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Money Grams $1 = Rp 13.749.-

bersambung ke hal 3

Kurs BI Rp 14.182.-

Edisi 1215

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Pemilihan 500 tokoh muslim paling 
berpengaruh 
di dunia itu 
diselenggarak
an oleh Pusat 
Studi Strategi 
Islam 
Kerajaan (The 
Royal Islamic 
Strategic 
Studies 
Centre/RISSC
). RISSC 
adalah 
lembaga riset 
independen 
yang 
berafiliasi 
dengan Institut 
Aal Al Bayt 
Kerajaan 
untuk Pemikiran Islam, yang ada di 
Amman, Yordania. RISCC membagi 

para tokoh itu ke dalam beberapa kategori, 
yakni penguasa dan politikus, 

cendekiawan 
dan 
penceramah 
serta isu-isu 
sosial, seni 
dan budaya, 
serta 
olahraga. 
Buku The 
Muslim 500 : 
The World's 
500 Most 
Influential 
Muslims 2020, 
didapat dari 
situs resmi 
The Muslim 
500, yang 
menyatakan 

pemilihan orang dalam publikasi daftar 500 
tokoh muslim berpengaruh ini bukan 

Jokowi 13 Tokoh Muslim
Yang Berpengaruh

10/09/19
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berarti dalam rangka mendukung 
pandangan mereka. RISCC hanya 
mengukur sejauh mana pengaruh dari 
orang-orang tersebut. Tahun 2019 lalu, 
Presiden Joko Widodo juga masuk 
dalam daftar 500 muslim dunia paling 
berpengaruh dan namanya saat itu 
masih berada di urutan ke-16. 
Sementara tahun ini mengalami 
peningkatan tiga peringkat berada di 
posisi ke-13. Seperti biasanya, justru 
orang luar negeri jauh lebih 
menghormati dan mengapresiasi Pak 
Jokowi daripada sebagian kecil 
rakyatnya sendiri, kita tau lah ya siapa 
saja yang menjadi sebagian kecil itu, 
mereka adalah Sebagian rakyatnya 
yang justru sombong dengan 
kebodohannya, hingga berani mencaci 

presidennya sendiri. Kalau orang bisa 
berpikir dengan jernih, pasti akan 
menerima bahwa pak Jokowi berada di 
urutan ke 13 dunia sebagai "tokoh muslim 
paling berpengaruh di dunia". Di tengah 
tekanan dan serangan yang datang dari 
berbagai lini, Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) tetap disegani dunia, bahkan pak 
Jokowi secara berturut-turut kembali 
masuk di deretan 'Top 20' dalam daftar 
500 muslim paling berpengaruh di dunia, 
"Pluralisme adalah bagian DNA Indonesia. 
Meski banyak tantangan, Islam di 
Indonesia merupakan kekuatan moderasi," 
ujar Jokowi seperti dikutip oleh The Muslim 
500. Adapun The Royal Islamic Strategic 
Studies Centre membuat daftar ini sejak 
2009. Tokoh yang masuk dalam daftar 
merupakan mereka yang dinilai 
berpengaruh dalam 13 sektor/kategori, 

yaitu akademik, politik, bidang 
keagamaan, penceramah dan penuntun 
spiritual, filantropi, isu sosial, bisnis, 
sains dan teknologi, seni dan budaya, 
pembaca Alquran, media, selebritas dan 
bintang olahraga, serta ekstrimis. Jokowi 
pertama kali masuk daftar untuk edisi 
2014/2015. Ia berada di urutan ke-11 
pada 2014/2015 dan 2016. Ia berada di 
posisi 13 pada 2017, kemudian posisi 16 
pada 2018 dan 2019, dan di posisi 13 
pada 2020. Dalam buku tersebut 
dijelaskan bahwa Jokowi merupakan 
presiden pertama Indonesia yang bukan 
berasal dari latar belakang militer 
maupun elit politik. Ia berasal dari 
keluarga Jawa yang sederhana, dengan 
Ayah yang berprofesi sebagai 
pengusaha kecil di bidang furniture. 
Usaha ini kemudian dilanjutkan Jokowi. 
Karier politik Jokowi dimulai sebagai 
Wali Kota Solo. Ia membangun reputasi 
sebagai politisi yang “bersih” hingga 
terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, 
dan kemudian presiden untuk dua 
periode. “Meskipun pertumbuhan 
ekonomi tidak sesuai harapan, tapi 
kuatnya investasi di bidang infrastruktur 
dan layanan sosial membuatnya tetap 
menikmati dukungan kuat dari 
penduduk,” demikian tertulis. Dalam 

Buku tersebut juga ditulis bahwa Jokowi 
dipandang sebagai pemimpin yang jujur 
dan berada di balik keberhasilan Asian 
Games 2018 di Jakarta. Tentu saja ada 
sejumlah nama lain dari Indonesia yang 
juga masuk dalam Top 50. Peringkat 
pertama diduduki oleh Sheikh 
Muhammad Taqi Usmani, seorang hakim 
dan ulama terkemuka dari Pakistan. 
Sementara peringkat kedua dan ketiga 
ditempati oleh Ayatollah Hajj Sayyid Ali 
Khamenei, pemimpin spiritual Republik 
Islam Iran dan Jenderal Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, 
Pangeran Abu Dhabi serta Wakil 
Komandan dari Angkatan Bersenjata 
UEA. Selanjutnya, peringkat keempat 
diduduki oleh Raja Salman bin Abdul 
Aziz al-Saud dari Arab Saudi. Lalu yang 
kelima ialah Raja Abdullah II Ibn Al-
Hussein Raja Hashemite Kerajaan 
Yordania dan Presiden Turki Recep 
Tayyip Erdogan berada di posisi enam. 
Selain Jokowi ada dua  tokoh asal 
Indonesia, masuk ke dalam 35 besar, 
termasuk Presiden Joko Widodo. Dua 
tokoh yang lain adalah Ketua Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil 
Siradj, dan kiai kharismatik asal 
Pekalongan Habib Luthfi bin Yahya. 
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj di 
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posisi 19.  KH Said Aqil Siradj, Ketua 
Umum PBNU menempati peringkat ke-
19. NU adalah organisasi Muslim 
independen terbesar di Indonesia dan 
salah satu organisasi Islam paling 
berpengaruh di dunia. Dengan basis 
keanggotaan pedesaan yang utama, 
Nahdlatul Ulama membedakan dirinya 
dari organisasi Islam lainnya di 
Indonesia. NU memposisikan dirinya 
sebagai organisasi Islam tradisional 
dengan penekanan pada pendidikan 
dan keterlibatan politik berdasarkan 
prinsip-prinsip Islam. Sebelum 
perannya sebagai ketua Nahdlatul 
Ulama, Siradj bertugas di Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. 
Sosok Aqil Siradj sendiri adalah 
seorang tokoh yang memiliki latar 
belakang akademis mumpuni, terutama 
dalam hal ilmu tentang Islam dan 
sangat menjunjung tinggi pendidikan 
sebagai syarat utama pembangunan. 
Selain itu, pihak NU sendiri sudah 
mampu mengembangkan sayapnya di 
beberapa negara di dunia dengan 
membuka cabang istimewa. 
Sebagaimana dirilis Muslimoderat.net, 
pada tahun 2016 saja NU sudah 
tercatat memiliki cabang di 194 negara. 
Artinya keberadaan Islam Indonesia 
atau Islam Nusantara bisa diterima 
dengan baik oleh masyarakat dunia. 
Dia mendirikan Said Aqil Center di 

Mesir, sebuah pusat studi yang fokus 
dalam pembicaraan dan diskusi soal 
Islam, khususnya di dunia Arab. Dan 
Habib Luthfi bin Yahya berada di urutan 
33. Habib Luthfi saat ini adalah Rais Amm 
dari Jam'iyyah Ahli Thariqah al-Mu'tabarah 
al-Nahdliyah di Pekalongan, Jawa Tengah, 
Selain menjabat sebagai pimpinan spiritual 
tarekat Ba'alawi di Indonesia, ia juga 
merupakan Ketua MUI Jawa Tengah. 
Tarekat ini adalah para keturunan Nabi 
Muhammad yang bermigrasi ke 
Hadramaut, Yaman, pada masa-masa 
awal sejarah Islam. Setelah mempelajari 
Islam dari para ulama di Indonesia, Habib 
Luthfi kemudian pergi ke Mekkah dan 
Madinah untuk melanjutkan pelajarannya. 
Habib Luthfi akhirnya mendapatkan ijazah 
untuk semua ilmu Islam tradisional 
termasuk hadis dan tasawuf. Sepanjang 
hidupnya, Habib Luthfi sudah mendirikan 
ribuan sekolah dan masjid di Indonesia 
dan memiliki jutaan pengikut. Betapa 
bodohnya mereka yang selalu saja 
menghina, mencaci hingga memfitnah Pak 
Jokowi, dari sini kita bisa melihat bahwa 
dunia sangat menghormati beliau, tapi di 
negeri sendiri beliau malah dihujat, dicaci 
maki, difitnah yang tiada henti oleh orang 
yang tak suka Indonesia maju dan mau 
menggantinya dengan kelompok mereka. 
Otaknya ada tapi sudah tak dipakai lagi. 
Yang tersisa hanyalah hati yang sudah 
terbungkus awan kedengkian. Apa yang 

