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Lima puluh anggota DPRD Kota Bekasi 
periode 2019-2024 dilantik pada Senin 
(26/8/2019) siang. Mereka 
mengucapkan sumpah dan janji 
langsung di hadapan Ketua Pengadilan 
Negeri Bekasi. Senin kemarin sekaligus 
menjadi hari terakhir bagi anggota 
DPRD Kota Bekasi periode 2014-2019 
bekerja kendati secara administratif 
telah selesai pada 10 Agustus 2019. 
Yang menjadi viral dan berita bukan 
masalah pelantikan anggota dewan 
yang terhormat, tapi masalah ada 
anggota dewan yang sudah tiga kali 
jadi anggota dewan tertidur. Foto 
anggota DPRD Kota Bekasi periode 
2019-2024, Ibnu Hajar Tanjung viral di 
media sosial. Sebabnya, kader Partai 

Gerindra tersebut tampak ketiduran di 
sela acara pelantikan di gedung parlemen 
pada Senin, 26 Agustus 2019. Foto hasil 
jepretan fotografer media lokal ini 
diunggah hari senin itu di beberapa akun 
media sosial. Akun facebook infobekasi 
mengunggah pukul 15.00 WIB, dua jam 
kemudian foto tersebut mendapatkan 
tanda suka 434 netizen dengan komentar 
mencapai 200, dan telah dibagikan 
sebanyak 118 kali. Foto tersebut lantas 
dikomentari oleh banyak netizen. 
Sebagian besar memberikan sindiran 
pada wakil rakyat tersebut.
"Itu yg tidur ngapain? ko bisa ya kepilih," 
komentar akun @mu***ry.
"Kecapekan nyiapin baju untuk 
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pelantikan, acara syukuran sama 
excited bgt dilantik jd dewan jd smlm ga 
bisa tidur, ujung2nya ngantuk pas acara 
pelantikan," timpal akun @y**nu.
"Gamau kuliah ah mau tidur aja siapa 
tau jadi dprd kota bekasi, doain ya," 
tambah akun @ro***th.
Selain menjadi caleg terpilih hingga tiga 
kali berturut-turut ini, Ibnu Hajar 
kepergok tidur di sela acara pelantikan 
di Gedung Parlemen tersebut. Dalam 
foto tersebut, kepala Ibnu Hajar tampak 
bersandar ke kursi dengan mulutnya 
terbuka. Ia tampak mengenakan jas, 
kemeja, dasi, dan peci. Kedua 
tangannya tampak saling 
bergandengan. Hasil jepretan fotografer 
media lokal ini lantas diunggah ke 
sejumlah akun media sosial, salah 
satunya adalah akun Instagram 
@bekasi_24_jam. "Selamat kepada 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kota Bekasi periode 
2019-2024 yang baru dilantik. Semoga 
amanah dan menjalankan tupoksinya 
dengan baik," tulis akun tersebut. 
Unggahan hari itu sudah mendapat lebih 
dari 3 ribu likes. Kalau orang mengantuk 

dan tertidur tentu saja merupakan hal 
yang sangat wajar. Orang bisa saja 
ketiduran selama di dalam 
pernerbangan, apalagi bila penerbangan 
memakan waktu berjam jam. Bagi yang 
menggunakan fasilitas umum lainnya, 
seperti Kereta Api atau Bis, juga bisa 
saja tertidur selama perjalanan dan tidak 
akan ada yang mempermasalahkan. 
Termasuk bilamana diajak nonton ke 
bioskop oleh keluarga, padahal kita tidak 
suka filmnya, maka secara tanpa sadar, 
film terus berlanjut,namun kita sudah 
pulas. Selama tidurnya tidak ngorok, 
seperti orang lagi menggergaji kayu, 
sehingga mengganggu  tetangga yang 
sama sama menonton, juga tidak akan 
ada yang usil mau merecoki. Walaupun 
sama sama "tidur"namun bila dilakukan 
di tempat pekerjaan, tentu saja akan 
menimbulkan berbagai reaksi. Apalagi 
bila tertidur, justru saat  pelantikan, 
seperti yang terjadi atas diri salah 
seorang Anggota DPRD Bekasi. 
Memang lidah tak bertulang, tak terbatas 
kata-katanya. Waktu kampanye gemar 
bilang untuk kemajuan rakyat, ternyata 
kemudian malah bikin melarat. Umbar 

janji mau bikin makmur, eh … hari 
pertama sidang malah tertidur. Baru 
disumpah, kelakuannya sudah 
menimbulkan kritikan. Wakil rakyat 
terhormat ini tega-teganya tertidur 
dengan sangat pulas. Melihat foto yang 
diunggah dan jadi viral tersebut jelas dia 
menikmati lelap yang diekspresikan 
dengan kepalanya tampak bersandar ke 
kursi dengan mulutnya terbuka. Ia 
tampak mengenakan jas, kemeja, dasi, 
dan peci. Kedua tangannya tampak 
saling bergandengan. Tidur dengan 
sukses, demikianlah agaknya 
menggambarkan kondisinya di saat 
istimewa tersebut. Tertidur di sidang 
terhormat saja sudah melukai hati rakyat 
yang sejatinya banyak berharap pada 
sang legislator. Namun apa jawabnya 
tentang hal tersebut? Jawaban dan sikap 
yang juga tidak pantas: bukan dengan 
maaf, malah menganggap itu hal yang 
wajar. Ketika dikonfirmasi melalui 
ponselnya, Ibnu Hajar Tanjung mengaku 
tak menyoal fotonya tengah tidur beredar 
di media sosial. "Biarin saja, tidak apa-
apa, memang kurang tidur semalam," 

kata Ibnu. Dia mengaku kurang tidur 
disebabkan karena persiapan 
pelantikan dan acara syukuran di 
rumahnya. Sebagai legislator terpilih 
periode 2019-2024, Ibnu Hajar Tanjung 
mengaku siap menjalankan amanah. 
Menurut dia, ada tiga fungsi 
kedewanan yang harus dijalankan yaitu 
legislasi atau membuat peraturan 
daerah, budgeting atau anggaran, dan 
kontrol terhadap kebijakan pemerintah. 
"Harus dijalankan, karena sudah 
disumpah, supaya maksimal, digaji 
menggunakan uang rakyat, harus kerja 
untuk rakyat," kata dia. Siapa yang 
masih percaya dengan pengakuannya 
yang siap untuk menjalankan amanah? 
Siapa yang masih mau menyandarkan 
harapan pada orang seperti itu? 
Mungkin yang memilih dia cuman 
anggota partai Gerindra dan sanak 
keluarganya. Tak cukup sampai di situ. 
Seakan masih kurang puas – atau 
kemudian sadar ada yang tidak beres – 
selang beberapa hari muncul pula 
pernyataan dari legislator tukang tidur 
tersebut yang sangat berbeda. Kalau 
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semula beralasan karena lelah dan 
kurang tidur sebab persiapan acara 
pelantikan dengan perayaan syukuran, 
sekarang malah mengatakan bahwa 
kejadian tidur di sela acara pelantikan 
tersebut memang disengaja. “Sekadar” 
acting!  Ibnu Hajar Tanjung yang sudah 
tiga kali jadi anggota dewan pun 
merasa tidak bersalah menjadi bahan 
perbincangan karena fotonya tertidur di 
tengah rapat paripurna viral di media 
sosial. Bahkan dia dengan santai 
merubah perkataannya. Ibnu mengaku 
dia tak tidur, tetapi cuma pura-pura 
tidur. "Ha...ha...itu bukan tidur betulan. 
Mana bisa saya tidur di ruangan ramai 
begitu," kata Ibnu Hajar saat dihubungi 
detikcom, Rabu (28/8/2019). Anggota 
DPRD dari fraksi Gerindra itu mengaku 
cuma berpura-pura tertidur. Tetapi, dia 
tak masalah foto itu menjadi viral di 
media sosial. "Itu saya bukan tidur, 
hanya action aja. Eh malah diviralkan 
foto saya. Ya nggak apalah kan jadi 
populer saya," imbuhnya. Enteng 
banget, ya? Kemarin beralasan 
keletihan, sekarang bilang memang 
sengaja. Bahkan mengaku sebagai 
acting. Merasa diri pemain sinetron? 
Entahlah! Legislator tipe beginilah yang 
berpotensi bisa merusak negeri ini. 
Tidak konsisten, mudah berbohong, 
tidak jujur dan tidak bicara apa adanya. 
Apa lagi yang bisa diharap dari orang 
seperti ini? Di hari pertama 
penampilannya saja sudah 
memperlihatkan kesan 
ketidakmampuannya mengemban 
amanah, bagaimana pula di hari-hari 
selanjutnya? Jika masih mau berharap, 
semoga dia sadar untuk segera 
berubah dan serius menjalankan 
amanah yang terlanjur sudah diberikan 
oleh rakyat pemilihnya. 
Pimpinan sementara DPRD Kota 
Bekasi, Saifuddaulah, menduga Ibnu 
Hajar Tanjung kelelahan sehingga 
tertidur. Ia mengklaim Ibnu tertidur 
sesaat sebelum pelantikan. "Mungkin 
dia lelah dan suasananya juga masih 
belum pelantikan. Kan ( Ibnu ) 
duduknya di belakang. Itu sebelum 
pelantikan, bukan posisi nya sebagai 
dewan, belum," ujar Saifuddaulah 

