
02 www.sipbuletin.com

Rabu 08/14/19

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 13.584.-

bersambung ke hal 3

Kurs BI Rp 13.880.-

Edisi 1191

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Radikalisme itu berpotensi terjadi 
pada setiap aliran apapun itu juga, 
baik itu dari dasar/sentimen agama 
hingga dasar ideologi. Jika kita 
menengok dari sejarah, dulu ada 
pemberontakan PKI Madiun yang 
ingin berontak dan menggantikan 
Pancasila dengan Komunisme, lalu 
dulu ada DI/TII yang juga ingin 
menggantikan Pancasila dengan 
syariat Islam. Kedua-duanya adalah 
kelompok yang begitu radikal dalam 
berjuang memperjuangkan 
ideologinya masing-masing, 

meskipun jenisnya berbeda, namun 
caranya sama dengan mengangkat 
senjata. Lalu terkait radikalisme 
berdasarkan agama, mungkin di Indonesia 
sebagai orang yang mayoritas beragama 
Islam, radikalisme lebih tinggi potensinya 
berasal dari agama mayoritas yaitu Islam, 
tetapi di negara bermayoritas Kristen atau 
Hindu, radikalisme pun berasal dari agama 
mayoritas Kristen serta Hindu lebih 
berpotensi tinggi. Potensi kekerasan 
hingga pembunuhan pun bisa terjadi atas 
nama agama yang dijadikan dasar 

Rahmat Effendi : “Lebih baik kepala saya ditembak 
daripada saya harus mencabut IMB gereja itu. IMB 
itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku," 

Penantian 21 Tahun

Gereja Santa Clara 
Diresmikan
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radikalisme tersebut. Radikalisme itu 
seperti bunglon, bisa mengikuti warna 
dan corak dari dasar tempatnya 
berada. Radikalisme itu berasal dari 
sebuah pemikiran yang dipaksakan 
dengan tindakan, bukan dari agama 
atau ideologi yang sejatinya pada 
awalnya dibuat untuk sebuah kebaikan 
tatanan kehidupan. Mungkin orang 
menganggap buruk PKI di Indonesia, 
tetapi di Palestina pun ada Partai 
Komunis berkembang di sana dan 
tidak ada masalah, padahal di 
Indonesia PKI dianggap bertentangan 
dengan Islam, tetapi orang Islam di 
Indonesia, banyak yang membela 
Palestina terkait konflik yang kerap 
terjadi dengan Israel. Lalu, Israel pun 
mesra dengan Arab Saudi, selain itu, 

Arab Saudi pun mesra dengan Amerika. 
Di Indonesia, Arab Saudi dihormati, tetapi 
tak sedikit yang membenci Israel. Bingung 
kan. Radikalisme mungkin bisa dikatakan 
pemaksaan terkait kehendak tanpa 
memikirkan apakah itu relevan atau tidak 
terhadap tuntutan zaman. Memaksakan 
tanpa empati dan tanpa peduli dengan 
yang terpaksa mengikuti pemikiran dan 
kehendak si pemaksa. Di Indonesia 
bagian Timur, mungkin ada orang Kristen 
yang radikal, sehingga bertindak intoleran 
terhadap orang muslim. Itu otomatis 
menyakiti rasa kebangsaan dan 
berpotensi menimbulkan radikalisme 
serupa dari umat Islam yang menjadi 
korban intoleransi. Lalu di Indonesia 
bagian Barat, ada umat Kristen yang 
menjadi korban intoleran dari umat Islam, 
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dan akhirnya pun melukai rasa 
kebangsaan. Masih bisa kita ingat 
bersama beberapa tahun yang lalu 
telah terjadi penolakan yang dilakukan 
oleh sekelompok masyarakat terkait 
pembangunan Gereja Katolik Santa 
Clara yang bertempat di Bekasi, Jawa 
Barat. Saat itu, kelompok masyarakat 
tersebut mendesak Walikota Bekasi 
Rahmat Effendi untuk mencabut Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja 
Santa Clara dengan alasan sekaligus 
tuduhan bahwa pembangunan Gereja 
Santa Clara merupakan salah satu 
bentuk kristenisasi di kota Bekasi. 
Lalu ada juga yang mengatakan 
Bekasi Utara dihuni mayoritas umat 
Muslim, banyak pondok pesantren 
dan belum pantas berdirinya gereja. 
Jangan ada pembangunan gereja di 
lingkungan yang mayoritas dihuni 
umat Muslim. Dan yang lebih lucu lagi 
mengatakan, “Struktur bangunan yang 
sudah tampak saat ini, pihak gereja 
akan membangun tiga lantai”. "Bisa 
menjadi gereja yang sangat besar. 
Mungkin bisa lebih tiga lantai. Hal ini, 
sangat menyakiti umat Islam. 
Minoritas yang jumlahnya sangat kecil 

sekali tapi mayoritas yang umat Muslim 
banyak, gereja tersebut berdiri dengan 
megahnya dengan beberapa lantai, ini kan 
menyakiti hati umat Islam," kata para 
radikal yang tidak suka adanya agama lain 
di tempat itu. Nah orang orang ini yang 
akan menghancurkan Indonesia. Mengaku 
nasionalisme tetapi intoleran, mengaku 
NKRI tapi tidak suka adanya agama lain di 
daerahnya. Apakah Indonesia akan kita 
hancurkan dengan radikalisme yang 
berlandaskan agamaku, atau yang 
berlandaskan agamamu? Atau bahkan 
akan menghancurkan Indonesia dengan 
radikalisme berdasarkan nasionalisme 
palsu dari kita semua?. Padahal ST Clara 
Bekasi sudah ada sejak 1998. Dulu 
bernama Stasi Yohanes Pemandi. Stasi 
Yohanes Pemandi resmi menjadi paroki 
baru dengan nama Paroki Bekasi Utara 
Gereja Santa Clara pada 1998. Seiring 
pertumbuhan masyarakat, kebutuhan umat 
Paroki Bekasi Utara terhadap sebuah 
rumah ibadah yang layak dan dapat 
menampung semua umat menjadi sebuah 
pengharapan besar. Sebelum bangunan 
Gereja Santa Clara yang baru resmi 
berdiri, umat Katolik di Bekasi Utara harus 
menggunakan sejumlah ruko di 

Perumahan Taman Wisma Asri untuk 
beribadah. Selama bertahun-tahun umat 
Katolik di sana harus beribadah di rumah 
ibadah yang memiliki kapasitas yang 
jauh lebih kecil dari jumlah umat yang 
ada. Izin Mendirikan Bangunan terbit 
pada Juli 2015, namun umat Katolik di 
Paroki Bekasi Utara harus menghadapi 
berbagai penolakan. Namun walikota 
bekasi  Dr Rahmat Effendi membela St 
Clara. Walikota Bekasi, Dr Rahmat 
Effendi menanggapi rencana 
pembangunan Gereja Katolik Paroki 
Santa Clara yang berlokasi di Jalan Duta 
Boulevard Barat Blok AE-3 No.7 
RT03/RW06, Kelurahan Harapan Baru, 
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, 
sudah sesuai dengan ketentuan dan 
syarat tentang tata cara pendirian rumah 
ibadah. "Kita sudah menjelaskan, bahwa 
mereka sudah memenuhi proses dan 
prosedural dan juga syarat-syaratnya. 
Jadi tidak ada yang dibohongi dalam 
persoalan ini," ujar Walikota Bekasi, 

