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“Orang Baik Pilih Pemimpin Baik”, 
jargon ini seringkali kita dengar di 
tahun 
politik 
2019 
ini. Ya, 
tidak 
terasa 
kita 
kemba
li 
menja
di 
bagia
n dari 
gempi
tanya 
pesta 
demk
orasi 
yang 
dihelat 
sekali 
lima 
tahun ini. Kali ini sangat beda sekali 
nuansa pesta demokrasi yang biasa 
kita sebut dengan Pemilu – pemilihan 
umum – yang akan berlangsung 
dengan LUBER – langsung, umum, 
bebas, dan rahasia , serta JURDIL – 

jujur dan adil ini kita manfaatkan untuk 
memilih sosok-sosok yang pantas jadi 

pemimpi
n di 
negeri 
ini. 
“Seranga
n” pada 
saat 
debat ke 
II, 17 
Pebruari 
2018 lalu, 
yang 
dilakukan 
oleh 
calon 
presiden 
Jokowi 
kepada 
penantan
gnya, 
calon 
presiden 

Prabowo Subianto, ternyata berakibat 
hingga kini. Semua bisa dikatakan 
bermuara dari pengakuan yang 
merupakan jawaban Prabowo atas 
serangan dari Pak Jokowi. "Tapi adalah 

Politik Tanah
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HGU. Adalah milik negara. Jadi setiap 
saat negara bisa ambil kembali. Kalau 
untuk negara, saya rela 
mengembalikan itu semua. Tapi 
daripada jatuh ke orang asing, lebih 
baik saya yang kelola. Karena saya 
nasionalis dan patriot," tegas Prabowo. 
Buah dari pernyataannya itu, akhirnya 
segala tuduhan yang pernah 
disampaikannya mengenai kesalahan 
tentang pengelolaan tanah di 
Indonesia, kini berbalik menjadikan 
dirinya sebagai bagian dari kesalahan 
itu. Prabowo pernah menyatakan, 
"Tapi kita lihat sekarang jutaan hektar 
tanah kita dikuasai oleh perusahaan 
swasta, mereka bawa uangnya ke luar 
negeri," ujar Prabowo. Prabowo 
melanjutkan, "Semua kekayaan tanah 

itu tidak ke rakyat. Kalau sekian puluh juta 
hektar dikuasai oleh segelintir manusia, 
uang itu hanya dinikmati oleh segelintir 
itu!”. Percobaan pembelaan pun dilakukan. 
Diseretlah nama Menko Kemaritiman, 
Luhut Binsar Pandjaitan. Badan 
Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-
Sandiaga yang mempersoalkan balik 
kepemilikan lahan oleh Pak Luhut itu. 
"Kenapa kita nggak ributin deh berapa 
misalnya Luhut punya HGU berapa. Pak 
Prabowo ini bukan pejabat negara loh. 
Tanya dong, Pak Luhut HGU-nya berapa. 
Pak Luhut Binsar Pandjaitan berapa HGU-
nya? Sebagai menteri Pak Jokowi, berapa 
HGU Pak Luhut itu. Kan bisa juga kita 
bertanya balik kan," kata juru bicara BPN 
Andre Rosiade, Rabu (20/2) lalu. Pak 
Luhut pun akhirnya angkat bicara terkait 
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jika dirinya memiliki lahan berstatus 
Hak Guna Usaha (HGU). "Nggak ada 
salah saya punya HGU, apa salah 
kalau saya punya HGU ?" kata Pak 
Luhut, Minggu (24/2). Selain 
berbalasan antar kedua jendral 
tersebut, politisi senior yang 
memperkenalkan istilah “pengibulan” 
untuk program sertifikat tanah semasa 
Pak Jokowi, Mbah Amien Rais, juga 
terserempet hantaman politik tanah 
capres nomor urut satu ini. Adalah 
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan 
Hasto Kristiyanto yang mengatakan 
politik tanah yang dilakukan Pak 
Jokowi telah “membuat jargon tanah 
dikuasai elite” Amien Rais dan juga 

Prabowo Subianto gugur. "Amien Rais 
dengan lahan-lahannya di Yogyakarta 
langsung mati kutu dan jargon kampanye 
tanah dikuasai elite pun menjadi tidak 
laku, dipatahkan oleh politik pertanahan 
kerakyatan Jokowi tersebut," kata Pak 
Hasto (20/2). Apa jawaban Mbah Amien? 
Singkat, meremehkan, dan istilah baru. 
"Cuma apa..cuma apa...cuma nyanyian 
nyamuk," kata Amien, Jumat (22/2). 
"Politik pertanahan untuk rakyat hanya 
bisa dilakukan oleh pemimpin baik, yang 
menempatkan kepentingan rakyat di atas 
segalanya. Pemimpin yang memahami 
hakikat tanah untuk rakyat, dipastikan 
tidak akan mengambil kebijakan bagi-bagi 
lahan, atau pemberian izin besar-besaran 
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atas penguasaan lahan kepada elite 
sebagaimana terjadi di pemerintahan 
sebelumnya," kata Hasto Kristianto. 
Dalam pidato kebangsaan pada 
Konvensi Rakyat Jokowi, di SICC, 
Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2), 
saat berbicara mengenai komitmen 
pemerintah dalam memberikan 
konsesi untuk masyarakat di sekitar 
hutan, Pak Jokowi menyinggung 
penerima konsesi besar sekaligus 
menunggu si pemilik 
mengembalikannya ke negara. 
Sejumlah program terus digalakkan 
seperti program sertifikat tanah dan 
konsesi kehutanan untuk rakyat. 
Untuk program sertifikat tanah sendiri, 
Jokowi menargetkan di tahun ini 

