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cukup alot, Perppu Kebiri akhirnya 
disahkan menjadi UU. Selain kebiri, 
sebenarnya ada sederet pemberatan 
hukuman yang diharapkan bisa membuat 
para pelaku jera dan angka kejahatan 
seksual terhadap anak menurun. Anak 
merupakan hadiah terindah bagi setiap 
orang tua. Dengan hadirnya anak, suatu 
saat mereka dapat memiliki hidup yang 
nyaman dan meraih masa depan. 
Mereka dapat hidup dengan bebas dan 
mendapatkan hak selama menjadi anak. 
Hak bagi anak pun diatur dalam undang-
undang. Kasus pemerkosaan yang 
terjadi di Indonesia membuat para 
penegak hukum untuk memberikan efek 
jera bagi pelaku. Hal ini pun mendapat 
pro dan kontra yang ada di media cetak. 
Negara kita tentu negara yang 
menghormati hukum, namun bagi 
sebagian orang awam yang bukan pada 
bidangnya melihat hukum itu sendiri 
menjadi buah simalakama. Seperti 
pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 
2016 tentang perubahan 2 atas UU 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan Anak. Presiden pun secara 
tegas mengesahkan undang-undang 
tersebut. Perppu yang mengatur hukum 
kebiri dan pemasangan chip, bagi pelaku 

yang pernah melakukannya atau 
memiliki lebih dari satu korban dan 
mengakibatkan korban mengalami 
trauma akan mendapat penambahan 
hukum yang baru ini. Muhammad Aris 
(20), pemuda asal Dusun Mengelo, 
Desa Sooko, Kecamatan Sooko, 
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 
harus menjalani hukuman kebiri kimia 
setelah terbukti melakukan perkosaan 
terhadap 9 anak. Berdasarkan putusan 
pengadilan, terpidana kasus pelecehan 
dan kekerasan anak itu juga harus 
mendekam di penjara selama 12 
tahun. Selain itu, dia juga dikenakan 
denda Rp 100 juta, subsider 6 bulan 
kurungan. Kasi Intel Kejaksaan Negeri 
(Kejari) Kabupaten Mojokerto, Nugroho 
Wisnu mengungkapkan, putusan 
pidana 12 tahun kurungan dan kebiri 
kimia terhadap Aris sudah tetap 
(inkrah) berdasarkan putusan 
Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. 
Vonis hukuman pidana bagi predator 
anak itu tertuang dalam Putusan PT 
Surabaya dengan nomor 
695/PID.SUS/2019/PT SBY, tertanggal 
18 Juli 2019. Putusan itu menguatkan 
putusan Pengadilan Negeri (PN) 
Mojokerto. "Putusannya sudah inkrah. 



04 03www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

cukup alot, Perppu Kebiri akhirnya 
disahkan menjadi UU. Selain kebiri, 
sebenarnya ada sederet pemberatan 
hukuman yang diharapkan bisa membuat 
para pelaku jera dan angka kejahatan 
seksual terhadap anak menurun. Anak 
merupakan hadiah terindah bagi setiap 
orang tua. Dengan hadirnya anak, suatu 
saat mereka dapat memiliki hidup yang 
nyaman dan meraih masa depan. 
Mereka dapat hidup dengan bebas dan 
mendapatkan hak selama menjadi anak. 
Hak bagi anak pun diatur dalam undang-
undang. Kasus pemerkosaan yang 
terjadi di Indonesia membuat para 
penegak hukum untuk memberikan efek 
jera bagi pelaku. Hal ini pun mendapat 
pro dan kontra yang ada di media cetak. 
Negara kita tentu negara yang 
menghormati hukum, namun bagi 
sebagian orang awam yang bukan pada 
bidangnya melihat hukum itu sendiri 
menjadi buah simalakama. Seperti 
pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 
2016 tentang perubahan 2 atas UU 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan Anak. Presiden pun secara 
tegas mengesahkan undang-undang 
tersebut. Perppu yang mengatur hukum 
kebiri dan pemasangan chip, bagi pelaku 

yang pernah melakukannya atau 
memiliki lebih dari satu korban dan 
mengakibatkan korban mengalami 
trauma akan mendapat penambahan 
hukum yang baru ini. Muhammad Aris 
(20), pemuda asal Dusun Mengelo, 
Desa Sooko, Kecamatan Sooko, 
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 
harus menjalani hukuman kebiri kimia 
setelah terbukti melakukan perkosaan 
terhadap 9 anak. Berdasarkan putusan 
pengadilan, terpidana kasus pelecehan 
dan kekerasan anak itu juga harus 
mendekam di penjara selama 12 
tahun. Selain itu, dia juga dikenakan 
denda Rp 100 juta, subsider 6 bulan 
kurungan. Kasi Intel Kejaksaan Negeri 
(Kejari) Kabupaten Mojokerto, Nugroho 
Wisnu mengungkapkan, putusan 
pidana 12 tahun kurungan dan kebiri 
kimia terhadap Aris sudah tetap 
(inkrah) berdasarkan putusan 
Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. 
Vonis hukuman pidana bagi predator 
anak itu tertuang dalam Putusan PT 
Surabaya dengan nomor 
695/PID.SUS/2019/PT SBY, tertanggal 
18 Juli 2019. Putusan itu menguatkan 
putusan Pengadilan Negeri (PN) 
Mojokerto. "Putusannya sudah inkrah. 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Kami segera melakukan eksekusi," kata 
Nugroho Wisnu, saat dihubungi 
Kompas.com, Jumat (23/8/2019). Dia 
menuturkan, kasus perkosaan terhadap 
9 anak yang menjerat Aris, disidangkan 
di PN Mojokerto. Terdakwa divonis 
bersalah melanggar Pasal 76 D juncto 
Pasal 81 Ayat (2) Ketentuan pidana 
sebagaimana di maksud pada ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap Orang yang 
dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk Anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan 
orang lain. Undang-Undang RI No 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Putusan majelis hakim terkait perkara 
yang menjerat Aris, tertuang dalam 
Putusan PN Mojokerto Nomor 

69/Pid.sus/2019/PN.Mjk, tertanggal 2 
Mei 2019. Wisnu mengatakan, pihak 
jaksa penuntut umum (JPU) dalam 
persidangan di PN Mojokerto, menuntut 
terdakwa dengan hukuman penjara 17 
tahun dan denda Rp 100 juta, subsider 
6 bulan kurungan. Jaksa, lanjut dia, 
tidak menyertakan hukuman kebiri 
dalam tuntutan. Munculnya hukuman 
kebiri merupakan pertimbangan dan 
keputusan para hakim di Pengadilan 
Negeri Mojokerto. ”Putusan bandingnya 
sudah terbit, menguatkan vonis kami. 
Kasusnya sudah mempunyai kekuatan 
hukum tetap sejak tanggal 8 Agustus,” 
kata Kepala Kejari Mojokerto Rudy 
Hartono. Sekarang, Kejari Mojokerto 
masih berkoordinasi dengan dokter 
untuk melaksanakan hukum kebiri. 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Kami segera melakukan eksekusi," kata 
Nugroho Wisnu, saat dihubungi 
Kompas.com, Jumat (23/8/2019). Dia 
menuturkan, kasus perkosaan terhadap 
9 anak yang menjerat Aris, disidangkan 
di PN Mojokerto. Terdakwa divonis 
bersalah melanggar Pasal 76 D juncto 
Pasal 81 Ayat (2) Ketentuan pidana 
sebagaimana di maksud pada ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap Orang yang 
dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk Anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan 
orang lain. Undang-Undang RI No 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Putusan majelis hakim terkait perkara 
yang menjerat Aris, tertuang dalam 
Putusan PN Mojokerto Nomor 

