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Setiap negara-negara tentu punya 
kedaulatan maupun kebijakan masing-
masing. Dimana masing-masing negara 
tersebut harus menghormati apa yang 
menjadi kebijakan yang dikeluarkan. 
Makanya negara yang satu dengan 
negara yang lain harus saling 
bersinergi satu dengan yang lain untuk 
menghindarkan konflik yang tak 
berguna jika seandainya ada kebijakan 
yang mungkin saling bertentangan. 
Terkhusus terhadap negara sahabat 
kita yang ada di Eropa sana. Terbilang 
mereka tak jarang mengeluarkan 
kebijakan-kebijakan aliansi mereka 

yang begitu merugikan kita. Contohnya 
dalam hal ekspor CPO (minyak sawit 
mentah) yang sangat dilarang diekspor ke 
negara-negara di Eropa. Dan terbilang 
sudah puluhan tahun kita di banned oleh 
negara Eropa tersebut. Alias kita tidak 
bisa ekspor minyak sawit mentah kita 
masuk ke negara-negara tersebut. Kita 
pun tetap berupaya untuk menembus 
pasar Eropa tersebut dengan menjalin 
komunikasi yang baik dengan mereka. 
Awalnya berjalan dengan baik, tapi lagi-
lagi kita sepertinya hanya di-PHP-in alias 

Sawit Ditolak
Nikel Bertindak

Jokowi : Kita Hadapi, Siapkan Lawyer Terbaik 
Sehingga Kita Bisa Memenangkan Gugatan Itu.
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diberi janji atau harapan palsu sama 
mereka. Pemerintah Indonesia melalui 
Perutusan Tetap Republik Indonesia 
(PTRI) di Jenewa, Swiss resmi 
mengajukan gugatan terhadap Uni 
Eropa di WTO, pada 9 Desember 2019 
lalu. Gugatan diajukan terhadap 
kebijakan Renewable Energy Directive II 
(RED II) dan Delegated Regulation EU. 
Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap 
mendiskriminasikan produk kelapa sawit 
Indonesia. Diskriminasi dimaksud 
berdampak negatif terhadap ekspor 
produk kelapa sawit Indonesia di pasar 
UE. Direktur Jenderal Perdagangan Luar 
Negeri Kemendag Indrasari Wisnu 
Wardhana menjelaskan, melalui 
kebijakan RED II, UE mewajibkan mulai 
tahun 2020 hingga tahun 2030 

penggunaan bahan bakar di UE berasal 
dari energi yang dapat diperbarui. 
Selanjutnya, Delegated Regulation yang 
merupakan aturan pelaksana RED II 
mengkategorikan minyak kelapa sawit ke 
dalam kategori komoditas yang memiliki 
Indirect Land Use Change (ILUC) berisiko 
tinggi. Akibatnya, biofuel berbahan baku 
minyak kelapa sawit tidak termasuk dalam 
target energi terbarukan UE, termasuk 
minyak kelapa sawit Indonesia. 
"Pemerintah Indonesia keberatan dengan 
dihapuskannya penggunaan biofuel dari 
minyak kelapa sawit oleh UE. Selain akan 
berdampak negatif pada ekspor minyak 
kelapa sawit Indonesia ke UE, juga akan 
memberikan citra yang buruk untuk 
produk kelapa sawit di perdagangan 
global," ujar Wisnu. Alhasil Bapak Jokowi-
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pun bersikap terhadap kebijakan yang 
telah dikeluarkan oleh negara Uni 
Eropa tersebut. Khususnya terhadap 
minyak sawit mentah kita yang tak 
kunjung tembus pasar Eropa. Dengan 
menyatakan tidak usah lagi capek-
capek mau tembus pasar mereka. Kita 
gunakan dan dikonsumsi oleh negara 
kita saja. Buat dan olah CPO tersebut 
menjadi bahan-bahan lain yang siap 
pakai. Juga bisa dimanfaatkan dalam 
untuk memenuhi kebutuhan energi kita, 
khususnya dalam hal pengembangan 
biodiesel. Yang semula dari B20 
kemudian berkembang menjadi B30 
lanjut ke B50 dan akhirnya mencapai 
B100. Artinya kita total produksi 
biodiesel murni dengan menggunakan 
sawit mentah yang banyak kita 
produksi. Kemudian kita pakai sendiri 
untuk memenuhi dan bahkan 

mengurangi ketergantungan kita terhadap 
solar murni yang bersumber dari minyak 
bumi kita. Ini adalah sebuah terobosan 
penting jika akhirnya benar-benar tercapai 
B100 kita produksi. Karena bangsa kita 
akan bisa mandiri dan tentu akan sangat 
bisa mengurangi banyak subsidi. 
Khususnya terhadap kebutuhan industri 
kita yang menggunakan tenaga solar. 
Herannya juga, setelah Jokowi 
mengatakan enggak masalah saat minyak 
mentah kita ditolak, negara-negara Eropa 
tersebut justru sangat mengecam atas 
kebijakan Indonesia berikut. Artinya 
Presiden mengatakan enggak masalah 
kita ditolak, kita bisa kelola sendiri semua 
bahan mentah yang dihasilkan Indonesia 
tersebut termasuk nikel. Dimana Bapak 
Jokowi memutuskan di awal tahun 2020 
nanti, resmi negara kita tidak akan 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

pun bersikap terhadap kebijakan yang 
telah dikeluarkan oleh negara Uni 
Eropa tersebut. Khususnya terhadap 
minyak sawit mentah kita yang tak 
kunjung tembus pasar Eropa. Dengan 
menyatakan tidak usah lagi capek-
capek mau tembus pasar mereka. Kita 
gunakan dan dikonsumsi oleh negara 
kita saja. Buat dan olah CPO tersebut 
menjadi bahan-bahan lain yang siap 
pakai. Juga bisa dimanfaatkan dalam 
untuk memenuhi kebutuhan energi kita, 
khususnya dalam hal pengembangan 
biodiesel. Yang semula dari B20 
kemudian berkembang menjadi B30 
lanjut ke B50 dan akhirnya mencapai 
B100. Artinya kita total produksi 
biodiesel murni dengan menggunakan 
sawit mentah yang banyak kita 
produksi. Kemudian kita pakai sendiri 
untuk memenuhi dan bahkan 

mengurangi ketergantungan kita terhadap 
solar murni yang bersumber dari minyak 
bumi kita. Ini adalah sebuah terobosan 
penting jika akhirnya benar-benar tercapai 
B100 kita produksi. Karena bangsa kita 
akan bisa mandiri dan tentu akan sangat 
bisa mengurangi banyak subsidi. 
Khususnya terhadap kebutuhan industri 
kita yang menggunakan tenaga solar. 
Herannya juga, setelah Jokowi 
mengatakan enggak masalah saat minyak 
mentah kita ditolak, negara-negara Eropa 
tersebut justru sangat mengecam atas 
kebijakan Indonesia berikut. Artinya 
Presiden mengatakan enggak masalah 
kita ditolak, kita bisa kelola sendiri semua 
bahan mentah yang dihasilkan Indonesia 
tersebut termasuk nikel. Dimana Bapak 
Jokowi memutuskan di awal tahun 2020 
nanti, resmi negara kita tidak akan 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

ra usah 

mengekspor bahan-bahan mentah lagi. 
Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) bersama kementerian terkait 
dan para pengusaha nikel dalam negeri 
menggelar pertemuan secara tertutup 
di Kantor BKPM, Jakarta, Senin 
(28/10/2019). Pertemuan tersebut 
membahas terkait industri smelter di 
Indonesia. Karena itu, dalam 
pertemuan tersebut diambil 
kesepakatan secara bersama 
pelarangan ekspor ore atau bijih nikel 
sejak senin (28/10/2019). "Atas 
kesadaran bersama dan diskusi 
panjang, maka secara formal 
kesepakatan bahwa tidak ada ekspor 
ore 1 Januari 2020, kita sepakati tidak 
lagi ekspor ore," kata Bahlil. Bahlil 
mengungkapkan, langkah yang dipilih 
ini bukan atas dasar atau perintah 
negara maupun kementerian terkait, 

namun murni kesepakatan secara 
bersama. "Kesepakatan Ini dilakukan 
tidak atas dasar surat dari negara atau 
kementerian teknis tapi atas dasar 
kesepakatan bersama," tuturnya. "Ini 
dilakukan asosiasi nikel dan perusahaan 
nikel dan pemerintah. Ini lahir atas kajian 
mendalam, di mana kita semua cinta 
negara dan sayang negara dan kita ingin 
negara berdaulat kelola hasil bumi berikan 
nilai tambah," lanjut dia. Sebelumnya, 
pemerintah Indonesia melalui 
Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) mulai melarang ekspor 
bijih nikel efektif per 1 Januari 2020 
mendatang. Pelarangan tersebut sudah 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri 
ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Akibat 
distop tersebut Uni Eropa (UE) 
menyampaikan keluhan ke Organisasi 
Perdagangan Dunia (WTO) Jumat lalu 

terkait sikap Indonesia yang membatasi 
 

Dan akhirnya Indonesia digugat oleh EU 
(Uni Eropa) ke WTO. 

"Pak, kita mau tarung, apapun kita 
hadapi. Kita hentikan ekspor nikel ore 
keluar, ini sudah digugat sama Uni 
Eropa, digugat di WTO," kata Jokowi di 
Musrenbang RPJMN di Istana Negara, 
Senin (16/12/2019). "Kalau defisit 
transaksi berjalan sudah beres siapapun 
yang gugat kita hadapi. Tapi ini nikel 
juga kita hadapi, ngapain kita takut?" 
ujarnya lagi. Menurutnya, alasan 
larangan ekspor mineral mental sejalan 
dengan upaya hilirisasi agar industri 
peleburan dan pemurnian (smelter) di 
dalam negeri bisa berjalan. 

ekspor nikel dan bahan baku lainnya.

