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Februari adalah bulan kasih sayang, 
kata orang. Mungkin, Februari 2020 
adalah bulan kasih sayang yang 
meninggalkan kenangan menyesakkan 
bagi Bunga Citra Lestari penyanyi dan 
juri Indonesian Idol. Bagaimana tidak, 
belahan jiwanya Ashraf Sinclair 
berpulang secara mendadak. Kematian 
selalu menjadi pengingat bahwa 
seberapa powerfullnya seseorang, 
seberapa rupawan dan hartawan, 
seberapa pandai dan karir menjulang 
kelak kita semua pasti berpulang. 
Sosok penting dalam keluarga kecilnya 

ini, kini telah berpulang ke rumah Tuhan. 
Sebuah kesedihan yang mendalam dan 
turut bela sungkawa kepada keluarga 
yang ditinggalkan. Dilansir dari 
kompas.com, mendiang suami BCL yang 
bernama lengkap Ashraf Sinclair 40 
meninggal akibat serangan jantung 18 
Februari 2020 sekitar pukul 4.15 pagi. 
Manager BCL Doddy mengatakan Ashraf 
Sinclair tidak memiliki riwayat penyakit 
tertentu. Padahal selama hidupnya suami 
bcl tersebut tidak pernah mengeluhkan 
penyakit apapun. Dalam usia yang 
terbilang muda, Ashraf harus berpulang 
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karena penyakit yang tiba-tiba 
mencabut nyawa. Ashraf bukanlah 
orang pertama yang meninggal akibat 
serangan jantung, sebelumnya 
beberapa nama-nama artis yang 
populer seperti Mike Mohede, Adjie 
Massaid, Bondan Winarno, Jojon dan 
nama nama beken yang lain juga tewas 
direnggut oleh penyakit ini. Ashraf 
Daniel Mohammed Sinclair akrab disapa 
Ashraf Sinclair. Ia lahir di Britania Raya 
London, Inggris, 18 September 1979. Ia 
adalah aktor asal Malaysia. Ia 
merupakan adik kandung dari model 
asal Malaysia Aishah Sinclair. Nama 
Ashraf melejit di Malaysia setelah 
berperan sebagai Eddy dalam film Gol 
dan Gincu (2005) yang dilanjutkan 
dengan serial televisinya setahun 
kemudian. Pria keturunan Australia, 
Malaysia dan Jepang ini mulai dikenal di 
Indonesia sejak foto-foto mesra 
bersama artis/penyanyi Bunga Citra 
Lestari beredar di dunia maya pada 
pertengahan tahun 2007. Setelah 
beberapa kali dikabarkan akan menikah, 
Ashraf dan Bunga akhirnya menikah 
pada tanggal 8 November 2008. Akad 
nikah diadakan di Jakarta, 8 November 

2008 di Masjid Al Bina, Senayan. Pada 
akad tersebut, Ashraf memberikan mas 
kawin berupa sepasang anting berlian 1,5 
karat. Sedangkan resepsi pernikahan 
diadakan dua kali, yakni di Jakarta, 
Indonesia dan di Kuala Lumpur, 
Malaysia. Di Jakarta, Indonesia resepsi 
digelar di Golden Ballroom Hotel Sultan 
Carlton di Jakarta. Menyusul kemudian 
resepsi di Kuala Lumpur, Malaysia di The 
Saujana Kuala Lumpur Hotel, Subang 
dan Klub Golf Petaling Jaya. Pada 
tanggal 22 September 2010 Pasangan 
Ashraf dan Bunga dikaruniai seorang 
anak laki-laki yang diberi nama Noah 
Sinclair. Karier akting Ashraf di Indonesia 
semakin bersinar bersama dengan 
istrinya, Bunga, dengan main bersama 
mereka dalam satu film komedi romantis, 
Saus Kacang yang rilis pada 2008. 
Ashraf juga aktif berperan dalam 
sejumlah sinetron dan FTV. Total sudah 
13 judul sinetron yang ia bintangi sejak 
2008 hingga 2020. Dilansir Kompas.com, 
saat itu BCL baru pulang dari menjadi juri 
di Indonesian Idol. BCL sempat 
berbincang-bincang dengan Ashraf. BCL 
kemudian pergi ke kamar mandi untuk 
ganti baju dan bersih-bersih, namun 
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sekembalinya dari kamar mandi 
tersebut Ashraf sudah tak sadarkan diri. 
“Ya biasalah, Bunga pulang dari Idol 
sempat ngobrol. (Dibecandain) 
layaknya orang tidur, ke kamar mandi 
ganti baju bersih-bersih, pas balik (BCL) 
Ashraf-nya sudah enggak ada,” kata 
Doddy di San Diego Hills Karawang, 
Jawa Barat, Selasa (18/2/2020). Doddy 
manajer BCL mengaku dibangunkan 
dan diberitahu oleh pembantunya kalau 
Ashraf dibawa ke rumah sakit MMC. 
“Semua telepon aku jam 4 pagi, enggak 
ada yang WhatsApp, aku pikir ada apa, 
ya. Sampai pembantu aku yang 
bangunin aku, katanya Mas Ashraf 
dibawa ke rumah sakit," ujarnya. Ia 
sempat mendapat telepon lalu 
mendapat pesan singkat dari BCL saat 
itu. “Bunga cuma teks aku, Ashraf 
sudah enggak ada (meninggal dunia), 
kurang lebih kayak gitu sih. Aku sudah 

enggak bisa mikir, aku jalan ke sana,” 
katanya. Sementara itu, rekan kerja BCL 
di Indonesian Idol, Maia Estianty juga 
menceritakan detik-detik meninggalnya 
Ashraf. Maia yang datang melayat di 
rumah duka mengatakan meninggalnya 
suami BCL terjadi begitu cepat. Maia 
Estianty lantas membagikan cerita yang 
didengarnya dari rumah duka soal detik-
detik Ashraf Sinclair meninggal dunia. 
"Menurut dari dalam, enggak ada 
masalah. Bahkan sempat ditinggal 
bersihkan muka make up, pulang dari Idol 
kan," kata Maia seperti dikutip 
TribunStyle. Istri pengusaha Irwan 
Mussry itu mengatakan Ashraf sempat 
minta dibuatkan mie instan, namun ketika 
dibangunkan, Ashraf sudah tidak bangun. 
"Terus pesen mie instan gitu, terus pas 
abis bersihin muka dibangunin enggak 
bangun. Jadi peristiwanya sangat cepat," 
lanjut Maia Estianty. Ketika proses 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

sekembalinya dari kamar mandi 
tersebut Ashraf sudah tak sadarkan diri. 
“Ya biasalah, Bunga pulang dari Idol 
sempat ngobrol. (Dibecandain) 
layaknya orang tidur, ke kamar mandi 
ganti baju bersih-bersih, pas balik (BCL) 
Ashraf-nya sudah enggak ada,” kata 
Doddy di San Diego Hills Karawang, 
Jawa Barat, Selasa (18/2/2020). Doddy 
manajer BCL mengaku dibangunkan 
dan diberitahu oleh pembantunya kalau 
Ashraf dibawa ke rumah sakit MMC. 
“Semua telepon aku jam 4 pagi, enggak 
ada yang WhatsApp, aku pikir ada apa, 
ya. Sampai pembantu aku yang 
bangunin aku, katanya Mas Ashraf 
dibawa ke rumah sakit," ujarnya. Ia 
sempat mendapat telepon lalu 
mendapat pesan singkat dari BCL saat 
itu. “Bunga cuma teks aku, Ashraf 
sudah enggak ada (meninggal dunia), 
kurang lebih kayak gitu sih. Aku sudah 