ketika dihubungi, senin (26/8/2019). Saat 
rapat paripurna, Saifuddaulah mengaku 
tidak melihat Ibnu tertidur. Ia sendiri 
belum mengecek foto Ibnu yang sedang 
tertidur yang beredar di media sosial itu. 
Ia mengaku belum melakukan 
komunikasi dengan Ibnu terkait 'insiden' 
itu. "Oh belum. Saya belum komunikasi 
sama beliau," ujarnya. Supaya kejadian 
serupa tidak terulang, Saifuddaulah 
mendorong anggota dewan lainnya 
untuk lebih konsentrasi saat rapat. "Oh 
iya, nanti ke depan 'kan, karena ini kan 
belum efektif, karena kan nanti saya 
kami sebagai pimpinan sementara akan 
menghimbau mendorong suasana 
paripurna harus sesuai, efektif," ujarnya. 
"Kan satu sisi kan citra DPRD juga, lho 
kok dewan tidur di ruangan, atau 
kelelahan, tapi posisi beliau di belakang, 
jadi bukan posisi duduk. Karena 
duduknya bukan di depan, tapi 
dibelakang, masih di bangku warna. Itu 
posisi belum dilantik," ujarnya. Walaupun 
menurut sumber berita yang 
bersangkutan sama sekali tidak 
mempermasalahkan foto dirinya yang 
tertidur sewaktu dilantik. Karena 
menurutnya memang ia mengantuk. 
Tentu saja, kita tidak perlu repot repot 
mengurusi orang lain karena ada hal 
yang jauh lebih penting, yakni menjaga 
diri kita sendiri agar jangan sampai 
terjadi hal seperti itu. 
Walaupun kita tidak akan dilantik, tapi 
setidaknya menjadi pelajaran bagi kita, 
untuk mampu menjaga martabat diri 
dengan tidak tertidur. Ketika acara 
sedang berlangsung. Karena hal ini akan 
berimbas kepada seluruh anggota 
keluarga kita, karena foto diri kita dalam 
kondisi yang sangat tidak layak 
dipandang, dipertontonkan di berbagai 
media. Agar jangan sampai akibat 
perilaku kita yang tidak mampu 
mengontrol diri, seluruh anggota 
keluarga kita akan terkena imbasnya. 
Belajar dari pengalaman sendiri tentu 
saja sangat baik. Karena pengalaman 
adalah guru terbaik. Tetapi alangkah 
baiknya, bila kita juga mau belajar dari 
kesalahan yang dilakukan orang lain 
agar jangan sampai melakukan 
kesalahan yang sama.

Agnes Chow, seorang pelajar biasa yang 
digambarkan telah menjelma sebagai duri 
dalam pemerintahan China. Jika saja 
China menghalalkan segala cara untuk 
menghalangi Chow, maka karier politik 
gadis itu mungkin akan berakhir sebelum 
ia memulainya.Pekan lalu, Chow ditolak 
dalam daftar pencalonan pejabat politik di 
Hong Kong. Langkah yang belum pernah 
dilakukan sebelumnya oleh pemerintah.
The Guardian menyebut, penolakan itu 
hanya alasan pemerintah agar Chow dan 
rekan-rekannya di Partai Demosisto, tidak 
tergabung dalam Dewan Legislatif. Hal ini 
dilakukan, terkait dengan pandangan 
partai politik Chow yang dengan tegas 
menyatakan pro-demokrasi.
Chow bersama rekan aktivisnya, Joshua 
Wong dan Nathan Law mendirikan Partai 
Demosisto di tahun 2014 lalu. Ketiganya 
memutuskan untuk mendirikan partai 
politik setelah 11 minggu melakukan 
demonstrasi bersama.
Mulai menjadi aktivis di usia 15
Kehidupan remaja Chow, tidak selalu 
menjadi sasaran kemarahan pemerintah 
Beijing. Dia tumbuh layaknya remaja 
pada umumnya. Tidak kenal masalah 

Mengenal Agnes Chow Aktivis Yang Ditakuti China

sosial.Titik balik Chow dimulai saat 
usianya menginjak 15 tahun. Ketika itu 
dia menemukan unggahan Facebook 
yang menunjukkan ribuan generasi 
muda yang gelisah, mendesak adanya 
perubahan. Ribuan anak muda yang 
terlihat seperti siswa sekolah 
menengah, sama sepertinya.Tahun 
2012, menjadi kali pertama baginya 
turun ke jalan, menjadi bagian dari para 
pengunjuk rasa. Saat itu pula, ia 
mengenal Joshua Wong.
Meski belum juga menginjak usia 18, 
keduanya sudah berani menyuarakan 
kritik terhadap rencana pemerintah 
untuk mengenalkan pendidikan moral 
dan nasional. Rencana program 
pemerintah itu menuai kritikan, karena 
dinilai menjadi peluang bagi pemerintah 
melakukan "pencucian otak".
Bersama Wong, Chow menyalurkan 
ide-ide segar dan arah baru bagi 
oposisi. Gerakan politik Chow bersama 
Wong dan Law pun berhasil 
menginspirasi generasi muda.
Sayangnya, partai politik mereka tidak 
mendapat persetujuan dati pemerintah. 
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Agnes Chow, seorang pelajar biasa yang 
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Wong dan Nathan Law mendirikan Partai 
Demosisto di tahun 2014 lalu. Ketiganya 
memutuskan untuk mendirikan partai 
politik setelah 11 minggu melakukan 
demonstrasi bersama.
Mulai menjadi aktivis di usia 15
Kehidupan remaja Chow, tidak selalu 
menjadi sasaran kemarahan pemerintah 
Beijing. Dia tumbuh layaknya remaja 
pada umumnya. Tidak kenal masalah 

Mengenal Agnes Chow Aktivis Yang Ditakuti China

sosial.Titik balik Chow dimulai saat 
usianya menginjak 15 tahun. Ketika itu 
dia menemukan unggahan Facebook 
yang menunjukkan ribuan generasi 
muda yang gelisah, mendesak adanya 
perubahan. Ribuan anak muda yang 
terlihat seperti siswa sekolah 
menengah, sama sepertinya.Tahun 
2012, menjadi kali pertama baginya 
turun ke jalan, menjadi bagian dari para 
pengunjuk rasa. Saat itu pula, ia 
mengenal Joshua Wong.
Meski belum juga menginjak usia 18, 
keduanya sudah berani menyuarakan 
kritik terhadap rencana pemerintah 
untuk mengenalkan pendidikan moral 
dan nasional. Rencana program 
pemerintah itu menuai kritikan, karena 
dinilai menjadi peluang bagi pemerintah 
melakukan "pencucian otak".
Bersama Wong, Chow menyalurkan 
ide-ide segar dan arah baru bagi 
oposisi. Gerakan politik Chow bersama 
Wong dan Law pun berhasil 
menginspirasi generasi muda.
Sayangnya, partai politik mereka tidak 
mendapat persetujuan dati pemerintah. 
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ra usah 

Seorang pejabat Hong Kong mengatakan, 
salah satu alasan ditolaknya Partai 
Demosisto adalah pandangan partai 
mereka yang mendukung masyarakat 
untuk menentukan "nasibnya" sendiri, 
sebagaimana prinsip demokrasi.
"Medan kita tidak akan pernah bisa 
mencalonkan diri lagi, mungkin kita tidak 
akan pernah bisa masuk ke lembaga-
lembaga (pemerintah) ini, tetapi mereka 
hanya sepotong kecil dari kue yang 
besar," ucap rekan seperjuangan Chow, 
Joshua Wong.
Atas penolakan pemerintah terhadap 
gagasan pro-demokrasi mereka, Chow 
dan Wong khawatir pemerintah akan 
membuat definisi baru tentang kriteria 
pandangan politik yang akan dilarang. 
Lebih jauh, mereka khawatir pemerintah 
akan melanjutkan gerakan untuk 
melawan politik oposisi.
"(diskualifikasi Chow dalam pemilihan 
legislatif) menunjukkan bahwa pemerintah 
akan secara progresif menargetkan 
semua orang di kubu pro-demokrasi," 
kata Wong membela rekannya.Keputusan 
pemerintah untuk menggugurkan Chow 
dalam pendaftaran legislatif, menjadi 
pukulan keras bagi aktivis demokrasi 
Hong Kong. Selama setahun ini, para 
anggota parlemen terpilih diberhentikan 