Uni Eropa (UE) 
berencana menggugat Indonesia lewat 
Organisasi Perdagangan Dunia (World 
Trade Organization/ WTO) terkait 
larangan ekspor bijih nikel mulai 1 
Januari 2020. Presiden Joko Widodo 
menegaskan Indonesia tak akan 
mundur dalam menerapkan kebijakan 
hilirisasi pertambangan. Salah satunya, 
soal pembatasan ekspor bijih nikel yang 
belakangan digugat Uni Eropa ke 
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 
Sepanjang untuk kepentingan nasional, 
kata dia, pemerintah tak akan pernah 
grogi, gagap, ataupun takut saat digugat 
atau diprotes negara lain. “Untuk 
kepentingan nasional kita, apapun yang 
diprotes negara lain akan kita hadapi. 

Enggak 
perlu ragu. Digugat Eropa, ya hadapi, 
siapkan lawyer terbaik sehingga bisa 
memenangkan gugatan itu. Jangan 
digugat kita keok karena tak serius, 
hadirkan lawyer yang terbaik yang kita 
punya,” ujarnya seperti dikutip Antara, 
Kamis (12/12/2019). "Karena memang 
kita ingin bahan mentah ini ada added 
value-nya. Kenapa? Karena kalau ada 
industri yang terjadi, lapangan 
pekerjaan akan terbuka luas. Larinya ke 
situ. Bukan ke mana-mana,” kata 
mantan Walikota Solo tersebut. Selama 
ini Indonesia menjadi produsen bijih 
nikel terbesar di dunia dan telah menjadi 
eksportir utama baja nirkarat sejak 
pemerintah mengadopsi kebijakan 
ekspor yang lebih ketat terhadap bijih 
nikel. Uni Eropa mengajukan gugatan 

pembatasan ekspor nikel dan bahan 
baku lainnya untuk kepentingan 
industri peleburan dan baja tahan 
karatnya sendiri. Meski demikian, 
menurut Jokowi, gugatan terhadap 
kebijakan dalam sebuah negara 
merupakan hal yang biasa. “Digugat 
ya hadapi. Terpenting jangan berbelok. 
Baru digugat saja mundur. Kalau saya 
enggak. Digugat tambah semangat. 
Tapi ya jangan kalah,” katanya. Jokowi 
juga menyinggung soal rapuhnya 
perekonomian Indonesia karena 
sangat tergantung pada komoditas 
tertentu. Ia mencontohkan, sawit yang 
diekspor CPO-nya, batubara diekspor 
mentah, dan nikel diekspor raw 
material. Hal itu, menjadikan Indonesia 
tidak mendapatkan nilai tambah 
apapun dari ekspornya. “Kalau 
otomotif sudah, kita akan 
mengarahkan ke komoditas lain 
supaya ekspornya dalam bentuk 
setengah jadi, dan syukur-syukur 
ekspornya barang jadi. Inilah hilirisasi, 
industrialisasi dari barang mentah 
yang dimiliki. Nikel sudah dimulai, 
industrialisasi, kita setop ekspor 
barang mentah nikel,” katanya. 
Program hilirisasi tambang mineral, 
kata Jokowi, dilakukan bertahap. 
Bahkan di masa mendatang, 
pemerintah juga akan melarang ekspor 
bijih mentah lain selain nikel. "Tapi 
Bapak/Ibu harus tahu, industri luar 
Indonesia ada yang jadi mati karena 
kita stop itu. Ini satu-satu, nikel dulu, 
nanti bauksit kita stop kalau siap, 
enggak sekarang. Diatur ritmenya 
jangan sampai digugat nikel, bauksit, 
batu bara, semuanya. Satu-satu," ujar 
dia. "Jangan sampai digugat nikel, 
bauksit, batu bara, semuanya, 
nambahi urusan. Satu-satu," ujarnya 
melanjutkan. Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Airlangga 
Hartarto menyatakan larangan ekspor 

bijih nikel yang berlaku mulai 1 
Januari 2020 merupakan bagian dari 
tawar menawar terhadap diskriminasi 
komoditas kelapa sawit oleh Uni 
Eropa. "Ya itu bagian dari bargaining 
Kita komplain ke dia, dia komplain ke 
kita. Ya kita ladenin saja," kata 
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tawar menawar terhadap diskriminasi 
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Airlangga di Kompleks Istana 
Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/11). 
Airlangga mengatakan sudah 
berkoordinasi dengan Menteri 
Perdagangan Agus Suparmanto terkait 
permintaan konsultasi Komisi Uni 
Eropa di WTO. Menurutnya, Duta 
Besar Indonesia untuk Persatuan 
Bangsa-Bangsa (PBB) di Swiss Hasan 
Kleib yang memproses rencana 
konsultasi tersebut. "Tergantung hasil 
konsultasi ya. Jadi kita konsultasi dulu 
di awal. Karena butuh persetujuan dua 
pihak," tuturnya. Sementara itu, Wakil 
Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar 
menyatakan pemerintah akan 
menanggapi dan siap melakukan 
konsultasi dengan Komisi Uni Eropa 
terkait larangan ekspor bijih nikel. Ia 

mengaku ditugaskan oleh Presiden Joko 
Widodo bersama Wakil Menteri 
Perdagangan Jerry Sambuaga untuk 
melakukan konsultasi tersebut. "Kami 
akan tanggapi dan kami siap untuk 
melaksanakan konsultasi itu," kata 
Mahendra. Mahendra menyatakan 
sebenarnya tak ada yang dilanggar 
Indonesia dalam penerapan kebijakan 
larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 
2020 nanti terhadap aturan WTO. 
Menurutnya, larangan ekspor ini justru 
upaya pemerintah dalam mendukung 
pembangunan berkelanjutan. "Supaya 
pengelolaan tambang di Indonesia betul-
betul berkelanjutan, tidak menimbulkan 
masalah bagi lingkungan dan 
pengembangan yang tidak terkendali," 
katanya. Federasi menyampaikan Rusia 
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dukungan bahwa Republik Indonesia 
memiliki hak untuk melarang ekspor 
bijih nikel (ore). Pandangan Rusia 
berbeda dari Uni Eropa yang menyeret 
Indonesia ke meja hijau World Trade 
Organization (WTO) akibat kebijakan 
ini. Pihak Rusia berkata sulit 
berkomentar karena ini merupakan 
masalah bilateral, namun Rusia siap 
mendukung kedaulatan Indonesia 
untuk melarang ekspor tersebut karena 
bisa menguntungkan ekonomi 
domestik. "Sebagaimana yang kami 
pahami, pemerintah Indonesia memiliki 
hak penuh untuk menegakan kebijakan 
ekspor bijih nikel untuk menunjang 
investasi dan menciptakan industri 
smelter untuk bijih nikel, dan ini 
tentunya akan menguntungkan 

Indonesia," ujar Oleg Kopylov, Deputy 
Chief of Mission Kedutaan Besar Rusia 
pada Senin (18/12/2019) di Jakarta. 
Meski demikian, Oleg yakin kedua belah 
pihak pasti ingin menyelesaikan sengketa 
ini demi menjaga relasi dagang. Tahun 
lalu, volume dagang Indonesia dan Uni 
Eropa tercatat sebesar 26,3 miliar euro. 

Rusia bukanlah bagian dari Uni Eropa, 
namun kedua pihak pernah berhadapan 
di WTO. Rusia protes karena kebijakan 
Uni Eropa dianggap diskriminatif pada 
monopoli perusahaan gas Gazprom. 
Selain pelarangan ekspor nikel, 
pemerintah juga merencanakan program 

hilirisasi produk nikel. Selama ini kita 
cenderung melakukan ekspor bahan 
mentah, sedangkan potensi nikel untuk 
menjadi beragam produk bernilai tinggi 
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sangatlah besar seperti untuk 
pembuatan baja anti karat (stainless 
steel), logam paduan besi, logam 
paduan non besi, pelapisan logam 
(plating), pembuatan baterai, dan lain-
lain. Bisa dibilang nikel adalah salah 
satu tulang punggung dari beberapa 
sektor industri lain dan bahkan 
mendapatkan julukan "The mother of 
Industry". Dimana kita akan kelola 
nikel tersebut minimal dalam bentuk 
setengah jadi, baru akan kirim atau 
ekspor ke luar. Akan menambah 
devisa kita sangat signifikan. Pasalnya 
jika mengirimkan bahan mentah, kita 
hanya mendapatkan sekitar 8 miliar 
US Dolar. Sedangkan jika kita kirimkan 
produk setengah jadi, ada peningkatan 
sampai tiga kali lipat. Yakni sebesar 24 
miliar US Dolar. Sehingga harapannya 
ekspor kita jauh lebih banyak 
dibandingkan dengan impor. Juga 
adanya peningkatan ekspor dari tahun 
ke tahun juga bisa meningkat. Sekilas 
kita bisa melihat adanya kemiripan 
antara nikel dengan vibranium, sebuah 
material "fiktif" yang terdapat dalam 
komik dan film superhero Marvel. 
Vibranium disebut sebagai logam 
multifungsi yang menjadi pilar 
penciptaan teknologi mutakhir di 
negeri Wakanda. Mengapa UE terlihat 
begitu "bernafsu" untuk menerima 
pasokan ekspor nikel dari Indonesia? 
Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi, Luhut 
Binsar Panjaitan, mengatakan bahwa 

