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Beberapa hari belakangan ini kita 
disibukkan oleh kasus atau 
skandal yang menimpa Garuda 
Indonesia melibatkan Dirut 
dan direksinya, hingga 
kita mungkin melupakan 
sesuatu, yaitu 
dinobatkannya Presiden 
Jokowi sebagai Asian of 
the Year tahun 2019 oleh 
media terkenal Singapura, 
The Straits Times. The 
Straits Times menyebut 
Jokowi sebagai sosok 
pemersatu di tengah 
kekacauan yang tengah 
terjadi di dunia. Jokowi 
karena ketangkasannya 
menghadapi dan 
memimpin rumitnya 
persoalan, baik yang terjadi di 
dalam maupun luar negeri. Jokowi juga 
mendapat perhatian di dunia 

internasional dengan menelurkan gagasan 
ASEAN Outlook. Pemimpin 

redaksi, Warren Fernandez, 
memberikan alasan 

mengapa Jokowi dipilih 
sebagai Asian of the 
Year 2019. 
Menurutnya, Jokowi 
telah memberikan 
kontribusi besar 
terhadap Asia. Bukan 
hanya karena 
memenangi periode 
kedua pada pilpres 
lalu, tapi juga 
dianggap telah 
menyatukan Indonesia 
dan terus membawa 
Indonesia untuk terus 

melangkah ke depan. 
"Adapun di ASEAN, masih 

ada banyak ruang bagi Jokowi untuk 
mengarahkannya lebih jauh jika beliau 

Bersih - Bersih
Mafia Migas
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menggunakan keterampilan politiknya 
yang piawai dan hubungan baik yang 
dimilikinya dengan negara lain," kata 
Fernandez. Dengan penghargaan 
tersebut, Presiden Jokowi menjadi 
penerima yang ke delapan. 
Penghargaan ini diberikan setiap akhir 
tahun kepada tokoh atau institusi yang 
memberikan kontribusi signifikan dan 
positif terhadap masyarakat, bangsa, 
dan benua Asia. Sebelum Jokowi, 
nama-nama yang pernah menerima 
pengharaan ini antara lain Perdana 
Menteri pertama Singapura Lee Kuan 
Yew, Presiden China Xi Jinping, dan 
Perdana Menteri India Narendra Modi. 
Penghargaan yang diberikan kepada 
Jokowi ini merupakan bentuk 
penghormatan terhadap perjalanan dan 
perjuangannya yang luar biasa menuju 
kursi presiden, dan prestasi yang 
dicapai dalam melayani rakyat 
Indonesia. Jokowi sudah memberikan 
respon terkait penghargaan ini akun di 
Twitter. "Terima kasih. Ini kehormatan 
bukan untuk saya semata-mata, tapi 
untuk Indonesia," katanya. Sebenarnya 
bukan kali ini saja Presiden Jokowi 
mendapatkan penghargaan semacam 
ini. Ini membuktikan kinerja dan 
pencapaian Jokowi sudah diakui dunia 
internasional. Jokowi bahkan dianggap 
sebagai tokoh yang berpengaruh di 
dunia ini, setara dengan tokoh dan 

pemimpin besar lainnya. Tentu saja ini 
adalah sebuah prestasi yang 
membanggakan sekaligus membuktikan 
kalau negara ini sedang dalam on the 
track menuju Indonesia yang lebih baik 
lagi. Pengakuan dunia terhadap Jokowi 
tidak diragukan lagi, membuat kita 
percaya dan optimis bahwa beliau akan 
membawa negara ini maju selangkah 
atau beberapa langkah ke depan. Selain 
anugerah prestisius tersebut, Jokowi 
juga masuk dalam satu dari 50 orang 
teratas di antara 500 umat muslim yang 
berpengaruh di dunia tahun ini. Jokowi 
sendiri ada di peringkat 13. Prestasi di 
atas hanyalah beberapa yang 
disebutkan di sini. Prestasi Jokowi yang 
lebih hebat adalah kemenangannya di 
pemilu. Ada 5 kali Jokowi bertanding di 
pemilu, 5 kali pula ia selalu menang. Di 
antara kemenangannya itu, ia dua kali 
meng-KO-kan Jenderal Prabowo. Dan 
kini Prabowo menjadi Menterinya. 
Diantara presiden presiden sebelumnya 
Jokowi juga jago mengatur para 
menterinya. Para menteri Jokowi 
merupakan menteri menteri pilihan yang 
dipilih untuk memajukan bangsa ini. 
Misalnya dalam BUMN kali ini yang akan 
dibersihkan oleh Jokowi adalah mafia 
mafia yang masih berlindung di balik 
perusahaan plat merah ini. Babak baru 
BUMN Pertamina pun mulai dibenahi. 
Mungkin masa-masa sebelumnya terasa 
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sulit karena kepentingan pribadi atau 
golongan begitu menghalangi. 
Sehingga hal itu harus didobrak. 
Pertamina milik negara dan rakyat, 
bukan milik partai tertentu atau orang-
orang tertentu. Dan agar mampu 
menopang kebutuhan energi yang 
begitu vital dan sangat penting demi 
kemajuan Indonesia, maka perlu 
pembenahan di bidang ini. Dan 
masuknya Ahok sebagai komisaris 
utama adalah langkah jitu dalam 
mendobrak permasalahan Pertamina 
selama ini. Soal manajemen akan 
menjadi konsen Ahok. Bahkan masalah 
impor migas pun akan diturunkan 
sesuai dengan arahan Presiden. 
Presiden memang butuh orang-orang 

yang tepat mengurusi BUMN, adanya 
Erick Thohir semoga semua bobrok yang 
terjadi selama ini segera dibongkar dan 
kemudian dibenahi. Negara kita sudah 
lama sakit, kalau dibiarkan terus-terusan 
begini akibatnya fatal. Negara rugi banyak 
kalau semua BUMN bermasalah, utang 
bengkak sampai akhirnya nanti meletus 
tak karuan. Mungkin saat ini belum terlihat 
dampaknya karena di pasar masih terjadi 
transaksi. Coba kalau tiba masa yang 
paling sangat kritis dan mendadak 
peredaran bahan bakar hilang? 
Percayalah seluruh negeri ribut dan bisa 
terjadi kekacauan. BUMN wajib dibenahi 
dan dibersihkan dari para mafia yang 
sudah lama bercokol. Bahkan tokoh 
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senior seperti Pak Luhut B. Panjaitan 
menaruh harapan besar pada Ahok, 