dan para pemimpin protes dipenjara 
akibat menyuarakan demokrasi.
Sebelumnya, pihak berwenang sempat 
menargetkan para aktivis pro-
demokrasi. Namun dengan dukungan 
partainya, Chow berhasil lolos dari 
daftar target polisi.
Dalam memperjuangkan hak demokrasi 
Hong Kong, gadis 21 tahun itu tak 
segan untuk menentang pemerintah 
China. Bahkan, hak Hong Kong untuk 
menentang pemerintah China juga 
disuarakan olehnya ke masyarakat 
internasional.Ruang kecil di sebuah 
gedung yang di kelilingi pertokoan, 
menjadi saksi di mana Chow 
meluapkan pandangan politiknya. 
Dalam markas politiknya itu, Chow 
memprediksikan pandangan suram 
demokrasi Hong Kong, jika masyarakat 
internasional tidak angkat bicara.
"Larangan terhadap saya bukan 
masalah pribadi, ini menargetkan 
seluruh generasi muda yang memiliki 
pandangan berbeda dari pemerintah," 
ungkap Chow dengan suara lembutnya.
Menurut Chow, pemerintah tidak akan 
menerima setiap pemikiran yang 
dianggap menyimpang dari pandangan 
Partai Komunis. "Pemerintah hanya 
menginginkan orang-orang muda yang 
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menunjukkan kecintaan mereka kepada 
China dan Partai Komunis," tegasnya.
Relakan status kewarganegaraan 
Inggris demi karier politik
Dikutip dari The Guardian, Chow 
meninggalkan kewarganegaraan 
Inggrisnya demi memenuhi persyaratan 
untuk mencalonkan diri di pemilihan 
legislatif. Bahkan, dia juga rela 
menunda studinya di tingkat perguruan 
tinggi untuk itu. Meski demikian, hal ini 
tidak dipandangnya sebagai 
pengorbanan.
“Banyak orang mungkin melihat ini 
sebagai pengorbanan, tetapi bagi saya 
bukan," katanya.Dia membandingkan 
dirinya dengan para aktivis yang harus 
dihukum penjara demi menyuarakan 
pandangan politik. "Saya berkomitmen 
untuk berjuang bagi Hong Kong, dan itu 
tidak seberapa dibandingkan dengan 
mereka yang kini ada di penjara," 
imbuhnya.Ketika krisis politik melanda 
Hong Kong, Perdana Menteri Inggris 
Theresa May menemui Presiden China 
Xi Jinping di Beijing. Pertemuan itu 
menjanjikan bahwa topik pelik 
mengenai hak asasi manusia akan 
diangkat dalam pembahasan 
keduanya. Kunjungan Theresa May 
dipandang Chow sebagai peluang yang 
terlewatkan."Inggris perlu menunjukkan 
sikap yang lebih kuat, bahwa mereka 
benar-benar meminta 
pertanggungjawaban China," tutur 

Chow.Lebih lanjut Chow 
mengungkapkan, dirinya memiliki 
harapan yang tinggi terhadap Inggris 
dibandingkan negara lain. "Inggris 
memiliki perjanjian internasional dengan 
China dan kewajiban untuk memantau 
situasi di sini," jelas Chow mengenai 
alasannya berharap pada respons 
Theresa May.Chow menjelaskan, Inggris 
menunjukkan perhatiannya atas 
penolakan dirinya dalam pemilihan 
pejabat politik. Melalui kantor luar negeri, 
Inggris menyatakan penolakan Chow 
sebagai kelemahan dan 
ketidakberdayaan.Sementara itu, Uni 
Eropa dan Kanda bahkan lebih banyak 
mengeluarkan teguran langsung. Kedua 
kompak menyatakan, langkah penolakan 
tersebut dapat berisiko mengurangi 
reputasi Hong Kong di mata 
Internasional, sebagai negara yang 
bebas dan terbuka.Dukungan lain juga 
ditunjukkan oleh anggota parlemen AS. 
Baru-baru ini, Agnes Chow dan rekan-
rekannya dinobatkan oleh parlemen AS 
untuk menerima penghargaan 
perdamaian Nobel 2018. Parlemen AS 
memuji mereka, karena dinilai gigih 
dalam komitmen damai dan menegakan 
prinsip Hong Kong yang bebas dan 
makmur."Di masa depan, saya khawatir 
siapa pun yang menentang kebijakan 
pemerintah akan dianggap sebagai 
musuh negara," tandas Chow, 
ungkapkan kecemasannya.

 Menteri Koordinator Bidang Politik, 
Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) 
Wiranto menghadiri 
konser bertema 
Papua di Car Free 
Day (CFD) Bundaran 
Hotel Indonesia (HI), 
Jakarta Pusat. Dalam 
kesempatan itu, dia 
menyatakan bahwa 
kondisi Papua kini 
sudah 
membaik."Suasana 
Papua sudah damai," 
tutur Wiranto di 
lokasi, Minggu (1/9).Wiranto menyebut, 
dia menerima informasi yang sama dari 
Kepolisian dan TNI. Wilayah Papua dan 
Papua Barat juga telah melakukan 
perbaikan fasilitas usai kerusuhan yang 

Wiranto : Papua Sudah Aman

Tanah Air

terjadi di beberapa tempat."Presiden 
kita Pak Jokowi mengatakan, kalau ada 

masalah, sabar, 
tenang, damai, 
baru kita bicara, 
bukan dengan 
demo tapi 
dengan hati," 
jelas 
dia.Wiranto pun 
mengucapkan 
terima kasih 
kepada seluruh 
masyarakat 
Papua atas 

kondusifitas tersebut. "Terima kasih 
kepada teman-teman di Papua dan 
Papua Barat, kita semua bersaudara. 
Mari kita pelihara ini," Wiranto 
menandaskan.
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Patung kayu dengan sosok Presiden 
Amerika Serikat Donald Trump telah 
membuat heboh warga sebuah desa di 
Slovenia.Sang arsitek, Tomaz Schlegl, 
mengaku mendapatkan ide setelah 
melihat patung istri Trump, Melania 
yang dibangun di Sevnica.
Dikutip AFP, patung setinggi delapan 
meter ini memiliki rambut lurus ke atas 
yang menjadi ciri Trump, dan setelan 
jas biru, kemeja putih, serta dasi 
merah.Mekanisme yang dipasang di 
bagian kepala membuat patung itu bisa 
mengubah ekspresi dari yang sangat 
ramah saat hari biasa menjadi sangat 
marah di akhir pekan.Lewat patung 
Trump itu, Schlegl ingin 
menggambarkan simbol politikus 
populis yang ia anggap munafik.
"Untuk pertama kalinya sejak Perang 
Dunia kedua, populisme menjadi 
umum: lihat saja (Perdana Menteri 
Inggris Boris) Johnson, lihat Trump, 
presiden kami (Presiden Slovenia Borut 
Pahor) dan atau (Perdana Menteri 

Trump Jadi “Patung Liberty”

Hungaria Viktor) Orban. Ke manakah 
tujuan dunia nantinya?" ujar dia.
Ia juga ingin semua orang melihat 
seperti apa itu demokrasi. Namun, 
menurut Schlegl, ia merasa pesan 
tersebut tidak sampai ke masyarakat 
setempat."Tetangga kami, orang desa 
yang lebih tradisional, merasa bahwa 
patung tersebut tidak sesuai dengan 
pemandangan desa yang cantik," 
katanya.Tidak hanya warga desa 
setempat, netizen yang melihat patung 
melalui berita daring justru lebih pedas 
berkomentar.Salah satu komentar 
menulis bahwa hal tersebut hanya 
membuang-buang kayu. Sedangkan 
yang lain bertanya orang bodoh seperti 
apa yang membangun patung 
tersebut.
"Fakta bahwa Trump adalah menantu 
seseorang dari Slovenia bukan alasan 
untuk membangun patung untuknya. 
Trump hanya menyebabkan kerusakan 
bagi dunia dan Amerika Serikat," tulis 
seorang netizenMeskipun menerima 

Internasional

Ribuan warga Pakistan turun ke jalanan 
di pelosok negeri guna memprotes 
pencabutan status otonomi Kashmir 
oleh India, Jumat (30/8). Bahkan 
Perdana Menteri Imran Khan turut 
berorasi dalam demonstrasi.
Sirine-sirine di seluruh negeri dilaporkan 
kompak berbunyi pada Jumat siang 
waktu setempat. Sementara stasiun 
televisi serta radio memutarkan lagu 
nasional Pakistan dan Kashmir. 
Lalu lintas juga dilaporkan sempat 
berhenti selama beberapa menit 
sebagai bentuk solidaritas terhadap aksi 
unjuk rasa nasional itu.Sementara itu, di 
ibu kota Islamabad, Khan 
menyampaikan orasinya di depan 
ribuan demonstran yang berkumpul di 
Constitution Avenue, tepatnya di depan 
kantor-kantor pemerintahan.
Dalam pidatonya itu, Khan bersumpah 
akan terus berjuang bagi Kashmir 
sampai wilayah yang telah diperebutkan 
oleh India dan Pakistan selama puluhan 
tahun itu "dibebaskan"."Kami akan 
berjuang untuk Kashmir sampai titik 
nafas terakhir kami," kata Khan seperti 
dikutip AFP.Dalam orasinya, Khan turut 

PM Pakistan Ikut Demo Masalah Kashmir

menyerang Perdana Menteri India 
Narendra Modi. Khan bahkan 
membandingkan pemerintahan Modi 
seperti kepemimpinan Ketua Partai Nazi 
Jerman, Adolf Hitler.Hubungan Pakistan 
dan India terus memanas setelah New 
Delhi mencabut status istimewa Kashmir 
pada awal Agustus lalu. 
Pencabutan status otonomi itu dilakukan 
Modi menyusul bentrokan yang kembali 
pecah di perbatasan kedua negara di 
Kashmir pada akhir Juli lalu. Insiden itu 
menewaskan empat personel India dan 
tiga militan.Pakistan mengecam 
pencabutan status otonomi tersebut 
hingga mengancam akan mengusir duta 
besar India di Islamabad.Khan juga 
berencana membawa isu Kashmir saat 
dirinya menghadiri Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di 
New York pada September mendatang.
Khan bahkan tengah mempertimbangkan 
menutup jalur perdagangan India menuju 
Afghanistan melalui negaranya. Ia juga 
berencana menutup seluruh jalur udara 
India yang melawati negaranya sebagai 
bentuk bentuk protes terhadap keputusan 
Modi.
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banyak kecaman, namun Schlegl 
berkeras beberapa 
penduduk telah 
membantu 
pembuatan patung 
Trump secara 
sukarela selama 
beberapa 
pekan.Patung itu 
rencananya 
diresmikan Sabtu. 
Menjelang 
peresmian, patung 
tersebut dijaga agar 
tidak rusak, 
meskipun 
masyarakat 
setempat 
mengancam akan 
membakar.
Pemilik tanah 
tempat patung berdiri menyatakan 
hanya akan memberikan waktu selama 

dua bulan. Setelah itu, patung Trump 
harus dibakar 
selambat-
lambatnya pada 31 
Oktober 
mendatang.
Sebelumnya 
patung kayu 
Melania Trump 
yang diresmikan 
pada Mei lalu 
mengundang 
berbagai reaksi. 
Ada yang 
melihatnya 
sebagai sebuah 
parodi tetapi ada 
pula yang 
menganggapnya 
sebagai orang-
orangan sawah 

yang harus dibuang.