UE memiliki target mengurangi emisi 
global sebanyak 30% melalui 
penggunaan kendaraan listrik pada 
tahun 2045 mendatang. Untuk 
merealisasikan hal itu mereka 
membutuhkan bijih nikel dalam jumlah 
cukup guna dikembangkan menjadi 
lithium battery yang tidak lain adalah 
penyokong utama kendaraan listrik. 
Belum lagi melihat peranan nikel 
dalam industri otomotif seperti untuk 
membuat baja anti karat, pelapisan 
logam, dan lain sebagainya. 
Keberadaan Indonesia terasa begitu 
penting karena kita adalah negara 
peringkat-6 pemilik stok nikel terbesar 
di dunia. Dengan kata lain hal itu 

membuat negara kita memiliki andil 
penting dalam menentukan jumlah 
pasokan berikut harga nikel dunia. Kalau 
menurut Luhut keputusan itu ditarik oleh 
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. 
Luhut kemudian mengumumkan bahwa 
larangan ekspor bijih mineral akan 
kembali seperti aturan awal, yaitu berlaku 
mulai 1 Januari 2020. Larangan ini 
dilakukan agar hasil produksi bijih mineral 
bisa diolah dan diberi nilai tambah di 
dalam negeri sebelum akhirnya diekspor 
ke luar negeri. Tidak bisa dipungkiri 
bahwa negara-negara eropa 
mendominasi kelompok negara-negara 
berperadaban maju di dunia. Tata kota 
mereka luar biasa, dunia industri mereka 
berkembang pesat, sektor bisnis juga 
cukup dominan. Singkat kata, negara-
negara di eropa termasuk sebagai 
negara berperadaban tinggi. Khususnya 
dalam hal teknologi. Hanya saja memang 
dibalik megahnya peradaban bangsa 
eropa itu tersimpan ketergantungan 
besar terhadap bangsa lain guna 
memastikan eksistensi mereka pada 
masa mendatang akan tetap terjaga. 
Maka kini saat terjadi upaya gugatan Uni 
Eropa kepada WTO atas upaya 
Indonesia mengolah sendiri nikelnya, 
memang sudah sepantasnya kita 
melawan, melawan dengan sekuat-
kuatnya, sehormat-hormatnya. Nikel 
adalah minyak baru bagi dunia Barat 
yang rakus energi. Saat manusia mulai 
menyadari bahwa penggunaan minyak 
bumi merusak lingkungan dan 
sumbernya suatu saat akan terkuras, 
maka kita berpacu dengan 
pengembangan teknologi untuk bisa 
memanfaatkan sumber lain yang 
berlimpah. Syaratnya satu, bauran 
berbagai energi itu dimanfaatkan menjadi 
satu komoditas yang bisa dimanfaatkan 
oleh semua, bernama listrik, Alias listrik 
tidak bisa dimanfaatkan begitu saja dari 
alam. Ia harus dipanen, lalu disimpan. 
Kalau tidak, ia akan musnah begitu saja 
dan kembali ke tempatnya semula. Kita 
bisa memanen listrik dari air, ombak, 
angin, nuklir, hingga cahaya matahari. 
Indonesia berlimpah dengan itu semua. 
Tapi tidak ada yang bisa menguasai 

energi bila tak mampu menyimpannya. 
Kita bisa memanen matahari sebanyak-
banyaknya di siang hari, tapi lampu 
rumah tak bisa memanen cahaya itu di 
malam harinya. Itulah kenapa kemudian 
Nikel menjadi berperan besar. Karena ia 
menjadi komponen penting membuat 
baterai kapasitas raksasa. LIhatlah 
baterai HP atau laptop kita saat ini, kalau 
bukan Cadmium, pasti tertulis nikel dan 
pasangannya, menjadi NiCad, NiMH, 
atau NiCD. Dan Indonesia punya sumber 
nikel berlimpah ruah. Menurut catatan 
Medcom.id, potensi cadangan nikel kita 
60 miliar ton, atau 23,7 persen dari 
seluruh kebutuhan dunia. Dan yang 
paling gres saat ini adalah pabrik 
pengolahan di Morowali. Dan tiba-tiba 
kita teringat oleh berbagai keributan 
rasial yang menyertai pembangunan 

pabrik ini, mereka seolah tak rela 
kalau kita punya kemampuan 
mengolah nikel sendiri. Waktu itu kita 
belum menyadari, menganggap bahwa 
isu rasial di Morowali hanyalah bagian 
dari riak-riak Pemilihan Presiden. Saat 
kita melewatinya dengan smooth, 
maka isu itu pun berlalu. Namun kini 
kedaulatan Indonesia untuk mengolah 
nikel sendiri, kembali berusaha 
diganggu. Kali ini melalui organisasi 
perdagangan dunia, WTO. Organisasi 
ini telah terkenal menjadi kaki tangan 
bagi negara-negara maju 
memaksakan kehendaknya dalam 
menguasai sumber daya negara 
berkembang, memaksakan bahwa 
semua komoditas harusnya boleh 
dibeli dengan kedok perdagangan 
bebas, menghalangi tekad negara lain 
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untuk mandiri dan mampu 
mengolahnya sendiri. Dirjen Minerba 
Kementerian ESDM, Bambang Gatot, 
mengatakan alasan pemerintah 
melakukan percepatan larangan 
tersebut berdasarkan beberapa 
pertimbangan. 
Pertama adalah, nikel dengan kadar 
rendah dinilai sudah bisa diolah di 
dalam negeri, karena perkembangan 
teknologi yang sudah maju. Apalagi 
menurutnya nikel dapat digunakan 
untuk bahan baku komponen mobil 
listrik. Indonesia juga telah memiliki 
teknologi untuk mengolah nikel kadar 
rendah yang bisa diubah menjadi 
cobalt serta lithium sebagai bahan baku 
pembuatan baterai untuk kendaraan 
listrik. Bambang juga mengatakan ada 
beberapa proyek yang diinisiasi oleh 
sejumlah perusahaan di dalam negeri, 
contohnya Bahodopi, Harita Prima 
Abadi, dan Smelter Nikel, yang akan 
mengolah bijih nikel kadar rendah 
menjadi bahan baku baterai. 
Pertimbangan mempercepat larangan 
ekspor nikel juga lantaran banyaknya 
smelter nikel yang sudah ada di dalam 
negeri. Saat ini sudah ada 11 smelter 
yang terbangun serta 25 smelter dalam 
tahap pembangunan sehingga total 
bakal ada 36 smelter. Kementerian 
ESDM mencatat, Indonesia memiliki 
cadangan terbukti nikel yang dapat 
ditambang hingga 700 juta ton. Namun 

cadangan ini hanya menjamin suplai bijih 
nikel untuk fasilitas pemurnian selama 
tujuh tahun hingga delapan tahun. Sudah 
saatnya Indonesia mengekspor barang 
jadi untuk bisa bersaing di pasar global. 
Bukan ekspor bahan-bahan mentah 
dengan nilai murah. Mungkin nanti 
Indonesia akan mendapat perlawanan 
dari Uni Eropa, tapi mereka juga bukan 
negara minyak atau bahan mentah yang 
dibutuhkan dunia. Kalau ada boikot dari 
pasar Eropa, tentu nantinya yang rugi 
adalah mereka sendiri. Jokowi 
memutuskan melawan, seisi Indonesia 
memutuskan melawan. Kita ingin berdaya 
mengolah sumber daya alam kita sendiri. 
Kita sudah mencanangkan tidak boleh 
ada lagi ekspor mineral dan logam dalam 
bentuk mentah. Kita harus jadi pemain di 
rumah kita sendiri. "Kita kan sudah siap 
juga. Sah-sah saja (UE) gugat. Kita punya 
alasan-alasan kuat mengapa lakukan ini, 
kita perlu bahan baku kita dalam negeri. 
Itu yang harus disampaikan oleh 
pemerintah," kata Shinta Kamdani, Wakil 
Ketua Umum Kadin bidang Hubungan 
Internasional. Jokowi pun telah berpesan 
yang sama, melawan dengan sebaik-
baiknya. "Hadapi! Siapkan pengacara 
terbaik sehingga bisa menangkan 
gugatan itu," Nikel itu keluar dari perut 
bumi pertiwi. Maka anak-anak bangsalah 
yang berhak mengolah dan makmur 
karenanya. Jika Eropa menginginkan 
Nikel kita, maka mereka harus 

membelinya dengan nilai tambah yang 
tinggi, semahal-mahalnya, seterbatas 
mungkin. Karena bukan Uni Eropa saja 
yang menginginkannya, masih ada pasar 
China, Amerika Serikat, Rusia, dan Timur 
Tengah yang juga rakus energi. Itulah 
makna kedaulatan, melawan 
penindasan. Berdiri sendiri, melawan 
tekanan kolonialisme baru, saat 
penjajahan tidak lagi dilakukan secara 
fisik, namun melalui penindasan pasar, 
saat penambang kita ditekan untuk 
menjual barang mentah yang murah, lalu 
diolah oleh para penjajah masa kini, dan 
kita dipaksa membelinya dalam bentuk 
jadi, mobil-mobil listrik berharga ratusan 
ribu dollar. Apalagi potensi bahan-bahan 
baku atau komponen pembuatan industri 
otomotif itu, ternyata komponen jadinya 
lebih dari setengahnya ada di bangsa 
kita. Barangkali hal inilah yang semakin 
disadari oleh pemerintah sehingga 
mengeluarkan kebijakan pelarangan bijih 
nikel. Selama ini kita memang terlena 
oleh kebijakan ekspor barang mentah 
yang ternyata membuat kita menjadi 
konsumen di negeri sendiri.  Kita hanya 
mengirimkan barang mentah yang 
harganya "murah" dan harus membeli 
kembali produk "olahannya" dengan 
harga yang jauh lebih mahal. Mengapa 
tidak kita coba untuk membuat sendiri 
produk-produk tersebut dan balik 
menjualnya kepada negara-negara yang 
sebelumnya membutuhkan bahan baku 
dari kita? Tudingan-tudingan negatif 
terkait kelayakan dan kemampuan kita 
mengolah bahan baku itu mungkin akan 

