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Edisi 124212/11/19

Ajang Miss Universe 2019 yang 
digelar ke 68 
kalinya telah 
berlangsung di 
Tyler Perry Studios, 
Atlanta, Amerika 
Serikat, Minggu 
(8/12) malam. 
Nama 'ratu 
sejagad' pun 
diumumkan. Miss 
South Africa 
Zozibini Tunzi 
berhasil jadi 
pemenang dan 
menyabet mahkota 
ratu sejagad. 
Perwakilan dari 
Puerto Rico, 
Madison Anderson, 
duduk di posisi 
kedua diikuti oleh 
Sofia Aragon dari 
Meksiko di posisi 
ketiga. Gelaran final berlangsung 

meriah. Lebih dari 90 kontestan 
memperebutkan 
mahkota 'Power of 
Unity' yang 
menyimbolkan ambisi 
dan kekuatan 
perempuan-
perempuan di dunia. 
Wajah Tunzi 
semringah saat sang 
pemandu acara, Steve 
Harvey, menyebut 
nama Afrika Selatan 
sebagai pemenang 
kontes kecantikan ini. 
Masalah salah sebut 
kembali terjadi pada 
Steve harvey. 
Presenter kondang 
asal Amerika Serikat, 
Steve Harvey kembali 
membuat insiden di 
ajang dunia Miss 
Universe 2019. Steve 

Harvey salah menyebutkan nama negara 

Miss Universe 2019
Indonesia Urutan 8 Besar
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asal pemenang kostum terbaik saat 
kategori kostum nasional dalam kontes 
kecantikan Miss Universe 2019. "Inilah 
penampilan dari pemenang, Miss 
Filipina...," ucap Steve Harvey dikutip 
dari eonline.com pada Senin 
(9/12/2019). Kemudian, sang 
pemenang sesungguhnya, Shweta 
Sekhon berusaha meraih mic yang 
dipegang dan mengoreksi pernyataan 
Steve. "Itu bukan Filipina. Itu 
Malaysia," ujar Shweta Sekhon. 
Berusaha membela diri atas 
kesalahannya, Harvey mengatakan 
bahwa ia hanya membaca pesan yang 
tertulis di depannya. "Mari saya 
jelaskan sesuatu pada kalian. Saya 

hanya membaca teleprompter," kata Steve 
Harvey. "Kalian semua melakukannya ini 
padaku. Saya bisa membacanya. Mereka 
mencoba memperbaikinya. Ini yang 
mereka perbuat padaku saat 2015," lanjut 
Steve Harvey. Presenter 62 tahun ini 
kemudian memuji kostum dari Miss 
Malaysia. "Ini Malaysia. Saya sangat cinta 
dengan Kostum Nasional dari Malaysia," 
ucap Steve Harvey. Kemudian, Shweta 
Sekhon menjelaskan mengenai kostum 
yang dikenakannya sebagai kostum 
nasional tersebut. Sebelumnya pada 2015, 
Steve Harvey pernah salah menyebutkan 
nama pemenang Miss Universe. Kala itu, 
Steve Harvey memanggil nama Miss 
Kolombia Ariadna Gutiérrez sebagai juara 
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Miss Universe 2015. Namun, buru-
buru Harvey mengklarifikasi bahwa 
Miss Filipina Pia Alonzo Wurtzbach 
yang menjadi Miss Universe yang 
sebenarnya. Untuk Indonesia diwakili 
Puteri Indonesia 2019, Frederika 
Alexis Cull, yang kembali 
membuktikan kemampuannya di ajang 
bergengsi Miss Universe 2019. 
Frederika Alexis Cul berhasil masuk 
dalam semi final 20 besar. Lalu, 
Frederika Alexis Cull, diumumkan 
masuk dalam 10 besar finalis Miss 
Universe 2019. Dan yang terakhir 
kemudian diumumkan sebagai peserta 
yang masuk dalam lima besar Miss 
Universe 2019 untuk kategori Top 
Asia Afrika Pasifik. Siapa sosok 
Frederika Cull yang membanggakan 
nama Indonesia di ajang pemilihan 
putri kecantikan internasional itu? 
Wanita kelahiran Gold Coast, 5 
Oktober 1999 ini memiliki darah 
campuran Lampung dan Inggris. 
Frederika lahir di Gold Coast, 
Queensland, Australia dari ayah asal 
Australia kelahiran Inggris dan Ibu asal 
Indonesia kelahiran Lampung. Saat 
berusia sembilan tahun, Frederika 
yang pindah ke Jakarta sudah mulai 
aktif di dunia permodelan. Sebelum 
dikirim ke Miss universe Frederika 
tampil sebagai juara Miss Indonesia 
2019. Di Usianya yang masih sangat 
muda, ia berhasil dinobatkan menjadi 

pemenang di ajang Putri Indonesia. 
Perempuan dengan tinggi badan 172 
sentimeter itu wakil dari Provinsi DKI 
Jakarta 1 itu mengalahkan dua kontestan 
yang lolos ke babak tiga besar Puteri 
Indonesia 2019, yaitu Jessica Fitriana dan 
Jolene Marie Cholock. Atas 
keberhasilannya menjadi Putri Indonesia 
2019, ia ditunjuk mewakili Indonesia dalam 

ajang kelas dunia Miss Universe 2019 di 
Amerika Serikat. Frederika tercatat sebagai 
mahasiswa tahun akhir di Australian 
Independent School Indonesia. Di sana, ia 
mengambil jurusan Manajemen Bisnis 
Internasional. Selain itu, selama tiga tahun 
terakhir, Frederika bergabung dengan 
Sekolah Bisa yang merupakan organisasi 
non pemerintahan. Sekolah Bisa 
menyediakan pendidikan berbagai jenis 
mata pelajaran untuk menyiapkan anak-
anak kurang mampu memasuki sekolah 
umum. Frederika juga aktif di organisasi 
Cyber Shanty, yaitu organisasi yang 
bertujuan mengajarkan para siswa tentang 
penggunaan teknologi. Para siswa dari 
organisasi ini tidak memiliki akta kelahiran 
sehingga membuat mereka tidak memiliki 
identitas resmi. Frederika menunjukkan 
kecintaannya pada binatang dengan 
mengunjungi rumah penampungan hewan 
di Jakarta. Hewan hewan yang ditampung 
merupakan binatang terlantar dan korban 
aniaya. Diketahui, Frederika terlibat dalam 
kampanye stop makan daging anjing. 
Frederika Cull sempat membuat jantung 
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masyarakat Indonesia berdegup 
kencang saat dia terpeleset di ajang 
Miss Universe 2019. Frederika yang 
sedang berlenggak lenggok dalam 
balutan bikini di atas panggung, tiba-
tiba saja terpeleset dan nyaris jatuh. 
Beruntung dia bisa mengatasi hal itu 
dan kembali berdiri sambil tersenyum. 
Insiden ini justru membuat Frederika 
banjir dukungan dari masyarakat 
Indonesia. Frederika bukan Puteri 
Indonesia pertama yang menjajal 15 
besar Miss Universe. Sebelum 
Frederika tercatat beberapa nama 
Puteri Indonesia lain yang menuai 
prestasi sama. Seperti Kezia Roslin 
Cikita Warouw, Puteri Indonesia 2016 
yang berhasill masuk 13 besar. 
Sebelumnya, ada Artika Sari Devi 
Puteri Indonesia 2004 yang berhasil 
masuk 15 besar Miss Universe 2005. 
Namun baru Frederika, Puteri 
Indonesia yang berhasil menjejakkan 
kakinya di 10 besar Miss Universe, 
meski akhirnya harus berakhir di posisi 
ini. Meski tak berhasil menyabet 
mahkota, Indonesia boleh berbangga 
atas raihan Frederika Alexis Cull. 

