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Sudah sepekan lebih mahasiswa dari 
segala penjuru 
aktif 
melaksanakan 
perkuliahan di 
jalanan. Aksi 
yang mereka 
lakukan dalam 
rangka menolak 
berbagai produk 
legislasi yang 
ingin disahkan 
oleh wakil rakyat 
di parlemen 
namun tidak 
berpihak kepada 
rakyat. Tidak 
sedikit aksi turun 
ke jalan oleh mahasiswa yang berujung 

pada kericuhan. Menristekdikti 
meneruskan 
perintah presiden 
dengan mengimbau 
seluruh mahasiswa 
untuk kembali 
melaksanakan 
perkuliahan di kelas 
seperti biasa. 
Mohammad Nasir 
(Menristekdikti) 
langsung 
mengimbau kepada 
para rektor untuk 
tidak mengizinkan 
mahasiswanya 
yang berniat 
kembali melakukan 

aksi unjuk rasa. Bahkan, Nasir 

IPB
“Institut Pembuat Bom”
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menegaskan akan menjatuhkan sanksi 
kepada rektor yang turut menggerakkan 
aksi mahasiswa tersebut. Sedangkan 
rektor dianggap sebagai yang 
bertanggung jawab untuk mengingatkan 
para dosen. Beberapa dosen secara 
terang-terangan mendukung aksi 
mahasiswa dalam beberapa waktu 
terakhir. Menristekdiksi memberikan 
kuasa penuh kepada rektor untuk 
menegur bahkan menjatuhkan sanksi 
kepada dosen yang terbukti melanggar. 
Langkah-langkah persuasif berupa 
dialog diharapkan mampu berjalan baik 
antara dosen dan mahasiswa dalam 
memberi pengertian kepada anak 
didiknya. Salah satu dosen yang terang 
terangan mendukung aksi demo rusuh 
bahkan ikut merancang dan membuat 

bom adalah Abdul Basith dari IPB. Nama 
Abdul Basith menjadi satu dari enam 
nama terduga pelaku kerusuhan di 
tengah Aksi Mujahid 212 Selamatkan 
NKRI di Jakarta, Sabtu (28/9/2019) pagi 
sampai sore. Mereka diamankan oleh Tim 
Jatanras Polda Metro Jaya di Jalan 
Maulana Hasanudin, Kecamatan 
Cipondoh, Tangerang Kota, Sabtu 
(28/9/2019). Dalam penangkapan itu, 
polisi juga menemukan barang bukti 
berupa 28 bom molotov. Diketahui, Abdul 
Basith merupakan seorang dosen Institut 
Pertanian Bogor (IPB) selama 34 tahun. 
Berdasarkan data di Pangkalan Data 
Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Abdul 
Basith berstatus sebagai dosen di IPB. Ia 
merupakan dosen tetap program studi 
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Manajemen Pembangunan Daerah 
dengan jabatan fungsional sebagai 
Lektor. Abdul Basith menyandang gelar 
Insinyur (Ir) pada tahun 1981 dari 
kampus yang sama, yaitu IPB. Di tahun 
1987, ia berhasil memperoleh gelar 
magister (M.S) dari Institut Teknologi 
Bandung (ITB). Gelar doktor berhasil ia 
peroleh di tahun 2012 dari IPB. Salah 
satu penelitiannya dalam bidang 
manajemen adalah "Analisis Atribut 
Produk pada Manajemen Mutu Proses 
Produksi Daging Sapi di RPH PT Elders 
Indonesia, Bogor." Penelitian tersebut 
diterbitkan di Jurnal Aplikasi Bisnis dan 
Manajemen IPB, Januari 2019. Selain 
menjadi dosen, Abdul Basith juga 
sering diundang untuk menjadi 
motivator trainer. Ia pernah mengisi 
beberapa seminar motivasi di beberapa 

kampus di Indonesia, seperti Universitas 
Muhammadiyah Makassar dan Universitas 
Warmadewa Bali. Sebelumnya, Kepala 
Biro Humas IPB Yatri Indah Kusumastuti 
membenarkan bahwa Abdul Basith 
merupakan staf pengajar di IPB. Namun, 
Yatri menegaskan bahwa apa yang 
dilakukan oleh yang bersangkutan tidak 
ada kaitannya dengan kampus IPB. 
"Dugaan aktivitas yang dilakukan adalah 
tidak ada kaitannya dengan tugas yang 
bersangkutan sebagai dosen IPB dan 
menjadi tanggung jawab penuh yang 
bersangkutan sebagai pribadi," ucap Yatri 
dalam siaran pers yang diterima 
Kompas.com, Minggu (29/9/2019). 
Menurutnya, pihak kampus berusaha 
mencari informasi dan kejelasan 
mengenai hal itu kepada pihak 
berwenang. Diberitakan Kompas.com, 
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Senin (30/9/2019), Kepala Bidang 
Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo 
Yuwono mengatakan, dosen Institut 
Pertanian Bogor (IPB) Abdul Basith 
ditangkap karena menyimpan 28 bom 
molotov. Abdul ditangkap di 
kediamannya di Tangerang pada Sabtu 
(28/9/2019) oleh Tim Jatanras Polda 
Metro Jaya. Ia ditangkap bersama lima 
orang lainnya, yakni Sugiono (Laode), 
Yudhi Febrian, Ali Udin 
(wiraswasta),Okto Siswantoro  dan 
Sony Santoso (purnawirawan TNI). 
"Perannya yang bersangkutan 
menyimpan 28 molotov untuk 
mendompleng demo Mujahid 212 
dengan melakukan pembakaran-
pembakaran di Jakarta," kata Kabid 
Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo 
Yuwono. Argo mengatakan Abdul Basith 
sudah merencanakan untuk melakukan 
kerusuhan di tengah-tengah demo 
Mujahid pada Sabtu (28/9). Polisi 
bergerak cepat dengan mengamankan 
Abdul Basith, untuk mencegah 
kerusuhan tersebut. Argo menegaskan 
bahwa Abdul Basith ditangkap karena 
melakukan pemufakatan jahat dalam 

aksi tersebut. "Ada pemufakatan di situ," 
tegas Argo. Bahan peledak yang telah 
disiapkan rencananya akan digunakan 
saat aksi sedang berlangsung. Belum 
diketahui secara rinci wilayah mana yang 
menjadi sasaran Abdul. Namun, molotov 
milik dosen IPB ini disebut akan 
digunakan dalam Aksi Mujahid 212 lalu 
serta membuat kericuhan saat proses 
pelantikan DPR RI Periode 2019-2024. 
Pihak keamanan berada selangkah di 
depan sehingga molotov tersebut lebih 
dulu diamankan sebelum digunakan. 
Keenam orang tersebut juga telah 
ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 
itu, Rektor IPB University Arif Satria 
dikabarkan tengah menjenguk AB di 
Polda Metro Jaya. "Saya terkejut sekali 
dengan berita tersebut. Malam itu saya 
menjenguk beliau di Polda Metro dan 
koordinasi dengan polisi," kata Arif melalui 
pesan singkat. Abdul ditangkap lantaran 
dituduh melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU 
Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas tindak 
pidana membuat, menguasai, membawa, 
menyimpan, mengangkut, menyerahkan 
dan atau berusaha menyerahkan bahan 
peledak. IPB tahun 2016 di kampusnya 
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pernah ada deklarasi khilafah oleh 
mahasiswa yang di lakukan di Institut 
Pertanian Bogor. Sebuah video tersiar 
di YouTube. Isinya mengenai sumpah 
mahasiswa Indonesia yang tergabung 
dalam Badan Koordinasi Lembaga 
Dakwah Kampus (BKLDK). Mahasiswa 
dalam anggota lembaga ini banyak 
dikait-kaitkan dengan Hizbut Tahrir. Di 
video yang diunggah pada 30 Maret 
2016 itu tercatat ada 3.500 mahasiswa 
bersumpah mendukung khilafah yang 
diadakan simposium nasional di 
Kampus IPB Dramaga, Bogor. 
Simposium itu sendiri digelar pada 27 
Maret 2016. Sehubungan dengan video 
kegiatan mahasiswa tersebut, IPB 

