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Tersangka provokasi asrama mahasiswa 
Papua di Surabaya Jawa Timur 
bertambah lagi. Setelah caleg gagal 
Gerindra, Tri Susanti jadi tersangka, 
sekarang Veronica Koman. Lalu, 
siapakah Veronica Koman yang telah 
melakukan provokasi terhadap 
masyarakat Papua melawan pemerintah 
dan menuntut kemerdekaan itu? 
Veronica Koman ini mempunyai nama 
lengkap Veronica Koman Liau, lahir di 
Medan, 14 Juni 1988 dan 
menyelesaikan kuliahnya di Universitas 
Pelita Harapan, Jakarta hingga 

mendapat gelar Sarjana Hukum. Lebih 
banyak bekerja di LBH Jakarta hingga 
Agustus 2016, lebih banyak menangani 
isu-isu Papua, pengungsian internasional 
dan pencari suaka. Veronica Koman aktif 
sebagai aktivis dan merupakan pengacara 
publik yang kerap berhubungan dengan 
isu-isu Papua, pengungsian internasional 
dan pencari suaka. Dalam hal isu 
pengungsi dan pencari suaka, banyak 
klien Veronica Koman yang berasal dari 
Afghanistan dan Iran yang terdampar di 
Indonesia. Veronica Koman membantu 
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mereka untuk mendapatkan status 
pengungsi sesuai dengan hukum 
pengungsi internasional di UNHCR 
(lembaga PBB yang membawahi 
pencari suaka dan pengungsi). 
Namanya menjadi terkenal ketika pada 
Mei 2017 dalam sebuah orasi 
mendukung pembebasan Basuki 
Tjahaja Purnama alias Ahok  Selasa 
(9/5/2017) lalu. Koman malah berorasi 
dengan nada  penghinaan terhadap 
rezim Presiden Joko Widodo. Veronica 
Koman menyebut bahwa rezim Jokowi 
lebih kejam dibanding era Susilo 
Bambang Yudhoyono ( SBY ). Dikutip 
dari video Veronica Koman yang viral, 
terlihat seorang orator yang berorasi 
secara menggebu-gebu, "Hari ini, kita 
dipertontonkan oleh peradilan yang 
nista. Tidak ada itu istilah penistaan 
agama." "Yang ada adalah peradilan 
yang sangat nista dan hakim yang 
nista,” teriak veronica menggunakan 
pengeras suara. Orasi Veronica Koman 
yang menyinggung Jokowi itu sempat 
membuat berang Mendagri Tjahjo 
Kumolo. Dan mengultimatum Veronica 
untuk segera meminta maaf 
memberikan klarifikasi atas 
pernyataannya. Veronica Koman pun 
dilaporkan kepada polisi. Laporan itu 
tercatat dalam Nomor: 
TBL/2314/V/2017/PMJ/Dit. Reskrimum. 
Wanita yang akrab dipanggil Vero ini 

tinggal di kawasan Jelambar, Grogol 
Petamburan, Jakarta Barat. Banyak 
wartawan datang untuk meminta 
wawancara. Sayang tak banyak yang 
dapat digali, karena Vero seperti ingin 
menghindar. Setelah lama tak tampil di 
depan publik, wanita yang memperoleh 
gelar sarjana hukum dari kampus Pelita 
Harapan di Jakarta ini ternyata dalam 
aktivitasnya Veronica adalah penulis, 
jurnalis dan juga aktivis pembebasan 
Papua. Cuitan-cuitannya benar-benar luar 
biasa memiringkan sejarah yang ada 
mengenai pembebasan Papua Barat 
dengan menyebut Indonesia yang 
menjajah. Vero dikenal aktif sebagai 
aktivis, terutama yang bertajuk 
kemerdekaan bagi rakyat Papua. Tak 
tanggung-tanggung, pada tahun 2017, 
Veronica Koman  juga tercatat pernah 
pergi ke Jenewa, dalam sebuah forum 
untuk  berbicara perihal kondisi HAM di 
Papua. Pada akhir 2018 kemarin, tercatat 
Veronica Koman yang adalah seorang  
advokat HAM dari Civil Liberty Defenders 
juga sibuk menjadi perantara negosiasi 
antara polisi dengan Aliansi Mahasiswa 
Papua (AMP) saat terjadi permasalahan 
dalam aksi damai di Surabaya yang 
melibatkan beberapa aktivis. Setelah itu, 
Veronica Koman lebih luas dikenal 
sebagai aktivis Papua yang memiliki juga 
jaringan di luar negeri. Momen peristiwa 
Kalasan Surabaya tentu saja  direspon 
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aktif oleh Koman. Koman berulang kali 
mencuit tentang peristiwa tersebut dan 
tentu berasal dari sudut pandangnya 
sendiri. Perjuangannya mengenai 
kesetaraan hak dan harga diri orang 
asli Papua alias OAP patut diapresiasi. 
Akan tetapi, orang ini sepertinya 
kebablasan dan terlalu berlebihan. 
Kritikannya kepada aparat memang 
harus kita lihat sebagai masukan keras, 
akan tetapi, serangannya terlalu brutal 
dan cenderung malah menyebarkan 
hoax dan ujaran provokasi. Akhirnya 
setelah polisi melihat sepak terjang 
Veronica yang sudah melanggar 
hukum. Maka polisi menetapkan 
Veronica Koman menjadi tersangka 
setelah diduga menyebar hoax dan 
provokasi di media sosial yang memicu 
kerusuhan massa di asrama mahasiswa 
Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, 
Rabu (4/9/2019). Menurut Kapolda 
Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan, 
Veronica merupakan kuasa hukum 
Komite Nasional Papua Barat (KNPB). 
Unggahan-unggahan Veronica di media 
sosial diduga memicu kerusuhan di 
sejumlah wilayah di Papua dan Papua 
Barat. Bekerja sama dengan BIN dan 
Interpol, kepolisian berusaha melacak 
keberadaannya yang telah kabur di luar 