kita terima. Kita akan diremehkan atau 
bahkan dituding sebagai penyebab 
masalah. Seperti halnya tudingan 
yang disematkan oleh Asosiasi 
Produsen baja Eropa atau Eurofer 
yang mengatakan bahwa Indonesia 
memproduksi baja dengan harga 
murah namun berpolusi tinggi 
dibandingkan mereka yang mampu 
menghasilkan baja lebih ramah 
lingkungan.  Tudingan semacam ini 
mungkin akan terus bermunculan jika 
kebijakan pelarangan ekspor 
dilanjutkan. Namun apabila bangsa 
kita yakin dengan kemampuan yang 
kita miliki maka kita tidak perlu takut 
menerima "gertakan" dari bangsa-
bangsa eropa itu. Mungkin dengan 
mengelola nikel dalam wujudnya yang 
terbaik menggunakan sumber daya 
anak bangsa sendiri hal itu akan bisa 
mengangkat derajat bangsa kita 
dihadapan bangsa-bangsa lain di 
dunia.
 Serta merubah image dari bangsa 
pengekspor bahan mentah menjadi 
negara pengekspor bahan jadi. Kita 
memang harus berani melangkah ke 
depan terkait pengelolaan bangsa ini 
kedepan. Mau sampai kapan kita 
sebatas menjadi negara pemasok 
bahan mentah bagi bangsa lain 
sedangkan pada akhirnya kita sendiri 
yang menjadi sasaran pasar mereka. 
Kita mampu berbuat lebih baik 
daripada apa yang kita bisa sekarang. 
Kita harus bisa. Kalau bukan 
sekarang, kapan lagi. 

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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Tubuh membutuhkan nutrisi, mineral, dan 
vitamin yang seimbang agar dapat 
berfungsi selayaknya. Asupan yang 
cukup bisa membuat tubuh menjadi 
terjaga kesehatan dan 
kebugarannya.Ketika tubuh kekurangan 
vitamin, pada kerja di dalamnya bakal 
terpengaruh dan tak berjalan semestinya. 
Bakal terjadi sejumlah gangguan pada 
fungsi tubuh yang bisa mempengaruhi 
aktivitasmu sehari-hari.Beberapa hal bisa 
kamu alami tanpa sadar ketika tubuh 
tengah kekurangan vitamin. Untuk 
mencegahnya, tentu kamu perlu 
memperhatikan sejumlah asupan vitamin 
yang masuk ke tubuhmu dan menjaga 
jumlahnya secara tepat.Sejumlah 
masalah bakal muncul pada tubuh ketika 
terdapat kekurangan vitamin di tubuhmu. 
Dilansir dari Reader Digest, berikut 
sejumlah sinyal yang ditunjukkan tubuh 
ketika kekurangan vitamin.
1.Kuku Menjadi Rapuh
Ketika tubuh kekurangan zat besi, 
sejumlah bagian tubuh bakal menjadi 
lemah dan memucat. Hal ini bakal 
tampak pada kuku yang menjadi rapuh 

Tanda Tubuh Anda Kekurangan Vitamin

serta bagian mata yang memucat. 
Wanita yang tengah menstruasi 
memiliki risiko lebih besar mengalami 
masalah ini.
Cara Mengatasinya: Pastikan 
mengonsumsi makanan dengan 
kandungan tinggi zat besi. Konsumsi 
makanan laut, daging, bayam, serta 
jeruk untuk menghindari masalah ini.
2.Tekanan Darah Tinggi
Kurangnya vitamin D bisa 
menunjukkan gejala berupa 
meningkatnya tekanan darah. 
Tingginya tekanan darah ini bisa 
dihubungkan dengan kurangnya 
vitamin D dalam tubuh.
Cara mengatasinya: Vitamin D bisa 
kamu peroleh dengan cara berjemur 
atau mengonsumsi suplemen tertentu. 
Makanan yang secara khusus 
mengandung vitamin ini adalah salmo, 
susu sapi, serta jus jeruk.
3.Kram Otot Kaki
Tubuh membutuhkan elektrolit 
potassium untuk membantu kontraksi 
otot. Rendahnya tingkat mineral ini bisa 
menyebabkan terjadinya kram otot 
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terutama di bagian betis. Kurangnya 
potassium ini biasanya disebakan 
kerena keringat berlebih, diare, muntah, 
serta hilangnya cairan.Cara 
mengatasinya: Konsumsi makanan 
sumber potassium seperti pisang, 
avokad, serta air kelapa.
4.Rasa Lelah Sepanjang Waktu
Kurangnya vitamin C bisa menimbulkan 
rasa lelah di dalam tubuh sepanjang 
waktu. Menurut sebuah penelitian, hal 
ini lebih rentan dialami oleh perokok.
Cara mengatasinya: Konsumsi 
makanan dengan kandungan vitamin C 
tinggi seperti kiwi, jeruk, nanas, tomat, 
bayam, dan brokoli. Ketika kamu 
merokok, sebaiknya lebih banyak 
mengonsumsi sejumlah makanan ini.
5.Produksi Hormon Tiroid Menurun
Menurunnya produksi hormon tiroid ini 
merupakan tanda ketika kandungan 
mineral bernama yodium menurun di 
tubuhmu. Hal ini bisa berujung 
hipotiroid yang menyebabkan sejumlah 
masalah kesehatan lain.Cara 
mengatasinya: Untuk mengatasi 

masalah ini, ketika memasak pastikan 
untuk menggunakan garam beryodium. 
Selain itu konsumsi juga makanan laut 
serta produk olahan susu.
6.Masalah Tulang
Kurangnya kalsium pada tubuh bisa 
menyebabkan rendahnya massa tulang 
serta meningkatnya risiko osteoporosis 
dan patah tulang. Pda usia 30 tahun, 
tulang seseorang mencapai tingkat 
maksimum dan akan terus menurun 
kepadatannya.Cara mengatasinya: 
Makanan sumber kalsium terbaik adalah 
produk olahan susu serta sayuran hijau. 
Kamu juga dapat menggunakan 
suplemen, hanya saja pastikan untuk 
membatasi konsumsinya.
7.Bibir Pecah-Pecah
Walau jarang terjadi, kurangnya vitamin 
B6 bisa berujung masalah kulit seperti 
bibir yang menjadi pecah-pecah. Selain 
itu, muncul juga masalah pada lidah.Cara 
mengatasinya: 
Pastikan konsumsi makanan seperti tuna, 
salmon, serta pisang untuk mendapat 
mnafaat ini.

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib 
Razak mengucap "sumpah laknat" di 
masjid di Kuala Lumpur usai salat Jumat 
sebagai bantahan telah memerintahkan 
pembunuhan perempuan asal Mongolia. 
Dugaan 
keterlibat
an Najib 
muncul 
setelah 
mantan 
pengawal
nya yang 
menjadi 
terpidana 
dalam 
kasus 
pembunu
han 
tersebut 
mengung
kapkan 
dia 
melakukan aksinya atas perintah Najib 
yang saat itu menjabat sebagai Menteri 
Pertahanan.Altantuya Shaariibuu 
ditembak mati dan tubuhnya diledakkan 
dengan bahan peledak militer pada 2006 
lalu. Kematiannya dikaitkan dengan 
skandal suap dalam pembelian kapal 
selam Prancis tahun 2002, di mana 
Altantuya bekerja sebagai penerjemah.Di 
hadapan sekitar seribu orang, mantan 
pemimpin 66 tahun itu mengucapkan 
sumpahnya sembari mengepalkan tangan 
ke udara."Saya berdiri dengan kebenaran, 
saya hanya takut pada Allah," ucap Najib, 
didampingi istrinya, seperti dikutip dari 
Channel News Asia, Sabtu 
(21/12).Rencana mengucapkan sumpah 
laknat ini sebelumnya disampaikan Najib 
melalui akun Facebooknya. Jika seorang 
Muslim melakukan sumpah laknat, dia 
harus menyampaikan kebenaran dan 
bersedia menerima kutukan jika 
berbohong.Pihak berwenang Malaysia 
membuka kembali penyelidikan 
pembunuhan Altantuya tahun lalu setelah 
Najib lengser.
1.Pengakuan Mengejutkan