Pembalap Formula 2 ( F2), Anthoine 
Hubert, meninggal dalam kecelakaan 
yang terjadi di Sirkuit Spa 
Francorchamps, Belgia, Sabtu 
(31/8/2019). Kejadian nahas kembali 
terjadi pada 
ajang balap 
mobil. Pembalap 
F2 dari tim BWT 
Arden, Anthoine 
Hubert, harus 
meregang 
nyawa kala 
sedang 
menjalani 
feature race di 
Sirkuit Spa-
Francorchamps, 
Belgia. Hubert 
tewas dalam 
kecelakaan yang 
terjadi di Putaran 
2 ketika mobil 
yang 
ditumpanginya 
menabrak dinding pembatas. Setidaknya 
ada tiga mobil yang terlibat dalam 
kecelakaan di sesi feature race F2 GP 
Belgia Sabtu (31/8/2019) kemarin. Selain 
mobil Hubert yang menabrak dinding 
pembatas, mobil yang ditumpangi Juan 
Manuel Correa dan Giuliano Alesi juga 
mengalami kerusakan akibat menabrak 
mobil Hubert. Namun, di antara mereka 
bertiga, mobil Hubert dan Correa adalah 
yang mengalami kerusakan paling parah. 
Atas kecelakaan ini, FIA sebagai pihak 
penyelenggara balapan F2 memberikan 
pernyataan resminya seusai balapan. 
"Dengan menyesal FIA mengakui bahwa 
telah terjadi insiden serius yang 
melibatkan pembalap dengan nomor 
mobil 12 (Correa), 19 (Hubert), dan 20 
(Alesi)," ujar pernyataan resmi FIA yang 
dikutip Bolasport.com dari Crash. 
"Insiden tersebut terjadi pada sesi 
Feature Race F2 di sirkuit Spa-
Francorchamps dalam seri ke-17 musim 
ini." "Sebagai akibat dari kecelakaan 
tersebut, kami menyatakan bahwa 

Pembalap F2 Anthoine Hubert Meninggal Dunia

pembalap dengan nomor mobil 19, 
Anthoine Hubert, tewas pada pukul 
18.35 waktu setempat." FIA juga 
memberikan klarifikasi terkait kondisi 
Correa dan Alesi yang juga terlibat 

dalam 
kecelakaa
n tersebut. 
"Kondisi 
pembalap 
dengan 
nomor 
mobil 12, 
Juan-
Manuel 
Correa, 
cukup 
stabil dan 
sedang 
menjalani 
perawatan 
di CHU 
Liege 
Hospital. 
Kami akan 

memberi informasi kembali jika ada 
perkembangan." "Pembalap dengan 
nomor mobil 20, Giuliano Alesi, telah 
dinyatakan sehat seusai dicek di pos 
medis." "FIA siap membantu 
penyelenggara dan pihak berwajib, dan 
telah memulai penyelidikan atas 
insiden tersebut." Adapun Hubert 
adalah juara GP3 pada musim lalu dan 
musim ini merupakan musim 
pertamanya membalap di kelas 
F2.Pembalap yang baru berusia 22 
tahun ini telah mengklaim kemenangan 
di dua sesi sprint race musim ini, yaitu 
saat membalap di Monako dan 
Prancis. Hubert adalah pembalap 
pertama yang meninggal akibat 
kecelakaan pada waktu balapan 
sesudah Jules Bianchi pada tahun 
2015. Bianchi, yang pada waktu itu 
membalap pada untuk Marussia F1 
Team, mengalami kecelakaan di F1 GP 
Jepang 2014. Sesudah koma selama 
tujuh bulan, Bianchi dinyatakan 
meninggal dunia pada 17 Juli 2015.
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Apa Kata Bintang Anda
Chris Beard mengumumkan bakal 
mengundurkan diri pada akhir tahun 
2019 setelah lima tahun menjadi CEO 
Mozilla. Dia menggantikan Brendan 
Eich yang juga mengundurkan diri 
karena tersandung masalah politik 
2014.Beard pertama kali bergabung 
dengan 
Mozilla tahun 
2004 saat 
perusahaan 
berhasil 
mengalahkan 
situs 
pencarian 
milik 
Microsoft, 
Internet 
Explore. Lalu 
tahun 2013, 
dia dipercaya 
untuk 
menduduki 
posisi 
sebagai 
Chief 
Marketing 
Officer 
Mozilla dan 
satu tahun 
berikutnya 
menjadi CEO 
Mozilla.
Di bawah kepemimpinan Beard, Mozilla 
pernah menghentikan proyek besar 
seperti sebuah sistem operasi buatan 
sendiri yakni Firefox OS yang dirancang 
untuk bersaing dengan Android dan 
perangkat lunak iOS seperti dilansir 
CNET. Meskipun Firefox OS didukung 
sejumlah operator telekomunikasi dan 
pembuat handset namun perusahaan 
menilai dukungan ini cukup berhasil 
membuat Firefox OS melenggang di 
pasar.Melalui laman blog resmi Mozilla, 
Beard mengungkapkan rasa bangga 
telah menjadi bagian dari keluarga 
Mozilla selama 15 tahun terakhir. 
Sebelum resmi hengkang, dia dan tim 
telah melakukan beberapa inisiatif 

CEO Mozilla Mundur

Internasional 

seperti merubah kebijakan privasi 
Mozilla."Saat saya pertama kali menjabat 
CEO Mozilla lima tahun yang lalu, itu 
adalah masa yang sangat kacau dalam 
sejarah kami dan saya sangat bangga 
dengan semua yang telah dicapai tim 
kami selama bertahun-tahun," tulis 

Beard.
Lebih 
lanjut 
Beard 
mengatak
an alasan 
dirinya 
memutusk
an untuk 
hengkang 
dari 
perusahaa
n karena 
dia menilai 
Mozilla 
saat ini 
telah 
berada di 
kondisi 
yang lebih 
baik 
sehingga 
Beard 
merasa 
perusahaa
n perlu 

merekrut CEO baru.
“Dengan latar belakang itulah saya 
membuat keputusan bahwa inilah 
saatnya bagi saya untuk mengambil 
langkah mundur. Ini adalah waktu yang 
tepat untuk merekrut CEO berikutnya 
dan saya memutuskan untuk mengambil 
istirahat sambil mempertimbangkan apa 
yang harus saya lakukan ke depan," 
terangnya.Beard menambahkan bahwa 
dia dan Dewan Direksi Mozilla Mitchell 
Baker saat ini sedang mencari kandidat 
potensial untuk menjadi CEO Mozilla 
berikutnya. Namun, jika keduanya belum 
berhasil mendapatkan pengganti Bread 
maka Baker bakal diangkat sebagai CEO 
yang baru.

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)

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Jalan terbaik menghadapi masalah yang 
datang bertubi-tubi adalah bersabar. 
Tapi, bukan berarti Anda tidak perlu 
bersikap tegas, lo. 
Keuangan : Tersendat.
Asmara : Mengalah lagi.

Kalau tak ingin gagal lagi, minggu ini 
Anda harus lebih fokus. Tak perlu coba-
coba lagi, ah. Toh, Anda sudah punya 
pengalaman cukup. Jangan terus coba 
coba kalau ridak dilakukan kapan kita 
akan tahu gagal atau berhasil.
Keuangan : Tak terduga.
Asmara : Terlalu berharap.

Beruntung Anda didampingi orang-
orang yang mencintai Anda. Merekalah 
yang selalu mengingatkan setiap kali 
Anda salah langkah. 
Keuangan : Tagihan menumpuk.
Asmara : Sulit bertahan.

Kalau memang sudah siap, kenapa tak 
segera melakukan perubahan? 
Mumpung situasinya juga sedang 
kondusif, lo Tak selamanya Anda harus 
mengikuti kata orang.
Keuangan : Kejutan kecil.
Asmara : Orang ketiga.

Tampaknya konsentrasi Anda sedang 
terganggu. 
Jika dipaksakan, hasilnya bisa-bisa 
malah tidak maksimal. Cobalah 
beristirahat dan introspeksi, baru bikin 
langkah baru. 
Keuangan : Hitung cermat.
Asmara :Harmonis lagi.

