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Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali 
memperjelas tentang gambaran kabinet 
pemerintahan yang tengah dibentuknya 
untuk periode 2019-2024. Hal itu 
dipaparkan Jokowi saat bertemu 
dengan Dewan Pemimpin Redaksi di 
Istana Merdeka Jakarta, Rabu, 14 
Agustus 2019. TEPAT tengah hari, 
Presiden Joko Widodo menerima 
sejumlah pemimpin redaksi media 
massa di Istana Merdeka, Jakarta. 
Dengan kemeja putih lengan panjang, 
celana kain hitam, sneakers andalan 
warna hitam dengan sol putih, Jokowi 

menyambut pemimpin redaksi di lorong 
menuju meja utama di Istana Merdeka. 
Rambut Jokowi rapi tersisir ke kanan dan 
masih telihat efek basahnya. Dengan 
senyum semringah, satu per satu 
pemimpin redaksi yang datang dengan 
batik lengan panjang disalami dan 
ditanyai kabarnya. Para pemimpin redaksi 
yang semula duduk berhadap-hadapan 
dengan posisi Jokowi duduk, diminta 
pindah membaur bersama. Pratikno 
duduk di sisi kanan Jokowi membawa 
tablet yang menyala layarnya. Di depan 

Jokowi : kabinet mendatang adalah 
kabinet yang menekankan kecepatan 
kerja. Pokoknya kabinetnya Yahud
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Jokowi, ada juga tablet yang menyala 
dengan keyboard-nya. Setelah 30 
pemimpin redaksi duduk, Jokowi 
bertanya bagaimana kondisi dan situasi 
nasional.  Pertanyaan ini dijawab 
serentak, bahwa kondisi dan situasi 
landai maksudnya biasa biasa karena 
enggak ada yang menarik atau 
monoton pasca-pertemuan Jokowi dan 
Prabowo Subianto di MRT Jakarta. 
Tawa pertama pecah di Istana Merdeka 
ketika ada yang menjawab, karena 
landainya kondisi dan situasi politik 
nasional, wartawan kesulitan mencari 
headline atau berita utama di media. 
Jokowi tertawa lebar, juga Pratikno. 
Beberapa pemimpin redaksi yang 
datang terlambat bergabung dan 
disambut senyum oleh Jokowi dan 
Pratikno. Setelah saling memperbarui 
kabar dan kondisi serta situasi, Jokowi 
bertanya lagi kepada para pemimpin 
redaksi hendak bertanya apa. Dari 
banyak penjuru tempat para pemimpin 
redaksi duduk, tersebutlah soal kabinet. 
Dalam percakapan diselingi makan 
siang di Istana Merdeka, obrolan ringan, 
terbuka, rileks, dan lepas terfokus pada 
persoalan kabinet di periode kedua 
pemerintahan Presiden Joko Widodo 
dan menteri-menterinya. Pernyataan 
tegas dikatakan Jokowi ketika serentak 
para pemimpin redaksi bertanya 
mengenai kabinet. "Sudah final semua. 

Tinggal kami umumkan. Bisa Agustus, 
bisa juga saat pelantikan. Semua sudah 
final," ujar Jokowi. Terhadap yang sudah 
final dan bisa diumumkan kapan saja itu, 
Jokowi menyebut beberapa hal baru 
sekaligus mengonfirmasi sejumlah isu. 

Pertama: Susunan kabinet pemerintahan 
sudah final, dan siap diumumkan 
sebelum Oktober 2019. "Kabinet bisa 
diumumkan kapan saja, enggak perlu 
nunggu Oktober. Nama kabinet sudah 
final," kata Jokowi.

Kedua: Jumlah menteri tidak berubah, 
sama seperti di periode 2014-2029 yakni 
sebanyak 34 orang, namun akan ada 
kementerian yang diberi nama 
Kementerian Investasi, leburan dari 
beberapa kementerian. "Jumlah masih 
sama, cuma ada beberapa kementerian 
yang dilebur dan ditambah. Kementerian 
investasi akan konsentrasi di digital dan 
kreatif," ungkap Jokowi.  

Ketiga: Kementerian disusun dengan 
perbandingan 55:45, yaitu 55 persen dari 
non partai politik (kalangan profesional) 
dan 45 persen dari partai politik. Menurut 
Jokowi hal itu sudah disampaikan kepada 
pimpinan partai politik anggota koalisi. 
Kemudian faktor suku, agama, partai 
politik, organisasi massa, dan sebagainya 
turut dipertimbangkan. "Enggak gampang 
karena harus memperhatikan faktor-faktor 
suku, agama, parpol, ormas," tandas 
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Jokowi.
Keempat: Jabatan Jaksa Agung tidak 
akan diisi oleh kader partai politik. "Jaksa 
agung pasti bukan dari parpol," tegas 
Jokowi. Seperti yang telah diketahui 
publik, pejabat Jaksa Agung saat ini 
diemban oleh M. Prasetyo yang 
merupakan kader Partai Nasional 
Demokrat (NasDem).
Kelima: Keanggotaan di kabinet 
pemerintahan terbuka bagi kalangan 
professional terbaik semua partai politik 
maupun masyarakat relawan Jokowi-
Ma'ruf Amin saat Pilpres 2019. Artinya 
semua relawan bisa mengajukan nama 
nama yang profesional dan berkapasitas 
dalam bidangnya.
Keenam: Jabatan menteri akan diisi oleh 
kaum muda yang berusia di bawah 35 

tahun, di bawah 30 tahun, dan 25 tahun. 
Kaum muda yang dimaksud Jokowi bisa 
berasal dari partai politik dan non partai 
politik. Selanjutnya keterwakilan gender 
juga akan tetap dipertahankan sama 
seperti di periode pemerintahan yang 
sedang berjalan. "Menteri ada yang 
usianya 25, di bawah 30, dan di bawah 35 
tahun. Menteri perempuan jumlahnya bisa 
sama dengan sekarang. Saya minta dari 
partai juga ada yang muda, ada dari 
profesional juga," ucap Jokowi. Mengenai 
calon menteri dari kaum muda, Jokowi 
sebelumnya pernah memberi 4 (empat) 
syarat yang wajib dipenuhi, yaitu enerjik, 
mampu mengeksekusi program, memiliki 
manejerial kuat, serta fleksibel terhadap 
perubahan zaman.Kabinet mendatang 
akan fokus pada kecepatan kerja dan 
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pencapaian target yang terukur. "Tidak 
akan banyak yang mau dijadikan fokus 
masing-masing kementerian. Dua atau 
tiga saja tetapi konkret dan terukur, 
tidak mengawang-awang," ujar Jokowi. 
Target kerja yang dibebankan kepada 
para menteri tersebut nantinya akan 
sangat berat. Dengan 2-3 poin Key 
Performance Indeks (KPI), ia memberi 
contoh. Menteri ESDM misalnya, harus 
mampu menyelesaikan pembuatan 
kilang minyak dalam waktu lima tahun 
ke depan. "Menteri yang dipilih harus 
punya kecepatan," ujarnya. Dalam 
proses pemilihan menteri dalam 
kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini 
penuh kejutan. Banyak partai-partai 
waktu lalu yang ingin mendapatkan 
kursi terbanyak. Namun, apa mau 
dikata semua akan sirna, dimana 
Presiden Jokowi mengatakan 
komposisi menteri di kabinetnya adalah 
55 persen dari profesional dan 45 dari 
partai politik. Presiden Joko Widodo 
menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada 
periode mendatang akan diwarnai 
gabungan menteri dari profesional dan 
unsur partai politik. Secara spesifik, 
Jokowi menyatakan bahwa komposisi 
menteri dari partai politik memiliki porsi 
yang sedikit lebih kecil ketimbang 
kalangan profesional. "Partai politik 

bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap 
di saya. Komposisinya 45 persen," kata 
Jokowi. Dengan demikian, perbandingan 
menteri dari kalangan profesional dengan 
unsur partai politik adalah 55 persen 
berbanding 45 persen. Untuk pertanyaan 
bagaimana Presiden mengakomodir 
partai koalisi pendukungnya, Jokowi 
menjawab, "Komposisinya itu 45 persen 
partai koalisi, 55 persen profesional. 
Partai koalisi bisa mengajukan, tetapi 
kewenangan tetap ada di saya untuk 
menerima atau tidak." Dengan komposisi 
ini, partai koalisi pendukung Jokowi akan 
mendapat 15 kursi sementara sisanya 19 
kursi akan diisi profesional.  Jumlah 
kementerian meskipun tidak ditegasakan 
berapa banyak, jumlahnya kira-kira akan 
sama dengan jumlah kementerian saat ini 
yaitu 34 kementerian. Jokowi juga 
menjelaskan, meskipun semua partai 
politik punya keinginan bergabung dalam 
koalisi pemerintah, keputusan untuk tetap 
dengan koalisi yang dibangun sebelum 
Pemilu Presiden akan tetap 
dipertahankan. Jokowi yakin dengan 
koalisi saat ini dan jumlah kekuatannya di 
DPR-RI yang mencapai 61 persen. 
Jumlah 61 persen itu merupakan 
penggabungan anggota DPR-RI terpilih 
dari PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB dan 
PPP. Jumlah menteri masing-masing 

partai disesuaikan Jokowi secara 
proporsional. Jokowi dalam Kongres V 
PDIP di Bali sudah menjamin, PDI-P 
akan mendapat jumlah kursi menteri 
terbanyak.  Keyakinan Jokowi soal 
koalisi dengan kekuatan 61 persen 
suara di DPR ini menutup kemungkinan 
bergabungnya Gerindra, Demokrat, PAN 
dan PKS dalam koalisi dan mengisi 
kabinet. Terkait isu hangat untuk posisi 
Jaksa Agung, Jokowi menegaskan, 
Jaksa Agung bukan berasal dari partai 
politik. Jokowi menyebut ada beberapa 
menteri yang bertahan di kabinet entah 
di posisinya saat ini atau berganti posisi 
menempati posisi yang lebih strategis 
dengan kewenangan lebih luas. Namun, 
ada juga menteri yang harus pergi untuk 
tugas lain yang lebih tepat. Jokowi 
menyebut nama sebagai contoh, tetapi 
tidak untuk diberitakan. Menurut Jokowi, 
menteri yang bertahan adalan menteri 
yang jelas implementasi kebijakannya, 
melakukan perombakan dan perbaikan 
atas perombakan itu sekaligus. "Tidak 
hanya merombak, membongkar, tetapi 
juga melakukan perbaikan atas 
perombakan dan pembongkaran itu," 
ujar Jokowi. Jokowi akan 
mempertahankan menteri yang bisa 
mengkesekusi masalah dengan baik 

meskipun kerap tidak disukai oleh publik. 
Sebaliknya, dia tidak akan segan 
mengganti menteri yang disukai publik 
tetapi sebenarnya menimbulkan masalah. 
Untuk mengisi kabinetnya, Jokowi 
menyampaikan, akan menarik salah satu 
kepala daerah untuk menjadi menteri.  
Jokowi yang sempat ragu lantaran tidak 
persis ingat, menjadi mantap menjawab 
akan ada kepala daerah yang akan 
menjadi menteri saat Pratikno 
memastikan lewat anggukan. "Iya Pak, 
ada satu," ujar Pratikno. Ditanya 
bagaimana gambar besar kabinet yang 
sudah final disusun dan akan diumumkan, 
Jokowi mengatakan kabinet mendatang 
adalah kabinet yang menekankan 
kecepatan kerja. Untuk mendapatkan 
formula dan gambaran tentang kecepatan 
dalam kabinet mendatang, Jokowi 
menimbang semua faktor dengan 
kerumitannya untuk menyusun kabinet. 
Selain soal partai politik koalisi, 
pertimbangan itu antara lain soal 
keterwakilan daerah sebagai gambaran 
keterwakilan wilayah Indonesia, 
keterwakilan agama, gender, organisasi 
masyarakat, usia, dan seabagainya. 
"Pokoknya, kabinetnya yahud. Percaya 
sama saya," ujar Jokowi memberi 
jaminan. Mengenai peran KH Ma'ruf Amin 
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sebagai wakil presiden, Jokowi 
mengemukakan akan banyak peran 
bisa diambil. "Yang jelas tidak ada 
pembagian peran ini urusan presiden, 
itu urusan wakil presiden. Tidak ada. 
Hal sama terjadi juga saat saya dan 
Pak Jusuf Kalla. Tidak ada pembagian 
urusan," ujar Jokowi. Mengenai posisi 
Jusuf Kalla yang tidak lagi akan menjadi 
wakil presiden, Jokowi tidak khawatir. 
"Karena keluwesan dan kelincahannya, 
Pak Jusuf Kalla bisa berperan di banyak 
tempat," ujarnya. Sekadar menyebut 
sebagai contoh, Jusuf Kalla bisa 
menjadi Ketua Dewan Pertimbangan 
Presiden, Utusan Khusus Presiden 
untuk urusan penyelesaian konflik di 
sejumlah negara, dan sebagainya. 
Percakapan kemudian meluas ke topik-
topik hangat lainnya. Topik yang 

menarik perhatian Jokowi adalah wacana 
amandeman UUD 1945 khususnya soal 
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan 
kewenangan MPR untuk memilih 
mandatarisnya yaitu Presiden. Terhadap 
dua soal ini, Jokowi menyatakan 
ketidaksetujuannya secara terbuka. Soal 
GBHN, Jokowi justru sepakat untuk 
membuat rancangan yang fleksibel 
sehingga bisa merespons perubahan 
yang sangat cepat. Soal kewenangan 
MPR memilih Presiden, Jokowi berujar, 
"Saya ini produk pemilihan langsung oleh 
rakyat. Jika tidak dipilih langsung oleh 
rakyat, tidak mungkin anak tukang kayu 
bisa menjadi Presiden." Selain itu Jokowi 
Juga mengatakan bila MPR kembali jadi 
lembaga tertinggi negara maka itu artinya 
akan sama saja kembali ke era orde 
baru. Di samping itu Jokowi juga 
menolak bergulirnya usulan pemilihan 
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Presiden kembali dipilih melalui MPR, 
sehingga Jokowi menegaskan bahwa 
sudah benar adanya bahwa Presiden 
itu dipilih oleh rakyat bukan lagi kembali 
seperti dahulu. Sikap beliau tersebut 
bertolak belakang dengan rencana 
usulan yang di gulirkan oleh Partai 
Pengusungnya PDI Perjuangan pada 
pelaksanaan Kongres ke V beberapa 
waktu lalu. Beberapa pengamat politik 
lainnya juga banyak bersikap senada 
dengan sikap Jokowi, dan 
membenarkan apa yang telah di 
tegaskan oleh Jokowi tersebut. 
Berkaitan dengan ini juga bukan berarti 
bahwa Jokowi menentang apa yang 
sudah di usulkan oleh PDI P pada 
kongres yang lalu, karena perlu di 
ketahui saat ini posisi Jokowi adalah 
Presiden RI dan beliau adalah milik 
rakyat Indonesia bukan hanya milik PDI 
P atau koalisi partai pengusungnya 
saja. Maka bukanlah tabu beliau 
memberikan pernyataan tegas tersebut. 
Seperti Opini yang berkembang dipublik 
banyak bergulir usulan Amandemen 
UUD 45, ataupun juga mengembalikan 
GBHN, selain itu Mengembalikan Status 
MPR jadi lembaga negara tertinggi, 

