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Penggerebekan asrama mahasiswa 
Papua di Surabaya Sabtu, 16 agustus 
itu memang betul terjadi. Ada oknum 
teriak "monyet" itu 
benar adanya. 
Begitu juga 
bentrokan 56 
pelajar asal Papua 
yang bergabung 
dalam AMP 
(Aliansi 
Mahasiswa 
Papua) dengan 
warga Malang saat 
demo itu ada 
jejaknya. Semakin 
memanas ketika 
wakil walikota 
Malang Sofyan Edi 
Jarwoko 
mengancam akan 
memulangkan 
mereka. Gubernur 
Papua Barat Dominggus Mandacan 
menilai pernyataan Wakil Wali Kota 
Malang Sofyan Edi Jarwoko menjadi 

pemicu konflik secara masif di tanah 
Cendrawasih itu. "Kita tahu bersama ada 
statement dari Pak Wakil Wali Kota 

Malang kepada 
anak-anak 
mahasiswa yang 
ada di sana, yang 
minta ke mereka 
(penduduk Papua) 
tinggalkan Malang 
dan balik ke Papua, 
dan juga di 
Surabaya," kata 
Dominggus saat 
dihubungi, Senin 
(19/8). Sementara 
itu menurut Wakil 
Wali Kota Malang 
Sofyan Edi Jarwoko 
membantah bakal 
memulangkan 
mahasiswa Papua 
usai insiden 

bentrokan dengan sekelompok warga 
pada 15 Agustus lalu. Ia menegaskan tak 

Kasus Asrama Papua
Tri Susanti Jadi Tersangka
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pernah mengancam untuk 
memulangkan para mahasiswa 
tersebut. "Saya ingin memperjelas, 
bahwa saya tidak pernah menyatakan 
pendapat atau mengatakan 
pemulangan mahasiswa Papua," ujar 
Sofyan di Kota Malang, Jawa Timur. 
Sedangkan Gubernur Papua Barat 
Dominggus Mandacan menuntut Wakil 
Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko 
menyampaikan permohonan maaf 
kepada seluruh masyarakat Papua. 
Sementara itu Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri) Tjahjo Kumolo sebagai 
pembina kepala daerah kabarnya akan 
memanggil Wakil Wali Kota Malang 
Sofyan Edi Jarwoko dalam waktu 
dekat. Kalau soal kata "monyet", 
hampir setiap hari kita pernah dapat 
umpatan kata itu, apalagi bagi orang 

jawa timur. Kata monyet sama seperti 
kata khas “jancuk”. Itu bagi warga jawa 
timur merupakan bahasa sehari hari. Tak 
pandang suku, agama dan ras. Meski 
tidak pantas, kata "monyet" sering keluar 
dari mulut orang yang sedang kesal 
ataupun sedang bercanda. Jadi kata 
kata itu merupakan bahasa umum. Lalu, 
kenapa ada isu rasisme? Nah, itu dia. 
Isu rasisme seperti sengaja dimunculkan 
oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadi 
trigger (pemicu) bagi banyak 
kepentingan terkait Papua maupun 
Indonesia. Kejadian apa saja mudah 
dibesar-besarkan untuk sekedar menjadi 
pemantik (trigger) ketika pertama, ada 
masalah serius yang terpendam begitu 
lama. Api dalam sekam. Hanya tunggu 
pemicunya saja. Kedua, ada orang-
orang pintar yang memainkan isu itu. 
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iklan JK
Bahasa akademiknya : aktor intelektual. 
Lalu, siapa yang bermain di balik isu 
rasisme di Papua?  Dalam memecahkan 
masalah, perlu melihat dari semua sisi. 
Diawali pertanyaan : kasus di Surabaya 
dan Malang, kenapa meledaknya di 
Manokwari, Sorong dan Fak FAK? 
Mengapa begitu cepat terjadi mobilisasi 
massa? Untuk memobilisasi massa 
sebesar dan secepat itu biasanya perlu 
sutradara yang berpengalaman. 
Akhirnya Rabu 28/8/2019 polisi sudah 
menetapkan satu tersangka dalam 
kasus asrama papua ini.  Aparat 
kepolisian menetapkan koordinator aksi 
pengepungan asrama mahasiswa Papua di 
Surabaya, Jawa Timur, yakni caleg 
gagal Partai Gerindra Tri Susanti sebagai 
tersangka kasus ujaran kebencian. 
Penetapan status tersebut dilakukan 
seusai pihak kepolisan melakukan gelar 
perkara. "Didasari gelar perkara telah 
ditetap kan satu tersangka dengan 
inisial TS," ungkap Kepala Biro 
Penerangan Masyarakat Divisi Humas 
Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat 
dikonfirmasi, Rabu (28/8/2019). Selain 
itu, polisi telah memeriksa tujuh orang 
saksi ahli yang terdiri dari sejumlah 
pakar. Diantaranya, ahli ITE, ahli 

sosiologi, ahli antropologi, dan ahli 
komunikasi. Dedi menyebut, permohonan 
pencekalan dan surat pemanggilan 
sebagai tersangka telah dilayangkan 
kepada Tri Susanti. Selain terhadap 
mantan saksi Prabowo – Sandiaga saat 
sidang perkara Pilpres 2019 di 
Mahkamah Konstitusi tersebut, 16 orang 
saksi juga telah diperiksa. "Permohonan 
pencekalan telah diajukan dan surat 
panggilan telah disampaikan," 
sambungnya. Sejumlah barang bukti juga 
diamankan oleh polisi. Mulai dari rekam 
jejak digital berupa konten video dan 
berbagai narasi yang tersebar di media 
sosial. Tri Susanti dijerat dengan Pasal 
45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU 19 
tahun 2016 tentang perubahan atas UU 
11 tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau pasal 
4 UU 40 tahun 2008 tentang 
Penghapusan Rasis dan Etnis dan/atau 
pasal 160 KUHP dan/atau pasal 14 ayat 
1 dan/atau ayat 2 dan/atau pasal 15 
KUHP. Barang bukti yang dijadikan 
bahan pemeriksaan yakni video tayangan 
berita INews bertanggal 19 Agustus 2019 
terkait pernyatan Tri, rekam jejak digital 
berupa konten video, narasi yang viral di 
Facebook, Twitter dan grup WhatsApp. 
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Diketahui dalam pemeriksaan, Tri 
pernah menjadi Wakil Ketua Ormas 
Forum Komunikasi Putra Putri 
Purnawirawan TNI-POLRI (FKPPI) 
Surabaya. Ia bergabung sebagai 
anggota sejak 1989. Namun, kini telah 
dipecat lantaran kasus ini. Tri Susanti 
alias Susi mengaku sudah mengetahui 
pemecatan dirinya dari jabatan Wakil 
Ketua Forum Komunikasi Putra-putri 
Purnawirawan dan Putra-putri TNI/Polri 
(FKPPI) Surabaya. Tri mengaku telah 
ditelepon pengurus FKPPI perihal 
pemecatannya, beberapa waktu lalu. 
"Iya. Sudah dikabari melalui telepon," 
ujar Tri Suanti saat memenuhi 
panggilan Polda Jatim pada Senin 
(26/8/2019). Saat Ditanya kemungkinan 
akan menggugat pemecatan tersebut, 
Susi masih belum bisa memastikan 