memberi klarifikasi melalui Kepala Biro 
Hukum, Promosi dan Hubungan 
Masyarakat, Yatri Indah Kusumastuti. 
Dalam keterangan tertulis disebutkan 
video yang beredar tersebut adalah 
bagian dari kegiatan Simposium Nasional 
(Simnas) Lembaga Dakwah Kampus 
2016 yang diselenggarakan pada 25-27 
Maret 2016 oleh Badan Koordinasi 
Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK). 
Bahwa pada acara tersebut tidak ada 
pihak pimpinan institusi IPB yang hadir 
dan dalam susunan acara yang 
tercantum dalam proposal kegiatan, dan 
IPB tidak tahu ada sumpah tersebut dan 
tidak disebutkan bahwa akan ada 
pembacaan ikrar/sumpah mahasiswa," 
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terang Yatri. Menurutnya, informasi 
yang terkumpul terkait video tersebut 
telah dilaporkan kepada Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 
Apapun alasan yang dikemukakan oleh 
biro humas IPB Yatri Indah Kusumastuti 
yang mengatakan tidak tahu, itu adalah 
hak dia dari pihak IPB. Sama seperti 
keterlibatan dosen Abdul yang radikal 
juga dianggap tidak tahu oleh pihak 
IPB. Tapi kenyataannya sekarang 
setelah ada salah satu dosennya yang 
ketangkap membuat mereka memang 
harus membersihkan paham radikal di 
dalam tubuh IPB. Ternyata dugaan soal 
adanya skenario rusuh hendak 
menunggangi demo aksi 212 Mujahid 
berkedok bela NKRI, bukan sekedar 
rusuh biasa. Makin terkuaklah skenario 
aksi rusuh itu berkat tertangkapnya 
dosen IPB dan komplotannya bersama 

bom molotov yang sudah dipersiapkan. 
Dosen IPB Ir Abdul Basith, M.Si 
kelahiran Kendal 1957 ini seperti 
diketahui ditangkap saat keluar dari 
rumah Laksamana Soni Santoso di 
Perum Taman Royal 2, Jalan Hasyim 
Asyari, Kota Tangerang. Lalu apa 
peranannya si Abdul dengan skenario 
rusuh yang direncanakan pada Sabtu 
lalu? Informasi yang dihimpun 
menyebutkan, dosen IPB ini menyuruh 
membuat bahan peledak jenis bom 
molotov. Jadi termasuk salah satu otak 
dan dalangnya. Dan dosen IPB ini juga 
disebut menyimpan bom tersebut di 
rumahnya di Pakuan Regency 
Linggabuana, Margajaya, Bogor Barat. 
Barang bukti yang diamankan berupa 29 
buah bahan peledak jenis bom molotov, 
handphone Xiaomi S3, KTP, dan 
dompet. Paham kan, sekarang kenapa 

banyak mahasiswa yang sudah kadung 
termakan racun kuliah atau pengajaran 
si Abdul ini! Dia memakai bahasa 
'mengompori' pula. Makanya inilah 
yang membuat mahasiswa mahasiswa 
bermunculan ketularan radikal bukan 
ke arah yang positif tapi radikalnya 
malah condong ke anarkis dan 
mengancam NKRI. Dan itupun masih 
dibantah oleh pihak IPB yang mengaku 
tak tahu menahu adanya radikal di 
kampusnya. Lalu siapa Laksamana TNI 
Purnawirawan Soni Santoso, yang 
“diamankan” dari kediamannya di Kota 
Tangerang?. Terbongkar, Soni 
diketahui menjadi caleg DPR dari 
Partai Berkarya pada Pemilu 2019. 
Partai Berkarya sudah tahu kan siapa 
yang menaungi partai ini? Dia adalah 
Tommy Soeharto anak dari Soeharto. 
Soni menjadi satu dari lima terduga 
yang akan merencanakan chaos. 
Selain mereka, polisi juga 
mengamankan sejumlah barang bukti, 
termasuk bahan peledak dan granat. 
Dalam sebuah pengakuan yang sangat 
sensitif dan rasis terkuak bahwa dana 
sudah disiapkan dan ada aksi yang 
hendak dilakukan meniru aksi keji 
sebelumnya di Jakarta! Polda Metro 
Jaya dan Densus 88 untungnya cepat 
meringkus para pelaku. Kalau sampai 

lolos maka aksi yang bisa membuat 
kekacauan dan memancing kerusuhan 
dalam skala besar itu bisa terjadi. Ngeri, 
karena aksi kerusuhan itu mudah 
menular dan menyebar. Coba terlambat 
beberapa jam saja maka Jakarta bisa 
berkobar dan membara dengan puluhan 
bom molotov tersebut! Bersyukur Tuhan 
masih melindungi negara kita. 
Mengerikannya aksi teror itu muncul silih 
berganti. Densus 88 harus bekerja keras 
siang dan malam untuk mengantisipasi 
berbagai aksi teror di tanah air. Lalu 
bagaimana reaksi IPB sendiri? IPB itu 
sangat lunak dan lembek kepada dosen 
macam ini. Lihat saja pernyataan 
resminya (diatas). Tak heran, kampus 
IPB itu terkenal jadi sarang dari oknum 
dosen dan mahasiswa yang pro khilafah 
dan HTI. Malah dulu ada yang bilang 
IPB adalah Institut Penghianat Bangsa. 
Dan dengan ditangkapnya salah satu 
dosen IPB karena membuat bom 
namanya pun berubah menjadi Institut 
Pembuat Bom. Menristekdikti M Nasir 
mengatakan menyerahkan persoalan itu 
ke pihak kepolisian. "Nanti yang pihak 
berwajib lah, yang memutuskan apakah 
Abdul bersalah atau tidak. Karena sudah 
diterima oleh pihak berwajib kan ini 
harus kita (ikuti) terus," kata Nasir 
setelah bertemu dengan Rektor PTN 
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banyak mahasiswa yang sudah kadung 
termakan racun kuliah atau pengajaran 
si Abdul ini! Dia memakai bahasa 
'mengompori' pula. Makanya inilah 
yang membuat mahasiswa mahasiswa 
bermunculan ketularan radikal bukan 
ke arah yang positif tapi radikalnya 
malah condong ke anarkis dan 
mengancam NKRI. Dan itupun masih 
dibantah oleh pihak IPB yang mengaku 
tak tahu menahu adanya radikal di 
kampusnya. Lalu siapa Laksamana TNI 
Purnawirawan Soni Santoso, yang 
“diamankan” dari kediamannya di Kota 
Tangerang?. Terbongkar, Soni 
diketahui menjadi caleg DPR dari 
Partai Berkarya pada Pemilu 2019. 
Partai Berkarya sudah tahu kan siapa 
yang menaungi partai ini? Dia adalah 
Tommy Soeharto anak dari Soeharto. 
Soni menjadi satu dari lima terduga 
yang akan merencanakan chaos. 
Selain mereka, polisi juga 
mengamankan sejumlah barang bukti, 
termasuk bahan peledak dan granat. 
Dalam sebuah pengakuan yang sangat 
sensitif dan rasis terkuak bahwa dana 
sudah disiapkan dan ada aksi yang 
hendak dilakukan meniru aksi keji 
sebelumnya di Jakarta! Polda Metro 
Jaya dan Densus 88 untungnya cepat 
meringkus para pelaku. Kalau sampai 
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macam ini. Lihat saja pernyataan 
resminya (diatas). Tak heran, kampus 
IPB itu terkenal jadi sarang dari oknum 
dosen dan mahasiswa yang pro khilafah 
dan HTI. Malah dulu ada yang bilang 
IPB adalah Institut Penghianat Bangsa. 
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dosen IPB karena membuat bom 
namanya pun berubah menjadi Institut 
Pembuat Bom. Menristekdikti M Nasir 
mengatakan menyerahkan persoalan itu 
ke pihak kepolisian. "Nanti yang pihak 
berwajib lah, yang memutuskan apakah 
Abdul bersalah atau tidak. Karena sudah 
diterima oleh pihak berwajib kan ini 
harus kita (ikuti) terus," kata Nasir 
setelah bertemu dengan Rektor PTN 
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Indonesia di gedung Kemenristekdikti, 
Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin 
(30/9/2019). Nasir mengatakan telah 
berkomunikasi dengan pihak IPB. Dia 
menyebut akan mencari tahu 
kebenaran dugaan itu sambil menunggu 
keterangan resmi polisi. "Saya kemarin 
sudah komunikasi, ada salah satu 
bagian dari IPB yang telah 
merencanakan pengeboman dan 
semua merakit bom, ini harus kita 
tindaklanjuti, nanti tapi kita harus kita 
selidiki dulu kebenarannya," ucapnya. 
Menurutnya, jika terbukti merencanakan 
demo rusuh, Abdul akan diberi sanksi 
sesuai dengan aturan yang berlaku di 
Kemenristekdikti tentang kepegawaian. 
Ia mengatakan status PNS Abdul bisa 
dicabut. "Nanti sesuai prosedur. Kan 
ada kalau dia akan kena pidana, nanti 
kalau ada terbukti, dia dicabut sebagai 
PNS-nya, dan itu ada di dalam 
peraturan kepegawaian," jelas Nasir. 
Berdasarkan hukum bahwa semua 
pihak diperkenankan untuk 