Dengan 
statement ini sudah jelas 
menggambarkan bahwa memang 
banyak hal yang sangat janggal di 
Pertamina selama ini dan itu berarti 
wajib segera dibersihkan agar tidak 
berdampak sangat merugikan. Mungkin 
kita masih bisa beli bensin, baik 
premium pertalite ataupun premium 
untuk sepeda motor yang kita gunakan 
saat ini, tapi karena ini bahan bakar 
yang tidak bisa diperbaharui atau ada 
masa akan segera habis, maka perlu 
dipikirkan langkah-langkah berikutnya 
untuk masa depan bangsa ini, 

penunjukan Basuki Tjahaja Purnama 
atau Ahok menjadi Komisaris Utama PT 
Pertamina (Persero) merupakan langkah 
yang tepat. Sebab, menurut dia, 
Pertamina merupakan salah satu BUMN 
yang banyak mengalami masalah. “Pak 
Ahok itu akan sangat bagus mengawasi 
Pertamina karena Pertamina sumber 
kekacauan paling banyak itu. Biar saja 
di situ," ujar Luhut di kantornya, Jakarta, 
Selasa (10/12/2019). Luhut 
menambahkan, sejumlah pihak menolak 
Ahok karena mereka takut. Sebab, Ahok 
dikenal sebagai sosok yang tegas jika 
melihat ada kecurangan. 

bagaimana keberlangsungan kebutuhan 
energi dalam negeri. Karena itulah untuk 
mengatasi masalah ini, pembuatan kilang 
minyak diperlukan, dan agar tidak defisit 
atau neraca seimbang, maka impor harus 
ditekan. Kalau import terus, sementara 
kita punya bahannya untuk bisa dikelola, 
ini sama saja pemalas, atau tidak kreatif. 
Kata Presiden "Iya ke situ larinya. Juga 
pembangunan kilang minyak itu harus. 
Masa 34 tahun tidak bisa bangun kilang. 
Kebangetan. Itu akan saya kawal dan ikuti 
sampai mana progresnya," ujar Jokowi, 
Selasa (10/12). Nah loh. Kalau masalah di 
dalam Pertamina beres, bikin kilang 
minyak mudah. Tapi karena selama ini 
banyaknya tikus-tikus yang memperkaya 
diri sendiri sehingga muncul istilah “mafia 
migas” ini tak lain memang banyak 
bajingan yang perlu disikat dan 
dicukupkan masanya menguasai 
pertamina. Zaman sudah berubah, 
kekuasaan para mafia itu sudah berakhir. 
Kalau orang asing yang masuk ke 
indonesia mengelola sumber daya alam 
bidang energi ini, percayalah, kita hanya 
dapat sedikit, dan bahkan untuk bisa 
dinikmati masyarakat harus bayar mahal. 
Meskipun mengekspor, tetap saja negara 
tidak terlalu untung. Apalagi kalau 
misalnya yang diekspor itu bahan mentah 
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lalu dikelola asing dan asing 
mengekspor ke kita lagi atau impor 
yang kita peroleh, ini jelas kerugiaan 
yang nyata. Jadi anak bangsa yang 
harus mengelolanya, kita bisa 
meminjam skill orang asing dengan 
batasan tertentu, maka karena itulah 
manajemen Pertamina di bawah 
Komisaris Utama Ahok adalah jalan 
yang tepat. Ahok paham sistem bisnis 
yang bisa mengevaluasi dan segera 
menemukan solusinya. Bukan cuma 
Luhut, tapi kita sebagai rakyat 
Indonesia juga sangat berharap Ahok 
bisa membersihkan Pertamina demi 
Indonesia. Ahok meyakini bisa 
membawa PT Pertamina (Persero) 
menjadi perusahaan minyak kelas 
dunia. Saat ini Ahok merupakan 
Komisaris Utama di perusahaan 
minyak pelat merah tersebut. “Saya 
yakin dengan kekompakan serta kerja 
sama, serta ridho Tuhan bisa 
membawa Pertamina menjadi 
perusahaan kelas dunia. Selamat 
ulang tahun Pertamina,” tulis Ahok di 
akun Twitter pribadinya, @basuki_btp 
yang dikutip Kompas.com pada Rabu 
(11/12/2019). Ahok menjelaskan, ke 
depannya tantangan Pertamina 
semakin besar. Kendati begitu, dengan 
kekompakan bisa membawa 

perseroannya berbicara banyak di dunia 
internasional. “Tapi tantangan ini adalah 
peluang & menjadi pengingat bahwa kita 
perlu bekerja sama dengan baik,” kata 
Ahok. Institute for Development of 
Economics and Finance (Indef) 
mengharapkan Ahok di Pertamina dapat 
melakukan pengawasan lebih baik agar 
rantai bisnis dari hulu hingga hilir efisien 
sehingga turut berkontribusi menekan 
defisit minyak dan gas. "Yang menjadi 
perhatian pemerintah adalah menekan 
defisit migas secara gradual. Itu harus 
menjadi perhatian bagi Ahok. Maka itu, 
harus diperhatikan sisi hulu dan hilir," ujar 
peneliti Indef Abra PG Talattov seperti 
dikutip dari Antara, Minggu (24/11/2019). 
Abra menyebutkan, tugas komisaris 
memang bukan di operasional 
perusahaan, tetapi melakukan 
pengawasan terhadap direksi dan 
mengevaluasi program kerja. Namun, 
setidaknya Ahok diharapkan dapat 
memberikan arahan agar program 
pemerintah tercapai. Nanti akan ada 
saatnya jawaban kenapa serikat pekerja 
Pertamina getol menolak Ahok, sedang 
nyata-nyata Direksi Garuda yang korup 
malah dibiarkan oleh serikat pekerjanya. 
Meski menjadi komisari, nyatanya Ahok 
mengemban tugas berat yakni 
dihadapkan dengan mafia migas. Ahok 
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dan Dirut Pertamina, Nicke yang akan 
jadi striker andalan Jokowi di 
Pertamina. Meski banyak yang 
menyayangkan jabatan Ahok sebagai 
komisaris utama, tapi kalau fungsinya 
merangkap Dirut kedua maka akan 
menjadi gebrakan luar biasa. Kuncinya 
ada pada kerjasama Ahok dan Nicke. 
Fokus kerja mereka adalah menekan 
impor dengan mengembangkan minyak 
mentah plus membangun kilang minyak 
baru. Ini namanya menantang head to 
head dengan mafia migas. Seperti 
diberitakan cnnindonesia.com, Presiden 
Joko Widodo memerintahkan Komisaris 
Utama PT Pertamina (Persero) Ahok 
untuk segera memberantas mafia 
migas agar bisa menurunkan impor 
minyak. Jokowi pun meminta Ahok 

