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Liliyana Natsir atau sapaan akrabnya 
Butet, pada tanggal (27/01/2019) hari 
Minggu telah resmi menggantungkan 
raketnya. Pemain ganda campuran 
yang dipasangkan dengan Tontowi 
Ahmad ini pensiun di usianya yang ke 
34 tahun. Turnamen Indonesia Masters 
2019 di Istora Gelora Bung Karno, 
Jakarta (27/01/2019) menjadi tirai 
penutup untuk karir cemerlangnya. 
Butet yang berpasangan dengan 
Tontowi Ahmad menjalani laga terakhir 
di depan publik yang memadati Istora. 
Dalam pertandingan terakhirnya, 
Owi/Butet kalah dari pasangan 
Tiongkok, Zheng Siwei/Huang Yaqiong 
21-19, 19-21, dan 16-21. Meski kalah 

dan tak mampu mempersembahkan gelar 
untuk yang terakhir kalinya, Lilyana 
mengaku puas dengan penampilannya 
yang sempat merepotkan pasangan 
nomor 1 dunia. Di akhir laga, 
Siwei/Yaqiong bahkan berebut 
perpelukan dengan Liliyana. Yaqiong 
malah mendapatkan jersey bertanda 
tangan Liliyana setelah pemain 24 tahun 
ini terlihat berbisik ke Liliyana seusai laga. 
"Hari ini momen yang sangat berat buat 
saya. Sepanjang 24 tahun saya berkarier 
di bulutangkis. Saya merasakan suka dan 
duka, tangis dan tawa," kata Liliyana 
sambil menyeka air mata. Dan hari ini, 
Minggu, 27 Januari 2019, saya 

Pensiun

Bulu Tangkis Indonesia

Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

Buka 3pm - 8pm
Tutup 12:30 pm - 3pm
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menyatakan pensiun sebagai atlet 
profesional bulu tangkis," kata Butet, 
sapaan buat Liliyana. Saya tak akan 
bisa menjadi atlet bulutangkis tanpa 
dukungan mereka, bulutangkis sudah 
membesarkan nama saya, dan saya 
bisa memberikan nama baik untuk 
bangsa dan negara saya."Saya 
berterima kasih kepada menpora, Ketua 
Umum sekarang dan sebelum-
sebelumnya, teman-teman di Pelatnas 
dan pasangan-pasangan dalam karier 
saya: Vita Marissa, Nova Widianto, dan 
Tontowi Ahmad." Lanjutnya, "Terutama 
kepada para penonton yang selama ini 
mendukung saya. 

 Saya 
tidak mau berbicara lebih lama karena 
saya pasti akan nangis di sini," kata 
Liliyana. Liliyana selama memberi 
sambutan suaranya terdengar serak. 
Setelah gantung raket, Butet berujar 
akan lebih fokus pada bisnis dan belum 
terpikir untuk beralih menjadi pelatih 
bulutangkis. 

Dunia ini yang 
membesarkan nama saya, saya tidak 
pergi menjauh, tapi memberikan 
kesempatan kepada adik-adik saya 
untuk menjadi pemenang baru.

“Karena pelatih pun butuh 
komitmen untuk totalitas di bulutangkis, 
karena saya baru berhenti saya belum 

bisa ngomong panjang lebar,” terang 
Liliyana.

Dia memulai 
bermain bulu tangkis sejak usia 9 tahun. 
Perdana menekuni dunia bulu tangkis, 
Liliyana bergabung dalam PB Pisok, 
Manado. Klub ini menjadi klub pertama 
wanita kelahiran Manado tersebut. 

 Liliyana Natsir atau Butetlahir di 
Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 9 
September 1985. Ayahnya bernama Beno 
Natsir dan ibunya bernama Olly Maramis, 
Butet 

bukan merupakan mantan atlet 
dan tidak juga berasal dari keluarga 
dengan latar belakang olahraga yang 
kuat. Meskipun demikian, Butet sudah 
diperkenalkan pada raket bulu tangkis 
sejak kecil. Hal itu karena kedua 
orangtuanya memang senang menonton 
pertandingan bulutangkis. Butet bahkan 
lalu dimasukkan ke klub bulutangkis lokal 
di Manado saat masih duduk di bangku 
kelas 3 sekolah dasar (SD). 

Rupanya hal itu menjadi awal dari suatu 
petualangan panjang yang akan dilalui 
oleh Butet dan kedua orangtuanya. 
Setelah menamatkan pendidikannya di 
sekolah dasar, Butet mengutarakan 
keinginannya untuk lebih menekuni 
bulutangkis. Dengan itu maka Butet 

 

menghabiskan waktu 24 tahun 
untuk bulutangkis. Meskipun kedua orang 
tuanya 
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memilih untuk menghabiskan hari-
harinya berlatih bulutangkis di lapangan 
daripada fokus pada kegiatan belajar di 
sekolah. kita dapat meneladani Beno 
Natsir dan Olly Maramis sebagai sosok 
orangtua bagi atlet muda berbakat. 
Dengan menyadari talenta bulutangkis 
yang ada pada diri Butet, mereka 
mendukung pilihan hidup anak 
perempuannya itu untuk berkarir di bulu 
tangkis. Menurut Butet dalam suatu 
wawancara dengan media nasional, 
restu dan dukungan dari kedua 
orangtuanya adalah modal utama yang 
memantapkan pilihannya itu. Keputusan 
Butet untuk meninggalkan pendidikan 
formal sebagai konsekuensi dari pilihan 
itu pun juga disetujui mereka. Tidak ada 
egoisme dari kedua orangtuanya terkait 
hal ini. Mereka mampu memahami 
bahwa tidak semua anak bisa menjalani 
karir olahragawan dan tuntutan 
pendidikan formal dengan imbang dan 
sukses. Tidak keliru bila akhirnya ada 
salah satu yang harus dikorbankan. 
Sikap tersebut bukanlah hal yang biasa 
ditemukan di Indonesia pada masa itu. 
Kebanyakan orang tua akan tetap 
memaksakan anaknya untuk fokus dan 
berprestasi di sekolah agar 

