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bersambung ke hal 4
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Hubungi : 267 - 235 - 3359

Jakarta pernah dipimpin seorang 
seniman besar, namanya Henk 
Ngantung. Tugas Gubernur Henk 
Ngantung saat 
itu adalah 
menjadikan 
Jakarta 
sebagai kota 
kebudayaan 
yang memiliki 
watak seni 
progresif 
dimana ada 
perpaduan 
antara ruang 
kota dengan 
karya seni 
yang ada di 
dalam kota. Boulevard Thamrin 
dijadikan sebagai pintu masuk dari 
pusat kebudayaan nasional yang 
letaknya di Monas, dan diantara taman 
taman yang ada di boulevard Thamrin 

rencananya akan dibangun patung patung 
kelas internasional dari para pemahat 
nomor satu dunia. Kota Jakarta diarahkan 

oleh Presiden 
Soekarno, 
sebagai pusat 
kebudayaan 
Asia, dimana 
ada perpaduan 
kebudayaan 
modern dengan 
kekuatan 
kebudayaan 
luhur Nusantara 
yang artistik dan 
bernilai tinggi. 
Maka 
dibangunlah 

sebagai langkah pertama, Hotel Indonesia 
yang modern dan ber arsitektur post 
modern, dibangunlah patung selamat 
datang yang terkenal itu, lalu ada Monas 

Anies
Gubernur Kepala Batu
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yang oleh Bung Karno dijadikan puncak 
dari segala puncak kebudayaan 
nasional. Monas adalah museum besar 
yang tepat di pintu keluarnya akan 
terbaca tulisan "Sekarang kalian bisa 
meninggalkan Museum, tapi tidak 
dengan sejarah, karena sejarah 
melekat pada hidup kalian", itu 
keinginan Bung Karno dalam desain 
interior Monas. Sayang Henk Ngantung 
dilengserkan karena kasus Gestok 
1965 yang membuat sejarah Indonesia 
berubah total. Di masa Suharto yang 
cenderung berusaha menjadi antitesis 
apapun dalam soal kekuasaan dengan 
Bung Karno, kawasan Monas juga 
menjadi ajang pembangunan patung 
patung kebudayaan, yang terkenal 
tentunya patung kereta kuda Arjuna 
Wiwaha atau Patung Asta Brata. 
Memandang ruang dalam perspektif 
Orde Baru, adalah ruang kecemburuan 
yang berlebih terhadap masa masa 
kekuasaan Bung Karno yang aura 
getarannya masih jadi idola utama 

rakyat di masa Orde Baru. Tugu Monas 
masih disimbolkan pada figur Bung 
Karno, sementara Suharto ingin membuat 
masterpiece dalam pengisian ruang 
utama Ibukota, namun ada semacam rasa 
takut untuk masuk ke dalam area Monas, 
ia tahu diri dan berdiri di pinggiran dekat 
dengan gedung gedung Pemerintahan 
dan BUMN yang mengitari Monas, di 
sana dibuatlah patung Arjuna naik kereta 
itu, seraya sebagai orang Jawa 
mengingat pertempuran melawan Adipati 
Karna adalah pertempuran dengan nilai 
nilai baik, dan itu dikatakan oleh Batara 
Kresna yang tersusun dalam puisi sarat 
makna "Bhagavad Gita". Nilai nilai baik 
yang mengorbankan jutaan nyawa dalam 
padang kurusetra mengepung Adipati 
Karno yang kerepotan karena keretanya 
terperosok dimana sais kereta Prabu 
Salya susah payah mengangkat roda, 
saat itu juga panah Pasopati diarahkan ke 
leher Adipati Karna, dan menebas leher 
putra sang matahari itu, Karna tewas 
seketika. Pasopati dalam bayang bayang 
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ingatan kolektif rakyat adalah 
Supersemar yang menyingkirkan Bung 
Karno dari Istana. Entahlah, karena 
ketika penguasa mendirikan 
monumennya, maka makna dibalik 
peristiwa kerap jadi omongan 
omongan rakyat. Tapi kemudian jaman 
berlalu, Suharto jatuh dan masa liberal 
menguasai Republik. Dalam 
kegaduhan demokrasi liberal ala 
Amerika ini, justru melahirkan 
pemimpin intelektual seperti Anies 
Baswedan, yang bakat berbicaranya 
melebihi Menteri Penerangan 
Harmoko, bila Harmoko bicara 
'persetan logika' semua tiarap dan 
menjadi Pak Turut dengan stempel 
"Menurut Petunjuk Bapak Presiden", 
maka kekuatan bicara Harmoko 
menjadi mantra mantra yang melebihi 

tukang obat di Pasar Senen, tempat 
Harmoko dulu ngumpul dengan kawan 
kawan lamanya sesama wartawan 
ibukota.  Harmoko punya kemampuan 
bicara dibalik kengerian ancaman 
dicabutnya SIUPP koran. Demikian juga 
Anies dan dalam olah kemampuan 
jungkir balik logika tak ada yang mampu 
menandingi Anies, dia bukan saja 
menciptakan kebingungan intelektual, 
tapi juga membutakan penafsiran 
penafsiran atas sebuah karya. Bisa 
dikatakan karya Anies adalah kegelapan 
penafsiran yang disambut oleh akal jorok 
rakyat seperti dalam patung bambu getah 
getih, dan kemudian ada tumpukan batu 
batu pengganti patung bambu. Yah kalau 
kita melihat bekas patung bambu di dekat 
bundaran HI. Sekarang berdiri patung 
batu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
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telah mengganti seni instalasi bambu 
Getah Getih yang sebelumnya terletak 
di dekat Bundaran Hotel Indonesia, 
Jakarta Pusat. Instalasi seni diganti 
dengan sebuah tumpukan batu yang 
disusun dengan rapi. Susunan batu itu 
diikat dengan sebuah pagar 
menyerupai kawat. Kemudian di 
atasnya diletakkan sejumlah tanaman 
bunga. Kepala Dinas Kehutanan DKI 
Jakarta Suzi Marsitawati mengaku 
tumpukan batu tersebut sengaja 
disusun rapi. "Ada tiga pilar susunan 
batu atau biasanya disebut dengan 
Gabion (bronjong) dan kami pasang 
sejumlah tanaman diatasnya," kata 
Suzi. Dia menuturkan tanaman yang 
diletakkan tepat di atas susunan 
Gabion dapat menyerap polusi udara di 
sekitarnya. Menurutnya, ide tersebut 
sesuai dengan permintaan Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan yang 
meminta satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD) terkait mengurangi polusi udara 

