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Harga emas dunia terus melanjutkan 
kenaikan hingga semakin mendekati 
US$ 1.500 per ounce.  Harga emas 
dunia saat ini merupakan yang tertinggi 
dalam enam tahun. Pada Rabu (7/8) 
pagi, harga emas Comex untuk 
pengiriman Desember tercatat US$ 
1.492 per ounce, naik 0,53% 
dibandingkan penutupan perdagangan 
sebelumnya. Ini artinya, harga emas 
sepanjang tahun ini (year to date) telah 
naik 16,28%. Sedangkan harga emas 
di pasar spot tercatat berada di posisi 
1.477 per ounce, naik 0,24% 
dibandingkan penutupan perdagangan 

sebelumnya. Ini artinya, keuntungan 
investasi emas sepanjang tahun ini 
mencapai 15,07%. "Laju harga emas 
telah didukung oleh dorongan besar bank 
sentral global utama untuk menurunkan 
suku bunga serta kondisi makro yang 
memburuk," kata analis INTL FCStone 
Edward Meir. "Satu hal yang menahan 
sedikit laju harga emas adalah kekuatan 
dolar, tetapi dengan melemahnya dolar 
hari ini, tampaknya telah membuka 
beberapa ruang untuk harga emas 
berpeluang naik lagi," tambahnya. Data 
menunjukkan perlambatan pertumbuhan 

Harga Emas Naik Terus
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lapangan pekerjaan AS pada bulan Juli, 
ditambah dengan peningkatan 
ketegangan perdagangan, dapat 
memberikan amunisi baru Federal 
Reserve untuk menurunkan suku bunga 
lagi bulan depan. Suku bunga yang 
lebih rendah cenderung meningkatkan 
emas karena mereka mengurangi biaya 
peluang memegang non-yield bullion 
dan juga membebani dollar. Analis 
teknis Reuters Wang Tao mengatakan, 
harga emas di pasar spot dapat 
menguji ulang resistance di USD 1,449 
per ounce. Jika menembus level 
tersebut, maka dapat menyebabkan 
kenaikan kembali di kisaran USD1,461-
USD1,477 per ounce. Mungkin juga 
ada yang bertanya mengapa hal ini bisa 
terus terjadi? Ada beberapa sebab yang 
membuat harga emas menukik naik 
belakangan ini. Pernyataan dan 
kebijakan  di bidang   
adalah faktor utama yang 
menyebabkan harga emas melambung. 
Percaya atau tidak namun 
kenyataannya cuitan Trump di media 

Trump ekonomi

sosial bisa mempengaruhi harga emas. 
“

cuitan ini adalah kutipan 
pernyataan Presiden Amerika Serikat 
Donald Trump yang secara tegas akan 
memberi tambahan bea masuk 10% pada 
barang-barang yang diproduksi di China. 
Dalam cuitan tersebut sangat jelas bahwa 
kebijakan itu akan efektif per tanggal 1 
September 2019. 

perang dagang yang belum 
selesai. Setelah lebih dari 10 tahun The 
FED atau Bank Sentral AS tidak pernah 
menurunkan suku bunga acuan, akhirnya 
kemarin mereka secara resmi telah 

Selama pembicaraan, AS akan mulai, 
pada tanggal 1 September, 
memberikan tambahan tarif 10% untuk 
300 Miliar Dolar yang tersisa dari 
barang dan produk yang berasal dari 
Tiongkok ke Negara kami. Ini belum 
termasuk 250 Miliar Dolar yang sudah 
Tarif di 25%” 

Langkah tak terduga ini 
memicu ketakutan di antara para pelaku 
pasar, yang menjadi semakin prihatin 
dengan meningkatnya ketegangan 
perdagangan antara Amerika Serikat dan 
China. Para pedagang semakin pesimis 
karena 
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menurunkannya 0.25 poin. Sikap ini 
adalah jawaban atas pesimisme para 
ekonom dunia terhadap pertumbuhan 
ekonomi global yang diprediksi tidak 
akan maksimal di tahun ini. 
Sebelumnya Bank Dunia memprediksi 
pertumbuhan ekonomi global tahun 
2019 adalah 2.9%. Namun di 
pertengahan tahun ini mereka 
mengkoreksi proyeksi pertumbuhan 
sebesar 0.3% menjadi 2.6% saja. Bank 
Dunia juga mengoreksi proyeksi 
pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 
5.2% menjadi 5.1% persen saja di 
tahun ini. Dampak dari kebijakan ini 
harga emas langsung naik. Dari 
pantauan Jumat 2 Agustus 2019 yang 
lalu, Dow Jones Industrial Average 
melorot 281,190 point. Nasdaq 
composite juga merosot 0,8% pada 
penutupan perdagangan Kamis 1 
Agustus 2019 yang lalu. Padahal 
sebelumnya bank sentral AS telah 
mengambil kebijakan menurunkan suku 
bunga acuan untuk menstimulasi 
pertumbuhan ekonomi AS khususnya 
dan ekonomi global pada umumnya. 
Langkah bank sentral tersebut 
nampaknya tak sejalan dengan ambisi 
politik global Donald Trump. Posisi 
harga emas per tgl 1 Agustus sempat 
melonjak dari 1.404 menjadi 1.492 per 
ounce. Memang di saat pasar modal 
terguncang oleh kondisi politik global 

yang tidak kondusif, emas adalah pilihan 
yang tepat untuk investasi. Bila Donald 
Trump benar-benar melakukan apa yang 
dia katakan di media sosial, bisa jadi 
harga emas akan terus melonjak. Dampak 
dari pelarian para investor yang 
meninggalkan lantai bursa untuk 
mengejar investasi di tempat yang aman 
yaitu emas. 

Ini 
adalah langkah balasan dari rencana 
Trump menambah bea masuk tambahan 
10% untuk barang-barang dari China. 

Emas dan dollar AS biasanya 
bergerak berlawanan arah. Ketika dollar 
AS turun maka emas berjangka akan naik 
karena emas yang dihargai dalam dollar 
AS menjadi lebih murah bagi investor 
yang memegang mata uang lainnya. 
Akibat cuitan tersebut mata uang China 
Yuan ikut melemah. Inilah babak terbaru 
dari perang dagang. Sejumlah analis 
menilai China membiarkan mata uangnya 
melemah. Mereka menyebut ini adalah 
reaksi terkeras China atas ulah Trump 
yang tiba-tiba akan mengenakan bea 
masuk lagi untuk China di tengah 
perundingan dagang yang berlangsung. 
Selain itu, pemerintah China disinyalir 
'memainkan' mata uangnya. Hal itu terjadi 
sebelum sesi perdagangan kemarin 
dibuka, dimana Bank Sentral China 
(People Bank of China/PBOC) 
menetapkan nilai tengah mata uangnya di 
level CNY 6,922/US$ yang merupakan 
terendah sejak 3 Desember 2018. 
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Juru bicara Kementerian Perdagagan 
China mengatakan bahwa perusahaan-
perusahaan asal negaranya telah 
menghentikan pembelian produk-
produk agrikultus asal AS, seperti 
dikutip dari Reuters. Tampaknya China 
benar-benar sudah berang dengan 
kelakuan AS, yang diwakili oleh 
Trump."Ini adalah pelanggaran serius 
dari hasil pertemuan antara Presiden 
China dan Presiden AS," ujar Menteri 
Perdagangan China, dikutip dari CNBC 
International. "Banyak investor telah 
menyatakan pandangan bahwa China 
siap menerima penurunan ekonomi 
(dan dengan demikian ekonomi global 
juga bakal turun) untuk mencegah 
terpilihnya kembali Presiden Trump," 
ujar Chief Rates Strategist Nomura 
Naka Matsuzawa. Untuk membalas 
terhadap ancaman tarif mengejutkan 
Trump pekan lalu, Cina dengan cepat 
menghentikan pembelian produk 
pertanian AS, yang merugikan petani di 
Midwest. Pasalnya, Midwest 

merupakan negara bagian yang sangat 
penting bagi kemenangan presiden Trump 
pada tahun 2020 mendatang. "(China) 
juga dapat mengekang pembelian barang-
barang pertanian lebih lanjut, mungkin 
sebagai cara untuk melemahkan basis 
dukungan Trump di antara para pemilih 
pedesaan menjelang pemilihan presiden 
November 2020," ujar Global Chief 
Investment Officer UBS Mark Haefele. 