pemerintah bisa membagikan paling tidak, 
9 juta sertifikat tanah kepada rakyat. 
"Karena saya menyadari, tanah adalah 
aset yang penting bagi rakyat dan bisa 
memberikan kepastian hukum kepada 
pemiliknya," tegas Jokowi, Minggu (24/2). 
Jokowi mencatat, program ini telah 
berhasil membagikan 7 juta lebih sertifikat 
tanah kepada rakyat di 2017 dan 7 juta 
lebih sertifikat tanah di 2018. "Untuk tahun 
depan (2020), 11 juta sertifikat tanah 
harus dibagikan kepada rakyat," jelas 
Jokowi. Kemudian, untuk program konsesi 
tanah hutan untuk rakyat juga dicatat, 
saat ini pemerintah telah memberikan 2,6 
ha konsesi hutan kepada rakyat. 
"Kehutanan sosial pemerintah telah 
membagikan konsesi untuk masyarakat 
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kecil di sekitar hutan sebanyak 2,6 juta 
dari 12,7 juta ha yang dipersiapkan 
akan dibagi. Ini konsesi tanah untuk 
rakyat kecil," katanya. "Nah, bagi 
penerima konsesi besar yang ingin 
mengembalikan ke negara, saya 
ulangi, Jadi kalau ada yang ingin 
mengembalikan konsesinya kepada 
negara," ucap Jokowi tiga kali. "Saya 
tunggu…. sekarang dan akan saya 
bagikan untuk rakyat kecil. Karena 
masih banyak rakyat yg 
membutuhkan," tegas Jokowi. Dari 
pidato kebangsaan Jokowi, terlihat 
bagaimana politik tanah yang 
dilakukan Pak Jokowi membuat elite 
coba disadarkan. Terutama yang 
gemar koar-koar soal pemerataan, 

keadilan, akal sehat, pembela 
kepentingan dan amanat rakyat, bahkan 
soal nasionalisme dan rasa patriotik. 
Ketika kepentingan rakyat kecil terusik, 
sosok yang bernama Joko Widodo 
berubah menjadi garang plus sensitif, 
berontak mencoba sekuat hati menahan 
diri untuk tidak menangis. Saat dirinya 
berorasi di Konvensi Rakyat di Sentul hari 
Minggu kemarin (24/02/2019) terasa ada 
jeda yang terasa lama dalam sebuah 
orasi. Dirinya tampak menghapus entah 
keringat atau air mata di antara mata dan 
alisnya. Sosok Joko Widodo sontak 
berubah total bila berbicara soal 
kepentingan dan keadilan untuk rakyat 
kecil. Sungguh berbeda jauh dengan 
sosok dirinya yang selama ini nyaris kebal 
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dengan fitnahan, hinaan, caci maki 
atau kritikan. Barangkali bila serangan 
itu sifatnya pribadi, Jokowi seolah tak 
bergeming terus bekerja tanpa pernah 
pusing memikirkannya. Kritikan, fitnah, 
cacian seolah lewat bagai angin lalu. 
Semua tuduhan pembohongan, 
pencitraan dan lainnya justru dia 
buktikan dengan hasil karya dan kerja 
nyata. Tetapi bila menyangkut 
kepentingan rakyat jelata, Jokowi 
meradang, seolah pribadinya adalah 
wakil dari rakyat jelata, membela dan 
berdiri terdepan, tiada gentar apalagi 
takut. Siapapun akan dilawannya demi 
kepentingan rakyat kecil. Benang 
merahnya terlihat nyata. Diawal orasi 
Jokowi bercerita banyak tentang latar 
belakang hidupnya yang sungguh 
mewakili sosok rakyat jelata, seperti 

saya, kamu, dan kalian semua. Rakyat 
kecil yang terbiasa hidup penuh tantangan 
dan rintangan. Bergelut dengan roda 
ekonomi dan sosial, ketakutan digusur, 
tidak bisa sekolah, ketakutan biaya bila 
sakit, adalah problem klasik rakyat jelata. 
Tapi apa kita menyerah dengan keadaan 
itu semua? Tentu saja tidak. Dengan rasa 
optimis kita selalu berusaha, bangkit dan 
berserah diri pada yang Maha Kuasa. 
Berbekal keyakinan itu semua segala 
problema pasti terlewati. Semua itu 
hanyalah kerikil kecil dalam roda 
kehidupan, dan bukan penghalang kita 
untuk tidak bahagia. Kita selalu bahagia 
karena kita jujur, optimis, kreatif dan penuh 
semangat menjalani hidup kita. Sama 
halnya dengan Joko Widodo, dirinya 
mampu berdiri dengan tegak di kancah 
hiruk pikuk politik itu karena sikap optimis, 
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niat yang baik dan yang pasti Tangan 
Tuhan yang bekerja. Kenapa Tangan 
Tuhan yang bekerja? Sosok yang 
bernama Joko Widodo dengan latar 
belakang 'bukan siapa-siapa', tanpa 
karir politik mentereng mendobrak 
tradisi dan tatanan politik Indonesia dan 
berdiri tegak menjadi Presiden RI ke 7. 
Kalaupun di pidato kebangsaan kemarin 
Joko Widodo menangis. Sungguh pak, 
jangan kau hapus air matamu. Jangan 
pernah takut menangis untuk cita-cita 
yang mulia. Cita-cita luhur dari setiap 
pemimpin yang amanah, yang berjuang 
sepenuh hati agar rakyatnya tidak ada 
yang susah, rakyatnya hidup dengan 
layak mempunyai hak yang sama 
sebagai anak bangsa. Berdiri sejajar 
dengan bangsa-bangsa besar di dunia. 
Kami paham betapa sulitnya dirimu 

