI juga ingin 
mengawasi media baru seperti Netflix 
hingga YouTube.Hal tersebut 
diungkapkan Ketua Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) periode 2019-2022, 
Agung Suprio menyebut KPI ingin 
konten di media konvensional (televisi 
hingga radio) juga media baru sesuai 
dengan filosofi bangsa Indonesia yakni 
Pancasila. Agung lalu berbicara soal 
waktu pengawasan bagi media baru 
itu."Kalau KPI ingin secepatnya tapi 
tentu saja kami harus berkonsultasi 
dengan beberapa pihak seperti 
Kemkominfo maupun Komisi I DPR," 
kata dia di Gedung Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kominfo), 
Jakarta, pada Senin (5/8/2019) lalu. 
Agung menyebut pihaknya masih 
menunggu UU Penyiaran yang baru. 
Jika UU belum direvisi, mereka akan 
berbicara dengan pakar hukum untuk 
melihat apakah kewenangan KPI saat 
ini juga bisa diterapkan kepada media-
media baru.

KPI Mulai Lirik Konten Netflix Dan Youtube

Tanah Air

“Bagaimana dengan media baru? Langkah 
kita yang pertama menunggu UU 
Penyiaran yang baru. Yang kedua kalau 
memang UU Penyiaran itu belum segera 
direvisi, maka kami coba berkumpul 
dengan para praktisi, para ahli hukum, 
mungkin nggak UU Penyiaran ini 
ditafsirkan juga pengawasannya itu 
melewati media baru," sebut dia. "Jadi 
bukan hanya media konvensional juga tapi 
juga media baru. Nah kalau ternyata 
mungkin dan bisa, yaitu menerapkan 
P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran) kepada media 
baru," jelas Agung.
Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud 
media baru? Media baru bagi Agung 
Suprio yakni yang berbasis internet, 
termasuk Netflix (salah satu penyediaan 
layanan media streaming digital).
"Itu berbasis via internet, contoh 
Facebook, YouTube, Netflix ya. Orang 
banyak menonton Netflix kan generasi 
milenial, tetapi kontennya tidak diawasi. 
Jadi kami ingin perlakuan yang adil juga, 
Jadi bukan hanya media konvensional tapi 
juga media baru harus diawasi," katanya.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Tanah Air
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(AYA) sebagai tersangka suap kawal 
proyek Baggage Handling System 
(BHS). Andra diduga menerima 
sebesar SGD 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).
Kemudian 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).
PLN
Terbaru ada Perusahaan Listrik Negara 
atau PLN yang menjadi sorotan. Hal 
inini terjadi karena listrik padam di 
daerah Jakarta dan sebagian Jawa 
Barat dan Banten pada Minggu (4/8). 
Pemadaman tak hanya membuat 

masyarakat kesal, akan tetapi Presiden 
Jokowi turut jengkel. Sehingga orang 
nomor satu di Indonesia itu mendatangi 
Bos PLN untuk minta penjelasan.
Jokowi meminta PT PLN Persero untuk 
segera melakukan perbaikan secepatnya. 
Dia tak ingin peristiwa listrik padam yang 
melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa 
terulang kembali. Yang paling penting saya 
minta perbaiki secepat-cepatnya. Yang 
memang dari beberapa wilayah yang 
belum hidup segera dikejar dengan cara 
apapun agar segera bisa hidup kembali," 
ucap Jokowi."Kemudian hal-hal yang 
menyebabkan peristiwa besar terjadi sekali 
lagi saya ulang jangan sampai terulang 
kembali. Itu saja permintaan saya," 
sambungnya.Sementara itu, Plt Dirut PT 
PLN (Persero) Sripeni Intan Cahyani 
menjelaskan pemadaman listrik yang 
terjadi pada Minggu (5/8) lalu karena 
gangguan transmisi sirkuit satu di wilayah 
Utara. Yaitu, Saluran Udara Tegangan 
Extra Tinggi (SUTET) Ungaran dan 
Pemalang putus. Karena itu, listrik yang 
mengaliri wilayah Jawa-Bali menjadi 
terganggu.“Kemudian yang terjadi pada 
hari minggu posisinya adalah di utara pada 
titik jaringan Ungaran - Pemalang di 
Kecamatan Gunungpade terjadi gangguan 
di mana gangguan pertama terjadi pada 
11.48 WIB," kata Sripeni.