Untuk langkah 
terakhirnya menggunakan yuan, China 
mengambil risiko besar karena devaluasi 
akan menyebabkan keluarnya modal 
asing, namun juga menyakitkan bagi 
Trump yang memang selalu memprotes 
kuatnya dollar AS dibandingkan mata 

China merupakan salah satu pembeli 
terbesar produk-produk agrikultur AS. Bila 
pembelian tersebut terhenti, maka akan 
ada banyak petani AS yang terkena 
dampaknya. Sayangnya, petani 
merupakan salah satu konstutien penting 
bagi Trump yang akan mengikuti pemilu 
tahun 2020 mendatang. Seharusnya ini 
pukulan telak bagi AS. 

uang lain. Namun, strategi China agar 
Trump tidak terpilih lagi dalam 
Pemilihan Presiden 2020 mendatang 
dapat menjadi bumerang. Karena 
tindakan garis keras untuk melawan 
China dapat memenangkan dukungan 
dari kedua belah pihak, Presiden 
berikutnya pun bisa jadi mengambil 
sikap yang sama. Selain itu, 
kemerosotan lebih lanjut dalam 
pertumbuhan ekonomi China bisa 
berbahaya lantaran stabilitas negara, 
yang sudah berhadapan dengan 
meningkatnya protes di Hong Kong. 
Secara year to year, pertumbuhan 
ekonomi China di kuartal II-2019 ini 
adalah yang terendah setidaknya 
dalam 27 tahun terakhir. "Pergeseran 
ke bawah dalam tingkat pertumbuhan 

potensial China berarti bahwa masalah 
deflasi utang bisa muncul ke permukaan," 
kata Matsuzawa. Biasanya pelambatan 
lebih lanjut akan menyebabkan 
pemerintah melepaskan stimulus besar 
untuk membuat ekonomi tumbuh lagi, 
tetapi ada kemungkinan ia tidak bisa 
bertindak seagresif yang tahun-tahun 
sebelumnya.Perang dagang semakin 
tidak terlihat ujungnya dan bahkan 
semakin parah. Di China, pegerakan nilai 
mata uang tidak murni hanya karena 
mekanisme pasar. PBOC punya 
wewenang untuk menetapkan nilai 
tengah mata uangnya di setiap sesi 
perdagangan. Dengan cara tersebut, 
otoritas moneter dapat mengatur batas 
pergerakan mata uangnya. Ada 
kemungkinan hal itu dilakukan untuk 
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memperkuat ekspor China. Karena 
ketika yuan melemah, harga produk-
produk asal Negeri Tirai Bambu 
menjadi relatif lebih murah bagi 
pemegang mata uang lain. Alhasil 
harga ekspor akan lebih kompetitif di 
pasar global. Jadi walaupun sulit 
masuk ke AS karena ada bea impor 
yang tinggi, barang-barang 'murah' 
asal China akan lebih mudah 
menembus pasar di negar-negara lain. 
Beberapa analis bahkan 
memperkirakan pelemahan yuan akan 
terus berlanjut dan menembus level 
CNY 7,3/US$, seperti dikutip dari 
Reuters. Trump dibuat geram dengan 
langkah yang diambil oleh pemerintah 
China, yang lagi-lagi dituangkan 
melalui cuitan di Twitter. Pemerintahan 
Trump menganggap China dengan 
sengaja melemahkan mata uangnya 
demi meningkatkan ekspor ke Amerika 
Serikat dan juga negara lainnya. Ini 
cuitan trump atas melemahnya Yuan : 
“Cina menjatuhkan harga mata 
uang mereka ke level terendah yang 
hampir bersejarah. Ini disebut 
"manipulasi mata uang." Apakah 
Anda mendengarkan Federal 
Reserve? Ini adalah pelanggaran 
besar yang akan sangat 

melemahkan Tiongkok dari waktu ke 
waktu” Dalam cuitan terbarunya tersebut 
Trump menyebut tindakan China itu 
sebagai "currency manipulation". Selain 
itu Trump juga menyenggol bank sentral 
AS seolah pertanda untuk segera 
lanjutan tren menurunkan suku bunga 
acuan. Jika suku bunga acuan kembali 
diturunkan, tidak menutup kemungkinan 
harga emas akan kembali melejit dan 
lantai bursa akan melanjutkan trend 
penurunan. Gubernur People's Bank of 
China Yi Gang telah menepis tudingan 
tersebut dengan menyatakan tidak akan 
menggunakan nilai tukar mata uang 
sebagai alat di tengah memanasnya 
konflik dagang dengan AS. Kejatuhan 
yuan diklaim sebagai akibat dari reaksi 
pasar, bukan karena manipulasi otoritas. 
Di sisi lain, Penasihat Ekonomi Gedung 
Putih Larry Kudlaw menyatakan AS tetap 
berkomitmen untuk melakukan 
pembicaraan dagang dengan pejabat 
Tiongkok pada September. Meski begitu, 
kekhawatiran akan perang dagang AS 
dan Tiongkok, serta perang mata uang 
belum sepenuhnya sirna. Ini 
sebagaimana tercermin dari harga emas 
yang terus menanjak di tengah dolar AS 
yang melemah terhadap sejumlah mata 
uang utama dunia, beberapa waktu 

belakangan. “Perang dagang tetap 
menjadi yang paling diperhatikan. Saat 
ini, detail dan pernyataan dari kedua 
belah pihak adalah yang dibutuhkan 
untuk menenangkan pasar yang volatil,” 
kata Currency Strategist Oanda Corp 
Alfonso Esparza, seperti dikutip 
Bloomberg. “Ini eskalasi perang 
perdagangan,” ujar Steven DeSanctis, 
pakar strategi ekuitas di Jefferies, New 
York. “Penguatan dolar menghadirkan 
masalah lain. Bagi perusahaan-
perusahaan yang melakukan banyak 
bisnis di luar AS, semuanya masalah 
bertambah,” lanjutnya. Pelemahan nilai 
tukar yuan dan penguatan dolar AS 
menimbulkan tantangan bagi 
perusahaan AS yang berbisnis di China, 
dengan secara efektif menaikkan biaya 
barang-barang mereka untuk konsumen 
Tiongkok. Menambah ketegangan, 
Kementerian Perdagangan China 
menyatakan perusahaan-perusahaan 
China telah berhenti membeli produk-
produk pertanian AS. China juga tidak 
akan mengesampingkan penetapan tarif 
impor pada produk pertanian AS yang 
dibeli setelah 3 Agustus. Saham 
perusahaan teknologi S&P 500, yang 