negeri. Veronica Koman disangkakan 
dengan Pasal 160 KUHP serta UU ITE. 
Dalam menetapkan Koman sebagai 
tersangka, Polisi melihat paling tidak ada 
lima postingan Vero yang membuat aksi 
rasialis itu akhirnya merembet kemana-
mana hingga ke Papua. "Pada saat 
kejadian kemarin yang bersangkutan 
tidak ada di tempat namun di twitter 
sangat aktif dari tanggal 17 Agustus 
memberitakan, mengajak provokasi di 
mana dia ada mengatakan ada seruan 
mobilisasi aksi monyet turun ke jalan 
untuk besok di Jayapura ini tanggal 18 
agustus, ini ada media juga dan ini pakai 
bahasa Inggris juga nanti akan 
ditayangkan," ujar Luki. "Ada lagi tulisan 
momen polisi mulai tembak ke dalam, ke 
asrama Papua, total 23 tembakan, 
termasuk gas air mata. Anak-anak tidak 
makan selama 24 jam, haus dan 
terkurung, disuruh keluar ke lautan 
massa. Kemudian ada lagi 43 mahasiswa 
Papua ditangkap tanpa alasan yang 
jelas. Lalu 5 mahasiswa terluka, 1 kena 
tembakan gas air mata, dan semua 
kalimat selalu ditulis dengan bahasa 
Inggris," tambah Luki. Ada lagi cuitan 
twitter dari Vero yang berani memframing 
seolah-olah 2000 personel Banser NU 
sudah diturunkan di Papua Barat untuk 
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menyisir kelompok anti NKRI, twit ini 
untungnya segera dihapusnya. Twitter 
Koman yang  berisi hal-hal provokasi 
dan mengarah 
ke hoaks ini 
yang membuat 
Polisi 
menetapkan 
dirinya 
sebagai 
tersangka 
dengan 
ancaman 
pasal berlapis, 
yaitu UU ITE, 
UU KUHP 
160, UU 1 
tahun 46,dan 
UU 40 tahun 
2008. Jadi 
tidak salah jika 
Kepolisian 
Daerah Jawa 
Timur 
menetapkan 
Veronica Koman ini sebagai tersangka. 
Dan meminta bantuan Interpol untuk 
melacak keberadaan Veronica Koman 
dan menangkapnya. Kapolda Jatim 
Irjen Pol Luki Hermawan 
menyampaikan pihaknya mengawasi 

keberadaan Veronica di Jatim sejak 
Desember 2018. "VK (Veronica Koman) 
sangat aktif dan setiap kejadian kalau kita 

cek file di 
Jatim setiap 
ada kejadian 
terkait 
masalah 
Papua, yang 
bersangkutan 
selalu ada di 
tempat, seperti 
bulan 
Desember 
(2018)," kata 
Luki di 
Mapolda 
Jatim, Rabu 
(4/9). 
Desember 
2018, 
Veronica 
memang 
berada di 
Jatim. Saat itu 

ia sebagai pendamping sekaligus kuasa 
hukum 300 mahasiswa Papua yang 
tengah menggelar aksi peringatan ulang 
tahun Papua Barat ke-57 di Surabaya. 
Aksi tersebut berujung bentrokan antara 
mahasiswa Papua dengan sejumlah 
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anggota ormas. Akibatnya 16 
mahasiswa mengalami luka-luka. 
Buntutnya ratusan mahasiswa Papua 
kemudian diamankan ke Kapolrestabes 
Surabaya pada malam harinya. Luki 
mengatakan saat itu Veronica juga 
diduga membawa dua orang wartawan 
asing dari Australia ke Surabaya. 
Namun, ternyata dua wartawan asing 
tersebut tidak memiliki dokumen atau 
izin melakukan peliputan. "Dia 
membawa wartawan asing dua orang, 
dan waktu itu bisa kami (cegah), yang 
wartawan asing tanpa dokumen untuk 
meliput," kata Luki. Pada Agustus tahun 
ini, meski tak sedang berada di 
Surabaya, Veronica aktif menyebarkan 
informasi yang berkaitan dengan 
insiden Asrama Mahasiswa Papua di 
Jalan Kalasan Surabaya, melalui akun 
Twitter pribadinya @VeronicaKoman. 
Polisi menilai informasi tersebut 
sebagai upaya provokasi untuk 
memanaskan situasi. Setidaknya, ada 

lima cuitan Veronica yang dianggap 
melakukan provokasi tersebut. "VK ini 
adalah orang yang sangat aktif, salah satu 
yang sangat aktif yang membuat 
provokasi di dalam maupun di luar negeri 
untuk menyebarkan hoax dan juga 
provokasi," kata dia. "Kami akan kerja 
sama terutama dengan interpol, ada 
tahapan-tahapan, kita akan layangkan 
tersangka kalau perlu ada red notice. Kita 
akan koordinasi selanjutnya. KTP WNI 
namun sepertinya keluarganya banyak 
domisili di luar negeri," ujar dia. "Kasus 
Veronica ini banyak sekali, kami putuskan 
bahwa saudara VK kami tetapkan menjadi 
tersangka, dari cuitan cuitan ini salah satu 
nya yang sangat aktif melakukan 
provokasi, sehingga membuat keonaran. 
Selain itu, Polda Jatim, juga menduga 
peristiwa kerusuhan di beberapa daerah 
Papua karena keterlibatan langsung dari 
Veronica Koman melalui postingan 
provokatifnya di Twitter. Sebelum 
dijadikan tersangka, Veronica Koman 
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tidak memenuhi panggilan pihak 
kepolisian setelah dipanggil sebagai 
saksi untuk tersangka kasus rasisme di 
asrama mahasiswa Papua. Dari hasil 
pemeriksaan 6 saksi, yang 3 di 
antaranya adalah saksi biasa dan 3 
saksi ahli, Veronica Koman ditetapkan 
sebagai tersangka. Ini adalah sebuah 
hal yang sudah dipikirkan dan dikaji 
secara profesional. Namun sepertinya 
Veronika justru merasa bangga dan 
balik menantang RI. Hal tersebut terlihat 
dari cuitan pasca penetapan dirinya 
sebagai tersangka, yang tetap 
bergeming seperti cuitan sebelumnya. 
Tak sekedar itu, bahkan Veronika juga 
malah sengaja meretweet kabar tentang 
penetapan tersangka atas dirinya. 
Kebanggaan Veronika sepertinya bukan 
tanpa sebab atau sekedar kegilaan tak 
jelas seperti yang biasa dilakukan 
pengikut FPI dan pemimpinnya. Dalam 
dunia Veronika, menjadi tersangka bisa 
saja seperti mendapat ‘semacam 
medali’, yang dalam imajinasi yang 
terangkai dibenaknya bila kemudian 