Anda sepertinya terlalu baik. 
Sehinggatak heran, malah sering 
“diisengi” orang lain. 
Sekali-sekali, jangan ragu berkata tidak. 
Keuangan : Terpaksa ditunda.
Asmara : Tak puas.

Sering kali, masalah sepele memicu 

masalah yang lebih besar. Padahal, tak 
ingin, kan, jika semua aspek hidup 
Anda jadi terbawa-bawa berantakan 
hanya karena hal kecil? Maka, jangan 
membawa persoalan kantor ke rumah. 
Keuangan : Neko-neko saja.
Asmara : Curiga terus.

Selamat datang di minggu yang penuh 
gairah. Pekerjaan beres, tawaran kerja 
sama pun datang bertubi-tubi. Selama 
masih wajar, tak ada salahnya 
diseleksi. Bintang terang sedang di sisi 
anda oleh karena itu manfaakan 
dengan baik. Karena kesempatam tidak 
akan datang dua kali.
Keuangan : Menggampangkan.
Asmara : Beda tujuan.

Masalah lama kembali menimpa, 
meski tidak seberat sebelumnya. Si Dia 
akan memberikan dukungan, namun 
tampaknya Anda tak bisa lagi 
bergantung pada bantuan orangtua. 
Bersikaplah mandiri. 
Keuangan : Belum waktunya.
Asmara : Perlu dukungan.

 
Urusan keluarga akan sedikit 
menguras waktu Anda. Sebaiknya 
persiapkan stamina baik-baik, ya. 
Selain itu, jangan abaikan saran dari 
seorang teman.
Keuangan: Lebih
Asmara: Lupakan
 
Rezeki bisa datang dari mana saja, kok.
Makanya, tak perlu menggantungkan 
diri pada orang lain. Ingat dunia tak 
selebar daun kelor.
 Asal kita mau berusaha dan berdoa 
pasti ada jalan.
Keuangan : Tambahan 
saldo!Asmara : Masih ragu.

 
Bosan menjalani rutinitas? Tak ada 
salahnya mencoba hal-hal baru agar 
Anda lebih bergairah. 
Keuangan : Lebih longgar.
Asmara : Bicarakan baik-baik.

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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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

1718

Berkeliling komplek rumah menggunakan 
sepeda merupakan salah satu kegiatan 
yang bisa Anda coba. Selain bisa 
membuat Anda lebih relaks, bersepeda 
juga merupakan salah satu jenis 
olahraga. Agar lebih menyenangkan, 
Anda bahkan bisa mengajak anak dan 
anggota keluarga lain. 
Semakin populernya olahraga ini 
membuat banyak orang yang mulai 
menyukai bersepeda, 
hingga terbentuk beberapa komunitas 
sepeda. 
Tak hanya sebagai salah satu pilihan 
olahraga, bersepeda juga menjadi pilihan 
dalam menjalani aktivitas. 
Seperti pergi ke kantor, sekolah atau 
tujuan lain. Selain lebih efisien, bepergian 
dalam jarak dekat menggunakan sepeda 
bisa memberikan manfaat yang cukup 
banyak. 
Seperti mengurangi polusi udara, 
membantu menghilangkan lemak di 
dalam tubuh, membakar kalori, 
membantu menjaga kesehatan jantung 
dan paru-paru serta melatih otot kaki dan 
paha.
Demi mendukung kegiatan sehat ini, 
Pemerintah Indonesia, khususnya 
Jakarta pun mulai menyediakan jalur 
khusus sepeda di beberapa ruas jalan. 
Tak hanya Pemerintah, 
Andapun juga perlu melakukan beberapa 
persiapan sebelum bersepeda agar tetap 
nyaman.
1. Periksa sepeda secara menyuluruh
Sebelum bersepeda, sebaiknya Anda 
perhatikan kondisi setang, rem, pedal, 
dan roda sepeda masih dalam kondisi 
baik dan aman. Bila sedang tak 
bersepeda, Anda juga perlu 
memeriksanya secara rutin.

Persiapan Sebelum Bersepeda

2. Siapkan peralatan sepeda
Seperti kunci untuk jari-jari sepeda, 
alat untuk membuka cassette, alat 
pemutus dan penyambung rantai untuk 
kecepatan, kunci L, kunci Inggris, 
kunci pas, obeng, adaptor socket dan 
alat penahan casette. Peralatan ini 
akan membantu Anda untuk membuat 
perjalanan Anda tetap nyaman jika 
tiba-tiba terjadi kerusakan pada 
sepeda di tengah perjalanan. 
3. Gunakan helm
Tak hanya pengendara sepeda motor, 
pengguna sepeda juga perlu 
menggunakan helm untuk melindungi 
kepala dan menghindari luka berat bila 
Anda terjatuh dari sepeda. 
4. Gunakan pakaian yang lebih terang
Jika Anda bersepeda untuk 
beraktivitas kerja, gunakan jaket atau 
kaos dengan warna yang terang untuk 
menandakan Anda adalah pengendara 
sepeda. 
Hal ini bisa membuat pengendara 
kendaraan bermotor lainnya bisa lebih 
tertib dalam memacu kendaraannya.
5. Siapkan air minum
Bersepeda memerlukan energi yang 
cukup banyak. Andapun akan 
mengeluarkan banyak keringat. 
Siapkan air putih untuk mencegah 
terjadinya dehidrasi.  
6. Ikuti aturan
Beberapa kota di Indonesia, khusus 
Jakarta dan Bandung sudah 
menyediakan jalur khusus untuk 
pengendara sepeda. 
Meski Anda berada di dalam jalur 
khusus, Anda tetap harus mengikuti 
aturan rambu-rambu lalu lintas. Hal ini 
untuk kenyamanan dan keselamatan 
Anda selama di perjalanan. 
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PT PLN (Persero) akan memberikan 
diskon tarif untuk pengisian daya 
kendaraan seperti motor dan mobil listrik 
sebesar 30 persen. Adapun diskon 
diberikan 
untuk 
pengisian 
daya pada 
pukul 22.00 
sampai 04.00 
waktu 
setempat.Pel
aksana tugas 
Direktur 
Utama PLN 
Sripeni Inten 
Cahyani 
mengatakan, keringanan biaya pengisian 
daya kendaraan listrik tersebut diberikan 
untuk menarik minat masyarakat 
menggunakan kendaraan listrik.
"Ada diskon dari Pukul 22.00 sampai 
04.00, yang menge-charge di rumah ada 
diskon 30 persen," kata Inten, saat 
menghadiri pameran kendaraan listrik di 
Silang Monas, Jakarta, Sabtu (30/8).
Program diskon tarif listrik tersebut 
berlaku sejak 1 September, PLN belum 
menentukan batas waktu promo diskon 

Diskon Untuk Pemilik Kendaraan Listrik

tersebut.Inten melanjutkan, sebagai 
bentuk dukungan terhadap 
penggunaan kendaraan listrik, PLN 
sebelumnya sudah memberlakukan 

diskon penambahan 
daya untuk pengguna 
kendaraan listrik dan 
kompor listrk.
"Tambah daya juga 
kita siapkan sampai 
100 persen untuk 
pengguna mobil listrik 
dan motor 75 persen," 
tuturnya.Senior 
Manager General 
Affairs PLN Unit Induk 
Distribusi (UID) 

Jakarta Raya Tris Yanuarsyah 
mengungkapkan, untuk mendapat 
fasilitas diskon masyarakat harus 
mendaftarkan terlebih dahulu 
kendaraan listrik ke PLN, nantinya PLN 
akan melakukan penyesuaian diskon 
tarif."Di meter PLN ada pemakainya 
sudah terekam, bisa dilihat dia jam 
22.00 sampai 04.00 berapa Kwh, 
daftar dulu dia punya mobil listrik. Nanti 
meter kita setting itu jadi meter luar 
waktu beban puncak," paparnya.

Sakit punggung merupakan salah satu 
masalah kesehatan yang bakal sangat 
mengganggu aktivitasmu sehari-hari. 
Hal ini bisa membuatmu kesulitan untuk 
melakukan berbagai macam hal bahkan 
hingga tidur.Sakit punggung sendiri 
merupakan jenis sakit kronis yang 
paling umum dialami banyak orang. Hal 
ini bisa dipicu oleh berbagai macam hal 
mulai adanya penyakit lain atau juga 
karena gaya 
hidup.Untuk membuat 
sirna masalah 
kesehatan ini, kamu 
bisa menerapkan gaya 
hidup sehat. Selain itu 
pola makan yang sehat 
dan penuh nutrisi juga 
bisa membantu 
mengatasi rasa sakit 
yang dialami 
seseorang.
Rasa sakit di punggung 
ini muncul lantaran 
peradangan yang 
mungkin dialami 
seseorang. Kondisi 
pencernaan yang sehat 
bisa menyokong sistem otot tubuh yang 
sehat dan kamu terhindar dari masalah 
seperti sakit punggung.
Sejumlah makanan bisa menjadi biang 
keladi terjadinya peradangan dan 
berhubungan langsung dengan sakit 
punggung yang kamu alami. Dilansir 
dari Health24, berikut sejumlah bahan 
makanan yang bisa menyebabkan 
peradangan.
1.Makanan Berpengawet
Untuk mempertahankan agar makanan 
bisa dikonsumsi dalam waktu lama, zat 
pengawet bisa ditambahkan. Hal ini 
bisa memicu respons kekebalan tubuh 
sehingga persendian di punggung bisa 
mengalami masalah.
Hati-hati dengan makanan yang 
mengandung karboksil, paraben, 
selulosa, asam benzoak dan potassium. 
Semua bahan makanan yang 
disebutkan tersebut bisa menimbulkan 

Pantangan Untuk Penderita Sakit Punggung
efek peradangan pada tubuh.
2.Gula
Gula merupakan salah satu biang keladi 
utama dari peradangan dan paling sulit 
untuk dihindari. Gula yang bisa 
menyebabkan masalah ini adalah gula 
buatan yang tidak berasal dari buah.
Konsumsi gula pada makanan bisa 
menyebabkan terjadinya peradangan baik 
secara langsung ataupun tak langsung. 