sangat terekspos pada pasar China, pun 
melorot 4,1 persen. Saham Apple Inc 
merosot 5,2 persen setelah analis 
memperingatkan bahwa rencana 
pengenaan tarif baru dapat mengurangi 
permintaan untuk iPhone. Adapun indeks 
semikonduktor Philadelphia turun 4,4 
persen. Indeks Volatilitas CBOE, 
barometer tingkat kekhawatiran investor, 
melonjak 6,98 poin ke level 24,59, level 
tertingginya dalam sekitar tujuh bulan. 
“Pelemahan saham bisa bertambah jika 
tidak ada tanda-tanda perbaikan dalam 
hubungan perdagangan AS-China 
sebelum September, ketika tarif yang 
baru diumumkan akan berlaku,” jelas 
Keith Lerner, kepala strategi pasar di 
SunTrust Advisory Services, Atlanta. 
"Ada sedikit kekosongan di pasar selama 
beberapa pekan ke depan. Kita sedang 
dalam fase korektif ini dan sepertinya 
akan terus berlanjut” kata Keith. 
Sementara itu di Indonesia Kondisi ini 
menimbulkan kekhawatiran bagi usaha 
secara global, termasuk di Indonesia. 
Devaluasi mata uang Yuan akan 
mendorong ekspor China lebih besar 
mengingat produk Negeri Tirai Bambu ini 
akan menjadi murah. Jika mengacu 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

memperkuat ekspor China. Karena 
ketika yuan melemah, harga produk-
produk asal Negeri Tirai Bambu 
menjadi relatif lebih murah bagi 
pemegang mata uang lain. Alhasil 
harga ekspor akan lebih kompetitif di 
pasar global. Jadi walaupun sulit 
masuk ke AS karena ada bea impor 
yang tinggi, barang-barang 'murah' 
asal China akan lebih mudah 
menembus pasar di negar-negara lain. 
Beberapa analis bahkan 
memperkirakan pelemahan yuan akan 
terus berlanjut dan menembus level 
CNY 7,3/US$, seperti dikutip dari 
Reuters. Trump dibuat geram dengan 
langkah yang diambil oleh pemerintah 
China, yang lagi-lagi dituangkan 
melalui cuitan di Twitter. Pemerintahan 
Trump menganggap China dengan 
sengaja melemahkan mata uangnya 
demi meningkatkan ekspor ke Amerika 
Serikat dan juga negara lainnya. Ini 
cuitan trump atas melemahnya Yuan : 
“Cina menjatuhkan harga mata 
uang mereka ke level terendah yang 
hampir bersejarah. Ini disebut 
"manipulasi mata uang." Apakah 
Anda mendengarkan Federal 
Reserve? Ini adalah pelanggaran 
besar yang akan sangat 

melemahkan Tiongkok dari waktu ke 
waktu” Dalam cuitan terbarunya tersebut 
Trump menyebut tindakan China itu 
sebagai "currency manipulation". Selain 
itu Trump juga menyenggol bank sentral 
AS seolah pertanda untuk segera 
lanjutan tren menurunkan suku bunga 
acuan. Jika suku bunga acuan kembali 
diturunkan, tidak menutup kemungkinan 
harga emas akan kembali melejit dan 
lantai bursa akan melanjutkan trend 
penurunan. Gubernur People's Bank of 
China Yi Gang telah menepis tudingan 
tersebut dengan menyatakan tidak akan 
menggunakan nilai tukar mata uang 
sebagai alat di tengah memanasnya 
konflik dagang dengan AS. Kejatuhan 
yuan diklaim sebagai akibat dari reaksi 
pasar, bukan karena manipulasi otoritas. 
Di sisi lain, Penasihat Ekonomi Gedung 
Putih Larry Kudlaw menyatakan AS tetap 
berkomitmen untuk melakukan 
pembicaraan dagang dengan pejabat 
Tiongkok pada September. Meski begitu, 
kekhawatiran akan perang dagang AS 
dan Tiongkok, serta perang mata uang 
belum sepenuhnya sirna. Ini 
sebagaimana tercermin dari harga emas 
yang terus menanjak di tengah dolar AS 
yang melemah terhadap sejumlah mata 
uang utama dunia, beberapa waktu 

belakangan. “Perang dagang tetap 
menjadi yang paling diperhatikan. Saat 
ini, detail dan pernyataan dari kedua 
belah pihak adalah yang dibutuhkan 
untuk menenangkan pasar yang volatil,” 
kata Currency Strategist Oanda Corp 
Alfonso Esparza, seperti dikutip 
Bloomberg. “Ini eskalasi perang 
perdagangan,” ujar Steven DeSanctis, 
pakar strategi ekuitas di Jefferies, New 
York. “Penguatan dolar menghadirkan 
masalah lain. Bagi perusahaan-
perusahaan yang melakukan banyak 
bisnis di luar AS, semuanya masalah 
bertambah,” lanjutnya. Pelemahan nilai 
tukar yuan dan penguatan dolar AS 
menimbulkan tantangan bagi 
perusahaan AS yang berbisnis di China, 
dengan secara efektif menaikkan biaya 
barang-barang mereka untuk konsumen 
Tiongkok. Menambah ketegangan, 
Kementerian Perdagangan China 
menyatakan perusahaan-perusahaan 
China telah berhenti membeli produk-
produk pertanian AS. China juga tidak 
akan mengesampingkan penetapan tarif 
impor pada produk pertanian AS yang 
dibeli setelah 3 Agustus. Saham 
perusahaan teknologi S&P 500, yang 

sangat terekspos pada pasar China, pun 
melorot 4,1 persen. Saham Apple Inc 
merosot 5,2 persen setelah analis 
memperingatkan bahwa rencana 
pengenaan tarif baru dapat mengurangi 
permintaan untuk iPhone. Adapun indeks 
semikonduktor Philadelphia turun 4,4 
persen. Indeks Volatilitas CBOE, 
barometer tingkat kekhawatiran investor, 
melonjak 6,98 poin ke level 24,59, level 
tertingginya dalam sekitar tujuh bulan. 
“Pelemahan saham bisa bertambah jika 
tidak ada tanda-tanda perbaikan dalam 
hubungan perdagangan AS-China 
sebelum September, ketika tarif yang 
baru diumumkan akan berlaku,” jelas 
Keith Lerner, kepala strategi pasar di 
SunTrust Advisory Services, Atlanta. 
"Ada sedikit kekosongan di pasar selama 
beberapa pekan ke depan. Kita sedang 
dalam fase korektif ini dan sepertinya 
akan terus berlanjut” kata Keith. 
Sementara itu di Indonesia Kondisi ini 
menimbulkan kekhawatiran bagi usaha 
secara global, termasuk di Indonesia. 
Devaluasi mata uang Yuan akan 
mendorong ekspor China lebih besar 
mengingat produk Negeri Tirai Bambu ini 
akan menjadi murah. Jika mengacu 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