mengawal pembangunan kilang minyak. 
Di sisi lain, Jokowi berharap Ahok dapat 
mengawal penggunaan B30 yang akan 
dimulai Januari 2020. Saya ingin urusan 
yang berkaitan dengan defisit transaksi 
berjalan dan neraca perdagangan bisa 
diturunkan," tegas Jokowi. Semua hal 
tersebut, menurutnya dapat dilakukan jika 
impor migas bisa dikendalikan dengan 
baik dan lifting migas bisa dinaikkan. 
Sebelumnya, Ahok dan Direktur Utama 
Pertamina Nicke Widyawati memastikan 
pelaksanaan program B30 akan siap 
dijalankan di berbagai SPBU mulai tahun 
depan. B30 merupakan program 
pencampuran minyak sawit mentah 
(Crude Palm Oil/CPO) sebanyak 30 
persen ke Bahan Bakar Minyak (BBM) 
jenis Solar. Program ini merupakan cara 
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pemerintah untuk menekan tingginya 
impor minyak. Sebab, impor minyak 
menjadi kontributor utama dalam 
pembengkakan defisit neraca 
perdagangan dan neraca transaksi 
berjalan. Selain itu, program ini 
diharapkan mampu menjadi energi baru 
terbarukan bagi pemenuhan kebutuhan 
energi di Indonesia. Tak ketinggalan, 
program ini diharapkan turut membantu 
penyerapan produksi CPO yang tinggi 
di dalam negeri. Tak hanya soal B30, 
Nicke juga memantau perkembangan 
pembangunan kilang minyak dan 
petrokimia di beberapa lokasi. Salah 
satu kilang tercanggih di dunia yang 
dibangun Pertamina adalah Kilang 
Pertamina Tuban. Kilang ini memiliki 
kapasitas pengolahan sebesar 300 ribu 
barel per hari yang akan menghasilkan 
30 juta liter BBM per hari untuk jenis 
gasoline dan diesel. Dilansir dari 
liputan6.com, proyek pembangunan 
kilang minyak PT Pertamina di Tuban 
menelan dana USD 15 miliar hingga 
USD 16 miliar atau sekitar Rp 225 triliun 
(asumsi kurs Rp 14.084). 
Pembangunan kilang ini ditargetkan 
selesai pada 2026. Kilang Tuban juga 
akan menghasilkan 4 juta liter avtur per 

hari serta produksi petrokimia sebesar 
4.25 juta ton per tahun. Selain itu, bahan 
bakar minyak yang dihasilkan akan 
bersifat ramah lingkungan. 
Pembangunan kilang minyak di lahan 
seluas 900 hektare ini, bakal memberi 
dampak besar bagi masyarakat di 
wilayah tersebut. Dengan adanya B30 
dan kilang minyak, diharapkan Pertamina 
tak akan impor minyak lagi. Ini artinya 
akan menghadapi mafia-mafia migas 
yang mengeruk keuntungan dari tiap 
barel minyak impor. Inilah tugas 
sesungguhnya Ahok di Pertamina dibantu 
Nicke sebagai Dirutnya. Sebagai 
masyarakat kita hanya bisa berharap dan 
optimis akan gebrakan mereka. Kalau 
ada yang menghalangi, tinggal berharap 
pada netizen +62 yang budiman untuk 
menguliti penghalang seperti dalam 
kasus Arie Gumilar. Nanti akan ada 
saatnya mafia-mafia migas dikuliti sampai 
ke akar. Mungkin beritanya akan jauh 
lebih mengguncang Indonesia ketimbang 
skandal di Garuda. Termasuk menjawab 
kenapa serikat pekerja Garuda tutup 
mulut, sedang serikat pekerja Pertamina 
langsung bergejolak dengan masuknya 
Ahok. Jokowi bukanlah orang 
sembarangan, makanya dia mendapat 
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gelar ASIAN of The Year 2019 dari The 
Straits Times. Semua langkah dan 
taktiknya diperhitungkan betul dengan 
matang. Termasuk komponen 
kementrian, saat ini masuknya Erick 
Thohir 
telah 
membuk
a kedok 
Rini 
Soemarn
o. 
Mungkin 
suatu 
saat 
akan ada 
saatnya 
ditampak
kan 
kejelekan 
beberapa 
menteri 
yang 
selama 
ini 
terpenda
m. 
Banyak 
orang 
yang 
kelihatan 
bagus, 
tetapi 
terkadan
g setelah 
dipecat 
Jokowi 
langsung 
terlihat 
jeleknya 
seperti 
Anies. 
Mungkin 
juga 
sampai 
saat ini 
ada yang 
mendampingi Jokowi kelihatan bagus, 
tapi perlahan pasti terbuka kedoknya. 
Begitu juga dengan dimasukkannya 
Ahok ke Pertamina. Kita akan bisa 
melihat apa yang didalam pertamina 
yang akan dibongkar oleh Ahok. Karena 
Ahok berjanji akan transparan, dan 
masyarakat akan bisa melihat dengan 

jelas apa yang ada dalam tubuh 
pertamina yang selama ini ditutupi. Bisa 
kita lihat, sebelum Ahok masuk pertamina 
saja sudah timbul gejolak. Apalagi 
presiden Jokowi memasukkan Ahok 

langsung di 
dalam untuk 
melihat apa 
saja yang 
dikerjakan 
oleh 
pertamina 
selama ini. 
Semua 
akan 
dibongkar. 
Nama Ahok 
telah 
membuat 
mereka 
kalang 
kabut. Dan 
itu bisa saja 
mereka 
memang 
adalah 
bagian dari 
para mafia 
itu, atau 
anak buah 
mafia migas 
itu. 
Sehingga 
sebenarnya 
mudah 
sekali 
memancing 
siapa para 
mafia ini 
sebenarnya
? Ataukah 
ada oknum 
elit yang 
memang 
membidangi 
ini sehingga 
masalah 

pertamina bertahun-tahun masih begitu-
begitu saja? Dijamin akan membuat kita 
semua sebagai masyarakat awam 
terbelalak kaget hingga 5 tahun ke 
depan. Bersihkan Pertamina Dari Mafia, 
Sejahterakan Rakyat, Majukan Indonesia. 
Jokowi is The Best.
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Batu ginjal merupakan salah satu 
masalah kesehatan pada tubuh yang 
bisa sangat menyakitkan. 
Rasa sakit yang muncul ini bisa sangat 
parah dan muncul secara tiba-tiba tanpa 
disadari.
Salah satu tanda umum dari munculnya 
masalah batu ginjal ini biasanya bisa 
dikenali dari lokasinya di perut bagian 
bawah.
 Namun tentu saja hal ini bisa 
disalahpahami sebagai masalah yang 
muncul dari kondisi kesehatan lain.Batu 
ginjal merupakan kumpulan mineral dan 
garam yang terbuat dari kalsium dan 
asam urat serta biasanya berbentuk 
keras. Batu ini terbentuk di dalam ginjal 
ketika terlalu banyak mineral tertentu 
dalam tubuh yang terakumulasi di air 
kencing
Dua penyebab utama dari batu ginjal ini 
adalah dehidrasi serta obesitas yang 
kamu alami. 
Ketika asupan air di dalam tubuh 
kurang, air kencing menjadi 
terkonsentrasi dan tingkat mineral 
tertentu meningkat sehingga terbentuk 
batu ginjal.
Ukuran dari batu ini bisa sangat berbeda 
dan bisa keluar melalui saluran kencing. 
Sebelum masalah kesehatan menjadi 
parah, penting untuk mengetahui gejala 
dari masalah ini. 
Dilansir dari Times of India, berikut 
sejumlah tanda munculnya batu ginjal 
yang perlu kamu waspadai.
1.Rasa Sakit yang Parah di Punggung 
dan Perut
Rasa sakit ini mungkin mulai muncul 
pada ginjal ketika terjadi gerakan dari 
batu melalui uterus yang sempit dan 
menyebabkan penyumbatan. 