dicapai oleh pak Jokowi benar-benar 
Membanggakan sekali, tapi sayang 
seribu kali sayang, sebagian rakyatnya 
masih terlalu bodoh untuk paham 
seperti apa presidennya. Kepemimpinan 
pak Jokowi terus bertumbuh di dunia, 
sayang sekali sebagian rakyat tak 
mampu mengenalnya. Nah jika dunia 
saja mengakui beliau, kecuali segelintir 
orang Australia dan Amerika yang 
memiliki kepentingan politik, tentu 
sangat aneh bin ajaib bila masih ada 
warga masyarakat Indonesia yang 
membencinya tanpa alasan yang jelas. 
Mereka mau saja dibayar untuk 
menghancurkan Indonesia. Bahkan 
menganggap bahwa Indonesia sedang 
dalam keadaan darurat.  Indonesia 
dalam keadaan baik-baik saja, diluar 
masalah-masalah individual dan 
golongan, nggak ada carut marut berarti 
kecuali bagi mereka yang hidupnya 
nggak tenang karena kebencian dan 
nggak bisa menerima kenyataan. Buat 
masyarakat Indonesia yang sadar dan 
mencintai negeri ini. Indonesia memang 
baik-baik saja dan banyak orang yang 
merasa damai hidup di Negeri ini. 
Kalaupun sengsara itu karena diri 
mereka sendiri. Justeru yang 
bermasalah di Negara ini adalah hati 
dan kelakuan orang-orangnya. Yang 
bermasalah itu sikap mereka,yang 
memaksakan kehendak kelompoknya. 
Kalian yang bikin rusuh tapi kalian juga 
yang melimpahkan semua kesalahan 
pada satu orang yaitu pak Jokowi. 
Jangan berpikir bahwa seorang 
manusia bisa menyelesaikan seluruh 
permasalahan satu negara dan 
mengendalikan ratusan jutaan 
rakyatnya, dalam beberapa tahun saja. 
Meskipun sudah 74 tahun. Indonesia 
baru benar benar memberantas korupsi 
hanya pada jamannya Jokowi. Dan 
ketika kebanyakan dari kalian 
mengendalikan diri sendiri saja susah 
payah apalagi memimpin 280 juta 
orang. Kalian memang hanya jago 
dalam menggoyang lidah. Paling 
gampang soalnya karena tidak perlu 
memeras otak untuk berpikir. Kalaupun 
sebuah pemerintah bermasalah, 
kalaupun sebuah negara punya banyak 

masalah, itu wajar. Selama itu masih bisa 
diatasi. toh memang nggak ada Negara 
yang sempurna. Kita bisa melihat ke 
Negara-Negara lain yang bahkan 
menurut kalian sudah oke banget. 
Contoh Amerika, China, Eropa makmur 
banget. Tetap saja negara tersebut selalu 
punya cela dan cacat yang harus terus 
diperbaiki. Dan yang penting rakyatnya 
bangga dan membantu untuk memajukan 
negaranya. Ingat Indonesia sebagai 
negara majemuk yang masih 
berkembang. Polemik dan permasalahan 
selalu akan terjadi. Masalah dalam negeri 
kita masih banyak. Jangan ikut campur 
urusan luar negeri orang. misalnya kasus 
luar negeri seperti kasus Rohingya dan 
muslim China Uighur saja, mereka tetap 
nyalahin pak Jokowi. Padahal kasus 
Rohingya dan Uighur itu diluar 
wewenang internal kita. Dan kasus itu 
sudah lama terjadi, kenapa Jokowi yang 
disalahkan. Asal tahu saja kasus itu 
sebenarnya dibesar besarkan oleh orang 
luar yang mendukung oposisi. Mereka 
berusaha membuat gaduh di Indonesia 
agar Indonesia kelihatan sedang 
bermasalah. Tapi mereka selalu gagal, 
gagal dan gagal. Karena Jokowi 
didukung lebih banyak rakyat Indonesia. 
Mereka jumlahnya sedikit sekali tapi 
berisik, karena disuplai dengan dana 
yang besar. Kita seharusnya mendukung 
presiden yang kita pilih dengan 
memberikan pemikiran pemikiran yang 
positif. Bukan malah menjelekan dengan 
fitnah yang kejam. Meski Pusat Studi 
Strategi Islam Kerajaan (The Royal 
Islamic Strategic Studies Centre/RISSC) 
dikatakan tak mendukung pemikiran 
tokoh terpilih, tapi hal menarik yang bisa 
dicatat khususnya bagi Indonesia sendiri 
adalah terpilihnya Presiden Joko Widodo, 
KH. Said Aqil Siradj, dan Habib 
Muhammad Luthfi bin Yahya dalam 500 
tokoh muslim paling berpengaruh di 
dunia itu setidaknya bisa jadi indikasi 
bahwa muslim Indonesia atau yang lebih 
dikenal muslim Nusantara benar-benar 
sudah diperhitungkan dunia. Yang 
menjadi pertanyaan kita semua, itu Imam 
besar yang mereka banggakan yang 
sekarang kabur ke Arab itu nomer berapa 
yah ??
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Tak lama lagi tahun 2019 akan berakhir, 
masyarakat harus bersiap-siap 
menghadapi beberapa kenaikan mulai 
dari iuran BPJS Kesehatan sampai tarif 
listrik juga ikut naik. Rencananya 
kenaikan ini berlaku pada tahun 2020.
Kenaikan beberapa kebutuhan 
membuat masyarakat di tahun depan 
harus menyisihkan lebih besar lagi 
uangnya untuk membayar beberapa 
iuran kenaikan.
Apa saja yang akan mengalami 
kenaikan pada tahun 2020? Ini 
ulasannya:
1.Kenaikan Iuran BPJS
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan 
Kesehatan (BPJS) Kesehatan naik 
serentak pada 2020. Kenaikan terjadi 
untuk kelas I dan II, masing-masing 
kelas akan naik dari Rp 80.000 menjadi 
Rp 160.000 dan Rp 51.000 menjadi Rp 
110.000.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo 
mengatakan, kenaikan iuran BPJS 
Kesehatan untuk kelas I dan II akan 
naik secara efektif pada 1 Januari 2020. 

"Yang kelas I dan kelas II, 1 Januari 2020 
jadi Rp 160.000 dan Rp 110.000, 
sehingga kita bisa sosialisasi untuk 
masyarakat," ujar Mardiasmo.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS 
Kesehatan, Fahmi Idris menyebut bahwa 
perusahaannya akan menderita defisit 
Rp77,9 triliun di 2024 jika tak ada 
kenaikan iuran. Maka untuk 
menanggulangi potensi defisit harus 
dilakukan kajian iuran baru.
"Kalau tidak melakukan apapun itu akan 
defisit Rp 39,5 triliun kemudian tahun 
2021 Rp 50,1 triliun, 2022 Rp 58,6 triliun, 
2023 Rp 67,3 triliun, 2024 Rp 77,9 triliun," 
ujar Fahmi.
2.Listrik
Tak hanya BPJS Kesehatan, tarif listrik 
sebagian pelanggan akan naik pada 
tahun 2020. Kenaikan ini dipicu 
dicabutnya subsidi listrik untuk golongan 
900 Volt Amper (VA).
Pemerintah memang sempat menyatakan 
akan menerapkan kembali penyesuaian 
tarif listrik (tariff adjustment) untuk 
pelanggan listrik golongan non subsidi 
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Pemerintah China telah menolak 
permintaan Presiden Amerika Serikat 
Donald Trump untuk menyelidiki 
mantan wakil presiden AS Joe Biden 
dan putranya, Hunter. Beijing 
beralasan bahwa mereka tidak berniat 
untuk ikut campur dalam urusan dalam 
negeri AS. "China telah lama 
menjalankan prinsip untuk tidak 
campur tangan dalam urusan internal 
negara-negara lain," kata juru bicara 
Kementerian Luar Negeri China Geng 
Shuang, Selasa (8/10/2019). "Kami 
tidak memiliki niat untuk ikut campur 
dalam masalah domestik Amerika 
Serikat. Posisi kami sangat jelas dan 
konsisten," tambahnya. Tanggapan itu 
menyusul pernyataan Trump pekan 
lalu yang secara terang-terangan 
mengatakan bahwa dia ingin agar 
China dan Ukraina melakukan 
penyelidikan terhadap Joe Biden. 
Biden merupakan kandidat terkuat 
untuk menjadi calon presiden dari 
Partai Demokrat dalam pemilu 2020 
mendatang, menjadikannya sosok 
yang paling berpeluang untuk menjadi 
lawan Trump dalam pemilihan 
presiden. "Saya akan 
merekomendasikan agar mereka 
memulai penyelidikan terhadap Biden 
dan putranya," jawab Trump saat 
ditanya tentang apa yang dia ingin 
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, 
lakukan. "Dan omong-omong, China 
juga harus memulai penyelidikan 
terhadap ayah dan anak Biden, karena 
apa yang terjadi di China sama 
buruknya dengan yang terjadi di 
Ukraina," kata Trump.Pihak oposisi 
pun mengkritik Trump telah melanggar 
sumpah jabatan karena secara terang-
terangan meminta pihak asing untuk 
campur tangan dan menyelidiki lawan 
politiknya. Namun Trump membalas 
dengan menyebut bahwa dirinya 
memiliki hak untuk melakukan hal itu. 
"Sebagai presiden AS, saya 
mempunyai, atau mungkin tugas, 
untuk menginvestigasi, dan 
diinvestigasi, soal korupsi," tegas 

China Tolak Permintaan Trump

Internasional

Trump dalam pernyataannya di Twitter. 
"Dan (hak) itu termasuk di antaranya 
adalah meminta, atau menyarankan 
negara lain membantu kami!" lanjut 
presiden dari Partai Republik itu. Trump 
berdalih bahwa dirinya melakukan hal itu 
tidak ada kaitannya dengan kampanye 
pemilihan presiden, melainkan karena 
tindak korupsi yang terjadi dalam skala 
besar. Presiden Trump saat ini tengah 
menjadi subyek penyelidikan pemakzulan 
yang didorong laporan pengaduan tentang 
sambungan teleponnya dengan Presiden 
Ukraina Volodymyr Zelensky. 
Trump dituduh telah menyalahgunakan 
kedudukannya sebagai presiden untuk 
menekan Presiden Ukraina agar 
menggelar penyelidikan terhadap Joe 
Biden dengan menahan bantuan militer 
dari AS. Washington saat ini juga sedang 
berada di tengah pembicaraan dengan 
Beijing terkait tarif dan hubungan 
perdagangan kedua negara. Pengamat 
diplomatik mengatakan penyelidikan 
pemakzulan terhadap Trump sedikit 
banyak akan menaungi pembicaraan 
perdagangan, tetapi Beijing tidak akan 
tergerak oleh permintaan Trump untuk 
menyelidiki ayah dan anak Biden. Selain 
mempertahankan prinsip untuk tidak ikut 
campur, penyelidikan China terhadap 
Biden kemungkinan akan menyinggung 
baik Demokrat dan Republik, serta 
semakin menambah kekhawatiran bahwa 
China ikut campur dalam pemilihan 
presiden AS.
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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)," 
kara Rida Mulyana.
Adapun tarif listrik per golongan ialah:
1. Golongan subsidi 450 VA, 
Rp415/kWh
2. Golongan subsidi 900 VA, 
Rp605/kWh
3. Golongan mampu 900 VA, 
Rp1.352/kWh
4. Golongan mampu 1.300 VA, 
Rp1.467/kWh
3.Cukai Rokok Naik
Mulai 1 Januari 2020, tarif cukai rokok 
akan naik sebesar 23 persen. Tak 
hanya mengatur kenaikan tarif cukai 
rokok, pemerintah juga mengatur 
harga jual eceran (HJE) rokok. 
Kenaikan harga jual eceran rokok 