enggak bisa mikir, aku jalan ke sana,” 
katanya. Sementara itu, rekan kerja BCL 
di Indonesian Idol, Maia Estianty juga 
menceritakan detik-detik meninggalnya 
Ashraf. Maia yang datang melayat di 
rumah duka mengatakan meninggalnya 
suami BCL terjadi begitu cepat. Maia 
Estianty lantas membagikan cerita yang 
didengarnya dari rumah duka soal detik-
detik Ashraf Sinclair meninggal dunia. 
"Menurut dari dalam, enggak ada 
masalah. Bahkan sempat ditinggal 
bersihkan muka make up, pulang dari Idol 
kan," kata Maia seperti dikutip 
TribunStyle. Istri pengusaha Irwan 
Mussry itu mengatakan Ashraf sempat 
minta dibuatkan mie instan, namun ketika 
dibangunkan, Ashraf sudah tidak bangun. 
"Terus pesen mie instan gitu, terus pas 
abis bersihin muka dibangunin enggak 
bangun. Jadi peristiwanya sangat cepat," 
lanjut Maia Estianty. Ketika proses 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

pemakaman, BCL tak kuasa menahan 
air mata yang mengalir ketika 
menyaksikan jenazah suaminya. 
Dikutip tayangan YouTube KH 
Infotainment, BCL belum banyak 
berbicara ketika ditemui awak media, 
karena masih syok. Di hadapan awak 
media, Bunga hanya meminta doa 
untuk mendiang suaminya agar 
dilapangkan jalannya. “Untuk teman-
teman semuanya, saya cuma mau 
minta doa untuk Ashraf." "Semoga 
diberi jalan yang lapang dan diberikan 
yang terbaik untuk Ashraf nya disana,” 
ucap BCL saat ditemui di San Diego 

Sudah lebih satu hari lewat Ashraf Sinclair 
berpulang, tapi guncangan atas 
kematiannya masih terasa hingga detik ini 
karena media masih mengharu-biru 
menampilkan kenangan dan kebaikan 

Hills Karawang, Jawa Barat, Selasa 
(18/2/2020). Tak lupa, BCL juga sempat 
meminta doa untuk dirinya dan putranya, 
Noah Sinclair agar diberi kekuatan dalam 
menjalani hari ke depannya. “Saya minta 
doa untuk Ashraf, doa untuk noah itu aja 
sih yang aku bisa bilang hari ini." 
"Makasih buat teman-teman semua. I 
hope everything gets better soon,” tutur 
BCL. 

almarhum semasa hidup. Karena, 
banyak yang tidak menyangka sama 
sekali. Dan sebelumnya, tidak juga 
mendengar kabar kalau aktor Malaysia 
yang lantas berlayar ke Indonesia, 
menderita suatu penyakit. Ashraf 
dikenal sebagai ayah dan suami yang 
baik, family man. Akun instagramnya 
sering mempertontonkan kebersamaan 
mereka bertiga. Kehidupan rumah 
tangga Ashraf dan BCL juga minim 
gosip. Entah karena mereka pandai 
menyembunyikan masalah atau 
memang tak pernah menemui masalah 
besar dalam mengayuh biduk rumah 
tangga. Sepertinya, dia sehat-sehat 
saja. Senin malam ia masih sempat 
mengantarkan BCL yang bertugas 
sebagai salah satu juri Indonesian Idol. 
Sebagaimana kesaksian Daniel 
Mananta yang sempat berpapasan 
dengannya ketika menuju studio salah 
satu televisi swasta. Ashraf tampak 
sehat dan ceria. Menyapa dengan 
ramah seperti biasa. Tanpa banyak 
publikasi  ternyata Ashraf adalah 
donatur tetap di sebuah panti asuhan. 
Bahkan menurut ketua yayasan, Ashraf 
sering datang di malam hari 
membagikan rezeki mesti ketua 

yayasan tak hadir untuk menyambut dan 
menemuinya. Ashraf juga ramah dan 
mengajak anak-anak panti 
berkomunikasi. Bukan sekadar menjadi 
donatur yang menyisihkan harta, tetapi 
meluangkan waktu untuk bertegur sapa, 
secara rutin dan berkala pula. Dia sadar 
benar bahwa berbuat kebaikan adalah 
bekal menjemput kematian. Ketua 
Yayasan Panti Asuhan Yatim Daarul 
Rahman, Ahmad Saiful Habib menyebut 
Ashraf Sinclair tak menginginkan 
kebaikannya diketahui orang. "Ketika 
beliau datang ke sini, beliau tidak suka 
publikasi, tidak suka diceritakan kalau 
beliau datang ke tempat ini," kata Ahmad 
saat ditemui di yayasan panti Asuhan 
Yatim Daarul Rahman, Pejaten Barat, 
Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2020). 
Sementara, Ahmad tak mengetahui 
apakah Bunga Citra Lestari tahu Ashraf 
Sinclair yang kerap kali memberikan 
bantuan berupa beras maupun uang. 
"Mungkin saya juga enggak tau apakah 
istrinya dikasih tahu, atau keluarganya 
dikasih tahu kalau beliau itu sering 
datang ke tempat ini," ungkapnya. 
Menurut Ahmad, Ashraf Sinclair sering 
seorang diri datang ke Yayasan Panti 
Asuhan Yatim Daarul Rahman. "Beliau 
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yang saya tahu hanya datang sendiri. 
Saya tidak pernah melihat dia datang 
bersama siapa. Karena dia kalau 
bilang, 'ini amal saya, ini kebaikan 
saya, enggak perlu diketahui banyak 
orang'," ungkap Ahmad. Namun, 
Ahmad menyebut Bunga Citra Lestari 
menangis histeris ketika diceritakan 
kebiasaan Ashraf Sinclair sebelum 
meninggal dunia. Melihat pelantun lagu 
"Kecewa" itu menangis tersedu-sedu, 
Ahmad pun sungkan melanjutkan cerita 
kebaikan Ashraf semasa hidupnya. Di 
sisi lain Ahmad berujar, Ashraf menjadi 
donatur tetap di yayasan sejak empat 
tahun yang lalu. "Mungkin tiga atau 
empat tahun lalu. Saya sudah tidak 
menghitung lagi kapannya, karena 
saking seringnya," ucapnya. Dalam 
suatu acara talk show, Ashraf pernah 
bercerita tentang kisah hidupnya. Ia 
pernah hidup susah, bekerja sebagai 
pelayan restoran 13 jam sehari. Hanya 
memiliki sekantong uang receh untuk 
biaya hidup. Bahkan menurut Hanung 
Bramantyo salah seorang sutradara 
muda yang sebelumnya masih bicara 

dengan Ashraf mengatakan bahwa, di 
hari Selasa 18 Februari 2020 ia sudah 
berjanji bertemu Ashraf untuk 
membicarakan proyek film baru dan 
Ashraf adalah salah satu pemain 
utamanya. Jam 2 dini hari Hanung baru 
selesai mengirimi Ashraf email berisi 
berkas-berkas berkaitan dengan proyek 
film tersebut dan keduanya berjanji untuk 
bertemu dan membicarakannya lebih 
lanjut pada hari Selasa, hari kematian 
yang menjemput Ashraf secara tiba-tiba. 
Ini yang mesti kita ingat bahwa maut tak 
menunggu kita menyelesaikan pekerjaan 
terlebih dahulu. Tak ada yang bisa 
memajukan atau memundurkan sang 
waktu. Kabar berpulangnya Ashraf juga 
langsung sampai ke Malaysia, dia 
memang terlebih dahulu telah dikenal di 
sana. Almarhum adalah orang Malaysia 
yang populer di negerinya sebagai 
presenter dan aktor. Wakil perdana 
menteri dan menteri komunikasi Malaysia 
juga sudah menyampaikan 
belasungkawanya. Kematian Ashraf juga 
sempat menjadi trending topic Twitter di 
Malaysia. Jadi bisa dibilang ini adalah 