Papua merdeka maka bisa dipastikan 
dirinya akan turut menuai ‘rejeki besar’ 
bersama Benny Wenda dkk, misalnya 
sebagai elit pemerintahan Negara 
Papua. Kedua, dengan kejadian tersebut 
Veronika justru merasa sukses dalam 
‘misi yang diembannya’, karena sejak 
awal memang bertujuan ingin meraup 
perhatian dunia. Maka tak heran bila 
media yang digunakan adalah twitter 
karena memang memiliki kelebihan 
menuju ke sana. Juga tak heran bila 
kemudian Menkominfo 
menginformasikan bahwa sumber 
penyebar hoax terdeteksi berasal dari 20 
negara –termasuk Eropa, dengan 
setidaknya 555 ribu URL atau kanal yang 
digunakan untuk menyebarkan hoax, 
yang lagi-lagi paling banyak 
menggunakan twitter. Masyarakat Papua 
harus tahu bahwa mereka sedang di 
hasut, Papua sedang di bidik untuk 
dibuat carut-marut oleh kepentingan-
kepentingan segelintir manusia jahat 
yang minus wawasan kebangsaannya, 
termasuk para politikus busuk yang tidak 
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tidak memenuhi panggilan pihak 
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bisa “move on” atas kekalahan 
berpolitik. Masyarakat Papua harus tahu 
bahwa bumi Papua yang kaya sumber 
daya alamnya, sedang diincar oleh 
pihak asing untuk kembali dikeruk dan 
hanya menguntungkan pihak pihak-
pihak tertentu. Masyarakat Papua harus 
tahu bahwa selama 5 tahun belakangan 
ini, pemerintah benar-benar berusaha 
mengangkat martabat dan 
kesejahteraan Papua secara 
keseluruhan. Bukti nyata keseriusan 
pemerintah merubah Papua bisa 
dirasakan dengan membuka akses-
akses infrastruktur sampai ke pelosok-
pelosok terpencil di Papua. Semula hal 
yang awalnya dianggap mustahil, kini 
secara bertahap dan pasti 
diwujudnyatakan oleh Joko Widodo, dan 
akan dilanjutkan di lima tahun ke depan 
ini. Luka Papua adalah luka seluruh 
seluruh wilayah Indonesia, melukai hati 
Papua sama dengan melukai hati 

seluruh rakyat Indonesia. Bersama Papua 
tercinta, kita satukan hati bergandengan 
tangan, semakin memperkokoh persatuan 
untuk menghempaskan hasutan dan isu-
isu SARA. Bersama Papua tercinta, kita 
lawan siapapun pemecah belah NKRI. 
Meskipun Veronica Koman membela 
Ahok saat itu. Namun rakyat Indonesia 
yang sebagai pendukung Basuki Tjahaja 
Purnama (Ahok) tetap tidak akan 
membenarkan provokasi yang telah 
dilakukan oleh Veronica Koman terkait 
kerusuhan Papua tersebut. Setiap orang 
yang menginginkan NKRI terpecah belah 
adalah lawan bangsa Indonesia. 
Meskipun kamu adalah pendukung Ahok. 
Karena bagi kami NKRI adalah harga 
mati. Tak boleh ada daerah-daerah yang 
akan memisahkan diri dari NKRI. Karena 
kita adalah satu kesatuan yang tak 
mungkin bisa dipisahkan. Jadi, walaupun 
Veronica Koman adalah pembela Ahok 
saat itu, kami tidak peduli. Kalau kau 
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menginginkan Papua lepas dari NKRI. 
Kau menginginkan Papua merdeka. 
Maka kau adalah musuh kami. Kita tidak 
akan kita berpangku tangan hanya 
sebagai penonton. Yang harus kita 
yakini adalah bahwa kita mempunyai 
kekuatan untuk tidak mudah termakan 
provokasi manusia-manusia jahat, yang 
hanya bertujuan keuntungan sendiri 
meskipun harus mengorbankan bangsa 
dan negaranya. Veronica Koman, Tri 
Susanti, harus 
mempertanggungjawabkan hasutan dan 
provokasi rasis terhadap masyarakat 
Papua yang telah dilontarkannya, yang 
pada akhirnya berujung kerusuhan 
Papua. Kejar sampai kemana pun 
keberadaannya dan jebloskan ke 
penjara, manusia-manusia seperti ini 
tidak layak hidup di negara yang telah 

membesarkannya dan memberinya 
kecukupan selama ini. Semoga saja 
Veronica Koman ini cepat tertangkap dan 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. Jangan hanya dikenakan 
pasal UU ITE saja, tetapi kenakan juga 
pasal makar agar dapat dihukum 
seberat-beratnya. Karena kita tidak mau 
ada seorang warga negara Indonesia, 
tetapi justru melawan pemerintahan yang 
sah dan menghendaki perpecahan di 
Indonesia. 
Papua tetaplah teguh tegak berdiri 
mempertahankan persatuan dan 
kesatuan Indonesia, kami bersamamu 
sekarang dan selama NKRI masih berdiri 
sebagai pemersatu seluruh pulau yang 
ada di Indonesia. Salam Kami 
Saudaramu Yang Juga Merasakan 
Lukamu.
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

Rabu, Kamis, Jum’at : Buka 8am - 12:30pm

Buka 3pm - 8pm
Tutup 12:30 pm - 3pm

Salah satu penyakit tulang yang banyak 
terjadi adalah osteoporosis. 
Osteoporosis disebabkan oleh 
berkurangnya kepadatan tulang, 
sehingga tulang menjadi rapuh atau 
keropos. Orang 
tua, terutama 
wanita yang telah 
menopause, lebih 
berisiko untuk 
mengalami 
osteoporosis. 
Meski begitu, Anda 
yang masih muda 
bukan berarti 
dapat terbebas 
dari risiko penyakit 
ini. Gaya hidup 
pasif dan pola 
makan yang tidak 
seimbang 
membuat kaum mudah juga berisiko 
untuk mengalami osteoporosis.
Parahnya, osteoporosis juga dapat 
menyebabkan terjadinya kecacatan. 
Maka, diperlukan deteksi dini untuk 
segera mendapatkan penanganan yang 
tepat. Agar fungsi tubuh dapat kembali 
ke sediakala, dan kualitas hidup 
penderita osteoporosis tetap baik, perlu 
dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi juga 
bertujuan untuk mencegah patah tulang 
akibat osteoporosis. Rehabilitasi untuk 
penderita osteoporosis, di antaranya 
adalah:
1. Latihan aerobik high impact
Latihan ini melibatkan gerakan 
melompat, atau berlari. Rehabilitasi ini 
dapat dilakukan pada pasien stadium 
awal osteoporosis, yang kehilangan 
kepadatan tulangnya masih berada 
pada tahap permulaan. Lakukan latihan 
fisik secara teratur sesuai dengan 
petunjuk dokter.