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar 
Sarang, Rembang, Maimun Zubair alias 
Mbah Moen dikabarkan wafat saat 
menunaikan ibadah haji di Makkah, Arab 
Saudi, Selasa (6/8)."Info sementara 
yang saya terima dari Gus Rozin benar," 
kata Sekretaris Jenderal Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy 
Faishal Zaini, lewat pesan singkat, 
Selasa (6/8).Soal kejadiannya, Helmy 
menyebut itu belum lama. "Baru saja," 
ucap dia.
Meski begitu, ia belum memberi 
penjelasan soal penyebab kematian 
Mbah Moen, yang juga tokoh senior 
PPP itu.Wakil Ketua Umum MUI Zainut 
Tauhid Saadi mengonfirmasi bahwa 
Mbah Moen wafat di Makkah.
Lihat juga: Mbah Moen, Kiai yang 
Diperebutkan di Pilpres 2019
"Iya mas, baru saja santri yang 
mendampingi beliau telepon saya," 
ungkapnya.Mbah Moen, yang 
merupakan kelahiran Rembang 90 tahun 
lalu, diketahui merupakan Ketua Majelis 
Syariah PPP. 

Mbah Moen Meninggal Dunia

Sepanjang hidupnya, Mbah Moen dikenal 
sebagai seorang alim, ahli fikih, sekaligus 
penggerak baik di lingkungan organisasi 
keagamaan maupun di kehidupan politik.
Mbah Moen pernah berpesan bahwa 
dakwah selayaknya dilakukan secara 
damai, tak perlu keras dan galak. 
Menurutnya, kondisi hari ini berbeda 
dengan zaman perang di era sebelum 
kemerdekaan.Mbah Moen lahir di 
Rembang pada 28 oktober 1928. Dia 
merupakan pimpinan pondok Pesantren 
Al-Anwar Sarang, Rembang.
Mbah Moen merupakan putra dari Kiai 
Zubair, Sarang, seorang alim dan faqih. 
Ayahnya merupakan murid dari Syaikh 
Saíd al-Yamani serta Syaikh Hasan al-
Yamani al-Makky.Basis pendidikan 
agama Mbah Moen sangat kuat 
dipengaruhi dari orang tuanya. Dia 
meneruskan pendidikan mengajinya di 
Pesantren Lirboyo, Kediri, di bawah 
bimbingan Kiai Abdul Karim. Selain itu, 
selama di Lirboyo, Mbah Moen juga 
mengaji kepada Kiai Mahrus Ali dan Kiai 
Marzuki.
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Internasional

 Pakistan mengutuk tindakan India yang 
menghapuskan status khusus Kashmir 
sebagai aksi "ilegal" pada Senin (5/8). 
Pakistan bersikeras Kashmir adalah 
wilayah sengketa yang diakui secara 
internasional.
Keputusan New Delhi yang menghapus 
Kashmir dari otonomi khusus yang telah 
dinikmati selama tujuh dekade juga 
memicu 
protes 
kecil di 
seluruh 
Pakistan, 
yang 
mengelol
a bagian 
dari 
wilayah 
Himalay
a.
“Tidak 
ada 
langkah 
sepihak 
oleh 
Pemerint
ah India 
yang 
dapat 
mengub
ah status 
yang 
disengke
takan ini. 
Sebagai 
pihak dalam perselisihan internasional 
ini, Pakistan akan menggunakan semua 
opsi yang mungkin untuk melawan 
langkah-langkah ilegal,” kata 
Kementerian Luar Negeri Pakistan.
Kashmir telah dibagi antara India dan 
Pakistan sejak kemerdekaan kedua 
negara pada tahun 1947.Selama tiga 
dekade, sebagian Kashmir yang dikelola 
India adalah satu-satunya negara bagian 
mayoritas Muslim di negara itu. Kashmir 
telah berada dalam cengkeraman 
pemberontakan yang telah menewaskan 
puluhan ribu orang.