duka yang "melibatkan" dua negara. 
Kematian yang mendadak selalu jadi 
topik yang memancing orang bicara 
dengan bumbu, "Padahal dia masih 
muda, rajin olahraga, sehat banget, 
kenapa ya kok bisa kena serangan 
jantung." Para dokter spesialis jantung 
dan selebriti lalu diundang bicara di 
televisi nasional berkaitan dengan 
kesehatan jantung. Di sisi lain, media 
sosial juga berperan menyebarkan 
bagaimana pilu dan sedihnya 
selebritas tanah air kehilangan 
sahabat mereka. Pengguna media 
sosial lebih banyak dari pembaca situs 
berita dan televisi sehingga warganet 
yang sedih ikut pula menularkan 
kesedihannya ke dunia nyata lewat 
percakapan antar sahabat dan 
kerabat, juga grup WhatsApp. 
Memang merupakan alasan tidak 
masuk akal, jika kematian Ashraf 
adalah akibat serangan jantung. 
Mengingat, kondisi pria berdarah 
Malaysia ini sebelumnya tidak sedang 
dalam keadaan sakit apapun. 
Sementara, untuk serangan jantung itu 
sendiri memang bisa terjadi tiba-tiba, 
kapan dan di mana saja. Sama halnya 
terjadi terhadap Ashraf yang 
meninggal pada Subuh pukul 04.15 
WIB, seperti dikutip dari Hello Sehat, 

mayoritas manusia mengalami 
serangan jantung di pagi hari. Hal ini 
telah dibuktikan dalam beberapa 
penelitian. Salah satunya melibatkan 
sebanyak 12 ribu lebih kasus penyakit 
jantung. Dari hasil riset itu, diketahui, 
serangan jantung lebih sering dan 
disebut-sebut lebih berbahaya apabila 
terjadi pada pagi hari. Tapi selain akibat 
serangan jantung, sebagian pihak ada 
yang menduga, kalau kematian Ashraf 
dikaitkan dengan CrossFit. 
Sebagaimana dilansir detikHOT, Ashraf 
dikenal sebagai pebisnis yang bergerak 
dalam sanggar kebugaran (Gym) 
bernama CrossFit simulator. CrossFit 
sendiri adalah sebuah program 
kebugaran bermerk yang dibuat oleh 
Greg Glassman dan Lauren Jenai pada 
tahun 2000 silam. Pertanyaannya, 
kenapa kematian Ashraf harus dikaitkan 
dengan sebuah alat yang justru 
sejatinya bisa membuat tubuh kita fit 
dan lebih sehat? Secara logika, tentu 
saja sulit untuk diterima nalar, bukan? 
Tapi, tunggu dulu. Rupanya, karena 
CrossFit, pernah terjadi kasus trainer 
alat kebugaran ini justeru meninggal 
dunia. Seperti dilansir dari Daily Mail, 
Harley Fowler (32) dilaporkan 
meninggal dunia karena serangan 
jantung saat berolahraga di Thailand, 
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tempatnya merayakan pernikahan 
keduanya. Harley tiba-tiba saja wafat 
padahal tidak memiliki riwayat sakit 
sebelumnya. Namun, seperti dilansir 
newshub.com, pemilik CrossFit 
Hibiscus sekaligus rekan kerjanya, 
John Taurus mengatakan kematian 
tersebut "sangat tidak disangka". "Yang 
kami tahu hanya dia pergi berolahraga, 
jatuh pingsan dan kemudian mereka 
tidak dapat menyelamatkannya. "Dia 
berlatih setiap hari, tidak meminum 
alkohol. Dia dalam kondisi paling prima 
dalam tubuhnya." Karenanya, CrossFit 
telah banyak dicurigai sebagai 
penyebab kondisi mematikan yang 
mengancam nyawa manusia. Termasuk 
Harley Fowler yang wafat saat berlatih 
kebugaran CrossFit. Mengutip 
nypost.com, tidak sedikit peneliti yang 

mengingatkan adanya kondisi ginjal 
yang fatal, yang berkaitan dengan 
CrossFit. Kondisi tersebut disebut 
rhabdomyolysis, yang sebabkan otot 
bocor dan melepas protein bernama 
myoglobin ke darah. Akibatnya, bisa 
menyebabkan gagal ginjal hingga 
kematian. Adapun penyebab 
Rhabdomyolysis sendiri adalah akibat 
latihan ekstrim, dan bisa terjadi karena 
rendahnya tingkat energi di sel. Jika sel 
kekurangan energi, maka tugas seperti 
menjaga keseimbangan elektrolit akan 
tidak terlaksana dan dinding sel akan 
bocor. Nah, terkait kematian Ashraf yang 
dikaitkan dengan CrossFit, tentu saja 
tidak bisa dijadikan acuan satu-satunya. 
Dalam hal ini dibutuhkan kajian dan 
penelitian lebih jauh tentang aktivitas 
almarhum memanfaatkan alat 

kebugaran ini semasa hidupnya. Atau 
menurut dugaan sementara Ashraf 
meninggal karena kelelahan. Pada 
tahun 2011 seorang publik figur yang 
bernama Adjie Massaid juga 
menghembuskan nafas terakhirnya 
pada saat setelah bermain futsal dan 
mengeluh dadanya sesak. Kalau 
membaca dari berbagai media yang 
mengatakan kalau Ashraf hari itu baru 
pulang dari AS, New York. Sepulangnya 
lanjut meeting hingga jam 9 malam 
terus pulang melakukan crossfit dan 
terjaga hingga dini hari. Bisa 
disimpulkan ada faktor kelelahan luar 

biasa. Tak peduli adanya bawaan 
penyakit dan sebagainya. Menurut Ade 
Rai instruktur kebugaran dan atlet 
binaragawan peristiwa yang menimpa 
Ashraf Sinclair ini seolah membenarkan 
bahwa olahraga itu bisa menjadi 
penyebab serangan jantung. Padahal 
kenyataannya tidak seperti itu. "Maka 
dari itu, kita sering sekali membuat 
pembenaran atau justifikasi bahwa 'tuh 
kan benar kan bahwa dengan olahraga 
aja ternyata bisa sakit hingga meninggal', 
padahal itu salah," papar Ade Rai.
Disebutkan Ade Rai, kematian setelah 
olahraga ini justru diakibatkan karena 
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adanya pola perilaku yang rutin 
dilakukan tapi ternyata hal itu salah. 
"Yang sesungguhnya terjadi adalah 
segala sesuatu apakah itu sukses atau 
gagal, sehat atau sakit, itu disebabkan 
karena adanya akumulasi dari pola 
perilaku dari apa yang kita lakukan," ujar 
Ade Rai. Pola perilaku yang salah yang 
dimaksud Ade Rai ini ada 2, yakni 
kelebihan latihan olahraga dan 
kurangnya istirahat. "Salah satunya di 
sini, kejadian yang menimpa teman kita 
ini adanya nuansa over training dan 
under recovery," ungkap Ade Rai. 
"Overtraining ini berarti kelebihan dalam 
beraktivitas, under recovery adalah 
kekurangan dalam pemulihan atau 
istirahatnya," ujar Ade Rai lagi. 
Mengenai alasan kenapa Ade Rai 
mengungkap 2 alasan tersebut adalah 
karena pasti jika sudah mengatur pola 
hidup, makan dan olahraga maka akan 
mendapatkan manfaatnya.
"Kenapa saya bisa mengatakan seperti 
itu, jawabannya sederhana 1 + 1 = 2. 
Jadi kalau kita mengatur pola makan 
kita, melakukan aktivitas gerak dengan 
baik akan mendapatkan manfaat, bukan 
sebaliknya," ujar Ade Rai. Maka dari itu, 
dengan tegas Ade Rai menyebutkan 

tidak percaya dan jangan percaya jika 
ada orang yang meninggal setelah 
olahraga. "Dengan pola hidup sehat, 
olahraga teratur, pola istirahat teratur, tapi 
ternyata kita bisa sakit, saya tidak 
percaya hal tersebut dan jangan 
percaya," tegas Ade Rai. Menanggapi 
soal artis yang meninggal dunia setelah 
olahraga, Ade Rai menyebut bahwa itu 
pencitraan yang terlihat dari mata luar. 
Karena menurutnya, tidak ada yang tahu 
di balik layar artis tersebut mulai dari 
kegiatan olahraganya, pola makan dan 
istirahatnya. "Publik figur ini memiliki 
pencitraan atau citra bahwa mereka ini 
memang sehat. Itu dilihat dari mata kita 
diluar yang tidak memahami secara lebih 
detail sesungguhnya apa yang terjadi," 
tandas Ade Rai. Ucapan Ade Rai ini pun 
disetujui oleh Aiman dan dokter Rhenald 
Sukmawan. Saat tubuh lelah otomatis 
daya tahan terhadap penyakit bisa turun 
drastis. Inilah yang menyebabkan 
rentannya tubuh hingga menyebabkan 
kematian mendadak. Jadi begini ketika 
orang yang kelelahan atau berolahraga 
dengan sangat berlebihan dia akan 
merusak kesehatan jantung itu 
sendiri.Jadi sebaiknya kita berolahraga 
dan memperhatikan jantung kita. 

