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Pemerintahan Jokowi periode ke-2 
belum dimulai, tapi ada saja kejadian-
kejadian yang memicu perpecahan. 
Setelah sebelumnya Ijtima Ulama 
membuat heboh dengan NKRI 
Bersyariah, lalu Abdul Somad yang 
menghina agama Kristen, kini terjadi 
kerusuhan di Manokwari, kerusuhan ini 
bermula dari masalah mahasiswa 
Papua dengan ormas di Surabaya dan 
malang. dan dilanjutkan masyarakat 
Manokwari dan mahasiswa melakukan 
demo anarkis di papua barat. 

Sejatinya, hampir semua isu yang ada di 
negara kita ini ada   dalangnya. Tak 
pernah ada pergerakan spontan dan tiba-
tiba. Semua begitu terencana dan terukur, 
tentu saja untuk mencapai tujuan tertentu. 
Somad mengatakan bahwa, video itu 
adalah video lama. Tiga tahun lalu. Tapi 
yang menjadi lucu karena somad balik 
mempermasalahkan, kenapa baru rame 
sekarang? Seharusnya kita yang ingin 
balik bertanya. Agenda apa yang somad 
rancang dan rencanakan, sehingga 

Usut Tuntas Masalah Papua
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selama beberapa tahun terakhir kerap 
mengeluarkan ceramah-ceramah 
kontroversial? Tak perlu pura-pura 
tidak tahu kenapa baru ramai 
sekarang, justru kami ingin bertanya di 
mana somad sembunyikan 
pemantiknya? Begitupula dengan 
kasus penghinaan sebutan “monyet” 
oleh oknum ormas terhadap 
mahasiswa Papua di Surabaya. Cerita 
di sosial media itu cepat tersebar, 
memanas dan kemudian terjadi 
kerusuhan di Papua. Bandara Papua 
yang dibangun sebagai bukti cinta 
Presiden Indonesia kepada mereka, 
hari ini menjadi target serangan. 
Dirusak. Gedung DPRD juga dirusak 
oleh pendemo. Alasan dan pemicunya 
pun sederhana, karena mahasiswa 
Papua di Surabaya dihina monyet. 
Begini cerita asal mulanya : 
Sebelumnya, sejumlah kelompok 
organisasi masyarakat (ormas) 
mendatangi asrama mahasiswa 
Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, 
Jawa Timur. Massa memadati 
halaman depan asrama mahasiswa 
sejak siang hingga malam hari. 

Kedatangan mereka karena ada kabar 
mahasiswa Papua di asrama tersebut 
yang diduga mematahkan tiang bendera 
Merah Putih dan membuangnya ke 
selokan. Muhammad, salah satu 
perwakilan massa mengatakan, di grup-
grup WhatsApp beredar foto oknum 
mahasiswa Papua diduga mematahkan 
tiang bendera merah putih. Namun saat 
massa datang, bendera Merah Putih 
terlihat terpasang di halaman asrama. Juru 
Bicara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) 
Surabaya Dorlince Iyowau mengatakan, 
pada pukul 15.20 WIB saat asrama 
dipadati ormas, aparat keamanan diduga 
merusak pagar asrama dan mengeluarkan 
kata-kata rasisme. "Tentara masuk depan 
asrama disusul lagi Satpol PP lalu 
merusak semua pagar. Mereka maki kami 
dengan kata-kata rasis," kata Dorlince. 
Akibatnya, kata dia, sejumlah kelompok 
ormas yang memadati asrama turut 
bersikap reaksioner dengan melemparkan 
batu ke dalam asrama. "Kami terkurung di 
aula. Ormas, tentara, dan Satpol PP masih 
di luar pagar, belum masuk," ujar dia. 
Dorlince Iyowau juga memastikan bahwa 
penghuni asmara mahasiswa Papua di 
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Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, 
tidak merusak bendera merah putih 
yang terpasang di depan asrama. 
"Sebenarnya kalau pengerusakan 
bendera itu tidak. Karena tadi pagi 
sampai tadi siang, (bendera merah 
putih) itu masih terpasang," kata 
Dorlince dihubungi melalui telepon, 
Jumat (16/8/2019). Kesalahpahaman 
itu, tutur Dorlince, berawal saat 
beberapa mahasiswa Papua, termasuk 
dirinya, keluar asrama untuk membeli 
makanan pada siang hari. Namun, saat 
kembali ke asrama, tiang beserta 
bendera Indonesia sudah tidak ada di 
asrama tersebut. "Soal itu kami tidak 
tahu. Karena kami dari luar, masuk, 
ada beberapa kawan juga masuk, kami 
tidak tahu apa-apa. Kami kaget tiba-
tiba kok benderanya gini-gini (patah)," 
tutur dia. Dorlince berupaya 
mengklarifikasi kejadian tersebut pada 
ormas yang mengepung asrama 
mahasiswa Papua namun mendapat 
penolakan dari massa. "Kami pakai 
metode negosiasi ataupun pendekatan 
hukum untuk bicara baik-baik soal ini. 
Kami klarifikasi bersama, tapi mereka 
menolak itu. Mereka menunjuk kami. 
Mereka menuntut kami untuk keluar 

adu fisik," ujar dia. Juru Bicara Front 
Rakyat Indonesia untuk West ( FRI-
WP) Surya Anta. Surya menjelaskan 
berdasarkan informasi yang diperoleh dari 
mahasiswa, awal kejadian itu terjadi pada 
Jumat (16/8), sore sekitar pukul 16.00 
WIB. Selain aparat keamanan, kata Surya, 
sejumlah organisasi massa juga turut 
menyerang dan mengepung asrama. 
"Mahasiswa Papua yang sedang 
berkumpul di Asrama Kamasan Surabaya, 
dikepung oleh beberapa aparat. Saya 
tidak tahu apakah TNI, Polri. Tapi juga ada 
penyerangan dari Ormas reaksioner juga," 
kata Surya dalam konferensi pers di 
Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/8). 
Surya menjelaskan, awal mula 
pengepungan itu disebabkan oleh 
perusakan Bendera Pusaka yang terletak 
di depan Asrama. Pihak aparat pun 
menduga perusakan Bendera Pusaka 
dilakukan oleh oknum mahasiswa di 
asrama. Surya menyayangkan 
pengepungan tersebut. Menurutnya, 
aparat tidak melakukan investigasi 
mendalam terlebih dulu terkait perusakan 
Bendera Pusaka. Selain itu, aparat juga 
'membiarkan' ormas reaksioner yang turut 
melakukan pengepungan. Parahnya lagi, 
kata dia, aparat justru ikut menyerang 

Papua 

asrama yang disertai tembakan gas air 
mata. "Saya menyayangkan, pihak 
aparat yang ada di lokasi sebelumnya 
tidak melakukan proses penanyaan 
atau investigasi kepada mahasiswa di 
asrama terlebih dahulu. Bukannya 
mengamankan penyerangan, tapi 
malah menembakkan gas air mata, dan 
ikut menyerang," katanya. Surya lebih 
jauh mengatakan pengepungan dan 
penyerangan ini juga diiringi perusakan 
berbagai fasilitas asrama. Para 
pengepung juga beberapa kali 
melontarkan makian bernada rasis 
kepada mahasiswa Papua. 
"Penembakan gas air mata berkali-kali, 
dan juga perusakan fiber di pagar 
asrama. Makian bernada rasis pun 
terus dilakukan," ujarnya. Surya 
menambahkan, pihaknya mencatat ada 
43 mahasiswa yang terjebak di asrama. 
Mereka bertahan dan mengamankan 
diri di dalam asrama tanpa makan dan 
minum semalaman. "Mereka tidak 
makan dan minum semalaman, tidur di 
emperan lantai asrama yang masih ada 
gas air matanya. Tak bisa keluar karena 
dikepung, ada anjing penjaga juga di 
depan pagar, mereka takut untuk 
keluar," ujar Surya. Akibat peristiwa 
tersebut sedikitnya lima mahasiswa 
asal Papua yang terluka. Keesokan 
harinya, Sabtu (17/8), polisi merangsek 
ke dalam asrama dan mengangkut para 
mahasiswa ke Polrestabes Surabaya. 
Mereka menjalani pemeriksaan oleh 
polisi. Pada Minggu (18/8) dini hari, 
polisi memulangkan 43 mahasiswa asal 
Papua tersebut. "Tadi malam sudah 
(dipulangkan) pukul 00.00 WIB malam 
(dini hari), setelah selesai diperiksa 
semua dari 43 orang itu," kata 
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol 
Sandi Nugroho, Minggu (18/8). Dari 
hasil pemeriksaan tersebut, kata Sandi, 
seluruh mahasiswa Papua mengaku 
tak tahu menahu perihal perusakan 
bendera merah putih yang ditemukan di 
depan asrama mereka. "Dari hasil 
pemeriksaan mengaku tidak 
mengetahui (perusakan bendera), 
makanya sementara kita pulangkan ke 