Proses Rehabilitasi Osteoporosis
2. Latihan aerobik low impact
Berjalan kaki sebanyak tiga hingga empat 
kali seminggu, selama 45 menit. Berjalan 
kaki secara rutin dan teratur, sangat baik 
untuk memperbaiki fungsi tubuh penderita 

osteoporosis. 
Jalan kaki 
merupakan 
salah satu 
latihan fisik 
yang paling 
mudah dan 
murah untuk 
proses 
rehabilitasi 
tulang.
3. Latihan 
osteoporosis
Latihan ini 
meliputi 
latihan 

penguatan otot dada, perut, dan 
punggung. Durasi latihan harus 
disesuaikan dengan perkembangan 
penyakit osteoporosis setiap pasien.
4. Latihan perbaikan postur
Latihan ini berguna untuk memperbaiki 
postur tubuh bungkuk, yang dapat 
menyebabkan rasa nyeri. Namun latihan 
ini perlu dilakukan di bawah pengawasan 
fisioterapis untuk mendapatkan manfaat 
yang maksimal.
5. Penggunaan penyokong mekanik
Penyokong mekanik digunakan untuk 
mengurangi nyeri, dan membatasi 
gerakan tulang belakang, sehingga dapat 
membantu proses penyembuhan tulang, 
pada keadaan nyeri akibat patah tulang 
punggung.
6. Transcutaneous electrical nerve 
stimulation
Terapi ini dilakukan untuk mengurangi 
rasa nyeri pada bagian tulang, yang 
mengalami kerapuhan atau keropos.
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PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
menyatakan, sesuai keputusan Badan 
Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), subsidi listrik untuk 
golongan 900 Volt Amper (VA) dicabut. 
Imbasnya tarif listrik sebagian 
pelanggan akan naik.
Pemerintah memang sempat 
menyatakan akan menerapkan kembali 
penyesuaian tarif listrik (tariff 
adjustment) untuk pelanggan listrik 
golongan non subsidi mulai 2020. Sejak 
Juli 2015, tarif listrik golongan ini tidak 
mengalami perubahan sampai akhir 
2019.Direktur Jenderal 
Ketenagalistrikan Kementerian Energi 
Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida 
Mulyana, mengatakan jika tarif 
adjustment telah diterapkan, maka tarif 
listrik golongan pelanggan non subsidi 
akan dievaluasi setiap tiga bulan.

"Tolong digarisbawahi, namanya 
adjustment bisa naik bisa turun (tarif 
listriknya)," tuturnya.
Atas rencana penghapusan subsidi 
yang membuat tarif listrik berpotensi 

Fakta Kenaikan Tarif Listrik

Tanah Air

naik tahun depan ini, berikut sejumlah 
fakta di baliknya.
1. Subsidi Dihapus
Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN, 
Djoko Raharjo Abumanan, mengatakan 
pencabutan subsidi listrik berlaku untuk 
golongan 900 VA bersubsidi dan non 
subsidi. Keputusan ini berlaku sejak 
Januari 2020.
"Kemarin keputusan di Senayan 
(banggar), sudah deh semua 900 dicabut. 
Begitu semua pelanggan 900 baik yang 
mampu tidak mampu, kalau dia 
pelanggan 900, dicabut (subsidinya) 
sudah. (Asumsi) 900 pasti mampu lah," 
kata Djoko.
2. 6,9 Juta Pelanggan PLN Bakal 
Terdampak
Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN, 
Djoko Raharjo Abumanan, 
mengungkapkan ada 6,9 pelanggan 900 
VA yang saat ini berstatus penerima 
subsidi akan beralih menjadi golongan 
non subsidi. Jika digabungkan dengan 
jumlah 900 VA non subsidi saat ini maka 
total golongan pelanggan 900 VA non 
subsidi nantinya menjadi 27 juta.

Penyakit Yang Ditandai Dengan Sakit Punggung

Peradangan ini bisa menyebabkan 
punggung kaku terutama setelah 
beristirahat dalam jangka waktu panjang. 
Ketika kondisi memburuk, rasa kaku dan 
tak bisa bergerak ini bakal dialami bagian 
lain tulang punggung.
3.Infeksi Tulang Punggung
Infeksi tulang punggung bisa disebabkan 
oleh bakteri atau jamur dan bisa terjadi 
karena beberapa alasan. Hal ini bisa 
terjadi pada mereka yang memiliki sistem 
kekebalan tubuh yang lemah atau nutrisi 
yang buruk.
Selain rasa sakit yang muncul ketika 
tulang punggung bergerak, seseorang 
dengan masalah ini bakal mengalami 
pusing, leher kaku, menggigil, dan 
demam. Penting untuk berkonsultasi 
dengan dokter sedini mungkin jika kamu 
mengalami gejala ini.
4.Penyakit Ginjal
Kadang sulit memisahkan penyakit ginjal 
dengan sakit tulang belakang. Pasalnya, 
ginjal berada di punggung bagian bawah 
sehingga ketika mengalami masalah ini, 
bakal terasa sakit juga di punggung dan 
rusuk.
Sakit ginjal disebabkan karena kondisi 
seperti infeksi saluran kencing, batu ginjal, 
atau infeksi ginjal. Kamu juga bakal 
mengalami gejala lain seperti sakit saat 
kencing, bermasalah buang air kecil, 
mual, dan muntah ketika mengalami 
masalah ini.
5.Osteoarthritis
Osteoarthritis muncul ketika tulang rawan 
antara persendian dan tulang menurun 
kondisinya sehingga memunculkan rasa 
sakit. Osteoarthritis berdampak pada 
punggung ketika tulang rawan antara 
persendian dan piringan sendi punggung 
bagian bawah mulai menurun. Hal ini bisa 
menyebabkan rasa kaku yang tak kunjung 
hilang dan nyeri.
Sejumlah masalah kesehatan yang 
disebabkan karena penyakit ini 
membutuhkan bantuan dokter untuk 
mengatasinya. Oleh karena itu jangan 
ragu untuk segera berkonsultasi 
mengenai kondisi yang kamu alami.