mendapatkan ijazah sesuai sistem 
pendidikan yang diterapkan oleh 
pemerintah. Berlatih untuk menjadi atlet 
profesional tidak lantas menjadi alasan 
untuk meninggalkan bangku sekolah. Di 
era 1990-an, menjadi olahragawan masih 
belum menjadi cita-cita yang diidamkan 
oleh orangtua untuk putra dan putrinya. 
Mereka memang menyadari anaknya 
punya bakat bagus di bidang olahraga 
dan lalu mendorongnya untuk bisa tampil 
di turnamen-turnamen dari tingkat daerah 
hingga nasional. Bentuk keteladanan lain 
dari orangtua Butet adalah saat mereka 
sanggup melepas anak perempuannya 
yang saat itu masih kecil untuk tinggal 
jauh dari mereka. Klub-klub bulutangkis 
yang mapan dengan fasilitas terbaik dan 
jajaran pelatih berpengalaman masih 
berpusat di Jawa. Oleh karena itu, Butet 
harus pindah tinggal di Jawa bila ingin 
kompetensinya sebagai pebulutangkis 
makin berkembang. Pada tahun 1997, 
Lilyana yang berusia 12 tahun diterima 
masuk di PB Tangkas, Jakarta. Tahun 
2002, ketika usianya 17 tahun, Liliyana 
bergabung ke Pelatnas Persatuan 
Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI). 
Sejak saat itu, perlahan tapi pasti 
namanya menjadi salah satu andalan 
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PBSI dan menjadi andalan 
Indonesia. Liliyana pertama kali 
memenangkan kejuaraan bergengsi 
pada tahun 2005. Saat itu ia meraih 
gelar di ajang Kejuaraan Dunia (World 
Championship) bersama Nova 
Widianto. Tak hanya itu, Liliyana 
bahkan tercatat empat kali membawa 
pulang gelar juara dunia. Terakhir kali 
gelar tersebut diraih bersama 
partnernya sejak tahun 2010, Tontowi 
Ahmad, pada 2017 silam. Selama 24 
tahun menggeluti dunia bulu tangkis, 
ada setidaknya 56 gelar yang berhasil 
di raih Liliyana. Mulai dari All England, 
Kejuaraan Dunia, Sea Games, BWF 
World Tour, BWF Superseries, hingga 
Olimpiade. Bersama Owi, Liliyana 
bahkan pernah hattrick 
mempertahankan gelar All England. 
Owi/Butet bertahan sebagai juara All 
England 2012, 2013, dan 2014. Yang 
lain juga pernah dimenangkan antara 
lain Perancis Terbuka, Denmark 

Terbuka, Cina Terbuka, 
Singapura Terbuka, Indonesia Terbuka, 
Malaysia Terbuka, China Masters, dan 
Indonesia Masters. Banyak gelar dan 
medali yang disumbangkannya untuk 
negeri. Puncaknya adalah merebut 
medali emas Olimpiade Rio de Janeiro 
pada tahun 2016. Bersama Tantowi, Butet 
menundukkan ganda Malaysia Chan 
Peng Soon/Goh Liu Ying di final dengan 
21-14 dan 21-12. Lilyana sendiri 
mengatakan momen paling berkesan 
selama hidupnya adalah Olimpiade Rio 
2016. "Agak sulit mencari pemain seperti 
Liliyana," kata pelatih Richard Mainaky. 

Jokowi

 

Liliyana Natsir pamit pada Presiden 
  setelah memutuskan untuk 

gantung raket dan tak lagi jadi pebulu 
tangkis setelah 24 tahun digelutinya. 
Liliyana Natsir mengaku sangat senang 
bisa bertemu secara langsung dengan 
Presiden Joko Widodo untuk berpamitan 
mengenai pensiun dirinya dari cabang 
olahraga bulu tangkis. “Terimakasih atas 
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waktunya Bapak Presiden, Pak 
Menpora, untuk hari ini pasti saya 
seneng banget diapresiasi dan semoga 
prestasi-prestasi saya bisa memotivasi 
adik-adik untuk lebih berprestasi untuk 
membawa nama bangsa dan negara 
Indonesia di kancah Internasional,” kata 
Liliyana Natsir kepada wartawan di 
Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/1) 
pagi. Pebulutangkis pasangan Tantowi 
Ahmad dalam nomor ganda campuran 
ini mengingatkan, yang paling penting 
bagi Indonesia adalah di Olimpiade 
2020. Ia berharap semoga tradisi meraih 
medali emas dalam kancah tetap 
diteruskan. 

 

Jokowi
Saat Liliyana Natsir pamit, 

Presiden   bagikan perjalanan 
karier pebulu tangkis tersebut selama 

menjadi pemain nasional dengan banyak 
gelar. 

 

Sedangkan terkait posisinya yang 
akan menjadi Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), Liliyana mengatakan, nantinya 
akan dibicarakan langsung dengan 
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) 
Imam Nahrawi seperti apa detilnya. “Saya 
juga belum tahu,” ujarnya. Menpora 
memastikan bahwa Liliyana yang baru 
saja pensiun sebagai pebulutangkis itu 
akan segera diangkat menjadi PNS. Tak 
tanggung-tanggung, Imam juga 
menjanjikan posisi yang istimewa untuk 
atlet kelahiran Manado tersebut. Hal ini 
disampaikan Imam saat mengantarkan 
Liliyana berpamitan dengan Presiden 
Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta hari ini, 
Selasa (29/1/2019). Imam juga 
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mengatakan bahwa saat ini Liliyana 
telah melewati uji kompetensi sebagai 
PNS. Semua masyarakat Indonesia 
merasa kehilangan pemain asal 
Manado ini. Hari itu juga 
#ThankYouButet menjadi trending 
topic dan PB Djarum mengadakan 
Farewell party untuk Butet. Dari 
riuhnya perpisahan Liliyana dari 
bulutangkis tersebut, ada beberapa 
pesan terselip yang bisa kita ambil 
pelajaran. Ya, bukan hanya atlet, kita 
yang bukan atlet pun bisa mengambil 
hikmahnya. Apa? Pensiunlah seperti 
Liliyana. Liliyana dihormati dan 
dikagumi banyak orang karena 
pencapaian hebatnya. Ya, pensiunlah 
dengan kebanggaan karena di 
sepanjang karir, kita benar-benar telah 
berbuat yang terbaik. Karier boleh 

berhenti, tetapi capaian prestasi akan 
menjadi cerita kekal. Liliyana juga 
memberikan teladan bahwa urusan 
menjadi atlet bukan hanya tentang 
prestasi. Namun, juga tentang mencari 
kawan sebanyak-banyaknya. Sebab, 
bagaimanapun, seorang atlet adalah 
manusia. Di lapangan menjadi lawan, 
tetapi setelah pertandingan menjadi 
kawan. Dan untuk mencari kawan 
sebanyak-banyaknya, tidak ada cara lain 
selain menjaga sikap. Liliyana paham, 
lapangan tidak ubahnya seperti kantor 
yang sakral. Bahwa sikap memegang 
peranan penting. Tidak boleh ada celah 
sikap di wilayah ini. Kesakralan tersebut 
terbentuk karena kerasnya persaingan 
dan tingginya perhatian publik. Liliyana 
sangat paham. Bila ingin mendapatkan 
respek, jangan sekali-kali bersikap buruk 
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di lapangan. Banyaknya rekan 
seprofesi, senior, juniornya, fans dan 
siapapun yang merasa kehilangan 
dengan pamitnya Liliyana dan 
memberikan doa baik agar ia semakin 
sukses di kehidupan berikutnya, 
menjadi bukti bahwa Liliyana mampu 
menjaga sikap baik selama belasan 
tahun di lapangan. Dari beberapa 
testimoni junior-junior Liliyana di 
Pelatnas di akun Instagramnya, mudah 
menyimpulkan kalau dia bukan orang 
yang pelit ilmu. Dia juga acapkali 
memberikan saran dan motivasi 
kepada juniornya seperti Debby 
Susanto, Melati Daeva dan Gloria 
Widjaja untuk terus berkembang. Dari 
Liliyana, para atlet yang mantap 
menekuni jalur olahraga juga para 