asrama yang bersangkutan," ujar Sandi. 
Sandi mengatakan pihaknya akan tetap 
mendalami keterangan para mahasiswa. 
Polisi kini masih mempelajari alat-alat 
bukti yang ditemukan di tempat kejadian 
perkara.  "Sementara masih kita pelajari 
karena itu ada 43 itu perlu dievaluasi 
secara menyeluruh, sehingga kita tahu 
bahan keterangannya secara utuh," kata 
dia. Di samping itu, pihaknya sedang 
mengumpulkan alat bukti dan saksi-
saksi untuk mendalami kasus tersebut. 
"Alat bukti yang ada dan saksi-saksi 
kami kumpulkan. Mudah-mudahan, 
mohon doanya nanti kami bisa 
tuntaskan permasalahan ini dengan cara 
yang benar dengan tidak melanggar 
hukum," tutur dia. Selain itu pihaknya 
juga akan memeriksa CCTV dan 
beberapa warga yang melintas di jalan 
tersebut yang bisa mendukung 
terungkapnya masalah tersebut dengan 
jelas. "Sedang dikumpulkan. Kasat intel 
dan Kasatreskrim dibantu teman-teman 
TNI dan masyarakat, jumlahnya belum 
dilaporkan. Nanti kita akan kasih tahu," 
tuturnya. Akibat kejadian di Surabaya, 
malang dan Semarang. Tidak tahu 
kenapa berita ini langsung tersebar yang 
mengakibatkan Kerusuhan pecah di 
Manokwari, , Senin 
(19/8/2019). Akibat kerusuhan tersebut, 
sejumlah jalanan ditutup warga Papua. 
Ruas jalan tersebut, di antaranya Jl Yos 
Sudarso, Jl Trikora Wosi, dan Jl 
Manunggal Amban, Distrik Manokwari 
Barat, Kabupaten Manokwari. Pertokoan 
dan bank pemerintah juga tak 
beroperasi. Bahkan, para demonstran 
membakar Gedung DPRD  
dan kondisinya disebut hampir rata 
dengan tanah. Rumah warga, dan ruko-
ruko di sekitar lokasi juga turut dirusak 
oleh massa yang anarki. Kerusuhan 
yang terjadi di Manokwari disebut 
sebagai buntut dari dugaan persekusi 
mahasiswa Papua di berbagai daerah, 
seperti di Surabaya, Malang, dan 
Semarang. Sejumlah aparat yang 
berada di titik lokasi pun berusaha untuk 
mengamankan situasi. Namun, Karo 
Ops Polda Papua Barat Kombes Pol 
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Moch Sagi menyebut situasi di 
Manokwari secara umum masih aman 
dan terkendali. Hingga pukul 08.00 
WIT, akses Jalan Yos Sudarso di 
perempatan lampu merah Sanggeng, 
Jalan Trikora Wosi dan beberapa 
tempat lain masih diblokade warga. 
Gubernur Papua, Lukas Enembe, 
sebelumnya menyebut jika Pemprov 
Papua mengharagai upaya hukum 
yang berlaku. Meski demikian, Lukas 
juga meminta aparat keamanan tidak 
melakukan pembiaran terhadap 
tindakan persekusi dan main hakim 
sendiri yang bisa melukai masyarakat 
Papua. "Kita sudah 74 tahun 
merdeka, seharusnya tindakan-
tindakan intoleran, rasial, diskriminatif 
tidak boleh terjadi di negara Pancasila 
yang kita junjung bersama," kata 
Enembe. "Tindakan rasial di Surabaya 
sangat menyakitkan," imbuhnya. Kita 
mungkin agak kaget karena 
serangkaian peristiwa terjadi serentak. 
Tiba-tiba saja mahasiswa di Surabaya 
dan Malang bermasalah, padahal 
sebelumnya baik-baik saja. Dan 
dalam waktu yang sangat singkat 
pula, pesan sampai hingga Papua, 

dan terjadilah demonstrasi berujung rusuh. 
Kerusuhannya memang tak terlalu parah. 
Lekas kondusif. Tapi yang ajaib adalah, 
koordinasi antar lini terlihat begitu cepat. 
Kasus di Malang, pindah Surabaya, lalu 
direspon oleh demo serta kemarahan 
warga Papua di timur Indonesia sana 
berlangsung cepat. Seperti lari estafet, 
berkelanjutan dan seolah-olah penuh 
persiapan. Tapi jika didalami lebih jauh, 
sejatinya kasus ini pun bukan tiba-tiba 
terjadi. Melainkan sudah melalui uji coba 
berkali-kali. Eksperimen pun dilakukan 
selama bertahun-tahun, oleh penguji yang 
sama, kepada target yang sama pula. 
Mahasiswa Papua di Surabaya tak pernah 
ada masalah dengan lingkungan setempat. 
Apalagi asrama mahasiswa di jalan 
Kalasan itu termasuk jalan sepi. Bekas 
perum PT KAI, sebagian dipakai, 
sebagaian lagi tidak. Jadi kalau mau dicari-
cari sejarah kesalahannya, mahasiswa 
Papua relatif tak punya masalah. Tapi, 
setiap ada kalender merah terkait suatu 
momentum perayaan nasional, selalu saja 
ada demo. Tak pernah absen. Hari 
kebangkitan Pancasila, ada demo. Hari 
buruh, ada demo. Pokoknya semua hari-
hari perayaan. Yang demo ya itu-itu saja, 
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dua ormas yang memang terkenal bisa 
dikerahkan sesuai bayaran, bisa buat 
rusuh juga asal harganya cocok. 
Ormas Islam dan ormas nasionalis tapi 
tugasnya bikin rusuh. Para pendemo ini 
mungkin memang orang-orang bodoh. 
Tapi di belakang mereka, ada tim riset 
dan strategi. Mereka tahu betul kalau 
'sentimen Papua ingin merdeka' itu 
harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. 
Maka terjadilah cerita bendera merah 
putih rusak dan jatuh. Yang kemudian 
dituduhkan pada anak-anak Papua 
sebagai pelakunya, tentu saja tanpa 
bukti yang cukup. Narasinya jelas, 
anak-anak Papua dianggap tidak mau 
menerima NKRI. Jika selama ini para 
pendemo itu tak berhasil memancing 

emosi anak-anak Papua, karena mereka 
santai dan tak mudah terprovokasi, kali ini 
tidak lagi. Hubungan emosional Papua 
dengan Jokowi sudah terjalin cukup kuat. 
Dulu mereka mungkin agak apatis dengan 
merah putih, tapi setelah pendekatan 
bertahun-tahun yang dilakukan oleh 
Jokowi, banyak pihak yang berbalik dan 
menyatakan cinta NKRI. Maka kalau 
sekarang mereka dituduh merusak 
bendera, menjatuhkannya atau tidak 
menerima NKRI, ya jelas mereka 
tersinggung. Itu sama kayak mereka 
menghina warga yang muslim sejak lahir, 
dan muslim yang tidak sealiran dengan 
mereka tiba-tiba dituduh kafir. Ditambah 
lagi dengan penghinaan menyerang fisik. 
Jadi masalah ini ada faktor kesengajaan 
dan diciptakan oleh orang-orang kita 

sendiri. Oleh orang yang punya 
kepentingan untuk meraih posisi, jabatan 
atau sekedar minta jaminan keamanan 
agar kasus-kasusnya tidak dilanjutkan. 
Bisa juga sebagai gertakan dan unjuk 
kekuatan. Seolah bilang, awas ya kalau 
macam-macam, saya bisa bikin rusuh. 
Sebagai masyarakat awam, sejatinya 
apa yang terjadi pada masyarakat 
Papua, mulai dari provokasi hingga aksi 
rusuh di beberapa tempat, itu hanya 
pengulangan dari pola-pola yang sama. 
Seperti halnya kasus pengeboman atau 
penyerangan terhadap Polisi. Setelah 
diinvestigasi, pola dan modusnya sama. 
Dimulai dari ikut pengajian, belajar 
menyerang dan meledakkan, lalu 
eksekusi amaliah. Kelompok yang 
bertanggung jawab pun sama saja. 
Paling ya ISIS, JAD dan ormas-ormas 
sayapnya. Begitupun dengan demo dan 
rusuh. Dari mulai penyebar hoaxnya 
sampai massa yang diturunkan, kan 

sama saja. Kalau nggak HTI, FPI ya si 
pemuda pancasila itu kan? silahkan 
perhatikan di semua demo dan rusuh 
yang terjadi belakangan ini, dari mulai 
aksi 411, rusuh 22 Mei dan kasus rasis 
terhadap Papua, yang bikin onar kan 
dari kelompok yang sama? Para teroris 
itu tak pernah ke gereja. Sekalinya ke 
gereja malah meledakkan bom. 
Begitupun dengan cerita provokasi rasis 
dan kerusuhan, ormas kambing itu sejak 
kapan peduli sama bendera merah 
putih? Lah wong setiap demo yang 
mereka bahwa hanya bendera ISIS dan 
HTI. Kalaupun ada merah putih, cuma 
sebiji, buat foto-foto. Sekalinya peduli 
sama merah putih, terjadi kerusuhan. 
Jika dalam kelompok teroris ada upaya 
doktrin, dalam kasus demo-demoan ini 
ada pemantik logistiknya. Ada pembuat 
rencananya. Untuk itu, Polisi tidak hanya 
bertugas untuk memadamkan 
kerusuhan dan provokasi, tapi harus 
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juga menghabisi jaringan-jaringan 
perusuh dan pendemo ini. Harus ada 
densus 88 khusus untuk mematikan 
jaringan mereka. Memang 
penanganannya tidak akan sama 
seperti melawan teroris yang bisa 
dilumpuhkan dan langsung diseret ke 
penjara. Karena pendorong utamanya 
adalah doktrin dan tujuannya 
mematikan aparat dan ketakutan. 
Sementara kelompok perusuh ini 
pendorong utamanya adalah logistik, 
tujuannya pertunjukan untuk timbulkan 
ketakutan. Maka perang melawan 
kelompok perusuh tidak cukup dengan 
pembubaran dan penangkapan. 
Jaringan logistik mereka harus 
dirampas dan dihabisi. Cari rekening 
dan bank dalang-dalang perusuh itu. 
Telusuri kasus-kasusnya, mulai dari 
korupsi hingga pencucian uang. Masa 
nggak ada? Pasti ada. Telusuri proyek 