Perempuan 20 tahun ini mencatat sejarah 
sebagai perwakilan Indonesia pertama 
yang berhasil masuk ke dalam jajaran 8 
besar. Kegembiraan Frederika masuk 10 
besar juga sempat diungkapkannya di atas 
panggung. Frederika mengungkapkan 
bahwa dirinya sangat gembira. "Karena 
(10 besar) ini adalah posisi tertinggi yang 
pernah didapatkan oleh negaraku," kata 
perempuan yang akrab disapa Freddie itu. 
Frederika pun melenggang sebagai 10 
kontestan terpilih dalam balutan gaun 
rancangan Tex Saverio. Gaun bertajuk 
'The Golden Aura' ini didominasi warna 
emas, warna pilihan Frederika. "Saya 
memilih warna emas, karena emas adalah 
warna yang berani. Saya ingin 
menunjukkan pada dunia, ini lah saya, ini 
lah Puteri Indonesia, ini lah Frederika," 
ujar Frederika dalam sebuah video yang 
diunggah akun Instagram official Puteri 
Indonesia, Senin (9/12). Gaun bertabur 
emas itu memperlihatkan lekuk tubuh 
semampai Frederika dengan jelas. Gaun 
hadir dengan warna yang nyaris serupa 
dengan warna kulit, dengan sematan 
manik atau kristal membentuk motif pada 
bagian dada hingga ujung gaun. Selain 
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membentuk lekuk tubuh, pemberian 
belahan di antara kedua kaki membuat 
gaun berhasil menimbulkan kesan 
seksi pada Frederika. Sementara yang 
cukup mencuri 
perhatian adalah 
bagian lengan 
dan ekor gaun 
berupa bahan 
tulle dengan 
'taburan' 
dedaunan emas 
layaknya daun 
di musim gugur. 
Sebelumnya, 
Frederika juga 
tampil dengan 
gaun rancangan 
Tex Saverio 
bertajuk 'Spirit of 
Phoenix'. Gaun 
merah dengan 
belahan pada 
bagian samping 
itu 
dipamerkannya 
dalam babak 
Pra Eliminasi. 
Dipadu dengan 
statement 
earring 
rancangan 
Rinaldy Yunardi, 
Frederika tampil 
elegan. Tex 
Saverio ditunjuk 
menjadi 
desainer yang menggarap gaun untuk 
Puteri Indonesia 2019, Frederika 
Alexis Cull, di ajang Miss Universe 
2019. desainer berusia 35 tahun 
tersebut dipercaya untuk menggarap 
satu look. "Saya sekarang pegang satu 
(look) untuk evening gown-nya," 
ungkap Tex Saverio. Tex menuturkan 
jika desain yang ia buat sesuai dengan 
karakter Frederika. Proyek ini menjadi 
kali pertama sang desainer 
berkolaborasi dengan Puteri 
Indonesia. Menurut Tex Saverio, para 
Puteri Indonesia memiliki gaya 
rancang tersendiri karena 
merepresentasikan Tanah Air di mata 
dunia. Kecocokan karakter disebutkan 

Tex sangat penting dalam penggarapan. 
"Saya harus melihat puteri ini karakternya 
cocok nggak dengan saya, saya nggak 
mungkin memaksakan karakter desain 

saya ke 
puteri yang 
mungkin 
karakternya 
jauh dari 
saya nanti 
nggak bagus 
hasilnya," 
jelas Tex 
Saverio. 
Diakui Tex, 
rancanganny
a dan 
karakter 
Frederika 
dirasa 
cocok. 
Tahap 
setelah 
observasi 
itu, akhirnya 
berujung 
pada 
pertemuan 
dan meeting 
soal gaun 
yang 
dirancang. 
"Kalau Fred 
itu dari yang 
saya lihat 
dari 
sebelum-

sebelumnya, dia ada karakternya unique 
dalam artian ada sisi maskulinnya tapi 
femininnya sudah kuat," ungkap Tex. 
Penggabungan dua karakter, maskulin 
dan feminin itu sangat cocok dengan 
karakter rancangan Tex. "Sebenarnya 
cocok dengan karakter saya yang ada 
strong tapi juga very feminine, strong-nya 
juga keluar. Itu yang saya lihat kayaknya 
bisa Fred untuk membawakannya dan 
cocok dan kita coba," lanjutnya. Daftar 
urutan 10 besar Miss Universe itu dari 
negara Afrika Selatan, Puerto Rico, 
Mexico, Colombia,Thailand, Prancis, 
Islandia, Indonesia, Peru, Amerika. 
Dalam malam final yang berlangsung di 
AS tersebut, Miss Afrika Selatan memang 
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memukau para juri dan penonton 
dengan penampilan serta 
jawabannya yang menawan. Zozibini 
Tunzi cukup mencuri perhatian sejak 
awal kemunculannya di final Miss 
Universe 2019. Dalam babak tiga 
besar, Miss Universe 2019 itu pun 
memberi jawaban yang mendapatkan 
ramai tepuk tangan. Diminta 
pendapat mengenai apa yang 
seharusnya diajarkan kepada para 
perempuan muda, aktivis itu pun 
menekankan pentingnya 
kepemimpinan. "Aku pikir hal paling 
penting yang harus diajarkan pada 
perempuan muda sekarang adalah 
kepemimpinan. Itu adalah sesuatu 
yang selama ini kurang pada 
perempuan muda dan wanita untuk 
waktu yang lama bukan karena kami 
tidak mau tapi apa yang lingkungan 
inginkan untuk wanita. Aku pikir kami 
adalah makhluk paling kuat di dunia 
dan kami seharusnya diberikan 
kesempatan dan itu lah yang 
seharusnya kita ajarkan kepada 
perempuan muda untuk mengambil 
ruang. Tidak ada yang lebih penting 