Sakit punggung merupakan masalah 
yang dialami sehari-hari terutama pada 
mereka yang menghabiskan banyak 
waktu di kursi. Kurangnya aktivitas 
menjadikan kamu lebih berisiko 
mengalami sakit punggung ini.
Masalah sakit punggung ini sendiri bisa 
akut, muncul kembali, atau kronis dan 
terjadi pada bagian mana pun di tulang 
belakang. Pada banyak kasus, sakit 
punggung ini akut dan merupakan 
dampak dari cedera, postur yang buruk, 
atau saraf tegang.Masalah sakit 
punggung ini biasanya terjadi selama 
beberapa hari dan hilang sendiri. 
Namun pada beberapa kasus, sakit 
punggung yang dialami ini bisa jadi 
berhubungan dengan kondisi medis lain 
yang kamu derita.
Sakit punggung ini bisa jadi merupakan 
gejala dari masalah kesehatan lain 
yang tanpa disadari ternyata kamu 
derita. Berikut lima masalah kesehatan 
yang ternyata bisa menimbulkan sakit 
punggung.
1.Kanker Jenis Tertentu
Walau jarang terjadi, rasa sakit bisa jadi 
gejala awal kanker jenis tertentu seperti 
kanker tulang. Rasa sakit yang parah 
dan terjadi dalam waktu lama bisa jadi 
munculnya kanker di tulang belakang, 
usus, rektum, atau ovarium.
Munculnya kanker ini juga bisa menjadi 
tanda kanker ini telah menyebar dan 
biasanya disertai gejala lain. Ketika 
kamu merasakan sakit punggung yang 
parah dan tidak disebabkan cedera 
atau hal lain, maka sebaiknya segera 
berkonsultasi dengan dokter.
2.Ankylosing Spondylitis
Ankylosing spondylitis adalah kondisi 
peradangan kronis yang disebabkan 
oleh nyeri sendiri dan memunculkan 
sakit punggung bagian bawah. Hal ini 
menyebabkan kamu kehilangan 
mobilitas tulang belakang karena 
tubuhmu bereaksi terhadap 
peradangan karena bertumpuknya 
kalsium pada ligamen yang menempel 
pada tulang.
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PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
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Fakta Kenaikan Tarif Listrik

Tanah Air

naik tahun depan ini, berikut sejumlah 
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Penyakit Yang Ditandai Dengan Sakit Punggung
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"Kira-kira itu nanti Januari jumlahnya 27 
juta pelanggan 900. Nyambungnya kan 
3 jutaan tiap tahun, nah kita prediksi 
Januari besok jumlahnya jadi 27 juta," 
tandasnya.
3. Pemerintah Beralasan Agar Subsidi 
Tepat Sasaran
Direktur Pengadaan Strategis II PT 
PLN, Djoko Raharjo Abumanan, 
mengatakan pencabutan subsidi listrik 
pada golongan pelanggan mampu 
dilakukan agar penyaluran subsidi tepat 
sasaran. Hal ini dilakukan pertama kali 
pada 2016.
Sejauh ini, tarif listrik pelanggan 
golongan 900 VA dilakukan pemisahan 
antara golongan bersubsidi karena 
masuk golongan tidak mampu dan non 
subsidi karena masuk dalam kategori 
Rumah Tangga Mampu (RTM).
"Itu kan isu lama ya sebenarnya, bahwa 
subsidi itu harus terarah, tepat sasaran. 
PLN minta itu tepat sasaran," 
tandasnya.
4. PLN Masih Buka Peluang Tak Ada 
Kenaikan
Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN 
(Persero), Djoko Raharjo Abumanan 
mengatakan, setelah subsidi resmi 
dicabut, maka golongan pelanggan 

dikenakan skema tarif penyesuaian atau 
tarif adjusment.
Dengan diberlakukannya tarif adjusment 
maka penentuan besaran tarif mengacu 
pada tiga parameter yaitu harga minyak 
Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), 
inflasi dan kurs dolar Amerika Serikat 
(AS).Dengan mengacu pada formula 
harga tersebut, makan tarif listrik akan 
disesuaikan mengikuti pergerakan tiga 
para meter tersebut. Djoko pun menyebut 
kemungkinan tarif listrik bisa naik dan 
turun."Tapi belum tentu ada kenaikan tarif, 
tergantung Dolar, ICP, dan inflasi. Masuk 
tarif penyesuaian 3 bulanan saja," 
jelasnya.
5. Jika Tarif Listrik Naik akan Dilakukan 
Bertahap
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan 
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral 
(ESDM), Rida Mulyana, memastikan, jika 
tarif listrik mengalami kenaikan, maka 
kemungkinan kenaikannya tidak langsung 
diterapkan dalam satu periode, tetapi 
dilakukan secara bertahap. Hal ini untuk 
meringankan beban masyarakat yang tarif 
listriknya mengalami kenaikan.
“Kalau pun naik sepertinya tidak bakal 
sekaligus, bertahap tiga bulanan nih," 
imbuhnya.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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Berbagai cara dilakukan Pemerintah 
Hong Kong untuk meredam kerusuhan 
di negaranya. Sudah hampir 13 pekan 
kerusuhan terjadi di Hong Kong, Massa 
merusak sejumlah fasilitas umum, 
hingga mengganggu ketertiban negara. 
Tak 
tanggung-
tanggung, 
massa 
memblokir 
bandara 
tersibuk di 
Hong Kong, 
dan 
mengganggu 
aktivitas.
Berikut cara 
Pemerintah 
Hong Kong 
untuk 
meredam 
kerusuhan 
yang terjadi 
sejak 31 
Maret 2019 
lalu:
1.Cabut RUU 
Ekstradisi
Sempat 
dipertahanka
n, akhirnya 
RUU 
Ekstradisi 
resmi dicabut. 
Pemimpin 
Hong Kong 
Carrie Lam secara resmi mencabut RUU 
ekstradisi yang memicu unjuk rasa sejak 
Juni lalu hingga terjadi krisis politik yang 
belum pernah terjadi 
sebelumnya."Pemerintah akan secara 
resmi mencabut RUU itu untuk 
sepenuhnya melenyapkan kekhawatiran 
publik," kata Lam.Rancangan undang-
undang ekstradisi memungkinkan orang 
yang melakukan kejahatan diekstradisi 
ke China daratan untuk menjalani 
pengadilan di bawah pengaruh Partai 
Komunis.Penarikan RUU ini 

Cara Baru Pemerintah Hong Kong Atasi Demo

sepenuhnya menjadi salah satu tuntutan 
utama demonstran yang sudah turun ke 
jalan lebih dari 13 pekan lamanya.
2.Berdialog dengan Pemerintah
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam juga 
mengajak masyarakat untuk berdiskusi 

dibandingkan 
berdemo. 
Nantinya Lam 
akan turun 
langsung ke 
lapangan dan 
siap berdialog 
dengan 
massa. "Mari 
ganti konflik 
dengan 
dialog, dan 
cari 
solusinya," 
kata Lam.
"Kami harus 
menemukan 
cara untuk 
menangani 
keluhan dan 
mencari 
solusinya," 
kata Lam.
Lam juga 
berjanji 
bahwa 
pemerintahan
nya akan 
mematuhi 
laporan 
rekomendasi 

yang dibuat Dewan Keluhan Polisi 
Independen (IPCC).
3.Membawa Akademisi untuk Tinjau 
Keluhan Warga
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam berniat 
untuk menerjunkan akademisi hingga 
profesional untuk meninjau problem 
warga, memberikan masukan dan solusi 
kepada pemerintah Hong Kong.
"Tujuan utama kami adalah mengakhiri 
kerusuhan, menjaga penegakan hukum, 
memulihkan ketertiban dan 
menyelamatkan masyarakat," kata Lam.