mengemukakan pendapat termasuk 
dalam melakukan aksi unjuk rasa. Yang 
perlu diperhatikan adalah bahwa dalam 
menyampaikan pendapat juga memiliki 
aturan. Imbauan yang disampaikan oleh 
Menristekdikti bukan tanpa alasan. 
Masukan dari banyak pihak termasuk 
adanya potensi yang mengancam 
keberlangsungan aksi hingga memakan 
korban mesti dicegah. Secara kebetulan 
atau tidak, penangkapan terhadap unsur 
akademis rasanya sedikit membenarkan 
langkah yang dilakukan Menristekdikti 
dalam upaya meminimalisir jatuhnya 
korban jiwa. Massa aksi dengan 
mayoritas mahasiswa tidak menutup 
kemungkinan korban akan berasal dari 
kalangan mahasiswa itu sendiri dan 
justru lebih besar dibandingkan unsur 
masyarakat. Aksi mahasiswa dalam 
menyampaikan aspirasi dapat terus 
dilakukan, asalkan kegiatan ini tidak 
berujung pada kerusuhan, tidak 
merugikan banyak pihak, serta tidak 
merugikan kepentingan umum. 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

Indonesia di gedung Kemenristekdikti, 
Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin 
(30/9/2019). Nasir mengatakan telah 
berkomunikasi dengan pihak IPB. Dia 
menyebut akan mencari tahu 
kebenaran dugaan itu sambil menunggu 
keterangan resmi polisi. "Saya kemarin 
sudah komunikasi, ada salah satu 
bagian dari IPB yang telah 
merencanakan pengeboman dan 
semua merakit bom, ini harus kita 
tindaklanjuti, nanti tapi kita harus kita 
selidiki dulu kebenarannya," ucapnya. 
Menurutnya, jika terbukti merencanakan 
demo rusuh, Abdul akan diberi sanksi 
sesuai dengan aturan yang berlaku di 
Kemenristekdikti tentang kepegawaian. 
Ia mengatakan status PNS Abdul bisa 
dicabut. "Nanti sesuai prosedur. Kan 
ada kalau dia akan kena pidana, nanti 
kalau ada terbukti, dia dicabut sebagai 
PNS-nya, dan itu ada di dalam 
peraturan kepegawaian," jelas Nasir. 
Berdasarkan hukum bahwa semua 
pihak diperkenankan untuk 

mengemukakan pendapat termasuk 
dalam melakukan aksi unjuk rasa. Yang 
perlu diperhatikan adalah bahwa dalam 
menyampaikan pendapat juga memiliki 
aturan. Imbauan yang disampaikan oleh 
Menristekdikti bukan tanpa alasan. 
Masukan dari banyak pihak termasuk 
adanya potensi yang mengancam 
keberlangsungan aksi hingga memakan 
korban mesti dicegah. Secara kebetulan 
atau tidak, penangkapan terhadap unsur 
akademis rasanya sedikit membenarkan 
langkah yang dilakukan Menristekdikti 
dalam upaya meminimalisir jatuhnya 
korban jiwa. Massa aksi dengan 
mayoritas mahasiswa tidak menutup 
kemungkinan korban akan berasal dari 
kalangan mahasiswa itu sendiri dan 
justru lebih besar dibandingkan unsur 
masyarakat. Aksi mahasiswa dalam 
menyampaikan aspirasi dapat terus 
dilakukan, asalkan kegiatan ini tidak 
berujung pada kerusuhan, tidak 
merugikan banyak pihak, serta tidak 
merugikan kepentingan umum. 



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com16 15

Pengakuan dari ke 6 tersangka itu 
saling mendukung terlibatnya mereka 
dalam aksi teror. 
Makanya kalau sampai terjadi maka 
bisa semakin besar kobaran panas 
bentrokan yang bisa merembet ke 
segala penjuru. Tuhan masih 
melindungi bangsa kita dari niat jahat 
orang-orang yang kalap dan dikuasai 
syahwat kekuasaan dengan 
menghalalkan segala cara. Apapun 
dipakai demi Jokowi tumbang. 
Mengerikan kelompok dan ide-ide 
biadab dan keji seperti ini. Kalau 
terlambat beberapa jam saja dan 

pelaku itu sudah menyebar maka Jakarta 
bisa berkobar dan membara. Puluhan 
bom molotov tersebut sudah siap untuk 
dilemparkan guna menimbulkan 
kekacauan di kota metropolitan ini! 
Bersyukurlah kalau aksi ini terbongkar, 
tapi rasanya ancaman itu seolah tak 
pernah benar benar hilang. 
Ancaman yang mengerikan itu seolah 
tiada habisnya. Mengerikannya aksi teror 
itu muncul silih berganti. Mari doakan 
intelijen, TNI dan POLRI serta khususnya 
Densus 88 yang bekerja keras siang dan 
malam untuk mengantisipasi berbagai aksi 
teror di tanah air.
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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