dan para pejabat yang di bawah kendali 
mereka, yang selama ini membayar upeti 
dan mendukung aksi-aksian. Ambil alih 
semua proyek, pecat semua komisaris 
dan pejabat BUMN terkait kelompok 
perusuh ini. Dalang-dalangnya kita semua 
juga sudah tahu kok, kelompok yang itu itu 
lagi. Tinggal pertanyaannya kita ini mau 
kompromi, atau melawan sampai mati, 
sampai logistik mereka habis. Kerusuhan 
yang terjadi di Malang, Surabaya, 
Makassar dan Manokwari, itu semua 
hanya kerusuhan kecil. Mereka yang 
terlibat hanya kelompok tertentu, tidak 
mewakili keseluruhan. Bahkan 
masyarakat sekitar pasti ada yang tidak 
tahu kejadian tersebut. Tapi meski 
keributan kecil, itu sudah cukup untuk 
foto-foto dan masuk berita. Seperti halnya 
aksi teror, pertunjukan ini berhasil 
membuat khawatir banyak orang. Orang 
orang ini hanya ingin mengatakan bahwa 
Indonesia tidak aman. Orang ini hanya 

mementingkan dirinya sendiri dan 
kelompoknya. Ibu Khofifah Gubernur 
Jawa Timur telah mengadakan siaran 
pers. Khofifah meminta maaf kepada 
masyarakat papua karena ucapan rasis 
saat pengeroyokan mahasiswa papua 
di Surabaya. "Saya ingin 
menyampaikan permintaan maaf atas 
nama masyarakat Jatim, sekali lagi 
(kejadian tersebut) itu tidak mewakili 
masyarakat Jatim," ujar Khofifah, saat 
ditemui di RS Bhayangkara, Surabaya, 
Senin (19/8). "Yang terkonfirmasi ke 
beberapa elemen kemudian 
menimbulkan sensitivitas adalah 
kalimat-kalimat yang kurang 
sepantasnya terucap. Saya ingin 
menyampaikan bahwa itu sifatnya 
personal itu tidak mewakili masyarakat 
Jatim," katanya. "Seluruh mahasiswa 
Papua yang sedang studi di Jatim 
mereka akan terjaga keamanannya 
mereka akan terlindungi. Jadi saya 
berharap mereka bisa melanjutkan 
studinya dengan baik," ujarnya. 
Presiden Jokowi juga sudah bicara 
mengenai masalah papua ini. Presiden 
Joko Widodo mengakui ada 
ketersinggungan bagi warga Papua 
maupun Papua Barat terhadap kasus 
yang mereka alami di Surabaya 
maupun Malang beberapa hari terakhir, 

sehingga mereka emosi. Namun Kepala 
Negara mengingatkan, bahwa yang 
paling baik adalah saling memaafkan. 
“Jadi, saudara-saudaraku, Pace, Mace, 
Mama-mama di Papua, di Papua Barat, 
saya tahu ada ketersinggungan. Oleh 
sebab itu, sebagai saudara sebangsa 
dan setanah air, yang paling baik adalah 
saling memaafkan,” kata Presiden 
kepada wartawan di beranda Istana 
Merdeka, Jakarta, Senin (19/8/2019) 
petang. Pernyataan tersebut 
disampaikan Presiden Jokowi 
menanggapi aksi demo yang berujung 
kericuhan di Manokwari, Papua, Senin 
(19/8/2019) siang. Menanggapi hal itu, 
Kepala Negara mengatakan, emosi itu 
boleh, tetapi memaafkan itu lebih baik, 
sabar itu juga lebih baik. Presiden juga 
menegaskan, bahwa pemerintah akan 
terus menjaga kehormatan dan 
kesejahteraan Pace, Mace, Mama-
mama yang ada di Papua dan Papua 
Barat. Dalam pernyataannya di Kantor 
Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 
(19/8) siang, Menko Polhukam Wiranto 
menegaskan, bahwa jajaran Polhukam 
telah diinstruksikan untuk melakukan 
pengusutan secara tuntas dan adil bagi 
siapapun yang dianggap melakukan 
pelanggaran hukum dalam peristiwa ini. 
Menteri Koordinator Bidang Politik, 
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Hukum dan Keamanan Wiranto 
menyampaikan tujuh poin penting terkait 
kerusuhan yang terjadi di beberapa 
daerah di Papua dan Papua Barat. 
Menko pun menyampaikan ucapan 
terimakasih kepada awak media karena 
telah menyebarkan informasi yang 
faktual sehingga bisa mengeliminasi 
berita-berita simpang siur dan berita 
hoaks yang justru mengganggu 
persaudaraan sebagai bangsa. “Kita 
baru saja memperingati ulang tahun 
kemerdekaan Republik Indonesia yang 
ke-74. Kita baru beberapa hari yang lalu 
melaksanakan peringatan Hari 
Kemerdekaan ke-74 di semua daerah 
secara meriah, secara khidmat, dan 
berarti, yang salah satu tujuannya untuk 
mengingatkan kita akan persatuan dan 

kesatuan bangsa yang menjadi modal 
kemerdekaan untuk tetap dirawat dan 
terpelihara,” ujar Menko Polhukam 
Wiranto usai melaksanakan Rapat 
Koordinasi tentang Situasi Keamanan 
Papua dan Papua Barat di kantor 
Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 
(19/8/2019). Hadir dalam Rakor tersebut 
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo 
dan Tenaga Ahli Kepala Staf 
Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin. 
Kedua, pemerintah tentu menyesalkan 
dengan adanya insiden yang saat ini 
sedang berkembang tentang pelecehan 
bendera merah putih di Jawa Timur yang 
disusul dengan pernyataan-pernyataan 
negatif oleh oknum-oknum dan ternyata 
memicu aksi di beberapa daerah, 
terutama di Papua dan Papua Barat. 
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Pernyataan tersebut dianggap 
mengganggu kebersamaan, dan 
persatuan kita sebagai bangsa. 
“Ketiga, telah diinstruksikan untuk 
melakukan pengusutan tuntas dan adil 
bagi siapapun yang dianggap 
melakukan pelanggaran hukum dalam 
peristiwa itu, dan juga akan kita usut 
secara tuntas dan adil siapapun yang 
memanfaatkan insiden itu untuk 
kepentingan-kepentingan yang 
negatif,” kata Menko Polhukam 
Wiranto. Keempat, pemerintah 
memberikan apresiasi kepada 
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar 
Parawansa yang secara terbuka telah 
menyatakan maaf atas apa yang 
terjadi di wilayah Jawa Timur kepada 
pihak-pihak yang merasa tersinggung 
dengan adanya insiden di wilayah 
Jawa Timur itu. “Tadi pagi saya juga 
melakukan telpon dengan Gubernur 
Jawa Timur, ibu Khofifah dan beliau 
menyatakan pernyataan maaf terbuka, 
ini pernyataan yang tulus dan ikhlas,” 
kata Menko Polhukam Wiranto. 
“Kelima, saya juga memberikan 
apresiasi kepada Gubernur Papua 

yang telah menyampaikan pernyataan dan 
himbauan kepada semua pihak agar tidak 
memperpanjang insiden ini dan kembali 
menjalin persaudaraan dan kedamaian di 
wilayah masing-masing,” sambungnya. 
Menko Polhukam juga memberikan 
apresiasi kepada Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah Papua Barat yang 
ternyata telah mampu menenangkan 
masyarakat untuk menjaga stabilitas 
keamanan wilayah. “Saya tadi juga sudah 
telpon dengan Forkompinda di Papua 
Barat dan telah menyampaikan laporan 
bahwa daerah Papua Barat, Manokwari 
telah dapat ditenangkan,” kata Menko 
Polhukam Wiranto. Keenam, kepada 
seluruh masyarakat, Menko Polhukam 
menghimbau agar tidak terpancing dan 
terpengaruh dengan berita-berita negatif 
dari pihak-pihak yang tidak bertanggung 
jawab untuk merusak persatuan, 
kedamaian dan kebersamaan kita sebagai 
bangsa yang bermartabat. “Ketujuh, 
pemerintah memberikan jaminan 
sepenuhnya untuk terpeliharanya stabilitas 
keamanan di seluruh wilayah Indonesia. 
Kepada aparat keamanan, baik TNI dan 