69/Pid.sus/2019/PN.Mjk, tertanggal 2 
Mei 2019. Wisnu mengatakan, pihak 
jaksa penuntut umum (JPU) dalam 
persidangan di PN Mojokerto, menuntut 
terdakwa dengan hukuman penjara 17 
tahun dan denda Rp 100 juta, subsider 
6 bulan kurungan. Jaksa, lanjut dia, 
tidak menyertakan hukuman kebiri 
dalam tuntutan. Munculnya hukuman 
kebiri merupakan pertimbangan dan 
keputusan para hakim di Pengadilan 
Negeri Mojokerto. ”Putusan bandingnya 
sudah terbit, menguatkan vonis kami. 
Kasusnya sudah mempunyai kekuatan 
hukum tetap sejak tanggal 8 Agustus,” 
kata Kepala Kejari Mojokerto Rudy 
Hartono. Sekarang, Kejari Mojokerto 
masih berkoordinasi dengan dokter 
untuk melaksanakan hukum kebiri. 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

ra usah 

”Saya sudah perintahkan segera 
dieksekusi. Kami tengah mencari  
dokter kebirinya,” kata Rudy. Terkait 
tindakan hukuman kebiri itu, nantinya 
predator seks anak-anak itu akan 
diberikan suntikan kimia sehingga 
membuatnya tak lagi mampu ereksi 
seumur hidup. Hukuman berat yang 
diberikan hakim ini menyusul perilaku 
terdakwa yang sangat kejam, keji dan 
tak manusiawi. Pasalnya, terdakwa tak 
hanya menjalani sidang ini saja. Di 
wilayah hukum Kota Mojokerto, 
terdakwa juga tengah menjalani sidang 
dan masih dalam tahap mendengarkan 
saksi-saksi dan segera mendengar 
tuntutan JPU. Di wilayah hukum Kota 
Mojokerto, terdakwa juga divonis 12 
tahun penjara. "Kalau kasus yang di 
kota juga divonis 12 tahun, berarti 
sudah 24 tahun harus dijalani. Saya 
rasa, waktu itu sudah sangat panjang 
untuk merenung. Wisnu melanjutkan, 
putusan perkara perkosaan yang 
menjerat Aris, naik banding ke 
Pengadilan Tinggi Surabaya. Kala itu, 
JPU menilai putusan 12 tahun penjara 
yang dijatuhkan hakim PN Mojokerto, 

terlalu ringan dibanding tuntutan yang 
diajukan jaksa. Namun, lanjut dia, 
Pengadilan Tinggi Surabaya akhirnya 
menjatuhkan putusan yang memperkuat 
putusan Pengadilan Negeri Mojokerto. 
"Kalau untuk pidana kurungannya sudah 
bisa dilakukan eksekusi. Namun, untuk 
kebiri kimia, kami masih mencari rumah 
sakit yang bisa," kata Wisnu. Predator 
seks anak-anak ini akan menjalani 
hukuman kebiri dengan cara diberikan 
suntikan kimia. Hal itu bakal 
membuatnya tidak mampu lagi ereksi 
seumur hidup. Melansir dari The Sun, 
pengebirian kimia adalah pengebirian 
melalui obat-obatan anti androgen, baik 
untuk mengurangi libido dan aktivitas 
seksual maupun mengobati kanker 
prostat. Berbeda dengan pengebirian 
bedah, proses kebiri menggunakan 
suntikan kimia tidak menghilangkan 
organ vital dan bukan juga bentuk 
sterilisasi. Leuprorelin, salah satu obat 
pengebirian kimia ini, digunakan untuk 
mengobati kesulitan dalam 
mengendalikan gairah seksual, fantasi 
atau desakan, seksual yang 
mengganggu, sadisme, atau 
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kecenderungan "berbahaya" lainnya. 
Obat lain yang digunakan dalam 
pengebirian kimia antara lain 
medroksiprogesteron asetat, siproteron 
asetat, serta LHRH yang mengurangi 
testosteron dan estradiol. Adapun 
beberapa efek samping dari 
pengebirian kimia sangat beragam, 
mulai dari mengancam jiwa dan kondisi 
di mana laki-laki bisa mengalami 
ginekomastia alias pertumbuhan 
kelenjar susu. Di antaranya akan 
mempengaruhi fungsi hormon sekunder 
laki-lakinya akan jadi hilang. Dia akan 
jadi seperti perempuan. Kalau waria 
senang biasanya karena akan muncul 
sifat-sifat perempuannya, misalnya 
payudara bisa membesar, tapi tulang 
mudah keropos. Baik pria maupun 
wanita yang mengalami pengebirian 
kimia bisa mengalami pengurangan otot 
dan peningkatan massa lemak tubuh 
serta melemahnya tulang. Bahkan 
dalam jangka panjang, pengebirian 
kimia ini bisa menyebabkan penyakit 
kardiovaskular dan osteoporosis. 
Melansir dari hellosehat.com, 

pengebirian kimia juga mempercepat 
metabolisme testosteron alami, yakni 
mengubah efek hormon dalam tubuh dan 
mempengaruhi pelepasan kelenjar 
pituitari dari hormon precursor untuk 
produksi testosteron. Meski begitu, efek 
pengebirian kimia ini juga masih bisa 
hilang dari seiring berjalannya waktu 
setelah pengobatan dihentikan. Muh Aris 
sebelumnya didakwa melakukan 
perkosaan terhadap 9 anak gadis di 
wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, 
Jawa Timur. Dalam kesehariannya, 
pemuda itu bekerja sebagai tukang las. 
Aksi pemuda itu dilakukan sejak tahun 
2015 dengan modus mencari korban 
dengan kriteria anak gadis, sepulang dari 
bekerja. Aksi bejat itu dilakukan di tempat 
sepi. Salah satu aksinya pada Kamis, 25 
Oktober 2018, sempat terekam CCTV. 
Aksi dilakukan di wilayah Prajurit Kulon 
Kota Mojokerto itu menjadi petualangan 
terakhirnya sebelum diringkus polisi, 
pada 26 Oktober 2018. Apa yg dimaksud 
dikebiri? Saat ini dikenal dua macam 
hukum kebiri. Yaitu kebiri secara fisik dan 
kimiawi. Perbedaanya jika kebiri secara 
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fisik lebih pada tindakan operasi 
(memotong testikel), sedangkan kebiri 
kimiawi yaitu dengan menyuntikkan zat 
kimia yg dapat menghilangkan hasrat 
seksual seseorang. Jika kebiri secara 
seksual masih dianggap sadis, maka 
saat ini kebiri secara kimiawi dianggap 
sebagai alternatif tepat untuk 
memberikan pelajaran bagi para pelaku 
kejahatan seksual terutama kaum 
pedofil. Arti dikebiri sudah bukan lagi 
hanya dipotong melainkan dihilangkan 
fungsi dan hasrat seksualnya. Lalu 
kenapa pelaku kejahatan seksual musti 
dikebiri? Ini harus dan wajib karena 
sebagai efek jera bagi oknum-oknum 
tertentu dengan baik sengaja atau tidak 
sengaja yang ingin/punya niat untuk 
melakukan tindak pidana 
perkosaan/pedofil pada calon korban 
mereka. Itulah sebabnya hukuman 
penjara 12 tahun saja tidak cukup 
memberikan efek jera. Penting bagi 
negara untuk terus mendorong UU 
hukuman kebiri sehingga dapat 
menjadi tambahan efek jera bagi 
pelaku dan bagi mereka yang punya 
niat untuk melakukan kejahatan 