di ibu kota. Anies diketahui telah 
menerbitkan Instruksi Gubernur nomor 66 
tahun 2019 tentang Pengendalian 
Kualitas Udara. Adapun, beberapa 
tanaman penyerap polutan yang 
digunakan misalnya bunga Bougenville, 
Lolipop, Sansevieria dan alang alang. 
Suzi menyatakan cara penanaman 
tanaman tersebut memang menggunakan 
Gabion. Ia membantah penanaman 
Gabion hanya sebagai bentuk estetika. 
"Memang dibuat seperti itu (Bukan hanya 
untuk estetika)," kata dia. karya seni tak 
jelas, hanya untuk media buang buang 
uang atau Invisible Corruption, entahlah 
karena Transparansi tidak pernah ada, 
jadi sebagai warga DKI patutlah curiga. 
Seni instalasi batu bernama gabion atau 
batu bronjong ini berada di kawasan 
Bundaran HI, Jakarta Pusat. Bahan baku 
utamanya adalah batu, namun terdapat 
unsur tanaman pada seni instalasi 
tersebut. Entahlah kenapa sekarang 
berubah dari Bambu menjadi Batu. 
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Apakah karena Jakarta akan di 
maskotkan sebagai Kota Demo, Kota 
Protest, sehingga jika nanti ada demo 
demo, entah itu Demo Pilkada, Demo 
Buruh, Demo Politik atau Demo apapun, 
mengambil batunya jauh lebih mudah, 
daripada mengumpulkan batu lewat 
media Ambulance seperti era Pilpres 
kemarin. bahan baku yang dominan 
pada instalasi baru itu adalah bebatuan 
bronjong berbagai ukuran. Bebatuan itu 
ditumpuk tinggi dan dikerangkeng oleh 
pagar besi menjadi pilar. Pada bagian 
atas batu tersebut, terdapat dedaunan 
dan bunga-bunga. Berdasarkan 
pantauan Indonesia inside.id, batuan 
yang dikerangkeng itu dibuat tiga pilar. 
Tiap pilar memiliki tinggi yang berbeda 
sekitar 2 meter, 1,8 meter, dan 1,5 
meter. Setiap instalasi juga ditanami 
bunga dengan warna yang berbeda-
beda pada bagian atasnya. Cara 

menggunakannya juga sama dengan 
seperti instalasi yang dipamerkan. 
Ditumpuk, dimasukkan dalam 
kerangkeng besi. Untuk menahan 
longsor atau banjir di letakan di lokasi 
strategis agar tanah atau air tidak 
meluap Inilah yang lucu karena Gabion 
sebenarnya adalah dinding pelindung 
dalam melindungi suatu zona dari banjir 
atau Tsunami, tapi itu untuk Panjang 
yang cukup signifikan bukan secuil 
seperti yang ada di Bundaran HI. 
Setelah buang uang sebesar 550 juta, 
150 juta lagi dibuang percuman untuk 
seni tak jelas ini.Entah kenapa Taman 
Bougenville yang awalnya direncanakan 
di Bundaran HI dan sudah disorot 
wartawan kenapa jadi ini yang mencolok 
dan menggelikan. Apakah Gabener 
sedang mencoba meniru Pak Jokowi, 
melakukan sesuatu tindakan sebagai 
Kode Politis. Bisa saja terjadi, karena 

sepertinya dia sedang meniru langkah 
Pak Jokowi agar mulus buat 2024. 
Kode apa yang akan dibentuk. Seperti 
diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan sebelumnya meresmikan 
instalasi bambu Getih Getah di 
kawasan Bundaran HI untuk 
memeriahkan Asian Games 2018. 
Pembangunan Getah Getih 
menghabiskan dana hingga Rp 550 
juta. Setelah hampir setahun berada di 
Bundaran HI, instalasi bambu karya 
seniman lokal tersebut akhirnya 
dibongkar karena mulai 
membahayakan sekitarnya. Hal itu 
terjadi karena batangan bambu mulai 
lapuk terkena panas matahari. Maka 
mari kita lihat lagi gimana cara Anies 
buang buang uang DKI selama dia 
menjabat. Kalian masih ingat 
kontroversi pemasangan bendera 
negara peserta Asian Games 2018 
yang hanya diikat di tiang bambu? 
Sekitar bulan Juli 2018 lalu masyarakat 

dihebohkan dengan kejadian itu. Tak 
sedikit yang menyayangkan, bendera 
dipasang di batangan bambu yang sudah 
dibelah-belah (tidak utuh satu batang) dan 
diikat seadanya dengan tali rafia ke pagar 
pembatas jalanan. Memalukan. 
Mengesankan penyelenggara Asian 
Games tidak serius. Lebih jauh lagi bisa 
berimbas Indonesia dianggap tidak 
menghormati tamu-tamu negaranya. Anies 
saat itu langsung berkoar menyatakan 
pemasangan bendera itu murni inisiatif 
warga, tanpa campur tangan Pemprov 
DKI. "Jangan sekali-kali anggap rendah 
tiang bendera dari bambu. Itulah tiang 
yang ada di rumah-rumah rakyat 
kebanyakan. Penjualnya rakyat kecil. 
Pengrajinnya pengusaha kecil. 
Penanamnya ada di desa-desa. Biarkan 
hasil panen rakyat kecil, hasil dagangan 
rakyat kecil ikut mewarnai Ibu Kota," kata 
Anies di kawasan GBK, Jakarta, 
(18/7/2018) saat itu. Padahal semua orang 
tahu bahwa yang pasang tiang bendera itu 
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adalah pihak pemprov suruhan Anies. 
Karena masyarakat tahu mobil dan 
orang pemprov yang masang itu. 
Selepas bambu-bambu bendera selesai 
dan langsung diganti lagi dengan besi, 
muncullah instalasi seni inisiatif Anies 
yang berjudul Bambu Getah Getih. 
Dibuat oleh seniman Joko Avianto 
dengan pengerjaan selama seminggu, 
terbuat dari 1500 batang bambu eks 
bendera? yang sukses terpasang 
tanggal 15 Agustus 2018 di Bundaran 
HI dengan menghabiskan biaya senilai 
550 juta. Karya yang mubazir, karena 
hanya mampu bertahan 11 bulan lalu 
dibongkar. Apa kata Anies soal ini? 
Anies seperti biasa dengan 
kemampuannya menata kata 
menyiratkan bambu itu mempunyai 
masa hidup, seharusnya hanya 
bertahan 6 bulan tapi alhamdulillah ini 
bisa sampai 11 bulan. Lalu bagaimana 
dengan anggaran fantastis 550 juta 
yang senimannya sendiri mengklaim 
harga karyanya hanya 300 jutaan saja, 
nggak sampai 550 juta? "Anggaran itu 
ke mana perginya? Perginya ke petani 
bambu. Uang itu diterima oleh rakyat 
kecil. Kalau saya (Anies) memilih besi, 
maka itu impor dari Tiongkok mungkin 