Menjaga kadar kolesterol tetap pada 
batas aman merupakan cara penting 
untuk menjaga kesehatan tubuh secara 
keseluruhan.
 Hal ini bisa membuat kamu terhindar 
dari sejumlah masalah kesehatan yang 
mengintai.
Gaya hidup dan kebiasaan makanmu 
bisa sangat menentukan kadar 
kolesterol yang kamu miliki. Oleh 
karena itu pilihan makanan serta gaya 
hidup yang kamu jalani bisa sangat 
bermanfaat untuk menjaga tingkat 
aman dari kolesterol.
Menjaga tingkat kolesterol tubuh bisa 
membantu kamu terhindar dari 
sejumlah masalah kardiovaskular. Hal 
ini bisa membuatmu terhindar dari 
penyakit jantung dan stroke.
Terdapat sejumlah cara jitu yang bisa 
kamu lakukan untuk menjaga kadar 
kolesterol agar tetap pada ambang 
sehat. 
Dilansir dari Medical Daily, berikut lima 
cara mudah untuk jaga kadar kolesterol 
yang kamu miliki.
1.Konsumsi Banyak Buah dan Sayur
Buah dan sayur merupakan sumber 
vitamin dan mineral yang kaya dengan 
vitamin C, vitamin E, folat, dan 
selenium. Diketahui bahwa mereka 
yang mengonsumsi empat porsi buah 
dan sayur setiap hari memiliki tingkat 
kolesterol lebih rendah dibanding 
mereka yang mengonsumsinya lebih 
sedikit.
Jenis makanan ini mengandung 
antioksidan dan serat yang keduanya 
sangat baik bagi jantung. Konsumsi 
serat dalam jumlah tinggi bisa 
meningkatkan kolesterol baik yang 
dibutuhkan tubuh.
2.Konsumsi Lemak Sehat
Konsumsi makanaan yang 

Cara Menjaga Kolesterol Dibatas Aman
mengandung kolesterol baik bisa 
menghilangkan lemak berlebih. Hal ini 
bisa bermanfaat pada jantung dan 
menjaga tingkat kolesterol tetap terjaga.
Makanan seperti ikan, avokad, biji-bijian, 
kacang-kacangan, minyak zaitun, dan 
minyak kelapa merupakan sumber 
lipoprotein kepadatan tinggi (HDL). 
Konsumsi makanan ini dalam kadar tinggi 
bisa membantu menjaga kolesterol pada 
kadar sehat.
3.Kurangi Asupan Gula
Mengurangi asupan gula merupakan cara 
terbaik untuk menurunkan kadar 
kolesterol buruk dan menjaga kadar 
kolesterol baik. Konsumsi gula dalam 
jumlah tinggi memiliki dampak setara 
dengan mengonsumsi kalori dan 
karbohidrat dalam hal kesehatan jantung.
4.Konsumsi Bumbu-Bumbuan dan Herba
Bumbu-bumbuan dan herba bisa 
membantu tak hanya mengubah rasa 
makanan namun juga menurunkan 
kolesterol. Kapulaga, kayu manis, jahe, 
dan kunyit memiliki manfaat menurunkan 
tingkat kolesterol.
 Makanan lain yang bermanfaat untuk 
menurunkan kadar kolesterol adalah 
bawang putih.
5.Olahraga
Berdasar sebuah penelitian, olahraga 
ketahanan seperti angkat beban bisa 
meningkatkan kadar kolesterol secara 
signifikan. 
Olahraga aerobik atau kardio bisa 
menurunkan kadar kolesterol buruk. 
Dengan olahraga yang tepat, maka kamu 
bisa menjaga kesehatan tubuh dengan 
lebih tepat.
Sejumlah hal tersebut bisa kamu lakukan 
untuk menjaga kadar kolesterol tubuh 
kamu tetap dalam kadar sehat. Lakukan 
hal tersebut secara rutin agar tubuhmu 
senantiasa sehat.
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Tanah Air

Saat pelantikan anggota DPR peride 
2019-2024, Selasa (1/10) lalu, publik 
dihebohkan dengan anggota dewan, 
Achmad Fadil Muzakki Syah atau Lora 
Fadil yang 
memboyong tiga 
istrinya ke acara 
pelantikan.
Ketiga istri Lora 
Fadil yakni Siti 
Aminah, Yeni 
Kurnia, dan 
Novita 
Kusumaningrum 
datang kompak 
menggunakan 
baru biru saat 
acara pelantikan 
anggota dewan. 
Berikut ini Profil Lora Fadil dan 
alasannya berpoligami:
1.Meraup 40.713 suara
Politikus Partai NasDem, Achmad Fadil 
Muzakki Syah atau Lora Fadil, resmi 
dilantik sebagai anggota DPR RI 2019-
2024, pada Selasa (1/10) lalu.
Lora unggul di daerah pemilihan Jawa 
Timur III meliputi Kabupaten 

Lora Fadil Anggota DPR Dengan 3 Istri

Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, dan 
Kabupaten Bondowoso dengan 
memperoleh 40.713 suara. Sebelumnya, 
Lora juga pernah menjadi anggota DPR 

dari Partai 
Kebangkitan 
Bangsa (PKB) 
pada periode 
2009-2014 
silam.
2.Putra KH 
Achmad 
Muzakki Syah
Lora Fadil 
adalah putra 
dari pengasuh 
Pondok 
Pesantren Al 
Qodiri, Jember, 

Jawa Timur, KH Ahmad Muzakki Syah. 
Sebagai informasi, Pondok Pesantren Al-
Qodiri memiliki santri sekitar 3.500 orang. 
Selain menyelenggarakan pengajian kitab 
kuning dengan model sorogan, pesantren 
ini juga mendirikan lembaga formal, yaitu 
TK, SD, SMP, MTs, MA, SMK, dan 
STAIQOD (Sekolah Tinggi Agama islam 
Al-Qodiri).

Roti menjadi salah satu menu sarapan 
favorit bagi banyak orang. Ringkas dan 
dapat memberikan rasa kenyang, inilah 
yang membuat roti digemari oleh 
banyak orang yang umumnya sibuk dan 
tergesa-gesa di pagi hari. Tapi, terlalu 
banyak 
makan 
roti juga 
tidak 
disaranka
n, 
mengapa
?
Mungkin 
akan 
banyak 
orang 
yang 
terkejut 
jika 
mengetah
ui bahwa 
roti tidak 
baik 
untuk 
dimakan terlalu sering. Roti memang 
mengandung karbohidrat yang tinggi, 
tapi sangat kurang akan nutrisi lainnya. 
Apalagi roti tawar putih yang memiliki 
jumlah serat dan protein yang lebih 
sedikit jika dibandingkan dengan roti 
gandum.
Roti juga dapat meningkatkan kadar 
gula darah Anda. Tak hanya itu, 
menjadikan roti sebagai makanan 
utama dan mengabaikan makanan 
berkarbohidrat lain juga bisa 
menyebabkan keasaman.
Berikut adalah beberapa hal merugikan 
dari roti yang membuatnya tak baik 
untuk dimakan secara berlebihan:
Penuh gluten
Roti termasuk dalam kategori makanan 
gluten. Roti kaya akan pati, dan gula 
yang tidak akan baik jika dikonsumsi 
dalam jumlah yang besar. Jika memang 
ingin memakan roti, pilihlah roti gandum 
ketimbang roti tawar putih, sebab roti 
gandum mengandung lebih banyak 