ditetapkan sebesar 35 persen.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Heru 
Pambudi mengatakan kenaikan cukai rokok 
untuk menekan konsumsi. Mengingat 
jumlah perokok di kalangan anak muda 
secara statistik tercatat mengalami 
peningkatan.
"Itu (turun konsumsi) lebih dari 1,2 persen 
pasti. Ini bagus untuk kesehatan juga 
karena satu yang dicatat salah satu 
pertimbangannya adalah pengendalian 
konsumsi. Memang kita menyadari bahwa 
ada gejala peningkatan konsumsi rokok di 
kalangan anak-anak," katanya.
Selain, kenaikan cukai rokok akan 
berdampak pada penerimaan negara. 
Menurut Heru, potensi penerimaan negara 
yang akan diperoleh dari kebijakan 
kenaikan cukai rokok mencapai Rp 173 
triliun. Tetapi, pihaknya menegaskan 
pemerintah tidak menargetkan secara 
khusus terkait penerimaan tersebut.
"Revenue (nanti) mengikuti. Jadi kita tidak 
membuat kebijakan ini berdasarkan target 
revenue tapi berdasarkan pada konsumsi 
yang harus secara gradual diturunkan tapi 
industri masih bisa kita perhatikan," ujar 
Heru.
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4.Tarif Tol
Kemudian, beberapa ruas jalan tol 
akan segera mengalami penyesuaian 
tarif di akhir tahun 2019. 11 Ruas 
diantaranya merupakan tol yang 
dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) 
Tbk.
Marketing and Communication 
Department Head PT Jasa Marga 
(Persero) Tbk, Irra Susiyanti, 
mengungkapkan jadwal pasti kenaikan 
tarif tol tersebut belum ditentukan. 
Namun, dipastikan kenaikan tarif 
tersebut akan dilakukan tahun ini.
"Kalau jadwal harusnya tahun ini (naik 
tarifnya)," kata dia saat dihubungi 
Merdeka.com, Sabtu (28/9).
Sementara itu, untuk besaran 
kenaikan tarif sendiri akan mengacu 
pada peraturan yakni UU No 38/2004 
tentang Jalan dan Peraturan 
Pemerintah no 15/2005 tentang Jalan 
Tol. Dalam aturan tersebut ditetapkan 
bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif 
tol dilakukan setiap dua tahun sekali 
oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) 
berdasarkan tarif lama yang 
disesuaikan dengan pengaruh inflasi.
"Pengalaman (besaran kenaikan) 
yang 2 tahun dibundling," ujarnya.
Berikut daftar 11 ruas jalan tol Jasa 

Marga yang akan mengalami kenaikan 
tarif:
1. Tol Integrasi Jakarta-Tangerang dan 
Tangerang-Merak (Cikupa)
2. Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi)
3. Gempol-Pandaan tahap I
4. Surabaya-Mojokerto
5. Palimanan-Kanci
6. Semarang Seksi A-B-C
7. Tol Dalam Kota Jakarta (JIUT)
8. Pondok Aren-Serpong
9. Belawan-Medan-Tanjung Morawa
10. Nusa dua-Ngurah Rai-Benoa
11. Tol Surabaya-Gempol.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan 
membangun kembali Kampung 
Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, 
yang digusur pada 2016. Penggusuran 
dan pembangunan kembali kampung itu 
dilakukan di era kepemimpinan gubernur 
yang berbeda. Pemprov DKI menggusur 
Kampung Akuarium era Gubernur Basuki 
Tjahaja Purnama ( Ahok). Lalu Pemprov 
DKI akan membangun kembali kampung 
itu pada era Gubernur Anies Baswedan. 
Ahok gusur Kampung Akuarium 
Pemprov DKI era kepemimpinan Ahok 
menggusur Kampung Akuarium pada 11 
April 2016. Permukiman warga digusur 
karena Ahok ingin membangun sheetpile 
di tempat berdirinya bangunan warga di 
samping Museum Bahari dan Pasar Ikan. 
Tanggul juga harus dibangun untuk 
mencegah air laut masuk. Selain itu, 
dalam proses pengurukan seusai 
penertiban, Pemprov DKI menemukan 
benteng peninggalan zaman Belanda 
yang tenggelam di dekat permukiman. 
Ahok ingin merestorasi benteng itu. "Di 
sana tuh ada pos penjaga untuk berdiri 

Riwayat Kampung Akuarium 

prajurit, begitu.
 (Bentuk) yang asli kan masih ada, tetapi 
ada yang di bawah (tenggelam), 
termasuk pintu bulatnya. Nah, kita mau 
balikin," kata Ahok pada 12 Mei 2016. 
Penemuan cagar budaya membuat Ahok 
semakin tidak bisa memenuhi 
permintaan warga membuat kampung 
susun di Kampung Akuarium. Apalagi, 
lahan itu milik badan usaha milik 
Pemprov DKI, Perumda Pasar Jaya. 
Menurut Ahok, dulu, sebuah pasar 
berdiri di tanah itu. Namun, lahan itu 
diambil alih warga untuk membangun 
tempat tinggal. "Dilihat dong sejarahnya, 
kapan mereka menjarah. Itu tanah 
negara. Ketika kita buat pasar, dijarah 
juga, didudukin buat rumah," ujar Ahok.
 Warga bangun tenda
 Ahok memiliki banyak rencana untuk 
menata kawasan Kampung Akuarium. 
Rencana penataan kawasan itu awalnya 
disesuaikan dengan rencana induk 
penataan kawasan Kota Tua yang diatur 
dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 
Tahun 2014. Kampung Akuarium akan 
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akan segera mengalami penyesuaian 
tarif di akhir tahun 2019. 11 Ruas 
diantaranya merupakan tol yang 
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membangun kembali Kampung 
Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, 
yang digusur pada 2016. Penggusuran 
dan pembangunan kembali kampung itu 
dilakukan di era kepemimpinan gubernur 
yang berbeda. Pemprov DKI menggusur 
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benteng peninggalan zaman Belanda 
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diambil alih warga untuk membangun 
tempat tinggal. "Dilihat dong sejarahnya, 
kapan mereka menjarah. Itu tanah 
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 Warga bangun tenda
 Ahok memiliki banyak rencana untuk 
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disesuaikan dengan rencana induk 
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terintegrasi dengan Museum Bahari 
dan Masjid Luar Batang. Namun, 
penemuan cagar budaya di sana 
membuat eksekusi penataan 
kawasan menjadi lama. Kampung 
yang sudah rata dengan tanah itu 
dibiarkan begitu saja.
 Sampai akhirnya, sejumlah warga 
yang masih bertahan di atas puing-
puing bangunan kembali membangun 
tenda-tenda di sana. 
Warga gugat Ahok 
Pada Oktober 2016, warga Kampung 
Akuarium memutuskan mengajukan 
gugatan kelompok atau class action 
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
atas dugaan tindakan kesewenang-
wenangan dalam penggusuran 
Kampung Akuarium. Gugatan 
ditujukan terhadap Ahok selaku 
Gubernur DKI saat itu, Wali Kota 
Jakarta Utara, Kapolri, Panglima TNI, 
dan Kepala Badan Pertahanan 
Nasional. Warga menuntut Pemprov 
DKI kembali membangun 
permukiman yang telah digusur. 
Mereka menilai penggusuran itu 
melanggar hak asasi manusia (HAM). 
Proses gugatan terus bergulir hingga 
Jakarta dipimpin Anies 

Baswedan.Saat menjabat sebagai 
gubernur, Anies beberapa kali bertemu 
warga Kampung Akuarium dan 
menghasilkan beberapa poin 
kesepakatan. Salah satunya adalah 
pembangunan selter untuk warga 
Kampung Akuarium. Selter merupakan 
tempat penampungan sementara yang 
dibuat untuk warga. Setelah membangun 
selter, Anies berjanji untuk segera 
membangun kembali permukiman warga. 
Anies juga menerbitkan Keputusan 
Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang 
Gugus Tugas Pelaksanakan Penataan 
Kampung dan Masyarakat. Dengan 
terbitnya keputusan gubernur itu, warga 
Kampung Akuarium akhirnya mencabut 
gugatan class action pada 26 Juni 2018. 
Warga meyakini keputusan tersebut 
menjadi legalitas dan realisasi janji Anies 
untuk membangun kembali kampung 
mereka. 
Anies bangun selter 
Pemprov DKI era Anies mulai membangun 
tiga blok selter untuk warga Kampung 
Akuarium pada Januari 2018. Pada April 
2018, selter itu rampung dibangun. 
Rencana pembangunan selter muncul 
setelah Anies mengundang warga dari 16 
kampung yang tergabung dalam Jaringan 

Rakyat Miskin Kota untuk rapat 
bersama. Selter itu dibangun karena 
masih banyak warga yang bertahan 
meski harus tinggal di atas puing-puing 
Kampung Akuarium.
Selter memiliki luas 3,5x 6,5 meter 
persegi dan dibangun berbahan dasar 
tripleks pada bagian dinding, sedangkan 
tiang dan atap rumah menggunakan 
baja ringan. Langit-langit rumah dilapisi 
dengan bahan penyerap panas. 
Pemprov DKI juga membangun 16 pintu 
toilet untuk satu blok, 8 toilet untuk laki-
laki, dan 8 toilet untuk perempuan. 
Pemprov DKI kembali aktifkan KTP 
warga Pemprov DKI era Anies juga 
mengembalikan status kependudukan 
warga Kampung Akuarium yang 
sebelumnya digusur. Pengembalian 
status kependudukan ini merupakan 
keputusan Anies. Kepala Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil DKI 
Jakarta saat itu, Edison Sianturi, 
mengatakan, warga yang mendapat KTP 
menempati selter-selter yang dibangun 
Pemprov DKI.
 "Kami sudah memberikan 166 KTP dan 
79 kartu keluarga. Itu sebanyak selter-
selter di sana, kami sudah berikan, baik 
di blok A, B, dan C," ujar Edison, 17 April 