Ditambah orang tersebut sering 
melakukan olahraga secara berlebihan 
dan bisa menyebabkan aritmia pada 
jantung. Harvard Alumni Health Study 
menemukan, risiko penyakit jantung 
mulai turun ketika Anda berolahraga 
mengeluarkan lebih dari 500 kalori 
seminggu dan terus menurun sampai 
Anda mendapatkan 2.000 kalori 
seminggu. Maka olahraga berlebihan 
tidak menawarkan perlindungan yang 
lebih pada kesehatan jantung. Ketika 
seseorang berolahraga dengan ekstra, 
baik di treadmill, atau tempat olahraga 
lainnya, ini malah dapat meningkatkan 
risiko terhadap serangan jantung 
mendadak pada beberapa orang 
tertentu. Mayoritas orang yang 
mengalami kematian akibat serangan 
jantung akibat olahraga berlebih adalah 
orang yang berusia di atas 35 tahun, 
atau bisa dibilang sudah tidak muda 
lagi. Mengapa demikian? Pada 
dasarnya, mereka melakukan olahraga 
hanya baru-baru saja, atau hanya 
ketika mereka sadar usia mereka butuh 
olahraga. Walaupun tidak mempunyai 
riwayat penyakit jantung ternyata resiko 
serangan jantung bisa terjadi pada 
orang orang dengan kebiasaan 

olahraga ekstrim. Dalam penelitian, 
frekuensi olahraga terlalu sering hingga 
kurang lebih 7,5 jam per minggu bisa 
meningkatkan resiko munculnya plak di 
jantung dan pembuluh darah. Olahraga 
terlalu sering juga bisa menyebabkan 
stres pada pembuluh darah, yang 
menyebabkan menumpuknya plak 
kalsium. Tetapi tidak semua plak kalsium 
yang terjadi karena olahraga ekstrim bisa 
menyebabkan serangan jantung. Ada 
beberapa kriteria sebelum seseorang 
mengalami serangan jantung karena 
keseringan olahraga, salah satunya 
kebiasaan olahraga dengan frekuensi 
ekstrim yang sudah dilakukan selama 
jangka panjang, akibatnya juga beresiko 
80 persen lebih tinggi mengalami 
penyumbatan pembuluh darah, yang bisa 
berujung pada stroke maupun serangan 
jantung. Oleh karena itu dengan 
menerapkan pola hidup sehat dapat 
mengurangi resiko terjadinya beberapa 
penyakit mematikan seperti jantung, 
stroke, diabetes, dan penyakit penyakit 
lainnya, dengan cara mengatur kesehatan 
mental dan fisik. Penyakit jantung dewasa 
ini bukanlah penyakit yang hanya 
menyerang orang tua atau istilahnya 
penyakit orang tua, bahkan sejak masih 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

adanya pola perilaku yang rutin 
dilakukan tapi ternyata hal itu salah. 
"Yang sesungguhnya terjadi adalah 
segala sesuatu apakah itu sukses atau 
gagal, sehat atau sakit, itu disebabkan 
karena adanya akumulasi dari pola 
perilaku dari apa yang kita lakukan," ujar 
Ade Rai. Pola perilaku yang salah yang 
dimaksud Ade Rai ini ada 2, yakni 
kelebihan latihan olahraga dan 
kurangnya istirahat. "Salah satunya di 
sini, kejadian yang menimpa teman kita 
ini adanya nuansa over training dan 
under recovery," ungkap Ade Rai. 
"Overtraining ini berarti kelebihan dalam 
beraktivitas, under recovery adalah 
kekurangan dalam pemulihan atau 
istirahatnya," ujar Ade Rai lagi. 
Mengenai alasan kenapa Ade Rai 
mengungkap 2 alasan tersebut adalah 
karena pasti jika sudah mengatur pola 
hidup, makan dan olahraga maka akan 
mendapatkan manfaatnya.
"Kenapa saya bisa mengatakan seperti 
itu, jawabannya sederhana 1 + 1 = 2. 
Jadi kalau kita mengatur pola makan 
kita, melakukan aktivitas gerak dengan 
baik akan mendapatkan manfaat, bukan 
sebaliknya," ujar Ade Rai. Maka dari itu, 
dengan tegas Ade Rai menyebutkan 

tidak percaya dan jangan percaya jika 
ada orang yang meninggal setelah 
olahraga. "Dengan pola hidup sehat, 
olahraga teratur, pola istirahat teratur, tapi 
ternyata kita bisa sakit, saya tidak 
percaya hal tersebut dan jangan 
percaya," tegas Ade Rai. Menanggapi 
soal artis yang meninggal dunia setelah 
olahraga, Ade Rai menyebut bahwa itu 
pencitraan yang terlihat dari mata luar. 
Karena menurutnya, tidak ada yang tahu 
di balik layar artis tersebut mulai dari 
kegiatan olahraganya, pola makan dan 
istirahatnya. "Publik figur ini memiliki 
pencitraan atau citra bahwa mereka ini 
memang sehat. Itu dilihat dari mata kita 
diluar yang tidak memahami secara lebih 
detail sesungguhnya apa yang terjadi," 
tandas Ade Rai. Ucapan Ade Rai ini pun 
disetujui oleh Aiman dan dokter Rhenald 
Sukmawan. Saat tubuh lelah otomatis 
daya tahan terhadap penyakit bisa turun 
drastis. Inilah yang menyebabkan 
rentannya tubuh hingga menyebabkan 
kematian mendadak. Jadi begini ketika 
orang yang kelelahan atau berolahraga 
dengan sangat berlebihan dia akan 
merusak kesehatan jantung itu 
sendiri.Jadi sebaiknya kita berolahraga 
dan memperhatikan jantung kita. 

Ditambah orang tersebut sering 
melakukan olahraga secara berlebihan 
dan bisa menyebabkan aritmia pada 
jantung. Harvard Alumni Health Study 
menemukan, risiko penyakit jantung 
mulai turun ketika Anda berolahraga 
mengeluarkan lebih dari 500 kalori 
seminggu dan terus menurun sampai 
Anda mendapatkan 2.000 kalori 
seminggu. Maka olahraga berlebihan 
tidak menawarkan perlindungan yang 
lebih pada kesehatan jantung. Ketika 
seseorang berolahraga dengan ekstra, 
baik di treadmill, atau tempat olahraga 
lainnya, ini malah dapat meningkatkan 
risiko terhadap serangan jantung 
mendadak pada beberapa orang 
tertentu. Mayoritas orang yang 
mengalami kematian akibat serangan 
jantung akibat olahraga berlebih adalah 
orang yang berusia di atas 35 tahun, 
atau bisa dibilang sudah tidak muda 
lagi. Mengapa demikian? Pada 
dasarnya, mereka melakukan olahraga 
hanya baru-baru saja, atau hanya 
ketika mereka sadar usia mereka butuh 
olahraga. Walaupun tidak mempunyai 
riwayat penyakit jantung ternyata resiko 
serangan jantung bisa terjadi pada 
orang orang dengan kebiasaan 