Ketika kamu 
mengonsumsi 
makanan kaya 
gula setiap 
hari, tingkat 
gula dan insulin 
di tubuhmu 
sangat tinggi.
Tingginya gula 
ini bisa 
menyebabkan 
persendianmu 
mengalami 
peradangan 
secara 
konstan. 
Menurunkan 
asupan gula 

mungkin bakal sulit untuk pertama kali 
diterapkan, namun dalam jangka panjang 
bisa menimbulkan sejumlah manfaat.
3.Daging Merah
Daging merah serta berbagai olahan 
lainnya bisa memiliki hubungan dengan 
peradangan dan sebaiknya dihindari 
terutama ketika kamu mengalami sakit 
punggung. Daging merah mengandung 
gula bernama Neu5GC yang membuat 
terjadinya peradangan.
Penting untuk menurunkan konsumsi 
makanan ini agar tidak mengalami 
peradangan dan sakit punggung. 
Sebaiknya ubah jenis makanan ini dan 
ganti dengan buah atau sayur yang lebih 
sehat.Perhatikan jenis makanan yang 
kamu konsumsi setiap hari untuk 
mencegah munculnya sejumlah masalah 
kesehatan. Hal ini penting kamu 
perhatikan terutama ketika memiliki risiko 
sakit punggung. 

Tanah Air
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Kepolisian Hong Kong menembakkan 
meriam air dan gas air mata ke arah 
demonstran yang berkumpul di depan 
gedung parlemen, Sabtu (31/8).
Ribuan orang itu nekat melakukan aksi 
meski sebelumnya polisi sudah 
mengeluarkan larangan untuk tidak 
berunjuk rasa di akhir pekan atas alasan 
keamanan publik.Dikutip AFP, kericuhan 
terjadi saat para pengunjuk rasa 
melakukan aksi bakar-bakaran, 
melemparkan batu dan mengarahkan 
laser ke polisi anti huru hara yang 
berusaha membubarkan mereka.Para 
pedemo juga berusaha menerobos 
barikade yang dipasang di depan gedung 
parlemen. Kepolisian mengeluarkan 
larangan unjuk rasa akhir pekan ini 
merujuk pada aksi-aksi sebelumnya, di 
mana demonstran tak hanya membawa 
"bahan bakar, alat untuk memblokade 
jalan, tapi juga bom bensin, bata, 
tombak, tiang baja, juga senjata buatan 
lainnya untuk menghancurkan properti 
publik, melanggar aturan sosial, dan 
melukai orang lain."
Awalnya kelompok pegiat Front Hak 
Asasi Manusia Hong Kong (CHRF) yang 
menggagas aksi demonstrasi damai 
pada akhir pekan ini memutuskan 
membatalkan rencana mereka setelah 

Demo Hong Kong Kembali Ricuh

gagal mendapatkan izin dari kepolisian, 
serta penangkapan dan penganiayaan 
terhadap sejumlah tokoh aktivis.
Namun, tak adanya izin ternyata tak 
menghentikan pemrotes melakukan 
aksi.Dua aktivis pro demokrasi Hong 
Kong, Joshua Wong dan Agnes Chow, 
yang sempat ditangkap polisi kini sudah 
dibebaskan. Keduanya lepas dari 
tahanan dengan jaminan, setelah 
dicokok karena dianggap menghasut 
penduduk untuk mengikuti demonstrasi 
pekan lalu.Awalnya, para demonstran 
menuntut pemerintah membatalkan 
pembahasan rancangan undang-
undang ekstradisi yang memungkinkan 
tersangka satu kasus diadili di negara 
lain, termasuk China.Para demonstran 
tak terima karena menganggap sistem 
peradilan di China kerap kali bias, 
terutama jika berkaitan dengan Hong 
Kong sebagai wilayah otonom yang 
masih dianggap bagian dari daerah 
kedaulatan Beijing. Mereka khawatir 
beleid itu digunakan untuk 
membungkam para aktivis yang tidak 
sepakat dengan aturan yang diterapkan 
China.Berawal dari penolakan RUU 
ekstradisi, demonstrasi itu pun 
berkembang dengan tuntutan untuk 
membebaskan diri dari China.
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Tanah AirInternasional

Asisten Pribadi Presiden Donald Trump, 
Madeleine Westerhout dipecat, karena 
dituduh membocorkan informasi pribadi 
terkait keluarga presiden.
Menurut laporan yang dikutip dari BBC 
pada Sabtu (31/8), perempuan itu 
"minum-minum dan membual soal akses 
khususnya kepada Presiden Trump" 
selama liburan keluarga presiden di New 
Jersey.Westerhout dituduh memberitahu 
awak media tentang informasi yang 
bersifat pribadi. Tak perlu waktu lama 
setelahnya, Westerhout dipaksa 
mengundurkan diri dari jabatannya pada 
Kamis (29/8) lalu.
Ditanya wartawan tentang pemecatan 
asisten pribadi Trump, pihak gedung 
putih menolak memberikan komentar.
Diduga, omongan Westerhout dilontarkan 
dalam obrolan makan malam dengan 
sorang wartawan di sebuah hotel di 
Berkeley Heights, New Jersey. Dalam 
obrolan yang tidak direkam itu, 
Westerhout dikabarkan menceritakan 
detail keluarga presiden Amerika Serikat. 
Kejadian itu bertepatan dengan periode 
liburan keluarga Trump di klub pribadinya 
di Bedminster, New Jersey, awal Agustus 
lalu.Meski demikian, tidak diketahui 

Trump Pecat Asisten Pribadinya

bagaimana Presiden Trump 
mengetahui tentang percakapan 
asisten pribadinya itu.
Telah lama dicurigai
CBS News mengabarkan, beberapa 
pejabat Gedung Putih telah lama 
mencurigai Westerhout tidak loyal 
kepada Trump.
"Dia adalah mata-mata sejak hari 
pertama yang berusaha menggunakan 
kedekatannya dengan presiden untuk 
menjilat kelompok pencela," kata 
seorang pejabat Gedung Putih yang 
tidak disebut namanya.Westerhout 
yang juga mantan ajudan Komite 
Nasional Partai Republik, terlihat 
marah dan menangis pada malam 
Pemilu 2016 di mana Trump 
dinyatakan menang. Pernyataan 
tersebut dimuat dalam dua buku 
tentang Gedung Putih.Meski 
dilaporkan sempat kecewa dengan 
kemenangan Trump, pada akhirnya 
wanita 29 tahun itu berhasil mendapat 
posisi sebagai asisten pribadi Trump, 
dengan gaji mencapai USD 145.000. 
Profesinya tersebut sekaligus menjadi 
"gerbang akses" menuju 

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) telah 
menetapkan perolehan suara partai 
politik hasil Pemilu 2019. Penetapan 
perolehan suara dan jumlah kursi di 
DPR 2019-2024 itu dilakukan di kantor 
KPU pusat, Sabtu (31//8/2019). 
Berdasarkan penghitungan KPU, 
jumlah total suara sah Pileg 2019 untuk 
pemilihan anggota DPR adalah 
139.970.810 suara. Berikut perolehan 
suara 16 partai politik diurutkan 
berdasarkan perolehan kursi terbanyak: 
1. PDI-P: 128 kursi Jumlah suara: 
27.503.961 (19,33 persen) Status: 
Memenuhi ambang batas 
2. Golkar: 85 kursi Jumlah suara: 
17.229.789 (12,31 persen) Status: 
Memenuhi ambang batas 
3. Gerindra: 78 kursi Jumlah suara: 
17.596.839 (12,57 persen) Status: 
Memenuhi ambang batas 
4. Nasdem: 59 kursi Jumlah suara: 
12.661.792 (9,05 persen) Status: 
Memenuhi ambang batas 
5. PKB: 58 kursi Jumlah suara: 
13.570.970 (9,69 persen) 
Status: Memenuhi ambang batas 
6. Demokrat: 54 kursi Jumlah suara: 
10.876.057 (7,77 persen) 
Status: Memenuhi ambang batas 