catatan sebelumnya, berdasarkan data 
Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 
seperempat (28,49%) produk non-
migas impor yang datang ke Indonesia 
pada tahun 2018 berasal dari China. 
Barang yang paling banyak diimpor 
adalah telepon seluler (HS 8517), 
dengan nilai mencapai US$ 3,72 miliar 
di tahun 2018. Kemudian mesin 
pengolah data otomatis (HS 8471) 
dengan total nilai US$ 1,65 miliar. 
Selebihnya adalah barang yang 
sebagian besar merupakan bahan baku 
produksi di berbagai industri, elektronik, 
konstruksi, dan kimia. Menanggapi 
devaluasi Yuan ini, Wakil Ketua Umum 
Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(Apindo) Shinta Widjaja Kamdani 
memandang bahwa Indonesia dan 
negara-negara lain di dunia hanya 
mempunyai sedikit peluang untuk 
mengatasi isu murahnya barang dari 
China akibat devaluasi Yuan. 
Menurutnya, setiap negara memiliki 
kebebasan terkait penetapan kebijakan 
moneter masing-masing. "Singkatnya, 
China memiliki kebebasan untuk 
menentukan nilai tukar mata uangnya 

selama mereka mampu menanggung 
segala konsekuensinya antara lain seperti 
kecukupan reserves atau devisa, tekanan 
transaksi di pasar domestik dan 
internasional yang menggunakan mata 
uang tersebut, perhitungan pencegahan 
krisis moneter, dan lain-lain," kata Shinta 
kepada CNBC Indonesia, Rabu 
(7/8/2019). Lebih lanjut, dia mengatakan 
bahwa hal tersebut dibolehkan secara 
internasional. Walaupun hal itu dipandang 
sinis dan dikhawatirkan menjadi pemicu 
krisis seperti halnya yang terjadi di 
Indonesia pada 1998 ketika Indonesia 
tidak kuat menanggung konsekuensi nilai 
tukar rupiah yang diset terlalu rendah 
terhadap dolar AS. "Hal kedua, karena 
nilai tukar Yuan tidak floating dan 
ditentukan menurut mekanisme pasar, kita 
jadi tidak bisa mengukur berapa 
sebenarnya harga produk China bila 
diukur dengan harga pasar yang berlaku," 
jelasnya. Karena itu, Indonesia dan 
negara lainnya dianggap sulit mengklaim 
jika produk mereka disubsidi atau 
didumping. Sebab, berdasarkan peraturan 
WTO semua tuduhan dumping dan 
subsidi berpatokan pada harga yang 
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berlaku di pasar internasional. "Jadi 
perbandingannya menjadi tidak fair 
karena nilai tukar mereka sangat 
rendah sementara nilai tukar kita dan 
negara pembanding lain sangat tinggi," 
tambahnya. Untuk menjaga 
keseimbangan perdagangan Indonesia 
dan China, Shinta mengatakan perlu 
adanya pengawasan perdagangan 
Indonesia-China, utamanya 
mengawasi permintaan di dalam negeri 
terhadap produk China. Tapi disisi lain 
pengusaha tekstil diuntungkan dengan 
adanya perang dagang ini. Asosiasi 
Pertekstilan Indonesia (API) 
menargetkan ekspor Tekstil dan 
Produksi Tekstil (TPT) bisa capai US$ 
15 miliar hingga tahun 2019. Sikap 
optimisme ini didorong oleh fenomena 
perang dagang antara Amerika Serikat 
dan Cina yang hingga kini belum 
menemui titik terang. Ketua Umum 
API, Ade Sudrajat Usman, menilai 
fenomena perang dagang antara 
Amerika Serikat dengan Cina bersifat 

menguntungkan bagi ekspor TPT 
nasional lantaran berpotensi membuka 
peluang pasar baru di Amerika Serikat. 
Fenomena ini menyebabkan produk TPT 
yang dihasilkan oleh Cina sulit memasuki 
pasar Amerika Serikat karena memiliki 
harga yang lebih mahal akibat 
pembebanan tarif impor. “(akan ada) 
pengalihan order dari buyer yang biasa 
beli dari Cina,” ujar Ade. Pandangan yang 
senada juga disampaikan oleh Sekretaris 
Perusahaan PT Pan Brothers Tbk, Iswar 
Deni. Deni percaya hubungan dagang 
antara Amerika Serikat dengan Cina yang 
kembali memanas berpotensi membuat 
produk TPT Indonesia memiliki harga 
yang kompetitif untuk bersaing di pasar 
TPT Amerika Serikat. Brand-brand 
pakaian ternama di Amerika Serikat yang 
selama ini mengekspor produk TPT dari 
luar diyakini akan melirik produk-produk 
TPT dengan harga yang lebih rendah. 
“brand misalnya Nike lah siapa lah, dia 
kan pasti milih (produk) yang lebih murah 
dong yang bisa masuk (ke) sana,“ ujar 

Deni. Emiten tekstil dan garmen PT Sri 
Rejeki Isman Tbk bakal terus 
memanfaatkan perang dagang antara 
Amerika Serikat (AS) dan China yang 
masih memanas untuk meningkatkan 
penjualan 
ekspor 
nya. 
Sebab, 
SRIL 
sudah 
memetik 
berkah 
dari 
perang 
dagang 
ini. 
Direktur 
Utama 
SRIL Iwan 
Setiawan 
Lukminto 
mengatak
an, 
sepanjang semester I-2019, kontribusi 
penjualan ke AS dan Amerika Latin 
meningkat sebanyak 3,2 kali lipat. 

Kontribusi ekspor dari kedua kawasan 
tersebut mencapai 13,6% dari total 
penjualan ekspor semester I-2019 yang 
sebesar US$ 377,70 juta. Dengan kata 
lain, nilai ekspornya mencapai US$ 51,35 

juta, naik 
dari US$ 
15,98 juta 
pada 
periode 
sama 
tahun 
sebelumny
a. Ke 
depan, 
Iwan 
melihat, 
masih ada 
kesempata
n bagi 
SRIL untuk 
terus 
meningkatk
an 

penjualannya ke AS.  Alasannya, 
Indonesia memiliki hubungan yang baik 
dengan negara Paman Sam tersebut. 
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“Saat ini, untuk ekspor kami utamanya 
mengincar banyak ke AS karena AS 
adalah motor ekonomi dunia yang 
besar dan negara ini memang tengah 
mencari pemasok baru untuk tekstil dan 
garmen,” ujar dia di Menara Kompas, 
Jakarta, Selasa (6/8). Sebagai 
informasi, pendapatan SRIL pada 
semester I-2019 mencapai US$ 631,64 
juta. Jumlah ini meningkat 16,16% dari 
periode sama tahun 2018 yang sebesar 
US$ 543,76 juta. Sebanyak 59,8% dari 
total pendapatan SRIL disumbang 
penjualan ekspor dan sisanya dari 
domestik. Melihat peluang bisnis ekspor 
dari pasar AS ini, Iwan menargetkan 
kontribusi penjualan ekspor bisa 
meningkat menjadi 62%-65% dari total 
penjualan pada tahun ini. Pada akhir 
2018, kontribusi penjualan ekspor 
terhadap total pendapatan SRIL 
mencapai 60,3%. Sebagai informasi, 
SRIL telah mengekspor produknya ke 
lebih dari 100 negara. Secara rinci, per 
kuartal I-2019, pasar SRIL secara 
wilayah terdiri dari Indonesia 40%, Asia 
37%, Eropa 9%, dan Amerika 7%. 