olahraga ekstrim. Dalam penelitian, 
frekuensi olahraga terlalu sering hingga 
kurang lebih 7,5 jam per minggu bisa 
meningkatkan resiko munculnya plak di 
jantung dan pembuluh darah. Olahraga 
terlalu sering juga bisa menyebabkan 
stres pada pembuluh darah, yang 
menyebabkan menumpuknya plak 
kalsium. Tetapi tidak semua plak kalsium 
yang terjadi karena olahraga ekstrim bisa 
menyebabkan serangan jantung. Ada 
beberapa kriteria sebelum seseorang 
mengalami serangan jantung karena 
keseringan olahraga, salah satunya 
kebiasaan olahraga dengan frekuensi 
ekstrim yang sudah dilakukan selama 
jangka panjang, akibatnya juga beresiko 
80 persen lebih tinggi mengalami 
penyumbatan pembuluh darah, yang bisa 
berujung pada stroke maupun serangan 
jantung. Oleh karena itu dengan 
menerapkan pola hidup sehat dapat 
mengurangi resiko terjadinya beberapa 
penyakit mematikan seperti jantung, 
stroke, diabetes, dan penyakit penyakit 
lainnya, dengan cara mengatur kesehatan 
mental dan fisik. Penyakit jantung dewasa 
ini bukanlah penyakit yang hanya 
menyerang orang tua atau istilahnya 
penyakit orang tua, bahkan sejak masih 
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Usia muda  bukan jaminan akan 
terbebas dari serangan jantung. Kini, 
trend yang terjadi adalah penyakit 
jantung bisa menyerang semua 
kelompok usia tanpa pernah kita sadar. 
Gaya hidup anak muda seperti 
merokok, konsumsi makan-makanan 
cepat saji, daging atau ultra processed, 
kurangnya aktivitas fisik, kelebihan 
berat badan dan meningkatnya 
penyakit DM tipe 2 adalah faktor-faktor 
lain yang menjadi penyebab penyakit 
ini timbul. Mengurangi pembatasan 
penggunaan gadget juga perlu agar 
kita terbiasa untuk tidak rebahan saja di 
atas kasur, tetapi melakukan aktivitas 

dalam usia muda pun, rentan untuk 
mengalami penyakit jantung. Hal ini 
dibenarkan oleh American Heart 
Association. Menurut penelitian yang 
dipublikasikan di AHA Journal 
Circulation, penyakit jantung  semakin 
banyak ditemui terjadi pada kaum 
muda, khususnya perempuan. Gaya 
hidup adalah faktor utama yang 
menjadi penyebab rentannya penyakit 
jantung yang menyerang anak muda. 
Kita ketahui sendiri bahwa Ashraf 
masih berusia 40 tahun, Mike Mohede 
berusia 30-an namun sudah terkena 
serangan jantung. ‘

Diantaranya adalah mengontrol tekanan 
darah dan melakukan cek kolesterol 
secara bertahap. Penting untuk kita ingat 
bahwa penyakit jantung adalah silent 
killer yang diam-diam bisa membunuh 
tanpa pernah tahu kapan akan terjadi. 
Saat melakukan cek tekanan darah 
secara bertahap, kita bisa mendeteksi 
apakah jantung kita dalam keadaan sehat 
atau dalam keadaan yang kurang baik. 
Karena gambaran tekanan darah dan 
kolesterol merupakan sebuah alarm 
tentang gejala munculnya penyakit 
jantung. Ayo cek tekanan darahmu. 
Melakukan cek kesehatan secara rutin 
sebagai sebuah pola pemeriksaan 
kesehatan yang berskala sudah 
sewajibnya kita lakukan. Padahal berobat 
sekarang sudah gratis. Tinggal kemauan 
saja. Mau hidup sehat atau mau sakit, 
Semua itu pilihan anda sendiri. 

fisik dan berolahraga agar mencegah 
terjadinya penyakit jantung. Ingat 
olahraga perlu, tapi jangan dipaksakan 
atau kelelahan. Itu yang membuat jantung 
kita kecapaian. Mengutip laman 
kemenkes.co.id, dengan GERAKAN 
MASYARAKAT HIDUP  SEHAT 
(GERMAS) dapat menjadi solusi untuk 
mencegah terjadinya penyakit jantung 
sejak dini. 
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Radikal bebas dihasilkan tubuh dari 
beberapa faktor seperti asap, debu, 
polusi udara dan kebiasaan 
mengonsumsi makanan cepat saji yang 
tidak seimbang antara karbohidrat, 
protein dan lemak.

Antioksidan dapat kita temukan di 
dalam makanan, fungsi antioksidan 
sebenarnya untuk membantu 
mempertahankan sel-sel dari 
kerusakan yang disebabkan oleh 
molekul berbahaya yang dikenal 
sebagai radikal bebas.

Jika radikal bebas masuk dalam tubuh 
dan menumpuk, hal itu dapat 
menyebabkan keadaan yang dikenal 
sebagai stres oksidatif. Hal itu dapat 
merusak DNA dan struktur penting lain 

Sumber Antioksidan Untuk Tubuh

Kale atau lebih dikenal sebagai sayur 
supersehat yang sering digunakan untuk 
menu diet. Kale merupakan salah satu 
sayuran paling bergizi dan kaya akan 
vitamin A, K dan C. Selain itu, kaya akan 
antioksidan dan rendah kalori.
Kale mengandung lebih banyak 
antioksidan yakni anthocyanin serta 
beberapa antioksidan lain. Kale juga 
merupakan sumber kalsium nabati yang 
hebat dan mineral penting yang dapat 

dalam sel tubuh. Stres oksidatif kronis 
dapat meningkatkan risiko penyakit 
jantung, diabetes tipe II dan 
kanker.Untuk itu, Anda butuh 
mengonsumsi makanan yang 
mengandung antioksidan untuk 
mencegah radikal bebas:
1. Kale
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Presiden ke-5 Republik Indonesia, 
Megawati Soekarnoputri mengkritik soal 
rencana menggelar event balapan 
mobil listrik Formula E di kawasan 
Monumen Nasional ( Monas), Jakarta 
pada 6 Juni 2020. Megawati 
mempertanyakan keputusan Gubernur 
DKI Jakarta Anie Baswedan yang 
menggelar balapan mobil listrik tersebut 
di kawasan Monas. Bukan tanpa 
alasan, Megawati menegaskan, Monas 
merupakan cagar budaya yang 
dilindungi, maka sudah semestinya 
pemerintah melindungi kawasan 
tersebut. "Monas itu di dalam 
keputusan, peraturan, itu adalah cagar 
budaya," ujar Megawati di Kantor DPP 
PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu 
(20/2/2020).Sebelumnya, Tim Ahli 
Cagar Budaya Nasional menyatakan 
hal serupa bahwa Monas adalah cagar 
budaya dan tempat sakral. Mereka pun 

Megawati Kritik Anies Baswedan

Tanah Air

menolak kawasan Monas menjadi tempat 
balapan Formula E. Megawati 
mengatakan, seharusnya Anies tidak 
menjadi kawasan Monas sebagai tempat 
balapan Formula E. Ia pun 
mempertanyakan, mengapa Anies tak 
mencari tempat lain selain Monas. 
"Kenapa sih, mau bikin Formula E 
kenapa sih harus di situ? Kenapa sih 
enggak di tempat lain? Kan begitu. 
Peraturan itu ya peraturan," kata Mega. 
Kenangan Soekarno Ia pun jadi teringat 
sosok sang ayah, Presiden pertama RI, 
Soekarno.  Megawati masih ingat 
bagaimana perjuangan Soekarno 
membangun kawasan Monas. Saat itu, 
menurut dia, Soekarno mencari dana 
sendiri untuk membangun Monas.  "Dulu 
ketika Bung Karno dilengserkan, Bung 
Karno itu cari uang sendiri. Beliau bilang, 
saya masih ingat, karena saya dengar," 
kata dia.  Adapun Monas merupakan 

2. Anggur

3. Cokelat hitam

membantu menjaga kesehatan tulang 
serta berperan dalam fungsi lainnya.

Selain bergizi, cokelat hitam merupakan 
salah satu sumber antioksidan terbaik. 
Cokelat ini memiliki kandungan kakao 
yang tinggi dibandingkan cokelat biasa. 
Semakin tinggi kandungan kakao, 
semakin tinggi pula kandungan 
antioksidannya.Berdasarkan penelitian 
yang dilansir dari Klikdokter.com, 
mengonsumsi cokelat hitam dapat 

Anggur yang berwarna gelap diketahui 
banyak mengandung phytochemical, 
yakni antioksidan yang dapat 
membantu melindungi tubuh dari 
kanker dan penyakit jantung. Anggur 
mengandung dua macam 
phytochemical yakni anthocyanin dan 
proanthocyanidin yang sangat baik bagi 
sistem kekebalan tubuh. Selain itu, 
anggur juga mengandung vitamin C 
dan selenium.