seksual. Muhammad Aris, pemuda 
berusia 21 tahun, menjadi pesakitan 
kasus asusila pertama yang bakal 
dihukum kebiri. Mulai sekarang saatnya 
kalian semua memperkuat iman kalian 
dan jangan malah menyalahkan wanita 
dalam hal pakaian untuk membenarkan 
nafsu kebinatangan kalian. Jika melihat 
sedikit bagian tubuh saja anda sudah 
berniat untuk melakukan pemerkosaan, 
maka kesalahan adalah pada otak anda, 
jangan pernah menyalahkan siapapun. 
Banyak orang sangat mengapresiasi 
kepada PN mojokerto yang mengenakan 
hukuman kebiri bagi pelaku 
pemerkosaan 9 anak ini. Karena 
kejahatan yang dilakukan oleh tukang 
las bernama Muhammad Aris ini 
disebabkan oleh penisnya yang tidak 
bisa dikendalikan, maka untuk 
menghindari kejadian serupa tentu 
sangat tepat jika anak ini dikebiri 
sehingga tidak akan bisa melakukan 
perbuatan bejatnya lagi. Banyak orang 
juga berharap hukuman ini diberikan 
kepada para pemerkosa lainnya yang 
melakukan pemerkosaan, trauma yang 
dialami korban pemerkosaan tidak akan 
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hilang seumur hidup mereka, maka 
sangat adil jika sang pemerkosa juga 
dipaksa menderita seumur hidupnya. 
Kejadian ini merupakan sebuah 
kemajuan bagi penegakan hukum di 
Indonesia. Karena jika hanya penjara 12 
tahun hukuman untuk memperkosa 9 
orang anak, itu juga belum dipotong 
remisi dan pelaku belum tentu jera 
dengan perbuatannya. Selain hukuman 
yang pas terhadap pelaku pemerkosaan, 
cara yang dilakukan juga masih terbilang 
manusiawi dengan menyuntikan cairan 
kimia pada kelamin pelaku, Semoga 
dosis yang akan dipakai nanti tinggi 
maka hasil dari kebiri kimia akan berlaku 
seumur hidup sebagai balasan setimpal 
atas perbuatannya. Perlu diketahui juga 
jika pelaku melakukan pemerkosaan 

terhadap anak di bawah umur, 
tampaknya ini juga harus diterapkan 
kepada mereka yang memperkosa 
wanita dewasa atau nenek-nenek 
sekalipun. Banyak yang sangat-sangat 
setuju hukuman kebiri kimia ini 
dilakukan, dan ini merupakan kemajuan 
Indonesia sebagai negara hukum. 
Setelah kapal-kapal ilegal 
ditenggelamkan, para pemerkosa 
diberikan hukuman kebiri, maka mari 
kita bersama-sama perjuangkan agar 
koruptor dimiskinkan. Dan menunggu 
ketegasan pemerintah untuk 
menghukum para provokator yang 
menggunakan tameng agama dalam 
menjalankan aksinya, Agar mereka tidak 
main main dengan hukum yang ada di 
Indonesia. 
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Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

 Lagi pula, pasrah bukan cara yang 
benar untuk membuat orang lain 
menghormati Anda.
Keuangan: Masih nol. 
Asmara: Minta bantuan.

Pekerjaan sampingan dari kanan dan kiri 
Anda ambil demi dapur “ngebul”. 
Memang, sih, pendapatannya lumayan. 
Tapi apakah Anda tak lelah bekerja terus-
menerus? 
Keuangan: Ambisius.
Asmara: Mulai jenuh.

Bicara soal percintaan,berhati-hatilah 
terhadap orang baru yang mendekati 
Anda. Kelihatannya, ia hanya tertarik 
harta Anda. Jangan terlalu baik dan 
terbuka kepadanya, ya!
Pekerjaan: Banting tulang.
Keuangan: Simpan sendiri.
Asmara: Digombali.

Anda memang jago melaksanakan target 
jangka pendek. Tapi, akuilah Anda 
membutuhkan bantuan orang lain untuk 
memetakan target jangka panjang. 
Pilihlah orang yang bisa mendisiplinkan 
Anda dalam mencapai target. 
Keuangan: Banyak rezeki.
Asmara: Mati gaya.

Atasan plinplan dalam mengambil 
putusan? Agar Anda tak terjebak lagi, 
catat semua penugasan dan simpan 
semua e-mail  hingga percakapan di 
instant messenger .
Pekerjaan: Jadi bumper.
Keuangan: Boros ongkos.
Asmara: Kabar baik.

Politik di kantor tak pernah membuat 
Anda tertarik. Apalagi jika tak ada 
sangkut-pautnya dengan Anda. Bukan 
kah yang terpenting bekerja sebaik-
baiknya dan tak terlalu memedulikan 
lingkup sosial di kantor? 

Keuangan: Ada sisa.
Asmara: Orang ketiga.

Jangan batasi kegiatan, apalagi kala 
pekerjaan sudah mulai menipis. Tapi, 
jangan pula memaksakan bila Anda 
lelah. Oh ya, cicil pekerjaan dari 
sekarang, supaya cuti besar bisa 
dinikmati sepuas hati. 
Keuangan: Mari belanja.
Asmara: Bikin iri.

Hubungan percintaan makin mesra 
setelah melewati permasalahan yang 
cukup genting. Tadinya, Anda 
menganggap pertengkaran sebagai 
masalah biasa. Padahal, pasangan 
menganggap sebaliknya. berhati-
hatilah ketika mengungkapkan 
keberatan.
Pekerjaan: Maju mundur. 
Keuangan: Dapat berkah.
Asmara: Kondisi aman.

 Tak ada salahnya, kok, menyewa 
suster harian untuk menemani Si Kecil. 
Apalagi jika ini pengalaman pertama 
Anda. Mumpung masih ada waktu, 
sisihkan dananya dari sekarang. 
Keuangan: Seleksi ketat.
Asmara: Bahu-membahu.

 
Memendam kekecewaan bisa membuat 
sakit hati tak kunjung pulih, lho. Coba 
komunikasikan perasaan Anda. Terlalu 
banyak diam pun tak selalu “emas”.
Keuangan: Tak teliti.
Asmara: Makin kompak.

Cuaca yang tak menentu berdampak 
langsung kepada ketahanan tubuh.
Keuangan: Hitung dulu.
Asmara: Salah sangka.

Jangan sampai muncul salah paham 
dengan rekan kerja gara-gara sepucuk 
e-mail  atau candaan. sesuai harapan.
Keuangan: Serba cukup.
Asmara: Butuh bicara.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
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Pada rentang usia 30 hingga 40 tahun, 
pria akan mulai mengalami kehilangan 
ketebalan rambut dengan tanda-tanda 
garis rambut berkurang secara perlahan, 
sehingga rambut menjadi menipis. Pada 
akhirnya, kejadiaan ini membuat 
kebotakan. 
Penyebab 
kebotakan 
umumnya 
adalah faktor 
genetik dan 
pengaruh 
hormon 
dihidrotestoste
ron (DHT) 
yang 
dihasilkan 
hormon 
testosteron 
sehingga 
menyebabkan folikel rambut mengerut 
dan mengecil.  
Konsumsi obat jantung atau tekanan 
darah tinggi, perawatan rambut dengan 
penggunaan bahan kimia tertentu, pola 
makan tidak sehat, stres dan pengaruh 
kemoterapi juga dapat memicu 
terjadinya kebotakan pada pria. Anda 
bisa mencegah kebotakan dengan 
beberapa tips sebagai berikut.
1. Menjaga kulit kepala tetap sehat
Hingga saat ini penelitian menunjukkan 
bahwa kerontokan rambut dipengaruhi 
oleh faktor genetik dan hormon. Namun 
hal ini bukannya tidak bisa dihindari. 
Pencegahan sejak dini bisa dilakukan 
dengan cara menjaga kulit kepala tetap 
sehat. Cara sederhana yang bisa Anda 
mulai adalah dengan mengonsumsi 
makanan bergizi baik untuk menjaga 
kesehatan rambut dan rutin 