Kemudian, sisa 7% adalah Uni Emirat 
Arab (UEA), Afrika, dan Australia. Hingga 
akhir tahun ini, SRIL menargetkan 
pertumbuhan penjualan sebesar 10%-
15% dari US$ 1,03 miliar per 2018. 
Kemudian, dari segi laba bersih, SRIL 
menargetkan pertumbuhan 5% pada 
tahun ini dari  laba senilai US$ 84,5 juta 
di 2018. Pada semester I-2019, SRIL 
mencatatkan kenaikan laba bersih bersih 
12,29% secara tahunan menjadi US$ 
63,25 juta. Masih belum jelas langkah 
apa yang akan diambil oleh Washington 
selanjutnya. Namun jika kemudian 
banyak negara lain melakukan hal 
serupa (melemahkan mata uang demi 
menggenjot ekspor), maka terjadilah apa 
yang disebut perang mata uang. Dalam 
kondisi seperti ini, tingkat ketidakpastian 
perekonomian global semakin 
membuncah. Investor semakin dibuat 
takut untuk masuk ke instrumen-
instrumen berisiko. Bagaimana Indonesia 
apakah sudah siap dengan perang ini. 
Suka atau tidak ini akan berdampak pada 
Indonesia. Dan Indonesia harus siap 
untuk menghadapinya. 
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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

Masalah tenggorokan yang kering, tak 
jarang menyebabkan iritasi dan 
menyakitkan. Tenggorokan kering 
memang menjadi kondisi yang sering 
dialami oleh banyak orang. Biasanya, 
ini bukan lah suatu kondisi yang serius, 
tapi tentu bisa membuat 
ketidaknyamanan bagi mereka yang 
mengalaminya.
Oleh karena itu, Anda tidak bisa 
menganggap enteng tenggorokan yang 
kering. Jika Anda tak mau selamanya 
terganggu oleh kondisi ini, maka Anda 
harus mengetahui dulu apa akar 
penyebabnya, untuk kemudian bisa 
menghindarinya di kemudian hari.
Ada beberapa alasan, mengapa 
tenggorokan Anda bisa terasa sangat 
kering. Coba ingat-ingat lagi, mana di 
antara alasan ini yang mungkin Anda 
alami?

Penyebab Tenggorokan Kering

1. Tidur dengan mulut terbuka
Ini adalah salah satu penyebab paling 
umum dari tenggorokan kering, yang juga 
kera kali diabaikan. Tanpa sadar, kita 
sering kali tertidur dengan mulut yang 
terbuka, dan pada akhirnya menyebabkan 
tenggorokan terasa kering keesokan 
paginya saat terbangun. Ini karena 
selama malam hari saat Anda tertidur, 
udara dari luar mengeringkan air liur di 
dalam mulut Anda, yang pada akhirnya 
menyebabkan Anda terbangun dengan 
tenggorokan yang kering.
2. Flu
Flu juga bisa menjadi alasan mengapa 
Anda mengalami kondisi tenggorokan 
kering. Flu adalah penyakit pernapasan, 
jadi jika Anda terserang flu, Anda mungkin 
juga akan mengalami sakit tenggorokan 
atau tenggorokan kering. Hidung yang 
tersumbat membuat Anda kesulitan untuk 
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bernapas melalui hidung, sehingga 
mulut membantu sistem pernapasan 
Anda. Sayangnya, ini pada akhirnya 
juga bisa membuat tenggorokan Anda 
kering saat flu.
3. Dehidrasi
Tak diragukan lagi, bahwa dehidrasi 
menjadi salah satu alasan paling umum 
dari sakit tenggorokan dan tenggorokan 
kering. Anda mungkin belum cukup 
minum, sehingga tubuh Anda 
mengalami dehidrasi. Ketika tubuh 
Anda mengalami dehidrasi, tubuh tidak 
menghasilkan jumlah air liur yang 
normal seperti yang biasanya terjadi 
ketika tubuh tidak mengalami dehidrasi. 
Ini pada akhirnya akan menyebabkan 
kondisi tenggorokan kering.
4. Pilek
Pilek merupakan salah satu infeksi 
paling umum yang dialami oleh hampir 
setiap orang. Pilek, juga menjadi alasan 
mengapa tenggorokan Anda terasa 
kering. Bahkan, pilek yang parah juga 

bisa menyebabkan tenggorokan gatal dan 
membuat Anda tidak nyaman.
5. Radang tenggorokan
Ada infeksi tenggorokan yang dikenal 
sebagai radang tenggorokan. Infeksi 
radang tenggorokan ini biasanya 
disebabkan oleh bakteri. Infeksi radang 
tenggorokan bisa menyebabkan Anda 
menderita sakit tenggorokan yang parah. 
Tetapi dalam beberapa kasus, radang 
tenggorokan juga dapat menyebabkan 
Anda mengalami tenggorokan kering.
6. Tonsilitis
Tonsilitis merupakan infeksi atau 
peradangan pada jaringan tonsil atau 
amandel, akibat serangan virus atau 
bakteri. Amandel sebenarnya bertugas 
untuk melawan infeksi yang masuk ke 
dalam tubuh saat masa kanak-kanak. 
Tetapi, ketika amandel terinfeksi baik oleh 
virus atau bakteri, kedua amandel akan 
membengkak karena peradangan. Ini 
pada akhirnya bisa menyebabkan rasa 
sakit di tenggorokan atau membuat 
tenggorokan Anda terasa kering.

Pemerintah Pakistan, Rabu (7/8/2019), 
menyatakan mengusir duta besar India 
dan komisaris Tinggi India, seiring 
dengan sengketa terhadap wilayah 
Kashmir, yang membuat konflik India-
Pakistan kembali memanas.
“Kami akan memanggil kembali duta 
besar kami dari Delhi dan mengirim 
kembali utusan mereka,” kata Menteri 
Luar Negeri Pakistan, Shah Mehmood 
Qureshi, dalam pernyataan yang 
disiarkan televisi, Rabu (7/8/2019).
Shah Mehmood Qureshi, yang sedang 
menghadiri pertemuan khusus 
Organisasi Konferensi Islam (OKI), di 
Jeddah, Arab Saudi, mengatakan 
Pakistan juga akan menurunkan 
peringkat hubungan diplomatik dan 
menangguhkan perdagangan bilateral 
dengan India.Menurut Shah Mehmood 
Qureshi, India telah membunyikan 
genderang permusuhan dengan 
mencabut status khusus terhadap 
Kashmir.Pada Senin (5/8/2019), 
pemerintah India mencabut status 
khusus Kashmir dalam upaya untuk 
sepenuhnya mengintegrasikan wilayah 
mayoritas Muslim-nya dengan seluruh 