Internasional

Dewan Perwakilan Rakyat diam-diam 
mempersiapkan revisi Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(RUU KPK). Proses konsolidasi dan 
lobi-lobi yang dilakukan di belakang 
layar membuat revisi berjalan mulus. 
Proses menghidupkan lagi revisi UU 
KPK yang sempat tertunda beberapa 
kali ini dilakukan oleh Badan Legislasi 
(Baleg) DPR. Namun, agenda rapat 
terbaru mengenai pembahasan RUU 
KPK ini tidak pernah terpublikasikan 
atau diliput media. Tiba-tiba saja, pada 
Kamis (6/9/2019) kemarin, DPR 
menggelar rapat paripurna yang salah 
satu agendanya adalah mengesahkan 
RUU KPK menjadi inisiatif DPR. 
"Apakah RUU tentang Perubahan 
Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dapat disetujui menjadi 
usul DPR RI?" tanya Wakil Ketua DPR 

Operasi Senyap Revisi UU KPK

Utut Adianto selaku pimpinan rapat. 
Seluruh anggota DPR yang hadir pun 
kompak menyatakan setuju. Tak ada 
fraksi yang mengajukan keberatan atau 
interupsi. Tak ada juga perdebatan antara 
parpol pendukung pemerintah dan parpol 
oposisi. Tok! Utut pun langsung mengetok 
palu sidang tanda diresmikannya revisi 
UU KPK menjadi inisiatif DPR. Tanggapan 
setiap fraksi atas usul RUU ini lalu 
langsung diserahkan secara tertulis 
kepada pimpinan, atau tidak dibacakan di 
dalam rapat paripurna. Setelah sah 
menjadi RUU inisiatif DPR, draf RUU 
tersebut langsung dikirim kepada 
Presiden Joko Widodo. Kini, DPR 
menunggu apakah Jokowi akan 
mengeluarkan surat presiden (surpres) 
yang memerintahkan menterinya untuk 
membahas RUU KPK ini bersama para 
anggota dewan. Target tiga pekan Setelah 
diketok dalam rapat paripurna, Baleg 

Tanah Air
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bertekad mengebut pembahasan revisi 
itu sehingga bisa selesai sebelum masa 
jabatan DPR periode 2019-2024 habis 
pada 30 September mendatang. 
Artinya, revisi hanya akan memakan 
waktu paling lama tiga pekan. "Ada 
tekad untuk menyelesaikan masa 
sidang ini," kata anggota Baleg DPR 
Hendrawan Supratikno di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 
(5/9/2019). Hendrawan meyakini revisi 
UU ini bisa selesai dalam waktu singkat 
karena semua fraksi sudah satu suara. 
Konsolidasi dan lobi-lobi sudah 
dilakukan di balik layar. Ia menyebut 
semua fraksi yang ada di Baleg sepakat 
bahwa UU KPK harus direvisi. "Kalau 
tidak (sepakat), ngapain dibawa ke 
paripurna hari ini. Kalau tidak kan hanya 
menambah pekerjaan rumah (DPR 
periode) yang akan datang," ujar 
Hendrawan. Ia juga optimistis revisi UU 
ini akan cepat selesai karena DPR 
sudah melakukan koordinasi dengan 
pemerintah. Meski tak mengundang 
langsung pemerintah ke dalam rapat di 
Baleg, namun koordinasi sudah 
dilakukan informal.  Apalagi, kata dia, 
prinsipnya pemerintah juga sudah 
menyetujui revisi ini sejak lama. 
Hanya saja pembahasannya sempat 
tertunda. "Nanti kita lihat (sikap 
pemerintah). Sebenarnya revisi ini 
sudah disepakati DPR dan pemerintah," 
kata dia. Sementara itu, Presiden 

Jokowi menegaskan, revisi itu merupakan 
usul DPR dan ia belum tahu poin apa saja 
yang diusulkan untuk direvisi. "Itu inisiatif 
DPR. Saya belum tahu isinya," kata 
Jokowi saat ditanya wartawan disela 
kunjungan kerja di Pontianak, Kamis 
(5/9/2019). Presiden Jokowi mengatakan, 
KPK selama ini bekerja dengan baik. 
Namun, ia belum bisa berkomentar 
apakah revisi UU ini memang diperlukan 
atau tidak. "Saya belum tahu, jadi saya 
belum bisa sampaikan apa-apa," kata 
Jokowi.  Poin-poin Berdasarkan draf yang 
disusun Baleg DPR, ada sejumlah poin 
perubahan dalam UU KPK. Pertama, 
mengenai kedudukan KPK disepakati 
berada pada cabang eksekutif atau 
pemerintahan yang dalam menjalankan 
tugas dan kewenangannya, bersifat 
independen. Pegawai KPK ke depan juga 
akan berstatus aparatur sipil negara yang 
tunduk pada Undang-Undang ASN. 
Sementara itu, status KPK selama ini 
sebagai lembaga ad hoc independen 
yang bukan bagian dari pemerintah. 
Kedua, kewenangan penyadapan oleh 
KPK baru dapat dilakukan setelah 
mendapat izin dari dewan pengawas. 
Ketiga, penegasan KPK sebagai bagian 
tidak terpisahkan dari sistem peradilan 
pidana terpadu sehingga diwajibkan 
bersinergi dengan lembaga penegak 
hukum lainnya. Keempat, tugas KPK di 
bidang pencegahan akan ditingkatkan, 
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sehingga setiap instansi, kementerian 
dan lembaga wajib menyelenggarakan 
pengelolaan laporan harta kekayaan 
terhadap penyelenggaraan negara 
sebelum dan sesudah berakhir masa 
jabatan. Kelima, pembentukan dewan 
pengawas KPK berjumlah lima orang 
yang bertugas mengawasi KPK. 
Keenam, kewenangan KPK untuk 
menghentikan penyidikan dan 
penuntutan perkara korupsi yang tidak 
selesai dalam jangka waktu satu tahun 
atau SP3. Penghentian itu harus 
dilaporkan kepada dewan pengawas 
dan diumumkan ke publik. Rampok 
uang negara Koordinator Divisi Korupsi 
Politik Indonesia Corruption Watch 
Donal Fariz mengatakan, revisi UU 
KPK yang dibahas secara senyap 
merupakan upaya sistematis untuk 
melemahkan KPK. 
"Ini upaya konsolidasi kejahatan untuk 
melumpuhkan KPK. Makanya saya 
sebut upaya sistematis tadi dan 
mereka berkonsolidasi secara cepat 
sembunyi-sembunyi untuk 
melumpuhkan dan menghancurkan 
KPK," kata Donal kepada 
Kompas.com, Kamis (5/9/2019). Donal 
mengatakan, revisi UU KPK yang 
sedang bergulir merupakan bagian dari 
upaya pelemahan KPK yang dilakukan 