karena akan membicarakannya dengan 
tim kuasa hukumnya. "Nanti kita pelajari 
dulu setelah ada surat pemecatan. 
Karena hingga hari ini belum menerima 
surat," katanya. Untuk diketahui, 
Pengurus Cabang 1330 Forum 
Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan 
Putra-putri TNI/Polri (FKPPI) Surabaya, 
akhirnya melakukan langkah tegas 
dengan memberhentikan keanggotaan Tri 
Susanti alias Susi alias dipecat. Langkah 
itu diambil setelah Tri Susanti mencatut 
nama FKPPI saat mendatangi Asrama 
Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan 
Surabaya. Hingga akhirnya, aksi itu 
berimbas pada kerusuhan di sejumlah 
daerah di Papua. Ketua FKPPI Surabaya 
Hengki Jajang memastikan Tri Susanti 
adalah pengurus FKPPI Surabaya yang 
menjabat sebagai wakil ketua. "FKPPI 
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merasa dirugikan karena tidak ada 
pemberitahuan," katanya di Hotel 
Singgasana Surabaya, Kamis 
(22/8/219) malam Lebih lanjut, Hengki 
menegaskan, keberadaan Susi 
bersama massa yang mendatangi 
Asrama Mahasiswa Papua di Jalan 
Kalasan adalah urusan personal. 
"Karena itu, kami berkeputusan 
mencabut keanggotaan saudara Susi 
sebagai anggota FKPPI, secara tidak 
langsung juga memberhentikan 
saudara Susi dari pengurus," ujarnya. 
Keputusan itu diambil, lanjut Hengky, 
setelah pengurus harian FKPPI 
Surabaya berdiskusi dengan Pengurus 
Daerah XIII FKPPI Jawa Timur. 
Sementara itu dari aparat juga ada 
yang sudah dibebas tugaskan. Kodam 
V/Brawijaya menskors lima anggotanya 
imbas insiden di Asrama Mahasiswa 
Papua, Jumat (16/8) lalu. Salah satu 
yang diskorsing adalah Danramil 
0831/02 Tambaksari Mayor Inf N.H. 
Irianto.  Kepala Penerangan Kodam 
(Kapendam) V/Brawijaya Letkol Arm 
Imam Haryadi mengatakan skrosing 
atau penonaktifan Danramil 
Tambaksari, dilakukan untuk 
kepentingan penyidikan insiden 

tersebut. "Iya, diskorsing dari jabatannya, 
jadi sementara dibebastugaskan, 
dinonaktifkan, jadi dalam rangka 
mempermudah penyidikan, kemudian 
juga mempertimbangkan jangan sampai 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata 
Imam. Sanksi berupa skorsing dijatuhkan 
lantaran lima anggota TNI tersebut diduga 
telah melakukan pelanggaran 
kedisiplinan. Imam mengatakan mereka 
diduga bertindak secara emosional di 
depan Asrama Mahasiswa Papua, Jalan 
Kalasan Surabaya. Hal itu disebutnya 
terekam dalam video yang beredar. Kata 
Imam, sikap seperti itu tak semestinya 
dilakukan. Dia meneyebut aparat harus 
mengedepankan cara komunikasi yang 
baik dan persuasif jika menemukan 
permasalahan di lapangan. "Yang jelas 
sudah keliatan dalam video tersebut, dia 
tidak menampilkan jati diri seorang 
aparat, dia marah-marah, dan makian-
makian, itu tidak boleh, sementara 
perintah kita kan jelas, dimetode kami kan 
jelas komunikasi sosial," kata Imam. 
Pertanyaannya, siapakah Tri susanti atau 
mak susi ini? Dan bagaimana kiprahnya 
di kancah perpolitikan tanah air? Di Pileg 
2019 yang lalu, ia tercatat sebagai caleg 
DPRD Kota Surabaya dari Partai 
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Gerindra. Hanya saja, masyarakat 
yang daerahnya dipimpin oleh Risma 
itu kurang tertarik untuk menjadikan 
Mak Susi sebagai wakil mereka di 
legeslatif. Justru yang terpilih dari 
Dapil-nya adalah sekretaris DPC Partai 
Gerindra Surabaya, A Hermas Thony. 
Gagal terpilih jadi wakil rakyat Fraksi 
Partai Gerindra, tidak lantas membuat 
Tri Susanti berkecil hati dan 
meninggalkan Prabowo. Loyalitas dan 
dedikasinya kepada mantan Danjen 
Kopassus itu sungguh luar biasa. 
Terbukti, pada saat Prabowo dkk 
mengajukan gugatan hasil Pilpres 
2019 yang lalu di MK, ia bersedia 
menjadi saksi yang menguatkan materi 
gugatan tersebut. Tri Susanti di sidang 
yang mengaku ada pemilih siluman di 
9 TPS di sekitar rumahnya. Tapi 
mengaku tidak pernah melihat orang 
tidak terdaftar yang mencoblos di 9 
TPS di sekitar rumahnya. Faktanya di 
9 TPS di sekitar rumah saksi tidak ada 
yang jumlah partisipasinya mencapai 
100%. Dari pernyataannya itu saja, kita 
sudah bisa menilai kalau susi hanya 
pandai menuduh dan menuduh, tapi 
tidak bisa membuktikan pernyataannya 
tersebut. Wajar bila kemudian 100 
persen gugatan tim kuasa hukum 
Prabowo-Sandi ditolak oleh hakim MK. 

Karena kualitas saksinya saja seperti itu. 
Tidak bisa mempertanggung jawabkan 
perkataannya sendiri. Untuk kasus 
papua ini Tri sempat meminta maaf 
lantaran ada orang di antara massa 
ormas yang meneriakkan kata-kata 
diskriminasi rasial kepada mahasiswa 
Papua. "Kami atas nama masyarakat 
Surabaya dan dari rekan-rekan ormas 
menyampaikan permohonan maaf 
apabila ada masyarakat atau pihak lain 
yang sempat meneriakkan itu," kata Tri di 
Polda Jawa Timur, Selasa (20/8/2019) 
lalu. Orang seperti Tri ini tak akan ada 
kapoknya menyebar fitnah dan 
memprovokasi hingga masuk ke penjara. 
Setidaknya negara bertindak tepat 
dengan menahannya agar tak 
berkeliaran dan menyebar fitnah. Setelah 
menjadi saksi palsu soal kecurangan 
TSM pilpres, kini jadi provokator 
perpecahan antar etnis. 
Ditersangkakannya Tri Susanti ini, jelas 
menambah deretan panjang daftar nama 
pendukung Prabowo yang bermasalah 
dengan hukum. Tentu kita masih ingat 
saat para relawan Prabowo demo di 
depan gedung KPU dan Bawaslu 
beberapa waktu yang lalu, yang mana 
saat itu mereka menolak kemenangan 
Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Ada 
seorang pemuda yang sok jagoan, 
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mengancam akan memenggal leher 
Presiden Jokowi. Setelah videonya 
viral di dunia maya, baru ketahuan 
ternyata anak ini pengecut juga. Ia 
berusaha melarikan diri ke rumah 
bu'de-nya di Parung, Bogor, Jawa 
Barat. Dan di Bogor pula pria yang 
bernama Hermawan Susanto itu 
berhasil ditangkap oleh tim Jatanras 
Polda Metro Jaya. Akibatnya, karena 
telah mengancam keamanan negara, 
Hermawan lantas diancam hukuman 
mati. Bahkan, karena sedang 
menjalani masa kurungan, 
hermawanpun terpaksa menikah di 
tempat yang anti mainstream, yakni di 
kantor polisi. Kemudian, ada juga M. 
Fahri yang mengancam Presiden 
Jokowi dan menghina Menko 
Polhukam Wiranto, juga saat ini sudah 
mendekam di penjara. Yang mana 
sebelumnya, ia dilaporkan oleh Ketua 
Umum Negeriku Indonesia Jaya 
(Ninja), Suhadi atas kasus makar. 
Sementara, beberapa elite pendukung 
Prabowo yang bermasalah adalah 
rizieq shihab, yang tersandung kasus 
chat esek-esek. Pasca chat pribadinya 
bersama Firza tersebut viral di dunia 