daripada mengambil ruang dalam 
lingkungan dan melibatkan diri kalian," ujar 
Zozibini. Zozibini Tunzi sendiri memang 
mendeskripsikan dirinya sebagai aktivis. 
Salah satu masalah yang disorotinya 
adalah menentang kekerasan 
berdasarkan gender. Ia cukup aktif dalam 
berbagai kampanye termasuk di media 
sosial. "Dia telah mendedikasikan 
kampanye media sosialnya untuk 
mengubah naratif mengenai stereotip 
terkait gender. Dia sangat bangga 
mengadvokasikan kecantikan natural dan 
mendukung wanita untuk mencintai diri 
mereka sendiri," ungkap biografinya di 
situs Miss Universe. Setelah 10 besar, lalu 
lima besar dan berlanjut tiga besar yang 
juara ke 2 adalah Miss Puerto Rico, 
Madison Anderson yang berusia 24 tahun 
dan ke 3 adalah Miss Mexico, Sofia 
Aragon berumur 25 tahun. Juri yang 
semuanya wanita akhirnya 
mengumumkan siapa pemenang Miss 
Universe 2019. Mahkota kemenangan 
'Power of Unity Crown' pun disematkan di 
kepala Tunzi oleh Miss Universe 2018 
Catriona Gray dari Filipina di Tyler Perry 
Studios, Atlanta, Amerika Serikat, Minggu 
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(8/12). Tampak Zozibini terlihat haru 
ketika Miss Universe sebelumnya, 
Catriona Gray dari Filipina 
menyematkan mahkota yang menjadi 
idaman seluruh wanita di dunia di 
kepalanya. Setelah disematkan 
mahkota Miss Universe, Zozibini 
langsung mendapatkan pelukan dan 
ucapan selamat dari seluruh 
kontestan Miss Universe 2019. 
Seperti dilansir dari US Magazine, 
acara ini dibawakan oleh Steve 
Harvey, Vanessa Lachey dan Olivia 
Culpo. Dan tahun ini, juri Miss 
Universe 2019 semuanya adalah 
wanita diantaranya Paulina Vega, 
Miss Universe 2014, Miss America 
2018, Cara Mund dan aktris Gaby 
Espino. Tunzi menjadi wakil Afrika 
Selatan ketiga yang berhasil 
memenangkan ajang Miss Universe 
2019. Dia juga menjadi perempuan 
berkulit hitam pertama yang 
menyabet gelar ratu sejagad sejak 
kemenangan Miss Angola Leila Lopes 
pada ajang Miss Universe 2011. 
Sebelumnya, Afrika Selatan bersinar 
sejak kemenangan perwakilannya 
Demi-Leigh Nel-Peters yang 
menyabet Miss Universe 2017. Lalu 
di tahun berikutnya, wakil negara ini 
Tamaryn Green, ada di posisi Runner-
Up Pertama, dan 2019 diwakilkan 
oleh Zozibini Tunzi sebagai juara Miss 
Universe 2019. Langkah Zozibini 
bergerak pasti dari masa karantina, 
20 besar, hingga akhirnya menang 
sebagai Miss Universe 2019. 
Sebelumnya, ia menyandang gelar 
Miss South Africa 2019. Zozibini lahir 
di Tsolo, Eastern Cape, Afrika Selatan 
pada 18 September 1993. Ia 
memutuskan pindah ke Cape Town 
dan menetap di pinggiran Gardens 
untuk menuntut ilmu di Cape 
Peninsula University of Technology. 
Zozibini lulus dengan gelar sarjana 
dalam bidang hubungan masyarakat 
dan image management pada 2018. 
Zozibini memulai karir di kontes 
kecantikan pada 2017. Ketika itu, ia 
diterima salah satu dari 26 finals 
teratas Miss Afrika Selatan 2017 
meski tak terpilih sebagai salah satu 

dari 12 finalis. Hingga akhirnya ia kembali 
mengikuti kontes kecantikan yakni Miss 
South Africa 2019. Saat tahap awal, ia 
terpilih dan melanjutkan langkah yang 
menjadi salah satu dari 35 semifinalis 
teratas. Usai audisi lebih lanjut, Zozibini 
Tunzi kemudian diumumkan menjadi salah 
satu dari 16 finalis pada 11 Juli lalu. 
Setelah terpilih, ia lantas berkompetisi di 
Miss Afrika Selatan 2019 di Pretoria pada 
9 Agustus. Ia melaju ke tahap final, 10 
besar, berlanjut lima besar, dan akhirnya 
dua teratas. Lalu, ia dinobatkan sebagai 
pemenang untuk melaju ke Miss Universe 
2019. Selain sebagai model, Tunzi juga 
dikenal kerap terlibat dalam kegiatan 
aktivisme melawan kekerasan terhadap 
perempuan. Dia juga kerap bicara soal 
pentingnya kaum perempuan untuk 
mencintai dirinya sendiri. "Yang paling 
penting diajarkan kepada perempuan 
muda adalah kepemimpinan," ujar Tunzi 
sebelumnya. Tunzi melihat konsep 
kepemimpinan selalu absen dari diri 
perempuan. "Bukan karena kami 
[perempuan] tidak mau, tapi karena label 
sosial yang kami [perempuan] dapatkan," 
ujarnya. Budaya patriarki yang 
menempatkan posisi kaum perempuan 
berada di bawah laki-laki dinilai jadi salah 
satu penyebab yang membuat kaum hawa 
sulit berkembang. "Perempuan harus 
berani mengambil tempat di tengah 
masyarakat," kata Tunzi berapi-api. 
Barangkali sebagian besar dari kita masih 
hidup dan berada dalam konteks 
masyarakat yang masih berasumsi kalau 
seorang yang berkulit putih merupakan 
kriteria kecantikan atau kegantengan. 
Tidak heran, karena asumsi seperti itu, 
tingkat konsumsi kosmetik pemutih kulit 
meningkat. Iklan di layar kaca kerap kali 
menampilkan bahan kosmetik yang dinilai 
bisa memutihkan kulit. Pendeknya tidak 
sedikit orang yang berusaha sedemikian 
untuk terlihat berkulit putih walaupun pada 
kenyataannya hal itu hanya bersifat 
sementara. Sebenarnya saat komestik 
hilang atau pudar, warna kulit pun kembali 
pada keasliannya. Asumsi ini pun 
merembet pada bagaimana seorang 
tampil berfoto di media sosial. Berkat 
perkembangan pelbagai macam aplikasi 
di phone, orang bisa mengubah warna 
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Info SIP

Santan merupakan salah satu bahan 
yang digunakan pada banyak makanan 
serta minuman di Indonesia. Baik pada 
minuman dingin maupun pada minuman 
panas, sangat banyak kita temui 
keberadaan santan ini.Maraknya 
penggunaan santan ini dilatarbelakangi 
dengan banyaknya pohon kelapa yang 
tunggu. Konsumsi buah kelapa ini telah 
diketahui memiliki sejumlah manfaat 
kesehatan pada tubuh.Santan biasanya 
diproduksi melalui daging kelapa yang 
sudah tua dengan cara memerasnya. 
Santan ini cenderung menjadi penyedap 
dan pengubah rasa bagi makanan dan 
minuman.Santan memiliki kandungan 
vitamin dan mineral yang sangat tinggi 
serta sangat cocok bagi mereka yang 
memiliki intoleransi laktosa. Dilansir dari 