Tanda Munculnya Batu Ginjal
Hal ini bakal berujung rasa sakit di 
punggung, di bawah rusuk, serta pada 
bagian samping tubuh. 
Ketika batu ginjal ini cukup besar, 
mungkin terjadi juga pem
2.Rasa Sakit Ketika Buang Air Kecil
Rasa sakit dan sensasi terbakar yang 
muncul ketika setiap kali buang air kecil 
mungkin terjadi karena batu ginjal.
 Rasa sakit ketika buang air kecil muncul 
ketika batu ginjal mencapai posisi di 
antara ureter dan kandung kemih.
 Kadang kala, 
hal ini sering disalahpahami dengan 
infeksi saluran kencing.
3.Kencing Berwarna Merah, Pink, atau 
Cokelat
Munculnya darah pada air kencing 
merupakan salah satu gejala yang timbul 
dari batu ginjal. 
Hal ini bisa ditandai dengan perubahan 
warna kencing yang menjadi merah, pink, 
atau cokelat.
4.Sering Buang Air Kecil
Ketika batu ginjal terlalu besar, maka hal 
ini bisa terjebak di ureter dan menutupi 
aliran air kencing. 
Hal ini bisa membuatmu jadi lebih sering 
dan terburu-buru untuk buang air kecil.
5.Mual dan Muntah
Sama seperti rasa sakit yang parah di 
perut, seseorang yang menderita batu 
ginjal sering mengalami mual dan muntah. 
Hal ini terjadi karena saraf ginjal dan 
saluran kandung kemih saling 
berhubungan satu sama lain.
Sejumlah hal tersebut bisa jadi penanda 
yang kamu ketahui ketika menderita 
masalah batu ginjal. 
Ketika kamu mengalami sejumlah hal 
tersebut, sebaiknya segera berkonsultasi 
ke dokter. 
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Tanah Air

Indonesia Siap Hadapi Gugatan Eropa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
menegaskan, Pemerintah Republik 
Indonesia siap menghadapi gugatan 
yang dilayangkan Uni Eropa ke 
Organisasi Perdagangan Dunia (World 
Trade Organization/WTO) terkait 
kebijakan pemerintah larangan ekspor 
bijih nikel per 1 Januari 2020.“Untuk 
kepentingan nasional kita, apapun yang 
diprotes negara lain akan kita hadapi. 
Tidak perlu ragu. Pak ini digugat Uni 
Eropa, ya hadapi,” kata Presiden 
Jokowi saat berpidato pada peluncuran 
ekspor perdana Isuzu Traga di Pabrik 
PT Isuzu Astra Motor Indonesia, 
Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 
Kamis (12/12/2019).Kepala Negara 
mengatakan, kebijakan pemerintah 
melarang ekspor bijih nikel merupakan 
bentuk dari upaya hilirisasi, yaitu 
industrialisasi dari bahan-bahan 
mentah yang dimiliki. Gugatan itu, 
lanjutnya, sudah dibahas dalam rapat 
kabinet yang digelar Rabu (11/12/2019) 
di Kantor Kepresidenan.“Ini sudah 
dimulai, nikel sudah dimulai 
industrialisasi hingga kita stop yang 
namanya ekspor bahan mentah nikel,” 
kata Kepala Negara.Ia tidak khawatir 

menghadapi gugatan Uni Eropa atas 
kebijakan pemerintah melakukan hilirisasi 
komoditas tersebut. Sebaliknya, Presiden 
Jokowi mengajak jajaran pemerintah 
untuk tidak grogi dalam menghadapi 
gugatan tersebut.“Ya kita hadapi. Karena 
memang kita ingin bahan-bahan mentah 
kita ini ada added value-nya, ada nilai 
tambahnya. Kalau ada industri, ada 
manufaktur, ada hilirisasi maka lapangan 
pekerjaan yang sebesar-besarnya akan 
terbuka. Ini ke situ, bukan ke mana-mana, 
larinya. Akan ke situ,” kata Presiden 
Jokowi lagi.
Menurut Presiden Jokowi, pemerintah 
akan menghadapi gugatan itu dengan 
menyiapkan lawyer-lawyer terbaik agar 
dapat memenangkan gugatan itu.“
Jangan sampai kita digugat kita keok. Kita 
keok karena kita tidak serius 
menghadirkan lawyer-lawyer yang terbaik, 
yang kita punya,” katanya.Bagi Presiden 
Jokowi urusan gugat menggugat adalah 
hal biasa dalam kehidupan bernegara. 
“Digugat ya hadapi. Tetapi yang paling 
penting kita jangan berbelok, baru digugat 
saja mundur, apaan. Kalau saya enggak, 
digugat tambah semangat. Tetapi ya 
jangan kalah,” katanya.

adalah penyakit yang tak jarang 
ditemukan. Dengan menggunakan asam 
sitrat yang ada dalam jeruk nipis ini dapat 
membantu Anda mengobati asam urat 
Anda.
5.Mengontrol Tekanan Darah
Manfaat lain yang bisa didapatkan dari 
jeruk nipis adalah dapat mengurangi 
tekanan darah tinggi. Kalium pada jeruk 
nipis membuat tekanan Anda menjadi 
normal kembali. Caranya dengan 
meminum jeruk nipis secara rutin di setiap 
harinya, maka akan membuat tekanan 
darah Anda menurun dan normal kembali.
6.Dapat Menyehatkan Ginjal
Manfaat istimewa yang akan didapatkan 
dari jeruk nipis bagi kesehatan adalah 
menyehatkan ginjal Anda. Jeruk nipis ini 
mengandung asam sitrat yang mampu 
mencegah peningkatan mineral lain oleh 
kalsium. Jika Anda mengonsumsi jeruk 
nipis secara rutin maka Anda akan 
terbebas dari risiko terjadinya batu ginjal.
7.Hilangkan Ketombe
Ketombe adalah kotoran kulit rambut yang 
sangat mengganggu karena 
mengakibatkan rasa gatal. Dengan jeruk 
nipis, Anda dapat menghilangkan 
ketombe membandel ini. Caranya cukup 
mudah dengan usapkan air jeruk nipis 
langsung pada kulit kepala. Lakukan 
dengan rutin, diamkan selama kurang 
lebih 30 menit dan bilas dengan air.