Polri, kita juga menginstruksikan untuk 
senantiasa melaksanakan tindakan 
persuasif dan terukur terhadap 
masyarakat kita,” kata Menko 
Polhukam Wiranto. Sementara itu, 
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo 
mengimbau kepada Kepala Daerah 
untuk hati-hati dalam membuat 
statement. Karena menurutnya, 
statement sekecil apapun kalau 
emosional dan tanpa terkendali bisa 
menimbulkan oppini yang berbeda dan 
kesalahpahaman seperti yang terjadi di 
Manokwari dan Jayapura. “Ya kan di 
beberapa kota banyak para pelajar, 
mahasiswa dari Papua ada di Yogya, 
Makassar, Salatiga kemudian Jakarta 
sendiri. Saya minta termasuk diri saya 
untuk hati-hati dalam membuat 
statement karena statement sekecil apa 
pun kalau emosional tanpa terkendali 
itu bisa menimbulkan opini yang 
berbeda dan bisa menimbulkan 
kesalahpahaman seperti yang terjadi di 

Manokwari dan Jayapura,” katanya. 
Pesan kita kepada saudara-saudara di 
Papua sana, percayalah bahwa kami 
akan selalu di pihak kalian. 
Mereka yang memprovokasi dan 
menyulut emosi itu juga musuh kami, 
musuh kita bersama. Jadi mari kita lawan 
para penjahat itu bersama-sama. Ini 
bukan soal Jawa dan Papua, ini tentang 
negara kita Indonesia dan para perusak 
dan pemecah belah NKRI. 
Bagaimanapun negara ini memiliki 
sumber daya dan kekuatan yang luar 
biasa besar. Sangat cukup untuk 
melawan dan melumpuhkan mereka. 
Sangat bisa. Tinggal pertanyaannya, 
apakah kita akan kompromi terus dengan 
mereka dan cari jalan tengah terus 
seperti biasanya, menangani hal yang 
sama dari tahun ke tahun, atau mari kita 
perang total dengan mereka sampai 
mereka benar benar habis. Semoga 
Negara mau menyelesaikan masalah ini 
sampai tuntas. 
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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

Minyak wijen merupakan salah satu 
minyak sayur yang umum digunakan 
pada 
banyak 
makanan. 
Selain untuk 
menambah 
rasa, minyak 
ini juga bisa 
digunakan 
untuk 
memarinasi 
bahan 
makanan 
tertentu.Min
yak wijen 
biasa digunakan pada masakan cina, 
berbagai jenis mi, serta sejumlah sayur 
untuk menambah rasa. Tanaman wijen 

Manfaat Minyak Wijen 

yang menjadi sumber utama dalam 
membuat minyak ini banyak ditemui di 

Afrika dan 
sejumlah 
daerah 
Asia.Selai
n karena 
rasanya 
yang lezat, 
minyak ini 
menjadi 
populer 
karena 
manfaat 
sehat yang 
dimilikinya. 

Banyaknya manfaat ini muncul karena 
kandungan vitamin E dan K yang tinggi 
dari minyak wijen.
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Internasional

Sebuah laporan penelitian dari Pusat 
Studi Amerika Serikat di Universitas 
Sydney, Australia, menyatakan Amerika 
bukan lagi sebagai kekuatan utama di 
Asia dan China dengan pesat 
meningkatkan kemampuan rudalnya 
hingga bisa melumat seluruh pangkalan 
militer AS di Asia dalam hitungan jam.
Dilansir dari laman CNN, Selasa (20/8), 
laporan itu juga mengatakan strategi 
pertahanan AS di wilayah Indo-Pasifik 
kini dalam keadaan krisis dan harus 
berjuang untuk membela sekutu-
sekutunya dari China.Laporan dari 
Australia itu juga menyoroti di mana saja 
kekuatan militer China mengalami 
lompatan kemajuan jika dibandingkan AS 
dan sekutunya di Asia. Dengan kondisi 
itu berarti sekutu AS seperti Australia, 
Jepang dan yang lainnya harus 
mengerahkan dan menyiagakan kembali 
pasukan mereka di Asia dan 
mempertimbangkan untuk meningkatkan 
kerja sama dengan AS buat memastikan 

Militer China Kalahkan Amerika

terjaminnya keamanan.
"China mengerahkan rudal-rudal presisi 
dan sistem pertahanan untuk melampaui 
keunggulan militer AS. Rudal-rudal ini, 
kata laporan itu, berjumlah ribuan.
"Hampir semua pangkalan militer AS di 
Pasifik Barat dan juga sekutu-sekutu 
penting AS di kawasan itu bisa 
dimusnahkan dengan serangan presisi 
hanya dalam hitungan jam jika terjadi 
konflik," kata laporan tersebut.
1.Kebijakan militer China adalah 
bertahan
Kementerian Luar Negeri China kemarin 
mengatakan mereka belum membaca 
laporan itu tapi juru bicara Geng Shuang 
menekankan, kebijakan militer China 
adalah 'bertahan'."China dengan teguh 
memegang prinsip perdamaian dan 
kebijakan nasional kami sifatnya 
bertahan," kata Shuang.CNN sudah 
berusaha menghubungi Pentagon untuk 
meminta tanggapan soal ini namun 
belum ada balasan hingga berita ini 

Dua antioksidan bermanfaat, seasamol 
dan sesaminol bisa ditemukan dari biji 
wijen ini. Kandungan ini bisa mencegah 
inflamasi dan radikal bebas yang 
mungkin menyebabkan banyak 
masalah.
Sejumlah manfaat yang bisa muncul 
dari konsumsi minyak wijen ini tidak 
bisa kamu kesampingkan. Dilansir dari 
Medical Daily, berikut sejumlah manfaat 
yang bisa diperoleh dari konsumsi 
minyak wijen.
1.Menjaga Kesehatan Jantung
Mengonsumsi sejumlah minyak wijen 
dapat membantumu mencegah 
masalah kardiovaskular. Pasalnya, 
lemak tak jenuh yang dimiliki oleh 
minyak ini bisa menurunkan tingkat 
kolesterol.
2.Menjaga Gula Darah
Sejumlah penelitian menunjukkan 
bahwa minyak wijen bisa membantu 
seseorang yang mengalami atau 
berpotensi diabetes. Minyak ini 
membantu menjaga secara konsisten 
tingkat glukosa plasma pada pasien 
diabetes hipertensif.
3.Merawat Kulit
Minyak wijen mengandung zinc, 
mineral penting untuk mencegah 
penuaan dini. Sebuah penelitian yang 
dilakukan pada California State 

University mengungkap bahwa aplikasi 
topikal dari minyak wijen bisa membentuk 
lapisan pelindung dari sinar UV terhadap 
kulit. Minyak wijen juga dapat digunakan 
untuk mengobati penyakit jamur kulit.
4.Meningkatkan Kepadatan Tulang
Tembaga dan kalsium merupakan dua 
mineral yang penting bagi pertumbuhan 
tulang dan terkandung pada minyak wijen. 
Minyak ini membantu orang tua terhindar 
dari osteoporosis dan menurunkan 
peluang masalah tulang.
5.Mengatasi Radang Sendi
Artritis atau radang sendi merupakan salah 
satu masalah kesehatan yang bisa 
dihindari dari konsumsi minyak wijen. Stres 
oksidatif dari radang sendi dan sejumlah 
masalah lain diketahui bisa menurun 
karena mengonsumsi minyak wijen.
6.Menjaga Kesehatan Gigi
Minyak wijen diketahui bisa membantu 
memutihkan gigi dan mencegah 
terbentuknya plak gigi karena kandungan 
antibakteria di dalamnya. Minyak wijen ini 
juga dapat membunuh bakteri di mulut 
sehingga bisa mencegah munculnya bau 
mulut tak sedap dan mencegah 
terbentuknya karang gigi.
Sejumlah manfaat ini bisa kamu peroleh 
dari konsumsi minyak wijen. Konsumsi 
makanan ini secara rutin untuk mendapat 
manfaat sehatnya. 
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ditayangkan.
Dalam laporan Australia itu 
diungkapkan militer China mempunyai 
1.500 rudal balistik jarak pendek dan 
450 rudal jarak menengah serta 
ratusan rudal jarak jauh.
Tak hanya rudal DF-21D China juga 
bisa menghancurkan kapal induk AS 
dari jarak 1.500 kilometer.
2.Tidak mengejutkan
Laporan dari Australia ini seharusnya 
tidak begitu mengejutkan bagi 
Pentagon. 
Pada November 2018 laporan dari 
Komisi Strategi Pertahanan Nasional 
kepada Kongres AS mengatakan 
'militer AS bisa menderita kerugian 
besar' dan 'harus berjuang keras atau 
mungkin kalah jika berperang dengan 
China atau Rusia.'
Enam bulan kemudian laporan 
tahunan dari Departemen PErtahanan 
AS tentang militer China mengatakan 
Beijing kini tengah berpacu 

membangun militer kelas dunia dan 
menjadi kekuatan utama di wilayah Indo-
Pasifik.Menurut laporan Pentagon itu, 
rudal-rudal balistik China berdaya jelajah 
menengah dan pendek yang berjumlah 
sedikitnya 2000 itu bisa menghantam 
target di daratan dan lautan.
Laporan dari Australia itu mempertanyakan 
kemampuan AS untuk mengejar kemajuan 
China dan memperingatkan Washington 
bahwa mereka sedang menghadapi krisis 
strategi.
Menurut laporan itu Canberra dan sekutu 
AS lainnya seperti Jepang harus mengejar 
ketertinggalan untuk mengisi kekuatan di 
wilayah yang ditinggalkan AS
"Washington butuh dukungan besar dari 
sekutunya di kawasan untuk membendung 
kekuatan China," kata laporan itu.Laporan 
itu juga menyebut Australia bisa 
meningkatkan produksi kapal selamnya 
yang cocok untuk beroperasi di kawasan 
dekat garis pantai seperti di Laut China 
Selatan.

 Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar 
menggoda Ketua Umum DPP Partai 
Solidaritas Indonesia (PSI), Grace 
Natalie. Hal itu terjadi ketika pria yang 
kini memiliki nama panggilan Gus AMI 
itu menyampaikan pidato politiknya pada 
Muktamar V PKB di Nusa Dua, Bali.
Di awal sambutannya, Muhaimin 
menyapa 
seluruh 
tamu 
undangan 
yang hadir 
seperti 
Presiden 
Joko 
Widodo, 
jajaran 
menteri 
Kabinet 
Kerja, dan 
sejumlah 
ketua 
umum 
partai politik 
yang hadir.
Muhaimin mulai menyapa Ketua Umum 
DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ia 
lalu menyapa Ketua Umum DPP Partai 
Golkar Airlangga Hartanto, Sekjen Partai 
Gerindra Syaiful Muzani, Ketua Umum 
DPP Partai NasDem Surya Paloh. Ia 
juga menyapa perwakilan dari PPP dan 
PKS. Tiba saatnya Muhaimin menyapa 
Grace Natalie.Sayang dia lupa nama 
Grace. Muhaimin sempat menghentikan 
pidatonya sembari berusaha keras 
mengingat nama Grace Natalie. "Siapa 
ya yang cantik ini lupa. Grace Natalie," 
kata Muhaimin setelah peserta 
muktamar ramai-ramai membantunya, 
Selasa (20/8/2019).Ia lantas kembali 
menggoda Grace Natalie. Tanpa 
canggung Muhaimin mengajak Grace 
bergabung ke PKB. "Sudah gabung 
PKB saja. Kalau yang cantik-cantik 
tanpa tiket langsung masuk," ujar 
Muhaimin.Muhaimin lantas juga 
menggoda Ketua Umum DPP PBB 

Cak Imin Ajak Grace Masuk PKB

Tanah Air

Yusril Ihza Mahendra. Begitu disebut 
namanya oleh Muhaimin, seluruh 
peserta muktamar memintanya 
bergabung bersama PKB.
"Bang Yusril diminta gabung masuk ke 
PKB," kata Muhaimin.
Dipanggil Gus AMI
Nama panggilan Muhaimin Iskandar 
berubah menjadi Gus Ami.

Ada yang 
berbeda 
pada 
sejumlah 
baliho 
Muktamar 
V Partai 
Kebangkit
an 
Bangsa 
(PKB) 
yang 
banyak 
terpasang 
di sekitar 
Nusa 
Dua, Bali. 
Pada foto 

Muhaimin Iskandar tertulis nama Gus 
AMI, bukan lagi Cak Imin, sebagaimana 
sapaan akrabnya selama ini.
Rupanya, nama sapaan akrab Ketua 
Umum PKB ini akan diubah. Bukan lagi 
Cak Imin tetapi Gus AMI.
Wasekjen DPP PKB Ahmad Iman 
menjelaskan, aspirasi arus bawah 
menginginkan agar Muhaimin dipanggil 
Gus yang merupakan penyebutan untuk 
anak kiai."Apalagi beliau ini kan gen-
nya memang benar-benar gus, anak 
kiai, tapi malah dipanggil cak. Ini yang 
diminta agar diubah," kata Iman di 
arena muktamar PKB, Selasa 
(20/8/2019).Ia menjelaskan, darah kiai 
mengalir ke Muhaimin Iskandar. 
Menurutnya, Muhaimin merupakan cucu 
buyut dari kiai pendiri Nahdlatul Ulama 
(NU)."Atas dasar itu aspirasi kader 
meminta dipanggil Gus AMI. AMI sendiri 
kepanjangan nama beliau yakni Abdul 
Muhaimin Iskandar (AMI)," ujar Iman.
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
mengagendakan pemeriksaan 
terhadap mantan Gubernur Jawa 
Timur Soekarwo alias Pakde Karwo 
terkait suap pengadaan barang dan 
jasa di Kabupaten Tulungagung Tahun 
Anggaran 2018."Yang bersangkutan 
diperiksa sebagai 
saksi untuk 
tersangka SPR 
(Ketua DPRD 
Tulungagung 
Supriyono)," kata 
Juru Bicara KPK 
Febri Diansyah, 
Rabu 
(21/8).Belum 
diketahui 
keterangan yang 
akan digali 
penyidik dari 
Pakde Karwo. 
Namun, diduga 
tim penyidik 
komisi antirasuah 
akan meneluri 
aliran duit suap 
yang diterima 
Supriyono.g
Kemarin, KPK juga sempat memeriksa 
mantan ajudan Pakde Karwo, Karsali 
pada Selasa (20/8). Karsali tak banyak 
bicara saat keluar dari Gedung KPK 
kemarin. Ia memilih untuk melempar 
senyum dan bungkam saat 
diberondong pertanyaan oleh 
wartawan.Diketahui, kediaman Karsali 
di Perumahan Sakura, Kelintang, 
Surabaya pernah digeledah oleh tim 
komisi antirasuah beberapa waktu lalu. 
Dari sana, tim menyita sejumlah 
barang bukti yang diduga terkait suap 
anggaran APBD Tulungagung periode 
201-2018.
Karsali merupakan mantan ajudan 
atau Pakde Karwo saat menjabat 
Gubernur Jatim periode 2014-2019. 
Saat ini, Karsali menjabat sebagai 
Komisaris di salah satu Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD), Jawa 

KPK Siap Periksa Pak De Karwo 

Timur.Dalam kasus ini, KPK menetapkan 
Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung 
Supriyono sebagai tersangka kasus 
dugaan korupsi terkait pembahasan, 
pengesahan dan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
dan APBD Perubahan Kabupaten 

Tulungagung 
Tahun 
Anggaran 
2015-2018.
Ia diduga 
menerima 
uang sejumlah 
Rp4,88 miliar 
selama 
periode dari 
Bupati 
Tulungagung 
periode 2013-
2018 Syahri 
Mulyo terkait 
dengan 
pembahasan 
dan 
pengesehan 
APBD dan 
atau APBD-P 
Kabupaten 

Tulungagung Tahun Anggaran 2015-
2018.Dalam kasus ini Supriyono 
ditetapkan sebagai tersangka melanggar 
pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 
atau pasal 12 B UU Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi.

Presiden Jokowi saat membacakan Nota 
Keuangan dan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
(RAPBN) 2020 kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 
Jumat (16/8) lalu. Dalam pembacaan 
nota keuangan itu terungkap bahwa 
pada 2020 tidak ada kenaikan gaji bagi 
Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Alasannya karena pada tahun 2019, gaji 
PNS telah mengalami kenaikkan 5 
persen. Walau tidak mengalami kenaikan 
gaji, PNS tetap menerima hak-haknya 
seperti Tunjangan Hari Raya (THR) 
tahun 2020. Berikut ini fakta-fakta PNS 
tidak mengalami kenaikkan gaji tahun 
2020:
1.Gaji PNS Tak Naik Tahun 2020
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 
menyebut tidak ada kenaikan gaji PNS 
pada 2020. Hal tersebut karena pada 
2019, seluruh ASN termasuk Pegawai 
Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri sudah 
menerima kenaikan gaji pokok sebesar 5 
persen.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu 
Askolani mengatakan, anggaran gaji 