orang tua yang anaknya bermimpi 
menjadi atlet, bisa bercermin bahwa 
mereka tidak perlu cemas memikirkan 
pekerjaan mereka di masa depan 
selepas pensiun dari lapangan. Tentu 
saja ada syaratnya. Harus bisa 
berprestasi seperti halnya Liliyana. Juga, 
memiliki sikap baik. Di Instagramnya 
Liliyana menulis "Waktu terlalu cepat 
berlalu, i will definitely miss everything," 
Yah semua pecinta bulu tangkis dan 
masyarakat Indonesia juga merindukan 
Butet. Terima kasih atas dedikasimu 
pada bulutangkis Indonesia, Liliyana 
Natsir! Semoga PBSI siap dengan 
generasi yang lebih hebat dari Liliyana. 
Amin. " - 
Awali Dengan Baik Dan Akhirnya Juga 
Dengan Baik”. 

 Start well and Finally Good Too 
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Info SIP
Coba lihat kuku Anda, apakah ada garis 
putih di bagian tengahnya? Dulu, banyak 
mitos yang mengatakan jika muncul 
garis putih di tengah-tengah jari kita, 
menandakan jika ada seseorang yang 
diam-diam menyukai kita! Namun tentu, 
ini hanyalah 
mitos yang 
tak 
seharusnya 
dipercaya.
Garis putih di 
tengah kuku 
ini bernama 
Leukonychia. 
Kondisi ini 
bukan pula 
menunjukkan 
bahwa Anda 
kekurangan 
kalsium, 
leukonychia 
bahkan bukan kondisi yang berbahaya. 
Pertumbuhan kuku yang cenderung 
lambat membuat seseorang tidak 
menyadari trauma atau cedera pada 
kuku yang terjadi sebelumnya, sampai 
akhirnya muncul garis putih ini.
Leukonychia juga bisa muncul akibat 
reaksi alergi atau efek samping obat-
obatan tertentu. Anda tidak perlu 
khawatir jika leukonychia hanya muncul 
di satu atau beberapa kuku jari Anda. 
Namun, jika garis putih ini mulai muncul 
bahkan di semua kuku Anda, Anda patut 
curiga.
Berikut beberapa macam leukonychia 
dan hubungannya dengan kesehatan 
Anda:
Leukonychia totalis
Jika garis putih muncul di seluruh bagian 
kuku jari Anda, ini menandakan Anda 
mengalami leukonychia totalis. Kondisi 
ini terjadi jika tubuh Anda kekurangan 

Arti Garis Putih Di Kuku
albumin. Kurangnya albumin dalam tubuh 
bisa menjadi pertanda kondisi gagal 
ginjal, gagal liver atau tubuh kesulitan 
menyerap protein dari makanan. Jika 
mengalaminya, Anda harus segera 
memeriksakan diri ke dokter.

Leukonychia 
partialis
Saat garis 
putih muncul 
di bagian 
lempeng 
kuku atau 
nail plate, ini 
berarti Anda 
mengalami 
leukonychia 
partialis. 
Garis atau 
titik-titik putih 
ini akan 
terlihat di 

beberapa kuku jari Anda, dan bisa jadi 
menandakan kondisi medis tertentu.
Leukonychia striata
Apabila garis putih muncul dan sejajar 
dengan pangkal kuku, maka ini 
merupakan bentuk dari leukonychia 
striata. Garis putih ini bisa jadi 
menunjukkan bahwa Anda kekurangan 
vitamin dan nutrisi. Tak hanya itu, 
leukonychia striata juga bisa menandakan 
adanya gangguan pada jantung, liver, dan 
hati. Periksakan lebih lanjut ke dokter 
untuk mengetahui jika memang ada 
kondisi serius yang harus ditangani.
Leukonychia punctata
Ini merupakan kondisi leukonychia yang 
paling sering terjadi. Biasanya garis putih 
muncul akibat trauma atau cedera pada 
kuku, dan kondisi ini tidak perlu 
dikhawatirkan karena leukonychia akan 
segera menghilang seiring dengan 
regenerasi kuku.

Tanah Air

Pengacara Insank Nasruddin 
mengungkap kliennya, Ratna 
Sarumpaet, tidak pernah dibesuk oleh 
tim sukses 
Prabowo 
Subianto-
Sandiaga Uno 
selama ditahan di 
Polda Metro Jaya. 
Padahal Ratna 
Sarumpaet 
selama ini setia 
membela 
Prabowo-
Sandi."Pada 
prinsipnya timses 
itu nggak ada, 
tidak ada yang 
menjenguk," kata 
Insank kepada 
wartawan di 
Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 
(31/1/2019).Perjalanan panjang kasus 
hoax Ratna Sarumpaet bermula dari 
sandiwara soal lebam di wajah yang 
diklaimnya karena penganiayaan. Kubu 
capres-cawapres nomor urut 02 
sempat membela Ratna kala itu. 
Namun akhirnya terungkap bahwa 
memar di wajah Ratna ternyata hasil 
operasi plastik. Ratna pun kemudian 

Ratna Tak Pernah Dijenguk Tim Prabowo

dicopot dari posisinya sebagai juru 
kampanye (jurkam) timses Prabowo-
Sandi.Pengungkapan hoax tersebut 

berbuntut 
penahanan Ratna 
Sarumpaet. Dia 
ditahan di Mapolda 
Metro Jaya.Selama 
proses penyidikan, 
polisi sudah dua kali 
memperpanjang 
masa penahanan 
Ratna Sarumpaet. 
Terakhir, masa 
penahanan Ratna 
Sarumpaet 
diperpanjang hingga 
1 Februari 2019. 
Berkas Ratna 
kemudian 
dinyatakan lengkap 

pada Rabu (30/1) kemarin. Siang tadi, 
Ratna Sarumpaet diserahkan ke 
Kejaksaan Negeri Jaksel. 
Kejari Jaksel kemudian menitipkan 
penahanan Ratna di Rutan Polda Metro 
Jaya."Kemudian kalau dipindahkan di sini 
(Polda Metro Jaya) menyangkut 
permohonan kami, udahlah di sini aja, 
gitu aja kok pada prinsipinya," tandas 
Insank.
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Tanah Air