Najib Bantah Perintahkan Bunuh Altantuya

Internasional

Pada Senin, Azilah Hadri, mantan polisi 
yang terpidana hukuman mati, 
membuat pengakuan mengejutkan 
bahwa dia melakukan pembunuhan 
atas perintah Najib untuk membunuh 

dan 
menghan
curkan 
Altantuya
, yang 
disebut 
sebagai 
mata-
mata 
asing.Dia 
mengaku 
Najib 
mencont
ohkan 
dengan 
gerakan 
'gorok 
leher' 

ketika memerintahkannya untuk 
menembak mati Altantuya pada 2006 
lalu.Najib membantah tuduhan Azilah 
dan menyebutkan sebagai permainan 
Pakatan Harapan untuk membungkam 
dan menjatuhkannya.Altantuya 
ditembak mati dan jasadnya diledakkan 
menggunakan bahan peledak militer C4 
di Shah Alam. Altantuya disebut 
sebagai kekasih Abdul Razak Baginda, 
analis politik yang juga menjadi 
penasihat Najib dari 2000 sampai 
2008.Azilah dan anggota polisi lainnya, 
Sirul Azhar Umar, yang keduanya 
merupakan anggota elit Kepolisian 
Diraja Malaysia, Pasukan Aksi Khusus 
(UTK) dijatuhi hukuman mati pada 
2009. Pengadilan Banding 
membatalkan keputusan Pengadilan 
Tinggi pada Agustus 2013, tetapi 
Pengadilan Federal kemudian 
mengembalikan vonis pada tahun 2015. 
Sirul melarikan diri ke Australia pada 
2014.Azilah mengajukan peninjauan 
kembali ke Pengadilan Federal supaya 
hukumannya dikaji kembali. Dia juga 
mengajukan upaya pengadilan ulang.
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Dugaan 
keterlibat
an Najib 
muncul 
setelah 
mantan 
pengawal
nya yang 
menjadi 
terpidana 
dalam 
kasus 
pembunu
han 
tersebut 
mengung
kapkan 
dia 
melakukan aksinya atas perintah Najib 
yang saat itu menjabat sebagai Menteri 
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(21/12).Rencana mengucapkan sumpah 
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berbohong.Pihak berwenang Malaysia 
membuka kembali penyelidikan 
pembunuhan Altantuya tahun lalu setelah 
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1.Pengakuan Mengejutkan

Najib Bantah Perintahkan Bunuh Altantuya

Internasional

Pada Senin, Azilah Hadri, mantan polisi 
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bahwa dia melakukan pembunuhan 
atas perintah Najib untuk membunuh 

dan 
menghan
curkan 
Altantuya
, yang 
disebut 
sebagai 
mata-
mata 
asing.Dia 
mengaku 
Najib 
mencont
ohkan 
dengan 
gerakan 
'gorok 
leher' 

ketika memerintahkannya untuk 
menembak mati Altantuya pada 2006 
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penasihat Najib dari 2000 sampai 
2008.Azilah dan anggota polisi lainnya, 
Sirul Azhar Umar, yang keduanya 
merupakan anggota elit Kepolisian 
Diraja Malaysia, Pasukan Aksi Khusus 
(UTK) dijatuhi hukuman mati pada 
2009. Pengadilan Banding 
membatalkan keputusan Pengadilan 
Tinggi pada Agustus 2013, tetapi 
Pengadilan Federal kemudian 
mengembalikan vonis pada tahun 2015. 
Sirul melarikan diri ke Australia pada 
2014.Azilah mengajukan peninjauan 
kembali ke Pengadilan Federal supaya 
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Presiden Amerika Serikat (AS), Donald 
Trump meminta sidang pemakzulannya 
di tingkat Senat dipercepat. Pada Rabu, 
DPR AS resmi memakzulkan Trump atas 
dua dakwaan; penyalahgunaan 
kekuasaan dan menghalangi 
penyelidikan.Sampai saat ini, Demokrat 
dan Republik belum mencapai 
kesepakatan kapan sidang di tingkat 
Senat akan digelar. Demokrat masih 
keberatan sidang pemakzulan segera 
dimulai di tingkat Senat, alasannya 
Senat dikuasai Republik yang menolak 
saksi-saksi dan tidak akan 
menyelenggarakan persidangan yang 
adil.Berdasarkan jumlah kursi Republik 
di Senat, kemungkinan besar Trump 
akan lolos dari pemakzulan.Proses 
pemakzulan - hanya keempat kali terjadi 
dalam sejarah AS - telah menjadi 
pertarungan partisan yang memecah 
belah Washington.Dua dakwaan yang 
disahkan pada Rabu berkaitan dengan 
tuduhan Trump menekan Ukraina 
menyelidiki saingannya, Joe Biden dan 
putranya, Hunter dalam sebuah kasus, 
dan kemudian menolak untuk bekerja 

Trump Minta Sidang Tingkat Senat Dipercepat

sama dengan penyelidikan kongres 
mengenai masalah tersebut.Dalam 
serangkaian kicauan di Twitter, Trump 
menuding Demokrat tak ingin 
melanjutkan persidangan karena 
"kasus ini sangat buruk"."Jadi setelah 
Demokrat tidak memberi saya 
perlakukan adil di DPR, tidak ada 
pengacara, tidak ada saksi, tidak ada 
apa-apa, mereka sekarang ingin 
mendikte Senat bagaimana 
menjalankan persidangan. 
Sebenarnya, mereka tidak memiliki 
bukti apa pun, bahkan tidak akan 
pernah dimunculkan. Mereka ingin 
keluar. Saya ingin persidangan 
segera!" kata dia seperti dikutip dari 
BBC, Sabtu (21/12).Presiden 
mengatakan Demokrat tidak ingin 
anggota Kongres Adam Schiff, yang 
memimpin proses sidang pemakzulan. 
Demokrat, kata Trump, juga tak ingin 
Bidens dan pelapor CIA yang memicu 
penyelidikan tersebut untuk 
bersaksi.Partai Demokrat menyatakan 
Republik yang menolak keras 
munculnya saksi. DPR juga 

Amerika
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mengundang presiden untuk bersaksi 
di depan penyelidiknya tetapi dia 
menolak hadir.
Untuk mulai ke tahap selanjutnya, 
Demokrat yang menguasai DPR harus 
mengirim pasal pemakzulan ke Senat. 
Tapi Ketua DPR, Nancy Pelosi 
menolak melakukannya sampai aturan 
persidangan Senat disepakati 
Demokrat.
Ketua Senat, Mitch McConnell, akan 
menentukan aturan dan jadwal 
persidangan dan Demokrat ingin 
McConnell menyiapkan rincian saksi-
saksi yang akan dihadirkan dan 
kesaksian apa saja yang 
diizinkan.McConnell sampai saat ini 
masih menolak untuk melakukannya. 

"Kami masih menemui jalan buntu," 
katanya, setelah pertemuan singkat 
dengan pemimpin Senat dari Demokrat, 
Chuck Schumer.McConnell memimpin 
mayoritas di Senat, dengan 53 kursi 
Republik dari 100 kursi. 
Melengserkan Trump akan membutuhkan 
dua pertiga suara di Senat.McConnell 
menyebut proses pemakzulan sebagai 
"yang paling terburu-buru, tidak 
menyeluruh, dan paling tidak adil" dalam 
sejarah.Demokrat ingin setidaknya empat 
pejabat dan mantan Gedung Putih akan 
bersaksi terkait dengan dugaan 
kongkalikong Trump dengan Ukraina. 
Demokrat juga mengatakan persidangan 
harus adil, senator yang bertindak 
sebagai hakim tidak memihak.

Angkasa Pura I Buka Lowongan

PT Angkasa Pura I membuka lowongan 
pekerjaan untuk kualifikasi pendidikan D3 
dan S1 untuk semua jurusan, kecuali 
latar belakang pendidikan dan 
kesehatan. Lowongan tersebut terbuka 
untuk posisi officer dan technician. 
Informasi tersebut diumumkan melalui 
akun resmi Instagram @ap_airports. 
“#Sahabat
AP1, ada 
kabar baik 
nih! 
Angkasa 
Pura 
Airports 
sekarang 
membuka 
lowongan 
pekerjaan 
dengan 
syarat 
yang 
tertera di 
atas. 
Informasi lebih lanjut bisa kamu dapatkan 
melalui tautan 
https://ap1.link/recruitment. Nah, 
mengingat maraknya penipuan yang 
mengatasnamakan Angkasa Pura 
Airports, diharapkan kalian lebih teliti dan 
selalu membuka website atau media 
sosial resmi dari Angkasa Pura Airports 
untuk mendapatkan info yang valid, ya! 
Selamat berjuang ya, #SahabatAP1! 
Kami tunggu di Angkasa Pura Airports. 
???? . #AngkasaPura1 #AP1GoBeyond " 
Saat dikonfirmasi, Corporate 
Communications Senior Manager PT 
Angkasa Pura I (Persero), Awaludin 
membenarkan adanya informasi tersebut. 
“Kami sudah sampaikan di medsos,” 
ujarnya saat dihubungi Kompas.com, 
Sabtu (21/12/2019). Adapun untuk 
informasi selengkapnya bisa diakses 
melalui link https://ap1.link/recruitment 
yang mengarah pada link resmi Angkasa 
Pura 1 
https://ap1.co.id/id/information/recruit
ment Lowongan ini ditujukan untuk 
pelamar yang merupakan warga negara 

Indonesia (WNI) kelahiran minimal 
1992. Penempatan seluruh Indonesia 
Selain itu, persyaratan lain adalah 
pelamar harus sehat jasmani dan 
rohani yang dinyatakan dengan surat 
keterangan sehat dari rumah sakit atau 
dokter pemerintah. Pelamar juga tidak 
boleh buta warna, tidak bertato, dan 

tidak 
bertindik. 
Nantinya 
peserta 
juga 
diharuskan 
untuk 
bersedia 
ditempatka
n di 
seluruh 
wilayah PT 
Angkasa 
Pura I 
(persero). 
Persyarata

n lain peserta juga diharuskan memiliki 
IPK minimal 3,00 serta memiliki nilai 
TOEFL yang dibuktikan dengan 
sertifikat yang sah dengan nilai 
minimal: TOEFL-Like, ITP TOEFL, 
Paper-Based Test TOEFL (PBT): 500 
Computer-Based Test TOEFL (CBT) : 
180 Internet-Based test TOEFL (IBT): 
61 IELTS: 6 Nantinya proses 
rekrutmen dan seleksi akan 
dilaksanakan di Yogyakarta. Untuk 
informasi selengkapnya bisa diakses 
melalui 
https://ap1.co.id/id/information/recru
itment Sementara pendaftaran dibuka 
secara online dengan mengakses 
https://upgrad.id/rekrutmenAP1 Perlu 
diperhatikan, Angkasa Pura tidak 
melakukan pungutan dalam bentuk 
apapun termasuk menjanjikan 
pengembalian dana akomodasi, 
trasnportasi, konsumsi dan 
sebagainya. Pelamar juga diimbau 
berhati-hati karena Angkasa Pura tidak 
bekerja sama dengan agen perjalanan 
apapun.