Pakistan Kecam India 
Kementerian Luar Negeri Pakistan 
menambahkan, langkah India yang 
sangat ditolak dan dikutuk Islamabad, 
tidak akan pernah diterima oleh rakyat 
Jammu, 
Kashmir dan Pakistan.
“Pakistan menegaskan kembali 
komitmennya yang tetap pada penyebab 
Kashmir dan dukungan politik, diplomatik, 

dan moralnya 
kepada 
rakyat 
Jammu dan 
Kashmir yang 
diduduki 
untuk 
merealisasika
n hak mereka 
yang tidak 
dapat dicabut 
untuk 
menentukan 
nasib 
sendiri,” kata 
pernyataan 
itu.
Kantor Luar 
Negeri 
Pakistan 
telah 
memanggil 
komisaris 
tinggi India 
untuk 
memprotes 
langkah 

India. Baik Perdana Menteri Imran Khan 
maupun militer Pakistan yang kuat tidak 
mengeluarkan pernyataan apa pun yang 
secara langsung mengutuk tindakan 
tersebut.
Tetapi kantor perdana menteri Pakistan 
menyatakan Khan telah menelepon 
Perdana Menteri Malaysia Mahathir 
Mohamad dan Presiden Turki Recep 
Tayyip Erdogan untuk memperingatkan 
bahwa keputusan itu dapat memiliki 
"implikasi serius" bagi keamanan regional 
dan jelas-jelas melanggar resolusi Dewan 
Keamanan PBB.
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Tanah Air

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto 
memastikan Ketua Umum Partai 
Gerindra Prabowo Subianto akan hadir 
dalam acara pembukaan Kongres V PDI-
P, Kamis (8/8/2019) di Bali. "Pak 
Prabowo sudah memastikan kehadiran 
Beliau," ujar Hasto saat konferensi pers 
di Hotel Inna Grand Bali Beach, Rabu 
(7/8/2019). Hasto mengatakan, Ketua 
Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri 
memang mengundang Prabowo secara 
khusus untuk datang ke kongres. 
Undangan itu disampaikan langsung oleh 
Megawato saat bertemu Prabowo di 
kediamannya, Jalan Teuku Umar, 
Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu 
(24/7/2019). Selain Prabowo, PDI-P juga 
mengundang Zulkifi Hasan dalam 
kapasitasnya sebagai Ketua MPR. 
Pasalnya, partai berlambang banteng itu 
tidak mengundang empat partai politik 
yang menjadi oposisi pada Pilpres 2019 
atau mendukung pasangan Prabowo 
Subianto-Sandiaga Uno. Keempat partai 
tersebut adalah Partai Demokrat, PAN, 
PKS, dan Partai Berkarya. "Yang kami 
undang adalah partai Koalisi Indonesia 