besinya. Uangnya justru tidak ke rakyat 
kecil. Tapi kalau ini, justru Rp 550 juta itu 
diterima siapa? Petani bambu, pengrajin 
bambu," kata Anies menjelaskan. Lagi-
lagi bawa nama Tiongkok, Cina, Pribumi, 
Rakyat Kecil. Khas Anies sekali. Padahal 
itu tidak ada hubungannya, teriak netizen. 
Asal tahu saja ada lusinan pabrik besi 
dan baja di sekitaran Tangerang dan 
Banten. Semuanya lokal, nasional. Kalau 
masih kurang ada PT. Krakatau Steel, 
Persero berbadan BUMN yang didirikan 
sendiri oleh Soekarno. Dia memproduksi 
baja yang sekali produksi bisa membuat 
ratusan pabrik dan perusahaannya 
berlokasi di Cilegon, Banten. 
Pembongkaran bambu getah getih mulai 
dilakukan pada 17 Juli 2019. Dan di 
tanggal 12 Agustus 2019, Anies mulai 
membagikan daging kurban yang sudah 
diolah alias siap saji yang berbentuk 
seperti sarden. Wadahnya ada yang 
berupa kaleng dan besek. Bagi yang 
belum tau, besek itu terbuat dari anyaman 
bambu getah getih? yang sudah disayat 
tipis-tipis. Kalau alasannya supaya ramah 
lingkungan dan kekinian (beda dengan 
gubernur-gubernur sebelumnya), kenapa 
pakai kaleng? Terus buat apa pakai besek 
di luar pas dibuka dalamnya dipakein 
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kantong plastik. Kan artinya itu buang 
buang duit. Sudah pakai plastik tapi 
masih pakai besek lagi ? Sungguh tidak 
bisa menalar dimana logikanya. Kini 
berdiri monumen tumpukan batu yang 
gak jelas peruntukkan dan fungsinya. 
Satu hal yang pasti, tumpukan batu itu 
jadi mengingatkan masyarakat akan 
kerusuhan 22 Mei kemarin, saat salah 
satu ambulans Gerindra kedapatan 
mengangkut batu batu besar yang 
digunakan untuk aksi pelemparan batu 
ke aparat. Apakah ini memang sengaja 
buang buang duit untuk mengeluarkan 
anggaran DKI. Atau ini semua cuma 
kebetulan semata. Tapi dari kasus tiang 
bendera bambu, lalu ke monumen 
bambu getah getih, berlanjut ke 
pembagian besek daging kurban dari 
anyaman bambu, dan sekarang hadir 
monumen batu yang ditanami bunga ala 
kadarnya di atasnya. Tidak indah, malah 

terlihat jelek dan memalukan untuk 
ukuran ibukota negara Indonesia. 
Melihat foto monumen itu sekali lagi, 
seolah mengingatkan Jakarta sekarang 
dipimpin oleh seseorang berkepala batu, 
yang tak tahu malu, tak bisa bekerja tapi 
menutupinya dengan kata-kata berbunga 
supaya terlihat tetap indah. Nanti kalau 
diprotes rakyat pasti jawaban Anies kira-
kira begini : Jadi begini saudara-saudara, 
instalasi yang kami gunakan adalah 
batu, bukan lagi bambu. Mengapa? 
Karena bambu itu mudah rusak. Ada 
umurnya. Sedangkan batu, dia akan 
terus ada di sana, kalau terkena air 
hujan, maka akan berlumut. Lumut itu 
akan hidup. Ada tanda kehidupan yang 
benar-benar bisa kita pelajari. Dari sini 
kita melihat bagaimana perjuangan para 
manusia prasejarah pun bisa kita 
renungkan. Setelah Getah Getih yang 
menyatakan perjuangan para pejuang 
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dan petani bambu, sekarang kita 
mengingat bagaimana nenek moyang 
kita, para manusia mula-mula, 
menggunakan batu untuk bertahan 
hidup. Kita juga 
lihat penggunaan 
batu saat ini juga 
sangat signifikan. 
Kalau tidak ada 
batu, semen-
semen akan 
mudah roboh. 
Beberapa kali kita 
mengalami gempa. 
Batu itu adalah 
fondasi. Maka 
kaum saya pun 
juga menggunakan 
batu untuk 
bertahan hidup. 
Jadi saudara-saudara, batu juga lebih 
awet. Kita harus belajar bertahan 
hidup seperti mereka yang hidup 
seperti film-film Flintstone. Dan ketika 
ditanya harganya : “Lho kan sekarang 
lebih hemat lagi dengan biaya Rp 150 

juta yang murah dan bisa tahan lama, 
usia batu kan lebih dari 11 bulan”. Atau 
jawabnya “kenapa harus batu, Anies akan 
jawab kalau pake bakpao nanti harus 

impor dari 
Tiongkok". 
Bahkan Sarah 
netizen 
langsung bicara 
“Jakarta serasa 
di puncak ya... 
tak perlu lagi 
ada ambulan 
pengangkut 
Batu lagi karna 
sudah Dekat 
ama Gunung 
Batu. Gubernur 
Rasa anak 
Kampung 

Tempo Dulu Saat mereka berada di 
Kebon. Suka tumpuk Batu, numpuk 
ilalang, buat rumah di atas pohon dan 
Perang perangan”. Akal rakyat tak 
mampu menafsirkan apa makna itu, 
karena Anies sudah menjadi Abu nawas 
dalam menjebak pikiran rakyat, apakah 

patung batu dikurung kawat adalah 
sindiran "singkirkan kepala batu" atau 
apa, bagaimana memaknai patung batu 
Anies, dalam patung batu itu, Anies 
sepertinya sudah melampaui alam 
pikiran manusia bahwa "bahwa benda 
menciptakan tanda tanda" tapi batu itu 
sudah bukan tanda tanda apapun 
karena batu adalah batu. Itulah 
hebatnya Anies, menjawab bully 
dengan karya karya batunya. Jika 
dilihat dalam onggokan Batu tak jelas 
ini, Gabener sedang mencoba 
membuat Diorama Malin Kundang. Lho 
Malin Kundang? Iya, Dialah Malin 
Kundang, sosok Gubernur yang dipilih 
karena seiman dan menang dari hasil 
Politisasi ayat dan Mayat dan akhirnya 
menang 58%, dan saat pidato 
kemenangan, dia berikrar akan 
memberikan keberpihakkan kepada 
semua warga tanpa kecuali, tetapi 
lambat laun sifat durhakanya mulai 
Nampak, dimulai dari menyembuhkan 
perusuh yang merusak daerah 