Tanah Air



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

mengundang presiden untuk bersaksi 
di depan penyelidiknya tetapi dia 
menolak hadir.
Untuk mulai ke tahap selanjutnya, 
Demokrat yang menguasai DPR harus 
mengirim pasal pemakzulan ke Senat. 
Tapi Ketua DPR, Nancy Pelosi 
menolak melakukannya sampai aturan 
persidangan Senat disepakati 
Demokrat.
Ketua Senat, Mitch McConnell, akan 
menentukan aturan dan jadwal 
persidangan dan Demokrat ingin 
McConnell menyiapkan rincian saksi-
saksi yang akan dihadirkan dan 
kesaksian apa saja yang 
diizinkan.McConnell sampai saat ini 
masih menolak untuk melakukannya. 

"Kami masih menemui jalan buntu," 
katanya, setelah pertemuan singkat 
dengan pemimpin Senat dari Demokrat, 
Chuck Schumer.McConnell memimpin 
mayoritas di Senat, dengan 53 kursi 
Republik dari 100 kursi. 
Melengserkan Trump akan membutuhkan 
dua pertiga suara di Senat.McConnell 
menyebut proses pemakzulan sebagai 
"yang paling terburu-buru, tidak 
menyeluruh, dan paling tidak adil" dalam 
sejarah.Demokrat ingin setidaknya empat 
pejabat dan mantan Gedung Putih akan 
bersaksi terkait dengan dugaan 
kongkalikong Trump dengan Ukraina. 
Demokrat juga mengatakan persidangan 
harus adil, senator yang bertindak 
sebagai hakim tidak memihak.

Angkasa Pura I Buka Lowongan

PT Angkasa Pura I membuka lowongan 
pekerjaan untuk kualifikasi pendidikan D3 
dan S1 untuk semua jurusan, kecuali 
latar belakang pendidikan dan 
kesehatan. Lowongan tersebut terbuka 
untuk posisi officer dan technician. 
Informasi tersebut diumumkan melalui 
akun resmi Instagram @ap_airports. 
“#Sahabat
AP1, ada 
kabar baik 
nih! 
Angkasa 
Pura 
Airports 
sekarang 
membuka 
lowongan 
pekerjaan 
dengan 
syarat 
yang 
tertera di 
atas. 
Informasi lebih lanjut bisa kamu dapatkan 
melalui tautan 
https://ap1.link/recruitment. Nah, 
mengingat maraknya penipuan yang 
mengatasnamakan Angkasa Pura 
Airports, diharapkan kalian lebih teliti dan 
selalu membuka website atau media 
sosial resmi dari Angkasa Pura Airports 
untuk mendapatkan info yang valid, ya! 
Selamat berjuang ya, #SahabatAP1! 
Kami tunggu di Angkasa Pura Airports. 
???? . #AngkasaPura1 #AP1GoBeyond " 
Saat dikonfirmasi, Corporate 
Communications Senior Manager PT 
Angkasa Pura I (Persero), Awaludin 
membenarkan adanya informasi tersebut. 
“Kami sudah sampaikan di medsos,” 
ujarnya saat dihubungi Kompas.com, 
Sabtu (21/12/2019). Adapun untuk 
informasi selengkapnya bisa diakses 
melalui link https://ap1.link/recruitment 
yang mengarah pada link resmi Angkasa 
Pura 1 
https://ap1.co.id/id/information/recruit
ment Lowongan ini ditujukan untuk 
pelamar yang merupakan warga negara 

Indonesia (WNI) kelahiran minimal 
1992. Penempatan seluruh Indonesia 
Selain itu, persyaratan lain adalah 
pelamar harus sehat jasmani dan 
rohani yang dinyatakan dengan surat 
keterangan sehat dari rumah sakit atau 
dokter pemerintah. Pelamar juga tidak 
boleh buta warna, tidak bertato, dan 

tidak 
bertindik. 
Nantinya 
peserta 
juga 
diharuskan 
untuk 
bersedia 
ditempatka
n di 
seluruh 
wilayah PT 
Angkasa 
Pura I 
(persero). 
Persyarata

n lain peserta juga diharuskan memiliki 
IPK minimal 3,00 serta memiliki nilai 
TOEFL yang dibuktikan dengan 
sertifikat yang sah dengan nilai 
minimal: TOEFL-Like, ITP TOEFL, 
Paper-Based Test TOEFL (PBT): 500 
Computer-Based Test TOEFL (CBT) : 
180 Internet-Based test TOEFL (IBT): 
61 IELTS: 6 Nantinya proses 
rekrutmen dan seleksi akan 
dilaksanakan di Yogyakarta. Untuk 
informasi selengkapnya bisa diakses 
melalui 
https://ap1.co.id/id/information/recru
itment Sementara pendaftaran dibuka 
secara online dengan mengakses 
https://upgrad.id/rekrutmenAP1 Perlu 
diperhatikan, Angkasa Pura tidak 
melakukan pungutan dalam bentuk 
apapun termasuk menjanjikan 
pengembalian dana akomodasi, 
trasnportasi, konsumsi dan 
sebagainya. Pelamar juga diimbau 
berhati-hati karena Angkasa Pura tidak 
bekerja sama dengan agen perjalanan 
apapun.

Tanah Air



26 25 
www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Kepolisian Hong Kong membekukan 
dana sebesar US$9 juta atau setara 
dengan Rp125 miliar yang merupakan 
hasil penggalangan dana para 
demonstran antipemerintah.
Melansir CNN, polisi juga dilaporkan 
telah menangkap empat orang yang 
melakukan penggalangan dana 
tersebut dengan tuduhan pencucian 
uang.Keempat orang itu, menurut 
pelaksana tugas Kepala Divisi 
Investigasi Keuangan Biro Narkotika 
Kepolisian Hong Kong, Chan Wai-kei, 
diduga terkait dengan Spark 
Alliance.Spark Alliance merupakan 
organisasi nirlaba yang didirikan pada 
2016 untuk membantu para 
demonstran membayar kasus hukum 
mereka.Dalam enam bulan terakhir, 
Spark Alliance telah mendonasikan 
dana sebesar US$2,3 juta.Sampai saat 
ini kepolisian Hong Kong telah menyita 
uang sebesar US$16,7 ribu. Mereka 
juga menyita 3.300 kupon supermarket, 
dua laser, enam panah dan alat-alat 
pelindung diri lain.Polisi menduga 
beberapa donasi yang mengalir ke 
Spark Alliance dialihkan ke perusahaan 
cangkang. Kemudian sejumlah donasi 
digunakan untuk membeli produk 
asuransi pribadi.Chan mengatakan satu 
dari empat orang tersangka yang 
ditangkap menerima keuntungan dari 
polis asuransi dan merupakan pemilik 
dari perusahaan cangkang 
tersebut.Saat ditanya mengenai apakah 
mendonasikan uang untuk proses 
hukum terhitung pencucian uang, Chan 
tidak menjawab dengan pasti. Ia malah 
menjelaskan apa arti dari pencucian 
uang."Pencucian uang adalah ketika 
kalian terus mengatur uang yang kalian 
tahu didapat dari tindakan melanggar 
hukum," kata Chan.Spark Alliance 
merespons tindakan kepolisian Hong 
Kong melalui laman Facebook resmi. 
Menurut mereka tindakan polisi curang, 
mencemarkan nama baik organisasi 
dan para demonstran.Selain itu, Spark 
Alliance juga mengatakan mereka tidak 