sehingga hal ini juga sedikit banyak 
cukup membuat rating kursi panas ketua 
MPR jadi meningkat drastis. Memang 
Sebenarnya kalau dirunut dari sejarah 
tidak salah melakukan Amandemen 
kembali UUD 45 namun seyogyanya 
lebih bijak harus dikaji lebih detil lagi dan 
apa urgensinya. Namun PDIP lewat 
Hasto mengatakan bahwa MPR memiliki 
kewenangan menetapkan Garis-garis 
Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai 
pedoman penyelenggaraan 
pemerintahan. "Kita memerlukan Garis 
Besar Haluan Negara atau pola 
pembangunan semesta berencana. Ini 
yang akan kami dialogkan bersama 
tetapi sebagai keputusan kongres kami 
taat pada putusan itu," ujar Sekjen PDI-P 
Hasto Kristiyanto saat ditemui seusai 
kongres, Sabtu (10/8/2019). Kendati 
MPR menjadi lembaga tertinggi negara, 
lanjut Hasto, partainya tidak 
merekomendasikan adanya perubahan 
sistem pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden. Ia menegaskan bahwa 
presiden dan wakil presiden harus tetap 
dipilih langsung oleh rakyat. Seperti 
diketahui, pada era Orde Baru, MPR 
merupakan lembaga tertinggi negara 
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serta memiliki kewenangan memilih 
Presiden dan Wakil Presiden. "Kita tetap 
mengikuti rezim kedaulatan rakyat di 
mana rakyat berdaulat untuk 
menentukan pemimpinnya. Presiden 
dan Wakil Presiden dipilih secara 
langsung oleh rakyat," kata Hasto. Jadi 
yang diatur dalam GBHN hanya 
kedaulatan Negara dalam mengatur 
daerahnya. Misalnya Jokowi sekarang 
sudah membangun insfrastruktur di 
berbagai daerah misalnya bendungan 
toll dan sebagainya. Tapi di 
kepemimpinan Presiden selanjutnya 
masalah ini tak diperhatikan bahkan 
diganti yang lain. Apakah itu berarti 
membuang buang uang negara yang 
dibangun oleh presiden sebelumnya jadi 

mubazir. (contoh Jakarta). Namun, mari 
kita lihat kembali sejauh mana perlunya 
amandemen. Apakah kehidupan 
masyarakat Indonesia yang selalu tumbuh 
dan berkembang menyesuaikan 
peradaban manusia pada umumnya maka 
perlu dilakukan amandemen? Perubahan-
perubahan UUD 1945 harus memiliki arti 
yang sangat penting dalam kehidupan 
bangsa Indonesia dan memberikan 
peluang kepada bangsa Indonesia untuk 
membangun dirinya atau melaksanakan 
pembangunan yang sesuai dengan 
kondisi dan aspirasi masyarakat. 
Perubahan itu untuk membuat lebih baik 
lagi, dari kekurangan-kekurangan yang 
mungkin saja pernah ada. Jelasnya untuk 
menyempurnakan UUD yang ada agar 

sesuai dengan kebutuhan, bukan agar 
sesuai dengan perkembangan zaman. 
Perkembangan zaman tidak selalu 
bisa menjadi dasar melakukan 
amandemen. Amandemen bisa dan 
boleh saja dilakukan tetapi hendaknya 
tidak memunculkan anggapan bahwa 
batang tubuh UUD 1945 setiap saat 
bisa di amandemen. Lembaga yang 
berwenang mengubah atau melakukan 
amandemen yaitu UUD 1945 adalah 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) yang di dalamnya terdapat DPR 
dan DPD, di mana kepentingan-
kepentingan fraksi dalam DPR yang 
mewakili partai, tentu saja 
berpengaruh terhadap kesepakatan 
perubahan. Yang jelas masyarakat 
akan lebih bisa menerima 
amandemen, jika saja alasan-alasan 

yang masuk akal demi arah 
pembangunan Indonesia yang lebih baik 
dan bukan demi partai-partai yang 
terwakili dalam diri anggota DPR yang 
sekaligus sebagai anggota MPR. Harus 
segera dilakukankah amandemen UUD 
1945 itu? Jika iya, bagian mana dan 
mengapa perlu diperbaiki. Yang perlu 
dijelaskan kepada masyarakat agar hasil 
amandemen itu nantinya mampu 
mengarahkan bangsa dan negara 
menjadi lebih baik adalah :
1.Apakah amandemen itu menyangkut 
hal mengarahkan pembangunan 
nasional dalam jangka panjang?
2.Apakah sudah ada kajian 
komprehensif dalam evaluasi 
menyeluruh arah negara dan kehidupan 
berbangsa?
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3.Apakah hasil amandemen yang 
akan dilakukan itu, nantinya mampu 
menjadi benteng politik pertahanan 
kedaulatan negara dari ancaman laten 
munculnya ideologi baru selain 
Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri?
4.Apakah amandemen itu tidak 
terdapat celah yang secara politis 
menguntungkan pihak-pihak tertentu?
5.Mengapa perlu segera dilakukan 
amandemen?
Berkembangnya politik Indonesia 
pasca tumbangnya Orde Baru 
memang dinamis, ditandai dengan 
mudahnya membentuk partai-partai 
baru. Belum lagi ormas-ormas dengan 
berbagai platform dan yang 
diperjuangkannya. Setidaknya hal ini 

juga berpengaruh pada perlunya 
perbaikan pada UUD 1945 yang 
mengatur tentang ormas. Misalnya 
ormas yang bertentangan dengan 
pancasila dan Bhineka Tunggal Ika harus 
segera dilenyapkan atau tidak boleh ada 
di negara ini. Memang kita bisa 
menerima jika amandemen itu 
menyesuaikan keperluan dan 
perkembangan politik saat ini, tetapi jika 
amandemen itu mengembalikan kepada 
naskah asli UUD 1945, maka yang 
terjadi adalah ketidaksesuaian. Mungkin 
saja terdapat beberapa bagian yang 
penerapannya sudah tidak sesuai 
dengan situasi saat ini. Perlu tidaknya 
amandemen memang tergantung 
perkembangan sebuah negara, 

berkembangnya dan harus mendorong 
menuju pada hal-hal yang lebih baik. 
Amandemen memang bukan hal yang 
tabu untuk dilakukan, selama memang 
situasi dan kondisi sebuah negara 
memerlukan kepastian undang-undang. 
Yang jelas amandemen harus 
mengutamakan kepentingan bangsa 
dan negara, prosesnya pun harus 
melalui berbagai pertimbangan yang 
mendasar dari kajian menyeluruh, 
berbagai aspek, dan lengkap. Jangan 
sampai amandemen itu justru 
membelenggu dan menghentikan arah 
kemajuan bangsa Indonesia ini. Atau 
justeru membuat celah masuknya 
ideologi lain. Sungguh celaka jika 
amandemen itu malah menciptakan 
celah kepentingan sekelompok orang 
dan golongan untuk memperlemah 
aturan-aturan yang diundangkan. 
Mungkin saja amandemen itu berisiko 
mengubah undang-undang yang 
pernah diamandemen sebelumnya, 
atau bisa saja terjadi dengan 
amandemen akan ditemukan 