maya, ia tidak berani lagi menerima 
kenyataan hidup. Imam Besar FPI itu 
lebih memilih kabur ke Arab Saudi 
daripada harus menceritakan kasusnya 
di hadapan penyidik Polri. Sampai saat 
ini, rizieq pun ia masih menjadi Bang 
Toyib yang tidak pulang-pulang, yang 
tidak tahu kapan dia datang. Dan, karena 
begitu lamanya ia kabur, sampai-sampai 
masa tinggalnya di Arab Saudi sudah 
kadaluarsa alias overstay. Selanjutnya, 
pendukung Prabowo lain yang 
bermasalah ada Eggi Sudjana dan 
Kivlan Zen yang dijerat pasal makar. 
Kemudian, ada juga Lieus Sungkharisma 
yang ditangkap oleh polisi atas kasus 
penyebaran berita bohong dan dugaan 
makar. Meskipun akhirnya Lieus pun 
dibebaskan. Serta, masih banyak lagi 
pendukung Prabowo yang bermasalah 
dengan hukum yang tidak bisa 
disebutkan di disini satu-persatu. Yang 
lebih aneh lagi dalam masalah papua ini 
Banser NU yang tidak ikut ikutan dalam 
masalah ini ditarik dalam masalah ini. 
Bahkan ada tuntutan di twitter untuk 
membubarkan Banser NU ini. Diketahui 
hashtag ini muncul setelah massa di 
Papua disebut-sebut meminta 

pemerintah membubarkan Banser. Hal 
ini berkaitan dengan insiden yang 
terjadi di Papua beberapa waktu lalu. 
Hal ini tak bisa lepas dari 7 tuntutan 
yang dibacakan masyarakat Sorong, 
Papua Barat pada Rabu lalu. Salah 
satu poin tuntutan adalah meminta 
pemerintah membubarkan Banser. Tapi 
setelah beberapa hari aktivis 
Masyarakat papua minta maaf bahwa 
bukan orang papua yang melakukan 
itu melainkan oknum. Aktivis 
Masyarakat Papua Arkilaus Baho 
menyampaikan permintaan maaf atas 
adanya selebaran kertas yang tersebar 
di Papua yang menuntut Banser 
dibubarkan. Dia menilai selebaran itu 
adalah ulah oknum tidak 
bertanggungjawab yang ingin 
memprovokasi dan mengadu domba 
masyarakat Papua dengan Banser NU. 
Oknum yang dimaksud adalah politikus 

abu-abu yang selama ini memanfaatkan 
isu-isu Papua untuk kepentingan 
kekuasaannya. "Jadi minta maaf kepada 
teman-teman Banser itu, bahwa kita 
semua harus menjauhi upaya provokasi 
yang ingin membenturkan orang Papua 
dengan Banser," kata Arkilaus dalam 
diskusi bertajuk "Ngobrol Bareng tentang 
Papua'. Dia memastikan bahwa 
pernyataan tersebut tidaklah benar-benar 
dari masyarakat Papua. "Jadi itu sama 
sekali tidak benar, pernyataan sikap yang 
diedarkan sebenarnya tidak ada 
pernyataan sikap seperti itu," katanya. 
Aneh memang. Apa hubungannya antara 
Banser dengan isu Papua ini sehingga 
harus dibubarkan? Ini jelas ada oknum 
yang sedang memancing di air keruh. 
Justru harus dipertanyakan, ormas lain 
yang terlibat dalam pengepungan asrama 
Mahasiswa Papua di Surabaya, tapi 
Banser yang kena getahnya. Justru yang 
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harus dibubarkan adalah ormas yang 
sok suci yang katanya pembela 
agama. Mereka inilah yang selama ini 
sudah banyak membuat keributan dan 
berselisih dengan masyarakat. Apalagi 
ormas ini, bersama dengan ormas lain, 
yang dikomandoi oleh Tri Susanti, 
seorang wanita yang masuk dalam 
barisan pendukung prabowo, ada di 
sana. Hashtag bubarkan Banser ini 
sudah jelas dirancang dan didesain 
sedemikian rupa. Kalau bukan oleh elit 
politik atau politikus yang terusik 
kepentingannya atau ormas yang gila 
khilafah dan kebelet untuk berkuasa di 
negara ini dengan mimpi mengubah 
ideologi negara dengan ideologi lain. 
Semoga kisah Tri susanti menjadi 
pembelajaran bagi kita semua 
terutama bagi mantan pendukung 
prabowo yang gagal move on. 
Seharusnya terima saja kekalahan 

kalian, toh Prabowo sudah legowo dan 
mendukung pemerintah. Kalau tak suka 
boleh saja mengkritik pemerintah, semisal 
masalah BPJS yang kini ramai 
diberitakan. Tak usah lagi membawa-
bawa SARA, keributan apalagi ideologi 
khilafah. Para pejuang tanah air sudah 
susah payah memperjuangkan 
kemerdekaan, tinggal kita menjaga 
negara dan persatuan. Janganlah 
kebencian pada pemerintah 
menghilangkan akal sehat dan 
melakukan tindakan keji adu domba. 
Kalau negara ini kacau bukan hanya kita 
saja yang rugi, tapi termasuk semua 
mantan pendukung prabowo yang gagal 
move on juga hancur. Karena negara ini 
pasti luluh lantak berantakan. Jadikan 
hari kemerdekaan menjadi pemersatu kita 
semua, mari kita bahu membahu 
membangun negara NKRI bukan malah 
merusaknya.
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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