Perwakilan Tetap Republik Indonesia 
(PTRI) untuk Perserikatan Bangsa-
Bangsa di Jenewa menyesalkan 
langkah Vanuatu yang menyusupkan 
Benny Wenda ke Dewan HAM PBB 
pada pertemuan pekan lalu.
Pasalnya, nama Benny Wenda 
sebelumnya tidak ada dalam daftar 
delegasi Vanuatu yang akan mengikuti 
pertemuan di Dewan HAM PBB.
Benny Wenda dikenal sebagai sosok 
pemimpin separatis Papua yang kini 
tinggal di Inggris.
"Indonesia mengecam keras tindakan 
Vanuatu yang dengan sengaja telah 
mengelabui Komisioner Tinggi HAM 
dengan melakukan langkah manipulatif 
melalui penyusupan Benny Wenda ke 
dalam delegasi Vanuatu," kata PTRI 
untuk PBB di Jenewa dalam pernyataan 
tertulis pada 29 Januari, yang dimuat 
Liputan6.com pada Rabu (30/1).
"Menurut keterangan Komisioner Tinggi 
HAM PBB (KTHAM), tanpa 
sepengetahuan kantor KTHAM, Benny 
Wenda dimasukkan dalam delegasi 

Benny Wenda Jadi Utusan Vanuatu Di PBB

Vanuatu yang melakukan kunjungan 
kehormatan ke kantor KTHAM pada hari 
Jumat, 25 Januari 2019."
Kunjungan kehormatan itu dilakukan 
dalam rangka pembahasan UPR 
(Universal Periodic Review) Vanuatu di 
Dewan HAM.
Siapa sebetulnya sosok Benny Wenda 
yang diprotes pemerintah Indonesia?
Benny Wenda, 44 tahun, dilahirkan di 
Lembah Baliem, Papua pada 17 Agustus 
1974.
Wenda muda hidup di sebuah desa 
terpencil di kawasan Papua Barat. Di 
sana, dia hidup bersama keluarga 
besarnya. Mereka hidup dengan bercocok 
tanam. Saat itu, dia merasa kehidupannya 
begitu tenang, "hidup damai dengan alam 
pegunungan." Demikian seperti tertulis di 
laman Bennywenda.org.
Sampai satu saat sekitar tahun 1977, 
ketenangan hidup mereka mulai terusik 
dengan masuknya pasukan militer. Saat 
itu, Benny Wenda mengklaim pasukan 
memperlakukan warga dengan keji. 
Benny menyebut di situsnya, salah satu 

Nangka merupakan salah satu buah 
khas Indonesia yang menjadi favorit 
banyak orang. Selain dimakan secara 
mentah, buah ini juga dapat dijumpai 
pada minuman khas seperti kolak.
Buah ini sendiri sarat kandungan 
vitamin, mineral, dan nutrisi yang dapat 
membantu meningkatkan kekebalan 
tubuh. 
Dikumpulka
n dari 
berbagai 
sumber, 
berikut 
manfaat 
sehat 
nangka 
yang perlu 
kamu 
ketahui.
Baik untuk 
pencernaan
Nangka 
merupakan 
buah yang 
memiliki 
banyak 
kandungan 
vitamin C. 
Selain membantu meningkatkan 
kekebalan tubuh, vitamin C juga 
mampu membuat pencernaan menjadi 
sehat. Hal ini disebabkan karena 
vitamin C mampu mencegah masalah 
sembelit.
Mencegah kanker
Kandungan lignan dan saponin yang 
ada di dalam nangka mampu 
mencegah serangan kanker di dalam 
tubuh. Kedua nutrisi ini mampu 
menghalau radikal bebas yang nantinya 
dapat berubah menjadi sel kanker.
Mencegah masalah kulit
Vitamin A yang dikandung oleh nangka 
mampu mencegah berbagai infeksi kulit 
dan membuat kulit kamu jadi lebih 
sehat serta bersinar.
Membantu menurunkan tekanan darah
Nangka baik untuk dikonsumsi oleh 
kamu yang menderita tekanan darah 

Manfaat Sehat Buah Nangka
tinggi. Pasalnya, kandungan potasium 
yang ada di dalam nangka mampu 
menurunkan tekanan darah tinggi serta 
mencegah resiko penyakit jantung dan 
stroke.
Baik untuk kekuatan tulang
Nangka banyak mengandung mineral 
seperti magnesium dan kalsium. 

Kandunga
n ini 
mampu 
mencegah 
resiko 
radang 
sendi dan 
osteoporo
sis.
Baik untuk 
kesehatan 
darah
Buah 
nangka 
memiliki 
kandunga
n zat besi 
yang tinggi 
di 
dalamnya. 

Hal ini mampu membantu mencegah 
masalah anemia pada wanita dan juga 
memperbaiki sel-sel darah merah di 
dalam tubuh.
Baik untuk menjaga kesehatan tiroid
Nangka memiliki kandungan mineral 
seperti tembaga di dalamnya. Kandungan 
itu mampu membantu menjaga dan 
mempertahankan tiroid agar tetap 
berfungsi normal.
Baik untuk menurunkan berat badan
Bagi orang yang sedang melakukan diet, 
nangka merupakan makanan yang baik 
untuk dikonsumsi. Pasalnya, buah ini 
mengandung sedikit kalori, lemak jenuh, 
dan karbohidrat.
Banyaknya manfaat sehat yang 
dikandung oleh buah nangka ini 
menjadikan buah ini sangat tepat untuk 
kamu konsumsi secara rutin. Oleh karena 
itu, jangan ragu untuk terus mengonsumsi 
buah ini.
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dari keluarga menjadi korban hingga 
akhirnya meninggal dunia.
Wenda mengaku kehilangan satu 
kakinya dalam 
sebuah serangan 
udara di Papua. 
Tak ada yang bisa 
merawatnya 
sampai peristiwa 
pilu itu berjalan 20 
tahun kemudian. 
Saat itu, 
keluarganya 
memilih 
bergabung 
dengan 
NKRI.Kondisi 
demikian, harus 
diterima dan 
dihadapi Wenda. 
Tetapi rupanya, 
dia berusaha 
melawan pilihan 
orang-orang 
dekatnya.
Singkat cerita, 
setelah era 
pemerintah 
Soeharto tumbang, gerakan 
referendum dari rakyat Papua yang 
menuntut pembebasan dari RI kembali 
bergelora. Dan saat itu, Benny Wenda 
melalui organisasi Demmak (Dewan 
Musyawarah Masyarakat Koteka), 
membawa suara masyarakat Papua. 
Mereka menuntut pengakuan dan 
perlindungan adat istiadat, serta 
kepercayaan, masyarakat suku 
Papua. Mereka menolak apapun yang 
ditawarkan pemerintah Indonesia 
termasuk otonomi khusus.
Lobi-lobi terus dia usahakan sampai 
akhirnya di masa pemerintahan 
Presiden Megawati Soekarnoputri, 
pemberlakuan otonomi khusus adalah 
pilihan politik yang layak untuk Papua 
dan tak ada yang lain. Saat itu sekitar 
tahun 2001, ketegangan kembali 
terjadi di tanah Papua. Operasi militer 
menyebabkan ketua Presidium Dewan 
Papua meninggal. Wenda terus 
berusaha memperjuangkan 
kemerdekaan Papua.Pertentangan 
Wenda berbuntut serius. Dia 

kemudian dipenjarakan pada 6 Juni 2002 
di Jayapura. Selama di tahanan, Wenda 
mengaku mendapatkan penyiksaan serius. 