kekurangan-kekurangan yang pernah 
ada dalam amandemen sebelumnya. 
Maka hendaknya juga menjadi dasar 
pertimbangan menetapkan amandemen 
agar ke depannya benar-benar dapat 
digunakan sebagai pegangan dalam 
mengatur, menata, dan mengarahkan 
pembangunan Indonesia yang 
berkelanjutan. Supaya Indonesia tambah 
maju menjadi Negara disegani di dunia 
International. Bukan seperti Jakarta yang 
dulu ditata dengan baik dan disegani 
karena kebesihan dan keindahannya. 
Tapi sekarang menjadi kota yang 
terbelakang, terpolusi, terkotor 
sungainya. Apakah kita mau Indonesia 
seperi Jakarta. Semoga tidak, kita harus 
mendukung perubahan UU agar tidak 
ada lagi kepala daerah yang tidak becus 
menata kota tidak bisa memerintah suatu 
daerah di Indonesia ini. Perubahan ini 
dilakukan supaya di seluruh Indonesia 
kotanya maju, bersih, tertata rapi, 
terinteregasi dengan semua kota di 
Indonesia. Dan tidak ada lagi kepala 
daerah yang intoleran. Amin.
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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

Buah plum merupakan salah satu buah 
yang memang kurang familiar kita 
temui pada penjual buah di pinggir-
pinggir jalan. Namun mencari buah ini 
juga tidak terlalu sulit karena bisa kita 
temui di pasar atau swalayan.
Buah plum atau prem ini memiliki biji 
yang keras dan sedikit mirip dengan 
buah anggur namun memiliki daging 
buah yang tebal. Secara rasa, buah ini 
memiliki rasa manis bercampur asam 
dan mengandung banyak air.
Terdapat dua warna umum yang biasa 
kita temui dari buah ini. Umumnya buah 
plum di Asia memiliki warna hijau 
kekuningan, sementara buah plum di 
Eropa yang berwarna keunguan.
Walau tak banyak dikonsumsi di 
Indonesia, namun plum memiliki 
sejumlah manfaat kesehatan yang tak 
boleh dikesampingkan. Buah diketahui 
memiliki kandungan mineral dan 

Manfaat Buah Plum

potassium yang sangat kaya.
Selain itu, plum juga kaya dengan 
antioksidan yang mampu melindungi 
tubuh dari radikal bebas yang bisa 
merusak sel. Buah satu ini juga memiliki 
kalori yang rendah sehingga tidak 
meningkatkan tingkat gula darahmu.
Sejumlah manfaat kesehatan yang 
dimiliki oleh buah plum menjadikannya 
sebagai buah yang sangat cocok untuk 
dikonsumsi. Dilansir dari Plumwoodinn, 
berikut sejumlah manfaat kesehatan yang 
bisa kamu peroleh dari buah plum.
Meningkatkan Kesehatan Jantung
Kandungan antioksidan yang kaya dari 
buah plum membuatnya sangat tepat 
untuk menjaga kesehatan jantung. 
Kandungan ini melawan radikal bebas 
darn mencegah penyakit jantung dan 
strokes. Antioksidan ini juga mencegah 
oksidasi kolesterol dan membantu 
menjaga kesehatan jantung.
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Internasional

Tokoh agama Islam asal India Zakir Naik 
memicu kemarahan warga Malaysia 
setelah dia menyarankan etnis minoritas 
China diusir dari negara itu.
Rabu lalu dua menteri Malaysia 
mengatakan kepada Perdana Menteri 
Mahathir Mohamad dalam rapat kabinet 
agar Naik dideportasi karena ujarannya 
mengandung hasutan kebencian.
"Kami sudah menyampaikan pandangan 
bahwa tindakan harus diambil. Zakir 
Naik harusnya tidak boleh lagi tinggal di 
Malaysia," kata Menteri Komunikasi dan 
Multimedia Gobind Singh Deo dan 
Menteri Sumber Daya Manusia M 
Kuasegaran dalam pernyataan 
bersama, seperti dilansir laman 
Aljazeera, Kamis (14/8)."Perdana 
Menteri harus mencermati keprihatinan 
kami. Kami serahkan kepada beliau 
keputusan apa yang akan diambil untuk 
mengatasi masalah ini."
Sumber yang mengetahui soal isi rapat 
kabinet mengatakan kepada Aljazeera, 
Mahathir akan menyelesaikan masalah 

Zakir Naik Bikin Berang Malaysia

ini."Tapi dia tidak memberi rincian," kata 
sumber itu.
Belum diketahui kapan kabinet akan 
mengambil keputusan soal Naik.
Zakir Naik diberi izin tinggal permanen di 
Malaysia oleh pemerintahan sebelumnya. 
Pria 53 tahun itu sudah tinggal di Negeri 
Jiran selama tiga tahun.
1.Pendatang Lama dan Pendatang Baru
Sosoknya sempat memicu kecaman publik 
ketika dia mengatakan umat Hindu di 
Malaysia punya 100 kali hak lebih banyak 
ketimbang minoritas muslim di India dan 
mereka mendukung perdana menteri 
India, bukan perdana menteri Malaysia.
Dalam beberapa pekan belakangan, isu 
soal ras dan agama mengemuka di tengah 
masyarakat Malaysia.
Umat Islam di Malaysia mencapai 60 
persen dari 32 juta penduduk. Sisanya 
adalah etnis China, India yang 
kebanyakan Hindu.Naik menyinggung soal 
komunitas etnis China ketika dia 
menanggapi seruan agar dirinya 
dideportasi."Seseorang menyebut saya 

Mengobati Konstipasi
Plum mengandung isatin dan sorbitol 
yang bisa mengobati konstipasi dan 
meningkatkan pencernaan. Konsumsi 
buah ini baik dalam bentuk segar atau 
sudah dikeringkan bisa menjaga 
kesehatan perut.
Melindungi dari Kanker
Warna biru kemerahan dari kulit plum 
muncul karena pigmen di dalamnya 
yang juga berkhasiat untuk melawan 
radikal bebas. Buah ini juga melindungi 
kamu dari kanker payudara, 
tenggorokan, dan mulut.
Meningkatkan Sirkulasi Darah
Buah plum 
memiliki 
manfaat 
untuk 
meningkatk
an 
kemampuan 
tubuh 
menyerap 
zat besi. 
Buah ini 
juga 
mengandun
g zat besi 
yang 
dibutuhkan 
untuk 
meningkatk
an produksi sel darah dan mampu 
meningkatkan sirkulasi darah di tubuh.
Menurunkan Kolesterol
Plum mengandung serat larut yang bisa 
menurunkan tingkat kolesterol dan 
mengurangi produksi kolesterol pada 
hati. Serat larut ini terserap oleh 
empedu sehingga hati akhirnya 
menggunakan kolesterol yang 
tersimpan di tubuh dan menurunkan 
tingkat kolesterol.
Baik untuk Kulit
Mengonsumsi buah plum bisa membuat 
tekstur kulit menjadi lebih kencang dan 
terang. Buah ini juga mengurangi kerut 
dan mampu meremajakan kulit. Untuk 
mendapat manfaat ini, kamu bisa 
mengonsumsi plum secara langsung 
atau mengolahnya sebagai jus.
Baik untuk Tulang
Berdasar sejumlah penelitian, 