4. Blueberry

membantu mengontrol tekanan darah. 
Selain itu, cokelat ini juga dinilai bisa 
mengurangi risiko penyakit jantung 
dengan cara meningkatkan kadar 
kolesterol HDL (kolesterol baik) dalam 
tubuh.

Blueberry mengandung nutrisi dan 
antioksidan. Antioksidan yang 
terkandung dalam buah ini adalah 
anthocyanin. Jenis antioksidan tersebut 
telah terbukti dapat mengurangi faktor 
risiko penyakit jantung, menurunkan 
kadar kolesterol LDL dan tekanan darah.
5. Bayam
Sayuran hijau ini paling bergizi dan kaya 
vitamin, mineral, antioksidan dan rendah 
kalori. Bayam mengandung antioksidan 
yaitu lutein dan zeaxanthin. Keduanya 
berperan penting melindungi mata dari 
kerusakan sinar UV. Antioksidan dapat 
membantu memerangi kerusakan pada 
mata yang disebabkan oleh radikal 
bebas dari waktu ke waktu.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057
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proyek kebanggaan sang proklamator, 
Soekarno.  Pembangunannya 
dicanangkan pada tahun 1961, 
sedangkan proses penyelesaiannya 
dilakukan di tengah situasi peralihan 
politik menuju Orde Baru.Diberitakan 
Harian Kompas, 17 April 2019, 
pembangunan Monas dianggap jadi 
cerminan semangat gotong royong 
warga dari beragam suku, ras, dan 
agama. Selain dari anggaran 
pemerintah, biaya pembangunan Monas 
diperoleh dari iuran masyarakat 
Nusantara, salah satunya, sumbangan 
wajib pengusaha bioskop dari seluruh 
pelosok Tanah Air. Sepanjang 
November 1961-Januari 1962, tercatat 
15 bioskop menyumbang Rp 
49.193.200,01. Bioskop Parepare, 
Sulawesi Selatan, misalnya, 
menyumbang Rp 7.700,60. Kemudian 
bioskop Watampone, Sulawesi Selatan, 
Rp 1.364,20; dan bioskop Banjarmasin, 
Kalimantan Selatan, Rp 884.528,85. 

Emas di puncak Monas merupakan 
sumbangan pengusaha Aceh, Teuku 
Markam. Pada 1972, total biaya 
pembangunan tugu Monas Rp 
358.328.107,57. Tak ingin dibenturkan 
dengan Anies Lebih lanjut, Megawati 
meluruskan, terkait polemik Monas 
menjadi area balapan Formula E, ia 
berpegang pada aturan perundangan 
bahwa Monas adalah cagar budaya yang 
harus dilindungi.
 "Saya hanya ngomong, Monas itu sudah 
pasti peraturannya merupakan cagar 
budaya. Apa artinya? Tidak boleh 
dipergunakan untuk apa pun juga," ucap 
Mega.Ia pun mengaku tak ingin publik 
membenturkannya dengan gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan. Selain itu, 
Megawati berpesan kepada seluruh 
kader PDI-P untuk tak bertindak di luar 
ketentuan yang diatur dalam peraturan 
perundangan. "Garis bawahi jangan pula 
saya dibentur-benturkan sama Pak 
Anies," kata dia. 
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Beredar informasi di media sosial terkait 
patahan aktif yang berpotensi 
menimbulkan gempa dan 
menghancurkan Surabaya. Informasi 
tersebut meresahkan karena dibumbui 
dengan hasil analisa tim ahli gempa.
Berikut narasi informasi yang tersebar 
di media sosial:
"Kita berdoa untuk Kota Surabaya. 
Karena hari Senin, Minggu lalu teman 
berdoa dengan Tim BAMAG di Haris 
Hotel, Bu Risma minta untuk didoakan, 
agar Kota Surabaya tidak hancur 
karena adanya patahan lempeng yang 
melewati Sukolilo sampai Cerme 
Gresik.Dan patahan yang garis kedua 
dari Waru ke Krian, Mojokerto, 
Jombang, Nganjuk sampai Cepu. Tim 
ahli gempa dan juga dari ITS sudah 
melihat tanda-tanda pada jalan-jalan 
yang akan terjadi patahan dan terlihat 
semakin membesar."
Dikonfirmasi terkait kabar ini, Syawaldin 
Ridha Pengamat Meteorologi dan 
Geofisika Ahli dari Badan Meteorologi 
klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
Stasiun Geofisika Klas II Tretes-
Pasuruan menjelaskan, Kota Surabaya 

Penjelasan BMKG Terkait Isu Gempa Surabaya

Ia menambahkan, sejak berdirinya BMKG 
Stasiun Geofisika Tretes pada 1979 silam, 
hingga kini tercatat belum ada riwayat 
gempa akibat patahan. Untuk itu, 
pihaknya mengimbau agar masyarakat 
tidak mudah terpancing adanya isu-isu 
yang tidak bertanggung jawab.Dia 
kembali mencontohkan, bila pun nantinya 
terjadi gempa akibat patahan yang ada di 
Surabaya, pihaknya sudah 
memperkirakan kekuatan maksimalnya 
hanya 6,5 skala richter (SR).

diketahui memang dilewati oleh sesar 
atau patahan.Dia menjelaskan, Surabaya 
ada sesar Kendeng segmen Waru sampai 
Gresik. Dikonfirmasi mengenai adanya 
potensi akibat patahan tersebut, Syawal 
mengatakan, jika semua patahan yang 
ada, diakuinya memiliki potensi timbulnya 
gempa.Namun masyarakat Surabaya dan 
sekitarnya tidak perlu khawatir, mengingat 
selama ini secara historis, belum pernah 
ada gempa di Kota Pahlawan ini akibat 
patahan tersebut.
"Tolong dicatat ya, kalau dibilang potensi 
itu ada tapi riwayat atau historis untuk 
gempa (di Surabaya) itu belum ada," 
tegasnya, Kamis (20/2).

Selain itu, dua warga negara Jepang 
yang bertugas di kapal itu juga 
dinyatakan positif terjangkit virus 
mematikan asal Kota Wuhan, Tiongkok, 
itu. Kementerian Kesehatan Jepang 
menyebutkan, satu dari dua warga itu 
adalah petugas dari Kementerian 
Kesehatan dan satu lagi dari Sekretariat 
Kabinet.Mereka tengah menjalani tugas 
di atas kapal Diamond Princess 
tersebut. Sementara, tiga petugas 
lainnya sedang menjalani tes secara 
intensif untuk mengetahui apakah 
mereka terinfeksi virus korona atau 
tidak.Pria dan wanita yang meninggal 
dunia itu adalah warga Jepang. Mereka 
dievakuasi dari kapal pada pekan lalu 
dan meninggal dunia di rumah sakit. 
Saat ini ada sekitar 600 penumpang dan 
awak Diamond Princess yang 

 Dua penumpang kapal pesiar Diamond 
Princess yang sandar di Daikoku Pier 
Cruise Terminal, Yokohama, Jepang, 
dinyatakan meninggal dunia setelah 
terinfeksi virus korona jenis baru (Covid-
19). Sementara, 29 penumpang lainnya 
dinyatakan dalam kondisi serius.

Penumpang Diamond Princess Meninggal

"Saya berdoa untuk jiwa mereka dan 
turut belasungkawa yang mendalam 
kepada keluarga mereka yang telah 
meninggal. Keduanya dikirim ke fasilitas 
medis ketika mereka menunjukkan 
gejala. 

dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.

Saya pastikan bahwa mereka menerima 
perawatan sebaik mungkin," kata 
Menteri Kesehatan Katsunobu Kato 
seperti dikutip Channel News Asia, 
Kamis (19/2/2020).Kantor berita Kyodo 
melaporkan 29 orang berada dalam 
kondisi serius, termasuk satu yang 
sebelumnya dites negatif terhadap 
inveksi virus tersebut. Kementerian 
Kesehatan Jepang tidak dapat segera 
mengkonfirmasi laporan tersebut.