Cara Mencegah Kebotakan Dini

membersihkan rambut.
2. Konsumsi makanan tinggi zat besi
Kurangnya zat besi dapat 
mengakibatkan rambut rontok, itulah 
sebabnya Anda perlu mengonsumsi 
makanan seperti kacang-kacangan, 

daging, dan 
sayuran hijau tua 
yang kaya akan 
zat besi.
3. Relaks
Kebotakan 
disebabkan oleh 
kelebihan 
hormon 
dihidrotestostero
n (DHT) yang 
berakibat buruk 
pada folikel 
rambut. Hormon 
ini bisa meresap 

ke dalam batang rambut sehingga 
membuat rambut menipis. Saat 
seorang pria mengalami stres, tubuh 
akan menghasilkan lebih banyak 
hormon DHT sehingga membuat 
rambut rontok.
4. Mengubah model rambut
Ketika rambut rontok dan kebotakan 
sudah terjadi, Anda bisa mencoba 
berinovasi dengan memotong rambut 
lebih pendek untuk mengurangi 
kerontokan yang bisa memperparah 
kebotakan.
5. Berhenti merokok
Sebuah penelitian menunjukkan 
bahwa rokok bisa menyebabkan 
kerontokan rambut. Hal ini 
dikarenakan rokok bisa 
mengakibatkan rusaknya pembuluh 
darah, sehingga menghambat suplai 
darah ke folikel rambut.
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Internasional

Ekonomi Global Kian Suram Karena Perang Dagang
Perang dagang antara Amerika Serikat 
(AS) dan China kembali memasuki babak 
baru. China membalas serangan AS 
dengan memberlakukan tarif untuk barang 
asal AS yang masuk ke China.Dua negara 
itu yang berperang, tapi negara lain akan 
merasakan dampak. Apa saja 
dampakn
ya?Direkt
ur riset 
CORE 
Indonesia 
Piter 
Abdullah 
menjelask
an 
ketegang
an 
dagang 
antara AS 
dan 
China 
akan 
menyeba
bkan 
perlambat
an ekonomi global semakin 
dalam."Permintaan global juga akan turun 
dan mengakibatkan volume dan harga 
barang barang yang diperdagangkan 
secara global tertahan di level rendah," 
kata Piter saat dihubungi detikFinance, 
Sabtu (24/8/2019).Dia menjelaskan jadi 
dari sisi perdagangan, eskalasi perang 
dagang akan mempersulit Indonesia 
mendorong ekspor. Di sisi lain ada potensi 
Indonesia menjadi sasaran penetrasi 
barang-barang impor negara lain yang 
memanfaatkan keterbukaan 
perekonomian tanah air. 
Terhambatnya ekspor dan peningkatan 
impor mengakibatkan neraca 
perdagangan akan terus berpotensi 
defisit.Dia menjelaskan, potensi 
melambatnya ekonomi di masing-masing 
negara bisa direspons dengan kebijakan 
fiskal dan moneter yang lebih longgar 
dengan tujuan mencegah resesi 
mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Pelonggaran moneter diwujudkan dengan 

suku bunga yang lebih rendah. 
Kebijakan moneter bank sentral global 
akan lebih dovish. Kondisi ini 
mendorong aliran modal global menuju 
negara-negara yang menawarkan yield 
yang tinggi termasuk ke Indonesia. 
Dampaknya tekanan pelemahan rupiah 

akan 
berkurang. 
Ada potensi 
rupiah 
kembali 
menguat.
"Apa yang 
harus 
dilakukan 
pemerintah
? Dengan 
risiko nilai 
tukar yang 
lebih mild, 
pemerintah 
dan BI bisa 
memberika
n stimulus 
perekonomi

an agar pertumbuhan ekonomi bisa 
lebih terpacu," ujar Piter. Sebelumnya 
ketegangan dagang yang terjadi antara 
Amerika Serikat (AS) dan China makin 
panas. China akan mengenakan tarif 
bea masuk kepada barang-barang 
impor asal AS senilai US$ 75 miliar, 
dan juga mematok tarif tambahan 
sebesar 10% dari ketentuan yang 
sudah berlaku untuk setiap barang 
yang masuk.Produk AS yang akan 
dikenakan tarif tambahan oleh China 
adalah produk pertanian seperti 
kedelai, minyak mentah dan pesawat 
kecil. Tak tanggung-tanggung China 
juga akan mengenakan tarif untuk 
mobil dan suku cadang dari 
AS.Mengutip Reuters, serangan ini 
diberikan karena AS kembali 
mengenakan tarif masuk tambahan 
senilai US$ 300 miliar untuk barang 
asal China untuk barang elektronik 
yang akan berlaku dua tahap pada 1 
September dan 15 Desember 2019.

seseorang melalui mulut, hidung, dan 
mata. Menyentung obyek yang terinfeksi 
juga dapat menyebarkan bronkitis akut.
Untuk mengetahui apakah kamu 
mengalami bronkitis atau tidak, terdapat 

cara yang 
bisa kamu 
lakukan. 
ketika 
kamu terus 
batuk 
selama 
seminggu 
atau lebih 
setelah 
gejala lain 
hilang, 
maka 
kamu 
sedang 
mengalami 
bronkitis.
2.Bagaima
na Cara 
Menghinda

ri Bronkitis Akut
Untuk menghindari diri atau orang lain 
dari bronkitis akut, hindari kontak 
langsung dengan seseorang yang 
menunjukkan gejala seperti demam atau 
flu. Selain itu cuci tangan secara rutin 
atau gunakan hand szanitizer.
Jika kamu dekat dengan seseorang yang 
menderita penyakit ini, hindari menyentuh 
bagian mata, mulut, atau hidung setelah 
berinteraksi. Suntik flu tahunan juga bisa 
mengurangi risiko menderita bronkitis 
akut ini.
3.Bagaimana Mengenali Bronkitis Akut
Ketika kamu menderita batuk yang 
disertai nyeri dada dan susah napas 
selama 10 hari , segera temui dokter. 
Batuk yang disertai dengan turunnya 
berat badan secara tiba-tiba juga 
merupakan indikasi dari masalah 
kesehatan.Pada beberapa kasus, 
mungkin muncul darah pada dahak ketika 
batuk. Selain itu bisa juga muncul 
sejumlah gejala kesehatan yang tak biasa 
untuk demam.

Bronkitis merupakan salah satu 
penyakit yang bisa sangat mengganggu 
kita dalam aktivitas sehari-hari. Ketika 
menderita penyakit ini, kamu bisa 
menderita batuk selama beberapa hari 
sambil 
merasa 
lelah, nyeri 
di dada, dan 
demam.
Terdapat 
dua jenis 
bronkitis 
yang dialami 
oleh 
seseorang. 
Bronkitis 
kronis 
muncul 
karena 
peradangan 
di saluran 
pernapasan 
dengan 
gejala yang 
mungkin muncul hingga tiga bulan dan 
terus menerus kembali hingga lebih dari 
dua tahun.Walau tergolong sebagai 
penyakit paru-paru yang serius, 
bronkitis kronis tidak menular. Bronkitis 
yang menular dari satu orang ke orang 
lainnya adalah bronkitis akut.
Bronkitis akut ini diderita seseorang 
mulai dari 3 hingga 10 hari. Penyakit ini 
muncul karena radang saluran 
pernapasan bawah yang 
mempengaruhi saluran udara ke paru-
paru.
Penularan ini dapat terjadi pada 
seseorang mulai beberapa hari hingga 
semingu tergantung dari virus yang 
menyebabkan penyakitnya.
1.Bagaimana Bronkitis Menular
Kamu bisa mengalami bronkitis akut 
melalui paparan terhadap virus yang 
dilepaskan saat seseorang batuk, 
bersin, atau bicara. Penyakit ini bakal 
mulai mempengaruhi seseorang ketika 
sudah terhirup.
Virus bisa saja masuk ke tubuh 

Mengenal Penyakit Bronkitis
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Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar 
(PG) Airlangga Hartarto mengklaim 
telah mendapatkan dukungan 
mencapai 92 persen untuk maju 
kembali menjadi 
ketum periode 
2019-2024. 
Dengan dukungan 
itu, dia optimistis 
bisa kembali 
memimpin partai 
berlambang pohon 
beringin untuk lima 
tahun 
mendatang."Samp
ai hari ini, 
dukungan sudah 
mencapai 92 
persen. Ini dikawal 
seluruhnya," kata Airlangga saat 
menghadiri deklarasi Sahabat Muda 
Airlangga Hartarto (Smart) di Jakarta, 
Sabtu (24/8/2019).
Hadir pada acara itu Sekjen PG 
Lodewijk Freidrich Paulus, Korbid 
Ekonomi PG yang juga Ketua Komisi III 
Aziz Syamsuddin, Ketua MKGR Roem 
Kono, dan para pengurus Golkar dari 
daerah.Ia meminta anggota Smart agar 
mengawal suara yang sudah diperoleh. 
Dukungan yang ada harus dipastikan 
solid dan utuh sampai Musyawarah 
Nasional (Munas)."Mana yang solid. 