Manfaat Santan Untuk Kesehatan

Boldsky, berikut sejumlah dampak 
kesehatan yang bisa kamu peroleh dari 
konsumsi santan.
1.Membantu Menurunkan Berat Badan
Peneliti menyebut bahwa santan bisa 
membantu menurunkan berat badan 
karena kandungan medium-chain 
triglycerides (MCTs) di dalamnya. 
Berdasar penelitian yang dipublikasikan 
pada European Journal of Clinical 
Nutrition diketahui bahwa seorang pria 
kelebihan berat badan yang 
mengonsumsi makanan dengan 
kandungan MCTs ini, mereka memiliki 
lebih sedikit selera makan dibanding 
sbeelumnya sehingga membantu 
menurunkan berat badan.
2.Memperkuat Kekebalan Tubuh
Kelapa mengandung asam laurik yang 

kulit hitam dan sawo matang menjadi 
putih mengkilap. Jadinya, orang yang 
sama akan terlihat berbeda antara di 
dunia nyata dan di dunia maya. Di 
dunia nyata berkulit hitam dan coklat, 
tetapi di dunia maya berkulit putih. 
Semua upaya ini terjadi dan terlahir 
karena persepsi dan anggapan kalau 
menjadi menarik itu tergantung pada 
warna kulit. Berwarna kulit putih adalah 
pandangan yang menghuni benak 
banyak orang dan itu juga kriteria untuk 
menjadi menarik. Namun kontes Miss 
Universe di Tyler Perry Studios, 
Atlanta, Georgia (09/12) seyogianya 
bisa membongkar persepsi dan asumsi 
itu. Berkulit putih tidak semata-mata 
kriteria utama kecantikan. Yah, Kontes 
kecantikan Miss Universe ini bisa 
memberi pesan kalau yang cantik tidak 
semata-mata bergantung pada warna 
kulit. Keberhasilan Zozibini Tunzi tidak 
lepas dari penampilannya dalam kontes 
versi pakaian renang, gaun malam dan 
dalam sesi tanya-jawab yang 
berhubungan dengan isu-isu sosial. 
Selain itu, kemenangannya itu juga 
ditandai oleh keberhasilannya 
menjelaskan alasan mengapa dia 
merupakan orang yang tepat menjadi 
Miss Universe. Miss Universe, Zozibini 
Tunzi mengatakan kalau dia bertumbuh 
di sebuah dunia di mana seorang 
perempuan yang seperti dirinya tidak 
pernah dinilai sebagai orang cantik. Dia 
juga mengatakan kalau lingkungan di 
mana dia berada menampilkan figure 
perempuan yang serupa dengan 
dirinya seperti warna rambut dan model 
rambut yang serupa. Karenanya, dia 
menginginkan kalau pemikiran tentang 
kecantikan yang dinilai dari aspek fisik 
semata mesti dihentikan. Dia 
menginginkan agar anak-anak melihat 
dirinya, wajahnya dan menjadikan 
dirinya sebagai bahan refleksi bagi 
mereka untuk bisa berkembang. 
Kemenangan Tunzi sebagai Miss 
Universe menjadikannya dirinya 
sebagai perempuan berkulit hitam 
pertama asal Afrika Selatan yang 
menjadi Miss Universe. Lebih jauh, 
pesan dari kemenangan dari Tunzi 
sebagai Miss Universe yang baru ini 

juga ditujukan kepada siapa saja yang 
selalu berkubang pada pikiran kalau 
menjadi cantik atau ganteng mesti berkulit 
putih. Sementara yang tak berkulit putih 
kerap dikesampingkan bahkan dijadikan 
bahan lelucon. Tentang warna kulit sebagai 
bahan lelucon kadang kali terjadi. Hal ini 
kadang terjadi saat orang menilai dan 
mengidentifikasi seseorang berdasarkan 
warna kulit. Penilaian dan identifikasi 
seperti ini tidak seutuhnya benar. Malahan 
hal ini bisa menimbulkan gap dalam 
sebuah relasi. Orang akan cenderung 
untuk menilai seseorang berdasarkan 
warna kulit. Ini bermuara pada pergeseran 
pada orang warna kulit tertentu dan hanya 
merangkul yang berwarna kulit sama. 
Keberhasilan Tunzi menjadi Miss Universe 
sekiranya membuka mata banyak orang. 
Warna kulit bukanlah standar utama untuk 
menilai kecantikan seseorang. Kecantikan 
itu dinilai dari dalam dan terpancar lewat 
tutur kata dan perbuatan. Kecantikan itu 
nampak lewat pembawaan diri. 
Keberhasilan Tunzi juga mengingatkan 
siapa saja untuk menerima diri apa 
adanya. Untuk apa menghabiskan banyak 
uang hanya untuk memutihkan kulit yang 
seharusnya sangat sulit dilakukan. Dan 
kalau itu bisa terjadi, banyak uang yang 
mesti dihabiskan. Untuk apa bersembunyi 
di balik foto editan lewat phone dan di 
medsos hanya untuk mengelabui mata 
orang lain. Ya, untuk apa terlihat menarik 
hanya di medsos tetapi akibatnya hanya 
menggerus kepercayaan diri di dunia 
nyata. Penerimaan diri dengan segala 
kelebihan dan kelemahan mesti menjadi 
pandangan yang tertanam di dalam diri. 
Saat kita bisa menerima diri kita sendiri, 
saat itu pula kita bisa mengontrol diri untuk 
menghabiskan uang untuk hal yang tidak 
perlu seperti memutihkan kulit atau 
bersembunyi di balik foto editan lewat 
phone. Sekiranya kemenangan Zozibini 
Tunzi sebagai Miss Universe membuka 
mata banyak orang untuk melihat makna di 
balik kecantikan yang sebenarnya. 
Akhirnya miss Universe tahun ini membuat 
sesuatu yang phenomenal, membuktikan 
jika cantik tidak cuma dilihat dari fisik dan 
warna kulit. SEMUA CIPTAAN TUHAN 
MEMANG INDAH … MANUSIA YANG 
MEMBEDA-BEDAKANNYA.
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bisa membantu memperkuat sistem 
kekebalan tubuh. Kandungan memiliki 
sifat antimikrobial dan anti 
peradangan yang membantu 
melindungi tubuh dari sejumlah 
infeksi bakteri.
3.Menurunkan Risiko Tukak Lambung
Berdasar sebuah penelitian yang 
dipublikasikan oleh Phytotherapy 
Research, diketahui bahwa air kelapa 
memiliki kandungan antiulserogenik. 
Kandungan ini memiliki manfaat 
menurunkan pertumbuhan tukak 
lambung dan mengecilkan ukurannya.
4.Menunjang Kesehatan Jantung
Manfaat lain dari santan adalah 
membantu menjaga kesehatan 
jantung. Penelitian yang 
dipublikasikan di Journal of Nutrition 
and Metabolism menyebut bahwa 
mengonsumsi santan bisa 
menurunkan kolesterol buruk dan 
meningkatkan kolesterol baik hingga 
18 persen.
5.Menurunkan Tekanan Darah
Keberadaan mineral seperti 
potassium, sodium, kalsium, dan zat 
besi pada santan bisa membantu 
menurunkan tekanan darah. Hal ini 