selama ini melawan makhluk-makhluk 
angkara murka yang menguasai nafsu-
nafsu serakahnya manusia. Menangislah 
pak agar hatimu lega. Menangislah untuk 
tujuan yang luhur. Biar air mata itu 
menjadi bukti perjalanan lelah batinmu 
dalam kesenyapan berperang melawan 
pengganggu negeri. Air mata lambang 
ketegaran bukan kecengengan. Air mata 
demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kami sadar 
dirimu begitu penuh luka melawan para 
perongrong negeri, yang hanya meraih 
keuntungan dari teriakan sumbang 
membela rakyat kecil. Alih-alih berteriak 
rakyat kecil tapi tidak pernah menjadi 
bagian dan merasakan hidup sebagai 
rakyat kecil. Jadi saat Jokowi bereaksi 
keras soal bagi bagi sertifikat untuk 
rakyat. Inilah sesungguhnya yang sedang 
dia perjuangkan. Tak ada lagi pesta bagi 
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Info SIP
Bau kaki merupakan salah satu 
keadaan yang sangat memalukan dan 
mengganggu kenyamanan Anda dan 
orang-orang di sekitar Anda. Saat orang 
lain mencium aroma tidak sedap yang 
berasal dari kaki Anda, kemungkinan 
besar mereka akan menjauhi Anda. Hal 
ini tentu saja dapat memberikan 
dampak buruk yang berkepanjangan.
Bau kaki terjadi akibat produksi keringat 
yang berlebihan pada khaki. 
Sehingga pertumbuhan bakteri menjadi 
lebih pesat. Terhambatnya aliran udara 
pada kaki dapat membuat kaki menjadi 
lembap. Dari situlah bau kaki akan 
muncul. Bila Anda mengalami hal ini, 
cobalah mengatasinya dengan 
beberapa cara berikut ini:
1. Rendam dengan air garam
Garam terbukti dapat membunuh bakteri 
atau kuman. Setelah beraktivitas, 
rendamlah kaki Anda pada air hangat 
yang sudah diberikan garam. Lakukan 
selama 20 menit setiap harinya, 
sehingga tidak ada penumpukan kuman 
dan bakteri. 
Dapat dipastikan kaki Anda akan lebih 
bersih dan segar pada keesokan 
harinya.
2. Gunakan produk perawatan
Sebelum mengenakan sepatu, Anda 
dapat memakai beberapa produk 
perawatan yang dapat mencegah 
produksi keringat berlebih dan dapat 
membunuh bakteri. Beberapa produk 
perawatan yang dapat Anda gunakan 
adalah krim, bedak, atau semprotan 
untuk khaki.
3. Pilih kaos kaki yang tepat
Gunakan kaos kaki berbahan katun 
yang dapat menyerap keringat. Selain 
itu gantilah kaos kaki Anda setiap hari. 

Cara Mengatasi Bau Kaki
Bila Anda tergolong orang dengan 
keringat yang berlebih, siapkanlah kaos 
kaki cadangan yang bisa Anda bawa 
saat beraktivitas.
4. Pintar memilih sepatu
Saat ingin membeli sepatu, pilihlah 
sepatu berbahan kulit atau kavas. Kedua 
bahan sepatu tersebut dapat membuat 
kaki Anda bebas bernapas. Hindari 
penggunaan sepatu berbahan plastik. 
Dengan mengenakan sepatu dengan 
bahan tersebut, Anda dapat terbebas 
dari bau khaki.
5. Jangan masukkan kaos kaki ke dalam 
sepatu
Setelah digunakan, kaos kaki Anda 
menjadi lembap. 
Bila Anda memasukkan kaos kaki yang 
sudah dipakai, ke dalam sepatu, itu 
sama saja membiarkan bakteri 
berkembang biak di dalam sepatu Anda. 
Saat menggunakan sepatu tersebut 
keesokan harinya, kemungkinan besar 
akan membuat kaki Anda berbau.
6. Scrub khaki
Scrub kaki Anda secara berkala, minimal 
seminggu sekali untuk mengangkat sel 
kulit mati pada kaki Anda. Sel kulit mati 
yang dibiarkan dapat membuat bakteri 
bersarang.
7. Rendam kaki dalam air teh.
Asam dalam teh dapat mengurangi 
jumlah keringat pada kaki Anda. Selain 
itu teh juga dapat membunuh bakteri 
pada khaki Anda. 
Tambahkan dua kantong teh hitam 
dalam satu liter air, kemudian didihkan 
selama 15 menit. Kemudian tambahkan 
dua liter air dingin. Setelah itu rendam 
kaki Anda dalam air teh tersebut selama 
30 menit. Lakukan hal ini secara teratur 
sekali dalam satu minggu.

bagi lahan seperti di jaman Orde 
Baru. Atau di era sebelum Jokowi pun 
hal itu masih terjadi. 
Di era Jokowi pembagian lahan 
hanyalah lahan kecil untuk rakyat 
agar dimanfaatkan maksimal untuk 
hidup, bukan lahan luas untuk 
pengusaha demi memuaskan nafsu 
serakah. Jadi saat Jokowi terdiam 
lama saat berbicara konsesi lahan, 
kami paham betapa ketulusannya 
memperjuangkan rakyat jelata adalah 
bukti nyata, bukan cuma sebatas 
orasi. Bukan cuma sebatas kata kata 
membela rakyat kecil, namun terbukti 

Bapak adalah bagian dari rakyat kecil. 
Menangislah bila ingin menangis Pak 
Jokowi.
 Kami akan terus menjagamu, karena 
kami menggantungkan seluruh asa dan 
harapan di atas pundakmu. Kami akan 
terus membelamu sungguh, di hadapan 
bumi pertiwi yang kita cintai bersama. 
Kalau sudah begini, siapa yang pro rakyat 
dan siapa yang tidak pro rakyat kan 
sudah kelihatan? 
Makanya tentukan sikap, datanglah 
tanggal 17 April 2019 untuk memilih orang 
baik, sehingga nantinya negara kita akan 
semakin baik dan sejahtera. Amin.
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Tanah Air