Alasan Tak Boleh Banyak Makan Roti

nutrisi dibanding roti tawar putih.
Meningkatkan gula darah
Roti memiliki indeks glikemik yang sangat 
rendah. Segera setelah Anda makan roti, 
ini dapat langsung meningkatkan kadar 
gula darah Anda. Jadi, konsumsi roti 

sangat tidak 
disarankan 
bagi 
penderita 
diabetes.
Meningkatka
n keasaman 
tubuh
Roti 
mengandun
g tinggi ragi, 
sementara 
banyak 
orang 
kesulitan 
mencerna 
ragi. Inilah 
yang 
kemudian 
membuat 

roti dikenal menyebabkan keasaman dan 
gas pada tubuh banyak orang yang 
memiliki sistem pencernaan yang lemah.
Meningkatkan risiko infeksi ragi
Terkadang, jika ragi yang digunakan 
dalam roti tidak berkualitas baik atau roti 
tidak dipanggang dengan benar, maka ini 
bisa menyebabkan infeksi ragi di perut 
Anda. Ini bisa sangat berbahaya bagi 
wanita hamil.
Membuat Anda kembung
Makan terlalu banyak roti bisa membuat 
Anda merasa kembung, dan akhirnya 
malas mengonsumsi makanan lainnya. 
Untuk itu, jangan sampai memakan roti 
terlalu banyak. Tetapkan porsi yang 
cukup bagi Anda untuk memakan roti.
Sembelit
Roti tawar putih tidak kaya serat. Roti 
mengandung tepung dalam jumlah besar 
dan inilah yang dapat mengganggu 
sistem pencernaan kita. Tak heran jika 
konsumsi roti berlebih bisa menyebabkan 
sembelit.
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Achmad Fadil Muzakki Syah atau Lora 
Fadil yang 
memboyong tiga 
istrinya ke acara 
pelantikan.
Ketiga istri Lora 
Fadil yakni Siti 
Aminah, Yeni 
Kurnia, dan 
Novita 
Kusumaningrum 
datang kompak 
menggunakan 
baru biru saat 
acara pelantikan 
anggota dewan. 
Berikut ini Profil Lora Fadil dan 
alasannya berpoligami:
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2024, pada Selasa (1/10) lalu.
Lora unggul di daerah pemilihan Jawa 
Timur III meliputi Kabupaten 

Lora Fadil Anggota DPR Dengan 3 Istri

Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, dan 
Kabupaten Bondowoso dengan 
memperoleh 40.713 suara. Sebelumnya, 
Lora juga pernah menjadi anggota DPR 

dari Partai 
Kebangkitan 
Bangsa (PKB) 
pada periode 
2009-2014 
silam.
2.Putra KH 
Achmad 
Muzakki Syah
Lora Fadil 
adalah putra 
dari pengasuh 
Pondok 
Pesantren Al 
Qodiri, Jember, 

Jawa Timur, KH Ahmad Muzakki Syah. 
Sebagai informasi, Pondok Pesantren Al-
Qodiri memiliki santri sekitar 3.500 orang. 
Selain menyelenggarakan pengajian kitab 
kuning dengan model sorogan, pesantren 
ini juga mendirikan lembaga formal, yaitu 
TK, SD, SMP, MTs, MA, SMK, dan 
STAIQOD (Sekolah Tinggi Agama islam 
Al-Qodiri).

Roti menjadi salah satu menu sarapan 
favorit bagi banyak orang. Ringkas dan 
dapat memberikan rasa kenyang, inilah 
yang membuat roti digemari oleh 
banyak orang yang umumnya sibuk dan 
tergesa-gesa di pagi hari. Tapi, terlalu 
banyak 
makan 
roti juga 
tidak 
disaranka
n, 
mengapa
?
Mungkin 
akan 
banyak 
orang 
yang 
terkejut 
jika 
mengetah
ui bahwa 
roti tidak 
baik 
untuk 
dimakan terlalu sering. Roti memang 
mengandung karbohidrat yang tinggi, 
tapi sangat kurang akan nutrisi lainnya. 
Apalagi roti tawar putih yang memiliki 
jumlah serat dan protein yang lebih 
sedikit jika dibandingkan dengan roti 
gandum.
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menjadikan roti sebagai makanan 
utama dan mengabaikan makanan 
berkarbohidrat lain juga bisa 
menyebabkan keasaman.
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Alasan Tak Boleh Banyak Makan Roti

nutrisi dibanding roti tawar putih.
Meningkatkan gula darah
Roti memiliki indeks glikemik yang sangat 
rendah. Segera setelah Anda makan roti, 
ini dapat langsung meningkatkan kadar 
gula darah Anda. Jadi, konsumsi roti 

sangat tidak 
disarankan 
bagi 
penderita 
diabetes.
Meningkatka
n keasaman 
tubuh
Roti 
mengandun
g tinggi ragi, 
sementara 
banyak 
orang 
kesulitan 
mencerna 
ragi. Inilah 
yang 
kemudian 
membuat 

roti dikenal menyebabkan keasaman dan 
gas pada tubuh banyak orang yang 
memiliki sistem pencernaan yang lemah.
Meningkatkan risiko infeksi ragi
Terkadang, jika ragi yang digunakan 
dalam roti tidak berkualitas baik atau roti 
tidak dipanggang dengan benar, maka ini 
bisa menyebabkan infeksi ragi di perut 
Anda. Ini bisa sangat berbahaya bagi 
wanita hamil.
Membuat Anda kembung
Makan terlalu banyak roti bisa membuat 
Anda merasa kembung, dan akhirnya 
malas mengonsumsi makanan lainnya. 
Untuk itu, jangan sampai memakan roti 
terlalu banyak. Tetapkan porsi yang 
cukup bagi Anda untuk memakan roti.
Sembelit
Roti tawar putih tidak kaya serat. Roti 
mengandung tepung dalam jumlah besar 
dan inilah yang dapat mengganggu 
sistem pencernaan kita. Tak heran jika 
konsumsi roti berlebih bisa menyebabkan 
sembelit.
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3.Memiliki Tiga Istri
Saat acara pelantikan, Selasa (1/10) 
lalu, Lola Fadil menarik perhatian 
publik dengan memboyong ketiga 
istrinya. Tiga istrinya, yakni Siti Aminah, 
Yeni Kurnia, dan Novita, menunjukkan 
kekompakan mereka."Saya beristri 3 
itu secara sah secara hukum agama 
dan hukum negara jadi semua melalui 
KUA semua. Jadi sudah namanya 
kekompakan dan kerukunan sudah 
betul terjadi di situ jadi natural saja 
semuanya," kata Lora saat 
dikonfirmasi, Rabu (2/10).
Ia mengaku sudah cukup lama 
berpoligami yakni 8 tahun dan memiliki 
7 anak dari istri-istrinya itu. "Sudah 
terjalin lama sekali. Anak saya dengan 
istri ketiga saja usianya 6 tahun sudah. 
Istri pertama 3 anak, istri kedua 2, istri 
ketiga 2 juga," ucapnya.
4.Hidup Rukun dengan Tiga Istri
Lora Fadil bercerita tentang kehidupan 
rumah tangganya selalu rukun setelah 
terjadi poligami. Bahkan, Lora 
mengatakan hidup satu rumah dengan 
ketiga istrinya, yakni Siti Aminah, Yeni 
Kurnia, dan Novita."Kami satu rumah, 
bahkan tidak jarang kami tidur, itu tidur 
dalam ya bukan tidur dalam tanda kutip 
itu kadang bertiga. Contoh kayak hari 
ini pelantikan ini kami kan hanya dapat 
hotel satu jadi ya satu kamar," 
katanya.Dia menambahkan, doa ketiga 