bekerja dengan cara meningkatkan 
sirkulasi darah dan menjaga pembuluh 
darah tetap santai dan bebas dari 
penyumbatan.
6.Mencegah Melonjaknya Gula Darah
Kandungan yang ada pada santan bisa 
membantu memperlambat naiknya gula 
darah pada pembuluh darah. Hal ini 
mencegah meningkatnya gula darah 
sekaligus memperkecil potensi munculnya 
diabetes.
7.Mencegah Peradangan
Kandungan anti peradangan yang 
terdapat pada asam laurik di santan bisa 
membantu menurunkan peradangan. Hal 
ini berhubungan dengan kondisi seperti 
radang sendi serta nyeri sendi.
8.Membantu Pencernaan
Santan bisa jadi pilihan yang sehat dan 
membantu pencernaan. Santan mampu 
meningkatkan pertumbuhan mikrobiota 
usus dan sekaligus meningkatkan 
kesehatan usus.Walau memiliki sejumlah 
manfaat sehat, namun jangan berlebihan 
dalam mengonsumsi santan. 
Konsumsinya secara berlebihan justru 
bisa timbulkan dampak negatif pada 
dirimu. 

Sea Games digelar setiap dua tahun 
sekali. Kini Filipina menjadi tuan rumah 
pesta olahraga se-Asia Tenggara sejak 
30 November 2019 hingga 11 Desember 
2019. Lima negara sementara 
menempati posisi teratas dalam Sea 
Games 2019 hingga pukul 18.38 WIB, 
yakni Filipina, Vietnam, Thailand, 
Indonesia 
dan 
Singapura.
Selain itu, 
dalam Sea 
Games 
2019 
ditemukan 
banyak 
hal-hal 
baru dan 
menarik. 
Berikut 
fakta-fakta 
menarik di 
Sea 
Games 
Filipina 
2019:
1.Pertandin
gan Mobile 
Legends dan DOTA 2
SEA Games 2019 menggelar 6 cabang 
esports yakni Mobile Legends: Bang 
Bang, Arena of Valor, Tekken 7, Starcraft 
II, Hearthstone, dan DOTA 2. Indonesia 
ikut serta dalam pertandingan esports di 
Sea Games di Filipina. Enam orang 
ditunjuk untuk mengikuti pertandingan 
ini, yaitu Gustian, Muhammad Ridwan, 
Eko Julianto, Yurino Putra, Teguh Iman 
Firdaus, dan Andriand Larsen.Dalam 
pertandingan Mobile Legends, Indonesia 
harus bangga dengan perolehan medali 
perak. Indonesia dikalahkan dengan 
tuan rumah Filipina.
2.Peselancar Filipina Selamatkan 
Peserta Indonesia
Peselancar Filipina, Roger Casugay 
menyelamatkan lawannya, Arip 
Nurhidayat, yang hanyut dan dihantam 
tiga gelombang tinggi setelah tali 

Fakta Seputar Sea Games 2019

seluncurnya putus di tengah putaran ke-3 
kompetisi selancar pria pada hari Jumat, 
6 Desember. Padahal saat itu, medali 
emas sudah ada di depan 
mata."Peselancar lokal @roger_casugay 
menyelamatkannya tanpa memikirkan 
lagi perlombaan yang bisa membuatnya 
mendapat medali emas," unggahan 

Facebook 
oleh 
Jefferson 
Ganuelas 
sebagaiman
a dilansir 
dari 
Rappler, 
Senin 
(9/12).Dala
m foto yang 
diunggah, 
kedua 
peselancar 
tersebut 
menggunak
an satu 
papan 
selancar 
setelah 
upaya 

penyelamatan. Komisi Olahraga Filipina 
juga berkicau terkait aksi heroik tersebut 
dan memuji Casugay telah menunjukkan 
hati seorang juara."Walaupun kehilangan 
titik akhir emas, dia menjadi pemenang 
bagi banyak orang dengan 
pengorbanannya untuk saudaranya di 
bidang olahraga. Dia sungguh 
menunjukkan hati seorang juara. 
Seorang juara Filipina!" tulisnya.
3.Cabang Olahraga Lebih Banyak
Dalam Sea Games 2019 di Filipina, 
ternyata cabang olahraganya lebih 
banyak. Menurut situs Sea Games, ada 
56 cabang olahraga di Sea Games 
Filipina. Saat Sea Games di Indonesia, 
hanya ada 44 cabang olahraga. 
Diperkirakan ada 8.750 atlet yang ikut 
ajang olahraga ini. Kemudian ada 2.050 
tim teknis, 1.500 wartawan, dan 12.000 
sukarelawan.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
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Otoritas Tiongkok telah memerintahkan 
agar semua peralatan dan perangkat 
lunak komputer asing disingkirkan dari 
kantor pemerintah dan lembaga publik 
dalam waktu tiga tahun. Arahan 
pemerintah Tiongkok ini kemungkinan 
akan menjadi pukulan bagi perusahaan 
multinasional AS seperti HP, Dell dan 
Microsoft.Seperti dilaporkan Financial 
Times (FT), Senin (9/12), perintah itu 
mencerminkan dampak balasan dari 
upaya Washington untuk membatasi 
penggunaan teknologi Tiongkok, karena 
perang perdagangan antar negara 
berubah menjadi perang dingin 
teknologi.Pemerintahan Trump melarang 
perusahaan-perusahaan AS melakukan 
bisnis dengan perusahaan 
telekomunikasi Tiongkok yakni Huawei 
awal tahun 2019. Pada Mei 2019, 
Google, Intel, dan Qualcomm 
mengumumkan bahwa mereka akan 
membekukan kerja sama dengan 
Huawei.Dengan mengecualikan 
Tiongkok dari pengetahuan Barat, 
pemerintahan Trump telah memperjelas 
bahwa pertempuran sesungguhnya 
adalah tentang mana dari dua negara 
adidaya ekonomi yang memiliki 
keunggulan teknologi untuk dua dekade 