Pernahkah Anda merasakan pusing, 
susah tidur, kelelahan, dan gelisah, 
setelah menempuh perjalanan jauh 
dengan pesawat? Ciri-ciri tersebut bisa 
jadi merupakan gejala jetlag. Biasanya 
jetlag terjadi saat 
seseorang berpergian ke 
tempat yang memiliki 
zona waktu yang 
berbeda dengan tempat 
tinggalnya. Jetlag dapat 
mengganggu aktivitas 
Anda di tempat tujuan, 
baik untuk bisnis maupun 
liburan.
Lebih dari 50 persen 
orang yang berpergian 
jauh, akan mengalami 
jetlag. Kini, Anda tidak 
perlu khawatir lagi, ada beberapa cara 
ampuh yang bisa Anda lakukan untuk 
mengatasi jetlag, yaitu:
Tidur
Usahakan tiba di lokasi tujuan, satu 
hari lebih awal dari rencana kegiatan. 
Anda dapat meluangkan waktu satu 
hari untuk tidur cukup dan beradaptasi 
dengan zona waktu tempat tujuan. 
Tidurlah dengan cukup, jangan 
berlebihan. Tidur berlebihan hanya 
akan membuat Anda semakin lemas 
dan memperparah jetlag Anda.
Ubah setelan waktu
Ubahlah semua setelan waktu yang 
ada di jam tangan atau ponsel Anda. 

Mengatasi Jetlag

Sesuaikan dengan setelan waktu di tempat 
tujuan. Hal tersebut dapat membantu Anda 
untuk mengubah metabolisme dan jam 
tidur Anda.
Pergi ke luar

Adaptasi juga dapat 
Anda lakukan dengan 
berpergian ke luar 
ruangan. Setelah tiba di 
tempat tujuan, 
sempatkan untuk 
menghirup udara di 
ruang terbuka. Ini juga 
dapat membantu Anda 
untuk menyesuaikan diri 
dengan waktu di tempat 
tujuan. Akan lebih baik 
lagi bila Anda tiba pada 
siang hari, sehingga 

Anda dapat membiarkan tubuh Anda 
terpapar sinar matahari.
Cukupi kebutuhan cairan
Tekanan udara di dalam pesawat, dapat 
membuat Anda mengalami dehidrasi, yang 
menjadi salah satu penyebab jetlag. Maka, 
setelah tiba di tempat tujuan, penuhilah 
kebutuhan cairan Anda. Hindari 
mengonsumsi cairan yang mengandung 
kafein, yang dapat memperparah jetlag.
Gunakan aromaterapi
Bila Anda merasa sangat pusing dan sulit 
tidur, gunakanlah aromaterapi. Menghirup 
aromaterapi dapat membantu untuk 
menenangkan pikiran dan membantu Anda 
untuk tidur nyenyak.

Anda perlu File Tax Income Return,

Number (ITIN),urus SIM Maryland,
Bookeeping, payroll untuk medium &

small business

Hubungi : Steve  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer Identification

 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
bakal melakukan penyegaran struktural 
di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta. Lebih dari 1.000 pejabat eselon 
IV, III dan II yang bakal dilantik di Balai 
Agung DKI Jakarta."Bila tidak ada 
halangan, sore hari nanti kita akan 
melakukan rotasi, mutasi, eselon II, III, 
IV, yang jumlahnya sampai hampir 1.100 
personel," kata Anies di Silang Monas 
Jakarta, Senin (25/2).nies menjelaskan 
rotasi yang dilakukan terdiri dari promosi 
hingga mutasi. Anies berharap 
penyegaran di lingkungan Pemerintah 
Provinsi DKI berdampak kepada kinerja 
yang terus membaik.“Jadi, nanti akan 
ada rotasi besar-besaran. Ini bagian dari 
penyegaran bagi organisasi. Figur-figur 
baru diharapkan membawa suasana 
baru di tiap unit-unitnya, di tiap UKPD," 
jelas dia.Mantan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan ini memastikan bahwa 
setiap pejabat yang menempati jabatan 
baru sudah melalui uji kompetensi. 
Rotasi juga kesempatan bagi para 

Anies Rombak Pejabat Pemprov DKI

pejabat untuk menambah pengalaman 
baru selama menjadi abdi negara.
"Kemudian bagi pribadinya, personel-
personelnya, ini kesempatan untuk 
menambah pengalaman, 
kompetensinya, sehingga tidak hanya 
bekerja di sektor-sektor, di tempat-
tempat yang sama, tapi ada 
pengalaman baru," ujar Anies.
Di dalam pelantikan nanti juga akan 
dilantik lurah yang setara eselon IV dan 
camat yang setara eselon III. Namun 
Anies belum mendetail pasti jumlah 
masing-masing pejabat yang bakal 
dilantik."Yang jelas kalau lurah eselon 
IV, camat eselon III, semuanya nanti 
akan ada. Dan itu jumlahnya ada 
banyak, hampir 1.100 nanti," tutup dia.
Selama menjabat setidaknya Anies 
sudah pernah melantik dua kali pejabat 
di Ibu Kota. Pertama sekitar akhir 
Desember 2018 dan yang kedua pada 
awal Januari 2019. Anies juga telah 
merotasi sejumlah pejabat BUMD di 
lingkungan DKI.
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Amerika