Hong Kong Bekukan Dana Untuk Demonstran

Internasional

akan berkomentar lebih lanjut karena 
tersangka yang ditangkap memiliki 
pengacara dan saat ini terlibat dalam 
proses hukum.Merespons penangkapan 
tersebut, sejumlah demonstran yang 
mengenakan pakaian hitam dan masker 
berkumpul di luar gedung grup bank 
HSBC pada Jumat (20/12) kemarin. Pada 
laman Facebook, Spark Alliance 
menyatakan akun HSBC mereka ditutup 
sejak November, namun tak menjelaskan 
alasannya.HSBC menyatakan bahwa 
penutupan akun tersebut tidak terkait 
dengan situasi Hong Kong saat ini. 
Mereka mengatakan selalu berkomunikasi 
dengan pelanggan untuk mendapat 
informasi yang tepat bila menemukan 
akivitas yang tidak biasa."Selama 
beberapa bulan terakhir komunikasi 
dengan pelanggan, sejumlah persyaratan 
tidak terpenuhi, dan karena itu kami 
menutup akun mereka," keterangan 
HSBC.Lebih dari 6.000 orang telah 
ditahan dalam enam bulan terakhir di 
Hong Kong. Mayoritas dituduh atas 
kerusuhan, dengan ancaman penjara 
hingga 10 tahun.Hingga saat ini, 
demonstrasi Hong Kong yang dimulai 
sejak Juni lalu masih berlangsung. 
Mereka memprotes Undang-Undang yang 
membolehkan pemerintah Hong Kong 
mengekstradisi terduga kriminal ke China-
-yang memiliki sistem hukum berbeda 
dengan Hong Kong.Demonstran 
menganggap UU itu akan mengancam 
kebebasan warga Hong Kong.
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Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan 
Hasto Kristiyanto membenarkan Wakil 
Bupati Bandung Barat  Hengky 
Kurniawan bergabung ke PDI-P setelah 
keluar dari Partai Demokrat. Menurut 
Hasto, PDI-P 
memiliki daya 
tarik tersendiri 
bagi banyak 
politisi, terlebih 
dengan 
perolehan suara 
partai 
berlambang 
banteng ini 
dalam Pemilu 
2019 lalu. "PDI 
Perjuangan ini 
menawarkan 
sebuah 
kebebasan 
ideologis yang dibumikan dalam jalan 
politik ekonomi dan kebudayaan. Tentu 
banyak yang tertarik terlebih dengan hasil 
pemilu di mana PDI-P begitu tajam 
mendapatkan serangan tetapi akhirnya 
rakyat memberikan kepercayaan," kata 
Hasto, di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, 
Minggu (21/12/2019). Hasto pun 
membantah tudingan politisi Partai 
Demokrat Andi Arief yang menyebut 
bahwa kepindahan Hengky karena 
ditawari menjadi bupati. Hasto 
menegaskan, partainya tidak memiliki 
tradisi membajak kader partai lain untuk 
memenangkan pertarungan pemilu. 
"Kami tidak punya tradisi membajak 
kader partai lain untuk kepentingan 
kekuasaan, kami tidak punya rekam jejak 
untuk menggunakan kekuasaan di dalam 
hukum untuk kemenangan elektoral," 
kata Hasto. Pada prinsipnya, kata dia, 
PDI Perjuangan mengelola kekuasaan 
dengan cara membangun organisasi, 
tidak menempuh jalan pintas. "Kami 
sebagai partai lebih memilih mendorong 
kader-kader internal. Kami lebih memilih 
membangun organisasi yang organik, 
yang tumbuh dari bawah sebagai sebuah 
kekuatan riil dari organisasi kepartaian 

Hengky Kurniawan Gabung PDI-P
ini," katanya. Hengky Kurniawan 
sebelumnya mundur dari Partai 
Demokrat. Hal ini dibenarkan Ketua 
Badan Pembinaan Organisasi 
Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) 

Dewan 
Pimpinan 
Cabang Partai 
Demokrat 
Kabupaten 
Bandung Barat 
Elsa Ikdul 
Farid. Elsa 
mengatakan, 
seluruh kader 
Demokrat di 
Bandung Barat 
kecewa atas 
keputusan 
Hengky"Kami 
DPC Partai 

Demokrat mendengarkan suara dari 
kader-kader yang merasa kecewa dari 
mulai Ranting, PAC dan Pengurus, 
biarlah masyarakat yang menilai terkait 
sikap politik yang diambil Hengky," kata 
Elsa dalam keterangan tertulis yang 
diterima Kompas.com, Jumat 
(20/12/2019). Adapun seperti dikutip 
dari TribunJabar.id, surat resmi perihal 
pengunduran diri itu beredar di di 
kalangan wartawan. Surat tersebut 
ditujukan kepada Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Demokrat di Jakarta pada 
tanggal 16 Desember 2019 dan sudah 
ditandantangani Hengki. "Saya 
menyatakan secara resmi 
mengundurkan diri dari Partai 
Demokrat. Pilihan ini saya ambil secara 
sadar dan dengan penuh 
pertimbangan, tanpa paksaan dan 
intervensi dari pihak manapun," tulis 
Hengky Kurniawan dalam surat resmi 
tersebut. Hengky Kurniawan juga 
mengucapkan terima kasih dan 
meminta maaf kepada pimpinan Partai 
Demokrat dan semua kader yang 
sudah memberikan kesempatan di 
Partai Demokrat sebagai Ketua MPC 
Kabupaten Bandung Barat.
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Tanah Air

Kepolisian Hong Kong membekukan 
dana sebesar US$9 juta atau setara 
dengan Rp125 miliar yang merupakan 
hasil penggalangan dana para 
demonstran antipemerintah.
Melansir CNN, polisi juga dilaporkan 
telah menangkap empat orang yang 
melakukan penggalangan dana 
tersebut dengan tuduhan pencucian 
uang.Keempat orang itu, menurut 
pelaksana tugas Kepala Divisi 
Investigasi Keuangan Biro Narkotika 
Kepolisian Hong Kong, Chan Wai-kei, 
diduga terkait dengan Spark 
Alliance.Spark Alliance merupakan 
organisasi nirlaba yang didirikan pada 
2016 untuk membantu para 
demonstran membayar kasus hukum 
mereka.Dalam enam bulan terakhir, 
Spark Alliance telah mendonasikan 
dana sebesar US$2,3 juta.Sampai saat 
ini kepolisian Hong Kong telah menyita 
uang sebesar US$16,7 ribu. Mereka 
juga menyita 3.300 kupon supermarket, 
dua laser, enam panah dan alat-alat 
pelindung diri lain.Polisi menduga 
beberapa donasi yang mengalir ke 
Spark Alliance dialihkan ke perusahaan 
cangkang. Kemudian sejumlah donasi 
digunakan untuk membeli produk 
asuransi pribadi.Chan mengatakan satu 
dari empat orang tersangka yang 
ditangkap menerima keuntungan dari 
polis asuransi dan merupakan pemilik 
dari perusahaan cangkang 
tersebut.Saat ditanya mengenai apakah 
mendonasikan uang untuk proses 
hukum terhitung pencucian uang, Chan 
tidak menjawab dengan pasti. Ia malah 
menjelaskan apa arti dari pencucian 
uang."Pencucian uang adalah ketika 
kalian terus mengatur uang yang kalian 
tahu didapat dari tindakan melanggar 
hukum," kata Chan.Spark Alliance 
merespons tindakan kepolisian Hong 
Kong melalui laman Facebook resmi. 
Menurut mereka tindakan polisi curang, 
mencemarkan nama baik organisasi 
dan para demonstran.Selain itu, Spark 
Alliance juga mengatakan mereka tidak 

Hong Kong Bekukan Dana Untuk Demonstran

Internasional

akan berkomentar lebih lanjut karena 
tersangka yang ditangkap memiliki 
pengacara dan saat ini terlibat dalam 
proses hukum.Merespons penangkapan 
tersebut, sejumlah demonstran yang 
mengenakan pakaian hitam dan masker 
berkumpul di luar gedung grup bank 
HSBC pada Jumat (20/12) kemarin. Pada 
laman Facebook, Spark Alliance 
menyatakan akun HSBC mereka ditutup 
sejak November, namun tak menjelaskan 
alasannya.HSBC menyatakan bahwa 
penutupan akun tersebut tidak terkait 
dengan situasi Hong Kong saat ini. 
Mereka mengatakan selalu berkomunikasi 
dengan pelanggan untuk mendapat 
informasi yang tepat bila menemukan 
akivitas yang tidak biasa."Selama 
beberapa bulan terakhir komunikasi 
dengan pelanggan, sejumlah persyaratan 
tidak terpenuhi, dan karena itu kami 
menutup akun mereka," keterangan 
HSBC.Lebih dari 6.000 orang telah 
ditahan dalam enam bulan terakhir di 
Hong Kong. Mayoritas dituduh atas 
kerusuhan, dengan ancaman penjara 
hingga 10 tahun.Hingga saat ini, 
demonstrasi Hong Kong yang dimulai 
sejak Juni lalu masih berlangsung. 
Mereka memprotes Undang-Undang yang 
membolehkan pemerintah Hong Kong 
mengekstradisi terduga kriminal ke China-
-yang memiliki sistem hukum berbeda 
dengan Hong Kong.Demonstran 
menganggap UU itu akan mengancam 
kebebasan warga Hong Kong.

Dijual
 Minivan Chevy
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Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan 
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Bupati Bandung Barat  Hengky 
Kurniawan bergabung ke PDI-P setelah 
keluar dari Partai Demokrat. Menurut 
Hasto, PDI-P 
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politisi, terlebih 
dengan 
perolehan suara 
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banteng ini 
dalam Pemilu 
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Lima pimpinan KPK periode 2019-2024 
resmi dilantik Presiden Jokowi di Istana 
Negara, Jumat (20/12). Mereka antara 
lain; Ketua KPK Firli Bahuri, Nawawi 
Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul 
Ghufron dan Alexander Marwata.Semua 
pihak berharap di bawah kepemimpinan 
Firli Bahuri dkk, korupsi di Indonesia bisa 
berkurang dan para koruptor dapat 
dihukum secara tegas tanpa pandang 
bulu.Janji akan memperkokoh dan 
memperkuat KPK dalam memberantas 
korupsi dilontarkan oleh Firli cs. Berikut 
deretan janji manis pimpinan KPK yang 
baru dilantik:
1.Janji Tidak Tebang Pilih

Firli Bahuri mengatakan terpilihnya 
dirinya menjadi Ketua KPK merupakan 
tanggung jawab dunia akhirat dalam 
memberantas korupsi di negeri 
ini."Dengan terpilihnya saya sebagai 
Ketua KPK tentunya ada tanggung 
jawab dunia dan akhirat yang harus 
saya pertanggung jawabkan kepada 
masyarakat Indonesia," kata Firli 
Bahuri saat kunjungan kerja ke 
Kabupaten Ogan Komering Ulu 
(OKU), Sumatera Selatan di Mapolres 
OKU, Sabtu (14/9/2019), seperti 
dilansir Antara.Ia menegaskan, 
pemberantasan korupsi akan 
dilakukan sebagaimana pengertian 

Janji 5 Pimpinan Baru KPK

Tanah Air

Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Peluang terbuka lebar bagi Anda jika 
Anda mau berusaha keras untuk 
mendapatkannya. Strategi baru 
memangsangatdiperlukan.
Cinta: Perlu kejujuran bagi kedua 
pasangan. 