mengonsumsi plum bisa meningkatkan 
kesehatan tulang. Plum mengandung 
boron yang mampu menjaga kepadatan 
tulang dan menjaga kesehatannya. Buah 
ini juga kaya flavonoid dan fenolik yang 
mampu menahan turunnya kesehatan 
tulang.
Mengurangi Munculnya Bekas Luka
Plum bisa meningkatkan sirkulasi darah 
pada bekas luka sehingga membantu 
munculnya kulit baru dan mengurangi 
munculnya bekas luka. Kandungan ini 
bisa membantu kulit sembuh lebih cepat 
dan mengganti kulit yang rusak dengan 
kulit baru. Mengonsumsi plum juga bisa 

meningkat
kan 
tekstur 
kulit dan 
elastisitas
nya. Buah 
ini juga 
mampi 
menguran
gi 
munculny
a bintik 
hitam, 
bintik, dan 
juga 
mengatasi 
kondisi 
kulit 

lainnya.
Mengatasi Rambut Rontok dan 
Menumbuhkan Rambut
Plum bisa menghentikan kerontokan 
rambut dengan membalik kelelahan pada 
kelenjar adrenal. Buah ini juga bisa 
membuat rambut tumbuh karena 
kandungan zat besi dan meningkatkan 
sirkulasi darah.
Meningkatkan Ketahanan Tubuh
Mengonsumsi plum juga bisa mencegah 
munculnya sejumlah penyakit pada 
tubuhmu. Buah ini bisa meningkatkan 
daya tahan dan mendukung 
berkembangnya jaringan baru yang sehat 
dalam tubuh.
Sejumlah manfaat kesehatan tersebut 
bisa kamu peroleh dari konsumsi buah 
plum. Mulai masukkan buah ini dalam 
menu makanmu untuk memperoleh 
khasiat kesehatannya ini.
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cuma pendatang. Saya jawab, sebelum 
saya ada orang China yang lebih dulu 
jadi pendatang. Kalau Anda ingin 
pendatang yang baru pergi, mintalah 
pendatang lama yang duluan pergi," 
kata Naik."Orang China tidak lahir di 
sini, sebagian tidak lahir di sini. 
Generasi baru mungkin iya," kata Naik 
ketika berbicara di Negara Bagian 
Kelantan 8 Agustus lalu.
Tagar #ZakirNaik Rabu lalu melonjak 
naik ke urutan ketiga di Twitter 
Malaysia ketika ujarannya menyebar di 
media sosial.
Naik kemudian menuduh media 
memelintir kata-katanya dan salag 
mengutip omongannya."Hormat saya 
kepada pemerintah Malaysia atas 
perlakuan Islami dan adil kepada 
seorang minoritas Hindu yang 
omongannya dipelintir dan salah dikutip 
untuk kepentingan politik dan 
menciptakan keresahan publik," ujar 
Naik dalam pernyataannya kepada 
wartawan dua hari lalu.
Namun rekaman video pidato Naik 
yang diunggah portal Malaysiakini 
memperlihatkan dia memang 
mengucapkan kata-kata yang 
menyerang orang Hindu Malaysia dan 
etnis China.
Menteri termuda Malaysia, Menteri 
Pemuda dan Olahraga Syed Saddiq 
Abdul Rahman mendukung seruan 
agar Naik dideportasi.
"Cukup sudah," kata Saddiq. "Saya 

kenal banyak orang China dan India yang 
bersedia mengorbankan nyawanya demi 
negara yang mereka cintai. Sungguh 
konyol menganggap saudara sebangsa 
saya adalah pendatang," kata Saddiq.
Ketika ditanya apakah dia mendukung 
seruan tiga menteri untuk mendeportasi 
Naik, Saddiq menjawab: “Ya."
"Serangan kepada saudara kita etnis 
China dan India adalah serangan 
terhadap seluruh orang Malaysia," kata 
menteri muda itu di grup WhatsApp.
"Demi Allah, mereka adalah keluarga 
saya. Cukup sudah," kata dia.
2.Dilarang di India
Menteri Perairan, Tanah, dan Sumber 
Daya Alam Xavier Jayakumar 
mengatakan jika Malaysia mengabaikan 
pernyataan Naik dan membiarkan dia 
leluasa di Malaysia maka itu bisa memicu 
perpecahan rasial dan agama.
“Kita tidak butuh orang yang 
pernyataannya menghasut dengan tujuan 
memecah belah warga muslim dan non-
muslim di Malaysia," kata Menteri 
Jayakumar.
Tapi kantor berita Malaysia Bernama 
mengutip pernyataan perdama Menteri 
Mahathir yang Selasa lalu mengatakan 
Naik tidak bisa dipulangkan ke India 
karena 'khawatir dia dibunuh di sana'.
"Jika ada negara yang ingin menerimanya 
maka silakan saja," kata Mahathir.
Pada 2016 India melarang yayasan milik 
Naik karena dianggap memecah belah 
agama. Tuduhan itu sudah dibantah oleh 
Naik.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359

Pelaku penembakan di Philadelphia, 
Amerika Serikat (AS), akhirnya 
ditangkap setelah terjadi baku tembak 
dan pengepungan selama sekitar 
delapan jam 
oleh kepolisian. 
Kini pelaku ada 
di dalam 
tahanan polisi 
untuk diperiksa 
lebih lanjut. 
Seperti dilansir 
Associated 
Press dan 
CNN, Kamis 
(15/8/2019), 
Sersan Eric 
Gripp dari 
Kepolisian 
Philadelphia 
menyatakan 
pada Kamis 
(15/8) pagi waktu AS, bahwa pria yang 
melukai enam polisi itu telah dibawa ke 
tahanan setempat. Penembakan ini 
berawal sekitar pukul 16.30 waktu 
setempat, saat polisi setempat 
mengeksekusi surat perintah 

Pelaku Penembakan Di Philadelphia Ditangkap

Amerika

penggerebekan narkoba terhadap sebuah 
rumah di wilayah Philadelphia bagian 
utara. Seorang pria yang ada di dalam 
langsung melepas tembakan ke arah 

polisi yang 
memasuki 
rumah. 
Komisioner 
Polisi Richard 
Ross dalam 
pernyataan 
terpisah 
menyebut 
penggerebeka
n narkoba itu 
'tidak berjalan 
sesuai 
rencana'. Pria 
yang ada di 
dalam rumah 
disebut 
melepaskan 

beberapa kali tembakan dan polisi 
langsung membalasnya. Baku tembak 
pun tak terhindarkan. 
Menurut Ross, beberapa personel 
kepolisian 'harus menyelamatkan diri 
melalui jendela dan pintu untuk 
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Pelaku penembakan di Philadelphia, 
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ditangkap setelah terjadi baku tembak 
dan pengepungan selama sekitar 
delapan jam 
oleh kepolisian. 
Kini pelaku ada 
di dalam 
tahanan polisi 
untuk diperiksa 
lebih lanjut. 
Seperti dilansir 
Associated 
Press dan 
CNN, Kamis 
(15/8/2019), 
Sersan Eric 
Gripp dari 
Kepolisian 
Philadelphia 
menyatakan 
pada Kamis 
(15/8) pagi waktu AS, bahwa pria yang 
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tahanan setempat. Penembakan ini 
berawal sekitar pukul 16.30 waktu 
setempat, saat polisi setempat 
mengeksekusi surat perintah 