China Mulai Singkirkan Produk AS 

mendatang.Perintah soal komputer ini 
adalah arahan publik pertama yang 
diketahui dari Beijing yang menetapkan 
target spesifik yang membatasi 
penggunaan teknologi asing oleh 
Tiongkok. Meskipun demikian, kebijakan 
ini merupakan bagian dari langkah yang 
lebih luas di dalam Tiongkok untuk 
meningkatkan ketergantungannya pada 
teknologi domestik.FT melaporkan 
bahwa arahan akan membuat sekitar 20 
hingga 30 juta perangkat keras yang 
perlu diganti dan pekerjaan ini akan 
dimulai pada tahun 2020. Analis 
mengatakan kepada FT bahwa 30% dari 
penggantian akan berlangsung pada 
tahun 2020, 50% pada tahun 2021 dan 
20% pada tahun 2022.Menurut para 
analis, perintah itu datang dari kantor 
pusat partai Komunis Tiongkok awal 
tahun 2019. Dua karyawan dari 
perusahaan keamanan siber memberi 
tahu FT bahwa klien pemerintah telah 
menggambarkan kebijakan itu.Mengganti 
semua perangkat dan perangkat lunak 
dalam kerangka waktu tersebut akan 
menjadi proses yang menantang, 
mengingat banyak produk yang 
dikembangkan untuk sistem operasi AS 
seperti Windows untuk Microsoft.
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Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek 
atau Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) 
rencananya akan segera diresmikan 
oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 
dalam waktu dekat. Progres 
pembanguann fisik hampir tuntas 
mendekati 100 persen. Kompas.com 
merangkum fakta terkini Jalan Tol 
Jakarta-Cikampek II Elevated tersebut: 
Jalan tol layang terpanjang Jalan tol 
layang Jakarta-Cikampek diklaim 
sebagai jalan tol layang terpanjang di 
Indonesia. Sebelumnya, rekor tersebut 
dipegang oleh Tol Wiyoto-Wiyono yang 
dibangun sepanjang 15 kilometer. 
Diketahui, jalan tol layang ini dibangun 
sepanjang 36,4 kilometer dan berada di 
atas sebagian ruas Tol Jakarta-
Cikampek eksisting. Persiapan hampir 
100 persen Jalan tol layang ini siap 
dilintasi saat LIbur Natal 2019 dan 
Tahun Baru 2020. Bahkan progres 
pembangunannya hingga 1 Desember 
2019 mencapai 99,976 persen. 
"Persiapan sudah sampai hampir 
selesai, nearly 100 percent, sehingga 

Fakta Tol Layang Jakarta - Cikampek

siap dioperasikan," ujar Direktur Utama 
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek 
(JJC) Djoko Dwijono, di Jakarta, Rabu 
(4/12/2019). Jalan tol ini terdiri dari 
sembilan seksi. Seksi I yakni Cikunir-
Bekasi Baratt, Seksi II Bekasi Barat-
Bekasi Timur, Seksi III Bekasi Timur-
Tambun. Kemudian Seksi Seksi IV 
Tambun-Cibitung, dan Seksi V Cibitung-
Cikarang Utama. Kemudian Seksi VI 
Cikarang Utama-Cikarang Barat, Seksi 
VII Cikarang Barat-Cibatu, Seksi VIII 
Cibatu-Cikarang Timur, dan Seksi IX 
Cikarang Timur-Karawang Barat. 
Digunakan untuk arus jarak jauh 
Rencananya, jalan tol elevated tersebut 
akan digunakan untuk pengendara jarak 
jauh terutama golongan I dan II. 
Sementara bagi kendaraan tujuan jarak 
pendek akan menggunakan Tol Jakarta-
Cikampek eksisting. Fasilitas keamanan 
Sebagai jalan tol layang, maka aspek 
keamanan menjadi perhatian utama, 
terutama jika terjadi bencana. Direktur 
Utama JJC, Djoko Dwijono menuturkan, 
jalan tol tersebut akan dilengkapi 

 Cabang olahraga catur meraih dua 
medali emas sehingga kontingen 
Indonesia kini telah membukukan 
emas ke-65 di SEA Games 2019, 
Minggu (8/12).Dua emas tersebut 
dipersembahkan oleh Susanto 
Megaranto dan Medina Aulia dari 
nomor catur cepat. Dari tujuh 
pertandingan di nomor catur cepat 
putra, Susanto mengemas empat 
kemenangan dan tiga hasil 
imbang.Medali perak dari cabor ini 
diraih pecatur Vietnam, Le Quang 
Liem. Begitu pula dengan medali 
perunggu yang direbut wakil dari 
Negeri Paman Ho lewat Le Tuan 
Minh.Keberhasilan Susanto berhasil 
diikuti Medina yang tampil nomor catur 
cepat putri. Pecatur berusia 22 itu 
meraih enam kemenangan dan tiga 
hasil imbang dari sembilan 
pertandingan.Pecatur Indonesia 

Tim Catur Indonesia Rebut Medali Emas

lainnya Chelsea Sihite sukses 
mengamankan medali perak di nomor ini. 
Sementara medali perunggu diraih pecatur 
Vietnam, Hoang Thi Bao Tram.Dua medali 
emas dari cabor catur membuat kontingen 
Indonesia telah mengoleksi 14 medali 
emas pada hari kedelapan SEA Games 
2019 ini. Tambahan 14 medali emas ini 
menjadikan Indonesia telah mengemas 65 
emas dan kukuh di posisi kedua 
klasemen.Di luar medali emas, Indonesia 
telah mengemas 59 medali perak dan 74 
medali perunggu hingga pukul 16.30 WIB. 
Posisi pertama masih ditempati Filipina 
dengan 94 emas, 74 perak, dan 82 
perunggu.Cabor dayung jadi penyumbang 
medali emas terbanyak hari ini dengan 
torehan lima medali emas. Selancar, 
panahan, catur bisa meraih dua medali 
emas.Sementara itu, boling, menembak, 
dan ski air memberikan masing-masing 
satu medali emas pada Minggu. 
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dengan 113 CCTV yang terpasang. 
Kemudian terdapat penerangan yang 
tersedia setiap jarak 40 meter. Tak 
ketinggalan untuk keadaan darurat, 
akan dibangun emergency parking yang 
dilengkapi dengan tangga darurat. 
Selain itu, ada pula 8 buah u-turn atau 
belokan yang digunakan untuk 
memudahkan pengguna berbalik arah 
saat keadaan genting.
 "Emergency parking. Kami sudah 
merencanakan akan membangun 4 
emergency parking bay di kanan 2 dan 
kiri 2," tutur Djoko. Menggunakan aspal 
karet Aspal campuran karet digunakan 
untuk melapisi permukaan tol. Meski 
dari sisi biaya penggunaan aspal karet 
sedikit lebih mahal, namun bila ditilik 
dari sisi kekuatan, aspal ini diklaim lebih 
baik dibanding aspal konvensional. 
Untuk perbandingan, jika menggunakan 
aspal biasa, maka usia permukaan 
jalan hanya mencapai 10 tahun, namun 
dengan aspal karet, maka usia 