 Seorang wanita yang pernah menjadi 
anggota tim kampanye Presiden 
Amerika Serikat (AS) Donald Trump 
mengajukan gugatan hukum. Dalam 
gugatannya, wanita itu menuduh Trump 
mencium dirinya tanpa izin.
Seperti dilansir Reuters, Selasa 
(26/2/2019), wanita bernama Alva 
Johnson (43) ini menyebut bahwa 
Trump pernah mencium dirinya tanpa 
izin sebelum acara kampanye di Tampa, 
Florida tahun 2016 lalu. Gugatan hukum 
ini diajukan Johnson ke Pengadilan 
Distrik AS di Middle District, Florida, 
pekan ini. Disebutkan dalam gugatan 
Johnson bahwa insiden itu merupakan 
'bagian dari pola perilaku predator dan 
pelecehan terhadap wanita-wanita' oleh 
Trump. Bantahan keras disampaikan 
Gedung Putih atas tuduhan itu. 
"Tuduhan ini tidak masuk akal," tegas 
juru bicara Gedung Putih, Sarah 
Sanders dalam pernyataannya. "Hal ini 
tidak pernah terjadi dan ini secara 
langsung bertentangan dengan 
keterangan banyak saksi mata yang 
sangat kredibel," ujarnya. 
Trump sebelumnya telah menyangkal 

tuduhan-
tuduhan dari banyak wanita yang 
mengklaim dirinya diraba dan dicium 
secara paksa oleh Trump dalam periode 
beberapa tahun terakhir. 
Gugatan hukum ini menyebutkan bahwa 
insiden itu terjadi di dalam sebuah RV 
atau kendaraan semacam trailer yang 
digunakan saat kampanye pilpres Trump 
di Florida pada 24 Agustus 2016. 
Disebutkan dalam gugatan hukum itu 
bahwa saat itu Trump mencengkeram 
tangan Johnson dan mencondongkan 
badannya ke depan hingga saat dekat 
hingga Johnson bisa merasakan 
hembusan napas Trump.Johnson, 
menurut dokumen gugatan itu, 
mengalihkan kepalanya ke samping 
untuk menghindari ciuman Trump, 
namun Trump masih berhasil 
menciumnya di ujung bibir. Johnson 
mengklaim Trump melakukan itu secara 
sengaja karena saat itu wajah Johnson 
tertutup oleh topi bisbol. "Dia merasa 
bingung dan malu," sebut gugatan 
hukum itu merujuk pada Johnson. 
Sejumlah tokoh terkemuka pendukung 
Trump seperti mantan Jaksa Agung 

Trump Digugat Mantan Tim Kampanye

Disewakan 1 kamar besar depan ada
kasur dan lemari plastik. Di 2008 s 7th
street lantai 2. Depan ada laundry, 
Dekat Toko Nusantara.
Hub: Ibu Hermin 267-230-8891

Dewan Perwakilan Amerika Serikat 
memutuskan menolak deklarasi darurat 
nasional yang diumumkan oleh 
Presiden Donald Trump. Bahkan, 
sebagian anggota fraksi Partai 
Republik di dewan juga ikut 
mendukung keputusan itu.
Seperti dilansir Associated Press, Rabu 
(27/2), 
Dewan 
Perwakil
an 
menggel
ar 
pemungu
tan suara 
untuk 
menolak 
status 
darurat 
nasional. 
Hasilnya, 
245 
anggota 
dewan, 
termasuk 13 orang fraksi Republik, 
mendukung menolak status itu. 
Sedangkan yang mendukung Trump 
182 anggota legislatif.Hasil voting itu 
akan disahkan dalam resolusi yang 
akan dibawa ke Senat. Kemungkinan 
besar empat senator Partai Republik 
akan mendukung resolusi itu.Trump 
saat ini sedang berkunjung ke Vietnam 
untuk menghadiri pertemuan dengan 
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. 
Namun, dia sebelumnya sudah 
mengancam akan melakukan veto jika 
Kongres menolak status darurat 
nasional yang dia berlakukan.
Untuk menghindari veto Trump, 
Kongres harus menghimpun sekitar 
dua pertiga suara mayoritas.
Saat ini Senat yang didominasi Partai 
Republik tinggal menimbang apakah 
bakal tetap mendukung Trump atau 
tetap mempertahankan mengendalikan 
anggaran.Partai Demokrat saat ini 
menguasai Dewan Perwakilan. Para 
pendukung resolusi ini menganggap 

Darurat Nasional Resmi Ditolak

situasi di sepanjang perbatasan dengan 
Meksiko sama sekali tidak mendesak 
sehingga harus ada tembok perbatasan 
demi membendung imigran ilegal.Salah 
satu anggota dewan dari Partai Demokrat, 
Steny Hoyer, mengaku sudah berkunjung 
ke perbatasan AS-Meksiko sebanyak dua 
kali dalam beberapa minggu terakhir.

"Yang saya 
simpulkan 
adalah tidak 
ada krisis di 
perbatasan. 
Masalahnya 
adalah krisis 
kepatuhan di 
konstitusi 
kita," kata 
Hoyer.Trump 
mendeklarasi
kan situasi 
darurat 
nasional di 
sepanjang 
perbatasan 

dengan Meksiko ini pada pekan lalu, 
setelah ia kecewa melihat draf 
kesepakatan anggaran antara dua kubu di 
Kongres untuk membiayai tembok 
perbatasan ini.Draf itu hanya menyediakan 
US$1,375 miliar untuk tembok perbatasan, 
jauh dari jumlah yang diminta Trump, yakni 
US$5,7 miliar atau setara dengan Rp80,5 
triliun. Dengan deklarasi darurat nasional, 
pemerintah dapat memanfaatkan 
anggaran militer dan dana negara lainnya 
untuk membangun tembok pembatas di 
sepanjang perbatasan dengan Meksiko 
yang situasinya dianggap sudah 
mendesak. 