Pelaku Penembakan Di Philadelphia Ditangkap

Amerika

penggerebekan narkoba terhadap sebuah 
rumah di wilayah Philadelphia bagian 
utara. Seorang pria yang ada di dalam 
langsung melepas tembakan ke arah 

polisi yang 
memasuki 
rumah. 
Komisioner 
Polisi Richard 
Ross dalam 
pernyataan 
terpisah 
menyebut 
penggerebeka
n narkoba itu 
'tidak berjalan 
sesuai 
rencana'. Pria 
yang ada di 
dalam rumah 
disebut 
melepaskan 

beberapa kali tembakan dan polisi 
langsung membalasnya. Baku tembak 
pun tak terhindarkan. 
Menurut Ross, beberapa personel 
kepolisian 'harus menyelamatkan diri 
melalui jendela dan pintu untuk 
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menghindari rentetan peluru'. Tembakan 
masih terus dilepaskan pria yang ada di 
dalam rumah hingga tiga jam kemudian. 
Enam polisi terkena tembakan dari 
pelaku hingga mengalami luka-luka. 
Namun luka-
luka yang 
diderita 
keenam 
polisi itu 
tidak 
membahaya
kan nyawa. 
Keenam 
polisi itu 
sempat 
dirawat di 
rumah sakit 
setempat, 
sebelum 
akhirnya 
diperbolehka
n pulang. 
Pelaku 
penembakan di Philadelphia 
mengangkat tangan sebelum ditangkap
Dua polisi yang sempat terjebak di 
dalam selama lima jam, berhasil 
dievakuasi keluar oleh tim SWAT pada 
pukul 21.30 waktu setempat. Tiga orang 
lainnya yang terlebih dulu ditahan polisi 
di dalam rumah itu dan ikut terjebak, 
juga turut dievakuasi keluar.Sepanjang 
malam, polisi terus membujuk pelaku 
untuk menyerahkan diri. Bahkan 

pengacara pelaku sempat dihadirkan dan 
diminta membujuk pelaku untuk 
menyerahkan diri. Laporan media 
menyebut pelaku bersenjatakan senapan 
semi-otomatis dan beberapa pistol 

tangan.Sesaat 
setelah tengah 
malam, seperti 
dilaporkan 
CNN dan 
Reuters, 
pelaku 
penembakan 
akhirnya 
menyerahkan 
diri. Tayangan 
televisi lokal 
menunjukkan 
pelaku keluar 
dari rumah 
tersebut 
dengan 
mengangkat 
kedua 

tangannya. Selama upaya negosiasi 
berlangsung, polisi mengepung rumah 
tersebut dan memblokir area sekitarnya. 
Identitas pelaku penembakan ini belum 
dirilis ke publik. Namun media lokal, The 
Philadelphia Inquirer, yang mengutip 
sumber polisi setempat mengidentifikasi 
pelaku sebagai Maurice Hill (36). Dia 
disebut memiliki riwayat kasus 
kepemilikan senjata api, narkoba dan 
penyerangan.

Ribuan personal militer China terlihat 
mengibarkan bendera merah di sebuah 
stadion olahraga di Kota Shenzen, 
perbatasan Hong Kong.
Kantor berita AFP melaporkan, Kamis 
(15/8), kendaraan berlapis baja juga 
terlihat berada di dalam stadion olah 
raga itu. 
Hal ini 
menimbul
kan 
kekhawati
ran bahwa 
China 
akan 
campur 
tangan 
untuk 
mengakhir
i 10 pekan 
demo di 
Hong 
Kong.
Media 
pemerintah China pekan ini melaporkan 
pasukan paramiliter China yang berada 
di bawah komando Komisi Militer Pusat 
tengah dikerahkan ke Shenzen.Menurut 
wartawan AFP, sejumlah personel yang 
berada di dalam stadion memakai 
lencana atau pengenal resmi polisi 
bersenjata pada seragam 
mereka.Pasukan keamanan tersebut 
terlihat bergerak dalam bentuk formasi 
di dalam stadion, kadang juga berlari. 
Pasukan yang lain berjaga di luar 
dengan sepeda motor. Di luar stadion 
terdapat juga puluhan truk dan 
pengangkut personel lapis baja.
Senin lalu dua dari media pemerintah 
China Peoples Daily dan Global Times 
mempublikasikan video tentang 
kumpulan polisi paramiliter di Shenzhen.
Pimpinan redaksi Global Times, Hu Xijin, 
mengatakan kehadiran militer di 
Shenzhen merupakan tanda bahwa 
China siap campur tangan di Hong 
Kong."Jika mereka (demonstran) tidak 
juga mundur dari posisinya dan terus 
mendorong situasi melebihi titik kritis, 

Militer China Di Perbatasan Hong Kong

Internasional

kekuatan negara bisa datang ke Hong 
Kong kapan saja," tulis Hu.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump 
sempat mengatakan melalui Twitternya 
bahwa intelijen Amerika telah 
mengonfirmasi pergerakan China menuju 
perbatasan Hong Kong.

"Saya 
berharap ini 
berhasil untuk 
semua orang 
termasuk 
China. Saya 
harap ini 
berhasil 
dengan 
damai, tidak 
ada yang 
terluka, tidak 
ada yang 
terbunuh," 
kata 
Trump.Demon
stran pro-

demokrasi di Hong Kong sudah 
menggelar unjuk rasa besar-besaran 
selama 10 minggu untuk menuntut hak 
dan kebebasan yang lebih besar.Pada 
tahun 1997, Hong Kong berada di bawah 
kerangka hukum satu negara, dua sistem 
sejak penyerahan ke China dari 
Inggris.Hong Kong memungkinkan 
kebebasan sipil yang jauh lebih luas dari 
pada yang ada di China daratan, tetapi 
para demonstran mengatakan bahwa 
kebebasan itu terkikis ketika gangguan 
dari China daratan muncul.Aksi protes 
yang semakin besar menyebabkan 
bandara Hong Kong lumpuh selama dua 
hari dalam minggu ini.Media China, 
People's Daily dalam laporannya 
mengatakan polisi paramiliter bertugas 
'menangani kerusuhan, gejolak, 
kekerasan serius, kegiatan kriminal, 
serangan teroris, dan insiden keamanan 
masyarakat lainnya'.Pihak berwenang 
China pekan ini mengaitkan demo Hong 
Kong dengan terorisme. Mereka dengan 
konsisten menggambarkan demonstran 
sebagai perusuh.
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Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) Zulkifli Hasan menutup sidang 
tahunan MPR dengan sebait puisi. Puisi 
tersebut menyinggung presiden Joko 
Widodo dan wakil presiden terpilih 
Ma'ruf Amin.
Sebelum menutup pidato, Nasaruddin 
Umar membacakan sebuah doa. 
"Sebelum menutup Sidang Tahunan 
MPR Tahun 2019, ijinkan saya 
membacakan pantun," ujar Zulkifli 
dalam sidang tahunan MPR di 
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta 
Pusat, Jumat (16/8).
Dalam pantun itu, Zulkifli mengajak 
merah putih dirajut kembali. Dan, dia 
mengajak mendukung presiden Jokowi 
dan wapres Ma'ruf Amin.
"Buka hati dengan tulus dan bersih,
Sambut saudara sehangat mentari,
Mari rajut kembali merah putih,
Kita dukung Pak Jokowi dan Pak 

Puisi Zulkifli Hasan Dukung Jokowi

Ma'ruf Amin memimpin negeri," kata 
Zulkifli.
Dalam sidang tahunan ini, turut dihadiri 
Presiden Joko Widodo dan wapres 
terpilih Ma'ruf Amin. Turut hadir juga 
calon wakil presiden nomor urut 02 
Sandiaga Uno. Prabowo terpantau tidak 
hadir. Sandiaga yang mewakili.