Pakistan Usir Dubes India

Internasional

negara. Langkah ini dinilai paling 
kontroversial terhadap wilayah Himalaya 
yang bermasalah dalam hampir tujuh 
dekade.
“Saya menegaskan kembali sikap 
Pakistan tentang resolusi damai dari 
perselisihan Jammu dan Kashmir dan 
bahwa permusuhan India tidak memberi 
saya banyak harapan untuk perjanjian 
perdamaian,” kata Shah Mehmood 
Qureshi.Pada Selasa (6/8/2019), 
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan 
mengatakan pemerintahnya akan 
menentang langkah India untuk 
mengubah status konstitusional Kashmir 
yang dikelola India di Dewan Keamanan 
PBB. Imran Khan mendesak masyarakat 
internasional untuk campur tangan 
dalam krisis atau risiko destabilisasi 
kawasan.
“Kami akan mengangkat ini di setiap 
tingkat, di Dewan Keamanan 
Perserikatan Bangsa Bangsa. Kami 
sedang memikirkan bagaimana kami 
bisa pergi ke Mahkamah Internasional 
melalui Dewan Keamanan PBB, kami 
akan mengangkat masalah ini di setiap 
forum,” kata Imran Khan saat berpidato 
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pada sidang bersama parlemen 
Pakistan di Islamabad.Imran Khan 
memperingatkan bahwa langkah India 
dapat menyebabkan lebih banyak 
kekerasan di Kashmir dan memicu 
ketegangan antara kedua negara.“Saya 
tidak menggunakan ancaman nuklir, 
saya menggunakan akal sehat saya. 
Kami memohon kepada dunia jika dunia 
tidak melakukan apa-apa sekarang, hal 
ini akan memiliki konsekuensi serius,” 
kata Imran Khan.Tiongkok dan 
Pakistan, yang juga mengklaim bagian 
dari wilayah Kashmir, telah 
menyuarakan penolakan sengit 
terhadap langkah India. 
Kashmir telah dibagi antara India dan 
Pakistan sejak kemerdekaan kedua 
negara pada tahun 1947.Pada Senin 
(5/8/2019), pemerintah India mencabut 
status khusus Kashmir dalam upaya 
untuk sepenuhnya mengintegrasikan 
wilayah mayoritas Muslim-nya dengan 
seluruh negara. Langkah ini dinilai 
paling kontroversial terhadap wilayah 
Himalaya yang bermasalah dalam 
hampir tujuh dekade.“Seluruh konstitusi 
akan berlaku untuk negara Jammu dan 

Kashmir,” ujar Menteri Dalam Negeri 
India, Amit Shah, yang sekaligus 
mengakhiri hak negara bagian Kashmir 
untuk membuat undang-undang 
sendiri.Seorang juru bicara kementerian 
luar negeri India tidak segera menanggapi 
permintaan komentar. 
Tetapi menjelang keputusan kontroversial 
itu, militer India mengirim ribuan pasukan 
tambahan ke wilayah yang 
disengketakan, memaksakan jam malam 
di beberapa tempat, menangkap para 
pemimpin politik, dan menutup jalur 
telekomunikasi.
Sebaliknya, Pakistan mengecam tindakan 
India sebagai "ilegal" dan mengatakan 
bahwa tindakan itu tidak akan pernah 
dapat diterima oleh orang-orang Jammu, 
Kashmir dan Pakistan.
Pada Senin (5/8), Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio 
Guterres, mendesak semua pihak untuk 
menahan diri, menurut juru bicara 
Stephane Dujarric. Sementara, Amerika 
Serikat menyerukan "perdamaian dan 
stabilitas" di sepanjang perbatasan de 
facto yang memisahkan India dan 
Pakistan di Kashmir.
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 Bank Sentral Amerika Serikat (Federal 
Reserve/The Fed) dilaporkan siap 
melakukan pembelian kembali 
(buyback), jika Tiongkok melepas surat 
utang (obligasi) Amerika Serikat (AS). 
Sejumlah pengamat menilai ancaman 
senjata 
pamungkas 
Tiongkok 
dengan 
melepas 
obligasi AS 
yang nilainya 
mencapai US$ 
1,1 triliun atau 
setara Rp 
14.202 triliun 
untuk 
menghadapi 
perang 
dagang, sudah 
diantisipasi AS. 
Diungkapkan, 
dalam laporan 
kepada 
Kongres sejak 
2012, Departemen Keuangan AS 
menyatakan bahwa The Fed 
"sepenuhnya mampu" membeli Obligasi 
AS yang akan dilepaskan Tiongkok ke 
pasar untuk mengendalikan konsekuensi 
ekonomi.Tak hanya itu, The Fed bahkan 
meyakini bahwa Tiongkok tidak akan 
mudah melepas obligasi AS karena 
menjanjikan keuntungan yang lebih 
besar dibandingkan obligasi yang 
ditawarkan negara lain.AS tetap menjadi 
tujuan utama pasar obligasi Tiongkok, 
meski Tiongkok memiliki beberapa 
tempat alternatif untuk memarkir 
cadangan devisanya yang US$ 3,1 
triliun.Selain obligasi AS, Tiongkok juga 
tertarik dengan obligasi Jerman dan 
Jepang, tetapi kedua obligasi dari 
negara tersebut tidak menawarkan imbal 
hasil terbaik.Namun imbal hasil 1,63% 
pada utang pemerintah AS 10-tahun, 
jauh lebih baik daripada pengembalian 
negatif 0,59% pada obligasi Jerman 
yang setara, yang mencapai rekor 

The Fed Siap Buyback Obligasi AS
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terendah pada Rabu (7/8).Sejumlah 
pengamat mengatakan, sejauh ini 
Tiongkok mengantisipasi ancaman 
kenaikan tarif impor barang terbaru 
sebesar 25% yang akan diberlakukan AS 
pada 1 September 2019, dengan 

melemahkan 
mata uang 
yuan, sudah 
tepat. 

"Ada 
kemungkina
n, Tiongkok 
akan 
melemahkan 
yuan di atas 
7,5 terhadap 
dolar AS, 
jika Presiden 
Donald 
Trump, 
menaikkan 
tarif hingga 
25% 
terhadap 

barang Tiongkok," demikikan analisa Bank 
of America Merrill Lynch.Mata uang 
Tiongkok telah mendapatkan perhatian 
yang lebih besar dalam beberapa hari 
terakhir setelah Beijing membiarkan yuan 
melemah melewati level psikologis penting 
7 per dolar untuk pertama kalinya sejak 
krisis keuangan global.Depresiasi yuan 
terjadi setelah Trump mengancam akan 
menampar tarif 10% pada US$ 300 miliar 
barang-barang Tiongkok mulai 1 
September 2019. Jika itu terjadi, nilai tukar 
dolar AS-Tiongkok akan menyentuh 7,3 
poin pada akhir 2019, lebih lemah dari 
perkiraan sebelumnya 6,63 poin.Banyak 
analis mengatakan mereka 
memperkirakan Trump akan menaikkan 
tarif pada semua barang Cina hingga 25% 
setelah eskalasi baru-baru ini dalam 
pertarungan AS-China. Tingginya tingkat 
tarif seperti itu akan melukai sentimen 
lebih lanjut dan Federal Reserve AS 
kemungkinan akan melangkah untuk 
membendung beberapa hal negatif.