Airlangga Klaim Kantongi 92 % Suara
Mana gampang tergoda dan mana yang 
ingin digoda. Berapa yang lari dan 
berapa yang terdeteksi, berapa yang 
tidak terdeteksi. Kemudian jaga opini 

dalam dua bulan ke depan," 
kata Airlangga yang juga 
Menteri Perindustrian.
Dia menegaskan kriteria 
atau dasar penilaiannya 
(key performance) sangat 
jelas yaitu berapa yang lari 
dan berapa yang bertahan. 
Yang berusaha lari harus 
dicegah agar tetap solid 
sampai Munas.
Pada kesempatan itu, dia 
kemukakan Munas digelar 
pada Desember 2019. Hal 
itu mengacu ke pelaksaan 

Munas tahun 2014 dan Musyawarah 
Luar Biasa (Munaslub) tahun 
2017."Forum Munas adalah yang 
tertinggi di partai. Mari kita jaga suara 
yang sudah ada," tegasnya.
Pada kesempatan itu, dia juga tegaskan 
jika terpilih nanti, program jangka 
panjang adalah melanjutkan 
pembangunan gedung DPP PG yang 
sudah dibangun namun terhenti saat ini. 
Untuk jangka pendek, saat ini dilakukan 
renovasi masjid di kompleks DPP PD di 
Jalan Anggrek Neli, kawasan Slipi, 
Jakarta Barat. 

1429 Jackson Street. Philadelphia PA 19145
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 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 
Luhut Binsar Panjaitan menilai wajar 
gejolak di Papua dan Papua Barat 
karena merupakan bagian dari ekspresi 
masyarakat.Hal itu dikatakannya terkait 
berbagai aksi massa di dua provinsi itu, 
mulai di Jayapura, Manokwari, Sorong, 
Fakfak, hingga Merauke. Kericuhan 
bahkan menyertai aksi massa itu di 
beberapa daerah. Insiden-insiden itu 
dipicu oleh pengepungan asrama 
mahasiswa Papua dan tindakan 
rasialisme."Ya kalau orang Papua 
enggak ada gejolak 
bukan orang 
Papua namanya. 
Enggak ada apa-
apa. Saya kira itu 
ekspresi mereka 
saja," kata Luhut 
Ia menyebut isu-isu 
rasial sensitif bagi 
semua pihak, tak 
terkecuali bagi 
masyarakat Papua.
"Untuk menjaga 
persatuan dan 
kesatuan bangsa ini kita jangan bicaralah 
yang tidak pas dengan sini (Papua) dan 
sebaliknya juga," ujarnya.
Luhut menyebut Indonesia merupakan 
negara yang rentan mengalami 
disiintegrasi. Ia lantas menyinggung buku 
'Global Paradox' yang ditulis John 
Naisbitt yang turut mengulas soal 
ancaman disintegrasi suatu bangsa.
Mantan Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum, dan Keamanan itu 
mengatakan masalah etnik, agama, 
hingga latar belakang budaya bisa 
menjadi penyebab perpecahan suatu 
negara.Terlebih Indonesia terdiri dari 17 
ribu pulau, di mana masing-masing pulau 
itu terdapat mayoritas dan minoritas 
etnis. Ia mengajak generasi muda untuk 
sama-sama menjaga perbedaan yang 
ada di Indonesia."Latar belakang saya 
Kopassus, hampir semua negeri ini 
sudah (saya) jalani. Dan saya lihat 
bagaimana perbedaan perbedaan dan 

Luhut : Kalau Tidak Bergolak Bukan Papua

persamaan persamaan kita," tuturnya.
Pensiunan jenderal bintang empat itu 
tak menganggap seruan Papua 
merdeka yang muncul selama aksi 
protes ribuan masyarakat sebagai 
sebuah ancaman. Luhut menyebut 
sejak dahulu sudah muncul seruan 
Papua merdeka.Menurut Luhut, kasus 
dugaan rasial yang terjadi di Surabaya 
bisa menjadi contoh bahwa apapun 
bisa menjadi pemicu masalah yang 
lebih besar. Luhut menyatakan 
masyarakat Papua cinta kepada 

Presiden Joko 
Widodo 
(Jokowi).
"Saya kira 
enggak 
[menjadi] suatu 
hal yang anu 
(mengancam), 
asal kita 
tangani dengan 
arif, dengan 
kalem, 
mestinya 
enggak ada 

masalah," katanya.Luhut pun 
mengapresiasi langkah yang diambil 
Kementerian Koordinator Bidang 
Politik, Hukum, dan Keamanan dalam 
merespons gejolak yang terjadi di 
Papua. Ia juga setuju dengan 
keputusan Kementerian Komunikasi 
dan Informatika memblokir akses 
internet di Papua dan Papua 
Barat.Menurutnya, langkah tersebut 
bentuk antisipasi pemerintah seperti 
yang dilakukan saat kerusuhan usai 
demo menolak rekapitulasi suara di 
Bawaslu, pada 21-22 Mei lalu."Jadi 
kemarin saya kira langkah dari 
Kominfo untuk membatasi sementara 
pengiriman data-data saya kira bagus, 
seperti yang terjadi pada 21 Mei," 
tuturnya."Saya pikir itu satu langkah, 
menurut saya langkah yang bagus. 
Jadi semua harus menahan diri, 
melihat ini dari segi, kepentingan 
nasional," ujarnya menambahkan.

Tanah Air
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Presiden Amerika Serikat Donald Trump 
tiba di wilayah resor Biarritz, Prancis, 
Sabtu (24/8/2019) untuk menghadiri 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 
dengan membawa ancaman tarif untuk 
tuan rumah dan keputusan untuk 
melanjutkan perang dagang dengan 
Tiongkok.Trump tidak menyukai forum-
forum multilateral seperti G7 ini, karena 
lebih menekankan kebijakan "America 
first" dan kemampuannya sendiri dalam 
melakukan kesepakatan empat mata atas 
pengalamannya sebagai pengusaha real 
estate.Menjelang KTT di wilayah pantai 
Prancis tersebut, dia sudah mengkritik 
sebagian besar mitranya di forum ini, 
berdebat soal Iran, perdagangan, 
pemanasan global, dan Brexit.
Dan sehari sebelum berangkat, dia 
menepis kekhawatiran terjadinya 
perlambatan ekonomi global akibat saling 
balas pengenaan tarif dengan Tiongkok, 
dan menegaskan "kami akan menang".
Juga sebelum masuk helikopter Marine 
One, dia membenarkan akan melakukan 
tindakan balasan pada ekspor wine 
Prancis jika Presiden Emmanuel Macron 
tidak mencabut pengenaan pajak baru 