Mungkin saat ini jalannya terasa berat, 
tetap berpikir positif saja Cinta 
pertengkaran sering menyapa Anda 
dan pasangan. Sebenarnya semua itu 
dapat Anda lalui. Karena Anda berdua 
saling mencintai dan memahami

menyimpan permasalahan sendiri 
tentunya bukan hal yang baik dalam 
dunia karier, karena Anda tidak bekerja 
sendirian, Jangan sampai saat Anda 
ingin meluruskan masalah namun 
malah membuatnya menjadi kacau.
Cinta: Coba kendalikan emosi Anda 
dan jangan terlampau sensitif.

Jika Anda diminta untuk memilih mana 
yang harus di prioritas bagi Anda, 
sepertinya Anda akan memilih 
pekerjaan
Cinta: Cobalah untuk lebih fokus dan 
menjaga hati Anda. Kesetiaan Anda 
akan diuji dan berusahalah untuk dapat 
melewatinya.

Minggu ini akan Anda lewati dengan 
banyak proses pembelajaran, di 
antaranya Anda akan belajar melihat 
sesuatu dari sudut pandang orang lain. 
ada baiknya Anda lebih mampu untuk 
lebih objektif dan memandang dari 
segala sisi. 
Cinta: Tampaknya ini akan menjadi 
kencan yang sangat lebih 
menyenangkan.

Nampaknya saat ini Anda adalah satu-
satunya orang dalam keluarga yang 
bisa melakukan banyak hal bagi yang 
lainnya. Kondisi mereka memang lagi 
kurang beruntung selayaknya bisa 
Anda tolerir. 

Cinta: Tetap saling memperhatikan seperti 
sebelumnya. Dan tampaknya semakin 
hari semakin harmonis.

Staminamu yang sedang baik membuat 
Anda terdorong melakukan banyak hal 
yang selama ini Anda tunda. Selama Anda 
mampu, kenapa nggak? 
Cinta: Anda wajar untuk cemburu pasa 
pasangan.Anda harus lebih dewasa 
dalam berpikir.

Cobalah proporsionalkan dalam membagi 
waktu antara pekerjaan dan waktu santai. 
Sesal kemudian tidak berguna, jadi 
kenapa tidak Anda mulai dari sekarang?
Cinta: Hubungan Anda berada di ujung 
tanduk. Ubah sikap Anda bila masih 
mendambakannya bersama.

Akan ada persoalan baru. Keuangan 
Anda mengkhawatirkan.Cari setiap 
peluang yang ada, jadikan hal tersebut 
sesuatu yang menguntungkanCinta: 
Jangan terlena pada situasi sekarang. 

Pangkas rencana pengeluaran yang tidak 
penting. Kesabaran dan ketenangan akan 
membawa banyak hal positif di minggu ini 
.Cinta: Pasangan Anda berbuat ulah lagi? 
Tenang sabar jangan terburu membuat 
keputusan yang salah di kemudian hari. 

Berikan sedikit kesenangan buat diri 
sendiri, agar semangat kerja Anda pulih 
kembali

Cinta: Pasangan Anda bertindak sedikit 
aneh di minggu ini. Ingat untuk lebih sabar 
menghadapinya yang paling utama. 

Cobalah untuk tidak terlalu boros. 
Beberapa hari ke depan akan ada 
pengeluaran yang cukup besar. Jangan 
lupa beramal. 
Cinta: Jalani hidup baru dan cobalah 
beradaptasi dengan orang baru yang saat 
ini ada untuk Anda, mungkin dia menjadi 
yang terbaik buat Anda.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
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pemberantasan korupsi berdasarkan 
undang-undang dan aturan hukum yang 
berlaku. Salah satunya tidak akan 
tebang pilih memberantas 
korupsi."Dalam memberantas korupsi 
saya tidak akan tebang pilih siapapun 
yang melakukan akan ditindak tegas 
sesuai hukum yang berlaku," tegas Firli.
2.Janji Jalankan Tugas Sesuai UU KPK
Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan 
dirinya akan profesional memimpin KPK 
sesuai dengan tugas pokoknya 
sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2019. Ada enam poin dalam Pasal 
6."Melakukan pencegahan, melakukan 
monitoring atas program pemerintah, 
melakukan koordinasi oleh seluruh 
instansi yang berwenang memberantas 
korupsi, melakukan supervisi terhadap 
seluruh instansi yang berwenang untuk 
pemberantasan korupsi, melakukan 
penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan, melaksanakan putusan 
pengadilan dan hakim yang telah 
memperoleh putusan penetap," kata Firli 
di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, 
Selasa (3/12/2019).Filri menegaskan, 
enam tupoksi itu menjadi acuan kinerja 
KPK. Sebesar atau sekecil apapun 
perkara yang ditangani lembaga 
antirasuah itu."Prinsip kita untuk 
Indonesia ini bebas dari korupsi," ujar 
Firli.
3.Tak Asal Terbitkan SP3
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi 
Pomolango mengatakan tidak akan asal 
menerbitkan surat perintah penghentian 
penyidikan (SP3). Ia mengatakan aturan 

mengeluarkan SP3 yang diatur UU 
KPK terbaru tidak akan sembarangan. 
Semua harus dilandasi pertimbangan 
hukum yang jelas, contohnya 
tersangka meninggal dalam proses 
penyidikan."Yang jelas UU 
memberikan ruang bahwa 
kemungkinan SP3 terbuka tentu harus 
dilatarbelakangi contoh kemarin ada 
yang meninggal," kata Nawawi di 
Gedung KPK, Rabu (18/12).
4.Harapan Jokowi
Presiden Jokowi menaruh harapan 
kepada Komjen Firli Cs yang baru saja 
dilantik sebagai Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
periode 2019-2023. Jokowi berharap 
Firli dan empat pimpinan KPK lainnya 
dapat memberi penguatan terhadap 
lembaga antirasuah
."Saya berharap sekali lagi penguatan 
KPK itu betul-betul nyata, 
pemberantasan korupsi bisa 
sistematis sehingga betul-betul 
memberikan dampak yang baik bagi 
ekonomi, bagi negara kita," kata 
Jokowi kepada wartawan di Istana 
Negara Jakarta, Jumat (20/12).Jokowi 
meyakini Firli dan pimpinan lainnya 
dapat membawa KPK lebih baik. 
Terlebih, saat ini juga didampingi 
dewan pengawas KPK yang 
mempunyai latar belakang 
mumpuni."Saya meyakini insyaAllah 
beliau-beliau Ketua KPK dan 
Komisioner KPK bisa membawa KPK 
yang lebih baik dengan didampingi 
dewas KPK," ujarnya.
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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)

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte 
menantang Mahkamah Kriminal 
Internasional (ICC) pada Jumat (20/12), 
untuk menangkap atau 
menggantungnya atas tuduhan 
pembunuh
an di luar 
hukum 
dalam 
perang 
terhadap 
narkoba. 
Namun 
Duterte 
juga 
mengataka
n menolak 
bekerja 
sama 
dengan 
pihak asing 
jika 
diadili.ICC 
yang 
bermarkas 
di Den 
Haag belum memutuskan apakah akan 
menyelidiki Duterte atas tewasnya 
ribuan orang dalam perang narkoba. 
Para aktivis menuding Duterte 
melakukan kejahatan kemanusiaan 
karena menembak mati orang tanpa 
proses hukum."Kalian tidak membuat 
saya takut bahwa kalian akan 
memenjarakan saya di ICC. Saya tidak 
akan pernah mengizinkan diri saya 
menjawab orang-orang kulit putih ini," 
kata Duterte dalam pidatonya di 
hadapan para kadet militer dan 
pasukan cadangan, dilansir dari 
Channel News Asia, Sabtu 
(21/12)."Saya tidak akan pernah, tak 
akan pernah, tak akan pernah 
menjawab satu pun pertanyaan dari 
kalian. Itu omong kosong bagi saya. 
Saya hanya bertanggung jawab 
terhadap rakyat Filipina. Rakyat Filipina 
yang akan mengadili. Dan jika kalian 
menggantung saya atas apa yang saya 
lakukan, silakan. Dengan senang hati," 

Duterte Tantang ICC
tambahnya.Duterte juga mengecam PBB 
setelah badan HAM lembaga dunia itu 
menyetujui resolusi pada Juli lalu untuk 
menyelidiki dugaan pelanggaran di 
Filipina.Mantan wali kota itu berulang kali 

mengejek 
ICC dan 
mengancam 
akan 
menampar 
atau 
menangkap 
jaksa 
penuntutnya
, yang pada 
Februari 
2018 
mengumum
kan tengah 
dilakukan 
pemeriksaan 
pendahulua
n terkait 
perang 
narkoba.Dut
erte 

menanggapinya dengan secara sepihak 
membatalkan keanggotaan negaranya di 
ICC sebulan kemudian, tanpa persetujuan 
legislatif. Amnesty International menyebut 
langkahnya "salah arah" dan 
"pengecut".Jaksa ICC mengatakan 
yurisdiksi berlaku untuk kejahatan yang 
dilakukan ketika suatu negara adalah 
anggota ICC.Kelompok-kelompok HAM 
mengatakan tindakan perang anti-
narkoba Duterte telah menyebabkan 
pembunuhan sistematis. Polisi 
mengatakan hampir 7.000 orang yang 
mereka bunuh adalah tersangka narkoba 
melawan saat ditangkap.

Internasional
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