Jeruk nipis sedari dulu dipercaya 
sebagai buah dengan kaya manfaat 
bagi tubuh manusia. Umumnya, jeruk 
nipis dimanfaatkan untuk bahan 
masakan dan juga minuman. Namun 
tahukah Anda ternyata jeruk nipis 
berguna untuk kesehatan?
Mengobati beberapa macam gangguan 
kesehatan, merawat wajah, merawat 
rambut dan lain sebagainya. Hal yang 
menyebabkan jeruk nipis bermanfaat 
bagi tubuh manusia karena 
mengandung vitamin C yang sangat 
tinggi akan antioksidan.Jeruk nipis 
adalah jenis buah citrus yang memiliki 
kandungan vitamin C tertinggi 
dibandingkan dengan jeruk lainnya. Tak 
hanya itu, jeruk nipis mengandung 
vitamin B1, B2, B3 dan B5 serta lemak, 
karbohidrat, serat, asam folat, protein, 
fosfor dan masing banyak lagi.
1.Dapat Turunkan Kadar Kolesterol
Jeruk nipis adalah buah yang memiliki 
banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, 
salah satunya adalah menurunkan 
kadar kolesterol Anda. Jeruk nipis 
ternyata juga mengandung kalium yang 
berfungsi menekan darah agar normal 
kembali. Agar kadar kolesterol Anda 
cepat turun, cukup minum jeruk nipis 
setiap pagi hari secara rutin.
2.Tingkatkan Sistem Pencernaan
Jika Anda adalah orang yang sedang 
melakukan program diet, jeruk nipis 
sangat cocok menjadi teman Anda. 
Karena jeruk nipis dapat meningkatkan 
sistem pencernaan, sehingga tubuh 
tidak menimbun banyak sisa racun 
serta lemak makanan yang dapat 
membuat pinggang menggelambir.
3.Maksimalkan Pembakaran Lemak
Jeruk nipis juga dapat memaksimalkan 
pembakaran lemak pada tubuh ketika 
diminum setiap pagi hari sebelum 
makan. Kandungan dalam jeruk nipis 
mampu mempercepat sistem 
metabolisme tubuh.
4.Obati Asam Urat
Kondisi pengapuran dalam sendi tulang 
atau biasa disebut dengan asam urat 
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Tanah Air

Indonesia Siap Hadapi Gugatan Eropa
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 Partai Demokrat (PD) tidak akan 
mengusung mantan terpidana kasus 
korupsi sebagai calon kepala daerah 
atau wakil. Mereka tidak ingin 
terulangnya korupsi oleh eks koruptor 
saat nanti menjabat.Demikian 
ditegaskan Ketua Badan Pembina 
Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan 
(BPOKK) PD, Pramono Edhie Wibowo 
kepada Beritasatu.com di Jakarta Kamis 
(12/12/2019)."Kriterianya calon kepala 
daerah atau wakil yang nanti diusung 
Partai Demokrat diantaranya yaitu 
dicintai rakyat, punya komitmen majikan 
daerah, berintegritas, dan tidak korupsi," 
kata Pramono.
Pramono menyinggung salah satu 
bupati yang ditetapkan sebagai 
tersangka oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) dalam kasus jual beli 
jabatan pada akhir Juli 2019. 
Sebelumnya, dengan jabatan yang 
sama, bupati itu juga korupsi dana 
bantuan sarana dan prasarana 
pendidikan pada 2004."Jadi Partai 
Demokrat ingin mencegah supaya tidak 
terulang. Kayak enggak ada orang lain 

Demokrat Tak Usung Eks Koruptor

yang bisa diusung. Pernah ada contoh. 
Korupsi lalu diutus masuk penjara, 
bebas, dicalonkan lagi, menang, eh 
korupsi lagi," ujar Pramono.Pramono 
menuturkan, Partai Demokrat pada 
Pemilu legislatif (pileg) 2019 pun tidak 
mengusung calon anggota legislatif 
(caleg) eks koruptor. Sikap serupa akan 
diteruskan dalam Pemilihan Kepala 
Daerah (pilkada) Serentak 
2020."Bayangkan, orang yang pernah 
diputus dan terlibat masalah korupsi, 
tidak kami usung sebagai caleg. Di pileg 
saja begitu, apalagi pilkada. Jangan 
tanya sikap tegas Partai Demokrat kalau 
soal urusan dukungan atas 
pemberantasan korupsi," kata 
Pramono.Di sisi lain, mantan kepala staf 
angkatan darat tersebut berharap 
masyarakat juga menolak kandidat 
pemimpin daerah yang mempunyai 
rekam jejak pernah terlibat korupsi. 
"Masyarakat harus kritis. Lihat baik-baik. 
Coba sekarang ini sudah berapa banyak 
kepala daerah terlibat korupsi? Banyak. 
Berarti korupsi sudah kronis," tegas 
Pramono.
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Mahathir Mohamad dari Malaysia, 
perdana menteri tertua di dunia, berjanji 
pada Selasa (10/12) tidak akan mundur 
sebelum November 2020. Pria berusia 
94 tahun itu akan menyerahkan 
kekuasaan kepada sang penerus, 
Anwar Ibrahim meskipun ada tuduhan 
serangan seksual baru 
terhadapnya.Dalam suatu wawancara 
kepada Reuters, Mahathir mengatakan 
bahwa ia tidak akan menyerahkan 
jabatan PM sebelum pertemuan puncak 
negara-negara Kerja Sama Ekonomi 
Asia-Pasifik (APEC) bahwa Malaysia 
akan menjadi tuan rumah pada 
November. Tetapi Mahathir mengaku 
bisa siap setelah pertemuan APEC 
itu."Saya berjanji untuk menyerahkan 
jabatan ini. Tapi saya berpikir bahwa 
perubahan segera sebelum KTT APEC 
akan mengganggu. Saya akan mundur 
dan menyerahkan pemerintahan 
kepada Anwar. Jika orang tidak inginkan 
dia, itu urusan mereka. Tapi saya tetap 
memegang janji, terlepas dari tuduhan 
apapun. Saya berjanji, dan saya akan 
menepatinya,” kata Mahathir.Hubungan 