secara terorganisasi yang dimulai dari 
proses seleksi pimpinan KPK. "Ini adalah 
rangkaian yang terstruktur dan sistematis 
untuk melemahkan KPK sehingga upaya 
terhadap pemberantasan korupsi tidak 
menjadi berjalan secara baik," ujar Donal. 
Ia pun membeberkan setidaknya ada 20 
pasal dalam revisi UU KPK yang 
dianggap bermasalah. Pasal-pasal itu 
merupakan pasal yang mengatur 
penyadapan hingga pembentukan dewan 
pengawas KPK beserta hak dan 
kewenangannya.Donal menduga, revisi 
UU KPK ini sengaja digulirkan untuk 
mempermudah aktivitas korupsi yang 
diawali dengan melumpuhkan KPK. "Ada 
segelintir orang-orang yang punya niat 
untuk merampok uang negara secara 
gila-gilaan dan kemudian cara yang 
paling mungkin dengan melumpuhkan 
KPK," kata Donal. 
Donal pun berharap Presiden Jokowi bisa 
menolak upaya pelemahan KPK ini. 
Nasib KPK ke depan ada di tangan 
Jokowi. 
"Presiden punya otoritas secara 
konstitusional untuk setuju atau tidak 
setuju untuk melanjutkan pembahasan 
sebuah undang-undang atau revisi 
undang-undang sehingga menurut saya 
ini bergulir kepada presiden, kuncinya di 
presiden," kata Donal.

Usai dua kali menelan kekalahan di 
parlemen, Perdana Menteri Inggris 
Boris Johnson kini kembali 
menyampaikan pernyataan 
kontroversial. Dia mengaku lebih 
memilih mati ketimbang kembali 
meminta 
penundaan 
tenggat 
pengunduran 
diri negara itu 
dari Uni Eropa 
(Brexit).
"Saya lebih 
baik mati di 
selokan 
daripada harus 
meminta Uni 
Eropa kembali 
menunda 
Brexit," kata 
Johnson saat 
berpidato di 
Akademi 
Kepolisian Wakefield, West Yorkshire, 
seperti dilansir AFP, Jumat (6/9).
Dalam pemungutan suara pada Rabu 
lalu, parlemen memutuskan menentang 
rencana Johnson untuk melakukan 
proses pengunduran diri negara itu dari 
Uni Eropa (Brexit) tanpa kesepakatan. 
Mereka juga menolak mendukung usul 
Johnson untuk menggelar pemilihan 
umum sela.
Anggota parlemen yang menolak 
usulan Brexit Johnson mencapai 328 
orang. Sedangkan yang setuju 
sebanyak 301 orang.Sebanyak 21 
orang adalah anggota fraksi 
Konservatif. Mereka kemudian didepak 
dari partai.Pemimpin oposisi sekaligus 
Ketua Partai Buruh, Jeremy Corbyn, 
mengatakan dia sebenarnya 
mendukung pemilu sela asal Johnson 
berjanji tidak akan melakukan Brexit 
tanpa kesepakatan. Sedangkan 
Johnson mengklaim perundingan Brexit 
dengan Uni Eropa mengalami 
kemajuan."Kita harus keluar dari Uni 
Eropa pada 31 Oktober," kata Johnson.

Pernyataan Boris Johnson Terkait Brexit

Sang adik, Jo Johnson, yang menentang 
Brexit memutuskan mundur dari jabatan 
Menteri Junior Universitas setelah 
Johnson kalah dalam voting di 
parlemen.Jika Majelis Rendah berhasil 

meloloskan 
RUU 
menolak 
Brexit tanpa 
kesepakatan
, maka bisa 
memaksa 
Johnson 
kembali 
menunda 
proses itu 
sampai 31 
Januari 
2020. 
Namun, 
Johnson 
menyatakan 
akan 

kembali mengajukan usul pemilu sela 
kepada Majelis Rendah pada Senin 
pekan depan, dan menantang oposisi 
untuk mendukungnya kali ini.
RUU yang diajukan Majelis Rendah juga 
harus disetujui terlebih dulu oleh Majelis 
Tinggi sebelum disahkan. Hal ini 
membuat urusan Brexit kembali dihantui 
ketidakjelasan dan khawatir kembali 
menjadi krisis politik seperti pada era 
mantan perdana menteri, Theresa May.
Uni Eropa sampai saat ini belum bersikap 
soal perdebatan baru soal Brexit di 
Inggris. Namun, Menteri Urusan Eropa 
Prancis, Amelie de Montchalin, 
menyatakan tidak baik jika tenggat Brexit 
kembali mundur.
"Saya lihat memberikan kembali 
perpanjangan selama enam bulan tidak 
akan menyelesaikan masalah," kata 
Amelie.Di sisi lain, parlemen Inggris juga 
harus kerja keras untuk menyelesaikan 
RUU itu sebelum masa reses pada akhir 
pekan depan. Menurut Corbyn, hal itu 
adalah kesempatan terakhir untuk 
mencegah kekacauan situasi jika Brexit 
dilakukan tanpa kesepakatan. 
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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

Tanah Air

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

Kapolri Jenderal Tito Karnavian 
menegaskan belum ada rencana 
penarikan ribuan personel TNI-Polri 
yang saat ini ditugaskan di Papua. Tito 
menyebut penarikan dilakukan jika 
kondisi Papua benar-benar aman.
"Sampai saat ini belum dipastikan 
kapan ribuan personil TNI-Polri ditarik," 
ujar Kapolri di Jayapura, saat 
penandatanganan deklarasi 
kesepakatan damai di Jayapura, Kamis 
(5/9) malam seperti dikutip Antara.
Tito mengumpamakan penarikan 
personel dari Papua, sama ketika 
penarikan saat pasukan dikirim ke 
Jakarta dari berbagai daerah beberapa 
waktu lalu. Personel bertugas selama 
2,5 bulan.
Tito mengatakan pengerahan pasukan 
dilakukan guna menghindari konflik 
meluas sehingga situasi terkendali. 
Masyarakat, kata Tito, perlu merasa 
negara ada di tengah mereka memberi 
jaminan keamanan.
"Bagi yang ingin melakukan kerusuhan 
berpikir, sambil aparat keamanan 
melakukan penegakan hukum," kata 
Kapolri.Ia menyatakan rasa syukurnya 
karena situasi di Papua dan Papua 
Barat hingga kini relatif terkendali dan 
aman.
"Terima kasih banyak kepada pemda, 
tokoh-tokoh dari berbagai etnis, tokoh 
agama yang sudah ikut berkontribusi 
menjaga keamanan yang sudah ada 
dan mari kita menjaga keamanan," kata 
Tito Karnavian yang pernah menjabat 
sebagai Kapolda Papua.Ia mengatakan 
hingga kini masih memonitor dinamika 