istrinya pula yang mengantarkan Lora 
melenggang ke Senayan. Doa istri, 
katanya, menjadi dukungan paling 
berarti."Keluarga itu khususnya istri 
sangat berperan penting menurut saya 
karena tanpa dukungan istri kita tidak bisa 
maksimal menyentuh konstituen. Jadi doa 
dan dukungan istri sangat maksimal dan 
Alhamdulillah istri saya kali ini sangat 
dukung penuh untuk berkampanye 
bersosialisasi akhirnya terpilih lagi," 
katanya.
5.Alasan Para Istri ingin Berpoligami
Istri pertama Lora Fadil, Situ Aminah 
mengatakan tidak keberatan saat sang 
suami ingin berpoligami. Menurut Aminah, 
suami tidak berubah saat menikah lagi.
"Saya coba jalanin saja, saya coba kenal 
sama anaknya, anaknya kok baik, 
akhirnya saya setuju. Mas Fadilnya juga 
saya lihat tidak berubah, tetap sayang 
sama istri, sama anak," kata Aminah, istri 
pertama Lora.Sementara itu, istri ketiga 
Lora Fadil, Novita mengatakan saat awal 
pernikahannya ada rasa iri dan cemburu 
dengan istri-istri Fadil lainnya. Namun 
seiring waktu, dan dipersatukan dengan 
tinggal satu rumah rasa iri dan cemburu 
sudah menghilang."Mungkin awal iri, 
setelah kita sering bareng, satu rumah 
sudah enggak ada iri-iri, cemburu-
cemburu enggak ada. Kuncinya itu harus 
disatukan," kata Novita, istri ketiga Lora 
Fadil. 
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Tanah Air Internasional

Rekam jejak Bambang Soesatyo (57) 
terbentang dari dunia organisasi, 
jurnalistik, lantas melakoni dunia usaha 
bersamaan dengan status sebagai 
kader partai politik. Kemampuan lobi 
dinilai jadi keunggulannya.
Diketahui, Bamsoet terpilih sebagai 
Ketua MPR periode 2019-2024 setelah 
mengalahkan pesaing dekatnya, Ahmad 
Muzani dari Partai Gerindra. Bamsoet 
terpilih secara aklamasi usai di menit 
terakhir Gerindra mengalihkan 
dukungan dari Muzani ke Wakorbid 
Pratama Partai Golkar tersebut.
Dikutip dari situs dpr.go.id, Bambang, 
yang akrab dipanggil Bamsoet, 

Rekam Jejak Bamsoet Ketua MPR 2019 - 2024

merupakan lulusan Sekolah Tinggi 
Ekonomi Indonesia Jakarta (1985-1987). 
Ia memulai kariernya sebagai wartawan 
Harian Umum PRIORITAS pada 1985.
Dari informasi yang dikumpulkan dari 
berbagai sumber, Bamsoet banyak 
berguru ke politikus sekaligus jurnalis 
senior Panda Nababan.
Karier jurnalistik Bamsoet berlanjut ke 
Majalah Vista (1987). Di sana, ia 
menjabat Sekretaris Redaktur. Ia lantas 
naik menjadi Pemimpin Redaksi 
(Pemred) Majalah Info Bisnis (1991) dan 
Pemred Harian Umum Suara Karya 
(1994).Saat menjadi wartawan, ia 
membangun jaringan dengan beberapa 

Sedikitnya 12 orang tewas dalam unjuk 
rasa anti-pemerintah di seantero Irak 
yang dimulai sejak awal pekan ini. 
Kabar itu disampaikan sumber dari 
rumah sakit setempat hari ini.
Demonstran di Ibu Kota Baghdad dan 
Kota Nasiriya turun ke jalan untuk 
menuntut 
lapangan 
kerja, 
perbaikan 
layanan 
umum 
dan 
pemberan
tasan 
korupsi. 
Unjuk 
rasa ini 
berujung 
bentrok 
dengan 
aparat 
keamana
n yang 
melepaskan tembakan gas air mata dan 
peluru tajam.Laman Anadolu 
melaporkan, Kamis (3/10), tujuh orang 
dilaporkan tewas--enam demonstran 
dan satu polisi--dalam unjuk rasa di Dhi 
Qar kemarin setelah jam malam 
diberlakukan.Jumlah korban luka 
mencapai 112 orang--97 demonstran 
dan 15 polisi, kata sumber di Rumah 
Sakit Pelatihan Husyaniya.
Kaum perempuan juga ikut turun ke 
jalan di hari kedua demo kemarin di 
Baghdad. Pengunjuk rasa berkumpul di 
kawasan al-Shaab di utara Baghdad 
dan Zafaraniya di selatan kota itu.
"Saya turun ke jalan hari ini untuk 
mendukung saudara-saudara saya di 
Alun-alun Tahrir," kata Abdallah Walid 
kepada kantor berita AFP di Zafaraniya. 
Massa juga tampak membakar ban di 
jalanan dan merusak mobil polisi.
"Kami ingin pekerjaan dan perbaikan 
layanan. Kami sudah menuntut ini 
bertahun-tahun tapi pemerintah tidak 
pernah menanggapi," kata pria 27 tahun 

Demo Anti Pemerintah Di Irak,12 Tewas

itu.
1.Demonstrasi yang terbesar
Jam malam juga diberlakukan di tiga kota 
yaitu Nasiriya, Amara dan Hill.
Tak hanya itu internet di beberapa daerah 
juga diputus. Facebook, Twitter, 
WhatsApp, Instagram, dan sejumlah media 

sosial lainnya 
diblokir oleh 
berbagai 
penyedia jasa 
internet sejak 
pukul 15.30 
kemarin."Kam
i ingin 
perubahan, 
kami ingin 
pemerintah 
lengser," kata 
seorang 
demonstran di 
Baghdad 
kepada kantor 
berita 
Reuters.Dewa

n Keamanan Nasional kemarin menggelar 
rapat darurat dengan Perdana Menteri Adil 
Abdul-Mahdi untuk menangani 
kerusuhan.Demonstrasi ini adalah yang 
terbesar dalam pemerintahan Mahdi saat 
ini.Dalam pernyataannya hari ini Mahdi 
mengatakan "seluruh kendaraan dan 
warga dilarang keluar rumah" sejak pukul 
05.00 waktu setempat.
Turis yang datang dan pergi ke bandara, 
ambulans, pegawai pemerintah di rumah 
sakit, perusahaan listrik, dan air serta 
peziarah tidak termasuk dalam larangan 
ini.Selasa malam Mahdi menyampaikan 
penyesalannya atas kekerasan yang 
terjadi dan berjanji akan menggelar 
penyelidikan di balik unjuk rasa ini.
"Kejadian ini membuat saya sedih, anak-
anak kita, pasukan keamanan terluka dan 
perusakan dan penjarahan terjadi di mana-
mana," tulis Mahdi di laman Facebook.
“Kami menegaskan kepada rakyat bahwa 
prioritas kita adalah fokus dan memberi 
solusi radikal yang realistis atas berbagai 
masalah selama ini."
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petinggi seperti Aburizal Bakrie, Agung 
Laksono, hingga Jusuf Kalla. Dia 
kemudian dipercaya untuk menjadi 
Direktur PT Suara Rakyat Membangun 
(Suara Karya) pada 2004.
Di saat yang sama, pria kelahiran 
Jakarta ini juga menekuni dunia bisnis. 
Ia menjabat Direktur PT Info Jaya 
Abadi (1991-2013), Komisaris PT 
Suara Irama Indah, serta Direktur 
Kodeco Timber pada 2007.Selain itu, 
riwayat organisasi yang diikutinya pun 
tak kalah panjang. Sejak mahasiswa, 
ia sudah menjabat Ketua Senat 
Mahasiswa Akademi Akutansi 
Jayabaya, Ketua Umum Badan 
Perwakilan Mahasiswa, Ikatan Pers 
Mahasiswa (1986-1988), hingga Wakil 
Sekretaris Jenderal Himpunan 
Mahasiswa Islam (HMI) pada 1088-
1990.Selepas itu, ia menekuni 
berbagai organisasi profesi. Di 
antaranya, Ketua Kamar Dagang dan 
Industri (KADIN) DKI Jakarta Bidang 
Pertahanan (1993-1998), Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI) sejak 1998 
hingga sekarang, Ketua Dewan 
Pembina BPP Himpunan Pengusaha 
Muda Indonesia (HIPMI) pada 2005-
2008, Ketua Majelis Pimpinan Nasional 
Pemuda Pancasila (2009-2014).