Internasional
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Florida, Pam Bondi dan Direktur Tim 
Kampanye Trump untuk Florida, 
Karen Giorno, disebut ada di dalam 
RV saat insiden itu terjadi. Namun 
kepada The Washington Post, yang 
pertama melaporkan gugatan hukum 
ini, keduanya mengaku tidak melihat 
apapun yang tidak pantas saat itu.
Melalui gugatan hukum ini, 
Johnson ingin meminta ganti rugi 
finansial dari Trump dan meminta 
pengadilan menjatuhkan perintah 
yang melarang Trump 'meraba, 
mencium atau menyerang atau 
melecehkan wanita tanpa meminta 
izin terlebih dulu'.
Menurut dokumen gugatan hukum itu, 
Johnson menelepon kekasihnya dan 
orangtuanya usai insiden itu terjadi. 
Dengan berlinang air mata, Johnson 
menceritakan semuanya kepada 
kekasih dan orangtuanya. Diucapkan 

Johnson saat itu bahwa sesama pekerja 
kampanye Trump malah melontarkan 
candaan soal ciuman itu usai Giorno 
menceritakan insiden itu secara detail 
kepada pegawai lainnya.
Saat dihubungi via telepon pada Senin 
(25/2), pengacara Johnson, Hassan 
Zavareei, menolak bantahan Gedung Putih 
dan menyebut saksi mata yang disebut 
Gedung Putih tidak kredible.
 Ditambahkan Johnson bahwa kliennya 
yang seorang ibu dari empat anak ini tidak 
ingin diwawancarai media karena khawatir 
dengan keselamatan keluarganya.
Disebutkan juga dalam gugatan itu bahwa 
Johnson juga mengalami diskriminasi 
sebagai staf wanita dan keturunan Afrika-
Amerika dalam tim kampanye Trump saat 
itu. Johnson menyebut dirinya 
mendapatkan gaji lebih kecil dari koleganya 
dan menjadi korban 'perilaku rasis dan 
seksis' dari rekannya.
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Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
berencana mengurangi jumlah penonton 
pada Debat Cawapres Pilpres 2019. 
Usul itu muncul usai dua kali rapat 
bersama tim sukses dua kandidat.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan 
jumlah penonton akan dikurangi dari 600 
orang menjadi 450 orang. "Kesimpulan 
sementara kami akan kurangi separuh 
dari yang kemarin itu, sekitar 75 orang 
tiap paslon. KPU tetap akan 
mengundang 300," kata Arief di Kantor 
KPU, Jakarta, Selasa (26/2). 
Arief menjelaskan jatah undangan 
masing-masing kandidat dikurangi dari 
140 orang. Semula KPU hendak 
memangkasnya menjadi 50 orang per 
kandidat, tapi dua timses menyatakan 
keberatan. Sementara jumlah undangan 
KPU tetap karena hendak menghadirkan 
elemen masyarakat sesuai tema debat. 
"KPU punya kepentingan untuk 
menghadirkan publik ke dalam ruangan 
itu," ucapnya. Arief menyebut KPU juga 
mengkaji kemungkinan tidak lagi 
mengundang menteri di debat 
berikutnya. Hal ini merespons 
permintaan kubu Prabowo menyusul 
kericuhan yang melibatkan beberapa 
menteri undangan seperti Menko 
Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. 

KPU Kurangi Penonton Debat Cawapres

"Catatan mereka supaya tidak 
menimbulkan masalah, katanya tidak 
diundang. Tapi nanti kita lihat evaluasi itu 
nanti kita yang menyimpulkan," ujar 
Arief. Debat Cawapres Pilpres 2019 
akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta, 
pada 17 Maret 2019. Empat stasiun 
televisi ditunjuk sebagai penyelenggara, 
yaitu Trans 7, Trans TV, dan CNN 
Indonesia TV. Debat akan mengusung 
tema pendidikan, kesehatan, 
ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.
Pada debat capres kedua, keriuhan 
sempat terjadi di sela debat. Luhut 
mengatakan dirinya bangun dari bangku 
dan maju ke depan panggung untuk 
meminta agar tak ada keributan. 
Luhut menyatakan tak terlibat adu mulut 
dalam suasana memanas usai calon 
presiden Jokowi menyindir kepemilikan 
lahan capres lawan, Prabowo Subianto. 
“Enggak ada apa-apa, saya enggak 
ribut, baik-baik saja kok," kata Luhut di 
Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 
Rabu (20/2).

Tanah Air
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Polisi telah mengamanakn para pelaku 
yang diduga menyebarkan kampanye 
hitam terkait izin Adzan jika calon 
presiden nomor urut 1 terpilih. Aksi para 
pelaku yang semuanya perempuan 
tersebut terekam dalam sebuah video. 
Pemilik akun @citrawida5 
mengunggahnya ke media sosial dan 
segera menjadi viral. Saat ini ketiga 
perempuan tersebut telah ditetapkan 
menjadi tersangka oleh tim penyidik 
Polres Karawang. Berikut ini fakta di 
balik dugaan kampanye hitam di 
Karawang:
 1. Video kampanye hitam di Karawang 

Fakta 3 Emak - Emak Serang Jokowi

Tanah Air 

menjadi viral 
 Video tentang sejumlah ibu yang 
menyebut jika Jokowi terpilih kembali, 
tidak akan ada azan lagi, menjadi 
sorotan masyarakat. Video tersebut 
salah satunya diunggah akun Instagram 
indozone.id. Dalam video tersebut 
tampak dua perempuan tengah 
berbicara kepada salah seorang 
penghuni rumah dalam bahasa Sunda. 
Diduga hal itu untuk memengaruhi 
warga agar tidak memilih Jokowi pada 
pilpres mendatang. "Moal aya deui sora 
azan, moal aya deui nu make tiyung. 
Awewe jeung awewe meunang kawin, 
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lalaki jeung lalaki meunang kawin 
(Tidak ada lagi suara azan, tidak ada 
lagi yang memakai kerudung. 
Perempuan sama perempuan boleh 
menikah, laki-laki sama laki-laki boleh 
menikah," kata perempuan dalam 
video tersebut. Bahkan, di Twitter 
tanda gambar (tagar) 
#CitraWidaPelacurPOLITIK turut 
menjadi trending topic. Citra Wida 
dengan akun @citrawida5 disebut 
sebagai pengunggah pertama video 
tersebut oleh akun el-diablo 
@MemeTanpaHurufK. Jadi Tersangka
 2. Melacak perekam dan pengunggah 
video
Berdasar penelusuran Kompas.com, 
pemilik akun @citrawida5 menyebut 
kejadian tersebut berada di Perum 
Gading Elok 1, Blok 14O Nomor 12A. 
Sayangnya, saat ini akun tersebut 