Rahmat Effendi, Sabtu (8/8/2015) lalu. 
Menurutnya, kalau memang masih ada 
pihak atau kelompok yang keberatan dan 
tetap menolak rencana pembangunan 
Gereja Santa Clara, sebaiknya 
menempuh jalur hukum, kalau jalur demo 
yang bersifat mengerahkan massa, 
khawatir akan melanggar ketertiban. 
"Sebaiknya tempuh jalur hukum saja, 
karena kalau demo khawatir melanggar 
ketertiban dan itu sudah wewenang 
aparat," terangnya. Walikota Bekasi 
Rahmat Effendi menegaskan, 
pembangunan Gereja Santa Carla hanya 
bisa dihentikan atas perintah hukum. 
Rahmat juga meminta masyarakat untuk 
dapat menghormati perbedaan keyakinan 
satu sama lainnya. "Yang pertama kalau 
rumah ibadah kebutuhan nyata warga, 
dalam peraturan menteri pasal 13 ayat 1 
itu ada bahwa membangun rumah ibadah 
itu adalah kebutuhan nyata. Di Bekasi 
Utara itu ada 33.000 Nasrani mohon maaf 
non Muslim, Katolik ada 7.000. Nah 
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berarti belum ada gereja Katolik, 
karena kebutuhan nyata," ujar Rahmat 
Effendi kepada detikcom, Senin 
(27/3/2017) lalu. Pembangunan Gereja 
Santa Carla lanjut Rahmat Effendi, 
telah melewati proses musyawarah 
yang panjang. Bahkan dalam 
Musyawarah Pimpinan Daerah 
(Muspida), proses itu telah 
dikembalikan kepada masyarakat. 
"Biar yakin betul. Dan proses itu bukan 
pemerintah saja, ada FKUB (Forum 
Kerukunan umat Beragama), 
Kemenag, RT dan RW. Kalau ada 
provokasi bahwa gereja itu bukan di 
wilayah RT atau RW, itu masih ada di 
satu kelurahan di situ. Jemaatnya ada 
200, yang mengizinkan ada 64 orang. 
Kalau dibilang pemalsuan, ya tinggal 
panggil yang mengizinkannya, betul 
tidak ada pemalsuan. Lalu katanya 
gereja terbesar, luasnya saja cuma 
6.500 meter bangunan 1.500, ya kita 
ini pemerintah harus transparan tidak 
ada yang ditutupi. Tidak ada yang 
dimanipulasi karena ini kebutuhan 
nyata di Bekasi, ada 34 ribu Non 
muslim dari 2,4 juta (data BPS). Jadi 
kalau dibilang pemalsuan, dekat 

dengan lingkungan, apa ada persoalan 
bangun gereja atau masjid di dekat 
lingkungan? aturanya mana? dan itu ada di 
luar lingkungan," paparnya. Effendi pun 
mengingatkan jika massa terus melakukan 
demo terhadap pembangunan Gereja 
Santa Carla tersebut. Hal itu sama saja 
telah melakukan pelanggaran terhadap hak 
orang lain. "Mereka melanggar hak orang 
lain loh, nah tidak boleh ditolerin. Saya 
tidak bela rumah ibadah tertentu, tetapi 
saya sebagai kepala daerah harus 'khoiru 
ummur Auwsatuha', saya harus berdiri di 
semua golongan, berdiri di semua umat," 
paparnya. Effendi mengatakan sejauh ini 
tidak ada gugatan ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) terhadap 
pembangunan gereja tersebut. Ia pun tidak 
mau mencabut izin pembangunan gereja 
sebelum ada putusan dari pengadilan. 
"Jadi saya bukan tidak mau cabut, karena 
apa-apa. Tetapi saya hanya tunduk 
perintah hukum, kalau ditemukan sekarang 
ini ada pemalsuan ya laporkan saja polisi, 
ada (pelanggaran) administrasi ya silakan 
ke PTUN saja. Pemerintah memberikan 
hak hukum kepada masyarakat. Sehingga 
kota yang multi etnik ini, yang plural ini 
sama-sama menghormati (perbedaan 
keyakinan) satu sama dengan lain," 
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pungkasnya. Rahmat Effendi 
menegaskan komitmennya untuk 
memastikan seluruh warga kota Bekasi 
mendapatkan hak kebebasan 
beragama dan berkeyakinan. Menurut 
Rahmat, kota Bekasi memiliki daya 
tarik tersendiri karena masyarakatnya 
yang memiliki latar belakang yang 
berbeda. Oleh sebab itu, keberagaman 
yang ada harus selalu dijaga sebagai 
salah satu aset dalam pembangunan. 
"Bekasi adalah kota yang heterogen, 
tentunya memiliki daya tarik tersendiri. 
Laju pertumbuhan Bekasi pun menjadi 
cukup baik. Keberagaman dan kearifan 
lokal adalah aset untuk membangun 
suatu daerah," ujar Rahmat saat 
berbicara di Kongres Nasional 
Kebebasan beragama dan 
Berkeyakinan di Balai Kartini, Jakarta 
Selatan, Kamis (16/3/2017) lalu. 
"Merangkul semua kepercayaan 
adalah penting untuk membangun kota 
Bekasi," kata dia. Dalam kesempatan 
itu, Rahmat menceritakan upaya yang 
dia lakukan saat terjadinya penolakan 
sekelompok masyarakat terkait 
pembangunan Gereja Katolik Santa 
Clara. Saat itu dengan tegas dia 
menolak untuk mencabut Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja 

Santa Clara yang menjadi tuntutan 
kelompok itu. Kelompok itu menuding 
pembangunan gereja Santa Clara 
merupakan salah satu bentuk kristenisasi 
di kota Bekasi. "Saya menolak dengan 
tegas saat itu. Saya bilang di depan 
mereka, lebih baik kepala saya ditembak 
daripada saya harus mencabut IMB gereja 
itu. IMB itu sudah sesuai dengan hukum 
yang berlaku," ucap Rahmat. Rahmat 
menuturkan, selama dia menjabat sebagai 
Wali Kota, Bekasi harus menjadi kota yang 
toleran dan damai. Dengan demikian, 
pemikiran masyarakat soal mayoritas dan 
minoritas harus dihilangkan. "Kota Bekasi 
harus menjadi toleran dan damai, kota 
tanpa mayoritas dan minoritas," 
ungkapnya. Rahmat Effendi menjadi salah 
seorang dari tiga Wali Kota yang mendapat 
penghargaan dari Komnas HAM karena 
dinilai mampu menjaga kebebasan 
beragama dan berkeyakinan. Menurut 
Komnas HAM, Rahmat Effendi berhasil 
menyelesaikan masalah empat gereja 
yang sebelumnya ditolak oleh sebagian 
warga, yakni Gereja Santa Clara, Gereja 
Galilea, Gereja Kalamiring dan Gereja 
Manseng. Selain itu, Rahmat dianggap 
memiliki ketegasan untuk tidak mencabut 
IMB keempat gereja tersebut karena 
proses perizinan yang dilakukan telah 
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sesuai dengan hukum yang berlaku. 
"Sikap ini telah membuktikan bahwa 
ketegasan dan keberanian Walikota 
Bekasi dapat menjadi solusi terhadap 
sikap intoleran dari sebagian 
masyarakat," kata Koordinator desk 
Kebebasan Beragama dan 
Berkeyakinan Komnas HAM, Jayadi 
Damanik. Sikap tegas Rahmat Effendi 
yang seperti ini sangat luar biasa. 
Sebagai bapak, Rahmat Effendi adalah 
bapak yang adil, mengayomi dan 
melindungi semua warganya tanpa 
terkecuali, termasuk pada warga yang 
menyandang gelar minoritas. Anak-
anak negeri yang dikucilkan oleh 
saudara sebangsanya sendiri karena 
perbedaan SARA justru dirangkul dan 
dilindungi dengan penuh kasih oleh 
Rahmat Effendi. Jujur sikap yang 
sudah dilakukan Rahmat Effendi ini. 
Antara terharu, terkesan, bangga 
sekaligus malu saat 
membandingkannya dengan sikap 
kaum intoleran tadi. Begitu beda sikap 
mereka. Mana yang baik dan yang 
jahat terlihat jelas dengan sendirinya.  
Sikap Rahmat Effendi yang sangat 