Dia dituduh berbagai 
macam kasus, Salah 
satunya disebut 
melakukan pengerahan 
massa untuk membakar 
kantor polisi, hingga 
harus dihukum 25 
tahun penjara.Kasus itu 
kemudian di sidang 
pada 24 September 
2002. Wenda dan tim 
pembelanya menilai 
persidangan ini cacat 
hukum.Pengadilan 
terus berjalan, sampai 
pada akhirnya Wenda 
dikabarkan berhasil 
kabur dari tahanan 
pada 27 Oktober 2002. 
Dibantu aktivis 
kemerdekaan Papua 
Barat, Benny 
diselundupkan melintasi 
perbatasan ke Papua 
Nugini dan kemudian 

dibantu oleh sekelompok LSM Eropa untuk 
melakukan perjalanan ke Inggris di mana 
ia diberikan suaka politik. Dan sejak tahun 
2003, Benny dan istrinya Maria serta anak-
anaknya memilih menetap di Inggris 
sampai dia diberi suaka politik di sana.
Pada era Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono di 2013, pemerintah pernah 
menyampaikan keberatan atas 
pembukaan 'kantor' Gerakan Separatis 
Papua di Oxford, Inggris.
Pembukaan "kantor" gerakan separatis 
Papua di Inggris tak lepas dari peran 
Benny Wenda.Meski begitu pemerintah 
Inggris tetap menyatakan dukungan 
kepada NKRI.Melalui Kedubesnya di 
Jakarta, pemerintah Inggris menegaskan 
sikapnya yang tidak mendukung 
kemerdekaan Provinsi Papua dan Papua 
Barat.Selanjutnya Pemerintah Inggris juga 
mengatakan keputusan Dewan Kota 
Oxford tidak mempengaruhi kebijakan 
politik luar negeri Inggris dan memandang 
bahwa keputusan untuk membuka kantor 
dimaksud sepenuhnya adalah keputusan 
Dewan kota Oxford.

Meningkatnya eskalasi krisis di 
Venezuela setelah Amerika Serikat 
menyatakan mendukung pemimpin 
oposisi Juan Guaido dan menentang 
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, 
sebuah pengakuan jujur Kepala 
Keamanan Nasional AS, John Bolton 
diabaikan media bahwa intervensi AS di 
Venezuela berkaitan dengan minyak, 
yang menjadi sumber kekayaan negara 
di Amerika Selatan itu.
Dilansir dari Russia Today, Kamis 
(31/1), Bolton yang disebut sebagai 
penasihat utama Trump dan dijuluki 
sebagai 'elang terkuat' dalam 
pemerintahan, mengakui bahwa 
Washington menanam investasi besar 
dalam situasi politik di Caracas, 
terutama karena besarnya cadangan 
minyak Venezuela yang belum 
dimanfaatkan. Venezuela memang 
memiliki cadangan minyak terbesar di 
dunia.Kepada pembawa acara Fox 
Business, Trish Regan, Bolton 
mengatakan AS telah bertaruh banyak 
di tengah krisis politik Venezuela, 
secara khusus menyebut sumber daya 
minyak negara tersebut dan 

Amerika

keuntungan ekonomi bagi AS."Ini akan 
membuat perbedaan besar bagi Amerika 
Serikat secara ekonomi jika kita dapat 
meminta perusahaan minyak Amerika 
berinvestasi dan menghasilkan sumber 
daya minyak di Venezuela," kata Bolton.
alam wawancara terpisah di Fox 
Business, kepada pembawa acara Stuart 
Varney, secara implisit Bolton 
mengatakan, menyingkirkan Maduro dari 
kekuasaan sangat penting karena 
Maduro dinilai membuat negara-negara 
yang memusuhi Amerika mendukungnya 
dan menyingkirkan Maduro dari 
kekuasaan akan menjadi langkah besar 
dan potensial untuk membuka peluang 
"bisnis" di wilayah Venezuela.
Bolton kerap mengklaim intervensi AS 
dalam politik domestik Venezuela 
bertujuan untuk menyingkirkan seorang 
pemimpin "otoriter" dan melindungi 
demokrasi dan hak asasi manusia - tetapi 
pernyataannya tentang minyak 
menyingkap alasan mendasar campur 
tangan Gedung Putih di Venezuela.
Ketertarikan Bolton terhadap sumber 
daya alam Venezuela yang berlimpah 
bukan hal mengejutkan. Trump sendiri 

John Bolton Akui AS Incar Minyak Venezuela
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$100 memiliki sejarah memperjuangkan 
perubahan rezim di negara-negara 
kaya minyak di seluruh dunia asalkan 
perusahaan-perusahaan AS 
diuntungkan."Saya tertarik dengan 
Libya jika kita bisa kuasai minyaknya. 
Jika tak bisa kita kuasai minyaknya, tak 
ada ketertarikan," ujarnya kepada Fox 
di 2012 sebulan setelah intervensi 
NATO yang dipimpin AS yang 
menjadikan Libya sebagai negara 
gagal. "Kami akan membantu Anda, 
tetapi kami ingin 50 persen dari minyak 
Anda," katanya tentang Libya dalam 
wawancara lain. Trump juga 
menganjurkan kebijakan "kuasai 
minyak" untuk Irak di masa lalu.Bolton 
bukan satu-satunya pejabat yang 
mengakui minyak menjadi faktor utama 
intervensi AS di Venezuela. Senator 
Republik dari Florida, Marco Rubio 
mencuit di Twitter, mengolah minyak 
mentah berat yang banyak dicari dari 
Venezuela "mendukung tugas besar" 
orang Amerika yang ada di kawasan 
Gulf Coast, selatan AS.
Kendati diakui minyak adalah 
kepentingan utama bagi Trump dan 
Bolton, aspek krisis Venezuela 
sebagian besar telah diabaikan media 
arus utama di AS dan Eropa. Narasi 