Prabowo Akan Hadir Di Kongres PDIP

Kerja dan Pak Prabowo diundang 
secara khusus oleh Ibu Mega pada saat 
pertemuan di Teuku Umar," kata Hasto. 
"Kemudian Pak Zulkifli diundang dalam 
kapasitas sebagai Ketua MPR tapi juga 
melekat sebagai Ketua Umum PAN," 
ucapnya. Kongres ke V PDI-P akan 
diselanggarakan di Hotel Inna Grand 
Bali Beach, Bali pada 8 hingga 10 
Agustus 2019. Kongres partai sedianya 
menjadi sarana untuk menetapkan 
kepemimpinan PDI-P selama lima tahun 
mendatang.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald 
Trump ditolak oleh warga El Paso, yang 
menjadi lokasi penembakan massal 
yang menewaskan 22 orang. Penolakan 
disampaikan menjelang rencana 
kunjungan Trump ke El Paso pada Rabu 
(7/8) waktu setempat. 
Seperti dilansir AFP, Rabu (7/9/2019), 
Trump dijadwalkan berkunjung ke El 
Paso di Texas pada Rabu (7/8) waktu 
AS, setelah mengunjungi Ohio yang 
juga menjadi lokasi penembakan massal 
yang menewaskan 9 orang pada akhir 
pekan lalu. 
Dalam serentetan pernyataan terkait 
penembakan massal, Trump 
menyerukan warga AS secara nasional 
untuk mengecam bigotry -- sikap fanatik 
atau tidak mentoleransi kelompok yang 
berbeda pandangan. Trump juga 
menyebut bahwa 'kebencian tidak punya 
tempat' di AS. 
Namun tokoh masyarakat AS, 
khususnya di El Paso, menyebut seruan 
Trump tidak meyakinkan, karena Trump 
-- melalui kicauan Twitternya -- dikenal 
rasis dan selalu menolak mengecam 
supremasi kulit putih. Pelaku 
penembakan di El Paso diketahui 
menulis manifesto yang mendukung 
nasionalisme kulit putih dan 
rasisme."Presiden ini, yang membantu 
menyebarkan kebencian yang 
memungkinkan terjadinya tragedi pada 
Sabtu (3/8) lalu, tidak seharusnya 
datang ke El Paso," tegas Beto 
O'Rourke, salah satu calon presiden 
(capres) dari Partai Demokrat dan 
mantan anggota Kongres AS yang 
tumbuh besar di El Paso."Kami tidak 
membutuhkan lebih banyak 
pemecahbelahan. Kami perlu 
penyembuhan. Dia (Trump-red) tidak 
punya tempat di sini," imbuh O'Rourke. 
Anggota Kongres AS, Veronica Escobar, 
yang mewakili distrik yang menjadi 
lokasi penembakan di El Paso, 
mendorong Trump 'untuk 
mempertimbangkan fakta bahwa kata-
katanya dan tindakannya memainkan 
peranan' dalam penembakan massal itu. 
"Dari sudut pandang saya, dia (Trump-
red) tidak disambut di sini. Dia tidak 

Trump Ditolak Di El Paso

Amerika

seharusnya datang ke sini saat kami sedang 
berkabung," ucap Escobar kepada MSNBC. 
Diketahui, pelaku penembakan di El Paso 
yang bernama Patrick Crusius (21) menulis 
manifesto yang di dalamnya menyebut 
penembakan brutal sebagai respons atas 
'invasi terhadap Hispanik di Texas'. El Paso 
memang diketahui banyak dihuni warga 
Hispanik atau keturunan Amerika Latin. 
Bahkan menurut pemerintah Meksiko, 
sedikitnya delapan korban tewas di 
antaranya merupakan warga Meksiko.Para 
pengkritik menyebut bahasa yang dipakai 
Crusius dalam manifestonya menggaungkan 
retorika Trump via Twitter juga yang 
disampaikan dalam kampanye-
kampanyenya, yang seringkali menyebut 
imigran Hispanik sebagai bagian dari 'invasi'. 
Trump juga pernah mengkarakterisasikan 
warga Meksiko dan Amerika Tengah sebagai 
penjahat, anggota geng dan pemerkosa. Dia 
bahkan menyebut anggota parlemen AS 
keturunan Afrika-Amerika 'penuh' dengan 
kejahatan dan najis.Menanggapi reaksi keras 
dari warga El Paso, penasihat kepresidenan 
AS, Kellyanne Conway, menuduh kalangan 
Partai Demokrat mempolitisasi momen 
menyakitkan, saat Trump berupaya 
'menyatukan negara, menyembuhkan 
bangsa'. Dalam pernyataannya, Trump 
mengecam rasisme namun menyalahkan 
penyakit mental, video games dan internet 
yang mengobarkan kekerasan. Trump 
dianggap mengabaikan fakta bahwa negara 
lain dengan isu sama tidak mengalami 
penembakan massal. Trump tidak memiliki 
opini penting saat membahas soal 
pembatasan senjata api.
 Wali Kota Dayton, Ohio, Nan Whaley, 
menyebut komentar-komentar Trump 'tidak 
membantu' penyembuhan masyarakat.Warga 
lokal di El Paso bahkan mengaku tidak 
terkesan dengan komentar-komentar Trump. 
Kepada AFP, mereka menyatakan 
kekhawatiran soal peningkatan nasionalisme 
kulit putih dan menyebut Trump sebagai 
bagian dari masalah. "Saya memang 
menyalahkan presiden kita. Sejak dia 
menjabat, retorika yang disampaikannya, 
kebencian yang dimilikinya terhadap orang-
orang yang berbeda warna kulit, dia tidak 
punya hak," tegas warga El Paso bernama 
Silvia Rios.
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