telah dinonaktifkan. Kompas.com 
kemudian menelusuri alamat tersebut. 
Pemilik rumah di alamat tersebut, 
Aswandhi, mengaku tidak tahu apa-apa 
soal video tersebut. Bahkan, dia mengaku 
tidak kenal dengan laki-laki dan 
perempuan di foto yang beredar itu. Ketua 
RW 029, Perum Gading Elok 1 Karawang, 
Dikdik Kurniawan mengatakan, alamat 
yang disebut sebagai pengunggah benar 
ada di wilayahnya. Namun, setelah dicek, 
perempuan yang disebut sebagai Citra 
bukanlah pemilik rumah tersebut. "Alamat 
identik, tapi orangnya bukan," katanya. 
3. Polisi amankan tiga perempuan untuk 
cegah konflik
Setelah menjadi viral di media sosial dan 
memancing sejumlah tanggapan, polisi 
akhirnya menangkap ketiga perempuan di 
video untuk mencegah konflik lebih luas. 
"Kami mengamankan tiga orang wanita 

pertama atas nama ES, warga 
Karawang, Desa Wanci Mekar, 
Kecamatan Kota Baru. Lalu IP, alamat di 
Wanci Mekar, Kabupaten Karawang, 
dan CW, warga Telukjambe, Desa 
Sukareja Timur, Kabupaten karawang," 
kata Kepala Bidang Hubungan 
Masyarakat Polda Jabar Kombes 
Trunoyudho Wisnu Andiko dalam 
konferensi pers di Mapolda Jabar, Senin 
(25/2/2019). Polisi terus menyelidiki 
keterangan para pelaku tersebut dan 
mewasapdai adanya potensi konflik 

akibat perbuatan ketuga pelaku 
tersebut. "Bersangkutan saat ini kami 
lakukan proses penyelidikan yang 
tentunya ini ada kaitan tim Gakumdu 
menemukan video keresahan tersebut 
dan sedang dilakukan penyelidikan dan 
pendalaman terhadap undang-undang 
tindak pidana pemilu," katanya. 
4. Polisi tetapkan ketiga pelaku menjadi 
tersangka 
Tiga wanita yang diduga melakukan 
kampanye hitam terhadap Jokowi-
Ma'aruf Amin telah dinyatakan menjadi 
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Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim 
Jong Un dan Presiden Amerika Serikat 
(AS) Donald Trump tiba di Vietnam. 
Keduanya akan melakukan KTT kedua 
mereka pada Rabu (27/2) besok. 
Dilansir Reuters, Selasa (26/2/2019), 
Trump tiba di Hanoi dengan menumpang 
Air Force One sekitar sebelum pukul 9 
malam. Sementara Kim Jong Un tiba 
lebih awal pada Selasa (26/2) pagi 
dengan menumpang kereta setelah 
perjalanan selama 3 hari dari Pyongyang 
dan melaui jalur darat China. Dari 
stasiun di perbatasan, Kim Jong Un 
menumpang mobil menuju ke Hanoi. 
Pertemuan besok akan menjadi KTT 
kedua setelah yang pertama digelar di 
Singapura pada Juni 2018. Juru Bicara 
Gedung Putih Sarah Sanders 
mengatakan rencananya Trump dan Kim 

Trump Tiba Di Vietnam

Internasional

akan ditemani dua tamu dan 
penerjemah. Tak hanya Rabu, Trump 
dan Kim juga akan bertemu pada Kamis 
(28/2). Pada Kamis (28/2) lusa, Trump 
dan Kim Jong-Un akan menggelar lebih 
banyak pertemuan. Namun topik 
pembahasan kedua tokoh tidak disebut 
lebih lanjut oleh Sanders. 
KTT kedua ini digelar delapan bulan 
setelah KTT pertama yang sangat 
bersejarah di Singapura pada Juni 2018 
lalu. KTT kedua ini diharapkan akan 
menghasilkan kesepakatan akhir soal 
senjata nuklir Korut yang dianggap 
mengancam AS. Namun ada indikasi 
bahwa pertemuan ini akan mengarah 
pada deklarasi berakhirnya Perang 
Korea tahun 1950-1953 yang menyeret 
AS, Korut, Korea Selatan (Korsel) dan 
China. 

tersangka oleh pihak kepolisian. "Kita 
tetapkan jadi tersangka," kata Kombes 
Trunoyudo Wisnu Andiko, di Mapolda 
Jabar, Kota Bandung, Jawa Barat, 
Selasa (26/2/2019). Penetapan 
tersangka ketiganya ini berdasarkan dua 
alat bukti yang telah diperiksa penyidik, 
yakni video dan ponsel. Penyidikan 
terhadap kasus ini akan dilanjutkan di 
Polres Karawang dengan tetap dibantu 
dari Ditreskrimsus dan Ditreskrimum 
Polda Jabar. "Sekarang proses 
penyidikan dilakukan oleh Polres 
Karawang," katanya. Menurutnya ketiga 
orang ini dikenakan Pasal 28 ayat (2) Jo 
pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 
2016 tentang perubahan atas UU RI No. 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik; dan/atau pasal 14 
ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 15 UU RI 
No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 
Hukum Pidana.