cinta NKRI, Pancasila, UUD 45 serta 
Bhinneka Tunggal Ika. Bukan hanya cinta 
di bibir saja, Rahmat Effendi melakukannya 
dalam tindakan nyata. Sejak awal, Rahmat 
Effendi memang bertekad akan menjaga 
keberagaman sebagai salah satu aset 
dalam pembangunan di Bekasi. Rahmat 
Effendi juga menuturkan bahwa selama dia 
menjabat sebagai Wali Kota, Bekasi harus 
menjadi kota yang toleran dan damai. 
Rahmat Effendi bertekad menghilangkan 
pemikiran masyarakat soal mayoritas dan 
minoritas. "Kota Bekasi harus menjadi 
toleran dan damai, kota tanpa mayoritas 
dan minoritas," kata Rahmat Effendi 
dengan penuh semangat. Rahmat Effendi 
semakin membuat kita berdecak kagum 
dan bangga. Rahmat Effendi ternyata 
adalah salah seorang dari tiga Wali Kota 
yang mendapat penghargaan dari Komnas 
HAM karena dinilai mampu menjaga 
kebebasan beragama dan berkeyakinan. 
Komnas HAM menyatakan Rahmat Effendi 
berhasil menyelesaikan masalah empat 
gereja yang sebelumnya ditolak oleh 
sebagian warga, yakni Gereja Santa Clara, 
Gereja Galilea, Gereja Kalamiring dan 
Gereja Manseng. Selain itu, Rahmat 
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Effendi juga dianggap memiliki 
ketegasan untuk tidak mencabut IMB 
keempat gereja tersebut karena 
proses perizinan yang dilakukan telah 
sesuai dengan hukum yang berlaku. 
Begitu bersahaja dan heroiknya sikap 
Rahmat Effendi yang seperti ini. Tak 
semua pemimpin memiliki ketegasan 
dan keberanian seperti yang sudah 
ditunjukkan oleh Rahmat Effendi. Dan 
Setelah 21 tahun umat Katolik di 
Bekasi Utara, Jawa Barat bisa 
menggunakan tempat ibadah yang 
layak. Gereja Katolik Santa Clara telah 
diresmikan, Minggu (11/8/2019). 
Peresmian Gereja Katolik Santa Clara 
dilakukan oleh Walikota Bekasi 
Rahmat Effendi. Peresmian turut 
disaksikan oleh Uskup Agung Jakarta 
Mgr Ignatius Suharyo dan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
Ignasius Jonan. "Shalom. 
Assalamualaikum. Saya hampir tidak 
bisa berbicara. Selama 21 tahun 
sungguh penantian yang luar biasa. 

Warga saya, umat yang ada di Kota 
Bekasi bisa merasakan sebuah pelayanan 
pemerintah yang adil dalam konteks 
ketentuan, proporsional," ujar Rahmat 
Effendi saat memberikan kata sambutan di 
hadapan para umat Santa Clara. Tepat 
pada 11 Agustus 2019 Gereja Santa Clara 
yang baru bisa diresmikan, tepat pada 
peringatan HUT ke-21 Gereja Santa Clara 
Paroki Bekasi Utara. "Yang gigih bukan 
saya, tapi panitia karena menuntut hak 
terhadap sebuah proses yang dilakukan 
pemerintah untuk masyarakat dalam 
representasi rumah ibadah yang layak. 
Saya hampir mengeluarkan air mata, air 
mata kebanggaan," kata Rahmat Effendi. 
"Saya, sebagai wali kota, secara tulus 
ingin memberikan dukungan terbaik 
kepada sesama umat. Seorang pemimpin 
tidak boleh menarik ludahnya kembali," 
sambung Rahmat. Sebagai walikota, 
Rahmat Effendi terlibat dalam proses 
pembangunan Gereja Santa Clara. Dia 
mengaku juga beberapa kali menemui 
Uskup Agung Jakarta. Selama 
pengalaman itu, Rahmat Effendi 

memastikan imannya sebagai seorang 
muslim tidak terpengaruh. "Saya tetap 
muslim di karenakan keyakinan ada di 
dalam iman, di dalam hati. Seseorang 
dinilai dari tindakannya. Iman, hanya 
Tuhan yang tahu," kata Rahmat Effendi 
yang disambut tepuk tangan umat Santa 
Clara dan para imam Katolik yang 
memimpin misa pemberkatan. Uskup 
Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo 
menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi 
karena turut berperan atas berdirinya 
Gereja Santa Clara. "Saya 
mengucapkan terima kasih secara 
khusus kepada Wali Kota karena telah 
memberikan izin sehingga 
pembangunan bisa dilakukan dan 
selesai. Tanpa bantuan dari pemkot, 
tokoh agama, TNI, Polri, pembangunan 
ini tidak akan berhasil," ujar Ignatius. 
Ignatius Suharyo menyampaikan sebuah 
pesan kepada umat Santa Clara pada 
kesempatan ini. Ignatius berpesan agar 
umat di Paroki Bekasi Utara selalu 
berbuat baik kepada sesama. Umat 
Katolik Indonesia mendapatkan sebuah 
warisan dari zaman sebelum 
kemerdekaan, yaitu rasa cinta tanah air. 
Ignatius kemudian mengajak umat dan 
tamu undangan yang hadir untuk 
bersama-sama menyanyikan lagu 
nasional Rayuan Pulau Kelapa. Gereja 
Santa Clara mampu menampung 1.200 
orang. Per 1 Agustus 2019, umat Santa 
Clara mencapai 8.515 jiwa yang tersebar 
di Kecamatan Bekasi Utara. Paroki 
Bekasi Utara digembalakan oleh tiga 
orang imam dari OFM Kapusin Provinsi 
Medan. Gereja Santa Clara menjadi 
satu-satunya gereja Katolik di 
Kecamatan Bekasi Utara. Mantan Ketua 
Panitia Pembangunan Gereja Santa 
Clara Albertus Ajisuksmo mengaku 
terharu atas peresmian Gereja Santa 
Clara. Dia terharu oleh upaya umat 
Katolik di Bekasi Utara yang tidak 
pernah kehilangan semangat meskipun 
penuh keterbatasan. Mereka selalu 
bersemangat mewujudkan tempat 
ibadah yang wajar dan layak. "Saya 
bangga terhadap keteguhan dan 
ketabahan umat Santa Clara dalam 
menghadapi hambatan, kesulitan dan 

keterbatasan, namun tetap kokoh dan 
tidak mengenal lelah dalam semangat 
kebersamaan demi terwujudnya 
kehendak baik, mendapat tempat ibadah 
yang subur untuk pengembangan iman," 
ujar Ajisuksmo. Ungkapan kegembiraan 
juga disampaikan oleh Blandina 
Wardhani, umat yang telah puluhan 
tahun menjadi umat Santa Clara. 
"Sebagai warga Santa Clara saya 
bangga dan terharu karena setelah 
puluhan tahun akhirnya perjuangan, 
usaha dan doa warga Santa Clara 
membuahkan hasil lewat terbangunnya 
rumah ibadah untuk umat Santa Clara," 
katanya. Pancasila sudah menjadi 
rumah bersama bagi kemajemukan kita, 
tetapi tanpa adanya empati dan rasa 
kebangsaan yang tinggi, potensi untuk 
menghancurkan rumah sendiri yang 
begitu besar pun pasti ada dan mungkin 
terjadi. Apakah kita ingin membongkar 
istana kita NKRI ini dan membangun 
gubuk reot di tengah hutan yang penuh 
dengan ancaman binatang buas? Atau 
membangun tenda di tengah padang 
pasir gersang yang setiap saat sang 
hukum alam bisa memangsa seluruh 
penghuninya? Saat ini revolusi industri 
4.0, dimana semua begitu cepat 
berubah. Kalau kita diam dan hanya 
berkutat pada hal tak produktif, maka 
kita akan tertinggal jauh, terlantar dan 
menjadi bulan-bulanan hukum alam 
saja. Tentu kita tak ingin mewariskan 
gubuk derita pada anak cucu kita kelak, 
oleh sebab itu hendaknya kita 
memikirkan hal produktif yang lebih 
berfaedah bagi kehidupan nyata. 
Mungkin kita saat ini hanya perlu 
memupuk empati terhadap sesama anak 
bangsa terlebih dahulu, sebelum 
berlagak simpati dengan bangsa lain. 
Budi pekerti serta kebangsaan haruslah 
menjadi hal yang penting untuk dipahami 
serta dilakukan, bukan hanya 
digaungkan semata melalui mulut 

namun manis semata. Terima 
kasih Pak Rahmat Effendi. 
Terima kasih warga 
Bekasi. kita Indonesia. Kita 
Pancasila.
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 Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo 
Subianto akan menggelar upacara 
peringatan Ulang Tahun ke-74 RI pada 
17 Agustus 
mendatang di 
kantor pusat 
Gerindra di 
bilangan TB 
Simatupang, 
Jakarta 
Selatan. 
Juru Bicara 
Prabowo 
Subianto, 
Dahnil Anzar 
Simanjuntak 
memastikan 
Prabowo akan 
menjalani rangkaian peringatan 
proklamasi kemerdekaan RI itu bersama 
para kader partai. 
"Bapak gelar upacara di DPP Gerindra," 
kata Dahnil saat dihubungi melalui pesan 
singkat, Rabu (14/8). Politikus Partai 