Mahathir Siap Mundur Desember 2020

Internasional

bergolak antara Mahathir dan Anwar yakni 
sekutu yang berubah dari pesaing sengit 
yang kemudian bersatu kembali untuk 
memenangkan kekuasaan, telah mewarnai 
politik di Malaysia selama beberapa 
dekade.
Secara tak terduga, Mahathir terpilih pada 
tahun 2018 sebagai kepala pemerintahan 
koalisi yang partai terbesarnya dipimpin 
oleh Anwar. 
Politikus 72 tahun itu telah dipenjara dua 
kali karena tuduhan sodomi dan korupsi, 
tuduhan yang menurutnya bersifat 
politis.Pekan lalu, Anwar membantah 
tuduhan baru oleh mantan ajudannya 
bahwa dia telah mencoba memaksa untuk 
melakukan hubungan seks. Dia 
menggambarkan tuduhan itu sebagai 
"politik yang paling buruk".
Periode 2019 ini adalah masa jabatan 
kedua Mahathir sebagai perdana menteri 
Malaysia, jabatan yang sebelumnya 
dipegangnya selama 22 tahun dari 1981 
hingga 2003. Anwar adalah wakil Mahathir 
dari 1993 hingga 1998, ketika mereka 
terpecah. Anwar malah dipenjara pada 
tahun berikutnya.
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Pemerintahan Presiden Amerika 
Serikat, Donald Trump, kembali 
menjatuhkan sanksi kepada sejumlah 
perusahaan Iran, salah satunya 
maskapai Mahan Air. 
Mereka 
beralasan 
hal itu 
dilakukan 
supaya 
Iran 
menghenti
kan 
program 
pengemba
ngan rudal 
dan nuklir.
"Kami 
menyamp
aikan 
kepada dunia jika ada yang terlibat 
transaksi tidak sah dengan sejumlah 
perusahaan ini maka mereka akan 
berada dalam bahaya dan bisa ikut 
terkena sanksi," kata Menteri Luar 
Negeri AS, Mike Pompeo, dalam jumpat 
pers di Washington, seperti dilansir 
Associated Press, Kamis 
(12/12).Pompeo menyatakan sanksi itu 
diberikan kepada badan usaha negara 
Iran yang bergerak dalam bidang 
perkapalan (IRISL) dan perusahaan 
milik mereka yang bermarkas di China. 
Perusahaan kedua dituduh terlibat 
dalam pengiriman suku cadang rudal ke 
Iran.Trump juga kembali memperberat 
sanksi terhadap maskapai Iran,
 Mahan Air, yang dituduh terlibat dalam 
pengiriman senjata kepada milisi Syiah 
di Libanon dan Yaman. 
Mereka juga menjatuhkan sanksi 
kepada tiga agen penjualan tiket Mahan 
Air.Kementerian Keuangan dan 
Kementerian Luar Negeri AS 
menyatakan pemerintah asing atau 
entitas bisnis yang terlibat transaksi 
dengan perusahaan itu bakal dijatuhi 
sanksi. Salah satunya adalah 
membekukan aset mereka yang ada di 
wilayah hukum AS.Pompeo menyatakan 

Trump Jatuhkan Sanksi Pada Mahan Air

alasan lain menjatuhkan sanksi tambahan 
bagi sejumlah perusahaan Iran untuk 
mendesak negara itu kembali melakukan 
pertukaran sejumlah tahanan warga asing 
yang dijerat dengan tuduhan mata-

mata.Pekan 
lalu, AS dan 
Iran 
melakukan 
barter tahanan 
dengan 
perantaraan 
Swiss. Iran 
membebaskan 
ilmuwan AS 
kelahiran 
China, Xiyue 
Wang, dan AS 
melepas 
seorang 

ilmuwan Iran, Massoud Soleimani.AS 
mengatakan sampai saat ini Iran 
menahan seorang warga mereka dan lima 
orang yang mempunyai 
dwikewarganegaraan. Mereka adalah 
mantan anggota Angkatan Laut AS, 
Michael White, yang divonis 10 tahun 
penjara karena dituduh mata-mata.Selain 
itu ada juga seorang pakar lingkungan, 
Morad Tahbaz, yang ditahan di Iran. Ada 
juga warga Inggris keturunan Iran, 
Nazanin Zaghari-Ratcliffe, yang dituduh 
sebagai mata-mata serta pasangan ayah 
dan anak, Siamak dan Baquer 
Namazi.Sedangkan mantan agen Biro 
Penyelidik Federal AS (FBI), Robert 
Levinson, dilaporkan sudah 13 tahun 
hilang di Iran. Sedangkan Iran menuduh 
AS menahan 10 warganya.Menanggapi 
sikap AS yang kembali menjatuhkan 
sejumlah sanksi, juru bicara perwakilan 
Iran untuk Perserikatan Bangsa-bangsa, 
Alireza Miryousefi, menyatakan mereka 
tidak akan gentar dengan hal itu."Sanksi 
yang ditujukan bagi warga sipil Iran tidak 
akan membuat mereka tunduk terhadap 
kekuatan asing. Ini adalah bentuk 
terorisme ekonomi dari AS terhadap Iran 
yang tidak akan pernah terpedaya dengan 
air mata buaya mereka," cuit Miryousefi. 