 5. TGB: Pak Jokowi difitnah dengan luar 
biasa 
Politikus Partai Golkar Tuan Guru Bajang 
Zainul Madji mengatakan, Presiden Joko 
Widodo memiliki ketabahan yang luar 
biasa dalam menjalani kehidupan. Hal itu 
tercermin dari bagaimana Jokowi 
menanggapi berbagai hujatan, hinaan 
dan cercaan, bahkan fitnah dari lawan-
lawan politiknya. 
“Pak Jokowi difitnah dengan luar biasa. 
Bahkan, Pak Jokowi ini difitnah sampai 
menyentuh kehormatannya sendiri 
sebagai manusia," kata TGB dalam acara 
pembukaan Pidato Kebangsaan Jokowi-
Ma'ruf Amin di Sentul International 
Convention Center (SICC), kabupaten 
Bogor, Minggu (24/2/2019).
"Tapi selama bertahun-tahun, Pak Jokowi 
tidak pernah sekalipun membalasnya 
dengan cara yang juga sepadan," lanjut 
dia.
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Tanah air Internasional

Forum Rembuk Nasional Aktivis 98 akan 
mengambil langkah hukum terkait diskusi 
yang diprakarsai oleh beberapa tokoh 
seperti Kivlan Zein. Dalam diskusi itu 
muncul 
tudingan bahwa 
para aktivis 98 
seperti Partai 
Komunis 
Indonesia (PKI) 
yang berniat 
melakukan 
makar.
Dalam 
pernyataan 
sikap yang 
disampaikan, 
Selasa 
(26/2/2019), 
elemen 98 yang 
digagas oleh 
beberapa tokoh 
aktivis 1998 
seperti Wahab 
Talaohu, Faizal 
Assegaf, Adian 
Napitupulu dan 
Karyono 
Wibowo 
menyatakan bahwa mereka 
menyampaikan protes terbuka sekaligus 
akan menempuh jalur hukum.
Pasalnya, kegiatan diskusi bertajuk Para 
Tokoh Bicara 98 yang digelar pada Senin 
(25/2) tersebut dinilai terindikasi 
membohongi publik dan berpotensi 
menimbulkan kegaduhan menjelang 
pemilihan umum 2019."Demi menjaga 
kemurnian sejarah dan amanat 
perjuangan rakyat kami menyampaikan 
pernyataan sikap yakni pertama audit 
publik atas kepemilikan tanah dan harta 
kroni Orde Baru," kata salah satu Aktivis 
98, Faizal Assegaf.Audit tersebut dinilai 
penting karena dalam debat kedua para 
calon presiden, terkuak kepemilikan 
lahan Prabowo yang sangat besar di 
Kalimantan Timur dan Nanggroe Aceh 
Darussalam, sehingga saat ini dianggap 
telah muncul kepanikan dengan adanya 

audit publik terkait kepemilikan tanah 
dan sumber ekonomi Prabowo dan 
keluarga Cendana.Karena itu, Forum 
Rembuk Nasional Aktivis 98 menginisiasi 

pembent
ukan tim 
indepen
den 
untuk 
mengus
ut tuntas 
harta 
kekayaa
n pihak-
pihak 
tersebut 
sehingg
a harta-
harta 
yang 
ada 
dapat 
disita 
oleh 
negara.
Para 
aktivitas 
juga 
akan 

mengambil langkah hukum atas 
"penistaan terhadap perjuangan rakyat 
dan mahasiswa" yang mendorong 
terjadinya reformasi 1998. Hal ini 
dikarenakan dalam diskusi yang digelar 
sehari sebelumnya, muncul tudingan 
bahwa para aktivis 98 berniat 
menggulingkan kekuasaan atau makar 
seperti PKI.
“Para penuduh itu sedang menafikan 
produk reformasi yang diperjuangkan 
yakni Mahkamah Konstitusi, Pemilu 
langsung, KPK, otonomi daerah, 
profesionalisme TNI-Polri dan politik 
teuka multipartai," ujar Faisal.Para aktivis 
98 juga berkomitmen untuk membangun 
aliansi strategis kerakyatan bersama 
Joko Widodo untuk menuntaskan 
amanat reformasi 1998 dan melawan 
setiap upaya untuk menghadirkan 
kembali Orde Baru.

Aktivis 98 Polisikan Kivlan Zein

Presiden Suriah, Basyar Al Assad 
melakukan lawatan pertamanya ke Iran 
dan bertemu pemimpin spiritual 
Ayatullah Ali Khamenei. Kunjungan ini 
merupakan yang pertama sejak Perang 
Suriah meletus 
pada 2011. 
Pertemuan 
Assad dan 
Khamenei 
bertujuan 
untuk 
memperkukuh 
aliansi kedua 
negara.
Televisi 
pemerintah 
Iran dan 
Suriah 
menayangkan 
cuplikan saat 
Assad dan 
Khamenei 
tersenyum dan 
saling rangkul. 
"Kedua 
pemimpin ini 
sepakat 
melanjutkan 
kerjasama 
kedua negara 
dalam semua tingkatan demi 
kepentingan kedua negara sahabat," 
demikian laporan stasiun TV 
pemerintah Suriah dilansir dari Middle 
East Monitor, Selasa (26/2).
Assad dinilai memenangkan Perang 
Suriah dengan bantuan kekuatan udara 
Rusia, pasukan Hizbullah Iran dan 
Lebanon, berhasil merebut kembali 
semua pusat pendudukan utama 
pemberontak dan militan yang 
didukung berbagai kekuatan Barat dan 
Arab Teluk. Pemberontakan melawan 
pemerintahan Assad dinilai gagal.
Itu adalah lawatan luar negeri pertama 
yang dilakukan Assad sejak 2010.
Assad menyampaikan kepada 
Khamenei bahwa negara-negara 
regional tidak boleh meremehkan 

Al Assad Bertemu Ali Khamenei
keinginan negara-negara Barat yang 
dipimpin Amerika Serikat untuk 
menciptakan kekacauan di Suriah dan 
Iran."Eskalasi Barat tidak akan menjauhkan 
(Iran dan Suriah) dari membela 

kepentin
gan 
mereka 
sendiri," 
kata 
dia.Kha
menei 
memuji 
Assad 
sebagai 
pahlawa
n yang 
telah 
memperk
uat 
aliansi 
antara 
Iran, 
Suriah 
dan 
Hizbullah
.
“Bagi 
Republik 
Islam 
Iran, 

membantu pemerintah dan bangsa Suriah 
merupakan dukungan bagi gerakan 
perlawanan (terhadap Israel) dan sangat 
bangga melakukannya," kata Khamenei. 
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