Pria yang meninggal dunia diketahui 
memiliki mengalami asma dan 
sebelumnya juga tengah menjalani 
perawatan angina (nyeri dada). 
Sementara, pasien wanita yang 
meninggal dunia tidak memiliki gejala-
gejala seperti sebelumnya. Penyebab 
langsung kematian perempuan itu 
adalah pneumonia.

Internasional
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Pelaku penembakan massal di bar 
shisha di Hanau, Jerman, yang 
tewaskan sembilan orang ditemukan 
tewas bersama ibunya saat polisi 
menggerebek 
rumahnya. 
Jaksa federal 
mengidentifik
asi pelaku 
bernama 
Tobias R, dan 
diyakini 
merupakan 
ekstremis 
sayap kanan 
di mana dia 
mempunyai 
izin 
kepemilikan 
senjata. Polisi 
langsung 
melakukan 
penggerebek
an setelah 
mendapatkan 
identitasnya 
berbekal 
informasi dari 
saksi dan 
rekaman 
kamera 
CCTV. 
Dilansir Sky News, Tobias ditemukan 
tewas bersama ibunya, yang penuh 
luka tembak, ketika polisi mendatangi 
rumah mereka pada Kamis dini hari 
(20/2/2020). Menteri Dalam Negeri 
Jerman Peter Beuth mengatakan, 
kepolisian menemukan sebuah situs 
yang nampaknya dikelola oleh si 
ekstremis sayap kanan. "Analisa awal 
dari situs yang dikelola pelaku 
menunjukkan, motivasi awalnya adalah 
xenofobia," jelas Beuth, yang 
menuturkan kasus ini dianggap 
terorisme domestik. Kantor berita DPA 
melaporkan, tulisan dalam situs 
tersebut mengaku bertanggung jawab 
atas tewasnya sembilan orang di dua 
bar shisha di Jerman. Dalam manifesto 

Pelaku Penembakan Di Jerman Ditemukan Tewas
setebal 24 halaman itu dikutip AFP, Tobias 
menerangkan bahwa lebih dari 20 negara, 
termasuk Turki dan Israel, seharusnya 
dihancurkan. Dia juga mengaku hidup 

selibat di mana 
tidak 
berhubungan 
dengan 
perempuan 
manapun, dan 
mengklaim 
"disorot" oleh 
dinas rahasia. 
Detektif 
menyatakan, 
bar Midnight di 
area Heumarkt 
menjadi lokasi 
pertama yang 
didatangi 
pelaku, dengan 
saksi mengaku 
mendengar 9 
suara 
tembakan. 
Setelah itu 
Tobias dengan 
mobil warna 
hitam 
berkendara 
menuju area 
Kesselstadt 

yang berjarak 2,5 kilometer, dan kembali 
menembaki pengunjung. Can-Lucca 
Frisenna, di mana ayahnya adalah pemilik 
salah satu bar shisha, mengatakan dia 
bergegas pergi setelah mendengar insiden 
tersebut. Dia menuturkan mendapat kabar 
bahwa bisa jadi keluarganya adalah 
korban. "Namun saya melihat ayah dan 
saudara saya terkejut serta menangis," 
katanya. Pakar kontraterorisme dari King's 
College London, Peter Neumann di Twitter 
menyatakan, manifesto yang ditulis Tobias 
hampir menunjukkan pandangan sayap 
kanan ekstrem-nya. "Ideologi 'lakukan 
sendiri' juga bercampur ke dalam 
manifesto yang ditulis dan diunggah 
pelaku ke internet." Demikian keterangan 
Neumann.

Internasional

Saat pidato penerimaan piala, Pitt 
memang sempat menyinggung upaya 

Ia kemudian berkata, "Terlebih lagi, 
mereka menobatkannya sebagai film 
terbaik tahun ini. Memangnya bagus? 
Saya tidak tahu. Tolong kembalikan 
Gone with the Wind, Sunset Boulevard. 
Ada banyak film bagus lain."

 Presiden Amerika Serikat, Donald 
Trump, mengkritik kemenangan film asal 
Korea Selatan, Parasite, di ajang Oscar 
2020."Seberapa buruk Academy Awards 
tahun ini? Dan pemenangnya film dari 
Korea Selatan! Apa-apaan itu? Kita 
punya banyak masalah dengan Korea 
Selatan, dengan perdagangan," ujar 
Trump saat berkampanye di Colorado.

Dalam kampanye tersebut, Trump juga 
menyinggung Brad Pitt yang sempat 
menyindir sang presiden kala menerima 
trofi Oscar kategori Aktor Pendukung 
Terbaik."Lalu ada Brad Pitt. Saya tak 
pernah suka padanya. Dia naik ke atas 
pentas dan berlagak congkak. Dia 
memang sombong," katanya.

Trump Kritik Kemenangan Parasite 

Internasional

para senator untuk menghalangi 
kesaksian John Bolton dalam rangkaian 
sidang pemakzulan Trump.
"Mereka memberi saya 45 detik untuk 
berdiri di sini yang mana 45 detik 
tersebut lebih banyak daripada yang 
diberikan senator kepada John Bolton 
pekan ini," kata Pitt di atas panggung.
Malam penganugerahan Oscar sendiri 
digelar hanya beberapa hari setelah 
Trump selamat dari upaya pemakzulan 
karena dinyatakan tak bersalah atas 
dakwaan menghalangi Kongres dan 
penyalahgunaan kekuasaan.

Di Korea Selatan, sutradara Parasite, 
Bong Joon-ho, dan para pemeran 
disambut meriah. Presiden Korsel, Moon 
Jae-in, bahkan mengundang mereka ke 
Istana Kepresidenan.

Meski Trump mengkritik, kemenangan 
Parasite disambut meriah karena 
sekaligus menjadi pengukir sejarah 
sebagai film berbahasa asing pertama 
yang berhasil menyabet piala kategori 
tertinggi di ajang Oscar, Film Terbaik.
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
membuka kemungkinan adanya 
tersangka baru dalam kasus dugaan 
korupsi yang menyeret Tubagus Chaeri 
Wardana alias Wawan.  Hal ini 
disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali 
Fikri menyusul kesaksian saksi kasus 
tersebut yang mengungkap bahwa 
mantan Wakil Gubernur Banten Rano 
Karno pernah menerima uang Rp 1,5 
miliar. Adapun Wawan merupakan 
terdakwa dugaan korupsi pengadaan 
alat kesehatan Puskesmas Kota 
Tangerang Selatan pada APBD 
Perubahan Tahun Anggaran 2012, alat 
kedokteran rumah sakit rujukan Provinsi 
Banten pada APBD dan APBD 
Perubahan Tahun Anggaran 2012, serta 
kasus pencucian uang. "Apabila 
kemudian ditemukan bukti permulaan 
yang cukup baik dari keterangan saksi 
tersebut, petunjuk dan alat bukti lain 
termasuk pertimbangan-pertimbangan 
majelis hakim maka tentu perkara akan 
dikembangkan dengan menetapkan 
tersangka lain," kata Ali kepada 
wartawan, Kamis (20/2/2020). Baca 
juga: Atas Perintah Wawan, Saksi 
Serahkan Uang Rp 1,5 Miliar ke Rano 
Karno di Hotel Ali menuturkan, segala 
fakta yang terkuak di persidangan 

Rano Karno Disebut Terima Uang Rp 1,5 M

dengan terdakwa Wawan ini telah dicatat 
oleh Jaksa Penuntut Umum dan akan 
dituangkan pada surat tuntutan. Fakta 
persidangan hari ini, kata Ali, akan 
dikembangkan dan dikonfirmasi dengan 
keterangan saksi-saksi lainnya. "Fakta 
penerimaan uang tersebut tentu akan 
terus di dalami JPU dengan 
mengkonfirmasi kepada saksi-saksi 
lain," ujar Ali. Baca juga: Pekan Depan, 
Rano Karno Dijadwalkan Bersaksi dalam 
Sidang Kasus Wawan Diberitakan 
sebelumnya, mantan pegawai PT Bali 
Pasific Pragama (BPP), Fredy 
Prawiradiredja mengaku diperintah 
atasannya, Tubagus Chaeri Wardana 
alias Wawan untuk menyerahkan uang 
sebesar Rp 1,5 miliar untuk mantan 
Wakil Gubernur Banten, Rano Karno. 
Hal itu diakui oleh Fredy saat diperiksa 
sebagai saksi untuk Wawan dalam 
sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, 
Kamis (20/2/2020). "Oh iya. Waktu itu 
sempat Pak Wawan menyuruh saya buat 
kirim uang ke Rano. Cuma saya lupa 
kejadiannya tahun berapa. Saya kasih 
sendiri langsung ke ajudannya Pak 
Rano, sopir apa ajudan, saya lupa. Jadi 
janjian saja kasih uangnya sama dia, 
cash Rp 1,5 miliar," kata Fredy di 
Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