TOUR & TRAVEL
TRANSPORTATION

Melayani penjualan tiket
domestik dan internasional

Menyewakan transportasi untuk
perjalanan wisata ke berbagai state di USA

Melayani Pengurusan Passport
Telp.: 267-235-3359, 267-528-8502

Fax: 215-755-0736

Pasar saham di Wall Street mulai 
terpukul dengan berbagai berita negatif 
tentang perkembangan ekonomi global. 
Indeks Dow Jones Industrial Average 
hari Rabu (14/8) turun 800 poin atau 
lebih dari 3%, hari terburuk dalam 
setahun.
Kurva yield obligasi Treasury AS 
membalik, suatu situasi yang 
menunjukkan kekhawatiran 
investor global. 
Pembalikan kurva yield 
selama ini dianggap 
sebagai indikator 
klasik dari resesi 
yang akan 
berkepanjang
an. 
Pembalik
an 
terakhir 
kurva yield 
terlihat pada 
tahun 2007, 
setelahnya dunia 
dilanda resesi 
hebat.
Pasar saham di Asia 
hari Kamis (15/8) terseret 
anjloknya bursa di Wall 
Street sehari sebelumnya. 
Indeks Nikkei Tokyo dibuka 
turun 2%, sementara saham 
Australia turun 1,9%.
Kekhawatiran meluas
Laporan ekonomi suram dari Cina dan 
Jerman juga menambah kekhawatiran 
ekonomi global yang sedang dalam 
kesulitan. Jerman, yang merupakan 
ekonomi terbesar Eropa, melaporkan 
pelemahan ekonomi pada kuartal 
kedua, sementara pertumbuhan 
industri di Cina pada bulan Juli 
mencapai level terendah sejak 17 
tahun.Perlambatan ekonomi global 
terjadi di tengah perang dagang AS-
Cina, proses Brexit yang 
berkepanjangan dan meningkatnya 
ketegangan geopolitik. Kondisi suram 
itu mulai mengguncang investor di 

Bursa Wall Street Menukik Tajam

seluruh dunia, yang makin sulit 
mengambil keputusan investasi.
Penurunan saham di AS hari Rabu 
langsung menghapus kenaikan sehari 

sebelumnya, setelah Presiden Donald 
Trump mengumumkan akan menunda 

penerapan tarif impor tambahan 
pada produk-produk dari Cina 

yang dijadwalkan bulan 
September.

Saham teknologi dan bank 
memimpin aksi jual, 

tetapi industri ritel juga 
terpukul. Pasar 

saham sekarang 
telah turun 

selama 
beberapa 

hari 
terakhir, 
kecuali 

hari Selasa 
ketika 

pengumuman 
Trump sempat 

memicu antusiasme 
pelaku pasar.

Sinyal negatif
Kurva yield 

menggambarkan imbal 
hasil obligasi. Secara umum, 

pemerintah AS membayar suku 
bunga yang lebih tinggi untuk 

obligasi jangka panjang daripada 
yang lebih pendek. Jika kurva itu 

membalik, yang berarti imbal hasil 
pada obligasi 10-tahun lebih rendah 
daripada obligasi dua tahu, situasi 
itulah yang disebut "kurva yield 
terbalik".Investor biasanya membeli 
obligasi pemerintah yang dianggap 
lebih aman, jika situasi ekonomi tidak 
menentu dan pertumbuhan ekonomi 
diperkirakan akan melambat. 
Masuknya investor besar ke pasar 

obligasi dianggap sebagai indikasi bahwa 
kondisi ekonomi memang memburuk 
untuk jangka panjang.Selama 50 tahun 
terkahir, kurva yield obligasi AS selalu 
terbalik sebelum setiap resesi.

Ekonomi
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Tanah Air Tanah Air

Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa dari 
berbagai elemen di depan kantor bupati 
Cianjur, Jawa Barat, Kamis (15/08/2019) 
siang, berujung ricuh. Empat orang 
anggota polisi dilarikan ke Instalasi 
Gawat Darurat (IGD) RSUD Sayang 
Cianjur karena mengalami luka bakar 
serius akibat terkena semburan api. 
Sementara 15 orang pengunjuk rasa 
diamankan polisi untuk menjalani 
pemeriksaan intensif di Mako Polres 
Cianjur. Insiden bermula saat pengunjuk 
rasa memblokade ruas jalan Siliwangi di 
depan gerbang kantor bupati. Selain 
berorasi, massa juga sempat membakar 
ban. Petugas pun berupaya untuk 
memadamkannya, namun tiba-tiba ada 
yang melempar plastik berisi cairan 
diduga bensin sehingga memicu api 
semakin membesar. Tak ayal, beberapa 
petugas tersambar api, bahkan seorang 
anggota polisi terkapar dan mengerang 
kesakitan dengan baju seragam yang 
compang-camping akibat terbakar. 
Sejumlah orang pun berupaya 
memadamkan api yang menyelimuti 
tubuh korban dengan air dari gelas-
gelas air mineral dan alat seadanya. 
Badan korban diduga terkena cipratan 
cairan yang dilempar oknum pengunjuk 
rasa tersebut sehingga api dengan 
cepat membakar sekujur tubuhnya. 

Polisi Terbakar Saat Jaga Demo

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy 
Sufahriadi menyebutkan, korban dirujuk 
ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta, karena 
mengalami luka bakar serius mencapai 80 
persen. “Korban lainnya, kita akan 
konsultasi dengan pihak rumah sakit di 
sini jika memang perlu penanganan lebih 
intensif akan kita bawa saja ke Bandung, 
ke (rumah sakit) Hasan Sadikin,” kata 
Rudy kepada wartawan di IGD RSUD 
Sayang, Cianjur, Kamis.  
 Sementara itu, Direktur RSUD Sayang 
Cianjur, Ratu Tri Yulia menyebutkan, para 
korban rata-rata mengalami luka bakar di 
wajah dan tangan. Sementara korban 
yang dirujuk tersebut mengalami luka 
bakar di sekujur tubuhnya mencapai 80 
persen.  
 “Sedangkan korban lain sekitar 40 
persen. Kita akan memberikan pelayan 
terbaik untuk para anggota kepolisian ini,” 
ujarnya. Informasi yang didapat 
Kompas.com, korban yang dirujuk ke RS 
Polri Kramat Jati, Jakarta, itu atas nama 
Aiptu Erwin, seorang Bhabinkamtibmas 
Kelurahan Bojongherang Polsek Cianjur 
Kota. Sementara dua korban lainnya 
adalah anggota Sat Sabhara Polres 
Cianjur, yakni Brigadir Dua Yudi Muslim 
dan Brigadir Dua FA Simbolon. 
Sedangkan satu lagi belum diketahui 
identitasnya.