Prabowo Tak Hadiri HUT RI Di Istana Negara

Gerindra, Andre Rosiade menyebut 
Prabowo tak akan menghadiri upacara 
peringatan detik-detik proklamasi di 

Istana Negara bersama 
Presiden Joko Widodo. 
Andre menyatakan 
hingga saat ini Prabowo 
ingin menggelar upacara 
di kantor DPP. Kata dia, 
belum ada jadwal 
mantan Komandan 
Jenderal Kopassus itu 
mengikuti upacara di 
Istana Negara.
"Bapak mau 
mengadakan upacara 
sendiri di DPP Gerindra," 
kata dia.

Upacara peringatan kemerdekaan RI 
pada 17 Agustus nanti mengundang 
seluruh petinggi, kader, hingga dewan 
penasihat Partai Gerindra. "Jadi, itu 
dihadiri oleh kader dan pengurus 
Gerindra," kata Andre.

Tanah Air
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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
Putra kedua dari komedian Dede 
Sunandar diketahui mengidap sebuah 
penykit langka. Anak keduanya, Ladzan 
Syafiq Sunandar diketahui tengah 
mengidap penyakit genetik langka yang 
bernama williams syndrome. Namun 
sebenarnya penyakit apakah ini?
Dilansir dari Williams-syndrome.org, 
penyakit williams syndrome ini 
merupakan kondisi genetik yang muncul 
ketika lahir dan bisa berdampak pada 
semua orang. Penyakit ini ditandai 
dengan masalah kesehatan termasuk 
penyakit kardiovaskular, keterlambatan 
perkembangan, dan kesulitan belajar. 
Hal ini sering muncul bersamaan 
dengan kemampuan berbicara yang 
mencolok, kepribadian yang sangat 
sosial, serta kecintaan terhadap musik.
Penyakit ini sendiri bica muncul karena 
terhapusnya 26-28 gen pada kromosom 
#7. Penghapusan ini muncul baik pada 
sel telur maupun sperma yang 
membentuk anak tersebut.
Terhapusnya kromosom ini muncul pada 
saat pembentukan anak di dalam janin. 
Hal ini menyebabkan terjadinya 
sejumlah masalah kesehatan dan 
perkembangan pada tubuh seorang 
anak.Efek yang muncul dari 
terhapusnya kromosom ini mungkin bisa 
berbeda-beda pada tiap anak. Bianya 
kondisi ini hanya terjadi pada seorang 
anak pada keluarga. Walau begitu, 
seorang penderita williams syndrome 
memiliki peluang 50 persen menurunkan 
penyakit mereka pada anaknya.
Merupakan penyakit Langka
Penyakit ini cukup langka karena hanya 
berdampak pada 1 dari 10.000 orang di 
seluruh dunia. Penyakit ini juga bisa 
diidap secara merata baik pada pria 
maupun wanita.

Mengenal Apa Itu Williams Syndrom
Anak-anak yang menderita williams 
syndrome cenderung lebih mudah dalam 
bersosialisasi, bersahabat, serta 
gampang disukai orang lain. Orang tua 
sering menyebut bahwa kebahagiaan 
yang didapat oleh orangtua yang memiliki 
anak dengan williams syndrome sungguh 
luar biasa.
Masalah yang Muncul dari Penyakit Ini
Walau terdapat sejumlah kondisi positif, 
namun terdapat masalah yang juga bisa 
muncul. Hal ini menyebabkan banyak 
bayi mengalami masalah kardiovaskular 
yang membahayakan nyawa.
Pada pengidap williams syndrome, 
seiring bertambahnya usia, mereka 
mengalami masalah dalam menjaga 
jarak hubungan, mengenali angka, serta 
menjaga jarak hubungan yang bisa 
menyebabkan masalah dalam kehidupan 
sehari-hari. Ketika dewasa, sebagian 
orang dengan williams syndrome 
membutuhkan sokongan untuk bisa 
memenuhi potensi mereka.
Masalah yang bisa muncul ketika 
penyandang penyakit ini bertumbuh 
besar bisa berujung pada depresi. Sikap 
yang terlalu ramah secara sosial bisa 
menyebabkan mereka kesulitan untuk 
menjaga hubungan.
Ciri Fisik yang Bisa Dikenali
Secara fisik, penderita williams syndrome 
memiliki ciri tertentu yang bisa dikenali. 
Beberapa hal yang paling menonjol 
adalah tampilan pada wajah mereka, 
struktur gigi yang tak umum, serta berat 
badan yang lebih rendah.
Pada penderita williams syndrome, 
diketahui bahwa mereka memiliki ciri 
wajah yang sama. Mereka memiliki 
bentuk hidung, mulut, dan mata yang 
cenderung sama. Tanda fisik ini bakal 
semakin terlihat seiring bertambahnya 
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Internasional

Selama dua bulan terakhir, suasana di 
Hong Kong begitu mencekam karena 
adanya demo disertai gesekan antara 
polisi dengan massa pro-demokrasi. 
Bentrokan yang dikabarkan 
menimbulkan korban luka itu menuai 
kecaman keras dari China, dengan 
beredar video tentara melakukan latihan 
penanganan anti huru hara. 
Semua demo itu dipicu oleh satu produk 
legislasi bernama UU Ekstradisi yang 
dianggap bakal mengancam kebebasan 
di kota bekas koloni Inggris itu. 
Dilansir BBC, berikut penjelasan singkat 
tentang UU Ekstradisi yang menjadi 
pemicu gerakan yang kemudian 
berkembang menjadi tuntutan reformasi 
demokrasi itu. 
1. Apa yang Tercantum dalam UU Itu? 
Sejatinya, UU Ekstradisi itu bakal 
mengekstradisi penjahat jika mendapat 
permintaan dari otoritas China daratan, 
Macau, maupun Taiwan didasarkan 
kasus per kasus.

Mengenal UU Pemicu Demo Hong Kong

 Usulan itu muncul setelah seorang pria 
Hong Kong membunuh pacarnya ketika 
mereka berlibur di Taiwan. Namun pria 
itu tidak bisa diesktradisi. 
Sejumlah pejabat Hong Kong, termasuk 
Kepala Eksekutif Carrie Lam, 
menegaskan bahwa keberadaan 
undang-undang itu tidak lain adalah 
memberi perlindungan dari para kriminal. 
Beberapa kasus seperti penggelapan 
pajak dihapuskan dari pasal 
pembahasan setelah kalangan 
pengusaha dan pelaku ekonomi 
menyuarakan kekhawatiran mereka. 
Pejabat Hong Kong sudah menyatakan 
bahwa pengadilan bakal 
mempertimbangkan apakah 
mengabulkan permintaan ekstradisi, 
dengan terduga pelaku kejahatan agama 
dan politik dikecualikan. Pemerintah 
menjamin publik bahwa mereka hanya 
menyerahkan terdakwa yang sudah 
mendapat vonis penjara seumur hidup 