Mempelajari olahraga bela diri 
merupakan salah satu cara yang biasa 
dilakukan seseorang untuk menjaga 
keselamatan dirinya. Beberapa orang 
juga melakukan hal ini karena 
kesenangan yang mereka miliki.
Olahraga bela diri biasanya 
memadukan berbagai gerakan 
bertahan dan menyerang yang bisa 
menguras fisik seseorang. 
Berbagai gerakan yang dilakukan ini 
bisa membuat seseorang menjadi lebih 
bugar dan mendapat manfaat 
kesehatan.
Manfaat dari melakukan olahraga bela 
diri yang bisa kamu peroleh ini tak 
hanya sebatas kesehatan fisik saja. 
Mental yang kamu miliki juga bisa 
terasah dan lebih sehat dengan 
melakukan jenis olahraga ini.
Kamu bisa memilih berbagai olahraga 
bela diri yang tradisional seperti pencak 
silat. Namun kamu juga bisa 
mempelajari berbagai bela diri yang 
sedang ramai seperti campuran 
berbagai aliran pada Mixed Martial Arts.
Sejumlah manfaat baik secara 
kesehatan maupun perlindungan diri, 
bela diri merupakan salah satu hal 
yang sebaiknya kamu lakukan. 
Dilansir dari Times of India, berikut 
sejumlah manfaat kesehatan yang bisa 
kamu peroleh dari olahraga bela diri.
1.Meningkatkan Kesehatan 
Kardiovaskular
Bela diri membutuhkan kamu 
berolahraga secara keras untuk 
melakukannya. 
Olahraga yang berbeda bisa 
meningkatkan detak jantungmu 
sehingga membuatmu memiliki daya 
tahan kardiovaskular yang lebih sehat. 
Oleh karena itu, olahraga ini sangat 

Manfaat Olah Raga Bela Diri

cocok untuk
2.Meningkatkan Fleksibilitas
Berbagai gerakan seperti high kicks, 
membanting, dan mengelak merupakan 
berbagai prinsip dasar bela diri. 
Melakukan berbagai gerakan seperti ini 
bisa membantu meningkatkan 
fleksibilitasmu. Dengan kondisi tubuh 
yang fleksibel, maka risiko cedera yang 
kamu miliki menurun.
3.Membantu Menurunkan Berat Badan
Bela diri merupakan aktivitas fisik 
intensitas sedang yang bisa membuatmu 
membakar 500 kalori dalam satu sesi. 
Sejumlah gerakan dalam bela diri bisa 
membakar kalori lebih cepat. 
Dengan membatasi jumlah makanan, 
maka hal ini bisa membantumu untuk 
menurunkan berat badan.
4.Menjaga Tekanan Darah
Sebagian besar teknik bela diri 
membutuhkan latihan intens dan bisa 
berdampak pada kesehatan secara 
keseluruhan. 
Gerakan berulang pada latihan bisa 
membantu menjaga kesehatan 
kardiovaskular dan menjaga tekanan 
darah.
5.Meningkatkan Refleks
Ketika kamu melakukan bela diri dan 
berlatih secara rutin maka refleks yang 
kamu miliki akan meningkat karena terus 
dilatih. Meningkatkan refleks secara 
konstan dan berulang bisa membuat 
kamu memiliki reaksi yang lebih cepat.
6.Meningkatkan Kesehatan Secara 
Keseluruhan
Kalori dalam jumlah besar bakal terbakar 
ketika kamu melakukan bela diri. Secara 
umum, dengan tubuh yang bugar dan 
kalori yang terbakar, kamu bisa 
memperoleh kesehatan tubuh secara 
keseluruhan. 
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Seorang pria yang merupakan 
pensiunan anggota marinir Thailand 
dilaporkan membunuh teman sendiri 
karena dibully 53 tahun silam. Dalam 
reuni kelas yang terjadi pada Agustus 
ini, si teman yang diketahui bernama 
Suthud dibunuh oleh Thanapat, pria 
yang selama ini selalu dia bully.Sekitar 
53 tahun silam, Suthud dikatakan selalu 
menyuruh penghuni kelas untuk 
merundung Thanapat. Bahkan, 
dikatakan Thanapat pernah dikubur 
hidup-hidup. Dilansir Asia One Kamis 
(29/8/2019), meski Thanapat berhasil 
keluar dari lubang, dia memutuskan 
untuk keluar dari sekolah setelah 
mendapatkan perlakuan kejam. 
Malapetaka itu pun datang pada 24 
Agustus lalu ketika mereka 
mengadakan reuni kelas. Mereka 
sedang minum-minum dan mengenang 
masa lalu ketika Thanapat ingat. Dalam 
investigasi polisi, seusai pesta Thanapat 
mendekati Suthud dan kemudian 
mengungkit masalah itu. Dia mendesak 
Suthud meminta maaf untuk menutup 
masa lalu. Namun Suthud menyangkal 

Di Bunuh Saat Reuni Sekolah

sudah membully Thailand dan menolak 
meminta maaf. Tak hanya menolak, dia 
disebut memberikan sumpah serapah 
yang membuat Thanapat marah. 
Thanapat segera kembali ke mobilnya, 
mengambil senjata, dan langsung 
menembak Suthud di perut dengan peluru 
dilaporkan menembus hingga 
punggungnya. Berdasarkan pemberitaan 
media lokal Sanook, Thanapat membabi 
buta karena dia berada dalam pengaruh 
alkohol. Suthud pun dinyatakan tewas 
tatkala dirawat di rumah sakit. Pasca-
kejadian, Thanapat langsung 
menyerahkan diri sembari membawa 
senjata. Kepada penyidik, dia mengaku 
tidak bermaksud untuk membunuh 
mantan temannya itu. Sempat berpikir 
Suthud tidak akan mati, dia meninggalkan 
lokasi kejadian dan sempat berkumpul 
bersama teman ketika polisi 
mengontaknya dan memberitahukan 
nasib Suthud. Ketika interogasi selesai, 
Thanapat dikabarkan menyalakan dupa di 
depan foto Suthud dan meminta maaf. Dia 
dilepaskan setelah membayar uang 
jaminan.

Siapa yang tidak ingin memiliki kulit 
awet muda? Sepertinya ini adalah 
dambaan hampir setiap wanita. Solusi 
yang dipilih kebanyakan orang untuk 
mencapainya mungkin skincare seperti 
serum, krim wajah, dan essence.
Selain disiplin dalam skincare, kulit 
yang awet 
muda juga 
bisa 
dicapai 
dengan 
memperhat
ikan 
asupan 
nutrisi 
setiap hari. 
Jika Anda 
ingin kulit 
awet muda 
lebih lama, konsumsilah sayur-sayuran 
berikut secara teratur. Semuanya 
penuh nutrisi yang penting untuk kulit. 
Harganya pun murah. Mudah 
didapatkan di pasar tradisional maupun 
modern.
1.Kembang Kol
Vitamin C di dalam kembang kol dapat 
membantu produksi kolagen. Kolagen 
merupakan kunci dari kulit yang awet 
muda. Konsumsi sayuran ini secara 
teratur akan menunda munculnya 
tanda-tanda penuaan seperti kerutan, 
flek hitam, kekusaman, dan garis-garis 
halus. Vitamin E yang terdapat di 
dalam kembang kol juga bisa 
membantu memperbaiki tekstur kulit 
dari dalam.
2.Tomat
Kunci dari kulit yang sehat dan awet 
muda adalah kolagen. Agar bisa 
memproduksi kolagen, tubuh 
memerlukan asupan vitamin C yang 
cukup.Satu buah tomat matang 
berukuran sedang bisa memenuhi 30 
persen kebutuhan vitamin C. Tak cukup 
sampai di situ, tomat juga mengandung 
likopen, antioksidan kuat yang 
diperlukan untuk perlindungan kulit.
3.Daun Kelor