permukaan jalan bisa mencapai 15 
tahun. Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki 
Hadimuljono menyebutkan penggunaan 
aspal jenis ini dapat mendorong industri 
kareta dalam negeri agar lebih bergeliat. 
Adapun pasokan bahan baku karet 
diperoleh dari wilayah di Sumatera. 
Sertifikat Laik Operasi Kepala Badan 
Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang 
Parikesit mengatakan, tol ini diharapkan 
dapat diresmikan oleh Presiden Jokowi 
pada 12 Desember 2019. Jadi, selama 
dua hari ini, tanggal 9 dan 10 
Desember, 
BPJT akan terus memantau 
pemenuhan uji laik fungsi (ULF) jalan 
bebas hambatan sepanjang 36,4 
kilometer. Setelah itu, Sertifikat Laik 
Operasi (SLO) akan diterbitkan melalui 
Surat Keputusan Menteri PUPR sehari 
setelahnya yakni tanggal 11 Desember. 
"Jadi, peresmiannya setelah itu, yakni 
tanggal 12 Desember," tegas Danang.
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Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Erick Thohir memecat lima 
direksi Garuda Indonesia. Kelima direksi 
tersebut adalah Direktur Utama I Gusti 
Ngurah Askhara Danadiputra Ari 
Askhara, Direktur Operasi Bambang 
Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan 
Pengembangan Usaha Mohammad 
Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan 
Joeniarto serta Direktur Human Capital 
Garuda Indonesia Heri Akhyar. Dari 
kelima direksi di atas, 4 di antaranya ikut 
dalam penerbangan perdana pesawat 
Airbus A330-900 NE0 yang membawa 
Harley Davidson dan sepeda Brompton 
ilegal dari Perancis. Mereka adalah Ari 
Askhara, Iwan Joeniarto, Mohammad 
Iqbal dan Heri Akhyar. Pemecatan 
kelima direksi Garuda Indonesia 
tersebut diketahui dari hasil rapat Dewan 
Komisaris Garuda Indonesia yang 
dilakukan pada Senin (9/12/2019). 
Sebagai pengganti, Dewan Komisaris 
telah menunjuk Fuad Rizal sebagai 
pelaksana tugas direktur utama. Dikutip 

5 Direksi Garuda Yang Dicopot

Tanah Air

dari Kompas.com, Senin (9/12/2019), 
Fuad juga diberi tugas mengemban 
tanggung jawab sebagai Plt Direktur 
Operasi, Plt Direktur Teknik dan Layanan 
serta Direktur Keuangan dan 
Manajemen Risiko Garuda Indonesia. 
Berikut profil kelima direksi yang dicopot 
oleh Erick Thohir: 
1. I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra-
Direktur  Dikutip dari laman resmi 
Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah 
Askhara Danadiputra atau Ari Askhara 
meniti kariernya di perusahaan pelat 
merah dengan menjadi Direktur Human 
Capital dan Pengembangan Sistem PT 
Wijaya Karya (Persero). Dia lalu 
menjabat sebagai Direktur Keuangan 
dan Manajemen Risiko Garuda 
Indonesia. Selanjutnya, Ari menjadi 
Direktur Keuangan PT Pelindo III. Pada 
4 Mei 2017, Ari ditunjuk oleh Menteri 
BUMN Rini Soemarno menjadi Direktur 
Utama Pelindo III. Karier Ari pun 
semakin menanjak dengan ditunjuk oleh 
Rini menjadi Direktur Utama Garuda 

Hubungi : 267 - 235 - 3359
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Indonesia pada September 2018. 
2. Mohammad Iqbal-Direktur Kargo dan 
Pengembangan Usaha 
Dia pernah menjabat sebagai Direktur 
Komersial & Operasional PT Pelindo III 
pada 2016. Iqbal juga pernah menjadi 
Direktur PT Tangguh Samudra Jaya 
serta Direktur PT Maruzen Samudera 
Taiheiyo. Selain itu, Iqbal pernah 
menjabat sebagai Direktur Utama PT 
Samudera Golden Mitra. 
3. Heri Akhyar-Direktur Human Capital 
 Heri Akhyar pernah menjadi Direktur 
Utama PT Pelindo Energy Logistik.  
Pelindo Energy Logistik adalah anak 
usaha PT Pelindo Marine Service yang 
merupakan bagian dari PT Pelindo III 
Group. Perusahaan ini bergerak dalam 
bidang logistik gas, liquid atau cair 
BBM dan Non-BBM, serta pengolahan 
limbah. Heri juga pernah menjabat 

sebagai Vice President Director PT Dua 
Putra Utama Makmur Tbk. 
4. Iwan Joeniarto-Direktur Teknik dan 
Layanan 
Iwan Joeniarto merupakan lulusan S1 
Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh 
November. Dia pernah menjabat sebagai 
Direktur Utama PT GMF AeroAsia Tbk, 
anak usaha Garuda Indonesia. 
Sebelumnya, Iwan merupakan Direktur 
Teknik Garuda Indonesia. Iwan juga 
pernah menjadi Direktur Line Operation 
PT GMF AeroAsia Tbk.
5. Bambang Adisurya Angkasa-Direktur 
Operasi Direktur Operasi Garuda 
Indonesia.
Bambang Adisurya Angkasa lahir di 
Jakarta, 21 Juli 1973. Dia pernah 
menjabat sebagai Deputy Chief Line 
Operasi PT Garuda Indonesia. Bambang 
juga pernah menjadi Ketua Ikatan Pilot 
Indonesia (IPI).

Rusia telah dilarang untuk mengikuti 
kompetisi olahraga internasional selama 
4 tahun berturut-turut. Ini berarti, Rusia 
tidak dapat tampil di Olimpiade Tokyo 
pada musim panas mendatang ataupun 
Piala Dunia sepak bola tahun 2022 di 
Qatar. Melansir The Guardian, 
pertemuan darurat yang dilakukan oleh 
World Anti-Doping Agency (WADA) pada 
hari Senin (9/12/2019), secara bulat 
memutuskan untuk mengecualikan 
Rusia dan menolaknya menjadi tuan 
rumah di setiap turnamen internasional. 
Keterangan tersebut juga diumumkan 
dalam akun Twitter resmi dari WADA. 
Pelarangan ini diberlakukan oleh komite 
eksekutif WADA setelah Rusia diketahui 
merusak data laboratorium. Data ini 
diserahkan ke WADA sebagai syarat 
mengakhiri larangan tiga tahun 
sebelumnya atas kasus doping dari 
negara. Manipulasi Hasil Laboratorium 
Awal mula pelarangan adalah 4 tahun 
lalu setelah sebuah konspirasi terkuak 

WADA Berikan Sanksi Untuk Rusia

pada Olimpiade Sochi tahun 2014 
kepada publik. Hanya beberapa bulan 
setelahnya, terungkap kegagalan Rusia 
dalam menyembunyikan fakta-fakta 
termasuk manipulasi hasil tes yang 
dilakukannya. Keputusan ini dinilai 
menjadi respons yang berani dan kuat 
dari WADA. Akan tetapi, yang membuat 
Rusia semakin dinilai buruk adalah 
upaya yang dilakukan saat proses 
resolusi dari pelanggaran yang dilakukan 
saat Olimpiade Sochi. Sebagai bentuk 
resolusi atas kasus Sochi, Rusia setuju 
untuk menyerahkan hasil tes dopingnya 
dari laboratorium Moskow. Namun, 
kemudian terbukti bahwa hasil tes 
tersebut dimanipulasi dengan hasil yang 
diubah atau dihapus. Akibatnya, hasil tes 
dari 145 atlet yang dicurigai 
menggunakan doping tidak dapat 
diketahui. Dalam sebuah rapat lanjutan di 
bulan Oktober lalu, menteri olahraga 
Rusia Pavel Kolobkov memberikan 
WADA sebuah data baru yang kemudian 
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terungkap sebagai manipulasi. Baca 
juga: Kisah William, Dapat Beasiswa 
Kuliah di Rusia Setelah Ditolak 3 PTN 
Sanksi WADA Keputusan yang diambil 
WADA dinilai sebagian pihak cukup 
berani. Akan tetapi, sebagian lain 
mengkritik jenis sanksi yang diberikan 
WADA. Kritik ini juga berasal dari 
dalam tubuh WADA sendiri. Melansir 
New York Times, keputusan 
pelarangan terhadap Rusia ini masih 
mengandung sejumlah kekurangan. 
Rusia masih akan menjadi tuan rumah 
pertandingan dan timnya akan 
berpartisipasi dalam kejuaraan 
sepakbola empat tahun sekali di Eropa 
musim panas mendatang. Sebab, 
pertandingan ini merupakan kejuaraan 
di benua dan bukan merupakan 
kompetisi global. Selain itu, meskipun 
lagu kebangsaan dan bendera Rusia 
tidak akan ada di Olimpiade Tokyo 
maupun Piala Dunia Qatar, tetapi 
Rusia masih mungkin berpartisipasi di 
dalamnya. Keikutsertaan ini dapat 
dilakukan apabila Rusia tidak 
menggunakan doping dalam tim yang 
diterjunkan dan tim harus mengenakan 
seragam yang netral. Untuk itu, yang 