yang kerap ditampilkan media dalam 
intervensi AS itu adalah berkaitan dengan 
demokrasi.
Pekan lalu, Trump mengakui politisi 
oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai 
presiden sementara negara itu, 
menyatakan kepresidenan Maduro "tidak 
sah" dan menyerukan perubahan rezim. 
Uni Eropa, bersama AS berada satu 
barisan mendukung Guaido. Sementara 
Rusia, China, Turki dan sekutu Venezuela 
di Amerika Latin menentang langkah 
tersebut. Pemerintah Maduro menuduh 
AS berusaha merekayasa "kudeta" dan 
mengobarkan "perang ekonomi". 
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Debat capres kedua Pilpres 2019 akan 
digelar pada 17 Februari ini. Ketua Tim 
Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf 
Amin, Erick Thohir, punya pesan khusus 
untuk capres nomor urut 02 Prabowo 
Subianto.Erick meminta Prabowo tak 
mengangkat isu-isu yang melenceng dari 
tema debat, yakni tentang energi, 
pangan, infrastruktur, sumber daya alam, 
dan lingkungan hidup."Dan saya juga 
berharap tadi Pak Prabowo jangan gagal 
fokus, di mana fokus pada isu-isu dalam 
debat," kata Erick di Posko Cemara, 
Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 
(31/1/2019).Menurut Erick, jika isu yang 
diangkat justru melenceng dari tema, 
rakyat yang akan rugi. "Tapi kalau beliau 
mengangkat isu-isu yang lain, ya itu 
akhirnya nanti yang kasihan rakyat. 
Jangan sampai rakyat tidak mendapatkan 
jawaban yang baik dari figur Pak 
Prabowo ataupun dari figur presiden kita 
Pak Jokowi," terang Erick.Erick sesumbar 
debat capres kedua ini tidak akan 
mempengaruhi pilihan pemilih. Dia 

Pesan Erick Thohir Untuk Prabowo 

Tanah Air

menyebut, jika dihubungkan dengan survei 
setelah debat kedua, elektabilitas Jokowi 
tetap unggul 20 persen dari 
Prabowo."Alhamdulillah kemarin sudah ada 
data, debat ini tidak mengubah pilihan dari 
paslon 01 atau 02. Berarti kan debat ini kalau 
dihubungkan dengan survei, survei 
alhamdulillah paslon 01 Jokowi-Ma'ruf masih 
leading 20 persen," terang Erick.Diberitakan 
sebelumnya, debat kedua akan diikuti kedua 
capres, Jokowi dan Prabowo. Debat akan 
dilaksanakan pada 17 Februari 2019 di Hotel 
Sultan, Jakarta. Debat tersebut dipandu oleh 
dua moderator, yakni Tommy Tjokro dan 
Anisha Dasuki.KPU telah menetapkan panelis 
debat capres putaran kedua Pilpres 2019. 
Total ada delapan nama yang berasal dari 
praktisi hingga akademisi.
"Jadi panelis debat kedua ada delapan, 
berasal dari akademisi dan LSM. Akademisi 6 
orang, yakni 2 rektor dari ITS dan IPB, serta 4 
orang akademisi dari Unair, UGM, ITB, dan 
Undip," ujar komisioner Wahyu Setiawan di 
gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, 
Jakarta Pusat, Kamis (31/1). 

 Pemimpin spiritual tertinggi Iran, Ali 
Khamenei memperingatkan Amerika 
Serikat (AS) jangan menggunakan 
kekuatan militer di Venezuela di tengah 
krisis politik dan ekonomi yang terus 
berlangsung. Iran bersama Rusia satu 
suara terkait hal ini. Khamenei juga 
menyamakan kebijakan luar negeri AS 
yang agresif dengan Adolf Hitler.
Melalui akun Twitter resminya, 
Khamenei mencemooh taktik kebijakan 
luar negeri AS yang diterapkan sejak 
lama. Khamenei menyebut taktik itu 
pernah digunakan AS untuk 
menggulingkan 40 pemerintahan yang 
sah sejak akhir Perang Dunia II pada 
1945, termasuk Iran sendiri. Presiden 
Donald Trump tidak mengesampingkan 
intervensi militer di Venezuela untuk 
menggulingkan Presiden sosialis Nicols 
Maduro, yang didukung Rusia dan Iran, 
demi mendukung pemimpin oposisi 
Juan Guaido yang mendeklarasikan diri 
sebagai presiden sementara.
Khamenei mengacu ke "kehancuran 
massal dan malapetaka" perang AS di 

Iran Peringatkan AS Masalah Venezuela 

Vietnam selama 1960-an dan 1970-an 
sebagai bukti kebijakan luar negeri 
Amerika salah arah dan kriminal. "Logika 
AS adalah bahwa dunia harus diatur 
dengan paksa! Mereka mengatakan kami 
memiliki tenaga dan senjata, jadi kami 
paksa dunia. Hitler memiliki gagasan 
yang sama. Ketika AS memasuki 
Vietnam, mereka tidak ragu mereka akan 
menang. Mereka melakukan kejahatan 
selama 10 tahun, tetapi akhirnya pergi 
dengan rasa malu dan malapetaka," 
cuitnya pada Minggu (27/1).
Dia membuat beberapa perbandingan 
dengan kehadiran militer AS di Vietnam 
selama beberapa dekade, yang 
menewaskan lebih dari 58.000 personel 
militer AS sebelum pasukan Amerika 
terakhir akhirnya meninggalkan negara itu 
pada tahun 1973.
"Sejak 1945, AS telah memainkan peran 
dalam menggulingkan 40 pemerintah 
independen termasuk #Iran dan 
melakukan intervensi militer di lebih dari 
20 negara! Intervensi ini melibatkan 
penghancuran massal dan bencana: 

Internasional
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Debat capres kedua Pilpres 2019 akan 
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Pesan Erick Thohir Untuk Prabowo 
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menyebut, jika dihubungkan dengan survei 
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contohnya adalah #Vietnam dan 
dampak kehancurannya, dengan AS 
pergi dalam kegagalan," kata 
Khamenei.
"Selama bertahun-tahun Anda 
membantai manusia tak berdosa di 
berbagai belahan dunia. Apa yang Anda 
lakukan di Vietnam? Mereka 
membunuh tidak hanya para pria, tetapi 
juga begitu banyak perempuan dan 
anak-anak! Mereka membunuh begitu 
banyak petani dan menghancurkan 
pertanian! Lalu mereka berbicara 
tentang #HakAsasi!," tegasnya.
Kendati Khamenei merujuk pada 
potensi intervensi militer AS di 
Venezuela, Iran sendiri khawatir 
pemerintahan Trump secara diam-diam 
menempatkan pasukan di sepanjang 
perbatasannya dengan Turki saat 
menarik pasukan dari Suriah. Pada hari 

Senin, kantor berita Turki Anadolu 
melaporkan Pentagon mengerahkan 600 
tentara untuk membantu kehadiran AS di 
Suriah yang ditujukan untuk menghadapi 
gerilyawan ISIS.Pada konferensi pers di 
Gedung Putih pada Senin kemarin, 
Penasihat Keamanan Nasional Gedung 
Putih John Bolton tertangkap kamera 
fotografer membawa catatan dengan 
tulisan "5.000 tentara ke Kolombia." Ini 
memunculkan spekulasi AS bermaksud 
mengirim pasukannya ke Venezuela 
melalui Kolombia.
"Rencana dan anjuran orang Barat tidak 
boleh dipercaya; mereka harus selalu 
diselidiki dengan kecurigaan. Karena, 
negara-negara Barat yang memiliki paling 
banyak perkembangan dalam ilmu-ilmu 
baru hari ini, telah melakukan kejahatan 
terbanyak terhadap berbagai bangsa 
sepanjang sejarah," kata Khamenei. 