usia.Anak-anak penderita williams 
syndrome juga cenderung sangat sulit 
mengalami kenaikan berat badan dan 
berdampak hingga mereka dewasa. 
Hal ini juga disebabkan oleh 
keengganan mereka untuk makan.
Hal lain yang bisa dikenali secara fisik 
adalah pada kondisi gigi, anak-anak 
pengidap penyakit ini. 
Mereka cenderung memiliki gigi kecil 
dengan jarak yang renggang.
Terapi yang Bisa Dilakukan
Dilansir dari WebMD, 
terdapat sejumlah cara yang bisa 
mengatasi kondisi ini. Untuk 
mengobati penyakit ini, disarankan 

untuk berkonsultasi dengan spesialis 
jantung, spesialis masalah hormon, 
spesialis perut, spesialis mata, psikologis, 
terapis bahasa dan wicara, serta terapis 
fisik.
Selain itu, terdapat sejumlah hal lain yang 
bisa dilakukan pada anak yaitu:
- Ubah pola makan menjadi rendah 
kalsium dan vitamin D untuk menurunkan 
tingkat kalsium pada darah
- Obat penurun tekanan darah
- Pendidikan khusus meliputi terapi bahasa 
dan wicara
- Terapi fisik
- Operasi untuk membenahi pembuluh 
darah atau masalah jantung. 
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atau paling tidak tujuh tahun. 
2. Mengapa Jadi Kontroversi? Kritik pun 
timbul, dengan kelompok kontra 
menyebut orang-orang bakal menjadi 
subyek dari penyiksaan dan peradilan 
tidak adil berdasarkan hukum China. 
Sophie Richardson dari Human Rights 
Watch dalam keterangan tertulis Juni 
lalu menuturkan, tidak ada yang aman. 
Baik itu pekerja kemanusiaan hingga 
jurnalis.
 "Usulan perubahan dalam pembahasan 
pasal UU Ekstradisi membuat setiap 
warga Hong Kong yang bekerja di 
sektor yang 
ada 
kaitannya 
dengan 
daratan 
utama 
terancam," 
katanya. 
Lam Wing 
Kee, 
seorang 
penjual 
buku 
mengungka
pkan dia 
pernah 
ditangkap 
dan ditahan di China pada 2015 karena 
menjual buku yang mengkritik 
pemimpinnya, dan dituduh "mengelola 
toko ilegal". Dia mengisahkan jika tidak 
pergi, dia bakal diekstradisi. "Saya tak 
percaya pemerintah bakal menjamin 
keselamatan saya, atau warga Hong 
Kong lainnya," ujarnya. Pada akhir April 
lalu, Lam memutuskan untuk melarikan 
diri ke Taiwan di mana di sana dia 
mendapat visa sementara. 
3. Siapa Saja yang Menentang UU Itu? 
Kelompok yang menentang UU itu sejak 
diperkenalkan pada Juni lalu pun 
menyebar dari berbagai kalangan. Mulai 
dari kelompok pelajar hingga emak-
emak. Mereka pun memulai petisi untuk 
membatalkan peraturan itu, dengan satu 
juta orang diklaim turun ke jalan 
menyuarakan aspirasi. Meski polisi 
menyatakan jumlahnya hanya 240.000 
orang. Jika klaim yang diberikan 
penyelenggara aksi benar, maka 

gerakan Juni lalu adalah aksi terbesar 
yang pernah terjadi sejak penyerahan 
Hong Kong dari Inggris ke China 1997 
silam. Kemudian pada awal Juni, sekitar 
3.000 pengacara, jaksa, mahasiswa 
hukum, hingga akademisi melakukan 
aksi mogok bicara dan mendesak 
pemerintah mencabut UU tersebut. 
Ratusan petisi menentang amendemen 
itu mulai diserukan oleh universitas, 
SMA, alumni sekolah, kelompok gereja, 
maupun mahasiswa di luar negeri 
secara daring.Wong Choi Fung, seorang 
ibu rumah tangga dari distrik Kwun Tong 

yang 
merupakan 
kelas pekerja 
mengatakan, 
dia 
melakukanny
a demi 
memperjuang
kan masa 
depan 
anaknya. 
Sementara 
organisasi 
pebisnis yang 
berpengaruh 
juga 
menyuarakan 

pendapatnya. Mereka berkata jika UU 
Ekstradisi itu lolos, maka Hong Kong 
bakal menerima kerugian.
 "Orang bisa mempertimbangkan 
kembali untuk memilih Hong Kong 
sebagai markas regional mereka karena 
ada risiko dipindahkan ke yurisdiksi lain," 
kata Kamar Dagang Internasional. 
4. Bagaimana Sikap Internasional? 
Komisi di Kongres Amerika Serikat (AS) 
Mei lalu menjelaskan UU tersebut 
membuat Hong Kong rentan terhadap 
"paksaan politik" China dan semakin 
mengikis otonominya. Dalam pernyataan 
gabungan, Inggris dan Kanada 
menyuarakan kekhawatiran akan 
dampak yang diterima oleh warga 
mereka jika aturan itu sampai 
diberlakukan. Uni Eropa (UE) juga 
mengirimkan nota kepada Kepala 
Eksekutif Carrie Lam berisi perhatian 
mereka akan penerapan setiap pasal 
dalam UU Eksekutif tersebut.
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 Partai Demokrat (PD) disebut-sebut 
bakal bergabung dengan pemerintahan 
Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-
Ma'ruf). Menurut Menteri Koordinator 
Politik, Hukum, Keamanan 
(Menkopolhukam) Wiranto, masing-
masing partai politik (parpol) tentu 
mempunyai keputusan.
“(Dukungan) itu kan keputusan politik 
dari para pimpinan politik dalam rangka 
kesinambungan politik dari masing-
masing parpol. Mau koalisi atau tidak 
tergantung mereka (PD),” kata Wiranto 
kepada wartawan di Kompleks Istana 
Kepresidenan, Jakarta, Selasa 
(13/8/2019).Terkait kelanjutan jika 
benar ada dukungan dari PD, Wiranto 
menyatakan, hal itu tergantung Jokowi 
sebagai presiden terpilih. “Soal 
bagaimana selanjutnya tergantung 
presiden. 
Kita serahkan ke presiden, enggak 
usah kita tanggapi sana sini. Nanti 
malah ribut. Biarkan proses politik 
berjalan,” ucap Wiranto.Menurut 
Wiranto, bentuk koalisi seperti apapun 
tidak ada permasalahan, sepanjang 

Demokrat Gabung Jokowi

bisa memperkuat posisi pemerintah. 
Khususnya dalam mengambil kebijakan 
selama lima tahun mendatang. Wiranto 
mengatakan, pemerintah memerlukan 
kebijakan kuat.
Sementara itu, Ketua Umum (ketum) Partai 
Golkar (PG) Airlangga Hartarto 
menyatakan, partainya sudah mendengar 
bahwa PD berencana bergabung dengan 
pemerintah. Meski begitu, lanjut Airlangga, 
belum ada komunikasi partai-partai koalisi 
Jokowi-Ma'ruf dengan PD.
Di sisi lain, Airlangga mengatakan, 
keberadaan partai tambahan ke dalam 
koalisi bisa berlangsung di berbagai 
tempat. “Koalisi bisa di parlemen, bisa di 
banyak tempat. Kalau di parpol kan, 
kursinya di parlemen. jadi tentu akan bisa 
memperkuat koalisi di parlemen,” ucap 
Airlangga.Airlangga menjelaskan, 
kebijakan-kebijakan pemerintah nantinya 
pasti membutuhkan persetuan parlemen. 
“Apakah itu terkait perundang-undangan, 
apakah terkait fungsi anggaran. apa juga 
dengan pengawasan. dengan semakin 
besar koalisi, tentu itu akan memperkuat 
posisi pemerintah,” tegas Airlangga. 