Fakta PNS Tak Naik Gaji Tahun 2020

ASN tahun depan sama seperti seperti 
tahun ini yaitu sebesar Rp 368,6 triliun. 
Meski demikian akan ada penyesuaian 
kenaikan gaji untuk ASN yang 
mengalami kenaikan jabatan.
"Anggarannya sama dengan 2019. 
Paling naik sedikit, biasanya PNS itu 
ada yang naik pangkat. Kemudian, 
kalau ada mereka kenaikan tunjangan 
kinerja oleh reformasi birokrasi, itu bisa 
naik tapi nggak banyak. Secara umum 
kita pertahankan anggaran nya sama," 
ujarnya di Kantor DJP, Jakarta, Jumat 
(16/8).Askolani melanjutkan, latar 
belakang pemerintah mengalokasikan 
anggaran yang sama untuk ASN adalah 
untuk mendorong memberikan 
pelayanan yang baik bagi masyarakat 
tanpa mengurangi hak. Dia 
menambahkan, bagi kementerian 
lembaga yang memiliki prestasi bagus 
tetap akan diberi tambahan insentif.
"Satu, tentunya kita menjaga komitmen 
menjaga reformasi birokrasi, supaya 
mereka memberikan yang lebih baik. 
Kedua, tentunya sejalan dengan 
kewajiban itu haknya juga kita jaga. 
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Untuk memacu motivasi. Tetapi ini 
adalah basic," kata Askolani.
2.Dapat THR di 2020
Walau tidak mengalami kenaikan gaji, 
tapi pemerintah tetap memberikan gaji 
dan pensiun ke-14 serta Tunjangan Hari 
Raya (THR) untuk menjamin 
kesejahteraan aparatur negara.
"Pemerintah juga menyiapkan reformasi 
skema program pensiun dan Jaminan 
Hari Tua (JHT) untuk aparatur negara," 
kata Presiden Jokowi.
3.PNS Harap Ada Kenaikan Gaji di 
2020
Sementara itu, Kepala Badan 
Kepegawaian Negara (BKN), Bima 
Haria Wibisana, mengatakan PNS 
sebenarnya tetap menginginkan ada 
kenaikan gaji pada 2020 sesuai 
perkembangan inflasi. Meski demikian, 
pihaknya memahami setiap keputusan 
harus disesuaikan dengan beban 
negara."Gaji kan di APBN tidak naik, 

tapi tetap ada tunjangan ke-13 dan ke-14. 
Nah sebetulnya kalau saya sih secara 
pribadi sebagai Kepala BKN dan Sekjen 
Korpri itu lebih memilih, ya ini kan ada 
inflasi. Mungkin kalau pemerintah bisa 
menutup gaji pokok PNS yang tergerus 
inflasi kan akan lebih baik lagi. Tapi itukan 
sebagai pribadi dan sebagai Sekjen 
Korpri. Itu kalau maunya PNS ditanya 
begitu," ujarnya di Gedung Kemenkeu, 
Jakarta, Senin (19/8).
Bima tidak menyebut besaran kenaikan 
gaji yang diinginkan oleh PNS. Dia 
menyerahkan hal tersebut kepada 
pemerintah dan kemampuan pembiayaan 
negara ke depan.
“Ya sesuai inflasi saja. Tapi kan kita juga 
sebagai abdi negara juga harus 
memahami beban fiskal yang ditanggung 
negara pajaknya seperti apa perubahan-
perubahan seperti apa kita lebih 
mendahulukan masyarakat lah dari pada 
PNS sendiri," ujarnya.
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kesejahteraan aparatur negara.
"Pemerintah juga menyiapkan reformasi 
skema program pensiun dan Jaminan 
Hari Tua (JHT) untuk aparatur negara," 
kata Presiden Jokowi.
3.PNS Harap Ada Kenaikan Gaji di 
2020
Sementara itu, Kepala Badan 
Kepegawaian Negara (BKN), Bima 
Haria Wibisana, mengatakan PNS 
sebenarnya tetap menginginkan ada 
kenaikan gaji pada 2020 sesuai 
perkembangan inflasi. Meski demikian, 
pihaknya memahami setiap keputusan 
harus disesuaikan dengan beban 
negara."Gaji kan di APBN tidak naik, 

tapi tetap ada tunjangan ke-13 dan ke-14. 
Nah sebetulnya kalau saya sih secara 
pribadi sebagai Kepala BKN dan Sekjen 
Korpri itu lebih memilih, ya ini kan ada 
inflasi. Mungkin kalau pemerintah bisa 
menutup gaji pokok PNS yang tergerus 
inflasi kan akan lebih baik lagi. Tapi itukan 
sebagai pribadi dan sebagai Sekjen 
Korpri. Itu kalau maunya PNS ditanya 
begitu," ujarnya di Gedung Kemenkeu, 
Jakarta, Senin (19/8).
Bima tidak menyebut besaran kenaikan 
gaji yang diinginkan oleh PNS. Dia 
menyerahkan hal tersebut kepada 
pemerintah dan kemampuan pembiayaan 
negara ke depan.
“Ya sesuai inflasi saja. Tapi kan kita juga 
sebagai abdi negara juga harus 
memahami beban fiskal yang ditanggung 
negara pajaknya seperti apa perubahan-
perubahan seperti apa kita lebih 
mendahulukan masyarakat lah dari pada 
PNS sendiri," ujarnya.
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Kerja sama Sony dan anak perusahaan 
Disney, Marvel Studio, dalam 
memroduksi film franchise paling laris, 
Spider-Man harus berakhir. Dikutip dari 
The Wrap, Marvel telah membayar 
jaminan dalam perselisihan mengenai 
rencana pembiayaan film ke depan. 
Keputusan tersebut menguntungkan 
kedua belah pihak. Adapun hingga saat 
ini, terdapat dua film Spider-Man yang 
telah digarap Sony bersama dengan 
Marvel 
Studio, 
yaitu 
Spider-
Man: For 
Home yang 
dirilis Juni 
2019 lalu, 
dan Spider-
Man: 
Homecomi
ng pada 
2017. Kerja 
sama dua 
perusahaa
n tersebut 
dimulai 
dengan kehadiran Spider-Man versi 
Tom Holland di Captain America: Civil 
War pada 2016 lalu. Kerja sama 
tersebut memungkinkan Spider-Man 
berinteraksi untuk pertama kalinya 
dengan tokoh-tokoh dalam Marvel 
Cinematic Universe (MCU). Bahkan, 
dalam sekuel Far From Home, 
sebagian besar cerita berfokus pada 
kemungkinan Spider-Man bakal 
menggantikan Tony Stark sebagai 
jenius teknologi di The Avengers. 
Rampungnya kemitraan Sony dan 
Marvel bakal meredupkan prospek 
kemitraan Spider-Man di MCU. Sony 
Menolak Membiayai Menurut Deadline 
yang pertama kali memberitakan hal 
tersebut, Disney meminta agar film 
Spider-Man di masa depan dibiayai 50-
50 oleh kedua studio. Namun 
permintaan tersebut ditolak oleh Sony. 
Sony justru memberikan tawaran untuk 

Tak Ada Spider - Man Lagi Di Marvel

menjaga kesepakatan saat ini, di mana 
Marvel menerima di kisaran 5 persen dari 
first dollar gross (persentase pendapatan 
kotor box office di hari pertama rilis flim). 
Disney pun menolak penawaran tersebut. 
Dalam kerja sama saat ini, Marvel adalah 
pihak yang mengelola seluruh 
merchandising di Spider-Man.Saat ini, 
dua film Spider-Man dengan Tom Holland 
dan disutradai John Watts tengah dalam 
proses pengembangan. Namun, mereka 

tidak lagi 
dibimbing 
oleh 
Presiden 
Marvel 
Studios 
Kevin 
Feige. 
Dirilis dua 
bulan 
setelah 
Avengers: 
Endgame, 
Far For 
Home 
menjadi 
penutup 

dari kerja sama antara Marvel dengan 
Sony. Adapun Sony telah meraup 809 juta 
dollar AS di dalam negeri sejauh ini tahun 
ini, dan harus melewati 1 miliar dollar AS 
hingga kuartal IV mendatang. Sony bakal 
merilis film komedi horor Zombieland: 
Double Tap Oktober ini, diikuti oleh 
Banks's Angels dari Elizabeth Banks serta 
film dengan potensi Oscar, A Beautiful 
Day in the Neighborhood pada bulan 
November. Sony kemudian akan menutup 
tahun ini dengan Jumanji: The Next Level, 
sekuel dari Jumanji: Welcome to the 
Jungle yang menghasilkan 962 juta dollar 
As di seluruh dunia dua tahun lalu. 
Sementara itu mengutip Bloomberg, 
harga saham Sony Corp mengalami 
penurunan di akhir perdagangan di bursa 
New York pada Selasa (20/8/2019) waktu 
setempat. Di sesi penutupan, saham 
Sony Corp ditutup turun 0,11 persen 
menjadi 55,66 dollar AS per saham

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI 
Jakarta, M Yuliadi, tidak 
mempermasalahkan sikap Partai 
Solidaritas Indonesia (PSI) yang 
menolak pin emas untuk anggota 
dewan. Yuliadi akan menyimpan pin 
emas tersebut 
untuk 
sewaktu-waktu 
ada 
pergantian 
anggota 
DPRD DKI 
Jakarta.
"Nggak mau 
menggunakan 
ini ya nggak 
masalah. 
Nanti kita 
simpan. 
Sewaktu ada 
PAW (pergantian antara waktu) anggota 
dewan kita nggak perlu bikin lagi. 
Persiapan kalau ada PAW, kan kita 
simpan," ucap Yuliadi ketika dihubungi, 
Rabu (21/8/2019).Terkait rencana PSI 
yang akan membuat pin sendiri, Yuliadi 
mempersilakan. Tetapi, anggota dewan 
dari PSI harus berkoordinasi dengan 
Sekwan. "Yang penting harus koordinasi 
dengan kita bentuknya, jangan sampai 
salah," ucap Yuliadi.Yuliadi menyebut, 
replika atau pembuat pin anggota 
dewan tak mudah dijumpai. Berbeda 
dengan pin anggota Korpri untuk 
pegawai negeri sipil."Karena pin itu di 
mana-mana susah loh, nggak ada yang 
bikin. Nggak kaya pin Korpri, di pinggir 
jalan juga banyak di toko-toko," ucap 
Yuliadi.Selain mendapatkan pin, 
anggota dewan akan mendapatkan jas. 
Kelengkapan itu disebut Yuliadi sudah 
diatur oleh Peraturan Menteri Dalam 
Negeri nomor 18 tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan Daerah dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah.
“(Permendagri) nomor 18, jadi fasilitas 
baju dan atribut. Atribut pengertiannya 
salah satunya pin," kata Yuliadi. 