 Sejumlah nama mulai disebut-sebut 
akan mencalonkan menjadi ketua 
umum PSSI setelah Edy Rahmayadi 
mundur dari kursi Ketum PSSI. Nama-
nama yang muncul cukup mengejutkan. 
Sebab selama ini nama-nama itu tidak 
santer terdengar akan maju dalam 
bursa Ketum PSSI.Nama-nama yang 
muncul ada yang dari politikus sampai 
pengusaha. Berikut daftar nama-nama 
yang disebut bakal maju sebagai calon 
ketua PSSI:
1. Cak Imin
Ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar, 
berniat menduduki posisi Ketum PSSI. 
Hal itu ia ungkapkan melalui akun 
Twitternya @cakimiNOW. "Saya siap 
memimpin PSSI, biar beres, biar 
berprestasi, masuk gelanggang dunia," 
kata Cak Imin.Selain itu, Cak Imin juga 
ingin merevitalisasi total persepak 
bolaan Indonesia. "Total revolusi PSSI. 
Kita seleksi dan revitalisasi semua, 
yang positif kita teruskan, yang negatif 
kita tinggalkan," kata Cak Imin.
Cak Imin adalah Ketua Umum Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia juga 
seorang Wakil Ketua MPR untuk 
periode 2014-2019.
2. Erick Thohir
Nama Erick Thohir juga disebut-sebut. 

3 Nama Calon Ketum PSSi

Ia adalah seorang pengusaha. Menurut 
Wapres Jusuf Kalla, Erick Thohir cocok 
menduduki jabatan itu karena Ia adalah 
mantan presiden klub Inter Milan. Erick 
dinilai berpengalaman di dunia sepak 
bola.Erick Thohir memang punya 
pengalaman di bidang sepak bola, karena 
pernah menjabat sebagai presiden klub 
Inter Milan. Ia juga seorang pengusaha 
pendiri Mahaka Goup yang fokus pada 
bisnis media dan entertainment.Saat ini 
Erick Thohir menjabat sebagai ketua tim 
pemenangan Jokowi- Ma'ruf Amin setelah 
namanya diumumkan pada 7 September 
2018.3. Basuki Tjahaja Purnama
BTP atau Ahok juga disebut-sebut 
sebagai calon Ketua Umum PSSI. Nama 
Ahok diusulkan oleh Djarot Saiful Hidayat. 
Ia sudah berbicara pada Ahok tentang 
jabatan ini. Namun Ahok tak tertarik.
"Itu saya sudah ngomong sama Ahok. 
Untuk PSSI dia bilang enggak. Dia 
enggak tertarik di PSSI. Sebaiknya 
diserahkan ke ahli. Pak Erick Tohir saja. 
Dia sudah pengalaman juga sudah 
terbukti, punya klub," ucap Djarot.
Ahok merupakan mantan Bupati Belitung 
dan mantan Wagub DKI Jakarta. Ia 
dikenal sebagai pribadi yang tegas. Kini 
Ahok mulai fokus pada kehidupan 
pribadinya.
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Ketua Umum Partai Bulan Bintang 
(PBB) Yusril Ihza Mahendra meminta 
kepada seluruh anggota Front Pembela 
Islam (FPI) agar mundur sebagai 
pengurus dan caleg. Perintah itu 
dilontarkan untuk menanggapi 
maklumat Rizieq Shihab. Sebelumnya, 
Imam FPI Rizieq Shihab 
memerintahkan seluruh anggota dan 
simpatisan FPI agar mundur sebagai 
pengurus dan caleg PBB. "Saya 
menjawab tegas, saya minta semua 
anggota FPI yang menjadi pengurus 
dan caleg PBB agar keluar 
meninggalkan PBB," ucap Yusril saat 
dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis 
(31/1).Yusril mengatakan apa yang 
diucapkan Rizieq adalah maklumat, 
bukan sekadar imbauan. Karenanya, 
dia pun menanggapi dengan tegas 
yakni dengan meminta seluruh anggota 
FPI agar keluar dari kepengurusan 
PBB. iKata Yusril, PBB tidak akan 
terpengaruh jika seluruh anggota FPI 
mundur dari kepengurusan dan caleg. 
Dia yakin PBB akan tetap kuat. 
Terlebih, lanjutnya, dulu pernah ada 
caleg dari FPI melalui PBB pada Pemilu 
2009 dan 2014. Namun, tetap saja, 
PBB tidak lolos ambang batas parlemen 
sehingga tidak bisa mendapat kursi 
DPR. "Saya tidak khawatir PBB akan 

Yusril Usir Anggota FPI Dari PBB

kehilangan dukungan karena anggota-
anggota FPI keluar dari PBB," tutur 
Yusril.Yusril juga menyebut partainya tidak 
bisa didikte oleh Rizieq Shihab. Menurut 
dia, lebih baik Rizieq benar-benar 
membentuk partai sendiri seusai 
maklumat yang dikeluarkan daripada 
mengusik eksistensi PBB dari dalam. 
Dalam maklumatnya, Rizieq juga meminta 
agar anggota FPI mendukung partai Islam 
lain atau membentuk partai perlawanan. 
"Kita lihat saja nanti, mampu tidak Habib 
Rizieq bikin partai, jangan hanya omong 
kosong saja.PBB menyatakan dukungan 
kepada Paslon nomor urut 01 Joko 
Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. 
Sikap itu diambil melalui Rakornas yang 
dihelat beberapa waktu lalu di Hotel 
Mercure, Ancol, Jakarta. Langkah PBB 
ditanggapi sinis oleh FPI. Imam Besar FPI 
Rizieq Shihab menilai PBB sudah tidak 
sesuai dengan perjuangan umat Islam. 
Tidak sesuai pula dengan hasil Ijtimak 
Ulama II yang mendukung Paslon nomor 
02 Prabowo Subianto-Ma'ruf Amin. Rizieq 
lantas memerintahkan seluruh anggota 
dan simpatisan FPI agar mundur sebagai 
pengurus dan caleg PBB. Aliran dukungan 
harus dialihkan ke partai Islam lain yang 
mendukung Prabowo-Sandi. Jika perlu, 
ucap Rizieq, anggota dan simpatisan FPI 
membentuk partai perlawanan.