 Perolehan Kursi DPR 2019 - 2024

7. PKS: 50 kursi Jumlah suara: 
11.493.663 (8,21 persen) 
Status: Memenuhi ambang batas 
8. PAN: 44 kursi Jumlah suara: 9.572.623 
(6,84 persen) Status: Memenuhi ambang 
batas 
9. PPP: 19 kursi Jumlah suara: 6.323.147 
(4,52 persen) Status: Memenuhi ambang 
batas 
10. Berkarya: 0 kursi Jumlah suara: 
2.902.495 (2,09 persen) 
Status: Tidak memenuhi ambang batas 
11. PSI: 0 kursi Jumlah suara: 
2.650.361(1,85 persen) 
Status: Tidak memenuhi ambang batas 
12. Hanura: 0 kursi Jumlah suara: 
2.161.507 (1,54 persen) Status: Tidak 
memenuhi ambang batas 
13. PBB: 0 kursi Jumlah suara: 1.990.848 
(0,79 persen) 
Status: Tidak memenuhi ambang batas 
14. Perindo: 0 kursi Jumlah suara: 
3.738.320 (2,07 persen) Status: Tidak 
memenuhi ambang batas 
15. PKPI: 0 kursi Jumlah suara: 312.775 
(0,22 persen) 
Status: Tidak memenuhi ambang batas 
16. Garuda: 0 kursi Jumlah suara: 
702.536 (0,5 persen) 
Status: Tidak memenuhi ambang batas
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presiden.Westerhout sempat menjadi 
pembicaraan di media AS pada akhir 
2016. Oleh media, wanita berambut 
panjang itu dijuluki sebagai "penjaga 
gerbang Trump". Kehadirannya di 
Trump Tower, atau properti lain milik 
Trump dianggap sebagai tanda akan 
hadirnya tamu penting.Ketika jurnalis 
senior Bob Woodward mengeluh 
kepada Trump, tentang permintaannya 
yang belum diteruskan oleh Kellyanne 
Conway, staf yang lebih senior, Trump 
mengatakan bahwa dia seharusnya 
menghubungi Westerhout."Madeleine 
adalah kuncinya. Dia rahasianya," kata 
Trump yang kerap menyebut 
Westerhout sebagai "wanita cantik" itu.
Sejak menjadi staf kepresidenan, 

Westerhout memiliki kantor langsung di 
depan Oval Office di Sayap Barat yang 
menjadi kompleks perkantoran utama di 
Gedung Putih.
The New York Times melaporkan, 
Westerhout kerap mengabadikan momen 
dirinya selama berada di Gedung Putih 
atau ketika berpergian mendampingi 
presiden. Momen-momen tersebut 
diunggah dalam akun Instagram 
pribadinya.Kabar pemecatan Westerhout 
pertama kali diberitakan oleh The New 
York Times. Mengutip dari sumber 
Gedung Putih, Westerhout disebut 
sebagai "karyawan yang terpisah" dan 
akan dilarang untuk kembali ke kantor 
dan kediaman resmi kepresidenan sejak 
Jumat kemarin.

Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (31/8), 
menempatkan satu kapal tanker minyak 
Iran ke dalam daftar hitam. Kapal tanker 
Iran Adrian Darya sebelumnya ditahan 
selama berminggu-minggu oleh Gibraltar, 
tapi dilepas meskipun ada upaya 
Washington untuk menahannya.
Departemen Keuangan AS menyatakan 
kapal itu, yang sebelumnya dikenal 
sebagai Grace 1, adalah "properti yang 
diblokir" di bawah perintah anti-teroris, 
dan "siapa pun yang memberikan 
dukungan kepada Adrian Darya 1 
berisiko terkena sanksi."
Ketegangan antara Teheran dan 
Washington telah meningkat sejak 
Presiden AS Donald Trump menarik diri 
dari perjanjian nuklir penting antara AS 
dan Iran pada tahun lalu dan 
menerapkan kembali sanksi unilateral 
yang melumpuhkan.Dua minggu lalu, 
Amerika Serikat mengancam akan 
melarang visa bagi awak kapal.
Washington menyatakan kapal itu 
membawa minyak mentah yang pada 

Kapal Tanker Iran Masuk Daftar Hitam AS

akhirnya menguntungkan Pasukan 
Pengawal Revolusi Islam Iran, Quds, 
yang terdaftar sebagai organisasi 
teroris.
"Kapal-kapal seperti Adrian Darya 1 
memungkinkan IRGC-QF untuk 
mengirim dan mentransfer sejumlah 
besar minyak, yang mereka coba 
sembunyikan dan jual secara ilegal 
untuk mendanai kegiatan memfitnah 
rezim dan menyebarkan terorisme," 
kata Sigal Mandelker, Wakil Sekretaris 
Terorisme dan Keuangan Intelijen 
AS.Departemen Keuangan AS 
mengatakan kapten Adrian Darya, 
Akhilesh Kumar, juga dikenai sanksi 
berdasarkan perintah tersebut, yang 
umumnya melarang transaksi dengan 
properti yang diblokir oleh orang-orang 
AS."Selain itu, orang yang melakukan 
transaksi tertentu dengan individu dan 
entitas yang ditunjuk hari ini dapat 
terkena sanksi atau dikenakan 
tindakan penegakan hukum," kata 
Depkeu AS.
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Kepolisian Hong Kong akhirnya 
membebaskan dua aktivis pro-demokrasi 
Hong Kong dari partai politik Demosisto, 
Joshua Wong dan Agnes Chow. 
Keduanya dinyatakan bebas dengan 
jaminan, setelah ditangkap pada Jumat 
(30/8) pagi waktu setempat.
"Saya hanya bisa memberi tahu 
pemerintah Beijing dan Hong Kong 
bahwa penangkapan dan tuduhan tidak 
akan menenangkan kemarahan publik," 
ungkap Wong kepada awak media di luar 
pengadilan.Wong menegaskan, tuntutan 
politik yang diarahkan kepada para 
aktivis pro-demokrasi hanya akan 
memperkuat perjuangan demonstran 
Hong Kong, 
Time mengabarkan pada Jumat 
(30/8).Menurut keterangan Partai 
Demosisto, Wong ditangkap di dekat 
stasiuan MTR di Selatan Hong Kong. 
Pria 22 tahun itu dipaksa masuk ke 
dalam mobil. 
Dia lalu dibawa ke markas polisi di Wan 
Chai.Sekitar satu jam berselang, Agnes 
Chow juga ditangkap. Aktivis itu 
ditangkap di rumahnya.

Aktivis Hong Kong Bebas Dengan Jaminan

Dilansir dari laman Time, juru bicara 
kepolisian mengonfirmasi bahwa 
Wong ditangkap atas tuduhan 
menghasut, mengorganisasi, dan 
berpartisipasi dalam aksi ilegal. 
Tuduhan tersebut diarahkan 
kepadanya terkait insiden unjuk rasa di 
depan markas polisi, 21 Juni lalu.
Penahanan Wong dilakukan dua 
minggu sebelum dia dijadwalkan pergi 
ke Washington D.C, Amerika Serikat 
untuk menghadiri sidang Hak Asasi 
Manusia dan Demokrasi Hong Kong. 
Time melaporkan,
 waktu penangkapan dua pendiri Partai 
Demosisto itu dinilai sensitif, karena 
berdekatan dengan rencana pawai 
yang akan dilakukan demonstran Hong 
Kong Sabtu ini.
Pawai yang ditujukan untuk 
menyerukan hak pilih universal bagi 
Hong Kong itu, dikabarkan tidak 
mendapat izin dari pihak kepolisian. 
Protes pro-demokrasi Hong Kong yang 
akhir-akhir ini berujung ricuh, menjadi 
alasan polisi untuk melarang pawai 
tersebut.

 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah 
menetapkan perolehan kursi masing-
masing partai politik (Parpol) yang lolos 
masuk parlemen pada Sabtu 
(31/8/2019). Ada sembilan parpol yang 
lolos 
masuk 
DPR yaitu 
PDIP, 
Golkar, 
Gerindra, 
PKB, 
Nasdem, 
Demokrat, 
PKS, PAN 
dan 
PPP.Dari 
parpol 
yang lolos 
tersebut, 
Koalisi 
Indonesia 
Kerja (KIK) 
yang 
mendukun
g presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) 
dan wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin 
menguasai 54,9 persen atau 349 kursi 
di DPR. Mereka terdiri atas PDIP, 
Golkar, PKB, Nasdem dan PPP.Hasil 
penetapan KPU memperlihatkan PDIP 
memperoleh 128 kursi (19.33 persen), 
Golkar 85 kursi (12,31 persen), NasDem 
59 kursi (9.05 persen), PKB 58 kursi, 
dan PPP 19 kursi (4.52 persen).Dengan 
hasil tersebut, Ketua Umum (Ketum) 
Partai Golkar (PG) Airlangga Hartarto 
menjamin pemerintahan Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) di periode kedua 
(2019-2024) akan lebih stabil dan 
efektif. Dia menegaskan itu karena 
dirinya selaku ketum partai pemenang 
kedua di parlemen. Bersama anggota 
KIK Jokowi-Amin tidak akan mendapat 
kesulitan dalam mengeksekusi berbagai 
program ke depan."Dengan 
kemenangan yang ada, saya jamin 
Presiden Joko Widodo pada masa 
jabatan kedua akan lebih gencar dalam 
mengejar reformasi kebijakan. Kita 

Koalisi Jokowi Kuasai 54,9% Kursi DPR

Tanah Air

punya dukungan kuat di parlemen. Kami 
juga mengendalikan sebagian besar 
pemerintah daerah dan daerah 
parlemen," kata Airlangga di Jakarta, 

Minggu 
(1/9/2019).
Di tempat 
terpisah, 
Direktur 
Eksekutif 
Lembaga 
Survei 
Indo 
Barometer 
Muhamma
d Qodari 
mengemu
kakan jika 
mau aman 
dan stabil, 
Jokowi 
harus 
menamba
h satu 
anggota 

koalisi baru. Bahkan bisa tambah dua 
anggota koalisi lagi sehingga dukungan 
di parlemen lebih dari 70 persen."Jokowi 
pasti tetap waswas kalau kursi di 
parlemen cuma 54 persen seperti 
sekarang,” kata Qodari.
Dia melihat dukungan yang hanya 54 
persen sangat rentan. Jika salah satu 
anggota koalisi saja yang lari atau keluar 
dari koalisi maka dukungan terhadap 
pemerintah berada di bawah 50 persen. 
Kondisi ini sangat berbahaya bagi Jokowi 
dalam menyukseskan berbagai kebijakan 
yang harus mendapat persetujuan 
parlemen.Di sisi lain, loyalitas dan disiplin 
dari lima anggota Koalisi Indonesia Kerja 
(KIK) saat ini bervariasi. Kondisi itu 
menyulitkan Jokowi dalam mengambil 
kebijakan penting.“Maka ya tambah 
minimal satu partai bahkan dua partai,” 
jelas Qodari.Menurutnya, partai yang 
bisa diajak bergabung adalah Gerindra 
dan Demokrat. Jika tambah satu cukup 
Gerindra. Sementara jika tambah dua, 
Gerindra dan Demokrat harus diajak. 