2018. Koordinator wilayah Kampung 
Akuarium Dharma Diani menyebut, 
warga telah mengajukan permohonan 
pengaktifan kembali KTP pada 
November-Desember 2017. 
Pengaktifan KTP diproses pada 
Januari-Februari 2018, termasuk 
pembentukan kembali kepengurusan 
RT.
 Warga usulkan konsep rumah 
Gubernur Anies berjanji membangun 
ulang Kampung Akuarium dengan 
konsep community action plan (CAP). 
Warga dilibatkan untuk membangun 
kampung mereka. Warga pun 
menyerahkan maket dan konsep 
rumah baru kepada Anies saat 
peringatan dua tahun penggusuran 
Kampung Akuarium pada 14 April 
2018. Maket rumah yang diusulkan 
warga terdiri atas rumah tak bertingkat 
dan bertingkat dua serta berkonsep 
rumah panggung. Permanen Warga 
ingin memanfaatkan ruang di bawah 
rumah menjadi ruang parkir kendaraan 
dan sarana usaha mereka seperti 
becak atau gerobak. Anies menyambut 
rancangan rumah impian warga dalam 
bentuk maket dengan harapan sebagai 
tempat tinggal baru untuk Kampung 
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membangun kembali permukiman warga. 
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persegi dan dibangun berbahan dasar 
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warga telah mengajukan permohonan 
pengaktifan kembali KTP pada 
November-Desember 2017. 
Pengaktifan KTP diproses pada 
Januari-Februari 2018, termasuk 
pembentukan kembali kepengurusan 
RT.
 Warga usulkan konsep rumah 
Gubernur Anies berjanji membangun 
ulang Kampung Akuarium dengan 
konsep community action plan (CAP). 
Warga dilibatkan untuk membangun 
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Akuarium. "Mudah-mudahan ini 
menjadi penanda bahwa insya Allah di 
hari ke depan kebahagiaan itu akan 
bisa semakin besar," ujar Anies saat 
itu. 
Kampung Akuarium dibangun tahun 
depan Pemprov DKI akan membangun 
kembali Kampung Akuarium pada 
2020. Pemprov DKI Jakarta saat ini 
sedang melelang rencana desain 
(detail engineering design atau DED). 
Desain itu untuk mengembangkan 
konsep penataan yang telah diusulkan 
warga Kampung Akuarium dalam 
program penataan kampung dengan 
CAP. "Benar (dibangun pada 2020), 
jumlahnya 142 unit, tipe 27 meter 
persegi," ujar Kepala Bidang 
Pembangunan Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman DKI Jakarta 
Triyanto, Selasa (8/10/2019). Triyanto 
menuturkan, Kampung Akuarium akan 
dibangun dengan konsep rumah 
berlapis. Rumah berlapis dibangun 
secara vertikal seperti halnya rumah 
susun. Namun, Triyanto menyebut, 
rumah berlapis maksimal hanya 
memiliki empat lantai. "Jumlahnya 142 
unit dalam bentuk rumah lapis," kata 
dia. 
Kampung Akuarium jadi contoh rumah 
berlapis 
Anies memang pernah mengemukakan 
program penataan kampung dengan 

membangun rumah berlapis. Dia 
menyebut terminologi "lapis" memiliki arti 
yang sama dengan "susun". Dalam 
konsep rumah berlapis, rumah-rumah 
bisa disusun satu tingkat, dua tingkat, 
dan seterusnya. "Sebenarnya kalau 
Anda lihat izin, tulisannya apa? Lapis. 
Satu lapis, dua lapis, tiga lapis. Boleh 
Anda sebut susun, boleh sebut lapis, 
sama saja," ujar Anies, 4 November 
2017. Anies juga pernah mengatakan, 
konsep rumah berlapis kemungkinan 
seperti kampung deret. Namun, warga 
menerima unit rumah berlapis dengan 
ukuran yang sama seperti rumah 
mereka sebelumnya. 
 Selain itu, rumah berlapis juga tidak 
boleh terlalu jauh dari tempat tinggal 
warga sebelumnya. Sandiaga Uno yang 
saat itu masih menjabat sebagai wakil 
gubernur DKI menjelaskan, rumah 
berlapis memiliki perbedaaan dengan 
rusun. Meski sama-sama dibangun 
secara vertikal, rumah berlapis tak 
terlalu tinggi. Sandiaga menyebut 
penataan Kampung Akuarium akan 
menjadi percontohan program rumah 
berlapis. Rumah berlapis dibangun 
dengan konsep land consolidation alias 
konsolidasi lahan. "Contohnya nanti di 
Akuarium. Coba lihat nanti begitu sudah 
di-launching, itu bagian dari land 
consolidation," ujar Sandiaga, 6 
November 2017.
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Seluruh pihak diharapkan tidak 
memaksakan kehendak kepada Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) untuk  menerbitkan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu) tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi 
Presiden (Bara JP) Viktor S Sirait di 
Jakarta Rabu (9/10/2019) mengatakan, 
Presiden Jokowi sepatutnya diberikan 
kesempatan untuk menampung dan 
mempertimbangkan berbagai masukan. 
Berdasarkan itu, Jokowi akan melihat 
kepentingan yang lebih besar.
“Sehingga tidak perlu ada pihak yang 
seakan memaksakan pendapatnya untuk 
diikuti oleh Presiden. Tidak perlu 
mengatakan jika tidak perppu maka 
Presiden mengingkari Nawacita atau 
sebaliknya jika perppu maka 
impeachment. Ini memaksakan pendapat, 
seakan-akan semuanya sudah berakhir 
jika pendapatnya tidak menjadi keputusan 
presiden,” kata Viktor.
Menurut Viktor, komitmen Presiden 

Bara JP : Jangan Paksakan Kehendak 

Jokowi untuk menguatkan KPK dan terus 
berupaya memberantas korupsi tak perlu 
diragukan. “Itu komitmen paling utama 
yang harus kita lihat apapun keputusan 
yang akan dikeluarkan Presiden 
nantinya,” tegas Viktor.
Viktor menambahkan, Presiden Jokowi 
juga sama sekali tidak pernah 
mengingkari Nawacita. “Presiden dipilih 
oleh rakyat, bukan dipilih oleh ICW atau 
segelintir orang, sehingga bukan hanya 
ICW yang perlu dan harus didengar, 
semua pihak yang memberikan pendapat 
harus didengar oleh Presiden. Kita yakin 
Presiden akan mengambil keputusan 
terbaik untuk kepentingan rakyat,” imbuh 
Viktor.Sementara itu, Wakil Ketua DPR 
Azis Syamsudin menegaskan, tidak ada 
kegentingan yang memaksa untuk 
Presiden menerbitkan Perppu KPK. 
Persyaratan penerbitan perppu yang 
diatur dalam konstitusi adalah apabila 
dalam keadaan memaksa dan 
kegentingan serta ada kekosongan 
hukum.
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Seluruh pihak diharapkan tidak 
memaksakan kehendak kepada Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) untuk  menerbitkan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu) tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi 
Presiden (Bara JP) Viktor S Sirait di 
Jakarta Rabu (9/10/2019) mengatakan, 
Presiden Jokowi sepatutnya diberikan 
kesempatan untuk menampung dan 
mempertimbangkan berbagai masukan. 
Berdasarkan itu, Jokowi akan melihat 
kepentingan yang lebih besar.
“Sehingga tidak perlu ada pihak yang 
seakan memaksakan pendapatnya untuk 
diikuti oleh Presiden. Tidak perlu 
mengatakan jika tidak perppu maka 
Presiden mengingkari Nawacita atau 
sebaliknya jika perppu maka 
impeachment. Ini memaksakan pendapat, 
seakan-akan semuanya sudah berakhir 
jika pendapatnya tidak menjadi keputusan 
presiden,” kata Viktor.
Menurut Viktor, komitmen Presiden 

Bara JP : Jangan Paksakan Kehendak 

Jokowi untuk menguatkan KPK dan terus 
berupaya memberantas korupsi tak perlu 
diragukan. “Itu komitmen paling utama 
yang harus kita lihat apapun keputusan 
yang akan dikeluarkan Presiden 
nantinya,” tegas Viktor.
Viktor menambahkan, Presiden Jokowi 
juga sama sekali tidak pernah 
mengingkari Nawacita. “Presiden dipilih 
oleh rakyat, bukan dipilih oleh ICW atau 
segelintir orang, sehingga bukan hanya 
ICW yang perlu dan harus didengar, 
semua pihak yang memberikan pendapat 
harus didengar oleh Presiden. Kita yakin 
Presiden akan mengambil keputusan 
terbaik untuk kepentingan rakyat,” imbuh 
Viktor.Sementara itu, Wakil Ketua DPR 
Azis Syamsudin menegaskan, tidak ada 
kegentingan yang memaksa untuk 
Presiden menerbitkan Perppu KPK. 
Persyaratan penerbitan perppu yang 
diatur dalam konstitusi adalah apabila 
dalam keadaan memaksa dan 
kegentingan serta ada kekosongan 
hukum.
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Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Info SIP
 Sistem imun atau kekebalan tubuh 
merupakan salah satu pelindung tubuh 
dari berbagai masalah kesehatan yang 
mengintai. Namun terdapat penyakit 
yang justru membuat sistem kekebalan 
tubuh ini malah menyerang tubuh 
sendiri.Pada kondisi normal, sistem 
kekebalan tubuh ini bakal membasmi 
bakteri dan virus yang membahayakan 
tubuh. Namun ketika mengalami 
penyakit autoimun, maka sel tubuh 
diserang karena dianggap sebagai 
ancaman.Terdapat banyak jenis dari 
penyakit autoimun ini. Perbedaan ini 
muncul karena ada perbedaan jenis sel 
atau bagian tubuh yang diserang. Oleh 
karena itu terdapat banyak variasinya 
tergantung dari hal tersebut.
Ketika sel tubuh yang sehat mengalami 
serangan, maka tubuh menjadi rentan 
menghadapi penyakit dan infeksi. 
Dikumpulkan dari berbagai sumber, 
berikut 10 penyakit autoimun yang 
paling banyak diidap.
1.Rheumatoid Arthritis
Rheumatoid arthritis merupakan 
penyakit yang menyerang sendi dan 
bahkan hingga ke mata, kulit, atau 
jantung. Rheumatoid arthritis membuat 
sistem kekebalan tubuh menyerang 
jaringannya sendiri dan menyebabkan 
keluhan seperti nyeri sendi, bengkak, 
dan kekakuan yang parah.
Kondisi yang terjadi akibat penyakit ini 
dapat mengakibatkan kerusakan sendi 
permanen dan deformitas. Karena 
banyak menyebabkan radang, maka 
disarankan untuk mengonsumsi obat 
anti radang guna mengatasi masalah ini.
2.Giant Cell Myocarditis
Menurut penelitian yang dilakukan di 
New Jersey tahun 2000, Giant Cell 
Myocarditis adalah penyakit autoimun 
yang paling fatal. Gejala dari Giant Cell 