Persentuhan dunia politiknya dimulai saat 
ia bergabung dengan Angkatan Muda 
Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang 
punya ikatan historis dengan Golkar, sejak 
1980. Ia lantas masuk Dewan Pimpinan 
Pusat Golkar Pokja Ekonomi dan 
Keuangan pada 1995-2004.
Setelah itu, aktivitasnya tak lepas dari 
Golkar dan organisasi di bawahnya. 
Misalnya, Kosgoro dan Majelis Dakwah 
Islamiyah (MDI) Partai Golkar.
Sejak 2009, ia lolos menjadi Anggota DPR 
dari Fraksi Partai Golkar. Pada periode 
itu, dia masuk jadi anggota Panitia 
Khusus Hak Angket Bank Century yang 
hendak menyelidiki pencairan dana 
talangan (bail out) Rp6,76 triliun untuk 
Bank Century.Bamsoet kemudian kembali 
lolos ke Senayan dari daerah pemilihan 
Jawa Tengah VII pada Pileg 2014. 
Kariernya makin moncer. Ia menjadi 
Ketua Komisi III DPR yang membidangi 
hukum, untuk kemudian menjadi Ketua 
DPR menggantikan rekan separtainya 
yang tersangkut kasus e-KTP, Setya 
Novanto, pada 2018.Pengamat 
komunikasi politik Romo Benny Susetyo 
menilai pengalaman Bamsoet 
membuatnya memiliki kemampuan lobi 
yang berguna di dewan.
"Bamsoet punya visi. mantan wartawan, 
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lama di parpol. Dia punya kemampuan 
lobi yang baik," ujar Romo Benny, 
Minggu (7/1/2018).
Kasus Hukum
Tak selalu mulus, nama Bamsoet 
pernah disebut dalam kasus korupsi 
pengadaan simulator SIM di Polri. 
Tahun 2013 ia diperiksa KPK bersama 
Herman Hery. Bambang menyebut KPK 
menanyainya tentang pernyataan eks 
Bendahara Umum Partai Demokrat M 
Nazaruddin soal keterlibatan dalam 
proses penganggaran.
Terakhir, Bamsoet, yang merupakan 
peraih gelar The Best and The Next 
Legislator Award 2019 itu, juga menjadi 
saksi KPK dalam kasus proyek e-KTP. 
Ia diperiksa sebagai saksi untuk 
tersangka korupsi proyek pengadaan e-
KTP, Direktur Utama PT Quadra 
Solution Anang Sugiana 
Sudihardjo.Namanya sempat mencuat 
dalam sidang terdakwa memberikan 
keterangan palsu pada persidang kasus 
e-KTP, Miryam S Haryani. Bamsoet 
bersama lima anggota DPR lainnya 
disebut mengancam Miryam saat 
menjadi saksi e-KTP.
Harta Melimpah
Dikutip dari situs Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN) KPK, Bamsoet yang terakhir 

kali melaporkan hartanya pada 29 Maret 
2019 memiliki total kekayaan Rp98 
miliar.
Itu terdiri dari tanah dan bangunan 
senilai Rp71,2 miliar, alat transportasi 
dan mesin senilai Rp18,56 miliar, harta 
bergerak lainnya Rp1 miliar, surat 
berharga Rp120 juta, serta kas dan 
setara kas Rp 7 miliar.
Dari data tersebut diketahui Bamsoet 
pun mengoleksi sejumlah kendaraan 
mewah. Di antaranya, dua sepeda motor 
Harley Davidson (Rp100 juta dan Rp110 
juta), Jeep Land Rover (Rp1,3 miliar), 
Bentley Mulsanne (Rp2 miliar), Rolls 
Royce Phantom (Rp4,3 miliar), 
Marcedes Benz S 400 (Rp1,8 miliar), 
dua mobil listrik Tesla model X dan S 
(Rp1,85 miliar dan Rp1,6 miliar), 
Lamborghini (Rp2,1 miliar), dan Ferrari 
(Rp1,8 miliar).Saat menanggapi isu jet 
pribadi dan kendaraan mewah Bamsoet, 
eks Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah 
menilai itu sebagai hal wajar."Publik 
harus diberi tahu bahwa Pak Bambang 
itu memang sudah kaya sejak awal," 
ucapnya, Jumat (19/1).
"Tidak ada salah menjadi mantan orang 
kaya atau bekas orang kaya, karena 
justru yang masalah adalah orang yang 
miskin lalu menjadi kaya karena 
kekuasaan," ia menambahkan.
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Vegetarian

Hub: 215-271-3057

Presiden Jokowi sempat menyebut ada 
banyak pekerjaan yang belum 
diselesaikan dalam Kabinet Kerja Jilid I. 
Nantinya, pekerjaan-pekerjaan tersebut 
akan dilanjutkan kembali dalam Kabinet 
Kerja Jilid II.Hal itu disampaikan saat 
menghadiri sidang kabinet paripurna 
tentang Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 
2014-2019 dan Persiapan Implementasi 
APBN Tahun 2020, Kamis (3/10).
"Masih banyak saya lihat, masih ada 
PR-PR yang belum bisa kita 
selesaikan," kata Jokowi.
Lalu, apa saja PR yang dimaksud 
Presiden Jokowi itu?
1.Pembangunan SDM
Pembangunan Sumber Daya Manusia 
(SDM) menjadi salah satu visi Jokowi 
untuk lima tahun ke depan. Jokowi ingin 
ingin membangun SDM untuk 
meningkatkan daya saing.
"Fondasi kita ke depan adalah SDM 
yang berkualitas dengan menguasai 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Kualitas SDM ini harus mulai dibangun 
sejak dalam kandungan," ungkap 
Jokowi.Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala 
Bappenas, Bambang Brodjonegoro 