Internasional
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Salah satu penyelenggara pawai, 
Bonnie Leung mengatakan kepada 
media lokal bahwa polisi telah 
menyatakan "perang" terhadap semua 
pengunjuk rasa Hong Kong. Namun, 
para peserta aksi tetap bersikukuh 
untuk mengadakan pawai sesuai 
rencana.Menyusul larangan pawai 
pengunjuk rasa Hong Kong, polisi 
melakukan penangkapan terhadap 
sejumlah aktivis dan politisi, tidak 
terkecuali Joshua Wong dan Agnes 
Chow.Selain dua aktivis muda itu, 
polisi juga mengumumkan 
penangkapan seorang anggota 
parlemen pro-demokrasi, Cheng 
Chung-tai, Jumat Sore. 
Di saat yang sama, Mantan Ketua 
Serikat Mahasiswa di Universitas Hong 
Kong, Althea Suen (23) juga ditangkap.
Sementara itu, pada Kamis malam 
Andy Chan, ketua partai pro-demokrasi 
yang dilarang pemerintah, telah lebih 
dulu ditahan. Chan ditangkap ketika 
berusaha keluar dari Hong Kong lewat 
jalur udara.Nasib malang juga 
menimpa Jimmy Sham, penyelenggara 
pawai. Sham diserang ketika sedang 
makan siang di sebuah restoran di 
pusat Kowloon, Kamis lalu. Media 
setempat melaporkan, Sham diserang 
oleh pria bertopeng dengan 
menggunakan pemukul bisbol.
Di hari yang sama, penyerangan juga 
dilakukan kepada aktivis lainnya, Max 
Chung di pinggiran Utara Hong Kong. 

Max didatangi oleh sekelompok orang 
dengan tongkat besi yang kemudian 
langsung menyerangnya.
Time menuliskan, penangkapan Wong 
dan Chow dipastikan akan memperburuk 
ketegangan politik di wilayah bekas 
jajahan Inggris itu.
Selama berbulan-bulan, rangkaian aksi 
protes telah dilangsungkan di Hong Kong. 
Ketegangan dipicu oleh Rancangan 
Undang-undang (RUU) ekstradisi. 
Pengunjuk rasa mempermasalahkan isi 
RUU ekstradisi yang memungkinkan 
warga Hong Kong untuk diproses 
menurut hukum China daratan.
Situasi semakin memanas, setelah 
sejumlah bentrok antara petugas dengan 
demonstran terjadi, disusul sejumlah 
penangkapan para peserta aksi. Atas 
kejadian tersebut, polisi dinilai terlalu 
berlebihan dalam menanggapi pengunjuk 
rasa. 
Tuntutan demonstran pun meluas, 
mencakup hak demokrasi.
Hingga saat ini, pemerintah belum 
mencabut status keadaan darurat dalam 
upaya memulihkan ketertiban di Hong 
Kong. 
Pun demikian dengan pemerintah China 
yang juga mengintensifkan retorikanya 
soal kerusuhan. Melalui kantor berita milik 
pemerintah China, Xinhua, aksi protes 
Hong Kong disebut sebagai revolusi. 
Media memberitakan, garnisun militer 
setempat, lengkap dengan kendaraan 
anti huru hara telah disiapkan.
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Setidaknya lima orang tewas akibat 
tembakan seorang pria bersenjata di 
Odessa, Texas, Amerika Serikat, Sabtu 
(31/8). Polisi mengatakan tersangka 
sudah ditembak dan mati terbunuh.
Seperti dilaporkan Al Jazeera, polisi 
mengatakan pelaku melepaskan 
tembakan secara acak, mengenai lebih 
dari 20 orang. Dia juga sempat membajak 
satu kendaraan dinas pos di Texas Barat. 
Tiga petugas penegak hukum termasuk di 
antara korban yang terluka.Kepala Polisi 
Odessa, Michael Gerke mengatakan 
bahwa selain petugas yang terluka, ada 
setidaknya 21 korban penembakan warga 
sipil. Dia mengatakan setidaknya lima 
orang tewas.Gerke tidak mengatakan 
apakah penembak itu termasuk di antara 
korban tewas.“Tidak ada penembak aktif 
saat ini. Semua agen sedang menyelidiki 
laporan kemungkinan tersangka," kata 
Polisi Midland di Facebook. Kota Midland 
bertetangga dekat dengan 
Odessa.Menurut pihak berwenang, 
penembakan dimulai dengan perhentian 
lalu lintas. Tersangka penembak, 
digambarkan oleh polisi sebagai pria kulit 
putih berusia 30-an, mulai menembaki 
penegak hukum. Dia kemudian membajak 

kendaraan Layanan Pos AS dan terus 
menembak secara acak.Gerke 
mengatakan pihak berwenang percaya 
penembakan itu sudah berakhir, tetapi 
ia mendesak warga untuk tetap 
waspada."Saya ingin mengingatkan 
semua warga Texas bahwa kami tidak 
akan membiarkan Negara Lone Star 
dikuasai oleh kebencian dan 
kekerasan. Kami akan bersatu, seperti 
yang selalu dilakukan Texas, untuk 
menanggapi tragedi ini," kata Gubernur 
Texas Greg Abbott dalam satu 
pernyataan.

Penembakan Di Texas, 5 Orang Tewas
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

Dicari kasir full time harus kerja 
weekend.
Hub : 267 - 758 - 6785

Looking for full time counter
person for cleaners. Good Pay
we need hurry.
Call 302 - 385 - 1089

Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) 
Jenderal Pol Tito Karnavian akan 
mengunjungi Papua dan Papua Barat 
selama sepekan. Kunjungan akan 
dimulai besok (2/9) untuk memantau 
kondisi setelah 
terjadi 
kerusuhan.
Tito menyebut 
akan melakukan 
kunjungan itu 
bersama dengan 
Panglima TNI 
Marsekal Hadi 
Tjahjanto. 
"Saya sendiri 
dengan Bapak 
Panglima TNI 
kemungkinan besar besok akan kesana 
ya, untuk mengendalikan betul-betul 
situasi terkendali dan melakukan 
langkah penegakan hukum," kata Tito 
di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, 
Minggu (1/9).Tito memperkirakan ia 
akan tinggal di Papua selama kurang 
lebih sepekan. Ia juga mengatakan 
akan terus memantau hingga kondisi 
benar-benar aman.menerjunkan kurang 
lebih 6.000 personel gabungan dan  
menyiagakan pesawat serta helikopter 
di Papua dan Papua Barat.
"Saya akan [tinggal di Papua] paling 
tidak mungkin empat, lima hari, 

Kapolri Akan Kunjungi Papua

Tanah Air

seminggu. [Saya] akan ada di situ sampai 
situasi benar-benar aman," 
ungkapnya.Meskipun begitu ia 
menegaskan saat ini kondisi di wilayah 
tersebut sudah berlangsung relatif aman. 

Ketegangan di Papua 
dan Papua Barat 
sempat meningkat 
pekan lalu. Aksi unjuk 
rasa pada Kamis 
(29/8), menimbulkan 
kerusakan material di 
berbagai tempat dari 
Sentani, Abepura, 
Kotaraja hingga 
Jayapura.Massa 
pengunjuk rasa 
sempat membakar 
beberapa gedung 

dan pertokoan sepanjang Abepura, 
Entrop, dan Jayapura. Lalu, bangunan 
Kantor Telkom, dan Pos Jayapura.
Bangunan Kantor Bank Indonesia (BI) 
Perwakilan Papua, RS Provita Jayapura, 
Mal Jayapura, dan pertokoan yang 
berada di sekitarnya juga dilempari dan 
dirusak massa pengunjuk rasa.
Di Deiyai, demo masyarakat Papua 
mengakibatkan seorang anggota TNI 
tewas terkena panah dan dua warga sipil 
meninggal dunia.Pemerintah belum 
memberikan keterangan lengkap atas 
total kerugian dan jumlah korban dalam 
gelombang demonstrasi di Papua dan 
Papua Barat.
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