Beberapa Jenis Penyakit Autoimun 

Myocarditis (GCM) adalah 
pembengkakan di pergelangan kaki, 
nyeri dada, jantung berdebar-debar, 
kelelahan, dan sesak napas.
3.Lupus
Lupus adalah penyakit yang autoimun 
yang membuat sistem kekebalan tubuh 
menyerang sel-sel dan jaringannya 
sendiri. Sistem kekebalan tubuh adalah 
jaringan yang kompleks dari sel yang 
bekerja secara harmonis untuk 
mempertahankan tubuh melawan 
serangan zat asing yang berbahaya 
untuk tubuh.
Ketika sistem kekebalan tubuh diserang, 
mikroba dapat menyebabkan infeksi 
(bakteri, parasit, jamur). Ketika sistem 
kekebalan tubuh gagal melakukan 
tugasnya dengan baik, tubuh 
memproduksi sel T dan antibodi 
terhadap anti-gen dalam sel dan 
jaringannya sendiri.
4.Granulomatosis dengan polyangiitis
Penyakit yang juga disebut dengan 
Wegener Granulomatosis ini 
menyebabkan peradangan pada 
pembuluh darah di hidung Anda, sinus, 
tenggorokan, paru-paru dan ginjal.
Gejala dari granulomatosis dengan 
polyangiitis membuat kaki jadi mati rasa, 
munculnya darah dalam urin, batuk 
berdahak, demam, sesak napas, kulit 
memar, serta mudah lelah.
5.Multiple Sclerosis
Multiple Sclerosis adalah penyakit jangka 
panjang yang dapat mempengaruhi otak, 
sumsum tulang belakang, dan saraf optik 
di mata. Kondisi ini bisa menyebabkan 
masalah pada penglihatan, 
keseimbangan, kontrol otot, dan fungsi 
dasar tubuh.
Efek Multiple Sclerosis sering kali 
berbeda pada setiap orang yang 
menderitanya. Beberapa mengalami 
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Internasional

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald 
Trump mengancam akan 
menghancurkan ekonomi Turki pada 
Senin (7/10). Ancaman itu akan 
direalisasikan jika Turki melancarkan 
serangan militer terencana di Suriah.
Sebelumnya, Trump sudah memutuskan 
untuk menarik 
pasukan AS 
keluar dari 
wilayah 
Suriah timur 
laut.Dalam 
serangkaian 
kicauan 
marah di 
Twitter, Trump 
membela 
langkah AS 
yang dapat 
membuka jalan bagi Turki untuk 
melancarkan serangan terhadap milisi 
Kurdi di seberang perbatasan. Penarikan 
pasukan AS itu sangat dikritik bahkan 
oleh sekutu Partai Republik Trump. 
Pasalnya, pasukan Kurdi adalah sekutu 
penting AS dalam mengalahkan milisi 
Negara Islam di Suriah.“Jika Turki 
melakukan sesuatu yang menurut saya, 
dianggap terlarang, saya akan benar-
benar menghancurkan dan melenyapkan 
Ekonomi Turki (saya sudah 

Trump Ancam Hancurkan Ekonomi Turki

melakukannya sebelumnya!),” ancam 
Presiden Trump melalui pesan Twitter 
pada Senin (7/10).
AS menempatkan sekitar 1.000 tentara 
di seluruh Suriah dan sekitar puluhan 
telah ditarik dari daerah perbatasan, 
menurut seorang pejabat senior 

departemen 
negara.
Penarikan itu 
digambarkan oleh 
kelompok utama 
yang dipimpin 
Kurdi sebagai 
"tikaman di 
belakang". 
Sementara para 
kritikus 
mengatakan 
tindakan itu dapat 

memfasilitasi kebangkitan ISIS dan 
membuat pasukan Kurdi berisiko 
diserang oleh Turki, yang 
menganggapnya sebagai teroris.
Namun Trump memperingatkan Turki 
untuk tidak mengambil keuntungan dari 
keputusannya yang bertentangan 
dengan nasihat pejabat senior di 
Pentagon dan departemen luar negeri. 
Trump mengancam dapat 
"menghancurkan dan melenyapkan" 
ekonomi Turki.

gejala ringan dan tidak memerlukan 
pengobatan yang serius. Lainnya 
bahkan akan mengalami kesulitan 
untuk bergerak dan melakukan 
kegiatan sehari-hari.
MS terjadi ketika sistem kekebalan 
tubuh menyerang materi lemak yang 
disebut myelin, yang membungkus 
serat saraf untuk melindungi mereka. 
Tanpa lapisan luar itu, saraf Anda bisa 
rusak dan 
jaringan 
parut dapat 
terbentuk.
6.Addison's 
Disease
Addison's 
Disease 
memiliki 
beberapa 
klasifikasi. 
Salah 
satunya 
adalah 
Primary 
Adrenal 
Insufficienc
y di mana sistem kekebalan tubuh 
menyerang kelenjar adrenal. 
Healthline melaporkan bahwa penyakit 
ini membuat kelenjar di ginjal 
mengeluarkan banyak hormon yang 
menyebabkan kelemahan pada otot, 
kulit berwarna gelap, penurunan 
denyut jantung atau tekanan darah, 
serta mudah lelah.
7.Diabetes Tipe 1
Orang-orang dengan diabetes tipe 1 
berada dalam kondisi ketika tubuh 
tidak membuat insulin sama sekali. 
Penyebabnya adalah diabetes tipe 1 
merupakan penyakit autoimun.
Seseorang bisa terlahir dengan 
kondisi penyakit ini dan biasanya 
berkembang sejak usia anak-anak. 
Ketiadaan insulin membuat tubuh 
tidak memiliki cukup energi sehari-
hari. Untuk mengatasinya, disarankan 
untuk menyuntikkan insulin secara 
rutin.
8.Psoriasis
Psoriasis merupakan penyakit jangka 
panjang atau kronis yang menyerang 
kulit. Pada awalnya, penyakit ini hanya 

berbentuk ruam kemerahan yang bisa 
disembuhkan, namun ternyata gejala 
tersebut merupakan tanda sistem imun 
tubuh yang overaktif.
Gejala ini terkadang terasa gatal atau 
perih dan dapat muncul di semua bagian 
tubuh. Tapi umumnya muncul di lutut, 
punggung bagian bawah, siku, atau kulit 
kepala.
9.Alopecia

Sebenarnya, 
alopecia adalah 
istilah medis 
yang digunakan 
untuk menyebut 
kerontokan 
rambut. 
Biasanya, 
seseorang 
mengalami 
alopecia ketika 
terkena stres. 
Penelitian 
menunjukkan 
bahwa 70 
persen dari 500 

pasien alopecia mengalami stres.
Dilansir dari WebMD, masalah kesehatan 
ini disebut timbul ketika tubuh menyerang 
folikel rambut. Kerusakan yang terjadi 
tidak permanen namun tidak bisa 
memunculkan kebotakan, rambut 
menipis, atau patah-patah.
10.Graves' Disease
Graves' Disease adalah penyakit 
autoimun yang disebabkan oleh aktivitas 
yang berlebihan di seluruh kelenjar tiroid. 
Menurut American Thyroid Association, 
gejala Graves’ termasuk hipertiroidisme, 
penyakit mata, dan masalah kulit.
Jika penyakit ini tidak diobati maka bisa 
menyebabkan komplikasi yang 
mengancam jiwa termasuk munculnya 
penyakit seperti jantung, thyroid storm 
(dimana detak jantung, tekanan darah, 
dan suhu tubuh naik ke tingkat yang 
berbahaya), masalah kehamilan, hingga 
osteoporosis.
Sejumlah penyakit autoimun tersebut 
cukup umum diidap oleh masyarakat. 
Perhatikan masalah kesehatan yang 
kamu alami karena setiap penyakit 
autoimun memiliki penyembuhan dan 
perawatan yang berbeda-beda.
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Tanah Air Internasional 

Terdakwa kasus suap pengadaan alat 
satelit monitoring dan drone di Badan 
Keamanan Laut (Bakamla), Erwin Sya'af 
Arief meminta majelis hakim Pengadilan 
Tipikor Jakarta menetapkan dirinya 
sebagai justice collaborator. Pasalnya, 
Erwin mengaku telah memberikan 
keteranga
n yang 
sesuai 
fakta, 
tidak 
terbelit-
belit dan 
tidak 
pernah 
berubah 
sejak 
dirinya 
menjadi 
saksi di 6 
persidang
an dan 
menjadi 
terdakwa.
"Selama enam kali memberikan 
kesaksian di persidangan lainnya terkait 
perkara Bakamla ini, saya tetap 
perpegang teguh dari apa yang saya 
alami dalam persoalan ini, saya tidak 
berbelit-belit memberikan kesaksian. 
Oleh karenanya, dengan ini saya mohon 
kepada Yang mulia Majelis Hakim, agar 
kiranya dapat mempertimbangkan untuk 
menetapkan saya sebagai justice 
collaborator," ujar Erwin saat 
membacakan nota pembelaan atau 
Pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 
Senin (7/10/2019).Dalam pledoi 
tersebut, Erwin menegaskan bahwa 
dirinya tidak mengetahui maupun terlibat 
terkait urusan anggaran yang ada antara 
Fahmi Darmawansyah dengan 
Fayakhun Andriadi bersama Fahmi Al 
Habsyi dan Bakamla. Dia juga 
membantah pernah
menjanjikan ataupun memberikan 
sejumlah uang kepada Fayakhun.
"Dalam fakta persidangan dan bukti dari 
percakapanWA saya maupun saksi 