Beberapa Jenis Sayur Baik Untuk Kulit
Kandungan vitamin A, vitamin C, dan 
vitamin E yang dimiliki daun kelor bisa 
dimanfaatkan untuk menjaga kulit agar 
senantiasa awet muda.
Rajin makan sayur daun kelor juga bisa 
membantu membersihkan racun di dalam 
tubuh. Efek detoksifikasi yang dimiliki 

daun kelor ini akan 
mencegah munculnya 
jerawat dan masalah 
kulit lainnya.
4.Bayam
Bayam merupakan 
sumber vitamin A dan 
vitamin C yang cukup 
tinggi. Vitamin A 
berfungsi untuk 
mencerahkan warna 
kulit dan vitamin C 
berperan penting 

dalam memperbaiki sel-sel kulit.
Rutin mengonsumsi bayam akan 
menjadikan kulit Anda tampak berseri dan 
awet muda. Sementara vitamin B yang 
dikandungnya akan membantu 
melindungi kulit dari efek penuaan dini 
yang disebabkan oleh sinar ultraviolet.
5.Kol
Vitamin A, vitamin C, dan vitamin E yang 
terkandung di dalam kubis berperan 
sebagai agen anti-aging yang menunda 
munculnya kerutan, garis halus, dan 
warna kulit tidak merata. Kandungan 
potasium di dalam kubis juga akan 
mencerahkan dan memperbaiki tekstur 
kulit.
6.Kangkung
Seperti kebanyakan sayur berdaun hijau, 
kangkung yang juga disebut water 
spinach adalah sumber air, vitamin A, 
vitamin B, vitamin C, dan zat besi. Vitamin 
A membantu menjaga kesehatan kulit. 
Vitamin B penting untuk menjaga kulit dari 
pengaruh buruk sinar ultraviolet yang 
dapat menyebabkan penuaan dini. 
Sementara vitamin C akan membantu 
proses pembentukan kolagen.
Itulah jenis-jenis sayuran yang bisa 
membantu menjaga kulit awet muda lebih 
lama jika dikonsumsi secara teratur.
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Sejumlah politikus senior Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak masuk 
dalam struktur kepengurusan DPP PKB 
periode 2019-2024. Ada sejumlah 
nama, seperti Abdul Kadir Karding dan 
Lukman Edy.
Lukman Edy membeberkan alasan 
mengapa Ketua Umum PKB Muhaimin 
Iskandar atau Cak Imin tidak 
memasukkan nama-nama politikus 
senior PKB. "Ini dianggap gerombolan 
pemberontak," kata Lukman kepada 
wartawan, Selasa (27/8).
Berikut ulasan selengkapnya profil para 
politikus PKB yang dianggap 
memberontak dalam internal PKB:
1.Abdul Kadir Karding
Abdul Kadir Karding salah satu politikus 
PKB yang didepak oleh Ketum PKB 
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari 
kepengurusan PKB. Sebelumnya, Abdul 
Kadir Karding menjabat sebagai 
Sekretaris Jenderal DPP PKB. 
Sekarang Sekjen PKB diisi oleh 
M.Hasanuddin Wahid.

5 Politikus PKB Yang Dianggap Memberontak

Tanah Air

Kading tercatat menjadi anggota DPR 
periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari 
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 
mewakili Jawa Tengah. Kading kembali 
masuk ke Senayan untuk periode 2019-
2024 dengan perolehan suara 133.692.
Terkait Karding yang sudah tidak lagi 
menjabat Sekjen PKB, ia mengatakan 
tidak akan keluar dari PKB dan tetap di 
PKB. "Saya tetap PKB. Saya ini termasuk 
ber-PKB sejak dilahirkan," kata Karding.
2.Lukman Edy
Selain Abdul Kading Karding yang dicoret 
dari kepengurusan DPP PKB periode 
2019-2024, ada juga Lukman Edy. 
Lukman adalah politikus senior PKB yang 
pernah menjabat sebagai Sekretaris 
Jenderal PKB. Lukman juga pernah 
menjadi Menteri Percepatan Daerah 
Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu 
era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Meski tidak menjadi pengurus, Lukman 
dan Karding tetap kader PKB. Lukman 
menuturkan bakal lebih banyak 
melakukan koreksi terhadap kebijakan 

partai dari luar struktur kepengurusan.
"Saya akan tetap menyumbangkan 
tenaga dan pikiran untuk kebesaran 
PKB dari luar struktur DPP PKB. Saya 
akan melakukan koreksi terhadap 
kebijakan yang merugikan partai," ujar 
Lukman kepada wartawan, Selasa 
(27/8).
3.Ali Anshori
Selanjutnya ada Ali Anshori, Ali dicoret 
dari Wakil Sekretaris Jenderal DPP 
PKB. Ali Anshori mengatakan, Cak Imin 
sebagai mandataris tunggal Muktamar 
memegang saham 100 persen PKB 
bebas memilih siapapun pengurus. 
Orang yang dipilih pun yang tidak bakal 
memberikan kritik kepada ketua umum.
Anshori menyebut, PKB di bawah Cak 
Imin tidak ada demokrasi. Semua harus 
ikut kemauan ketua umum. Selain itu 
Anshori menduga, jajaran pengurus 
baru merupakan orang dekat Cak Imin. 
Dia mengatakan, ada pengurus rangkap 
jabatan. Beberapa pengurus DPP 
merupakan Ketua DPW PKB.
"Ada banyak Ketua DPW PKB yang 
masuk jajaran DPP. Ketua DPW Jateng, 
Jatim, Jabar, Riau, Maluku. Rangkap 

Jabatan," kata Anshori
Anshori menuturkan, banyak pula internal 
PKB tidak puas dengan komposisi 
pengurus DPP baru. Namun enggan 
bicara lantaran takut dipecat. "Sebenarnya 
di dalam jajaran DPP banyak yang tidak 
puas dengan komposisi pengurus DPP, 
tapi mereka semua diam gak berani 
bicara, karena mereka sudah terikat 
dengan pernyataan tunduk dan patuh 
kepada Ketum," ujar Ali.
4.Anton Doni dan Jon Ramadhan
Wakil Sekretaris Jenderal yang dicoret 
dari kepengurusan DPP PKB periode 
2019-2024 yakni Anton Doni dan Jon 
Ramadhan. Padahal keduanya telah 
mengisi formulir kesediaan menjadi 
pengurus baru bila ingin kembali berada di 
struktur DPP PKB.
Anton Doni salah satu pengurus lama 
yang lamarannya ditolak, mengaku ikhlas 
dengan keputusan Cak Imin. Menurutnya 
hal itu kewenangan Cak Imin sebagai 
mandataris tunggal.
“Sebagai kader, saya menerima 
keputusan tersebut, dan berharap 
pengurus baru dapat bekerja penuh 
semangat dalam membesarkan PKB," 
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ucapnya.
5.PKB Tegaskan Bukan Karena 
Personal
Sementara 
itu, Wakil 
Ketua Umum 
Partai 
Kebangkitan 
Bangsa 
(PKB) Jazilul 
Fawaid 
memberikan 
penjelasan 
soal adanya 
beberapa 
pengurus 
partai yang 
tak lagi 
masuk dalam 
susunan 
kepengurusa
n PKB 2019-
2024. 
Menurut dia, 
tak 
masuknya 
lagi pengurus lama ke kepengurusan 
baru adalah hal lumrah.
"Itu kan biasa saja toh, namanya partai 
kan ada penyegaran yang itu biasa saja 
dan putusan semuanya mengacu 