Kapolri Belum Akan Tarik Pasukan Dari Papua
yang terjadi. Polri juga melakukan 
pemetaan permasalahan yang ada. 
Menurutnya, persoalan di Papua dapat 
diselesaikan bila ada kebersamaan."Tuhan 
YME menciptakan negara kita dengan 
penuh keberagaman, suku, agama dan 
ras, jangan sampai ini menjadi pemecah," 
kata Tito.
Sementara itu, penandatanganan 
deklarasi kesepakatan dalam rangka 
menjaga Papua Tanah Damai ditanda 
tangani tokoh masyarakat, agama, dan 
pemuda. 
Deklarasi diakhiri dengan tanda tangan 
Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Rodja, 
Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI 
Yoshua Sembiring dan Gubernur Papua 
Lukas Enembe.
Adapun isi dari deklarasi adalah: "kami 
warga negara kesatuan RI dengan 
beragam suku, bahasa, agama dan 
sepakat menyatakan
 satu (1) menjaga kesatuan dan persatuan 
di Tanah Papua, dua 
(2) hidup berdampingan rukun, damai 
dengan penuh kasih sayang, tiga 
(3) sepakat dengan tidak terpengaruh 
isue-isue yang tidak benar dan empat 
(4) sepakat menolak kelompok radikal dan 
separatis di Tanah Papua."
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negara ada di tengah mereka memberi 
jaminan keamanan.
"Bagi yang ingin melakukan kerusuhan 
berpikir, sambil aparat keamanan 
melakukan penegakan hukum," kata 
Kapolri.Ia menyatakan rasa syukurnya 
karena situasi di Papua dan Papua 
Barat hingga kini relatif terkendali dan 
aman.
"Terima kasih banyak kepada pemda, 
tokoh-tokoh dari berbagai etnis, tokoh 
agama yang sudah ikut berkontribusi 
menjaga keamanan yang sudah ada 
dan mari kita menjaga keamanan," kata 
Tito Karnavian yang pernah menjabat 
sebagai Kapolda Papua.Ia mengatakan 
hingga kini masih memonitor dinamika 

Kapolri Belum Akan Tarik Pasukan Dari Papua
yang terjadi. Polri juga melakukan 
pemetaan permasalahan yang ada. 
Menurutnya, persoalan di Papua dapat 
diselesaikan bila ada kebersamaan."Tuhan 
YME menciptakan negara kita dengan 
penuh keberagaman, suku, agama dan 
ras, jangan sampai ini menjadi pemecah," 
kata Tito.
Sementara itu, penandatanganan 
deklarasi kesepakatan dalam rangka 
menjaga Papua Tanah Damai ditanda 
tangani tokoh masyarakat, agama, dan 
pemuda. 
Deklarasi diakhiri dengan tanda tangan 
Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Rodja, 
Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI 
Yoshua Sembiring dan Gubernur Papua 
Lukas Enembe.
Adapun isi dari deklarasi adalah: "kami 
warga negara kesatuan RI dengan 
beragam suku, bahasa, agama dan 
sepakat menyatakan
 satu (1) menjaga kesatuan dan persatuan 
di Tanah Papua, dua 
(2) hidup berdampingan rukun, damai 
dengan penuh kasih sayang, tiga 
(3) sepakat dengan tidak terpengaruh 
isue-isue yang tidak benar dan empat 
(4) sepakat menolak kelompok radikal dan 
separatis di Tanah Papua."
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Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057

Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri 
Yong Ho, dilaporkan tidak akan 
menghadiri sidang Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
pada akhir bulan ini, saat proses 
negosiasi denuklirisasi dengan Amerika 
Serikat mandek.Duta Besar Korut untuk 
PBB, Kim Song, mengatakan bahwa Ri 
tak dapat menghadiri sidang Majelis 
Umum "karena jadwal" padat.
Kim mengonfirmasi kabar ini setelah 
Reuters mempertanyakan perubahan 
pembicara yang mewakili Korut dalam 
sidang Majelis Umum PBB pada 30 
September mendatang.Awalnya, Ri 
dijadwalkan menjadi pembicara. Namun 
kemudian, jadwal itu diperbarui dan 
nama Ri digantikan dengan Kim.
Kantor Kim menekankan bahwa tak ada 
yang ganjil dengan keputusan ini 
karena sebelumnya, Korut selalu 
diwakili oleh pejabat dengan tingkatan 
berbeda-beda.Ri sendiri dikenal 
sebagai negosiator andalan Korut 
dalam perundingan terkait denuklirisasi 
dengan AS. Namun belakangan, Ri 
menyebut negosiasi dengan AS seperti 
diplomasi beracun.Korut sendiri secara 
formal tetap membuka pintu negosiasi 
perlucutan senjata nuklir dengan 

Menlu Korut Tak Hadiri Sidang PBB

Internasional

Amerika Serikat yang sampai saat ini 
masih mandek.
Namun, Korut mengancam bakal terus 
melakukan uji coba nuklir jika AS dan 
Korsel tak menghentikan latihan militer 
gabungan.Menurut Korut, perundingan 
denuklirisasi tak dapat berjalan beriringan 
dengan latihan militer. Selama ini, Korut 
menganggap latihan gabungan AS-Korsel 
tersebut sebagai upaya untuk menginvasi 
negaranya.Setelah pertemuan pertama 
Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump 
di Singapura tahun lalu, AS sempat 
menghentikan latihan militer dengan 
Korsel agar perundingan berjalan mulus.
Meski demikian, sejak pertemuan pertama 
itu, hubungan AS dan Korut terus 
mengalami pasang surut. Relasi kian 
terpuruk setelah pertemuan kedua Kim 
dan Trump di Hanoi berakhir tanpa 
kesepakatan apa pun.Di tengah 
ketidakpastian tersebut, Trump tetap ingin 
menghidupkan perundingan. Ia pun 
mengajak Kim bertemu di perbatasan 
Korsel dan Korut pada akhir Juni lalu.
Dalam pertemuan tersebut, kedua 
pemimpin sepakat melanjutkan 
perundingan denuklirisasi. Namun 
kemudian, AS tetap menggelar latihan 
gabungan dengan Korsel.
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