Erwin Sya’af Minta Jadi Justice Collaborator

lainnya yang telah disita oleh KPK, 
terungkap bahwa saya tidak mengetahui 
besaran fee yang diminta oleh Saudara 
Fayakhun Andriadi dan yang dijanjikan 
oleh Saudara Fahmi Darmawansyah 
kepada Saudara Fayakhun Andriadi 
ataupun yang dijanjikan kepada Fahmi 

Al Habsyi," 
tandas 
dia.Erwin 
juga 
mengungka
pkan bahwa 
kesepakatan 
transaksi 
antara PT 
Merial Esa 
(milik Fahmi 
Darmawans
yah) dengan 
Rohde & 
Schwarz 
Indonesia 
yang 

dipimpinnya dilakukan atas kepentingan 
business-to-business, antara 
perusahaan swasta dengan perusahaan 
swasta. Kesepakatan tersebut, kata dia, 
jauh sebelum penandatanganan kontrak 
kerja antara Bakamla dengan PT Melati 
Technofo Indonesia, bahkan sebelum 
proses tender dilakukan.
“Tuduhan melakukan tindakan gratifikasi 
terhadap pejabat negara dalam hal ini 
Saudara Fayakhun Andriadi sangat tidak 
layak dialamatkan kepada saya," tutur 
dia.Dalam kasus Bakamla tersebut, 
Erwin mengaku hanya meneruskan 
pesan WA dari Fayakhun ke Fahmi 
Darmawansyah. Dia mengaku 
melakukan hal tersebut karena faktor 
pertemanan dan didesak terus oleh 
Fayakhun yang kesulitan menghubungi 
Fahmi."Perlu pula saya sampaikan dan 
tegaskan dalam kesempatan ini, bahwa 
Saya tidak pernah mempersiapkan 
rekening penampungan untuk Saudara 
Fayakhun Andriadi, saya tidak pernah 
menentukan besaran fee-nya dan saya 
tidak pernah tahu berapa besar nilai 

Pemimpin eksekutif Hong Kong Carrie 
lam hari ini mengatakan dia tidak akan 
sungkan menerima bantuan dari China 
untuk mengatasi demonstrasi ricuh 
yang sudah berlangsung sejak empat 
bulan lalu.Dilansir 
dari laman AFP, 
Selasa (8/10), 
akhir pekan lalu 
demonstran 
kembali berunjuk 
rasa bentrok 
dengan aparat 
keamanan. 
Mereka 
menentang aturan 
pelarangan 
memakai masker 
atau topeng 
selama berdemo. Bentrokan kali ini 
diwarnai kekerasan yang makin 
mengkhawatirkan. Massa merusak 
fasilitas umum seperti stasiun kereta, 
merusak toko-toko, kendaraan, 
membakar ban dan memblokir jalan.
Lam mengatakan kepada wartawan, 
aparat keamanan Hong Kong hingga 
saat ini masih bisa menangani 
kericuhan yang terjadi. Namun dia 
tidak menutup kemungkinan meminta 
bantuan China jika kondisi makin 
parah."Tapi jika situasinya makin parah 

Carrie Lam Siap Minta Bantuan China

maka kita tidak menutup kemungkinan 
(minta bantuan China) kalau kita mau 
Hong Kong masih punya kesempatan."
Lam menuai kritik setelah dia 
memutuskan memberlakukan larangan 

penggunaan 
masker sejak Jumat 
lalu.
Sejauh ini sudah 
ada dua orang 
ditangkap yaitu 
mahasiswa dan 
seorang perempuan 
38 tahun karena 
alasan memakai 
masker. Dalam 
pengadilan kemarin 
para pendukung 
keduanya hadir di 

persidangan memakai masker masing-
masing.Keduanya diancam dengan 
hukuman tiga tahun penjara karena 
melanggar aturan berkumpul dan 
memakai masker yang diancam hukuman 
maksimal satu tahun penjara. Keduanya 
kemudian dibebaskan dengan uang 
jaminan.Lam menuturkan, masih terlalu 
dini untuk mengevaluasi apakah aturan 
pelarangan masker itu efektif atau tidak.
“Saya yakin kalian setuju dengan aturan 
baru ini. Butuh waktu supaya aturan ini 
bisa diterapkan dengan efektif," kata dia. 
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Tanah Air Internasional 
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kesepakatan di antara mereka, namun 
yang saya tahu hanya diminta 
meneruskan pesan chat WhatsApp 
(WA) tersebut," pungkas 
dia.Sementara Kuasa Hukum Erwin, 
Ardy Susanto menilai tuduhan 
Fayakhun bahwa Erwin memberikan 
dan menjanjikan sejumlah dana 
sangat tidak berdasar dan tidak ada 
faktanya. Menurut Ardy, Fayakhun 
justru memperalat 
Erwin untuk 
meneruskan atau 
memforward pesan 
WA-nya kepada 
Fahmi 
Darmawansyah 
melalui Adami 
Okta.Isi pesan WA 
tersebut, kata Ardy, 
meminta sejumlah 
uang yang sudah 
disepakati 
Fayakhun dan 
Fahmi 
sebelumnya."Tidak 
cukup alasan untuk menjadikan Erwin 
Arief terpidana, karena dalam 
meneruskan WA Erwin tidak punya 
niatan untuk mendapatkan 
keuntungan apa-apa. Yang ada hanya 
karena dalam pesan tersebut Erwin 
mendapat instruksi untuk meneruskan 
pesan itu kepada Fahmi 
Darmawansyah sehingga mens rea-
nya ada pada pembuat pesan, bukan 
pada yang disuruh meneruskan 
pesan," terang Ardy.Menurut Ardy, 
semua hal tersebut telah terbuka 
dalam persidangan ini, baik dalam 
persidangan saat Erwin Arief menjadi 
Terdakwa maupun dalam 6 
persidangan sebelumnya ketika Erwin 
menjadi saksi dan keterangannya 
dibawah sumpah."Kami berharap, 
semoga peradilan ini tidak 
menghukum orang yang tidak 
bersalah hanya karena keterangan 
dari seorang Fayakhun Andriadi dan 
mengabaikan fakta-fakta dan 
keterangan-keterangan dari Fahmi, 
Adami dan saksi-saksi lainnya," imbuh 
dia.Ardy kembali meminta majelis 
hakim bisa mempertimbangkan Erwin 

sebagai justice collaborator. Pasalnya, 
dengan keterangan Erwin baik sebagai 
saksi maupun terdakwa telah membantu 
membongkar perkara kasus dugaan 
korupsi di Bakamla.
"Kami juga berharap hakim 
mempertimbangkan untuk menetapkan 
Erwin sebagai JC, karena telah membantu 
membongkar perkara ini selama menjadi 
saksi pada 6 perkara lainnya dalam kaitan 

dengan OTT di 
Bakamla oleh KPK 
ini, tanpa keterangan 
yang berbelit-belit 
dan tidak berubah-
ubah," jelas Ardy.
Sebelumnya, Erwin 
Sya'af Arief selaku 
Managing Director 
PT Rohde and 
Schwarz Indonesia 
dituntut tiga tahun 
enam bulan penjara 
oleh jaksa KPK 
dalam kasus dugaan 
suap terkait 

penambahan anggaran Bakamla untuk 
pengadaan proyek satelit monitoring dan 
drone dalam APBN Perubahan tahun 2016. 
Dia juga dituntut membayar denda sebesar 
Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.
Jaksa menilai Erwin terbukti bersama-
sama Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi 
Darmawansyah menyuap Fayakhun 
Andriadi selaku anggota Komisi I DPR 
periode 2014-2019 sebesar 911.480 dollar 
Amerika Serikat. Pemberian itu dengan 
maksud agar Fayakhun mengupayakan 
penambahan anggaran Bakamla untuk 
pengadaan proyek satelit monitoring dan 
drone dalam APBN Perubahan tahun 2016.
Proyek itu yang akan dikerjakan Fahmi dan 
PT Merial Esa selaku agen dari PT Rohde 
and Schwarz Indonesia.Erwin dinilai jaksa 
terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana diubah Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto 
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Fayakhun Andriadi bersama Fahmi 
Darmawansyah sendiri sudah dinyatakan 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi oleh pengadilan terkait perkara ini.

Tanah Air

Indonesia telah memiliki 5 perusahaan 
rintisan (startup) yang menyandang 
gelar " Unicorn". Julukan demikian 
diberikan kepada para startup yang telah 
memiliki nilai valuasi di atas 1 miliar 
dollar AS atau setara dengan Rp 14,1 
triliun. Menteri Komunikasi dan 
Informatika (Menkominfo) Rudiantara 
sebelumnya menargetkan bakal ada 5 
startup asal Indonesia yang 
menyandang gelar Unicorn sebelum 
akhir 2019. Kini, target itu nampaknya 
tercapai berkat Ovo yang disebutnya 
telah menyandang gelar tersebut. 
Lantas, startup apa saja yang memiliki 
gelar Unicorn di Indonesia? Simak 

Indonesia Kini Punya 5 Startup “Unicorn”