kepada putusan muktamar tidak ada yang 
dilanggar," kata Jazilul.
Jazilul membantah mereka yang tak 

masuk 
kepengurusa
n karena 
sering 
memberontak
. Kata dia, 
DPP punya 
alasan lain 
untuk tidak 
memasukan 
mereka lagi 
dalam 
kepengurusa
n.
"Itu isu saja, 
itu isu saja. 
Tidak ada. Ini 
kan 
organisasi 
bukan 
personal-
personal. 
Kader itu kan 

banyak masa semuanya mau jadi 
pengurus. Ya bersabarlah untuk tidak jadi 
pengurus nanti jadi pengurus lagi itu kan 
biasa. Itu rolling-rolling biasa," kata 
Jazilul.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson 
mengejutkan publik dengan 
mengumumkan pembekuan parlemen 
demi memuluskan langkahnya terkait 
Brexit. Dilaporkan BBC Rabu 
(28/8/2019), Ratu Elizabeth II selaku 
Kepala Negara Inggris Raya telah 
menyetujui pembekuan yang diajukan 
meski hanya 
sebatas 
formalitas. 
Dengan 
persetujuan itu, 
Parlemen 
Inggris akan 
berhenti 
beroperasi 
selama lima 
pekan terhitung 
mulai 9 
September 
hingga 14 
Oktober di mana semua sesi akan 
dihentikan.Taktik Hentikan Oposisi 
terhadap No Deal? Pemerintahan 
Johnson membantah pembekuan 
parlemen adalah taktik politik untuk 
menghalangi oposisi membentuk koalisi 
untuk menunda Brexit. Sesuai dengan 
yang telah disepakati, Inggris 
dijadwalkan akan meninggalkan Uni 
Eropa, dikenal juga sebagai Brexit, pada 
31 Oktober. Menteri senior kabinet yang 
menangani Brexit, Michael Gove, 
menyampaikan ada banyak waktu untuk 
membahas Brexit sebelum tenggat 31 
Oktober. Namun, kubu oposisi dengan 
lantang menyuarakan kemarahannya 
terhadap keputusan pengganti Theresa 
May itu. Mereka mengecam pembekuan 
ini sama saja seperti kudeta politik untuk 
memuluskan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa tanpa kesepakatan atau No Deal. 
Pemimpin oposisi dari Partai Buruh 
Jeremy Corbyn berjanji akan 
menghentikan pembekuan. Rekan 
separtai Johnson, mantan Menteri 
Keuangan Philip Hammond yang 
berbeda haluan politik dengan Johnson 
mengenai Brexit, mencerca pembekuan 

Boris Johson Bekukan Parlemen

sebagai tindakan yang sangat tidak 
demokratis. Pembekuan berpotensi 
mengacaukan rencana kubu oposisi 
untuk merancang legislasi 
menghentikan No Deal. Penyebabnya 
adalah semakin pendeknya waktu 
bersidang akibat pembekuan. Para 
anggota akan kembali ke parlemen pada 

3 September. Yang 
berarti oposisi 
hanya punya 
sepekan sebelum 
pembekuan pada 9 
September. Dua 
pekan yang tersisa 
dari 14 Oktober 
hingga 31 Oktober 
dikhawatirkan 
oposisi terlalu 
mepet untuk 
mencegah No 
Deal. Salah satu 

solusi lain yang sedang dipersiapkan 
oposisi adalah mosi tidak percaya 
terhadap pemerintahan Johnson yang, 
jika berhasil, akan mengantarkan rakyat 
Inggris ke bilik suara untuk memilih di 
pemilu dini. Oposisi mengkhawatirkan 
No Deal akan memicu terjadinya huru-
hara politik, ekonomi, dan sosial di 
Inggris. Pemerintahan Boris Johnson 
membantah klaim oposisi dan 
menyatakan Inggris siap dengan 
konsekuensi dari No Deal. Johnson 
yang merupakan arsitek utama 
kampanye keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa pada Referendum 2016 
menegaskan tidak ada lagi tawar-
menawar mengenai tanggal Brexit. 
Adapun reses parlemen Inggris di 
musim gugur adalah hal yang umum. 
Namun, pembekuan kali ini di tengah 
deadline Brexit adalah sesuatu yang luar 
biasa ditambah lagi dengan durasinya 
yang mencapai 5 pekan. Jika ditinjau 
dari sisi legal, pembekuan tidak 
melanggar hukum karena pemerintah 
memiliki hak untuk menggunakan 
prosedur parlemen untuk mengajukan 
pembekuan.
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PT Pertamina (Persero) membantah 
informasi yang beredar di masyarakat 
yang menyatakan harga BBM akan naik 
pada 30 Agustus 2019 pukul 00.00 WIB. 
Setiap kebijakan penyesuaian harga 
BBM diumumkan melalui website resmi 
www.pertamina.com.
"Pertamina menegaskan bahwa 
informasi mengenai Kenaikan Harga 
BBM pada pukul 24.00 Jumat, 30 
Agustus 2019 adalah tidak benar 
(HOAX)," tulis VP Corporate 
Communication Pertamina Fajriyah 
Usmah melalui keterangan resminya, 
Kamis (29/8).Dalam informasi yang 
beredar di media sosial, dikabarkan 
mulai 30 Agustus 2019 pukul 24.00 WIB 
harga BBM naik. Di mana Premium 
dijual dengan harga Rp 9.500 per liter, 
Pertalite Rp 11 ribu per liter, Pertamax 
Rp 14 ribu per liter, Bio SOlar Rp 8.250 
per liter dan Dexlite Rp 13 ribu per liter.
Sebelumnya, Kementerian Energi 
Sumber Daya Mineral (ESDM) 
menegaskan bahwa harga Bahan Bakar 
Minyak (BBM) jenis premium dan solar 
subsidi tidak akan mengalami kenaikan 
sampai September 2019.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi Kementerian 