Sampah menjadi persoalan paling rumit 
saat ini. Perlu diketahui, tiap-tiap kota di 
Indonesia pasti menghasilkan sampah. 
Hanya saja, berbagai kota itu memiliki 
cara masing-masing untuk mengolah 
sampah. Salah satunya Surabaya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini 
punya cara jitu untuk atasi sampah-
sampah yang menumpuk di Surabaya. 
Berikut cara Risma saat mengatasi 
masalah sampah:
Bank Sampah
Warga surabaya terbiasa mengolah 
sampah secara mandiri. Wali Kota Tri 
Rismaharini mengatakan, ada warga 
yang mengelola sampah dengan 
memisahkan sampah organik dan 
anorganik. Sampah organik akan dibuat 
kompos dan anorganik akan disetor ke 
bank sampah. Setiap satu bulan akan 
dijual. Dari hasil penjualan sampah itu 
merupakan tabungan dari setiap 
keluarga.
"Mereka akan mencatat misalkan 
sampah botol plastik, berapa sampah 
kertas. Itu nanti ditimbang karena 
masing-masing ada harganya, yang 

Gebrakan Risma Atasi Sampah 

mereka dapat berapa. Tiap bulan dijual 
dan dinamakan bank. Uangnya disimpan 
kalau mereka butuh diambil," kata 
Risma.Risma menuturkan, total biaya dari 
bank sampah itu sekitar Rp87 juta. Selain 
itu, Pemkot Surabaya juga memiliki 
tempat pengolahan sampah terpadu.
Menggunakan Alat Pengelolaan Sampah
Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan 
bahwa Surabaya memiliki alat 
pengelolaan sampah seharga Rp 30 
miliar. Risma menyebut alat ini bisa efisien 
mengatasi sampah bilang di pantau dan 
dikontrol.
“Itu kita pantau betul kuncinya di 
monitoring dan kontrol sehingga mungkin 
efisien. Dan karena sampah itu turun, dan 
kemudian kita gunakan alat konvektor 
untuk angkut sehingga anggaran kita 
semakin lama semakin turun," kata 
Risma.
Masyarakat akan Mencontoh Pemerintah
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini 
mengatakan, untuk mendorong 
masyarakat peduli terhadap sampah juga 
dimulai dari pemerintah yang memberikan 
contoh kepada masyarakat.

Tanah Air
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“Pertama kita harus bersih dulu 
pemerintah. Bagaimana paksakan 
masyaraka
t untuk 
kelola 
sampah, 
tugas tidak 
kami 
lakukan. 
Tugas 
pemerintah
, saya tidak 
mau kotor, 
masyarakat 
dan 
pemerintah 
sudah 
lakukan, 
minimal 
tidak 
membuat kotor. Tidak membuang 
sampah sembarangan," ujar Wali Kota 
Perempuan pertama di Surabaya ini.
Membuat Rumah Kompos
Untuk tangani sampah di Surabaya, 
Walkot Surabaya Tri Rismaharini 

membuat rumah kompos sebanyak 28 
buah. Dengan adanya rumah kompos 

ini, bisa 
mengurang
i sebagian 
sampah 
yang akan 
dibuang ke 
TPA. 
Selain itu, 
akan ada 
banyak 
kompos-
kompos 
yang 
dihasilkan.
"Taman itu 
kalau saya 
rawat 
dengan 

kimia itu mahal sekali, sehingga saya 
membuat rumah kompos. Rumah 
kompos yang itu jumlahnya banyak 
sekali di Surabaya sekitar 28 rumah 
kompos. Ini yang mengurangi sampah 
yang kita buang ke TPA," kata Risma.
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Megawati Soekarnoputri kembali 
dikukuhkan sebagai Ketua Umum 
PDIP, setelah terpilih secara aklamasi 
dalam Kongres V PDIP di Inna Grand 
Bali Beach Hotel Sanur, Denpasar, 
Kamis 
(8/8/2019) 
malam. 
Seluruh 
utusan 
DPD dan 
DPC serta 
perwakilan 
luar negeri 
PDIP, 
dalam 
pandangan 
umumnya 
kembali 
memilih 
Megawati 
sebagai 
calon 
tunggal ketua umum.
Usai dikukuhkan, Megawati 
menjelaskan alasannya menerima 
kembali mandat sebagai ketua umum 
PDIP. Salah satunya, karena dirinya 
menyadari perlu persiapan matang 
untuk Pilkada Serentak 2020 dan 
Pemilu 2024."Ya itu makanya saya 
adakan kongres, untuk melakukan 
persiapan. Jadi sebenarnya banyak 
yang lupa, dari teman-teman partai saja 
juga banyak yang tidak sadari bahwa 
sebenarnya tahun 2020 akan ada 
Pilkada, jumlahnya cukup besar. Lalu 
setelah itu masuk (Pemilu) 2024," 
papar Megawati.Megawati juga 
menyinggung soal kaum milenial. Ia 
berpandangan, kalangan milenial pun 
harus bisa menunjukkan arah dan 
tujuan dalam bernegara.
“Yang namanya disebut Pak Jokowi 
kalangan milenial, sehingga ya 
tentunya akan harus memberikan arah 
dan tujuan berbangsa dan bernegara. 
Boleh saja aksi milenial, tetapi ada 
dasar-dasar yang namanya 
kebangsaan yang tidak bisa 

Megawati : Bukan Ambisi, Tetapi Harus

ditinggalkan oleh mereka, baik Indonesia 
ataupun di dunia," tandasnya.Megawati 
kemudian mengungkapkan harapannya 
agar PDIP menjadi partai pelopor dan 
memenangkan Pemilu untuk ketiga 

kalinya 
(hattrick). 
Megawati 
tak ambil 
pusing jika 
ada yang 
menyebut
nya 
ambisius."
Kalau tadi 
bilang 
hattrick, 
ya, saya 
tentu 
berharap 
kalau bisa, 
karena 
saya ingin 

jadikan sebagai partai pelopor dan 
tentunya semua partai berkeinginan jadi 
pelopor. Partai pelopor itu kan lebih 
daripada yang lain. Ya, saya harap betul-
betul itu bisa terjadi. Seharusnya sebagai 
alat perjuangan parpol itu bisa bawa 
negara mempunyai sebuah tujuan yang 
fokus," ucapnya.Megawati mengatakan, 
"kita ini mau bawa Indonesia katakan 50 
tahun lagi mau apa 100 tahun lagi 
bagaimana. Itu bukan sebuah hal yang 
kelihatan, bisa dibilang kalau sinis 'wah, 
Bu Mega kok sangat ambisius'. Bukan 
ambisius, tapi saya kira itu harus," 
pungkas Megawati.
Sementara itu pimpinan sidang 
mengatakan, "Kesemuanya aklamasi 
memohon kesediaan Ibu Megawati 
Soekarnoputri untuk memimpin PDIP 
periode 2019-2024," kata Ketua Sidang 
Kongres V PDIP Soeryo Respationo, saat 
memimpin sidang.Menurutnya, sebagai 
pimpinan sidang menanyakan kepada 
seluruh utusan sidang Kongres V dan 
serentak mereka menyetujui secara 
aklamasi," imbuh Ketua DPD PDIP 
Provinsi Kepulauan Riau itu.