pemerintahannya sendiri saat ada 
kerusuhan di depan KPU dan Bawaslu 
Mei 2019, Menerbitkan 1000 IMB kepada 
Para Pengusaha padahal dia yang paling 
kencang menyuarakan Anti Reklamasi 
saat Kampanye Pilgub kemarin, mengusir 
Nelayan asli Pulau Reklamasi saat HUT 
RI di Pulau Reklamasi dan setelah itu 
pura pura marah kepada pihak yang 
mengusir Nelayan asli Pulau itu. Benar 
benar durhaka kepada warga yang telah 
memilihnya. 
Oleh karena itu, berhubung Ibu Malin 
Kundang tidak ada, Gabener mengutuk 
dirinya sendiri menjadi seonggok batu, 
dan berdirilah Batu Malin Kundang di 
Bundaran HI yang dibentuk seperti 
Gabion. Mungkin juga ini adalah pertanda 
Jakarta mulai memasuki zaman batu. 
Mungkin ini bakal jadi spot selfie terbaru 
di ibukota. Sepertinya “seni 
menghabiskan anggaran” adalah seni 
yang paling dikuasai oleh Gabener. Itulah 
Batu Malin Kundang sebagai Icon 
Durhakanya seorang Gabener.
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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

Salah satu masalah yang terjadi ketika 
menyimpan bahan makanan adalah 
kedaluwarsa yang terjadi terhadap 
bahan tersebut. Adanya tanggal 
kedaluwarsa serta waktu mengonsumsi 
makanan bisa menyebabkan sejumlah 
makanan memiliki batas waktu tertentu 
untuk dikonsumsi.
Beberapa makanan memiliki tanggal 
kedaluwarsa yang sangat lama jika 
dihitung dari tanggal produksinya. 
Namun pada beberapa makanan, 
waktu kedaluwarsa yang terjadi ini 
lebih cepat.Adanya tanggal 
kedaluwarsa ini menjadi acuan kondisi 
terbaik dan aman untuk mengonsumsi 
sejumlah makanan tersebut. Namun 
pada beberapa jenis, beberapa 
makanan ini tetap aman dikonsumsi 
kendati sudah lewat tanggal 
kedaluwarsanya.Walau beberapa 
makanan memiliki tanggal 
kedaluwarsa, namun beberapa yang 

Bahan Makanan Yang Tidak Akan Kadaluarsa

lain tidak memiliki tanggal ini. Sejumlah 
makanan tidak memiliki tanggal 
kedaluwarsa dan aman untuk dimakan 
dalam waktu yang lain.
Sejumlah bahan makanan yang tak 
memiliki tanggal kedaluwarsa ini bisa 
berbentuk alami maupun olahan. 
Dikumpulkan dari berbagai sumber, 
berikut sejumlah bahan makanan yang 
tidak memiliki tanggal kedaluwarsa.
1.Beras
Beras merupakan salah satu makanan 
yang bisa disimpan dalam waktu lama 
dan tak memiliki tanggal kedaluwarsa. 
Beras akan tetap aman dimakan selama 
disimpan di tempat yang kering, bersih, 
dan bersuhu di bawah 40 derajat.
2.Kacang-Kacangan Kering
Kacang-kacangan kering merupakan 
bahan makanan lain yang bisa tetap 
dimakan dalam waktu lama. Selama 
disimpan dalam wadah kering, bersih, 
dan tertutup, bahan makanan ini tak 
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Internasional

Siapa Zakir Naik Yang Bikin Heboh Malaysia?

Penyerangan Dhaka, Bangladesh pada 
Juli 2016 menjadi titik balik bagi Zakir 
Naik. Tiga bulan setelah serangan 
Dhaka, pria bernama lengkap Zakir 
Abdul Karim Naik itu menghilang dari 
negara asalnya, India.Kepada 
penyelidik Bangladesh, salah seorang 
pelaku bom mengatakan bahwa aksi 
teror tersebut dipengaruhi oleh ceramah 
Naik yang ditontonnya di YouTube. 
Badan Investigasi Nasional (NIA) 
mengajukan kasus terhadapnya di 
bawah Undang-undang kegiatan 
pencegahan dan aturan lain dalam 
KUHP India.Sebelumnya, dua orang 
dari Kerala, India yang bergabung 
dengan ISIS mengatakan bahwa 
keputusan mereka untuk bergabung 
dengan kelompok militan itu setelah 
bertemu Naik. Namun, kabar tersebut 
dibantah Naik.Hingga saat ini, Naik 
belum pernah kembali ke India. Dia 
menghadapi berbagai tuntutan di India 
dan masuk dalam daftar pencarian 

orang.Setelah menghilang, Naik 
kemudian diketahui tinggal secara 
permanen di Malaysia. Pihak kerajaan 
Malaysia memberinya perlindungan, 
setelah negara lain seperti Kanada dan 
Inggris menolak permohonan visanya.
Mengutip laman India Today, Zakir Naik 
mulai dikenal publik pada era 1990-an 
lewat aktivitas dakwahnya bersama 
Islamic Research Foundation (IRF), atau 
Yayasan Penelitian Islam. Di awal tahun 
2000, videonya yang mengunggulkan 
agama Islam di atas agama-agama lain, 
mengundang perdebatan dari sejumlah 
pihak. Sementara, pendukungnya 
memanggil Naik sebagai ahli 
perbandingan agama.
Mubalig yang juga bergelar Doktor itu 
sempat meluncurkan saluran televisi 
bernama, Peace TV English. Televisi yang 
berbasis di Dubai itu khusus 
menyebarkan ajaran-ajaran Islam dalam 
bahasa Inggris. Kemudian, Peace TV juga 
terbit dalam versi Urdu dan Bangla. 