Jokowi Akui Banyak PR Yang Belum Selesai

mengatakan pembangunan SDM juga 
akan berfokus pada program vokasi yang 
kini tengah dilakukan oleh pemerintah.
"Otomatis pendidikan, sekarang kita 
bicara kualitas. SDN kita sudah harus 
beralih kepada kualitas pendidikan 
menjadikan vokasi," kata Menteri 
Bambang.
2.Pembangunan Infrastruktur
Pemerintah tengah menyusun Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) untuk periode 2020-
2024. Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala 
Bappenas, Bambang Brodjonegoro, 
mengatakan dalam 5 tahun ke depan 
pekerjaan besar yang masih akan 
dilakukan adalah pembangunan 
infrastruktur.Pembangunan infrastruktur 
yang dibangun tak hanya soal 
pembangunan jalan tol. Pembangunan 
infrastruktur nantinya akan 
disambungkan dengan kawasan ekonomi 
khusus, pariwisata, sektor pertanian 
hingga kawasan perikanan."Artinya 
membangun infrastruktur bukan hanya 
semata pembangunan infrastruktur itu 
sendiri tapi dimensi wilayah sekitarnya. 
Tujuan utamanya adalah ada jalan tapi di 
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daerah sekitar tersebut harus 
berkembang, sehingga harus melihat ke 
depan wilayahnya," bebernya.
Selain itu, salah satu belum selesainya 
pembangunan infrastruktur di Indonesia 
adalah masalah biaya. Menurut 
Presiden Jokowi, dibandingkan dengan 
negara-negara tetangga saja, biaya 
logistik di Indonesia bisa sampai 2 
sampai 2,5 kali lipat lebih tinggi.
"Artinya, infrastruktur kita enggak siap 
sehingga kita fokus di situ, fokus saja 
sudah. Kemudian lima tahun ke depan 
kita masih menyelesaikan ini 
(pembangunan infrastruktur), masih 
banyak yang harus diselesaikan 
infrastruktur kita," kata Jokowi.
3.Masalah Kesehatan
Selain masalah SDM dan infrastuktur, 
sektor lain yang akan dilanjutkan oleh 
Presiden Jokowi adalah masalah 
kesehatan. 
Di mana, pada kesehatan yang menjadi 
prioritas pemerintah ke depan yaitu 
mengenai stunting dan angka kematian 
ibu saat melahirkan.

"Kita harapkan dari kesehatan isu 
ketinggalan masalah stunting ibu yang 
mengandung kemudian juga kematian 
ibu melahirkan harus dijadikan prioritas," 
kata Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala 
Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
4.Penguatan Reformasi Birokrasi dan 
Reformasi
Dalam Kabinet Kerja Jilid II, salah satu 
fokus Jokowi yang belum diselesaikan 
adalah fondasi penguatan reformasi 
birokrasi dan reformasi struktural untuk 
merespons perubahan yang begitu 
cepat.Menurut Presiden Jokowi, 
reformasi birokrasi akan mendorong 
negara makin efisien."Tiga hal ini 
(pembangunan SDM, pembangunan 
infrastruktur dan penguatan reformasi) 
yang menurut saya yang sangat 
diperlukan negara kita agar kita tidak 
terjebak dalam jebakan negara 
berpendapatan menengah atau middle 
income trap yang ini menurut saya 
banyak dialami negara-negara lain," kata 
Jokowi.
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Para pengungsi Wamena yang kini 
mengungsi di Timika Ibu kota Kabupaten 
Mimika, Papua, tak keberatan untuk 
kembali dan mencari nafkah di kota 
pegunungan itu. Namun dengan catatan 
situasi keamanan sudah pulih 
sepenuhnya.Pasalnya, aset mereka masih 
di Wamena dan hubungan dengan 
penduduk lokal juga sebenarnya baik.
Sahrawi, salah seorang pengungsi 
Wamena, mengatakan dirinya ingin segera 
kembali ke Wamena lantaran seluruh aset 
usahanya masih berada di sana."Kalau 
situasi di sana sudah aman, saya mau 
kembali ke Wamena. Sekarang saya fokus 
mengantar isteri dan anak kembali ke 
kampung terlebih dahulu," katanya, di 
Timika, Papua, Jumat (4/10) dikutip dari 
Antara.
Sahrawi bersama keluarganya mengungsi 
ke Timika pada Jumat (27/9). Saat itu 
sebanyak 87 pengungsi Wamena 
dievakuasi ke Timika menggunakan 
penerbangan pesawat Hercules TNI 
AU.Rombongan pengungsi Wamena juga 
tiba di Lanud Halim Perdana Kusuma, 
Jakarta, kemarin.Rombongan pengungsi 
Wamena juga tiba di Lanud Halim 
Perdana Kusuma, Jakarta, kemarin. (CNN 
Indonesia/Bisma Septalisma)
Warga kelahiran Desa Rabasan, 
Kecamatan Camplong, Kabupaten 
Sampang, Madura, Jawa Timur, itu sudah 
11 tahun bermukim di Wamena dan 
berprofesi sebagai tukang ojek.
Bersama keluarganya, Sahrawi tinggal di 
Gang Kingmi, Jalan Trikora, belakang 
Bank Mandiri Wamena.
Lokasi tempat tinggalnya luput dari amuk 
massa saat kerusuhan yang merenggut 
puluhan nyawa dan membakar habis 
ratusan bangunan di Wamena pada Senin 
(23/9).
"Saya masuk ke Wamena tahun 2008. 
Dulu bekerja sebagai penjual gorengan. 
Setelah isteri ikut ke Wamena, isteri 
membuka warung menjual makanan," 
tuturnya.Saat meninggalkan Wamena 
untuk mengungsi ke Timika, Sahrawi 
mengaku menitipkan rumah serta aset 
berharga miliknya seperti sepeda motor 
kepada warga lokal (orang Wamena asli 
atau disebut orang Lembah Baliem)."Saya 

Pengungsi Ingin Kembali Ke Wamena
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sudah mengenal mereka sejak lama, sudah 
seperti saudara sendiri. Mereka katakan, 
yang membuat kekacauan di Wamena itu 
orang luar, orang dari gunung," ungkap dia.
Pembakaran dan perusakan terjadi saat 
kerusuhan di Wamena, Jayawijaya, Papua, 
Senin (23/9). "Yang jaga rumah saya putra 
daerah, orang Wamena asli. Dia katakan, 
kamu cari selamat dulu, nanti kalau sudah 
kondusif baru kembali ke Wamena," ujar 
Sahrawi.Pengungsi Wamena lainnya, 
Mariana, juga berharap situasi Wamena 
cepat pulih."Kita semua mengharapkan 
seperti itu karena kami juga mau kembali ke 
sana untuk bekerja," kata Ny Mariana yang 
sehari-hari bekerja sebagai guru SD Inpres 
Kulitarik Wamena.Mariana, yang sudah 
tinggal di Wamena sejak 1994, mengatakan 
keluarganya sempat mengungsi selama 
sepekan di Markas Koramil Wamena 
pascakerusuhan."Saat pecah kerusuhan itu 
kami sedang upacara bendera di halaman 
sekolah. 
Tiba-tiba orang-orang tua siswa pada 
datang ke sekolah untuk menjemput anak-
anak mereka," kata Ny Mariana yang 
mengungsi ke Timika pada Selasa (1/10) 
bersama cucunya dan seorang 
kemenakannya.Pengungsi lainnya, 
Yohanes, mengaku sependapat dengan 
imbauan pemerintah dan aparat TNI-Polri 
agar para pengungsi segera kembali ke 
Wamena."Seharusnya seperti itu, kalau 
semua pergi dari Wamena maka tentu orang 
yang berbuat kejahatan malah makin besar 
kepala," kata Yohanes yang sehari-hari 
bekerja sebagai ASN di Pemkab Nduga 
namun keluarganya (isteri dan anak-anak) 
bermukim di sana.Sejak kerusuhan melanda 
Wamena pada 23 September 2019, tercatat 
sebanyak 223 warga non Papua mengungsi 
ke Timika, di mana sebagian besar 
merupakan perempuan dan anak-anak.
Sesuai data Kementerian Sosial RI, sejak 
23 September hingga 2 Oktober 2019 
tercatat sebanyak 11.646 orang pengungsi 
telah meninggalkan Wamena, sebagian 
besar pengungsi dievakuasi ke Sentani, 
Jayapura menggunakan penerbangan 
pesawat Hercules TNI AU.
Sementara di Wamena sendiri ribuan 
pengungsi hingga kini masih bertahan di 34 
posko.
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