Donald Trump Hadiri G-7 Di Perancis

yang akan memberatkan perusahaan-
perusahaan teknologi AS seperti 
Google.
"Kami akan memajaki wine mereka 
seperti yang tidak pernah mereka 
saksikan sebelumnya," ujarnya.
Para pemimpin G7 lainnya -- dari 
Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, 
Italia, dan Jepang -- menunggu 
kedatangan Trump dengan sikap 
khawatir yang beragam.
Macron bahkan telah memutuskan 
bahwa untuk pertama kalinya KTT G7 
tidak akan mengeluarkan pernyataan 
bersama usai pertemuan, karena 
tajamnya perbedaan.
Dalam KTT tahun lalu di Kanada, 
Trump menolak tanda tangan 
pernyataan karena marah pada 
Perdana Menteri Kanada Justin 
Trudeau.Ekonomi Dunia 
Dipertaruhkan?
Para pemimpin G7 lainnya sudah 
mengingatkan dampak dari makin 
panasnya perang dagang AS-
Tiongkok.Namun Trump, dengan 
penuh nafsu seperti biasanya, 
menetapkan tarif tinggi atas produk-

Tersangka kasus dugaan makar Lieus 
Sungkharisma mengaku tak akan 
pernah kapok berurusan dengan pihak 
berwajib karena membela kebenaran. 
Lieus berpedoman segala bentuk 
kebenaran harus diperjuangkan, 
termasuk masalah Imam Besar Front 
Pembela Islam (FPI) Rizieq Sihab yang 
dicekal di Arab Saudi.Hal ini 
disampaikan Lieus saat memberi 
sambutan di Milad ke-21 FPI di Stadion 
Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara, Sabtu 
(24/8)."Kami tidak boleh ada takut lagi. 
Jangan dipikir kami ditahan bilang 
makar terus kapok, enggak. Karena ini 
bela kebenaran," kata Lieus.
Lieus juga mengaku sudah tidak peduli 
dengan hasil Pilpres 2019 yang 
dimenangkan pasangan calon 01 Joko 
Widodo-Ma'ruf Amin.Pun jika nantinya 
calon yang ia jagokan yaitu Prabowo 
Subianto jadi merapat ke Jokowi, Lieus 
dengan tegas menyatakan tak peduli. 
Lieus sendiri pernah menjabat sebagai 
Juru Bicara Badan Pemenangan 
Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno 
pada Pilpres 2019 lalu."Setelah 
dicanangkan rekonsiliasi, antara 
pasangan satu dan dua. Saya tidak 
peduli lagi. Mau makan sate, mau 
makan nasi goreng. Yang saya peduli 

Lieus : Jangan Pikir Kita Kapok

Tanah Air

imam besar harus kembali ke 
Indonesia," ucapnya.Lieus diketahui 
harus wajib lapor satu pekan sekali usai 
penangguhan penahanannya 
dikabulkan. 
Hingga kini ia berstatus tersangka kasus 
dugaan kasus makar. Lieus pun sempat 
mendekam di rutan Polda Metro Jaya 
sejak 20 Mei 2019 dan ditangguhkan 
penahanannya pada 3 Juni 
2019.Sementara Rizieq yang saat ini 
masih dalam 'pelarian' di Makkah 
diketahui terjerat setidaknya dua kasus, 
yaitu dugaan penistaan Pancasila yang 
ditangani Polda Jabar dan dugaan chat 
mesum antara Rizieq bersama Firza 
Husein yang ditangani Mabes Polri.
Namun Kepolisian sudah menerbitkan 
surat pemberhentian penyidikan perkara 
(SP3) dua kasus yang menjerat Rizieq 
tersebut.Menurut Lieus pihaknya kini 
akan terus berjuang agar Rizieq dapat 
segera kembali Tanah Air."Saya merasa 
kan ya kami cerita keadilan, 
kesejahteraan, cerita demokrasi, omong 
kosong. Kalau ada orang Indonesia yang 
umatnya jutaan di Indonesia dibiarkan 
terkatung-katung di luar negeri. 
Pemerintah wajib dengan segala 
kekuatannya mengembalikan ke 
Indonesia," kata Lieus.
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produk Tiongkok Jumat lalu setelah 
Beijing juga menerapkan tarif baru atas 
produk-produk AS.
Trump mengatakan dia sendirian bisa 
mengatasi Tiongkok setelah puluhan 
tahun terjadinya pencurian hak cipta 
intelektual dan praktik-praktik dagang 
tidak adil dari Tiongkok.
Dia menyebut upaya itu sebagai 
"pertengkaran kecil".
Di forum G7, dia diduga akan mencari 
sekutu, tetapi para pemimpin lainnya 
merasa skeptis kalau perang yang 
dilancarkan Trump ini bisa sukses -- 
atau apakah justru akan membawa 
perekonomian dunia makin melambat.
Agenda kerja pertama hari Minggu ini 
menuruti permintaan "last minute" 
Gedung Putih untuk dimasukkan 
agenda: pertemuan membahas 
pertumbuhan ekonomi.
Trump akan meminta para mitranya 
"untuk menuliskan aturan abad ini, 
berlawanan dengan praktik-praktik 
dagang tidak adil yang berasal dari 
Tiongkok", menurut seorang pejabat 
senior AS.Trump juga mendesak 
negara-negara Eropa, Kanada, dan 
Jepang untuk membawa 
perekonomian mereka sejalan dengan 
AS."Anda akan melihat presiden 
terlibat dalam percakapan yang jujur," 
kata pejabat tersebut.
6+1
Terlepas dari itu semua, Trump 
mengatakan kunjungannya akan 

sangat produktif.
Namun muncul pertanyaan tentang 
masa depan G7 karena pendekatan 
nasionalis Trump membuat kelompok itu 
lebih pantas disebut 6+1.
G7 biasanya adalah forum yang hangat 
dan santai, sehingga para pemimpin 
negara-negara demokratis yang besar 
itu bisa rileks dan bicara terus terang 
membahas hal-hal yang menjadi 
kepentingan bersama.
Namun, rasa kebersamaan antara 
Trump dengan para sekutu terdekat AS 
itu makin berkurang.
Beberapa hari sebelumnya, Trump 
mengulangi usulannya untuk memformat 
ulang G8 dengan tambahan Rusia, yang 
dikeluarkan dari kelompok itu pada 2014 
setelah Vladimir Putin melakukan invasi 
ke Crimea.
Para pemimpin G7 sudah menepis 
ajakan ini, tetapi Trump, yang akan 
menjadi tuan rumah G7 tahun depan, 
tidak mungkin menyerah begitu saja.
Isu panas lainnya adalah Brexit, 
keputusan oleh Inggris untuk 
meninggalkan Uni Eropa yang kemudian 
menciptakan kekacauan.
Ini merupakan forum G7 pertama bagi 
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.
Johnson mungkin akan lebih kesulitan 
menghadapi Kanselir Jerman Angela 
Merkel dan Macron, tetapi sangat 
mungkin dia akan disambut hangat oleh 
Trump, yang mengatakan UE "tidak 
memperlakukan Inggris dengan baik".