Israel menyatakan telah melarang dua 
politisi perempuan Amerika Serikat ( AS) 
dari Partai Demokrat berkunjung karena 
kerap mengkritik mereka. Ilhan Omar 
dan Rashida Tlaib yang merupakan 
anggota House of Representatives (DPR 
AS) sedianya bakal mengunjungi Tepi 
Barat dan 
Yerusalem 
Timur pekan 
depan. 
Berdasarkan 
pemberitaan 
media AS, 
mereka akan 
mengunjungi 
sejumlah 
kawasan 
sensitif. Antara 
lain dataran di 
bukit 
Yerusalem 
bernama 
Haram al-
Sharif 
(Muslim) atau 
Kuil Gunung (Yahudi).Mereka juga 
diagendakan berkunjung ke aktivis 
perdamaian baik Israel maupun 
Palestina, dan mendatangi Tepi Barat 
seperti Bethlehem, Ramallah, dan 
Hebron. Bahkan seperti dilansir AFP 

Israel Larang 2 Politikus AS Berkunjung

Kamis (15/8/2019), keluarga Tlaib yang 
tinggal di Beit Ur Al-Foqa di Tepi Barat 
sangat bergairah menyambut 
kedatangannya. "Kami sudah 
mempersiapkan pesta untuknya dan 
teman politisinya," kata sang nenek, 
Muftia Tlaib, yang berusia 85 tahun dari 

rumah 
keluarga 
yang 
dikelilingi 
pohon 
zaitun. 
Namun 
Perdana 
Menteri 
Israel 
Benjamin 
Netanyahu 
menyebut 
kebijakan 
yang tidak 
biasa itu 
merupakan 
langkah 
yang tepat 

mengingat Tlaib dan Omar acap 
mengkritik mereka. Netanyahu merujuk 
kepada aturan yang disahkan pada 2017. 
UU itu melarang warga asing yang 
ketahuan menyerukan kritik dan boikot 
menentang Israel untuk masuk. "Sebagai 
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negara yang bebas dan menganut 
demokrasi, Israel sangat terbuka 
terhadap kritik dan kritisisme. Namun 
dengan satu pengecualian," jelas 
Netanyahu. "UU Israel melarang masuk 
orang yang berusaha memboikot 
negara, seperti kasus negara 
demokrasi lainnya yang melarang 
masuk individu yang bermaksud 
menyakiti negara," lanjutnya. Dia 
melanjutkan seperti dikutip BBC, tidak 
ada negara lain di dunia yang 
menghormati AS serta Kongres seperti 
Israel. "Tapi, niat dua politisi itu adalah 
menyakiti kami," tegasnya. Baik Omar 
dan Tlaib dikenal melontarkan kritik 
mengenai pendudukan Tel Aviv atas 
Tepi Barat dan perlakuan kepada 
Palestina. Mereka juga dituduh sebagai 
anti-Semit yang mereka bantah. 
Pernyataan dari Kementerian Dalam 
Negeri Israel juga membenarkan 
larangan itu. Kementerian mereka 
menuturkan tak bisa membayangkan 
jika keduanya dibiarkan masuk. 
Sebelumnya, Presiden Donald Trump di 
Twitter memang mengatakan Israel 
bakal menunjukkan "kelemahan besar" 
jika sampai membiarkan Omar dan 
Tlaib untuk masuk."Mereka membenci 
Israel dan warga Yahudi. Tidak ada 
yang bisa dilakukan untuk mengubah 
pikiran mereka. Michigan dan 
Minnesota mempunyai masa yang 
buruk. Mereka memalukan!" kata 
Trump. Kemudian kepada awak media, 
presiden 73 tahun itu menuturkan dia 

tidak bisa membayangkan jika sampai 
membiarkan keduanya berkunjung pekan 
depan. "Namun jika mereka membiarkan 
keduanya masuk, mereka tentu bakal 
melakukannya. Tetapi, saya tidak bisa 
membayangkan mengapa mereka 
harus," paparnya. Duta Besar AS untuk 
Israel David Friedman dalam keterangan 
tertulis mengatakan Washington 
mendukung dan menghormati kebijakan 
dari pemerintah Israel. Friedman menulis, 
negara itu mempunyai hak untuk 
melindungi setiap perbatasan dari aktivis 
sama seperti mereka melindungi negara 
dari pelaku bersenjata. Omar merupakan 
anggota House dari Minnesota yang 
adalah seorang imigran Somalia. 
Sementara Tlaib adalah politisi asli 
Michigan namun keturunan Palestina.
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 Pemerintah Ekstrateritorial Inggris di 
Gibraltar memutuskan melepas kapal 
super tanker milik Iran, Grace 1, yang 
sempat ditahan karena hendak 
mengirim minyak ke Suriah. Amerika 
Sempat bernegosiasi dengan Inggris 
selama 11 jam supaya mengurungkan 
niatnya tetapi gagal.
Seperti dilansir CNN, Jumat (16/8), 
Mahkamah Agung Gibraltar menyatakan 
mereka menyetujui pembebasan kapal 
tanker itu, yang ditahan sejak 4 Juli lalu. 
Pemerintah Gibraltar menyatakan 
mereka memang tidak berniat 
memperpanjang masa penahanan.
Pemerintah Gibraltar menyatakan 
mereka sudah menerima jaminan dari 
Iran dan pemilik minyak itu mereka tidak 
akan menuju Suriah. Sebab hal itu akan 
melanggar sanksi yang ditetapkan oleh 
Uni Eropa."Pemerintah Gibraltar 
bersikap sangat hati-hati dalam 
menahan Grace 1. Pada Juli lalu kami 
mempunyai bukti kapal itu akan 
membawa muatan ke Suriah," kata 
Kepala Pemerintahan Gibraltar, Fabian 
Picardo."Dari bukti yang kami temukan 
di kapal itu ternyata menguatkan 
dugaan kami. Kami membebaskan 
kapal itu , setelah kami mendapat 
jaminan mereka tidak akan menuju 
Suriah," tambah Picardo.

Inggris Bebaskan Kapal Tanker Iran
Pemerintah AS sempat ikut campur 
sebelum keputusan itu diambil. Dalam 
sidang yang digelar Kamis (15/8) pagi 
waktu setempat, Kuasa Hukum Jaksa 
Agung Gibraltar Joseph Triay 
menyatakan Kementerian Hukum AS 
mengajukan perpanjangan masa 
penahanan Grace 1, tanpa memberikan 
alasan jelas.
Picardo menyatakan mereka sudah 
menunggu hingga sore supaya AS 
memberikan alasan penangguhan 
pembebasan. Namun, sampai batas 
waktu yang ditentukan mereka tidak 
menyampaikan apapun, dan kapal itu 
akhirnya dibebaskan.
Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad 
Javad Zarif, mengecam sikap AS yang 
mencoba menghalangi pembebasan 
kapal tanker mereka. Bahkan dia 
menyatakan hal itu sebagai 'upaya 
pembajakan.'Iran juga masih menahan 
kapal tanker berbendera Inggris, Stena 
Impero, saat melintas di Selat Hormuz. 
Mereka menganggap kapal itu melanggar 
aturan pelayaran dunia.
Juru bicara pemilik kapal Stena Impero 
menyatakan situasi mereka sangat 
berbeda ketimbang insiden Grace 1. 
Namun, dia berharap hal ini sebagai 
pertanda baik supaya kapalnya juga 
segera dibebaskan. 
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