Kenaikan Harga BBM 30 Agustus HOAX

Tanah Air

ESDM, Djoko Siswanto mengatakan, 
pihaknya telah mengevaluasi harga 
premium dan solar subsidi untuk periode 
tiga bulan dari Juli 2019. Evaluasi harga 
premium dan solar subsidi dilakukan 
berdasarkan Peraturan Menteri ESDM 
Nomor 4 Tahun 2015.
"Menteri ESDM sudah keluarkan harga 
solar dan premium per 1 Juli, 3 bulan 
sekali (evaluasi)," kata Djoko, di Jakarta, 
Jumat (19/7).Menurut Djoko, Menteri 
ESDM Ignasius Jonan telah memutuskan, 
harga premium dan solar subsidi tidak 
berubah untuk tiga bulan ke depan, sejak 
Juli sampai September 2019.
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Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah 
menyeleksi sejumlah nama menteri 
untuk mengisi Kabinet Kerja jilid II. 
Pada periode kedua ini, akan ada 
menteri dari kalangan muda untuk 
membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 
Amin.Jokowi menyebut menteri muda 
pilihannya memiliki manajerial baik. 
Sejumlah nama kerap kali disebut 
sebagai calon menteri muda Jokowi. 
Siapa mereka? Berikut ulasannya:
1.Agus Harimurti Yudhoyono
Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 
sering kali disebut sebagai calon 
menteri muda Presiden Jokowi. Ini 
lantaran AHY kerap mondar-mandir 
bertemu Jokowi di Istana Negara. 
Kogasma Partai Demokrat ini dianggap 
layak menjadi calon menteri karena 
memiliki banyak prestasi.
Saat ini, AHY berusia 41 tahun. AHY 
menyatakan kesiapannya jika memang 
sumbangsihnya dibutuhkan pemerintah 
untuk kepentingan rakyat.
"Saya tidak ingin berandai-andai, saya 
memang banyak mendengar spekulasi 
yang beredar di media massa dan 
media sosial. Saya merasa apapun 
peran saya nantinya, jika rakyat dan 

Daftar Menteri Muda Yang Sering Disebut

Tanah Air

negara membutuhkan kontribusi dari 
generasi muda, kita semua harus siap," 
kata AHY.
2.Bahlil Lahadalia
Dari sejumlah nama, Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) telah menyebut jika 
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda 
Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia cocok 
jadi menteri di periode kedua. Jokowi 
menilai sosok Bahlil Lahadalia adalah 
pemuda yang cerdas.
"Adinda Bahlil ini kelihatannya cocok jadi 
menteri. Saya lihat dari samping, dari 
bawah ke atas, cocok ini kelihatannya. 
Pintar membawa suasana dan juga ya 
sangat cerdas, cerdas, cerdas," kata 
Jokowi di Ballroom Hotel Ritz Carlton 
Mega Kuningan, Jakarta, Minggu (26/5).
3.Adian Napitupulu
Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi 
menyebut jika aktivis 98 belum ada yang 
duduk menjadi menteri. Sontak saja para 
aktivis menyerukan nama Adian 
Napitupulu yang dianggap layak menjadi 
menteri Jokowi pada Kabinet Kerja Jilid II. 
Saat itu Jokowi membuka harapan untuk 
Adian."Bisa saja (Adian), kenapa tidak? 
dengan kemampuan yang ada bisa saja," 
kata Jokowi.Bahkan pada 12 Agustus lalu, 
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Jokowi dikabarkan memanggil Adian ke 
Istana. Banyak yang menilai Adian 
dipanggil untuk ditunjuk sebagai 
menteri.
4.Grace Natalie dan Tsamara Amany
Nama Ketum PSI Grace Natalie dan 
Ketua DPP Tsamara Amany juga kerap 
disebut calon menteri Jokowi. 
Keduanya masuk dalam kriteria Jokowi, 
muda dan cerdas. Grace saat ini 
berusia 37 tahun, sementara Tsamara 
23 tahun.
Juru bicara PSI, Dara Nasution 
mengatakan keduanya cocok karena 
sesuai kriteria Jokowi mencari anak 
muda yang berprestasi. Namun semua 
keputusan ada di tangan Presiden 
Jokowi. Namun PSI tidak mau 
menuntut jatah menteri, karena PSI 
tahu diri tidak lolos ambang batas 
parlemen.
"Sama-sama masih muda dan punya 

kapasitas memimpin (leadership) yang 
mumpuni. Kita enggak ingin merongrong 
Pak Jokowi, minta-minta jabatan. Biarlah 
Pak Jokowi yang memutuskan siapa 
anak muda yang paling dianggap 
kompeten untuk ada di kabinet," ujar juru 
bicara PSI, Dara Nasution.
5.Angela Herliani Tanoesoedibjo
Ada juga nama Angela Herliani 
Tanoesoedibjo, putri sulung Ketum 
Perindo Hary Tanoesoedibjo yang 
diusung Partai Perindo menjadi calon 
menteri Jokowi. Sekjen Partai Perindo 
Ahmad Rofiq, mengatakan pihaknya 
mengusulkan Angela karena sesuai 
dengan kriteria Jokowi yang mencari 
menteri dari kalangan anak muda dan 
pintar.
“Dari apa yang disampaikan Pak Jokowi, 
Perindo juga menyiapkan diri kalau 
diminta mengusulkan calon figurnya, 
yaitu Angela Herliani Tanoesoedibjo," 
kata Ahmad Rofiq.

Polisi China Bergerak Ke Hong Kong

Internasional

Zhou Chenming menuturkan laporan dari 
Xinhua itu bertujuan untuk meluruskan 
spekulasi karena keberadaan pasukan di 
Hong Kong, dan menekankan itu hanya 
agenda rutin. Zhou menjelaskan rotasi itu 
sudah dipikirkan dengan berbagai 
pertimbangan. Sebab jika mereka masuk 
secara diam-diam, maka Hong Kong 

bakal gempar. 
"Beijing masih 
menghargai 
stabilitas Hong 
Kong," ulas 
Zhou yang 
memprediksi, 
kemungkinan 
pasukan yang 
bermarkas di 
garnisun masih 
sama, 6.000-
7.000 
personel. 
Diwartakan 
AFP, pusat 
finansial dunia 

itu tengah berada dalam krisis 
berkepanjangan, memaksa China 
bereaksi dan menyebut demonstrasi itu 
"berperilaku teroris". Izin menggelar aksi 
protes sudah ditolak kepolisian dengan 
alasan keamanan. Meningkatkan dugaan 
bakal terjadi bentrokan massa dengan 
aparat buntut pelarangan itu. Dalam surat 
kepada Civil Human Rights Front (CHRF) 
selaku koordinator aksi, polisia 
menekankan kekhawatiran demo itu 
ditunggangi massa yang "berniat 
merusak". Surat itu menyatakan ada 
massa yang melakukan blokade, 
menggunakan bom molotov, batu bata, 
hingga senjata buatan sendiri untuk 
menghancurkan properti publik. Aksi 
protes itu bermula ketika pemerintah 
setempat meluncurkan usulan undang-
undang yang bisa mengekstradisi pelaku 
kejahatan hingga ke China daratan. Aksi 
massa menentang UU Ekstradisi itu 
lambat laun berubah menjadi seruan akan 
reformasi demokrasi, sekaligus menuntut 
penyelidikan atas kebrutalan polisi.