Warteg Ramayana  
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Pendukung gerakan pro-demokrasi Hong 
Kong berbaris membentuk rantai 
manusia yang melintasi jalanan kota 
hingga pelabuhan, Jumat (23/8). Aksi ini 
disebut terinspirasi oleh sejarah 
perlawanan negara-negara Baltik 
terhadap Soviet, atau yang dikenal 
sebagai Baltic Way.
Sejumlah demonstran bergandengan 
dan menjunjung 
tangan mereka 
ke atas. 
Sebagian 
lainnya 
menyalakan 
lampu dari 
ponsel mereka, 
sehingga 
membentuk 
deretan cahaya 
putih di bawah 
langit malam 
Hong Kong. 
Deretan rantai 
manusia yang 
menyusuri tiga rute pemberhentian 
kereta itu diharapkan mampu mencapai 
40 km.Tepat 30 tahun lalu, aksi yang 
sama dilakukan negara-negara Baltik 
dalam unjuk rasa melawan Soviet 
(Rusia). Saat itu, sekitar dua juta orang 
saling bergandengan membentuk rantai 
sepanjang 600 km, melintasi tiga negara 
Baltik.
Aksi "The Hong Kong Way" ini menjadi 
bentuk protes terbaru demonstran Hong 
Kong untuk menunjukkan solidaritas 
mereka serta sebagai wujud 
permohonan dukungan internasional. 
Unjuk rasa yang sudah berlangsung 
selama 11 minggu itu bermula dari protes 
terhadap RUU ekstradisi yang 
dipengaruhi oleh pemerintah China 
daratan.Seiring perlawanan petugas 
terhadap aksi unjuk rasa, tuntutan demo 
bertambah. Demonstran menuntut hak 
demokrasi bagi warga Hong Kong, serta 
penyelidikan terhadap dugaan kebrutalan 
polisi saat berhadapan dengan 
demonstran."Itu benar-benar membuat 

Rantai Manusia Di Demo Hong Kong

saya marah, cara pemerintah, kepala 
eksekutif (pemimpin Hong Kong, Carrie 
Lam) dan kemudian polisi, bagaimana 
mereka melakukan pekerjaan mereka," 
ungkap peserta aksi, Michael Ng. 
"Kami berbicara tentang hak asasi 
manusia di sini."Sementara, pihak 
kepolisian mengatakan, penggunaan 
gas air mata dan senapan angin 

diperlukan 
untuk 
membersih
kan 
jalanan 
kota dari 
para 
demonstra
n. Hal 
tersebut 
dilakukan 
karena 
demonstra

n melempari mereka dengan telur, batu 
bata, dan bom molotov.Dikutip dari 
laman Times, Konsulat Kanada telah 
melarang stafnya untuk ikut terlibat 
aksi demo Hong Kong. Hal ini 
dilakukan, menyusul ditahannya 
karyawan Konsulat Inggris di daratan 
China, karena terlibat dalam unjuk rasa 
pro-demokrasi Hong Kong.
Simon Cheng Man-kit, karyawan 
Konsulat Inggris dikabarkan hilang dua 
minggu lalu, setelah melakukan 
perjalanan dinas ke Shenzhen. Dia 
kemudian diberitakan telah ditahan 
oleh pemerintah China daratan.
"Saat ini, staf urusan lokal tidak akan 
melakukan perjalanan dinas ke luar 
Hong Kong," ujar Konsulat Kanada 
dalam sebuah pernyataan, berkaca 
dari pengalaman Cheng.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri 
China, Geng Shuang mengatakan 
bahwa pihaknya menghormati 
keputusan Kanada.Geng menjelaskan, 
pemerintah China akan menjamin hak-
hak mereka yang mengikuti aturan. 

Internasional
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Sebaliknya, pihaknya memberi 
peringatan kepada mereka yang 
memiliki motif tersembunyi dan 
mengarah pada kegiatan ilegal.
Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran 
Inggris mengatakan, pihak pemerintah 
Inggris masih mencari informasi lebih 
lanjut tentang Cheng, staf yang telah 
bekerja untuk konsulat sejak Desember 
2017."Baik kami (pemerintah Inggris), 
maupu keluarga Simon tidak dapat 
berbicara dengannya sejak ditahan," 
kata kantor itu, seperti yang dikutip dari 
The New York Times. "Itu adalah 
prioritas kami dan kami terus 
mengajukan kasus Simon berulang kali 
di China, Hong Kong dan London dan 
telah berupaya untuk melakukan kontak 
dengan Simon sendiri."Menanggapi 
kasus Cheng, Geng mengatakan bahwa 
kasus tersebut adalah masalah polisi 
dan bukan masalah diplomatik.Minggu 
ini, China mengatakan bahwa Cheng 

telah ditahan selama 15 hari dengan 
alasan melanggar peraturan ketertiban 
umum. Sementara media milik Partai 
Komunis, The Global Times, 
mengatakan bahwa Chen ditahan karena 
kasus prostitusi.The New York Times 
mengabarkan, tuduhan pelanggaran 
ketertiban umum, ataupun prostitusi 
kerap digunakan pemerintah China 
terhadap target politik mereka.Tidak 
hanya menargetkan staff konsulat, 
karyawan maskapai Cathay Pasific yang 
terlibat unjuk rasa juga mengalami 
pemecatan.
Rebecca Sy, ketua serikat buruh Cathay 
Dragon, mengatakan pada konferensi 
pers bahwa maskapai Hong Kong telah 
memecatnya tanpa memberikan 
alasan."Ini bukan hanya tentang 
pemutusan hubungan kerja, itu juga 
masalah keseluruhan, itu menakutkan. 
Semua kolega saya semua ketakutan," 
katanya.

Tanah Air

Gunung Merapi di perbatasan Jawa 
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
mengeluarkan guguran lava dengan jarak 
luncur 500 meter ke arah hulu Kali Gendol 
pada Minggu (25/8/2019).Kepala Balai 
Penyelidikan dan Pengembangan 
Teknologi Kebencanaan Geologi 
(BPPTKG) Hanik Humaida melalui 
keterangan resmi di Yogyakarta, Minggu, 
menyebutkan berdasarkan pengamatan 
Gunung Merapi mulai pukul 00.00-06.00 
WIB, juga tercatat enam kali gempa 
guguran dengan amplitudo 2-22 mm dan 
durasi 26.9-79.6 detik."Hasil pengamatan 
visual selama periode itu menunjukkan 
asap kawah teramati berwarna putih 
dengan intensitas tipis dan tinggi 25 meter 
di atas puncak kawah," ungkapnya.
Cuaca di gunung itu cerah dan berawan 
dengan angin bertiup lemah ke arah utara 
dan suhu udara mencapai 12-17.5 derajat 
Celsius, kelembaban udara 41-72 persen, 
serta tekanan udara 629-710.1 mmHg.
Pada Sabtu (24/8) malam pukul 21:37 
WIB, gunung api teraktif di Indonesia ini 
juga tercatat meluncurkan awan panas 
guguran. Awan panas guguran tercatat di 
seismogram dengan amplitudo 

Merapi Keluarkan Lava Panas

maksimum 39 mm dan durasi 191.5 
detik. Adapun Jarak luncur tidak 
teramati karena tertutup kabut.Hingga 
saat ini BPPTKG mempertahankan 
status Gunung Merapi pada Level II 
atau Waspada dan untuk sementara 
tidak merekomendasikan kegiatan 
pendakian kecuali untuk kepentingan 
penyelidikan dan penelitian yang 
berkaitan dengan mitigasi bencana.
"BPPTKG mengimbau warga tidak 
melakukan aktivitas dalam radius tiga 
kilometer dari puncak Gunung 
Merapi," tuturnya.Sehubungan 
semakin jauhnya jarak luncur awan 
panas guguran Merapi, BPPTKG 
mengimbau warga yang tinggal di 
kawasan alur Kali Gendol 
meningkatkan kewaspadaan.
Masyarakat juga diminta tidak 
terpancing isu-isu mengenai erupsi 
Gunung Merapi yang tidak jelas 
sumbernya dan tetap mengikuti 
arahan aparat pemerintah daerah atau 
menanyakan langsung ke Pos 
Pengamatan Gunung Merapi atau 
kantor BPPTKG, atau melalui media 
sosial BPPTKG.
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Seorang politisi Malaysia bernama 
Khairuddin Aman Razali menolak 
masuknya startup asal Indonesia, 
Gojek, ke negaranya. Diberitakan 
harian lokal Malay Mail Jumat 
(23/8/2019), politisi dari Partai Islam Se-
Malaysia (PAS) itu menyebut masuknya 
Gojek 
berpotensi 
meningkatk
an angka 
pelecehan 
seksual. 
“Gojek 
akan 
memicu 
terjadinya 
interaksi 
antara dua 
manusia 
berbeda 
jenis 
kelamin yang bertentangan dengan 
hukum Syariah.” bunyi pernyataan 
resmi Razali. Selain itu, dia 
menerangkan kehadiran startup yang 
didirikan Nadiem Makarim itu bakal 
meningkatkan jumlah kecelakaan 
sepeda motor, dan memengaruhi 
kualitas transportasi massal. Anggota 
parlemen Malaysia dari Distrik Kuala 
Nerus, Terengganu, itu juga 
mengkhawatirkan memburuknya polusi 
udara jika Gojek sampai beroperasi. Tak 
hanya Razali yang cemas akan 
beroperasinya Gojek. Rekan satu parti, 
Husain Awang, juga mengungkapkan 
hal yang sama. Wakil rakyat dari 
Terengganu tersebut mengklaim angka 
pelecehan seksual meningkat di 
Indonesia sejak kehadiran Gojek. 
Husain pun mengecam kemunculan 
Gojek sebagai bukti pemerintah telah 
gagal mengurus transportasi umum dan 
mengatasi kemacetan. "Saya mendesak 
pemerintah untuk tidak mengizinkan 
Gojek hadir, termasuk di masa uji coba. 
Pemerintah seharusnya meningkatkan 
kualitas moda transportasi seperti MRT 
dan LRT," kecamnya. Anggota Majelis 