memiliki tanggal kedaluwarsa.
3.Madu
Madu merupakan makanan alami yang 
bisa bertahan dalam waktu lama. 
Pasalnya, proses produksi madu 
dengan lebah akan membantunya 
memiliki masa simpan lebih lama.
4.Gula
Gula merupakan 
salah satu 
makanan yang 
bisa dikonsumsi 
dalam waktu 
lama. Pastikan 
saja untuk 
menggunakan 
wadah yang 
kering dan 
kedap udara. 
Selain itu, 
gunakan sendok 
kering dan 
bersih untuk 
mengambil gula agar terhindar dari 
masalah.
5.Cuka
Cuka merupakan salah satu bumbu 
masak yang bisa bertahan dalam 
jangka waktu sangat lama. Kandungan 
bahan kimia dalam makanan ini 
membuatnya memiliki masa 
penyimpanan cukup lama.
6.Pasta Kering
Walau memiliki tanggal kedaluwarsa, 

namun sesungguhnya pasta kering dapat 
disimpan dan dikonsumsi dalam waktu 
lama. Pastikan saja bahwa kamu 
menyimpannya di wadah tertutup, bersih, 
dan kering.
7.Garam
Garam merupakan salah satu mineral 

tertua yang 
ada di bumi. 
Oleh karena 
itu, garam juga 
memiliki masa 
konsumsi yang 
cukup lama 
dan tak 
memiliki 
tanggal 
kedaluwarsa.
8.Kopi 
Kemasan
Kopi instan 
kemasan tidak 
memiliki 

tanggal kedaluwarsa dan dapat bisa 
dikonsumsi dalam waktu lama. Selama 
kemasan tidak terbuka dan tak lembap, 
jenis makanan ini bisa kamu konsumsi 
dalam waktu lama.Sejumlah bahan 
makanan ini bisa kamu konsumsi dalam 
jangka waktu lama karena tak memiliki 
tanggal kedaluwarsa. Hanya saja 
perhatikan selalu simpan di tempat kering 
dan sejuk agar bisa dikonsumsi dalam 
waktu lama.
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Siapa Zakir Naik Yang Bikin Heboh Malaysia?
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Saluran televisi itu telah dilarang di 
banyak negara, karena tuduhan ujaran 
kebencian.
Setelah teror Dhaka 2016 lalu, nama 
Zakir Naik kembali diperbincangkan 
sehubungan dengan bom di Sri Lanka, 
bulan April lalu. Pemimpin Jama'at 
Tauhid Nasional (kelompok pelaku bom 
Paskah Sri Lanka) Zahran Hashim, 
memuji Naik dan bertanya pada umat 
Islam Sri Lanka apa yang dapat 
mereka lakukan untuk Naik.
Menyusul serangan Sri Lanka yang 
menewaskan sekitar 260 orang, siaran 
Peace TV dilarang di Sri Lanka.
Seiring bergulirnya kontroversi atas 
pandangan Naik, IRF (yayasan milik 
Naik) pun dinyatakan sebagai lembaga 
yang melanggar hukum oleh 
pemerintah India.
Selain dituduh menyebarkan 
kebencian, Zakir Naik juga dituduh 
mendanai kegiatan teror dan pencucian 
uang.
Pada 2017, pemerintah India mencabut 
paspor Zakir Naik. Meski tetap 
mengaku sebagai warga negara India, 
namun beberapa laporan mengatakan 
bahwa Naik telah mengambil 
kewarganegaraan Arab Saudi.

1.Pandangan Zakir Naik
Di akun Facebooknya, Zakir Naik 
memiliki hampir 17,5 juta pengikut. Di sisi 
lain, sejumlah pihak juga kerap 
menentang pandangan Naik, terutama 
ketika dia menyatakan dukungan kepada 
Al Qaidah dan Usamah bin Laden, tulis 
India Today (20/8)."Jika bin Laden 
memerangi musuh-musuh Islam, saya 
mendukungnya. Jika dia meneror 
Amerika, teroris terbesar, saya akan 
bersamanya. Setiap muslim harus 
menjadi teroris," ujar Zakir Naik seperti 
dikutip sejumlah media, meskipun Naik 
mengatakan kutipan itu keliru.
Disebutkan bahwa Naik juga menarik 
perhatian agen intelijen sejumlah negara, 
karena pandangannya yang dianggap 
sebagai "Islam garis keras".
India Today menulis, Naik sempat 
mendukung ISIS atas penghancuran 
peribadatan agama selain Islam.
“Bagaimana kita bisa membiarkan ini 
(gereja atau kuil di negara Islam) ketika 
agama mereka salah dan ketika ibadah 
mereka salah," kata Zakir Naik seperti 
yang dikutip oleh India Today.
2.Dicekal di Malaysia
Setelah diketahui menetap di Malaysia, 
pemerintah India sempat mengajukan 
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permintaan ekstradisi kepada kerajaan 
Malaysia. Namun, permintaan 
ekstradisi ditolak.
Kerajaan Malaysia beralasan, pihaknya 
ingin memberikan kepercayaan atas 
pengakuan Naik, bahwa agen-agen 
intelijen India mengejarnya dengan 
alasan agama yang dianutnya dan 
kritikannya terhadap pemerintahan 
India yang sedang berkuasa.
Saat ini, India tengah bernegosiasi 
dengan Interpol atau komisi polisi 
kriminalitas internasional terkait kasus 
Naik.Senin (19/8) Naik di periksa 
selama 10 jam oleh polisi Bukit Aman, 
Malaysia. Dia dituduh melakukan 
ujaran kebencian terkait ras dan 
agama. Dalam ceramahnya di Kota 
Baru, Kelantan, Malaysia Zakir 
mengatakan orang-orang Hindu 
Malaysia lebih setia pada 
pemerintahan Perdana Menteri 
Narendra Modi daripada pemerintahan 
Malaysia. Dirinya juga meminta etnis 
China Malaysia untuk keluar dari 
negara tersebut. Pernyataannya 
menuai kritikan dari warga Malaysia. 
Pihak kepolisian dikabarkan menerima 
115 laporan terkait komentar Naik.
Menanggapi hal tersebut, Naik 
mengatakan bahwa pernyataannya 
disalahpahami orang-orang. Zakir Naik 
juga sempat mengucapkan 
permohonan maaf kepada rakyat 
Malaysia. Namun, proses hukum atas 
dirinya tetap berlanjut.
3.10 Pernyataan Kontroversial Zakir 
Naik