pemaparan KompasTekno sebagaimana 
dirangkum dari daftar startup Unicorn 
dunia pada "The Global Unicorn Club", 
yang dirilis oleh lembaga riset AS, 
CBInsight, Senin (7/10/2019). 
1. Gojek Gojek dirintis oleh Nadiem 
Makariem pada tahun 2010 silam. 
Perusahaan yang bernaung di PT 
Aplikasi Karya Anak Bangsa ini 
merupakan startup asal Indonesia 
pertama yang menyabet gelar Unicorn. 
Gelar ini didapat setelah Gojek menerima 
kucuran dana sekitar 550 juta dollar AS 
(Rp 7,2 triliun) dari sejumlah investor 
pada Agustus 2016 lalu, seperti 
Formation Group, Sequoia Capital India, 
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hingga Warburg Pincus. Perusahaan 
yang awalnya fokus di bidang 
transportasi ini (GoRide dan GoCar) 
sekarang memiliki aneka layanan yang 
bertujuan untuk mempermudah aktivitas 
masyarakat, seperti GoFood, GoSend, 
GoMassage, dan lain sebagainya. 
Gojek pun sudah melebarkan sayapnya 
ke luar Indonesia, seperti Singapura, 
Vietnam (dengan nama Go-Viet), dan 
Thailand (dengan nama Get!).Indonesia 
Kini, Gojek sudah menyandang gelar 
"Decacorn", sebutan bagi startup yang 
memiliki nilai valuasi di atas 10 miliar 
dollar AS, dengan valuasi Gojek saat ini 
tercatat tepat di angka tersebut, sekitar 
Rp 141 triliun.
 2. Tokopedia Perusahaan rintisan yang 
fokus di bidang e-commerce online-to-
offline (O2O), Tokopedia, menjadi 
startup Unicorn kedua asal Indonesia 
setelah Gojek. Perusahaan yang 
didirikan oleh William Tanuwijaya dan 
Leontinus Alpha Edison pada tahun 
2009 ini menyabet gelar Unicorn 
setelah mendapatkan pendanaan dari 
Alibaba Group sebesar 1,1 miliar AS 
pada tahun 2017 lalu. Tokopedia 
memiliki misi "pemerataan ekonomi 
secara digital" dan kini diklaim telah 
memiliki lebih dari 90 juta pengguna 
aktif per bulan dan 6,4 juta penjual.  
Tokopedia pun memiliki sekitar 150 juta 
produk, 33 produk digital, dan 50 sistem 
pembayaran bagi para penggunanya. 
Kini, valuasi Tokopedia tercatat di angka 
7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 99 
triliun.
3. Traveloka Traveloka didirikan oleh 
Ferry Unardi, Derianto Kusuma, dan 
Albert Zhang pada tahun 2012. 
Perusahaan rintisan yang fokus di 
bidang travel dan pemesanan hotel ini 
diklaim merupakan startup travel Asia 
Tenggara pertama yang menyandang 
gelar Unicorn. Hal itu diraih setelah 
Traveloka mendapatkan kucuran dana 
350 juta dollar AS dari perusahaan di 
bidang yang sama, Expedia, pada Juli 
2017 lalu.  Saat ini Traveloka memiliki 
sejumlah produk yang dapat melayani 
kebutuhan end-to-end para pelancong 
Tanah Air, mulai dari tiket pesawat, 
kereta api, bus, sewa mobil, hotel, 

kuliner, tiket bioskop, hingga kecantikan.
Layanan yang disediakan Traveloka 
sendiri bisa dinikmati di Indonesia, 
Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, 
dan Filipina. Berdasarkan data 
CBInsight, saat ini Traveloka memiliki 
angka valuasi sebesar 2 miliar dollar AS 
atau setara dengan Rp 28 triliun. 
4. Bukalapak 
Di tempat keempat ada Bukalapak, 
perusahaan rintisan di bidang e-
commerce yang didirikan oleh Achmad 
Zaky, Nugroho Herucahyono, dan Fajrin 
Rasyid pada awal tahun 2010 silam. 
Bukalapak mendapatkan gelar Unicorn 
setelah mendapatkan kucuran dana dari 
beberapa grup investor besar, salah 
satunya adalah Emtek Grup dan 500 
Startups. Yang terbaru, Bukalapak baru 
saja mendapatkan suntikan dana dari 
perusahaan asal Korea Selatan, 
Shinhan GIB. Meski tidak disebutkan 
jumlahnya, masuknya pendanaan ini 
membuat valuasi perusahaan diklaim 
menjadi lebih dari 2,5 miliar dollar AS 
atau sekitar Rp 35 triliun. Dalam sebuah 
video, Bukalapak mengklaim sudah 
memproses ratusan juta transaksi 
dengan dari jutaan pelapak yang ada di 
platformnya.  
5. Ovo Menkominfo Rudiantara, pada 
ajang Siberkreasi 2019 yang digelar 
pekan lalu, menyebut bahwa Ovo sudah 
menjadi Unicorn asal Indonesia yang 
baru setelah empat perusahaan yang 
tadi disebutkan. “Saya sudah bicara 
dengan founder-nya, dan memang iya 
(sudah jadi unicorn). Makanya saya 
berani bicara setelah saya konfirmasi,” 
ujar Rudiantara seperti diwartakan 
sebelumnya. Ovo, penyedia layanan 
pembayaran elektronik besutan Grup 
Lippo, ditaksir memiliki valuasi sebesar 
2,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 41 
triliun oleh firma analis perusahaan CB 
Insight. Angka tersebut, menurut CB 
Insight, sudah dicapai sejak 14 Maret 
2018. 
Ovo sendiri merupakan layanan dompet 
digital yang menawarkan kemudahan 
bertransaksi di sejumlah mitra Ovo. 
Platform ini juga bisa digunakan untuk 
pembayaran aplikasi Grab. Unicorn 
berikutnya Selain lima startup yang telah 
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disebutkan, ada satu perusahaan 
rintisan lagi yang berpotensi untuk 
menyabet 
gelar 
Unicorn 
sebelum 
akhir 2019. 
Hal itu 
sempat 
disinggung 
oleh 
Rudiantara 
dalam 
momen 
Siberkreasi 
2019. "Saya 
berharap 
justru target 
kelima itu 
melebihi 
karena 
sebetulnya ada lagi yang berpotensi 
sebelum akhir tahun ini jadi unicorn. 
Sekarang, transaksinya sedang 
berjalan," kata Rudiantara, 

sebagaimana dikutip KompasTekno dari 
Antara. Tidak disebutkan startup apa yang 

bakal 
menyabet 
gelar Unicorn 
tersebut. 
Namun, 
Rudiantara 
secara 
implisit 
menyebut 
bahwa 
perusahaan 
rintisan 
tersebut 
fokus di 
bidang 
pendidikan 
atau 
kesehatan. 
"Bagaimana 

pun, secara logika, 20 persen APBN 
pemerintah untuk pendidikan, lima persen 
untuk kesehatan. Jadi, masa sih tidak ada 
unicorn dari sektor itu," imbuhnya.

Konflik memang sudah bukan barang 
baru di Irak. Tapi demonstrasi yang 
memicu bentrok aparat dengan massa 
sudah berlangsung enam hari 
belakangan merenggut lebih dari 100 
jiwa dan ribuan orang luka.
Peristiwa demonstrasi besar-besaran di 
Ibu Kota Baghdad dan beberapa kota 
lain ini bisa dilacak hingga ke kabar 
seorang pejabat militer yang baru 
dipecat. Dia adalah Letnan Jenderal 
Abdulwahab al-Saadi.Saadi dikenal 
sebagai pejabat militer senior di 
pasukan kontra-terorisme Irak. Saadi 
memegang peranan penting dalam 
perang mengalahkan kelompok militan 
ISIS di Irak. Dia adalah orang kedua di 
Divisi Kontra-terorisme Irak.
Dalam beberapa tahun terakhir Saadi 
bahkan dianggap pahlawan nasional 
atas perannya mengalahkan ISIS di 
sejumlah kota seperti Tikrit, Beiji, dan 
Mosul.Akhir bulan lalu dia dipecat oleh 
Perdana Menteri Adil Abdul Mahdi dan 
ditempatkan di posisi belakang meja di 

Internasional

Kementerian Pertahanan tanpa alasan 
jelas.Saadi mengatakan pemecatan 
dirinya yang kemudian ditempatkan di 
Kementerian Pertahanan adalah sebuah 
"penghinaan" dan "hukuman".
Keputusan ini memicu kemarahan 
pendukung Saadi dan menerbitkan 
dugaan: pemerintah sedang 
menyingkirkan para pejabat militer yang 
dinilai bisa menjadi ancaman bagi 
pasukan paramiliter Irak Hashid al-
Shaabi yang di dalamnya ada unsur 
dukungan Iran. Seorang pejabat Irak 
yang menolak diketahui identitasnya 
mengatakan kubu pro-Iran di dalam 
militer Irak melobi Mahdi untuk memecat 
Saadi."Faksi ini beroperasi di luar 
komando negara dan satu-satunya 
penghalang adalah unit kontra-
terorisme," kata sumber tersebut kepada 
kantor berita AFp, seperti dilansir laman 
Euro News, pekan lalu
1.Ibarat Pasukan Sparta Melawan 
Persia
Pasukan kontra-terorisme kerap 

Benarkah AS Rencanakan Kudeta Di Irak?
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beroperasi dengan militer Amerika 
Serikat. Saadi adalah jenderal didikan 
AS dan dia diduga bisa menjadi 
pimpinan untuk menggulingkan 
pemerintahan Irak.Dalam beberapa 
bulan terakhir ada rumor yang 
menyebut AS sedang merencanakan 
kudeta di Irak.
Pemimpin Syiah di Irak Qays Khaz'ali 
yang 12 tahun lalu memerangi AS dan 
Inggris dalam perang Irak, dua bulan 
lalu mengatakan, ada rencana 
penggulingan pemerintahan pada 
November mendatang yang dimuali 
dengan demonstrasi spontan tapi 
sebetulnya dirancang oleh sejumlah 
pihak di Irak.Bagi para pendukungnya 
Saadi dipandang sebagai sosok yang 
menolak terlibat dalam partai politik 
atau sektarianisme.
Para pendukung Saadi melancarkan 
protes di Twitter dengan menggalang 
tagar "Kami adalah Abdulwahab Al-
Saadi".Untuk memahami mengapa 
Saadi dipecat, orang bisa mengingat 
kembali peristiwa pada 2015. Saadi 
ketika itu memimpin pasukan melawan 
ISIS di Kota Beiji. 
Saat itu dia berhasil memenangkan 
pertempuran hanya dengan 250 orang 
pasukan. Kemenangannya dianggap 
layaknya 300 pasukan Sparta yang 
mengalahkan ratusan ribuan pasukan 
Persia.
Pada saat itu dia mengatakan kepada 
AFP, "Kalau saya menerima bantuan 
dari orang luar Irak, buku sejarah akan 
menyebut kemenangan ini bukan milik 
kami, orang Irak. Yang dimaksud Saadi 
ketika itu adalah orang Iran, khususnya 
milisi yang didukung Iran yang kini 
menjadi faksi kuat di Irak dalam 
beberapa tahun terakhir.
2.Konflik Kepentingan Antara AS dan 
Iran
Saadi kerap menolak keterlibatan milisi 
Iran dalam operasi militer yang 
dipimpinnya. Sikap itu membuat marah 
kubu Iran di pemerintahan Irak.
Saadi yang menjalani pelatihan militer 
di AS dan menolak keterlibatan Iran di 
negaranya dipandang sebagai 
orangnya Washington di militer Irak.
Selama enam hari demo di seantero 