Politisi Malaysia Tolak Gojek

Internasional

Syuro PAS itu juga menyatakan Gojek 
menjadi lambang kegagalan pemerintah 
dalam membuka lapangan pekerjaan 
untuk kaum muda. Yang ada, 
menurutnya, lapangan kerja sebagai 
driver layanan roda dua jelas 
melecehkan martabat generasi muda 

Malaysia. 
PAS 
merupakan 
partai 
beraliran 
Islam 
konservatif 
yang 
berkuasa di 
Negara 
Bagian 
Kelantan 
serta 
Terengganu. 
Adapun 

Gojek sudah disetujui kabinet Perdana 
Menteri Mahathir Mohamad. Dikutip dari 
Nikkei Asian Review, Putrajaya sudah 
menyepakati rencana Gojek untuk 
membuka usahanya di sana. 
Permohonan tersebut dikabulkan Rabu 
(21/8/2019). Malaysia Menteri Pemuda 
dan Olahraga Malaysia Syed Saddiq 
juga mengumumkan mengenai 
penyetujuan rencana bisnis Decacorn 
itu di Negeri "Jiran". "Kami ingin 
memastikan para pengguna motor bisa 
mendapatkan lapangan kerja," ucap 
Saddiq dalam video yang diunggah 
pada akun Twitter pribadinya. Tahun 
lalu, Malaysia membatalkan 
pengesahan layanan ride-hailing untuk 
melindungi pengendara dan 
penumpang. Selain itu pada 2017, 
pemerintah melarang beroperasinya 
penyedia layanan ride-hailing setempat, 
Dego Ride karena masalah keamanan. 
Analisis Kementerian Transportasi pada 
saat itu menemukan bahwa risiko 
pengendara sepeda motor yang terlibat 
dalam kecelakaan fatal adalah 42,5 kali 
lebih tinggi daripada untuk bus dan 16 
kali lebih tinggi daripada mobil. 

Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-
bangsa (PBB) untuk kemiskinan ekstrim 
dan hak asasi manusia (HAM), Philip 
Alston, membantah pernyataan Malaysia 
bahwa negara itu hampir berhasil 
menghapuskan kemiskinan. Alston 
menegaskan angka resmi kemiskinan di 
Malaysia sangat tidak akurat dan tidak 
mencerminkan kenyataan di lapangan.
Tingkat kemiskinan di Malaysia 
dilaporkan turun dari 49% pada 1970 
menjadi hanya 0,4 persen pada 2016. 
Terkait hal itu, Alston menyatakan angka-
angka resmi pemerintah didasarkan 
pengukuran yang sudah ketinggalan 
zaman, ditambah garis kemiskinan masih 
dipertahankan pada tingkat yang sama 
selama puluhan tahun meskipun biaya 
hidup semakin tinggi.Alston mengatakan 
dari analisis yang dilakukan oleh 
kelompok-kelompok independen 
disimpulkan bahwa Malaysia mengalami 
“kemiskinan signifikan” dan tingkat 
kemiskinan sebenarnya adalah 15 
persen.“Angka resmi pemerintah akan 
menjadikannya (Malaysia) juara dunia 
dalam menghapuskan kemiskinan, tapi 

PBB : Angka Kemiskinan Malaysia Tidak Akurat
saya pikir cukup jelas bukan itu 
masalahnya,” ujar Alston dalam 
konferensi pers hari Jumat (23/8) saat 
kunjungannya selama 11 hari ke 
Malaysia.Kantor Perdana Menteri 
Mahathir Mohamad dan Kementerian 
Keuangan belum memberikan 
tanggapan atas penilaian Alston.
Menurut Alston, garis kemiskinan 
nasional yang ditetapkan Pemerintah 
Malaysia “konyol” yakni senilai 980 
ringgit (Rp 3,3 juta) per rumah tangga 
per rumah. Itu artinya, keluarga 
perkotaan dengan empat anggota 
keluarga harus bertahan dengan 8 
ringgit (sekitar Rp 27.000) atau kurang 
dari US$ 2 per orang per hari.
“Ini tidak bisa dilakukan kecuali dalam 
keadaan benar-benar mengerikan,” 
katanya.Alston menambahkan 
penghitungan yang rendah untuk 
tingkat kemiskinan menyebabkan 
kurangnya efektivitas dalam kebijakan 
pemerintah untuk mengatasi masalah 
itu. Dia mengatakan terlalu banyak 
program-program yang kurang dana 
atau tidak efektif.
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China memperingatkan Inggris agar tak 
campur tangan atas Hong Kong. Hal ini 
diungkap China setelah Menteri Luar 
Negeri Inggris Dominic Raab 
menyerukan penyelidikan independen 
atas aksi protes 
di bekas 
koloninya, Hong 
Kong.
aab 
menyerukan 
penyelidikan 
independen 
atas aksi protes 
yang kerap 
terjadi di Hong 
Kong, Jumat 
(9/8). Hal ini 
dilakukan 
setelah 
melakukan 
panggilan telepon dengan pemimpin 
Hong Kong, Carrie Lam, seperti 
disampaikan Kementerian Luar Negeri 
Inggis di London dalam sebuah 
pernyataan. "Sebuah kesalahan bagi 
pemerintah Inggris yang langsung 
menelepon Kepala Eksekutif Hong 
Kong untuk memberikan tekanan," kata 
juru bicara kementerian luar negeri 
China Hua Chunying dalam sebuah 
pernyataan, seperti dikutip Reuters.
"Pihak China mendesak Inggris dengan 
serius untuk menghentikan campur 
tangannya dalam urusan dalam negeri 
China dan berhenti membuat tuduhan 

acak dan menghasut di Hong Kong," 
katanya, seraya menambahkan bahwa 
Hong Kong tidak lagi menjadi koloni 
Inggris dan Inggris tidak memiliki hak 
pengawasan.Hong Kong telah dilanda 

oleh protes anti-
pemerintah yang 
sering keras 
selama sembilan 
minggu terakhir, 
dalam krisis 
politik terdalam 
untuk wilayah 
tersebut sejak 
dikembalikan dari 
Inggris ke 
pemerintahan 
Cina pada tahun 
1997, yang 
menimbulkan 

tantangan serius bagi pemerintah pusat di 
Beijing.Aksi protes ini dilakukan terkait 
dengan meluasnya kemarahan warga 
karena makin berkurangnya kebebasan 
yang dirasakan warga Hong Kong, seperti 
dilansir AFP.Dalam sebuah pernyataan 
pada hari Jumat, Kantor Luar Negeri 
Inggris mengatakan Raab telah mengutuk 
kekerasan di Hong Kong tetapi 
menekankan hak untuk protes damai.
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 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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