1. Zakir Naik mengatakan Islam lebih 
unggul dari agama lain. Non-muslim 
seharusnya tidak diizinkan memiliki 
tempat ibadah di negara Islam.
2. Muslim berhak berhubungan seks 
dengan budak wanita mereka.
3. Atlet Tenis India Sania Mirza harus 
berpakaian sopan saat bermain. Tidak 
ada politisi India yang ingin mengirimkan 
putrinya bermain voli pantai, bahkan jika 
itu olahraga internasional.
4. Anak perempuan tidak boleh dikirim ke 
sekolah di mana mereka kehilangan 
keperawanan mereka. Sekolah harus 
ditutup. Mereka seharusnya tidak 
diizinkan mengenakan ornamen emas.
5. Di Barat, mereka menjual anak 
perempuan dan ibu mereka atas nama 
pembebasan perempuan.
6. Memukul istri di Islam, belum tentu hal 
yang buruk. Naik mengatakan, 
penggunaan kondom saat berhubungan 
seks sama dengan membunuh manusia.
7. Mati dirajam karena melakukan 
hubungan seks di luar nikah dapat 
diterima, menurut hukum Syariah.
8. Berdasarkan ajaran Al Quran dan 
Sunnah, Naik mengatakan homoseksual 
harus dibunuh.
9. Bom bunuh diri yang disarankan ulama, 
bukan hal yang buruk. Dia menolak untuk 
mengutuk Usamah bin Ladin dan 
mengklaim peristiwa 9/11 adalah 
pekerjaan "orang dalam".
10. Dia mengatakan bahwa muslim harus 
memohon hanya pada Allah dan bukan 
yang lain, sekalipun itu nabi.

Presiden Donald Trump berminat untuk 
membeli Greenland. Tetapi keinginan 
tersebut ditolak mentah-mentah oleh 
pemerintah setempat.Tampaknya, ini 
bukan pertama kalinya Amerika Serikat 
bertanya tentang pembelian pulau es 
itu: Presiden AS Harry Truman 
dilaporkan mencoba membelinya pada 
tahun 1946, dan Menteri Luar Negeri AS 
Abraham Lincoln, William Seward, 
kembali mempertimbangkan gagasan 
itu pada tahun 1867.Gagasan Trump 
membeli Greenland masih sumir. Yang 
pasti negara ini menjadi lokasi 
Pangkalan Udara Thule, pangkalan 
paling utara militer AS yang dilengkapi 
dengan Sistem Peringatan Dini Rudal 
Balistik dan ada banyak lahan untuk 
penelitian ilmiah nan potensial.
Greenland belum dipasarkan saat ini, 

Fakta Pulau Greenland Yang Diinginkan Trump

tapi jika suatu saat pemerintahnya 
berubah pikiran, inilah yang perlu 
diketahui calon pembeli sebelum mereka 
mengajukan penawaran:
1. Matahari bersinar dua bulan
Jika Anda salah satu dari orang-orang 
yang membutuhkan kegelapan mutlak 
untuk tidur, mungkin jangan pindah ke 
Greenland. Matahari bersinar selama dua 
bulan berturut-turut, dari 25 Mei hingga 
25 Juli, menurut Kementerian Luar Negeri 
Denmark (Greenland secara resmi 
merupakan distrik di Denmark).Selama 
waktu itu, kemiringan Bumi relatif 
terhadap bidang orbitnya menghasilkan 
fenomena "matahari tengah malam 
(midnight sun)" di beberapa bagian 
Lingkaran Arktik. Sinar matahari yang 
konstan dapat menyebabkan otak 
memproduksi lebih sedikit melatonin, 
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membuatnya lebih sulit untuk 
tidur.Paparan sinar matahari terus-
menerus membingungkan tubuh dan 
mengacaukan ritmenya. 
Sama seperti Greenland, Alaska juga 
demikian. Matahari tidak terbenam dari 
22 April hingga 20 
Agustus di Fairbanks 
dan penduduk diketahui 
mendaki, bersepeda, 
dan golf di tengah 
malam.
2. Musim panas yang 
beku
Kisah mengenai Viking 
yang membalik nama 
Greenland dan Islandia 
agar orang tersesat 
benar adanya. Berbeda 
dengan Islandia, 
Greenland diselimuti es 
bahkan saat musim 
panas di bulan Juli.
Lapisan es Greenland 
yang luas membentang 660.200 mil 
persegi - hampir 80 persen dari 
permukaan negara. 
Kawasan ini membeku hampir 
sepanjang tahun, dan bahkan di musim 
panas, yang suhunya tidak lebih panas 
dari 10 derajat Celcius menurut 
Encyclopedia Britannica.
3. Terisolasi

Dingin yang membekukan mungkin 
menjelaskan mengapa sebenarnya tidak 
ada yang bermukim ke Greenland; pada 
awal abad ke-21, pertumbuhan populasi 
adalah nol, menurut Britannica.
Hanya sekitar 56 ribu orang yang tinggal 

di Greenland, 
menjadikan 
populasinya sekitar 
157 kali lebih kecil 
dari London, 
menurut data 
Kantor Statistik 
Nasional 
Inggris.Hanya 20 
persen dari 
836.300 mil persegi 
negara itu dihuni 
oleh manusia. 
Terlebih lagi 
ketiadaan akses 
darat yang utama. 
Badan Pariwisata 
Greenland, situs 

web pariwisata resmi negara itu, 
merekomendasikan turis naik pesawat, 
helikopter atau kapal untuk berkeliling.
4. Jauh dari kapitalisme
Greenland adalah wilayah Denmark, 
tetapi diberi pemerintahan otonom. Dan 
jika didekati oleh Amerika Serikat untuk 
bergabung dengan 50 negara bagian 
lainnya, kecil kemungkinan penduduknya 

akan meninggalkan cita-cita 
sosialisnya.
Negara itu menyediakan perawatan 
kesehatan gratis, pendidikan publik, 
dan pensiun untuk semua warga 
negaranya, yang dibayar dengan 
subsidi Denmark, menurut Kementerian 
Luar Negeri Denmark.Seperti yang 
dilaporkan Atlantic, kepemilikan tanah 
pribadi tidak ada di sana. Tidak ada 
Greenlander yang memiliki atau 
menyewakan tanah tempat tinggal 
mereka.
Perusahaan dan pengecer perikanan 
terbesar di negara itu adalah milik 
negara, dan bahkan maskapai 
penerbangan utamanya, Air Greenland, 
dimiliki bersama oleh Greenland, 
Denmark dan perusahaan induk 
perusahaan penerbangan yang dimiliki 
bersama oleh Denmark dan Swedia.
5. Kecil
Di banyak peta, Greenland tampaknya 
berukuran sama dengan Afrika. Tapi itu 
adalah kasus klasik distorsi peta: Pada 
11.724.000 mil persegi, benua ini 14 
kali lebih besar dari Greenland.
Republik Demokratik Kongo dan 
Aljazair sama-sama lebih besar dari 
Greenland, tetapi mereka sering terlihat 
kecil dibandingkan ketika mereka 
ditampilkan pada peta Mercator, templat 
umum untuk peta dunia yang 