PSI Tolak Pin Emas

Pin itu, akan diserahkan kepada 106 
anggota dewan setelah mereka dilantik 
pada 26 Agustus 2019. Semua anggota 
dewan mendapat tak peduli dia petahana 
atau baru menjadi anggota 

dewan."S
etelah 
pelantikan 
kita kasih. 
Simbolis 
hanya 
empat 
orang 
dulu 
disematka
n oleh 
kepala 
pengadila
n tinggi," 
kata 
Yuliadi.

Sebelumnya diberitakan, PSI menolak 
pin emas anggota DPRD DKI Jakarta. 
Menurut PSI, pengadaan pin emas untuk 
para anggota Dewan hanya 
menghamburkan uang."Bahwa PSI 
menyadari bahwa pin penting sebagai 
identitas jabatan anggota Dewan. Kami 
persoalkan adalah biaya ini. Kenapa 
emas? Kita hitung dari anggaran yang 
ada berarti pin senilai Rp 5 juta untuk 
dipakai," ucap Wakil Ketua DPW PSI DKI 
Jakarta Rian Ernest saat dihubungi, 
Selasa (20/8). Rian mengatakan 
anggaran pengadaan pin emas senilai Rp 
1,3 miliar bisa dikurangi dengan 
mengubah bahan emas menjadi bahan 
lebih rendah, seperti kuningan. Ia 
mengatakan penghematan anggaran dari 
pengadaan pin emas bisa dialokasikan 
untuk program pemerintah lain yang lebih 
bermanfaat."Untuk apa, kita tidak sensitif 
di saat warga masih banyak yang tidak 
bisa akses air bersih, misalkan, susah 
akses sekolah untuk yang luar DKI. Masa 
ada penghamburan uang dengan pin 
senilai Rp 5 juta. Justru anggota Dewan 
itu pelayanan. Kami menolak dan kami 
tidak akan menggunakan pin bahan 
emas," tegas Rian.
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China menyuarakan kemarahan 
mereka setelah Taiwan menawarkan 
suaka kepada orang-orang yang diduga 
merupakan peserta demo Hong Kong. 
Presiden Tsai Ing-wen menyuarakan 
dukungan Juli lalu 
dengan memberi 
suaka bagi para 
pendemo di tengah 
krisis yang telah 
memasuki pekan ke-
12 ini. Juru bicara 
Kantor Hubungan 
Taiwan kabinet China 
Ma Xiaoguang 
memperingatkan 
pemerintahan Tsai 
untuk berhenti 
"mencampuri" urusan 
internal Hong Kong 
atau menampung 
kriminal. Baca juga: 
12 Minggu Demo Hong Kong, 180 
Polisi Terluka, Keluarga dan Kerabat 
Jadi Sasaran Intimidasi Menurut Ma, 
Taipei tak hanya mengabaikan fakta 
dan membalik kebenarannya, namun 
juga memberikan perlindungan bagi 
sosok-sosok yang dianggap sebagai 
pengacau. "Tak hanya itu. Taiwan juga 
membakar semangat mereka (para 
pendemo) untuk semakin 
menghancurkan Hong Kong," kecam 
Ma sebagaimana dikutip AFP Senin 
(19/8/2019). Bulan lalu, puluhan aktivis 
pusat finansial dunia itu kabur setelah 
masuk ke gedung parlemen, dengan 
Taiwan mneyatakan bakal memberikan 
bantuan. Ma menuturkan, dengan 
keputusan pemerintah Presiden Tsai 
untuk memberikan suaka bagi peserta 
demo Hong Kong, dia menuduh Taiwan 
sudah menjadi "surga para kriminal". 
"Jika demikian, bagaimana 
keselamatan dan kesejahteraan rakyat 
mereka nantinya?" tanya Ma. China 
masih menganggap pulau itu sebagai 
wilayah yang harus disatukan. 
Demonstrasi itu terjadi sejak awal Juni 
ketika oposisi menentang UU Ekstradisi 

Taiwan Tawarkan Suaka Bagi Peserta Demo

Internasional

yang mengizinkan terduga kriminal untuk 
dikirim ke China daratan. Kritik yang 
berembus menyatakan bahwa mereka 
khawatir kemerdekaan Hong Kong bakal 
terenggut, dengan aturan itu bisa dipakai 

untuk membungkam lawan 
politik. Meski pemerintah 
setempat sudah 
mengumumkan 
penangguhan peraturan 
tersebut, publik mendesak 
supaya mereka 
memutuskan menarik 
sepenuhnya UU Ekstradisi. 
Tuntutan mereka kemudian 
menjadi lebih luas dengan 
seruan penyelidikan 
independen akan 
kebrutalan polisi dan 
amnesti bagi peserta unjuk 
rasa yang ditahan. Hong 
Kong adalah bagian dari 

China. Namun, mereka menganut "satu 
negara, dua sistem" yang menjamin 
otonomi serta hak yang tidak didapatkan di 
daratan utama. Adapun bagi Taiwan, 
mereka memang tidak mengenal konsep 
legal suaka. Namun bisa mengizinkan 
seseorang untuk tinggal menggunakan 
visa jangka panjang. Hubungan China dan 
Taiwan memburuk sejak Presiden Tsai 
berkuasa pada 2016, dan menolak ide 
Beijing yang mengakui wilayah mereka 
sebagai bagian dari Negeri "Panda". Baca 
juga: Ketegangan Antara Massa Pro-Hong 
Kong dan Pro-China Terus Meningkat di 
Australia

Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, 
memutuskan mengundurkan diri demi 
menghindari mosi tidak percaya yang 
digagas wakilnya sendiri, Matteo Salvini, 
Selasa (20/8)."Saya 
berkewajiban 
mengakhiri 
perjalanan 
pemerintahan ini di 
sini. Saya akan 
mendengarkan 
semua intervensi 
dengan sungguh-
sungguh. Setelah itu, 
saya akan menemui 
Presiden Italia dan 
mengundurkan diri," 
kata Conte di depan 
Senat Italia.
Conte 
mengundurkan diri 
setelah Salvani dan 
partainya, League, menyatakan keluar 
dari koalisi pemerintah. Salvani juga 
mendesak pemilihan sela digelar karena 
menilai pemerintahan Conte sudah tak 
memegang suara mayoritas di parlemen 
setelah partai League keluar dari koalisi.
Jika pemilu sela digelar dalam beberapa 
bulan ke depan, Salvani diprediksi bisa 
menang dan menggantikan Conte 
sebagai perdana menteri. Dalam 
pidatonya selama satu jam di Senat 
kemarin sore, Conte menyerang Salvani 
yang duduk di sebelahnya. Conte 
menganggap menteri dalam negeri Italia 
itu "tidak bertanggung jawab" karena 
memulai krisis politik di 
negaranya.Conte mengatakan bahwa 
tuntutan Salvani untuk menggulingkan 
pemerintahannya memperlihatkan 
bahwa wakilnya itu sudah 
membahayakan kepentingan nasional 
demi memenuhi kepentingan pribadi dan 
partai sendiri."Tindakan Mendagri 
(Silvani) telah memperlihatkan bahwa 
dia mengikuti kepentingan partai dan 
dirinya sendiri. Keputusannya ini 
menimbulkan risiko serius untuk negara 
ini," kata Conte seperti dikutip Reuters.

PM Italia Mundur

Sementara itu, Salvani menegaskan 
dirinya harus melakukan yang 
menurutnya penting dilakukan demi 

membuat Italia lebih 
baik.Dalam kesempatan 
itu, Salvani menawarkan 
warga Italia "masa depan 
yang berkembang dan 
sejahtera."
"Saya pria bebas. Saya 
tidak takut penilaian 
warga Italia (terhadap 
saya)," kata Salvani 
seperti dikutip CNN.
Conte telah menjabat 
sebagai PM Italia sejak 
Juni 2018 lalu, setelah 
Partai League dan Partai 
Gerakan Bintang Lima 
sepakat untuk berkoalisi. 
Dua partai populis itu 
berhasil meraih suara 

terbanyak dalam pemilihan Maret 2018 
lalu. Koalisi kedua partai itu goyah 
setelah berselisih terkait sejumlah 
kebijakan utama dalam beberapa bulan 
terakhir.Sebelum menjabat sebagai PM, 
Conte sendiri merupakan seorang 
profesor ilmu hukum dan semasa 
hidupnya ia  tidak memiliki pengalaman 
berpolitik. 