Arab Saudi sempat dipandang sebagai 
negara Islam yang konservatif. Kini 
pandangan itu sedikit berbeda 
semenjak beberapa peraturan diubah. 
Hal ini sejalan dengan keinginan sang 
Pangeran Arab Saudi, Muhammad bin 
Salman yang ingin melakukan reformasi 
Visi 2030. Artinya membuat masyarakat 
konservatif secara umum 'sedikit' lebih 
liberal ketimbang Saudi beberapa 
dekade silam.Sejumlah upaya 
perubahan dilakukan, mulai dari 
mengubah aturan-aturan hingga 
memodernisasi kondisi Arab Saudi. 
Berikut beberapa perbedaan pada 
wajah Arab Saudi:
1.Pengurangan Pemisahan Gender
Dahulu Arab Saudi dikenal sebagai 
negara yang memiliki peraturan ketat 
soal pemisahan gender. Salah satunya 
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pemisahan gender di ruang publik. Arab 
Saudi pernah membuat peraturan 
pemisahan pintu masuk restoran, kini 
peraturan itu berubah. Peraturan baru ini 
memungkinkan laki-laki dan perempuan 
untuk masuk melalui pintu yang sama, hal 
ini memudahkan pemilik restoran untuk 
membangun tempat usahanya.Tak hanya 
peraturan untuk masyarakat Arab Saudi, 
aturan untuk turis juga berubah. Arab 
Saudi mencabut beberapa larangan pada 
kaum perempuan yang sedang bepergian 
di Negeri Petro Dolar itu. Aturan baru itu 
adalah, memungkinkan wanita untuk 
menyewa kamar hotel tanpa disertai wali 
pria, dan turis pria bersama wanita bukan 
muhrimnya dapat menginap dalam satu 
kamar tanpa bukti pernikahan.Otoritas 
pariwisata Saudi mengatakan, 
pelonggaran peraturan ketat yang 
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Pemerintahan Presiden Amerika 
Serikat, Donald Trump, kembali 
menjatuhkan sanksi kepada sejumlah 
perusahaan Iran, salah satunya 
maskapai Mahan Air. 
Mereka 
beralasan 
hal itu 
dilakukan 
supaya 
Iran 
menghenti
kan 
program 
pengemba
ngan rudal 
dan nuklir.
"Kami 
menyamp
aikan 
kepada dunia jika ada yang terlibat 
transaksi tidak sah dengan sejumlah 
perusahaan ini maka mereka akan 
berada dalam bahaya dan bisa ikut 
terkena sanksi," kata Menteri Luar 
Negeri AS, Mike Pompeo, dalam jumpat 
pers di Washington, seperti dilansir 
Associated Press, Kamis 
(12/12).Pompeo menyatakan sanksi itu 
diberikan kepada badan usaha negara 
Iran yang bergerak dalam bidang 
perkapalan (IRISL) dan perusahaan 
milik mereka yang bermarkas di China. 
Perusahaan kedua dituduh terlibat 
dalam pengiriman suku cadang rudal ke 
Iran.Trump juga kembali memperberat 
sanksi terhadap maskapai Iran,
 Mahan Air, yang dituduh terlibat dalam 
pengiriman senjata kepada milisi Syiah 
di Libanon dan Yaman. 
Mereka juga menjatuhkan sanksi 
kepada tiga agen penjualan tiket Mahan 
Air.Kementerian Keuangan dan 
Kementerian Luar Negeri AS 
menyatakan pemerintah asing atau 
entitas bisnis yang terlibat transaksi 
dengan perusahaan itu bakal dijatuhi 
sanksi. Salah satunya adalah 
membekukan aset mereka yang ada di 
wilayah hukum AS.Pompeo menyatakan 

Trump Jatuhkan Sanksi Pada Mahan Air

alasan lain menjatuhkan sanksi tambahan 
bagi sejumlah perusahaan Iran untuk 
mendesak negara itu kembali melakukan 
pertukaran sejumlah tahanan warga asing 
yang dijerat dengan tuduhan mata-

mata.Pekan 
lalu, AS dan 
Iran 
melakukan 
barter tahanan 
dengan 
perantaraan 
Swiss. Iran 
membebaskan 
ilmuwan AS 
kelahiran 
China, Xiyue 
Wang, dan AS 
melepas 
seorang 
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mengatur interaksi sosial terjadi setelah 
Riyadh meluncurkan skema visa turis 
pertamanya. Pelonggaran itu sebagai 
bagian dari upaya untuk membuka 
negara bagi pengunjung asing dan 
mendiversifikasi ekonominya yang 
bergantung pada minyak.
2.Modernisasi
Selain beberapa perubahan pemisahan 
gender, Arab Saudi juga mulai 
memodernisasi sejumlah peraturan. 
Terutama modernisasi peraturan untuk 
wanita. Dahulu, sejumlah kegiatan tak 
bisa dilakukan oleh wanita, seperti 
mengendarai mobil. Kini peraturan itu 
berubah. Wanita-wanita Arab Saudi 
mulai berani mengendarai mobil.Selain 
itu, sejumlah fasilitas hiburan seperti 
bioskop juga sudah mulai dibuka. Sejak 
1970-an dan 1980-an seluruh bioskop 
di Saudi ditutup karena desakan kaum 
ultra konservatif. Kini, Kementerian 
Penerangan Arab Saudi 
mengumumkan layar lebar atau 
bioskop mulai dibuka untuk umum di 
Ibu Kota Riyadh pada 18 April 2018.Tak 
hanya bioskop, kabarnya Arab Saudi 
juga bakal membuka klub malam halal. 
Nama klub malam White di Dubai dan 
Beirut pekan ini mengumumkan 
mereka akan membuka cabang di Kota 
Jeddah, Arab Saudi. Namun belum 

bisa dipastikan, apakah kabar ini benar 
adanya atau tidak.
3.Permudah Wisata ke Arab Saudi
Arab Saudi mencabut larangan bagi para 
peziarah berjalan-jalan secara bebas di 
sekitar wilayah kerajaan. Pencabutan 
larangan yang telah diberlakukan sejak 
lama ini dilakukan pada Selasa (16/7) 
dengan tujuan untuk menggenjot sektor 
pariwisata. Demikian dilaporkan media 
setempat.Wisatawan yang sedang 
menjalani ibadah umrah sebelumnya 
dilarang bepergian ke luar kota suci 
Makkah dan Madinah. Setelah larangan 
dicabut, mereka diizinkan mengunjungi 
Laut Merah di Jeddah, salah satu tujuan 
para jemaah haji maupun 
umrah.Keputusan kerajaan yang 
mengakhiri pembatasan perjalanan 
tersebut telah disiapkan. Demikian 
disampaikan Menteri Media Issam bin 
Saeed kepada kantor berita pemerintah 
Arab Saudi, dilansir dari laman Alaraby, 
Kamis (18/7).Rencana tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan jumlah 
jemaah umrah setiap tahunnya dari 8 juta 
menjadi 30 juta per tahun dan mendorong 
para peziarah untuk mengunjungi kota-
kota lainnya di Arab Saudi dan situs-situs 
di luar kota suci Makkah dan Madinah 
demi menggenjot pendapatan di bidang 
pariwisata. 

Penjahat yang terlibat dalam aksi 
penembakan di Kota Jersey, New 
Jersey, Amerika Serikat yang membuat 
enam orang tewas, termasuk salah 
seorang anggota polisi, dikaitkan 
dengan gerakan Black Hebrew Israelite, 
dan diketahui menerbitkan unggahan 
anti-Semit secara online, kata pejabat 
penegak 
hukum 
pada 
Rabu 
kemarin.K
ekerasan 
yang 
terjadi 
pada 
Selasa 
tersebut 
berlangsu
ng di 
supermark
et Yahudi 
dimana 
tiga warga juga terbunuh. Pihak 
berwenang meyakini pelaku sengaja 
menargetkan supermarket tersebut. 
Dua pelaku penembakan diidentifikasi 
atas nama David N. Anderson (47) dan 
Francine Graham (50).Anderson disebut 
berkaitan dengan gerakan Black 
Hebrew Israelite, kendati perannya 
dalam gerakan tersebut belum jelas, 
kata penegak hukum dilansir dari The 
New York Times, Kamis (12/12).Black 
Hebrew Israelites, tak memiliki kaitan 
dengan Yahudi arus utama, 
digambarkan sebagai kelompok 
kebencian oleh Southern Poverty Law 
Center, sebuah kelompok advokasi 
hukum yang melacak gerakan 
semacam itu. Pihak berwenang juga 
mencurigai kedua pelaku terlibat dalam 
sebuah pembunuhan di Bayonne, New 
Jersey, menurut Jaksa Agung New 
Jersey, Gurbir S. Grewal.Tiga korban 
yang berada dalam supermarket 
diidentifikasi sebagai Mindel Ferencz 
(33) yang mengelola supermarket 
dengan suaminya; Moshe Deutsch (24) 

mahasiswa rabbi Yahudi yang tinggal di 
Brooklyn; dan Miguel Douglas Rodriguez 
(49) petugas supermarket.Salah satu 
warga lainnya yang berada dalam toko 
terluka tapi berhasil melarikan diri, kata 
Grewal. Anggota polisi Kota Jersey yang 
tewas diidentifikasi sebagai Joe Seals.
Manifesto Anti-Semit