mengurangi skala benua.
6. Budaya unik
Hampir 90 persen populasi Greenland 
berasal dari Inuit. Mereka pemukim awal 
Greenland tiba paling awal 2500 SM. 
sampai negara itu secara paksa dijajah 
oleh pemerintah Denmark pada awal 
abad ke-18. Dan selama beberapa abad 
pertama Masehi, Viking berdatangan.
Ekonomi negara itu seputar perburuan di 
lautan Kutub Utara dan Atlantik Utara, 
mulai dari daging anjing laut, paus, rusa, 
atau burung laut.
7. Titik nol perubahan iklim
Selimut es yang mencair di Greenland 
mengancam hampir setiap kota pesisir di 
Bumi, dari Miami hingga Cape Town. 
Greenland kehilangan 110 juta selimut es 
seukuran kolam renang Olimpiade setiap 
tahunnya, menurut sebuah studi 2018 
ditemukan.Menurut laporan CNN pada 
2017, air lelehan dari selimut es 
Greenland yang menyusut adalah 
"kontributor terbesar saat ini terhadap 
kenaikan permukaan laut global - dua 
kali lipat dari Antartika."Pencairan telah 
meningkat di Greenland saat suhu naik di 
Kutub Utara, yang memanas dua kali 
lebih cepat dari sisa planet ini.
Es yang mencair di laut bahkan bisa 
membuang gravitasi dan rotasi Bumi 
yang menentukan bagaimana air lelehan 
didistribusikan.
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Tanah Air Tanah Air

Demo ricuh di Mimika, Papua diduga 
ditunggangi isu Papua merdeka lewat 
referendum. Menko Kemaritiman, Luhut 
Binsar Pandjaitan, berpendapat tidak 
perlu ada referendum di Papua.
"Nggak ada, kalau referendum nggak 
ada itu main-main gituan," kata Luhut di 
Kantor Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), Jl Gatot Subroto, Jakarta, Jumat 
(23/8/2019). Sebelumnya diberitakan, 
polisi menduga aksi demo yang 
berujung ricuh di DPRD Mimika, Rabu 
(21/8/2019) tadi ditunggangi provokator. 
Menurutnya, aksi demo itu disusupi isu 
Papua merdeka dan referendum.
“Memang benar aksi demo awalnya 
damai, namun saat orasi di DPR 
Mimika mereka mengalihkan isu dari 
penolakan Rasis menjadi referendum 

Luhut : Tak Ada Referandum Di Papua

atau Papua merdeka," kata Kapolres 
Mimika Agung Marlianto di Mapolres 
Mimika, Rabu (21/8).Kepala Staf 
Kepresidenan Moeldoko juga menyebut 
ada kelompok tertentu yang 
memanfaatkan situasi panas di Papua. 
Kelompok yang disebut Moeldoko itu 
berkepentingan secara politik serta 
bersenjata.Moeldoko menyebut 
kelompok-kelompok itu menyusupkan isu 
Papua merdeka dalam situasi itu. Dia 
juga mengatakan kelompok itu tidak 
sepaham bila Papua menjadi daerah 
yang maju."Ya pasti itu ada yang bermain 
di situ, kelompok-kelompok perjuangan, 
baik kelompok perjuangan politik maupun 
bersenjata, masuk di situ," kata Moeldoko 
di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis 
(22/8/2019).

Kabar tewasnya Leonardo Dicaprio 
sempat ramai dibahas di dunia maya 
Indonesia. Memang ada sosok 
bernama Leonardo Dicaprio yang 
meningggal dunia baru-baru ini, tapi dia 
adalah mahasiswa asal Siak, Riau, 
bukan aktor terkenal dunia.
Pencarian atas kabar duka tewasnya 
Leonardo Dicaprio bahkan menjadi 
trending mesin pencarian Google. 
Banyak netizen salah sangka atas 
kabar duka itu karena memang nama 
mahasiswa malang tersebut sama 
dengan megabintang Hollywood 
Leonardo Dicaprio.
Leonardo, mahasiswa asal Siak, tewas 
dalam kecelakaan yang melibatkan tiga 
kendaraan di Jalan Lintas Pekanbaru, 
Rabu (21/8) lalu. Dia ada di mobil low 
SUV Daihatsu Terios, yang terlibat 
kecelakaan dengan bus Rapi dan truk 
tangki.Mobil SUV bernopol BM-1786-LL 

Kecelakaan Leonardo Dicaprio Yang Bikin Heboh

yang ditumpangi Leonardo dikemudikan 
rekannya, Wendy Prima Lubis. Mobil itu 
ngebut sehingga hilang kendali dan 
akhirnya masuk ke jalur yang 
berlawanan. 
Saat salah jalur itulah mobil tersebut 
ditabrak bus Rapi. Dua kendaraan yang 
menempel itu lalu menabrak truk tangki 
pengangkut CPO.
Ada tiga orang yang tewas dalam 
kecelakaan itu, yaitu Wendy, Leonardo, 
dan Edi Susanto. 
Ketiganya berada di dalam Terios.
"Selanjutnya penumpang mobil Daihatsu 
Terios BM-1786-LL atas nama Juanda 
Napitupulu, Edison Wardinman Manalu, 
dan Arnol Rajagukguk mengalami luka-
luka dirawat ke RS Permata Hati Duri, 
serta ketiga kendaraan mengalami 
kerusakan," kata Kasatlantas Polres 
Bengkalis AKP Hairul Hidayat, yang 
dimintai konfirmasi, Jumat (23/8/2019).
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Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

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

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@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

Disewakan kamar untuk wanita
di 11th st. Ada laundry, internet
bis 45 di depan rumah .
Hub : 267 - 444 - 3487 