200 KK Bidara Cina Ngungsi Karena Banjir

Tanah air

Sekitar 200 kepala keluarga (KK) 
warga RW 07 Kelurahan Bidara Cina, 
Jakarta, mengungsi setelah menjadi 
korban banjir luapan Kali Ciliwung pada 
Kamis (20/2/2020). Ketua RW 07 
Mamat Sahroni mengatakan, warganya 
mulai mengungsi tak lama setelah air 
masuk ke permukiman sekitar pukul 
15.00 WIB. "Sudah ada sekitar 200 KK 
yang mengungsi, kalau jiwanya sekitar 
1.000 lebih. Ketinggian air sekarang 
sekitar 1,5-2 meter," kata Mamat di 
Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis 
(20/2/2020), seperti dikutip Tribun 
Jakarta. Mereka mengungsi di kantor 
Kelurahan Bidara Cina dan 

Gelanggang Remaja Otista yang tak jauh 
dari permukiman warga RW 07. Namun, 
jumlah pengungsi di Gelanggang Remaja 
Otista lebih banyak dibanding kantor 
Kelurahan, yakni lebih dari 500 jiwa. "Di 
RW 07 ini ada 18 RT, 12 RT-nya itu 
kebanjiran. Jadi cuma enam RT yang 
benar-benar enggak kebanjiran karena 
wilayahnya tinggi," ujarnya. Mamat 
menuturkan, belum semua warga 
mengungsi karena ketinggian air hingga 
pukul 19.00 WIB ini tak sepenuhnya 
merata 2 meter. Mayoritas warga baru 
mengungsi saat ketinggian air sudah 
mencapai 2 meter dan aliran listrik 
dipadamkan PLN. "Kalau logistik 
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Rano Karno Disebut Terima Uang Rp 1,5 M
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200 KK Bidara Cina Ngungsi Karena Banjir

makanan sih dapat bantuan dari 
Kelurahan. Belum ada bantuan yang 
dibutuhkan warga karena mereka bawa 
kebutuhan masing-masing," 
tuturnya.Banjir juga merendam wilayah 
Kebon Pala Tanah Rendah, Kelurahan 
Kampung Melayu. Sejak Kamis siang, 
air dari luapan Kali Ciliwung semakin 
naik ke permukiman warga hingga 
pada Kamis malam mencapai satu 
meter. Pantauan Kompas.com di lokasi 
sekitar pukul 20.00 WIB, sejumlah 
warga tampak meninggalkan rumahnya 
untuk mengungsi di posko yang 
tersedia. Berdasarkan informasi dari 
pihak Kelurahan Kampung Melayu, 
total 141 KK yang terdiri dari 487 jiwa 

mengungsi di empat posko yang 
disediakan."Pengungsi dari empat RW, 
RW 04, 05, 07, dan 08. Posko ada 
empat, di Aula Kantor Kelurahan, SMPN 
26, Pos RW 07, dan Masjid Jami Ittihadul 
Ikhwan," kata salah satu pegawai 
Kelurahan Kampung Melayu di lokasi, 
Kamis. Para korban banjir tampak 
mengungsi dengan beralaskan karpet 
karet. Mereka mengakui bantuan logistik 
dari pemerintah untuk saat ini cukup. 
"Saya mengungsi karena di rumah sudah 
sedada airnya. Saya di RT 06, RW 08, 
samping banget kali. Bantuan biasanya 
tiap mengungsi selalu cukup, selalu ada," 
kata Surahman, salah satu pengungsi di 
SMPN 26 Jakarta.
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Tanah Air

Rusia memberikan peringatan setelah 
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan 
mengancam bakal menyerang Suriah 
jika tak menarik pasukan. Kremlin 
merupakan sekutu utama Presiden 
Bashar al-Assad, dan membantu 
Damaskus untuk menggamit satu demi 
satu wilayah yang dikuasai 
pemberontak. Dalam pertemuan politisi 
Partai Keadilan dan Pembangunan 
(AKP) di parlemen, Erdogan 
mengancam agar Suriah menarik 
pasukannya di belakang militer Turki.  
Ankara yang mendukung sejumlah 
kelompok pemberontak, dibuat berang 
setelah Damaskus menggelar serangan 
di Idlib, basis terakhir penentang 
pemerintah. Dalam dua pekan, 
setidaknya ada 13 tentara Turki yang 
gugur diserang Suriah, dengan Ankara 
membalas dan mengklaim banyak 
korban jiwa dari musuh. Jika tidak, 
mantan Wali Kota Istanbul periode 1994 
sampai 1998 itu bakal mengerahkan 
tentara dan menggelar operasi militer 
pada akhir bulan. Menanggapi 
ancaman itu, Rusia melalui juru bicara 
pemerintah Dmitry Peskov menuturkan 
agar Ankara tak coba-coba menyerang 
Assad. "Jika yang dibicarakan adalah 
serangan terhadap pemerintahan 
maupun pasukan sah Suriah, maka 
tentu saja akan menjadi skenario 
terburuk," tegas Peskov. Diwartakan 
AFP Rabu (19/2/2020), Moskwa tidak 
akan menghalangi Turki jika yang 
disasar adalah "kelompok teroris" di 
Idlib, sesuai kesepakatan mereka.Dia 
merujuk kepada perjanjian dua negara 
di 2018, di mana mereka sepakat 
melaksanakan zona demiliterisasi di 
wilayah Idlib. Dalam wilayah tersebut, 
baik Erdogan maupun Presiden Rusia 
Vladimir Putin sepakat untuk 
melenyapkan "kombatan radikal" dari 
Idlib. "Kremlin menuturkan bahwa 
kelompok teroris itu masih beroperasi di 
kawasan barat laut Suriah. "Kami masih 
terus melanjutkan pembicaraan dengan 
Turki," jelas Peskov. Pengumuman dari 

terjadi sehari setelah pejabat PBB 
memperingatkan akan adanya ancaman 
kemanusiaan di wilayah barat laut Suriah 
itu. Hampir 300 warga sipil terbunuh pada 
2020 ini, dengan 93 persen penyebab 
kematian dikarenakan serangan dari 
Suriah dan Kremlin, demikian keterangan 
PBB.Presiden Bashar al-Assad berjanji 
pada pekan ini, bahwa dirinya akan terus 
menggempur benteng terakhir 
pemberontak untuk meraih "kemenangan 
sempurna". Pekerja kemanusiaan Suriah 
pun menyerukan adanya gencatan 
senjata dan bantuan dari internasional 
demi hampir satu juta orang yang 
mengungsi. Dalam konferensi pers di 
Istanbul, Aliansi NGO Suriah menuturkan 
kamp pengungsian yang ada sudah 
penuh, dengan pengungsi terpaksa tidur 
di tempat terbuka. "Kami menghadapi 
salah satu krisis perlindungan terburuk, 
sekaligus pergerakan skala besar IDP 
(pengungsi internal) yang tak punya 
tempat," jelas Aliansi NGO Suriah. Dalam 
keterangan NGO tersebut, para 
pengungsi terancam meninggal karena 
cuaca buruk di tengah upaya mereka 
berlindung dari konflik. "Situasi di barat 
laut sudah tidak bisa dipertahankan. 
Bahkan oleh standar buruk Damaskus 
sekalipun," kata Direktur Eksekutif Unicef, 
Henrietta Fore.

Rusia Peringatkan Turki

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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