 Kementerian Luar Negeri mengeluarkan 
imbauan perjalanan ke wilayah Hong 
Kong menyusul aksi unjuk rasa oleh 
ribuan massa yang menduduki bandara 
kota itu. Kemlu meminta agar warga 
negara Indonesia (WNI) menunda 
kepergian ke Hong Kong.
"Memperhatikan perkembangan terkini 
di Hong Kong, khususnya demonstrasi 
yang sporadis di berbagai lokasi, 
termasuk di Bandara Internasional Hong 
Kong, Pemerintah Indonesia 
mengeluarkan imbauan kepada WNI," 
sebut pernyataan tertulis Kemlu, Selasa 
(13/8).Kemlu meminta WNI yang 
merencanakan berpergian ke Hong 
Kong untuk mencermati perkembangan 
keamanan terakhir, termasuk melalui 
aplikasi Safe Travel Kemlu.
“Untuk perjalanan yang sifatnya tidak 
mendesak, sebaiknya ditunda hingga 
situasi lebih kondusif," sebut pernyataan 
Kemlu.Kemlu juga menyediakan 
layanan komunikasi darurat bagi para 
WNI di Hong Kong, yaitu hotline 
Konsulat Jenderal Republik Indonesia 
(KJRI) Hong Kong yang bisa dikontak 
lewat nomor Whatsapp +852 6894 2799 
atau +852 6773 0466 atau +852 5294 
4184 atau melalui tombol darurat pada 
aplikasi Safe Travel yang bisa diunduh 
secara bebas."Bagi yang menetap di 

Kemelu Minta WNI Tunda Ke Hong Kong

wilayah Hong Kong, agar tetap tenang 
dan waspada, menjauhi lokasi 
berkumpulnya massa, tidak terlibat 
dalam kegiatan politik setempat, serta 
senantiasa mengikuti imbauan dari 
otoritas setempat serta memantau 
informasi di laman FB KJRI Hong Kong 
(fb.com/kjrihk)," tambah pernyataan 
Kemlu.Sementara itu, dikutip dari 
Channel News Asia, otoritas Hong Kong 
sejak Selasa sore menunda semua 
proses check-in setelah demonstran 
pro-demokrasi memblokir bandara 
internasional kota itu. Namun, beberapa 
penerbangan dilaporkan masih tiba dan 
berangkat."Operasi di terminal Bandara 
Internasional Hong Kong telah secara 
serius terganggu sebagai hasil dari 
perkumpulan publik," sebut pernyataan 
otoritas bandara tersibuk kedelapan di 
dunia itu.Otoritas bandara Hong Kong 
menyebut semua layanan check-in 
ditangguhkan sejak pukul 16.30 waktu 
setempat. Penerbangan keberangkatan 
dan kedatangan untuk sisa hari ini tetap 
akan beroperasi, dan penerbangan akan 
melakukan pengaturan bagi para 
penumpang yang tidak menyelesaikan 
proses keberangkatan.
"Warga masyarakat disarankan tidak 
datang ke bandara," lanjut pernyataan 
otoritas bandara Hong Kong
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 Seorang pria ditahan setelah menikam 
satu perempuan di Sydney, Australia, 
sampai tewas dan menyerang 
beberapa orang lainnya di pusat kota 
pada Selasa (13/8).Komisioner 
Kepolisian New South Wales, Mick 
Fuller, mengatakan bahwa pihaknya 
mengetahui kejadian ini ketika 
mendapatkan laporan dari warga 
mengenai satu pria mencurigakan yang 
membawa pisau besar mencoba 
melukai orang di dekatnya.
Kepolisian New South Wales 
menyatakan bahwa pria terduga pelaku 
penikaman itu sudah ditahan tak lama 
setelah menjalankan aksinya.
The Guardian melaporkan bahwa 
sekitar satu jam setelah penangkapan 

Penikaman Di Sydney, 1 Tewas

Internasional

tersebut, kepolisian menemukan jasad 
seorang perempuan berusia 21 tahun di 
salah satu apartemen di Clarence 
Street.Menurut kepolisian, terdapat 
sejumlah luka bekas tikaman pada jasad 
tersebut.Seorang pejabat kepolisian, 
Gavin Wood, mengatakan bahwa pelaku 
bertindak sendirian, bukan karena 
provokasi.
Namun, dua kakak beradik saksi mata, 
Luke dan Paul O'Shaughnessy, mengaku 
mendengar pelaku meneriakkan kata-kata 
"ekstremis".
Ia lantas mengejar dan menahan pria 
yang sudah berlumuran darah itu agar tak 
melukai orang lain. Saat ditangkap, pria 
itu sama sekali tak melakukan 
perlawanan.

Anggota Polda Papua Briptu Hedar 
meninggal dunia setelah ditembak oleh 
kelompok bersenjata. Briptu Hedar 
dikenal sebagai anggota kepolisian yang 
aktif berkomunikasi dengan warga 
setempat. Ia juga tidak memiliki catatan 
buruk selama 
melakukan tugas di 
wilayah tersebut.
Berikut beberapa 
fakta terkait tewasnya 
Briptu Hedar, anggota 
Polda Papua yang 
tewas ditembak 
kelompok bersenjata 
di Papua:
Diculik Kelompok 
Bersenjata Saat 
Dipanggil Warga 
Sekitar
Kejadian berawal 
saat Bripda Hedar 
dan Bripa Alfonso 
Wakum mengendarai 
sepeda motor 
melintas di sekitar Kampung Usir dekat 
Kampung Mudidok, Distrik Ilaga, Senin 
(12/8) pukul 11.00 Wit.
Saat melintas ada warga yang 
memanggil nama korban sehingga 
keduanya berhenti dan korban datang 
menghampiri warga sipil tersebut. 
Namun tiba-tiba dari dalam semak 
belukar muncul sekelompok warga yang 
diduga anggota kelompok kriminal sipil 
bersenjata (KKSB).
Karena kelompok warga ini membawa 
senjata api lengkap, korban tak berdaya. 
Mereka menangkap dan membawa 
korban tanpa bisa melakukan 
perlawanan.
Sempat Lakukan Negosiasi dengan 
Kelompok Bersenjata
Bripkaa Alfonso Wakum berhasil 
melarikan diri dari kejadian tersebut, 
dengan cara menjatuhkan diri dan 
bersembunyi, ketika situasi dianggap 
aman yang bersangkutan langsung 
menuju ke Polsek Ilaga untuk 
melaporkan insiden yang dialami.

Kronologi Tewasnya Briptu Hedar

Usai melaporkan kejadian itu, pihak 
kepolisian mencari cara agar Briptu 
Hedar selamat. Butuh perjuangan untuk 
bisa menjemput Briptu Hedar yang 
disandera oleh kelompok bersenjata. 

Salah satunya dengan 
melakukan negosiasi.
"Kapolres Puncak Jaya, 
Bupati, dan para tokoh 
masih melakukan negosiasi 
terhadap kelompok 
tersebut," kata Karo 
Penmas Divisi Humas Polri 
Brigjen Pol Dedi Prasetyo 
waktu itu.
Sempat Melarikan Diri
Briptu Hedar sempat 
mencoba melarikan diri 
saat disandera Kelompok 
Kriminal Sipil Bersenjata 
(KKSB). Namun saat 
melarikan diri, Briptu Hedar 
ditembak oleh kelompok 
bersenjata dengan 
menggunakan senapan api 