Dicari antar jemput sekolah
Masterman.
Hub : 215 - 200 - 1552
Disewakan kamar untuk wanita
di 11th st. Ada laundry, internet
bis 45 di depan rumah .
Hub : 267 - 444 - 3487 



30 29www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

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

Internasional

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

China menyuarakan kemarahan 
mereka setelah Taiwan menawarkan 
suaka kepada orang-orang yang diduga 
merupakan peserta demo Hong Kong. 
Presiden Tsai Ing-wen menyuarakan 
dukungan Juli lalu 
dengan memberi 
suaka bagi para 
pendemo di tengah 
krisis yang telah 
memasuki pekan ke-
12 ini. Juru bicara 
Kantor Hubungan 
Taiwan kabinet China 
Ma Xiaoguang 
memperingatkan 
pemerintahan Tsai 
untuk berhenti 
"mencampuri" urusan 
internal Hong Kong 
atau menampung 
kriminal. Baca juga: 
12 Minggu Demo Hong Kong, 180 
Polisi Terluka, Keluarga dan Kerabat 
Jadi Sasaran Intimidasi Menurut Ma, 
Taipei tak hanya mengabaikan fakta 
dan membalik kebenarannya, namun 
juga memberikan perlindungan bagi 
sosok-sosok yang dianggap sebagai 
pengacau. "Tak hanya itu. Taiwan juga 
membakar semangat mereka (para 
pendemo) untuk semakin 
menghancurkan Hong Kong," kecam 
Ma sebagaimana dikutip AFP Senin 
(19/8/2019). Bulan lalu, puluhan aktivis 
pusat finansial dunia itu kabur setelah 
masuk ke gedung parlemen, dengan 
Taiwan mneyatakan bakal memberikan 
bantuan. Ma menuturkan, dengan 
keputusan pemerintah Presiden Tsai 
untuk memberikan suaka bagi peserta 
demo Hong Kong, dia menuduh Taiwan 
sudah menjadi "surga para kriminal". 
"Jika demikian, bagaimana 
keselamatan dan kesejahteraan rakyat 
mereka nantinya?" tanya Ma. China 
masih menganggap pulau itu sebagai 
wilayah yang harus disatukan. 
Demonstrasi itu terjadi sejak awal Juni 
ketika oposisi menentang UU Ekstradisi 

Taiwan Tawarkan Suaka Bagi Peserta Demo

Internasional

yang mengizinkan terduga kriminal untuk 
dikirim ke China daratan. Kritik yang 
berembus menyatakan bahwa mereka 
khawatir kemerdekaan Hong Kong bakal 
terenggut, dengan aturan itu bisa dipakai 

untuk membungkam lawan 
politik. Meski pemerintah 
setempat sudah 
mengumumkan 
penangguhan peraturan 
tersebut, publik mendesak 
supaya mereka 
memutuskan menarik 
sepenuhnya UU Ekstradisi. 
Tuntutan mereka kemudian 
menjadi lebih luas dengan 
seruan penyelidikan 
independen akan 
kebrutalan polisi dan 
amnesti bagi peserta unjuk 
rasa yang ditahan. Hong 
Kong adalah bagian dari 

China. Namun, mereka menganut "satu 
negara, dua sistem" yang menjamin 
otonomi serta hak yang tidak didapatkan di 
daratan utama. Adapun bagi Taiwan, 
mereka memang tidak mengenal konsep 
legal suaka. Namun bisa mengizinkan 
seseorang untuk tinggal menggunakan 
visa jangka panjang. Hubungan China dan 
Taiwan memburuk sejak Presiden Tsai 
berkuasa pada 2016, dan menolak ide 
Beijing yang mengakui wilayah mereka 
sebagai bagian dari Negeri "Panda". Baca 
juga: Ketegangan Antara Massa Pro-Hong 
Kong dan Pro-China Terus Meningkat di 
Australia

Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, 
memutuskan mengundurkan diri demi 
menghindari mosi tidak percaya yang 
digagas wakilnya sendiri, Matteo Salvini, 
Selasa (20/8)."Saya 
berkewajiban 
mengakhiri 
perjalanan 
pemerintahan ini di 
sini. Saya akan 
mendengarkan 
semua intervensi 
dengan sungguh-
sungguh. Setelah itu, 
saya akan menemui 
Presiden Italia dan 
mengundurkan diri," 
kata Conte di depan 
Senat Italia.
Conte 
mengundurkan diri 
setelah Salvani dan 
partainya, League, menyatakan keluar 
dari koalisi pemerintah. Salvani juga 
mendesak pemilihan sela digelar karena 
menilai pemerintahan Conte sudah tak 
memegang suara mayoritas di parlemen 
setelah partai League keluar dari koalisi.
Jika pemilu sela digelar dalam beberapa 
bulan ke depan, Salvani diprediksi bisa 
menang dan menggantikan Conte 
sebagai perdana menteri. Dalam 
pidatonya selama satu jam di Senat 
kemarin sore, Conte menyerang Salvani 
yang duduk di sebelahnya. Conte 
menganggap menteri dalam negeri Italia 
itu "tidak bertanggung jawab" karena 
memulai krisis politik di 
negaranya.Conte mengatakan bahwa 
tuntutan Salvani untuk menggulingkan 
pemerintahannya memperlihatkan 
bahwa wakilnya itu sudah 
membahayakan kepentingan nasional 
demi memenuhi kepentingan pribadi dan 
partai sendiri."Tindakan Mendagri 
(Silvani) telah memperlihatkan bahwa 
dia mengikuti kepentingan partai dan 
dirinya sendiri. Keputusannya ini 
menimbulkan risiko serius untuk negara 
ini," kata Conte seperti dikutip Reuters.

PM Italia Mundur

Sementara itu, Salvani menegaskan 
dirinya harus melakukan yang 
menurutnya penting dilakukan demi 

membuat Italia lebih 
baik.Dalam kesempatan 
itu, Salvani menawarkan 
warga Italia "masa depan 
yang berkembang dan 
sejahtera."
"Saya pria bebas. Saya 
tidak takut penilaian 
warga Italia (terhadap 
saya)," kata Salvani 
seperti dikutip CNN.
Conte telah menjabat 
sebagai PM Italia sejak 
Juni 2018 lalu, setelah 
Partai League dan Partai 
Gerakan Bintang Lima 
sepakat untuk berkoalisi. 
Dua partai populis itu 
berhasil meraih suara 

terbanyak dalam pemilihan Maret 2018 
lalu. Koalisi kedua partai itu goyah 
setelah berselisih terkait sejumlah 
kebijakan utama dalam beberapa bulan 
terakhir.Sebelum menjabat sebagai PM, 
Conte sendiri merupakan seorang 
profesor ilmu hukum dan semasa 
hidupnya ia  tidak memiliki pengalaman 
berpolitik. 

Dicari antar jemput sekolah
Masterman.
Hub : 215 - 200 - 1552
Disewakan kamar untuk wanita
di 11th st. Ada laundry, internet
bis 45 di depan rumah .
Hub : 267 - 444 - 3487 
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Aksi massa dari warga Papua Barat 
kembali memanas. Setelah dua hari 
berturut-turut terjadi aksi demo, 
pengrusakan hingga pembakaran 
gedung DPRD di Manokwari, dan 
Sorong, pada Rabu (21/8) giliran 
Kabupaten Fakfak yang membara.
Massa membakar ban bekas di depan 
pasar di Kota Fakfak. Mereka bahkan 
menaikan bendera bintang kejora. 
Petugas keamanan berusaha 
menenangkan massa supaya aksi tak 
berlanjut menjadi anarkis. Karo 
Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol 
Dedi Prasetyo membenarkan adanya 
aksi massa di kabupaten wilayah 
Papua Barat tersebut. “Info dari 
kapolres, terjadi aksi bakar ban di 
depan pasar,” ujar Dedi menjawab SP, 
pagi tadi.Terkait aksi massa di sana, 
Dedi menjelaskan, Polda Sulawesi 
Tenggara (Sultra) Rabu (21/8) ini telah 
memberangkatkan satu satuan 
setingkat kompi (SSK) personel Brimob 
ke Fakfak untuk membantu 
pengamanan petugas keamanan 
setempat. Menurut Dedi, situasi 
keamanan masih bisa dikendalikan 
oleh aparat. Meski begitu pengamanan 

Kabupaten Fak - Fak Memanas
tetap dilakukan untuk mencegah agar aksi 
massa tidak merambat terhadap 
perusakan fasilitas umum (fasum).
Pihak aparat tidak menginginkan aksi 
massa itu berakhir sepeti yang terjadi di 
Manokwari dan Sorong dua hari 
lalu."Situasi saat ini masih dapat 
dikendalikan aparat keamanan. Kita tidak 
ingin seperti yang terjadi di daerah lain," 
tegas Dedi.
Aparat keamanan terus melakukan 
negosiasi bersama tokoh-tokoh setempat 
dengan massa. Pihak kepolisian 
mengimbau kepada warga untuk tidak 
terpancing profokasi orang yang tidak 
bertanggung jawab yang dapat merugikan 
orang lain dan diri sendiri.
Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP 
Mathias Krey yang konfirmasi siang tadi 
mengatakan, saat ini aparat gabungan di 
sana sudah lakukan pengamanan. Polda 
Papua Barat akan menurunkan bantuan 
keamanan dari Manokwari ke Fakfak. 
"Jadi kami belum terima informasi resmi 
atas kerusakan di sana, namun sudah ada 
bantuan pengamanan" jawab Mathias 
Krey.Aksi massa di Fakfak diduga dipicu 
ucapan rasis terhadap mahasiswa Papua 
di Surabaya yang muncul di media sosial, 
dan menyulut kemarahan warga Papua.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia
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