3. ZFK (Zulfikar) swasta
Tersangka penerima:
a. INY (I Nyoman Dhamantra) anggota 
DPR 2014-2019
b. MBS (Mirawati Basri) orang 
kepercayaan INY
c. ELV (Elviyanto) swasta
Nyoman Dhamantra diduga meminta fee 
Rp 3,6 miliar dan Rp 1.700-1.800 tiap kg 
lewat Mirawati untuk mengurus izin kuota 
20 ton bawang putih. Suap itu diduga 
berasal dari Chandry dan Doddy.
KPK menyebut duit yang sudah diberikan 
kepada Dhamantra berjumlah Rp 2 miliar. 
Duit itu ditransfer lewat rekening money 
changer."Diduga uang Rp 2 miliar yang 
ditransfer melalui rekening adalah uang 
untuk 'mengunci' kuota impor yang 
diurus. Dalam kasus ini, teridentifikasi 
istilah 'lock kuota'," kata Ketua KPK Agus 

Menteri Pertanian Amran Sulaiman 
menegaskan akan menindak tegas 
jajarannya bila terlibat kasus suap impor 
bawang putih. Dalam kasus suap impor 
bawang putih, KPK menetapkan 6 
tersangka, termasuk anggota DPR 
Nyoman Dhamantra. 
"Satu kata, ada staf pertanian terlibat, 
aku pecat. Tidak ada surat peringatan," 
kata Amran di sela kunjungannya di 
Makassar, Sulsel, Jumat (9/8/2019).
"Sektor pertanian ada terlibat, aku 
pecat," tegasnya.
Amran mengatakan pihaknya sudah 
menyusun daftar hitam bagi 70 importir 
terkait pertanian. Selain itu, ada importir 
yang menjalani proses hukum.
"Kedua, kita proses hukum 782 importir. 
Kami kerja sama dengan kepolisian dan 
tersangka 409 orang. Tidak ada ruang 
bermain-main di pertanian," tegasnya.
Dalam kasus dugaan suap impor 
bawang putih ini, ada enam orang yang 
ditetapkan KPK sebagai tersangka, 
yaitu:
1. CSU alias Afung (Chandry Suanda) 
pemilik PT Cahaya Sakti Agro
2. DDW (Doddy Wahyudi) swasta

KPK OTT Suap Impor Bawang

Cafe/Restaurant for sale American
food breakfast and lunch deli
grilled food and bagels. Has seatting
area and parkinf lot 80K. 
Location in City Avenue.
call : 347 - 861 - 5057
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Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359
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Pasang Iklan
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$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Internasional

Sepuluh pekan sudah demo Hong Kong 
berlangsung. Sejauh ini tidak nampak 
tanda-tanda pemerintah atau 
demonstran menyurutkan aksinya.
Sejak 9 Juni lalu ratusan ribu warga 
Hong Kong turun ke jalan mendukung 
protes terhadap RUU Ekstradisi dan 
menyuarakan ketidakpuasan mereka 
dengan kebijakan pemerintah.
Pekan lalu banyak keluarga dan warga 
lansia ikut bergabung dalam demo untuk 
menunjukkan dukungan mereka kepada 
demonstran. Padahal pemerintah China 
berharap kelompok 'mayoritas yang 
diam' ini menjadi pintu mereka untuk 
melemahkan demonstran.Dalam jumpa 
pers di Beijing Selasa lalu, juru bicara 
pemerintah Hong Kong membagi 
demonstran menjadi dua kelompok.
"Di bagian terdepan ada kelompok kecil 
pendemo radikal. Di bagian tengah 
adalah warga yang lebih ramah yang 
selama ini dibujuk rayu untuk ikut 
berunjuk rasa," kata Yang Guang, juru 
bicara Kantor Urusan Hong Kong dan 
Macau, seperti dilansir laman CNN, 
Kamis (8/8).Dalam jumpa pers itu Yang 
menyoroti soal dampak ekonomi dari 
demo Hong Kong dan mendesak warga 
untuk 'tetap setia menjaga tanah air kita 
yang indah'.
"Lakukan seperti yang diperbuat 
seorang ibu kepada anaknya yang 

sedang marah di rumah," kata dia. 
Menurut Yang demo Hong Kong ini 
sudah melebihi batas kebebasan 
berekspresi yang diizinkan.
Meski tidak ada tanda-tanda demo akan 
mereda, namun pengamat menilai 
pemerintah China akan berharap 
serangan demonstran terhadap fasilitas 
publik akan membuat mereka tidak 
disukai sebagian kelompok masyarakat.
“Mereka adalah kelompok masyarakat 
moderat, warga berumur yang 
konservatif, orang tua yang takut anak-
anak mereka melanggar hukum, 
ditangkap, dan merusak masa depan 
mereka," kata Ma Ngok, pengamat politik 
dari Universitas Hong Kong.
Namun menurut Ma, meski Beijing 
berusaha memisahkan elemen separatis 
radikal dalam demo di Hong Kong, 
kekerasan oleh aparatlah yang selama ini 
dipandang lebih buruk di mata 
masyarakat."Sejauh ini saya belum 
melihat ada serangan balik massal 
terhadap para pendemo," kata Ma.
Dalam jumpa pers Selasa lalu itu 
pemerintah Hong Kong kembali 
menyinggung soal dampak ekonomi dari 
demo yang berlarut-larut.
“Kami ingin tegaskan kepada sekelompok 
kecil mereka yang berbuat kekerasan, 
siapa pun yang bermain api akan 
terbakar," kata Yang. 
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Sepuluh pekan sudah demo Hong Kong 
berlangsung. Sejauh ini tidak nampak 
tanda-tanda pemerintah atau 
demonstran menyurutkan aksinya.
Sejak 9 Juni lalu ratusan ribu warga 
Hong Kong turun ke jalan mendukung 
protes terhadap RUU Ekstradisi dan 
menyuarakan ketidakpuasan mereka 
dengan kebijakan pemerintah.
Pekan lalu banyak keluarga dan warga 
lansia ikut bergabung dalam demo untuk 
menunjukkan dukungan mereka kepada 
demonstran. Padahal pemerintah China 
berharap kelompok 'mayoritas yang 
diam' ini menjadi pintu mereka untuk 
melemahkan demonstran.Dalam jumpa 
pers di Beijing Selasa lalu, juru bicara 
pemerintah Hong Kong membagi 
demonstran menjadi dua kelompok.
"Di bagian terdepan ada kelompok kecil 
pendemo radikal. Di bagian tengah 
adalah warga yang lebih ramah yang 
selama ini dibujuk rayu untuk ikut 
berunjuk rasa," kata Yang Guang, juru 
bicara Kantor Urusan Hong Kong dan 
Macau, seperti dilansir laman CNN, 
Kamis (8/8).Dalam jumpa pers itu Yang 
menyoroti soal dampak ekonomi dari 
demo Hong Kong dan mendesak warga 
untuk 'tetap setia menjaga tanah air kita 
yang indah'.
"Lakukan seperti yang diperbuat 
seorang ibu kepada anaknya yang 

sedang marah di rumah," kata dia. 
Menurut Yang demo Hong Kong ini 
sudah melebihi batas kebebasan 
berekspresi yang diizinkan.
Meski tidak ada tanda-tanda demo akan 
mereda, namun pengamat menilai 
pemerintah China akan berharap 
serangan demonstran terhadap fasilitas 
publik akan membuat mereka tidak 
disukai sebagian kelompok masyarakat.
“Mereka adalah kelompok masyarakat 
moderat, warga berumur yang 
konservatif, orang tua yang takut anak-
anak mereka melanggar hukum, 
ditangkap, dan merusak masa depan 
mereka," kata Ma Ngok, pengamat politik 
dari Universitas Hong Kong.
Namun menurut Ma, meski Beijing 
berusaha memisahkan elemen separatis 
radikal dalam demo di Hong Kong, 
kekerasan oleh aparatlah yang selama ini 
dipandang lebih buruk di mata 
masyarakat."Sejauh ini saya belum 
melihat ada serangan balik massal 
terhadap para pendemo," kata Ma.
Dalam jumpa pers Selasa lalu itu 
pemerintah Hong Kong kembali 
menyinggung soal dampak ekonomi dari 
demo yang berlarut-larut.
“Kami ingin tegaskan kepada sekelompok 
kecil mereka yang berbuat kekerasan, 
siapa pun yang bermain api akan 
terbakar," kata Yang. 
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