laras panjang.
"Dari jalan raya menuju tempat 
penyanderaan kurang lebih sekitar 
hampir 100 meter. Dapat informasi Briptu 
Hedar ini melarikan diri. Pada saat 
melarikan diri, tertembak oleh kelompok 
KKB tersebut," tutur Karo Penmas 
Birgjen Dedi Prasetya.
Menurut Dedi, senjata yang digunakan 
pelaku penembakan diduga berjenis 
senapan api laras panjang. "Begitu lari, 
jarak sekian meter langsung ditembak 
mengenai kepala belakangnya," jelas dia.
Jenazah Briptu Hedar Ditemukan
Setelah melakukan beragam cara 
pembebasan Briptu Hedar, sekitar pukul 
17.30 Wit, jenazah Briptu Hedar 
ditemukan tak jauh dari TKP. Briptu 
Hedar tewas ditembak di bagian kepala 
bagian atas dan bagian leher.
"Penyebab Kematian Briptu Heidar 
disebabkan luka tembak pada kepala 
bagian atas dan bagian leher," kata Karo 
Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi 
Prasetyo.
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Pendiri Zumba Fitness, Beto Perez tak 
pernah menyangka bisnis kebugaran 
yang kini bernilai sekitar US$500 juta 
atau sekitar Rp7,1 triliun, mulai terbuka 
jalannya ketika ia lupa membawa kaset 
rekaman musik.Bisnis besar ini terus 
berkembang pesat dengan 
perkembangan yang disebut Beto 
berkembang "dengan sangat cepat di 
negara-negara seperti Korea Selatan 
dan Indonesia".
Beto juga mengatakan, "Gerakan global 
ini benar-benar lebih kuat dari pada 
sebelumnya."Ini semua bermula saat 
Beto, salah satu pendiri perusahaan 
kebugaran, Zumba Fitness, lupa 
membawa kaset rekaman musik saat ia 
masih remaja dan sudah menjadi pelatih 
aerobik.Pada tahun 1986 di Kolombia, 
ketika Beto - yang saat itu berumur 16 
tahun - mengajar aerobik di kota 
asalnya, Cali, di bagian barat daya 
negara itu.
Dia harus menggunakan daftar lagu 
yang telah dipilih atasannya, daftar lagu 
pop teratas Amerika Serikat, termasuk 
dari Madonna dan Michael Jackson.
Tetapi pada suatu hari dia secara tidak 
sengaja lupa membawa kaset itu di 
rumah dan perlu mencari jalan 
keluarnya.
"Saya tidak memiliki pilihan selain 
menggunakan kaset kompilasi musik 
yang ada di mobil saya, dan kemudian 
berimprovisasi," kata Beto yang 
sekarang berumur 49 tahun.
Kaset di mobilnya berisi lagu-lagu Latin, 
dengan irama salsa dan musik Karibia 
yang ia rekam dari radio. Dia kemudian 
mengatakan kepada murid-muridnya 
bahwa ia tengah merencanakan kelas 
khusus dan selama 30 menit dia 
melakukan improvisasi gerakan sesuai 
dengan musik itu.

Kelas tersebut segera menjadi populer, 
katanya dan semua orang menjadi lebih 
menikmati kelas tersebut.

Beto kemudian memutuskan untuk tetap 

Asal Usul Munculnya Zumba Fitnes

menggunakan lagu-lagu dengan irama 
jenis ini.
Lahirnya Zumba
"Ini berkembang cepat," katanya. "Setiap 
kali saya mengajar, semakin banyak 
orang datang dan bergabung . Banyak 
yang antre dan ingin bergabung. Kabar 
segera cepat menyebar. Ini adalah awal 
mulanya Zumba."
Beto kemudian meluncurkan bisnis yang 
dinamakan Zumba Fitness. Sekarang, 
perusahaan yang bermarkas di Miami , 
AS, tersebut banyak dikenal orang.
Sekitar 15 juta orang di 186 negara 
tercatat mengikuti kelas Zumba setiap 
minggu.Perusahaannya dilaporkan 
bernilai US$500 juta atau Rp7,1 triliun, 
sementara harta pribadi Beto 
diperkirakan senilai US$30 juta atau 
Rp428 miliar.
Lahir dan dibesarkan di Cali, dia mulai 
bekerja ketika berumur 14 tahun untuk 
membantu ibunya yang 
membesarkannya seorang diri.
Satu tahun kemudian ibunya pindah ke 
AS seorang diri untuk mencari nafkah 
dan Beto baru bertemu ibunya kembali 
10 tahun kemudian.
Hidup susah
Beto melakukan pekerjaan apapun, mulai 
dari mengepak barang, pekerja 
konstruksi, menjual es krim dan bekerja 
di sebuah kafe. Tetapi karena 
kecintaannya pada musik dan tarian, 
membuatnya menjadi guru aerobik.
"Begitu saya nonton film Grease, ketika 
saya berumur delapan tahun, kegemaran 
menari saya semakin tinggi," katanya.
"Saya dibesarkan dengan menari di jalan 
dan di kelab dengan iringan musik Latin, 
tetapi saya juga menyukai tarian 
Amerika."
Seiring dengan semakin populernya 
kelas Beto, dia pindah ke ibu kota 
Kolombia, Bogota, dan penggemar 
Zumba semakin banyak selama 13 tahun 
kemudian.
Beto bahkan disewa bintang pop 
Kolombia, Shakira untuk menciptakan 
koreografi tarian pada sejumlah lagunya. 

Angkatan Laut Amerika Serikat ( AS) 
menyatakan, dua kapal perang mereka 
mendapat penolakan dari China ketika 
hendak mengunjungi Hong Kong. 
Komandan Nate Christensen, wakil juru 
bicara Armada Pasifik AS dalam 
keterangan tertulis menyatakan, ada 
dua kapal yang hendak masuk ke pusat 
finansial dunia itu. Satu adalah kapal 
transportasi amfibi USS Green Bay 
yang hendak berhenti di Hong Kong 
Sabtu (10/8/2019). Sedangkan kapal 
penjelajah USS Lake Erie berencana 
berlabuh bulan depan. "Pmeerintah 
China menolak izin dari dua kapal 
perang itu untuk melaksanakan 
kunjungan ke pelabuhan," ujar 
Christensen seperti dikutip AFP Selasa 
(13/8/2019). Christensen pun 
mempertanyakan mengapa izin 
keduanya ditolak. Kabar yang terjadi di 
tengah perang komentar dua negara 
terkait krisis di kota itu. Demo yang 

China Larang Kapal AS Berlabuh Di Hong Kong

Internasional

terjadi selama berminggu-minggu di 
wilayah semi-otonomi itu mengalami 
eskalasi dengan massa anti-pemerintah 
menduduki bandara selama dua hari 
beruntun. Beijing sudah menyatakan 
bahwa pergerakan yang awalnya 
menentang UU Ekstradisi itu didanai oleh 
negara Barat. Namun, mereka tidak 
menyertakan bukti klaim. Di awal Agustus 
ini, China sudah mengingatkan diplomat 
AS yang berbasis di sana untuk berhenti 
"mencampuri" setelah muncul laporan 
pertemuan dengan kelompok pro-
demokrasi. Namun, Presiden Donald 
Trump menghadapi kritikan di Washington 
karena tidak memberikan kecaman keras 
terhadap aksi yang berlangsung intens 
dalam dua bulan terakhir itu. Kunjungan 
terakhir kapal perang AS ke Hong Kong 
terjadi April. Pada September 2018 ketika 
tensi dua negara meningkat akibat perang 
dagang, China menolak kedatangan kapal 
perang USS Wasp.
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Saat itu, kata Zumba belum dikenal.
Beto menamakan kelasnya "rumba" 
yang artinya adalah pesta.
Meskipun Beto berhasil di Kolombia, 
dia ingin pindah ke Amerika.
Baru pada tahun 1999, dia ke Miami 
secara ilegal. Kehidupan baru yang ia 
sebut bermasalah karena tidak fasih 
berbahasa 
Inggris dan 
tidak punya 
uang.
"Saya tidak 
lancar 
berbahasa 
Inggris dan 
bisa dibilang 
hanya 
sendiri," 
katanya. 
"Saya tidur di 
bangku 
taman 
sampai 
akhirnya 
mampu 
pindah ke 
apartemen 
baru saya. 
Hidup 
sangatlah 
susah."
Keadaan membaik setelah dirinya 
mulai mengajar dengan musik Latin.
Lahirnya Zumba pada 2001
"Orang menyukainya! Ini sangat 
berbeda dengan hal-hal lainnya yang 
ada pada saat itu," kata Beto.
Kelasnya semakin penuh namun Beto 
tidak menyadari potensinya. Pada 
tahap inilah, ia dikenalkan salah 
seorang muridnya ke Alberto Perlman, 
dan Alberto Aghion.
Keduanya adalah warga Amerika asal 
Kolombia. Mereka melihat potensi 
komersial dari apa yang dilakukan 
Beto. Ketiga orang ini kemudian 
mendirikan bisnis dengan kata yang 
mereka pilih sendiri, Zumba, pada 
tahun 2001.
Ketiga pria ini pada mulanya 
bermaksud menjual video kebugaran 
dengan Beto sebagai bintangnya. 
Tetapi karena kekurangan dana, 

mereka mencari jalan lain.
"Kami tidak punya!" kata Beto. "Kami 
bekerja dari apartemen dan rekaman 
pertama dibuat di garasi Alberto Aghion 
dengan seprai sebagai penutup ruangan."
Tidak lama kemudian orang menghubungi 
mereka untuk mengetahui bagaimana cara 
menjadi pelatih Zumba.