mungkin terjadi adalah adanya tim yang 
tidak mewakili negara tertentu (Rusia) 
kemudian bersaing di Piala Dunia untuk 
pertama kalinya. Rusia memiliki waktu 21 
hari untuk mengajukan banding atas 
keputusan ini. Sementara, Presiden Rusia 
Vladimir Putin mengatakan bahwa 
negaranya memiliki alasan untuk 
mengajukan banding terhadap larangan 
empat tahun yang diberlakukan oleh World 
Anti-Doping Agency.

Elemen mahasiswa yang tergabung 
dalam Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) Nusantara beraudiensi bersama 
Komisi III DPR di Kompleks MPR/DPR, 
Senayan, Jakarta, Selasa (10/12). 
Pertemuan itu dilakukan untuk 
membahas mengenai penyelesaian 
kasus HAM yang belum dituntaskan oleh 
pemerintah.Saat rapat mau mendekati 
berakhir, Koordinator Pusat BEM 
Nusantara Hengki Primana menegur 
anggota Komisi III, Eva Yuliana yang 
dinilai lebih menghargai gadget pintarnya 
ketimbang aspirasi dari 
mahasiswa.Teguran ini bermula tatkala 
Hengki ingin menyampaikan pernyataan 
penutup. Ia menyatakan permasalahan 
terbesar bagi Indonesia adalah 
ketidakpercayaan masyarakat kepada 
pemerintah."Ini analisa saya dan teman-
teman mahasiswa lain, permasalahan 
terbesar di negara kita ini adalah 
ketidakpercayaan, baik itu kepada 
pemerintah, kepada komnas-komnas, 
kepada wakil rakyat," kata 

Anggota DPR Lebih Menghargai iPhone 11

Hengki.Setelah itu, Hengki menyatakan 
mahasiswa saat ini sedang berusaha 
untuk mempercayai kinerja DPR. Akan 
tetapi, ada saja persoalan yang masih 
mengganjal untuk berusaha percaya 
kepada DPR.
Salah satu yang mengganjal, lanjut dia, 
anggota DPR masih asyik bermain 
gadget saat rapat ketimbang 
memperhatikan aspirasi dari 
mahasiswa"Kami berikhtiar untuk 
percaya kepada DPR. Kenapa saya 
sampaikan kami ragu untuk percaya? 
Dan Mbak Eva lebih menghargai iPhone 
11-nya daripada kami berbicara dari tadi. 
Sepakat kawan-kawan? Dan itu kita 
tahan," tegur Hengki.Menurutnya, prilaku 
itu justru membuat mahasiswa susah 
untuk kembali percaya kepada anggota 
DPR. Ia lantas menyarankan agar 
anggota DPR tak bermain-main dengan 
gadget tatkala sedang melakukan rapat. 
Sebab, mendengarkan suara dan 
keluhan masyarakat merupakan tugas 
utama anggota DPR."Lebih menghargai 
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Convenience / gas station store is
looking for FULL TIME a man for 
cashier and a women for lottery, 
part time
call/text :215 - 876 - 7819 (Mr. Choi)
                     267 - 357 - 9198 (Mrs. Ing)

iPhone 11 itu daripada suara-suara 
kami. Ya kami paham, kami ini nggak 
sanggup beli iPhone 11. Tapi paling 
tidak suara kami ini adalah suara 
orang-orang yang memilih Anda, yang 
kami sampaikan, suara-suara yang 
memilih Anda," imbuhnya.Mendengar 
teguran itu, Wakil Ketua Komisi III 
Adies Kadir yang memimpin audiensi 
tak terima. Ia membela rekannya 
tersebut dengan alasan Eva sedang 
mencari materi seputar kasus HAM 
masa lalu yang urung diselesaikan di 
gadgetnya.
"Mba Eva pasti membuka itu apa-apa, 
yang lama-lama, yang dulu-dulu. Jadi 
jangan suuzan juga. Mbak Eva ini ada 
acara sebenarnya. Tapi dia khusus ikut 
di sini dan sampai terakhir, adik-adik 
mahasiswa," kata Adies.
Disaksikan Polisi
Jalannya rapat audiensi antara BEM 
Nusantara dan Komisi III itu sempat 
disaksikan oleh aparat kepolisian di 
Balkon Komisi III.Pantauan 
CNNIndonesia.com, belasan aparat 
kepolisian duduk memantau dan 
mendengarkan jalannya audiensi 
tersebut. Dari identitas seragamnya, 
personel kepolisian itu berasal dari 
satuan Sabhara.Pemandangan 
hadirnya pihak kepolisian itu tak biasa. 
Sebab, rapat yang selama ini digelar di 
DPR hanya dijaga oleh petugas 
pengamanan dalam (Pamdal) DPR RI. 

Kali ini, terlihat hanya satu personel 
Pamdal yang berjaga di balkon Komisi 
III.Pihak BEM Nusantara dalam audiensi 
tersebut meminta agar DPR mendesak 
pemerintah untuk menuntaskan kasus 
pelanggaran HAM berat.Beberapa 
diantaranya adalah menuntaskan kasus 
tragedi penembakan mahasiswa Trisakti 
tahun 1998, tragedi tewasnya dua 
mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari 
dan bentrokan antara mahasiswa dan 
aparat di Papua.
Mereka pun meminta agar Komisi III 
segera mempertemukan antara Komnas 
HAM dan Kejaksaan untuk membahas 
mengenai penyelesaian pelanggaran HAM 
berat yang masih terbengkalai sampai 
saat ini"Sehingga terkait pertemuan 
Komnas HAM dengan kejaksaan, kami 
berharap besar bapak bisa memutuskan 
tanggal pertemuan ktu, dan bisa 
mengundang kami mahasiswa untuk 
mendengarkan langsung apa sih 
sebenarnya permasalahannya," kata dia.
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