Survei terbaru yang dilakukan lembaga 
Quinnipiac, menunjukkan rakyat Amerika 
Serikat (AS) lebih percaya dan 
mendukung Ketua DPR, Nancy Pelosi, 
daripada Presiden Donald Trump.
Survei yang dilakukan terhadap 1.004 
responden antara 25-28 Januari 2019 
itu, menunjukkan sekitar 49% rakyat AS 
lebih percaya pada Pelosi dibandingkan 
Trump terkait kebijakan untuk masalah 
yang penting bagi AS. Trump hanya 
mendapat dukungan 42% suara.
Responden yang teridentifikasi sebagai 
pemilih independen, menyukai kebijakan 
yang diambil Pelosi dalam 
menyelesaikan masalah-masalah pelik, 
daripada Trump.
Sementara responden yang 
teridentifikasi sebagai pendukung Partai 
Republik, 88% mendukung keputusan 
Trump, sedangkan 91% responden yang 
juga pendukung Partai Demokrat 
mendukung Pelosi.
Terkait dengan penutupan pemerintahan 
yang berlangsung selama 35 hari akibat 
polemik anggaran pembangunan tembok 
perbatasan, 56% responden 
menyalahkan Trump dan Partai 
Republik.

Pelosi Lebih Dipercaya Daripada Trump

Di sisi lain, sekitar 50% responden 
mendukung Pelosi dan Partai Demokrat, 
serta meyakini langkah-langkah 
keamanan untuk masalah perbatasan 
yang dibuat Kongres daripada Pemerintah 
AS.Sementara itu, Presiden Trump 
dikabarkan telah menerima tawaran 
Pelosi untuk menyampaikan pidato 
kenegaraan di hadapan Kongres AS, 
pada 5 Februari mendatang. Trump 
bahkan melakukan pembicaraan dengan 
Pelosi, bukan hanya melalui surat-
menyurat.
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02 Prabowo Subianto-Ma'ruf Amin. Rizieq 
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harus dialihkan ke partai Islam lain yang 
mendukung Prabowo-Sandi. Jika perlu, 
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Survei terbaru yang dilakukan lembaga 
Quinnipiac, menunjukkan rakyat Amerika 
Serikat (AS) lebih percaya dan 
mendukung Ketua DPR, Nancy Pelosi, 
daripada Presiden Donald Trump.
Survei yang dilakukan terhadap 1.004 
responden antara 25-28 Januari 2019 
itu, menunjukkan sekitar 49% rakyat AS 
lebih percaya pada Pelosi dibandingkan 
Trump terkait kebijakan untuk masalah 
yang penting bagi AS. Trump hanya 
mendapat dukungan 42% suara.
Responden yang teridentifikasi sebagai 
pemilih independen, menyukai kebijakan 
yang diambil Pelosi dalam 
menyelesaikan masalah-masalah pelik, 
daripada Trump.
Sementara responden yang 
teridentifikasi sebagai pendukung Partai 
Republik, 88% mendukung keputusan 
Trump, sedangkan 91% responden yang 
juga pendukung Partai Demokrat 
mendukung Pelosi.
Terkait dengan penutupan pemerintahan 
yang berlangsung selama 35 hari akibat 
polemik anggaran pembangunan tembok 
perbatasan, 56% responden 
menyalahkan Trump dan Partai 
Republik.

Pelosi Lebih Dipercaya Daripada Trump

Di sisi lain, sekitar 50% responden 
mendukung Pelosi dan Partai Demokrat, 
serta meyakini langkah-langkah 
keamanan untuk masalah perbatasan 
yang dibuat Kongres daripada Pemerintah 
AS.Sementara itu, Presiden Trump 
dikabarkan telah menerima tawaran 
Pelosi untuk menyampaikan pidato 
kenegaraan di hadapan Kongres AS, 
pada 5 Februari mendatang. Trump 
bahkan melakukan pembicaraan dengan 
Pelosi, bukan hanya melalui surat-
menyurat.
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Calon presiden nomor urut 02 Prabowo 
Subianto batal hadir ke acara 
Konsolidasi Nasional Caleg Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) yang digelar 
hari ini, Rabu (30/1) di Jakarta Pusat. 
Presiden PKS, Sohibul Iman menyebut 
batalnya Prabowo hadir ke acara ini 
lantaran Ketua Umum Partai Gerindra itu 
sedang sakit. 
"Pak Prabowo batal hadir, beliau sakit," 
kata Sohibul di Hotel Grand Sahid Jaya. 
Menurut Sohibul, Prabowo memang 
telah mengalami gangguan kesehatan 
sejak tiga hari lalu. Meski begitu tidak 
diketahui secara rinci sakit apa yang kini 
tengah diderita oleh Prabowo.
Sohibul mengungkapkan saat diundang 
ke acara PKS yang digelar hari ini, 
Prabowo sudah menyanggupi untuk 
hadir, namun justru kondisi 
kesehatannya tidak juga membaik. 
"Sudah tiga hari sakitnya, kemarin bilang 
siap hadir tapi kemudian, tadi ternyata 
kondisinya tidak baik lagi, sakit," 
katanya.Prabowo sebelumnya 

Prabowo Tak Hadiri Acara PKS

dijadwalkan hadir dalam kegiatan ini. Dia 
juga diagendakan akan memberikan orasi 
kebangsaan di hadapan caleg PKS yang 
hadir. Namun hal itu pun dibatalkan. 
Selain Prabowo, PKS juga mengundang 
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid 
Baswedan dalam acara ini. Dari pantauan 
CNNIndonesia.com, Anies tiba sekitar 
pukul 11.40 WIB dengan mengenakan 
batik berwarna biru tua. 
Anies pun langsung disambut tari-tarian 
daerah yang memang disediakan oleh 
PKS untuk menyambut tamu undangan. 
Kedatangan Anies ke acara ini diketahui 
sebagai tamu undangan PKS dalam 
kapasitasnya sebagai Gubernur DKI 
Jakarta. Hal ini diketahui dari pembawa 
acara yang berulang kali memanggilnya 
sebagai Gubernur. 
Anies pun dijadwalkan akan memberi 
sambutan dalam acara ini. Anies sendiri 
merupakan gubernur yang diusung oleh 
PKS dalam Pilgub DKI 2017 bersama 
dengan Sandiaga Uno yang kini menjadi 
cawapres Prabowo Subianto.
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