Irak, ada alasan memang massa yang 
didominasi kaum muda turun ke jalan. 
Mereka menuntut lapangan kerja, 
pemerintahan lemah dan banyak yang 
korupsi. Pasokan listrik dan air juga 
bermasalah. Tapi semua itu bukan alasan 
demo ricuh menjadi ajang 
kekerasan.Demonstran membenarkan 
mereka melihat para penembak jitu di atas 
bangunan. Mereka menyasar para 
demonstran yang mendekat ke Lapangan 
Tahrir. Seorang pemuda tewas ditembak 
penembak jitu. Ada bukti foto 
memperlihatkan kejadian itu.
Demo ini pada akhirnya adalah konflik 
kepentingan antara AS dan Iran.
Keputusan Mahdi baru-baru ini membuat 
dia tidak disukai AS.
 Mahdi menyatakan Israel bertanggung 
jawab atas kerusakan lima gudang senjata 
militer Irak dan tewasnya seorang 
komandan militer irak di perbatasan Irak-
Suriah. Mahdi juga membuka jalur al-Qaim 
di antara Irak dan Suriah yang membuat 
pejabat di Kedutaan AS di Baghdad 
keberatan. 
Mahdi juga mengungkapkan keinginannya 
membeli senjata anti serangan udara S-
400 dan perlengkapan militer lain dari 
Rusia. Tak hanya itu Mahdi juga sepakat 
dengan China untuk membangun 
infrastruktur di Irak dengan imbalan 
minyak dan menyetujui kesepakatan listrik 
sebesar USD 284 juta kepada perusahaan 
Jerman, bukannya perusahaan AS. Mahdi 
juga hingga kini masih membeli listrik dari 
Iran dan menjalin perdagangan dengan 
Negeri Mullah, mengabaikan sanksi AS 
terhadap Iran.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359

Gedung Putih pada Selasa (8/10) 
menyatakan menolak bekerjasama 
dalam penyelidikan pemakzulan 
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 
Gedung Putih menyebut proses itu tidak 
sah secara konstitusional.
Dalam sebuah surat ditujukan kepada 
DPR dan panel Kongres yang memimpin 
penyelidikan, Gedung Putih 
membeberkan sejumlah alasan 
penolakan kerja sama. Keberatan 
utamanya adalah DPR tidak melakukan 
pemungutan suara resmi untuk 
meluncurkan penyelidikan pemakzulan.
"Presiden Trump tidak mengizinkan 
pemerintahannya untuk berpartisipasi 
dalam penyelidikan ini apapun 
keadaannya," tulis surat tersebut dikutip 
AFP.Demokrat sendiri sebelumnya 
mengatakan pemungutan suara tidak 
diperlukan karena proses pemakzulan 
merupakan tahap paling awal, sama 
halnya dengan mengumpulkan bukti 
untuk dakwaan.
Penyelidikan pemakzulan Trump dibuka 

Gedung Putih Tolak Pemakzulan Trump

Amerika

setelah sang presiden terindikasi 
menyalahgunakan wewenang untuk 
menekan Presiden Ukraina, Volodymyr 
Zelensky supaya melakukan 
penyelidikan terhadap anak Joe Biden.
Biden merupakan bakal calon presiden 
dari Partai Demokrat, rival Trump di 
pemilu mendatang.
Trump dituduh menekan Zelensky 
dengan cara menahan bantuan militer. 
Dia meminta Zelensky untuk menyelidiki 
dugaan korupsi yang dilakukan putra 
Biden, Hunter Biden, yang merupakan 
anggota komisaris perusahaan energi 
Ukraina, Burisma.Kasus dugaan korupsi 
itu diduga dibuat-buat lantaran Trump 
tidak memiliki bukti awal.
Berbekal bukti permulaan itu, Dewan 
Perwakilan AS memulai proses 
penyelidikan untuk memakzulkan Trump.
Trump bersikeras membantah 
penyalahgunaan wewenang itu dan 
menganggap proses pemakzulan yang 
dibuka fraksi Demokrat di Dewan 
Perwakilan merupakan upaya kudeta.
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Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 
Gedung Putih menyebut proses itu tidak 
sah secara konstitusional.
Dalam sebuah surat ditujukan kepada 
DPR dan panel Kongres yang memimpin 
penyelidikan, Gedung Putih 
membeberkan sejumlah alasan 
penolakan kerja sama. Keberatan 
utamanya adalah DPR tidak melakukan 
pemungutan suara resmi untuk 
meluncurkan penyelidikan pemakzulan.
"Presiden Trump tidak mengizinkan 
pemerintahannya untuk berpartisipasi 
dalam penyelidikan ini apapun 
keadaannya," tulis surat tersebut dikutip 
AFP.Demokrat sendiri sebelumnya 
mengatakan pemungutan suara tidak 
diperlukan karena proses pemakzulan 
merupakan tahap paling awal, sama 
halnya dengan mengumpulkan bukti 
untuk dakwaan.
Penyelidikan pemakzulan Trump dibuka 

Gedung Putih Tolak Pemakzulan Trump

Amerika

setelah sang presiden terindikasi 
menyalahgunakan wewenang untuk 
menekan Presiden Ukraina, Volodymyr 
Zelensky supaya melakukan 
penyelidikan terhadap anak Joe Biden.
Biden merupakan bakal calon presiden 
dari Partai Demokrat, rival Trump di 
pemilu mendatang.
Trump dituduh menekan Zelensky 
dengan cara menahan bantuan militer. 
Dia meminta Zelensky untuk menyelidiki 
dugaan korupsi yang dilakukan putra 
Biden, Hunter Biden, yang merupakan 
anggota komisaris perusahaan energi 
Ukraina, Burisma.Kasus dugaan korupsi 
itu diduga dibuat-buat lantaran Trump 
tidak memiliki bukti awal.
Berbekal bukti permulaan itu, Dewan 
Perwakilan AS memulai proses 
penyelidikan untuk memakzulkan Trump.
Trump bersikeras membantah 
penyalahgunaan wewenang itu dan 
menganggap proses pemakzulan yang 
dibuka fraksi Demokrat di Dewan 
Perwakilan merupakan upaya kudeta.
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 Sekjen PDI-Perjuangan Hasto 
Kristiyanto mengatakan partainya tidak 
ingin kemaruk alias rakus dalam meraih 
jatah menteri di kabinet Presiden-Wakil 
Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Komposisi kabinet sendiri disebutnya 
masih diutamakan dari kalangan parpol 
koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf 
Amin di Pilpres 2019."Ya, kata ibu 
Mega kan (ingin menteri) sebanyak-
banyaknya. 
Tetapi kita juga tahu bahwa PDI-
Perjuangan ini tidak kemaruk. PDI-
Perjuangan memahami bahwa 
Indonesia harus dibangun dengan 
bekerja sama dengan seluruh kekuatan 
elemen bangsa," kata Hasto di Jakarta, 
Selasa (8/10) malam, dikutip dari 
Antara.Terkait nama-nama menteri 
yang diusulkan PDIP untuk kabinet 
Jokowi mendatang, Hasto mengatakan 
Jokowi sudah mencermati secara 
objektif dan mendalam sesuai 
kebutuhan.
Hasto mengklaim siapapun yang dipilih 
memiliki semangat untuk mendukung 
sepenuhnya pemerintahan Jokowi-
Ma'ruf, sehingga kepemimpinan para 
menteri itu menyatu dengan 
kepemimpinan Presiden.
Partai Gerindra disebut mengincar 
posisi di kabinet Jokowi.
Dia mengungkapkan pembahasan soal 
kabinet sudah beberapa kali dilakukan 
Presiden Jokowi dengan para ketua 
umum dan calon kandidat menteri dari 
partai koalisi secara terpisah.
Hal itu dilakukan agar Presiden dapat 
memastikan nama-nama yang 
diusulkan atau dipilih berasal dari 
kalangan fungsional ataupun dari 
kepala daerah yang memiliki prestasi 
atau sesuai bidangnya.
Lebih jauh soal pos kementerian 
strategis, PDI-Perjuangan menilai 
seluruh kementerian sangat strategis 
dalam kerangka bertanggung jawab 
terhadap arah kemajuan bangsa.
"Jadi jangan dianggap kementerian A 
lebih strategis, kementerian B lebih 

Hasto : PDIP Tak Kemaruk
strategis," kata dia.Soal kursi menteri bagi 
partai oposisi, Hasto mengatakan Presiden 
Jokowi akan memprioritaskan parpol 
koalisi.
“Skala prioritas Pak Jokowi adalah 
mengedepankan terlebih dahulu para 
menteri terutama yang berasal dari unsur 
kepartaian Koalisi Indonesia Kerja," 
klaimnya.
PDIP Klaim Tak Kemaruk Soal Kursi 
Menteri"Tapi tentu dalam demokrasi yang 
sehat, koalisi sebelum pilpres dan pasca-
pilpres di dalam kabinet itu seharusnya 
senafas dan sebangun," imbuh Hasto.
Jika dalam perjalanannya dipandang perlu 
melakukan konsolidasi nasional untuk 
memperkokoh semangat gotong-royong, 
Hasto menyebut hal itu akan dibicarakan 
nanti.
"Dalam penyusunan kabinet setelah bapak 
Jokowi-Ma'ruf dilantik tentu saja nafasnya, 
basis pendukungnya, itu dari Koalisi 
Indonesia Kerja," kata Hasto.
"Dinamika tentu boleh saja, tapi konstruksi 
demokrasi yang sehat, koalisi sebelum 
pilpres dan pasca-pilpres adalah 
sebangun," jelas dia.
Dia menekankan format kerja sama 
dengan partai di luar koalisi sejauh ini 
sudah berlangsung di DPR dan MPR.
"Format kerja sama terjadi di DPR dan 
MPR, di mana hubungan baik antara Ibu 
Megawati Soekarnoputri dengan Bapak 
Prabowo dijabarkan di dalam kerja sama di 
DPR dan MPR tersebut," kata dia.
Berdasarkan informasi yang diperoleh 
CNNIndonesia.com dari petinggi partai 
politik mantan pengusung Prabowo-Sandi 
di Pilpres 2019, 
masih ada sisa satu kursi menteri di 
kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Gerindra disebut berambisi mendapatkan 
kursi tersebut sekaligus meminta 
dukungan untuk memperoleh kursi Ketua 
MPR. Namun, 
keinginan terakhir lepas karena kader 
Partai Golkar Bambang Soesatyo 
mendapatkannya.
Namun, informasi itu dibantah oleh 
Gerindra.
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