Penyidik 
juga 
menemukan 
catatan 
manifesto di 
dalam mobil 
pelaku, kata 
penegak 
hukum dan 
pejabat 
lainnya yang 
menangani 
insiden 
tersebut. 
Dokumen 
manifesto itu 

singkat dan 'melantur', tak ada motif jelas 
pelaku melakukan aksi tersebut. Penyidik 
juga menemukan bom pipa aktif di dalam 
mobil.Wali Kota Jersey, Steven Fulop 
mengatakan unggahan online Anderson 
termasuk 'sentimen positif' terhadap 
kelompok anti-Semit, dibagikan di 
Facebook.Para pengikut gerakan Black 
Hebrew Israelites umumnya percaya 12 
suku Israel yang didefinisikan dalam 
Perjanjian Lama adalah kelompok etnis 
atau bangsa yang berbeda, dan bahwa 
orang kulit putih tidak termasuk di 
dalamnya."Mereka memandang orang 
Yahudi sebagai penipu," kata Direktur 
Proyek Intelejen di Pusat Hukum 
Kemiskinan Selatan, Heidi Beirich.Dia 
menambahkan bahwa gerakan tersebut 
tak diketahui pernah melakukan aksi 
kekerasan massal.Dalam konferensi pers 
Rabu, Grewal mengatakan dia tak akan 
mengomentari motif pelaku."Kami 
berupaya mempelajari motif pelaku, dan 
apakah ada kemungkinan keterlibatan 
orang lain di samping kedua pelaku," 
jelasnya.
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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)

Internasional

Hujan lebat disertai badai telah 
menyebakan banjir terburuk dalam 
beberapa dasawarsa di wilayah utara 
Filipina, dan memaksa 66.000 orang 
mengungsi dari rumah mereka. Otoritas 
juga melakukan penyelamatan kepada 
para penduduk setempat yang terjebak 
banjir dan lumpur.Pulau Luzon, 
kepulauan terbesar Filipina, telah 
dilanda serangkaian badai khususnya 
di bagian ujung utara, disusul hujan 
lebat yang semakin intensif setelah 
meredanya Topan Kammuri pekan 
ini.Sebagian besar tanah hijau 
terendam air dari sungai yang meluap 
sehingga hanya menyisakan sedikit 
pepohonan yang terlihat di atas 
permukaan air.Tanah longsor juga telah 
memutus jalan-jalan menuju sejumlah 
kota yang terisolasi dan beberapa 
jembatan tertutup banjir. Namun, 
otoritas menyatakan belum ada 
konfirmasi korban tewas karena 
tingginya air.“Ini salah satu banjir 
terbesar dalam beberapa dasawarsa,” 
kata petugas informasi untuk Provinsi 
Cagayan di sebelah timur laut Luzon, 
Jumat (6/12).Banjir memaksa 66.000 
orang mengungsi dari rumah mereka. 
Beberapa diantara penduduk 
diselamatkan oleh kru darurat dengan 
kapal-kapal.Bagian utara Filipina telah 
mengalami hujan lebat selama hampir 
sebulan sebagai bagian dari musim 
hujan. Filipina juga dilanda setidaknya 
tiga topan sejak November 
2019.Sementara itu, Educo, yaitu 
organisasi kemanusiaan dan 
pembangunan yang berbasis di 
kawasan Bicol Filipina, memperkirakan 
setidaknya 130.000 anak telah 
terdampak akibat Topan Kammuri atau 
dikenal dalam bahasa lokal sebagai 
Topan Tisoy.Jumlah anak yang 
terdampak ini diperkirakan meningkat 
karena keterlambatan penyerahan 
laporan karena minimnya akses, 
transportasi publik yang terbatas, dan 
ketiadaan koneksi listrik dan internet di 
sejumlah wilayah beberapa hari setelah 

Banjir Terjang Filipina, 66 Ribu Jiwa Mengungsi
dilanda topan.Topan Kammuri melanda 
kawasan Bicol pada Sein (2/12) pagi 
dengan angin maksimum sampai 175 
kilometer per jam di dekat pusat, serta 
kecepatan sampai 240 kilometer per jam. 
Berdasarkan Badan Nasional 
Pengurangan Resiko Bencana, setidaknya 
90.000 keluarga telah mengungsi dan 
ribuan anak usia sekolah masih menunggu 
kelas-kelas kembali diaktifkan.Spesialis 
Perlindungan Anak Educo, Shiena Base, 
mengatakan stafnya mengalami sendiri 
situasi topan dan hujan lebat melanda 
rumah-rumah dan desanya sendiri.“Tapi 
tidak ada waktu untuk memikirkan apa 
yang terjadi malam itu karena kami harus 
bergerak cepat dan mencari tahu apa 
yang terjadi dengan provinsi-provinsi 
lainnya,” kata Base.Dia mengatakan tim 
tanggap darurat dari Educo berhasil 
melakukan perjalanan ke masyarakat yang 
terdampak paling parah. “Kami bertemu 
keluarga dan anak-anak yang kehilangan 
rumah dan harta benda mereka karena 
badai. Banyak sekolah juga mengalami 
kerusakan,” tambah Base.Di Camarines 
Sur, dilaporkan sekitar 293 ruang kelas 
mengalami kerusakan parah, sedangkan 
lebih dari 7.000 bahan dan buku ajar telah 
terendam atau sobek. Sedangkan, 
Departemen Pendidikan Albay melaporkan 
883 ruang kelas rusak total, sedangkan 
264 mengalami kerusakan utama, dan 549 
ruang kelas mengalami sedikit 
kerusakan.Topan juga merusak 1.330 
furnitur sekolah, 7.943 materi pengajaran, 
dan 178 peralatan komputer. Total 
kerugian untuk Departemen Pendidikan 
Albay mencapai 323 juta peso (Rp 89,2 
miliar).
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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)

Internasional
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