Pada tahun 
2003, 
tercatat ada 
150 orang 
bergabung 
dan 
setahun 
kemudian 
jumlah 
peserta 
menjadi 700 
orang, dan 
selanjutnya 
Zumba 
mulai 
meroket.
Sekarang 
Zumba 
memiliki 
lebih dari 
100.000 
instruktur di 
dunia dan 
jabatan 

Beto saat ini adalah direktur kreatif Zumba.
Biaya untuk mendapatkan sertifikat resmi 
adalah US$225 atau Rp3,2 juta lewat 
kursus pelatihan. Para instruktur kemudian 
harus membayar iuran bulanan sekitar 
US$30 atau Rp428.000 untuk 
mendapatkan lanjutan pelatihan, CD, DVD 
dan panduan koreografi.
Dengan pemasukan lain lewat penjualan 
pakaian, kompilasi musik dan bahkan 
permainan komputer yang memungkinkan 
pemakainya untuk mempraktekkan 
gerakan Zumba, pemasukan tahunan 
perusahaan dilaporkan mencapai ratusan 
juta dolar. Perusahaan tersebut tidak 
mengungkapkan angka pastinya.
Ahli kewiraswastaan Jay Maharjan 
mengatakan Zumba tetap populer karena 
latihan kebugaran ini "menyenangkan" dan 
"model bisnis kebugarannya" telah 
"melampaui batas budaya dan mencapai 
lebih dari 180 negara".

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

Disewakan 1 kamar besar depan ada
kasur dan lemari plastik. Di 2008 s 7th
street lantai 2. Depan ada laundry, 
Dekat Toko Nusantara.
Hub: Ibu Hermin 267-230-8891

Perdana Menteri (PM) Inggris Boris 
Johnson saat ini dinilai berusaha 
menakut-nakuti Eropa agar memberikan 
kesepakatan Brexit lebih baik. Sejauh ini, 
Johnson sangat halus menyampaikan 
hal itu, termasuk 
berulang kali 
menyatakan jika 
menjadi PM 
akan 
meningkatkan 
persiapan untuk 
meninggalkan 
Uni Eropa (UE) 
tanpa 
kesepakatan.Log
ika yang dipakai 
Johnson adalah 
Brexit tanpa 
kesepakatan (no-deal Brexit) akan 
menimbulkan kekacauan, tidak hanya di 
Inggris tapi juga di negara-negara Eropa. 
Melihat keseriusan Johnson, Eropa pada 
akhirnya akan menegosiasikan ulang 
kesepakatan yang telah diketok dengan 
pendahulunya, Theresa May.
Sejak menjabat PM, Johnson belum 
melunakkan pendekatannya. Dia 
membawa banyak pendukung Brexit 
garis keras ke dalam kabinetnya dan tim 
penasihatnya. Dalam beberapa pekan 
terakhir, tidak ada kesepakatan yang 
terjadi dari sesuatu yang diyakini bisa 
terjadi.

Uni Eropa Tak Takut Boris Johnson

Internasional

Tapi, UE tampaknya tetap bersikukuh 
dan mengisyaratkan tidak takut atas 
ancaman halus Johnson. “Sejak dipicu 
Pasal 50, kita tahu tidak ada 
kesepakatan yang mungkin. Itu mengapa 

kami 
mempersiapkannya 
jauh sebelum Inggris,” 
kata seorang sumber 
pejabat UE kepada 
CNN, Minggu (11/8).
Brussels tampaknya 
santai terkait semua 
situasi Brexit. 
“Ancaman dari suatu 
kesepakatan tidak akan 
membuat Anda kemana 
pun dengan UE,” kata 
seorang peneliti senior 

di Institut untuk Pemerintah, Georgina 
Wright.
“Ancaman-ancaman tidak akan 
mengubah pikiran mereka, hanya akan 
ada alternatif kredibel,” tambah Wright.
Alternatif yang disebutkan Wright 
berbicara tentang bagian spesifik dari 
perjanjian penarikan Brexit, yang dikenal 
sebagai penghalang perbatasan 
(backstop) Irlandia yaitu jaminan 
kebijakan untuk mencegah kembalinya 
ke perbatasan keras antara Irlandia 
Utara, bagian dari Inggris, dan Republik 
Irlandia, sebagai bagian dari UE.
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan 
Pelantikan Mapinas (Majlis Pimpinan 
Nasional) Kwarnas dan Kwarnari di 
Istana Negara, dilanjutkan 
penganuge
rahan 
Panji-panji 
Kepramuka
an dan 
defile 
Pramuka 
untuk 
memperke
nalkan 
Pramuka 
kepada 
masyaraka
t yang 
diikuti oleh 
sekitar 
10.000 
Pramuka. 
Peristiwa 
ini 
kemudian 
disebut 
sebagai 
Hari 
Pramuka 
yang 
diperingati 
hingga sekarang. Pramuka sendiri 
merupakan singkatan dari Praja Muda 
Karana, memiliki arti Jiwa Muda yang 
Suka Berkarya dan pertama kali 
dikenalkan zaman pemerintah Belanda 
tahun 1923. Saat ini Pramuka menjadi 
salah satu kegiatan ekstrakurikuler 
wajib di hampir semua satuan 
pendidikan yang dimulai dari jenjang 
sekolah dasar hingga sekolah 
menengah atas. Kegiatan Pramuka 
memiliki banyak sekali manfaat dan 
masih sangat relevan dalam 
pembentukan karakter, termasuk 
generasi milenial saat ini. Makna 
"Tepuk Pramuka" Meski tidak pernah 
mengikuti sebelumnya, hampir semua 
dari kita mengenal dan tahu tentang 
"tepuk pramuka". Tepuk berirama 

Makna Dari Tepuk Pramuka
sebanyak 13 kali ini (silahkan hitung 
sendiri bila tidak percaya:)) ternyata 
memiliki makna mendalam. Dikutip dari 
ensklopediapramuka.com, jumlah 13 

tepukan 
dalam 
tepuk 
pramuka 
melamban
gkan 
jumlah janji 
setia dalam 
pramuka 
yakni; Tri 
Satya (3) 
dan Dasa 
Dharma 
(10). Tri 
Satya 
merupakan 
sumpah 
diucapkan 
peserta 
Pramuka, 
baik tingkat 
Siaga, 
Penggalan
g, Penegak 
maupun 
Pandega. 
Sedangkan 

Dasa Dharma menjadi pedoman bagi 
anggota pramuka dalam berperilaku 
sehari hari. Tri Satya Demi kehormatanku 
aku berjanji akan bersungguh-sungguh : 
1. Menjalankan kewajibanku terhadap 
Tuhan dan Negara Kesatuaan Republik 
Indonesia. 2. Menolong sesama hidup 
dan mempersiapkan diri membangun 
masyarakat. 3. menepati Dasa Dharma.   
Dasa Dharma 1. Takwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa 2. Cinta alam dan kasih 
sayang sesama manusia 3. Patriot yang 
sopan dan kesatria 4. Patuh dan suka 
bermusyawarah 5. Rela menolong dan 
tabah 6. Rajin, terampil dan gembira 7. 
Hemat, cermat dan bersahaja 8. Disiplin, 
berani dan setia 9. Bertanggung jawab 
dan dapat dipercaya 10. Suci dalam 
pikiran perkataan dan perbuatan

Tanah Air
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