Dicari antar jemput sekolah
Masterman.
Hub : 215 - 200 - 1552

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat 
(Wagub Jabar) Deddy Mizwar 
mengaku tidak pernah membahas soal 
proyek Meikarta dengan Iwa Karniwa 
sebagai 
Sekda 
Jabar. 
Iwa 
sendiri 
saat ini 
telah 
berstatus 
tersangk
a di KPK 
karena 
diduga 
menerim
a suap.
Deddy 
terlihat 
tiba di 
KPK 
memenu
hi 
panggilan 
penyidik 
pada 
pukul 10.40 WIB. Deddy akan 
menyampaikan keterangan ke penyidik 
sebagai saksi.
"Diperiksa sebagai saksi atas 
tersangka Iwa Karniwa," ucap Deddy 
setibanya di KPK, Jalan Kuningan 
Persada, Jakarta Selatan, Jumat 
(23/8/2019)."Insyaallah kita berikan 
keterangan yang sesuai kita tahu," 
imbuh Deddy.Iwa dijerat KPK lantaran 
diduga menerima suap terkait 
pembahasan Raperda RDTR 
(Rencana Detail Tata Ruang) Pemkab 
Bekasi yang ditengarai untuk 
kepentingan proyek Meikarta. Namun 
Deddy mengaku tidak tahu tentang 
peran Iwa tersebut.
"Nggak tahu. Saya cuma tahu dari 
dengar berita aja bahwa dia jadi 
tersangka. Saya juga nggak tahu," kata 
Deddy."Nggak (pernah membahas soal 
proyek Meikarta dengan Iwa). Kan 
sudah selesai yang 84,6 hektare sudah 

Deddy Mizwar Penuhi Panggilan KPK

selesai dan itu hak mereka. Yang jadi 
persoalan kemarin kan raperda, raperda 
perubahan tata ruang. Nggak tahu saya 

tuh," 
imbuh 
Deddy.
Diketahui
, Iwa 
yang 
merupak
an 
mantan 
Sekda 
Jabar 
ditetapka
n sebagai 
tersangk
a karena 
diduga 
menerim
a duit Rp 
900 juta. 
Uang itu 
diberikan 
oleh 
salah 
satu 

terpidana kasus Meikarta, Neneng 
Rahmi, yang merupakan mantan pejabat 
di Pemkab Bekasi.
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Internasional

Kelompok mahasiswa Hong Kong 
mengumumkan rencana untuk 
memboikot perkuliahan selama dua 
pekan, demi menjaga aksi protes di jalan 
tetap berlangsung dan memberi tekanan 
pada pemerintah. Aksi demo telah 
mewarnai kota Hong Kong selama tiga 
bulan terakhir, dengan kalangan 
mahasiswa menjadi yang terbanyak 
melakukan aksi turun ke jalan hampir 
setiap hari. Para pemimpin kelompok 
mahasiswa itu, yang mewakili sebagian 
besar kampus ternama di Hong Kong, 
mengatakan jika para mahasiswa akan 
melewatkan perkuliahan selama dua 
pekan, dimulai pada awal semester baru, 
yang dijadwalkan pada 2 September 
hingga 13 September. "Waktu dua pekan 
seharusnya cukup bagi pemerintah 
untuk benar-benar memikirkan 
bagaimana mereka harus merespons," 
kata David Wong, penjabat presiden 
Persatuan Pelajar Universitas Hong 
Kong.Inggris Khawatir "Karena situasi 
yang semakin intens, kami percaya 
kondisi sosial akan membawa lebih 
banyak mahasiswa dalam aksi boikot 
ini," lanjutnya, Kamis (22/8/2019), seperti 
dikutip AFP. Para mahasiswa juga 
mengancam bakal melakukan tindakan 
lebih jauh jika pemerintah tidak segera 
menanggapi lima tuntutan pengunjuk 
rasa, yakni di antaranya pencabutan UU 
Ekstradisi yang kontroversial, serta 
penyelidikan independen atas dugaan 
pelanggaran polisi selama menangani 
aksi protes. Wong mengatakan, para 
mahasiswa akan didorong untuk 
meluangkan waktunya agar dapat 
memahami apa yang sedang terjadi di 
masyarakat dan apa yang harus mereka 
lakukan demi masa depan kota mereka. 
Selama aksi unjuk rasa yang telah 
digelar berminggu-minggu, kalangan 
mahasiswa menjadi yang paling 
menonjol menyuarakan aspirasi mereka. 
Aksi demo di kota Hong Kong telah 
memasuki pekan ke-12 dan dalam 
beberapa hari terakhir kerap diwarnai 
bentrokan dengan aparat keamanan. 
Salah satu aksi pada Rabu (21/8/2019) 

Mahasiswa Hong Kong Bakal Boikot Kuliah

malam digelar di kawasan stasiun MRT di 
Yuen Long. Dalam protes kali ini, massa 
demonstran melakukan aksi duduk untuk 
memperingati insiden penyerangan 
terharap para pengunjuk rasa oleh 
sekelompok pria tak dikenal pada 21 Juli 
lalu. Para pengunjuk rasa menuntut agar 
segera dilakukan penyelidikan terhadap 
pelaku penyerangan yang menyebabkan 
lebih dari 40 orang terluka itu. Pada hari 
terjadinya insiden, polisi Hong Kong dinilai 
lambat dalam merespons sehingga 
memicu isu bahwa polisi dan pelaku 
penyerangan telah berkolusi. Pihak 
kepolisian langsung membantah tuduhan 
itu, namun kepercayaan warga terhadap 
pasukan keamanan telah jatuh ke titik 
terendah, terutama usai polisi dituding 
menyalahgunakan kekuatan dalam 
menghadapi para pengunjuk rasa. 
Sementara belum ada perkembangan atas 
kasus penyerangan di Yuen Long, polisi 
mengatakan bahwa mereka telah 
menangkap 28 orang yang diduga 
berkaitan dengan insiden itu. Kawasan 
Yuen Long berada di New Territories, Hong 
Kong, sebuah kawasan pedesaan dengan 
banyak desa di sekitarnya. Kawasan itu 
dikenal karena memiliki koneksi dengan 
triad, sebuah kelompok kriminal 
terorganisir. Wilayah itu juga diketahui 
menjadi kawasan penduduk yang pro-
Beijing. Hong Kong telah jatuh ke dalam 
krisis terburuk sejak 1997, ketika wilayah 
itu diserahkan kembali oleh Inggris ke 
pemerintah China. Krisis dipicu oleh warga 
Hong Kong yang menolak RUU Ekstradisi 
yang memungkinkan untuk dilakukannya 
ekstradisi dari Hong Kong ke China dan 
pemerintahan lainnya. RUU kontroversial 
itu telah ditangguhkan, namun gerakan 
unjuk rasa telah berkembang menjadi 
menuntut reformasi demokrasi secara 
luas. Pemerintah Hong Kong sejauh ini 
masih tegas menolak tuntutan para 
pengunjuk rasa, termasuk membatalkan 
RUU ekstradisi sepenuhnya, pengunduran 
diri pemimpin eksekutif kota Carrie Lam, 
serta menuntut penyelidikan independen 
terhadap tindakan keras polisi selama 
menghadapi pengunjuk rasa.
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