China menyatakan, militer mereka 
tengah melakukan "rotasi" dengan 
mengerahkan pasukan baru di Hong 
Kong, di tengah rencana demo akhir 
pekan. Media pemerintah seperti Xinhua 
memberitakan kendaraan lapis baja 
angkut personel dan truk melintasi 
kawasan perbatasan di pos 
pemeriksaan 
Pelabuhan 
Huanggang. 
Sementara dikutip 
SCMP Kamis 
(29/8/2019), 
pasukan marinir 
China sampai di 
pangkalan 
angkatan laut 
Stonecutters pada 
pukul 04.00 dini 
hari waktu 
setempat. Baca 
juga: China 
Kecewa 
Pernyataan Para 
Pemimpin G7 
yang Dukung Otonomi Hong Kong 
Dalam laporan Xinhua, militer China 
menyatakan mereka tengah melakukan 
rotasi tahunan dan membantu 
mempertahankan kemakmuran dan 
stabilitas Hong Kong. Hanya saja dalam 
rotasi sebelumnya, media resmi Beijing 
baru merilis rotasi di garnisun Hong 
Kong setelah proses penempatan dan 
pemulangan pasukan lama selesai 
dilakukan. Rotasi itu disetujui oleh 
Komisi Militer Pusat China yang diketuai 
langsung oleh Presiden Xi Jinping, dan 
menjadi agenda ke-22 sejak Hong Kong 
diserahkan 1997 silam. Langkah itu 
disebut merupakan agenda normal 
sejalan dengan langkah Wilayah 
Administratif Khusus Hong Kong, yang 
menekankan tentang sistem rotasi 
setiap tahunnya. Kabar soal pergerakan 
pasukan itu terjadi beberapa hari jelang 
rencana demo baru yang bakal terjadi 
Sabtu (31/8/2019), di mana ratusan ribu 
orang bakal turun ke jalan. pakar militer 
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Internasional
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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

Gubernur DKI Jakarta, Anies 
Baswedan, mengganti Direktur Utama 
(Dirut) Perusahaan Daerah (PD) 
Dharma Jaya, Johan Romadhon 
setelah setahun menjabat. Johan 
digantikan oleh 
Raditya Endra 
Budiman.
Ketika ditanya 
alasan 
penggantian 
Dirut PD Dharma 
Jaya, Anies 
Baswedan 
mengatakan 
hanya untuk 
penyegaran di 
tubuh BUMD 
DKI. 
"Penyegaran," 
kata Anies 
Baswedan di 
Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis 
(29/8/2019).
Dengan adanya pimpinan yang baru, 
Anies Baswedan mengharapkan semua 
target yang telah ditetapkan bisa 
tercapai dengan lebih cepat.
"Kita ingin target-target tercapai lebih 
cepat dan kita berharap dengan adanya 
pimpinan baru nanti bisa tercapai 
targetnya,” ujar Anies Baswedan.
Ditempat terpisah, Pelaksana Tugas 
(Plt) Kepala Badan Pembina Badan 
Usaha Milik Daerah (BP BUMD), Riyadi 
membenarkan adanya pergantian itu. 
Riyadi menyebut Raditya menjabat 
sebagai Dirut PD Dharma Jaya sejak 
beberapa pekan lalu.
"(Pergantian sejak) tanggal 13 Agustus 
2019," ungkap Riyadi.
Riyadi sendiri tak menjelaskan alasan 
pergantian direksi BUMD yang 
bergerak dalam bidang perdagangan 
dan industri daging itu.
Berdasarkan penelusuran 
Beritasatu.com, Raditya Endra 
Budiman merupakan lulusan dari 
Universitas Trisakti pada 1999. Setelah 
lulus, ia bekerja di Firma Hukum di 

Anies Ganti Dirut PD Dharma Jaya

Tanah Air

Jakarta. Setelah sekitar dua tahun 
bekerja di firma hukum, ia mengejar gelar 
master hukum di Universitas New South 
Wales dan lulus tahun 2002.
Sejak lulus hingga sekarang, ia menjadi 

pengacara dan 
terdaftar sebagai 
penerima atau 
administrator 
kepailitan. 
Pengalaman 20 
tahun bekerja 
sebagai konsultan 
hukum atau advokat 
telah menajdi 
asetnya untuk 
menangani semua 
masalah hukum.
Hingga saat ini ia 
juga menangani 
beberapa BUMN 
sebagai klien utama. 

Bahkan, ia pernah dipercaya menjadi juru 
bicara Asosiasi Importir Daging.
Tidak hanya itu, ia memiliki keahlian 
meliputi ligitasi komersial, pembiayaan 
proyek, restrukturisasi, penerbangan, 
kebangkrutan, perdagangan karbon atau 
keuangan dan hukum perusahaan secara 
umum.
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Usai Pilpres 2019, sejumlah partai 
politiki disebut bakal meminang 
Sandiaga Uno untuk menjadi kadernya. 
Bahkan, belakangan santer berhembus 
kabar Sandiaga yang merupakan 
pasangan Ketua Umum Partai Gerindra 
Prabowo Subianto di Pilpres 2019 itu 
bakal maju dalam bursa calon Ketua 
Umum Partai Amanat Nasional (PAN).
Menanggapi isu ini, Wasekjen PAN, 
Faldo Maldini menyatakan, terdapat 
sejumlah persyaratan yang tercantum 
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga (AD/ART) PAN untuk 
menjadi Ketua Umum. Namun, Faldo 
mengatakan Kongres PAN baru 
berlangsung tahun depan. Untuk itu, 
masih ada waktu bagi Sandi jika ingin 
bergabung dan menjadi Ketua Umum. 
Menurutnya, Sandi tinggal mengikuti 
proses dan persyaratan yang tercantum 
dalam AD/ART PAN.
"Ya kan sekarang masih ada waktu, ya 
gabung saja sekarang. Ikuti saja 
prosesnya. Ada syarat-syaratnya di 
AD/ART, pokoknya kalau mau jadi 
ketum, ikuti saja aturan mainnya," kata 
Faldo usai diskusi 'Pancasila Terhadap 
Problematika Millenial' di Jakarta, Kamis 
(29/8/2019).Faldo menekankan 

Sandiaga Disebut Jadi Ketum PAN

Tanah Air

partainya terbuka untuk siapapun. 
Menurutnya, PAN merupakan partai yang 
demokratis dan membuka diri bagi 
siapapun untuk bergabung. "PAN itu 
demokratis. Kalau mau, gabung saja tidak 
masalah," katanya.
Faldo mengakui belum mengetahui 
dinamika di internal partainya terkait isu 
Sandi masuk bursa ketum. Namun, dalam 
perjalanan PAN sejauh ini, kata Faldo, 
partainya terbiasa berdemokrasi. 
Setidaknya dalam pertarungan kursi 
Ketua Umum sebelumnya, partai PAN 
tidak terpecah.
“Kalau kita di PAN memang terbiasa 
demokratis ya. Cuma kita kok yang 
demokrasinya jalan. Lihat aja. Maksud 
saya, di PAN masih bertarung kok 
pemilihan Ketumnya, dan tidak pecah 
kan," katanya.
Selain nama Sandi, terdapat sejumlah 
nama non-parpol lain yang disebut bakal 
masuk bursa Ketua Umum PAN. 
Beberapa di antaranya Gubernur DKI 
Anies Baswedan dan mantan Panglima 
TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. 
Faldo menegaskan, partainya terbuka 
untuk siapapun.
"Kita sih santai-santai saja. Mau Sandi, 
Anies, Gatot," katanya.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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