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Sebuah media online internasional 
menobatkan Presiden Joko Widodo 
menjadi pemimpin yang paling populer 
di dunia sehari sebelum pemilu dimulai. 
Media tersebut bernama 
Gzerome
dia.com 
dengan 
basis 
informasi 
Eurasia, 
yakni 
gabunga
n dari 
Eropa 
dan Asia. 
Dalam 
artikel 
berjudul 
Graphic 
Truth: 
Indonesi
a's Mr. 
Popular, 
menulisk
an bahwa menurut peringkat pemimpin 
terpilih selama lebih dari satu tahun 
menunjukkan Jokowi berada di 
peringkat teratas. Jokowi mendapatkan 
71 persen suara sehingga membuat 
dirinya menjadi seorang pemimpin yang 

terpilih paling populer di dunia. Bahkan 
kepopuleran Jokowi  tersebut 
mengalahkan kepopuleran Vladimir Putin 
dan Donald Trump. Hal tersebut terlihat 
dalam grafik kepopuleran delapan 

pemimpin 
yang 
berpengar
uh di 
dunia. 
Pada 
urutan 
kedua ada 
Presiden 
Rusia 
Vladimir 
Putin yang 
mendapat 
skor 64 
persen. 
Kemudian 
disusul 
Perdana 
Menteri 
India 

Narendra Modi yang memperoleh skor 63 
persen. Urutan keempat ditempati oleh 
Angela Merkel yang merupakan konselor 
Jerman dengan skor 53 persen, lalu 
Presiden Amerika Serikat Donald Trump 

Jokowi Pemimpin Populer



02 www.sipbuletin.com

Minggu 04/28/19 Edisi 1145

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 13.534,- Kurs BI $1 = Rp 14.043,-

bersambung ke hal 3

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Sebuah media online internasional 
menobatkan Presiden Joko Widodo 
menjadi pemimpin yang paling populer 
di dunia sehari sebelum pemilu dimulai. 
Media tersebut bernama 
Gzerome
dia.com 
dengan 
basis 
informasi 
Eurasia, 
yakni 
gabunga
n dari 
Eropa 
dan Asia. 
Dalam 
artikel 
berjudul 
Graphic 
Truth: 
Indonesi
a's Mr. 
Popular, 
menulisk
an bahwa menurut peringkat pemimpin 
terpilih selama lebih dari satu tahun 
menunjukkan Jokowi berada di 
peringkat teratas. Jokowi mendapatkan 
71 persen suara sehingga membuat 
dirinya menjadi seorang pemimpin yang 

terpilih paling populer di dunia. Bahkan 
kepopuleran Jokowi  tersebut 
mengalahkan kepopuleran Vladimir Putin 
dan Donald Trump. Hal tersebut terlihat 
dalam grafik kepopuleran delapan 

pemimpin 
yang 
berpengar
uh di 
dunia. 
Pada 
urutan 
kedua ada 
Presiden 
Rusia 
Vladimir 
Putin yang 
mendapat 
skor 64 
persen. 
Kemudian 
disusul 
Perdana 
Menteri 
India 

Narendra Modi yang memperoleh skor 63 
persen. Urutan keempat ditempati oleh 
Angela Merkel yang merupakan konselor 
Jerman dengan skor 53 persen, lalu 
Presiden Amerika Serikat Donald Trump 

Jokowi Pemimpin Populer



04 03www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

dengan skor 42 persen di posisi kelima. 
Lalu ada Mauricio Macri, Presiden 
Argentina dengan skor 30 persen di 
tempat keenam dan Presiden Prancis 
Emmanuel Macron dengan skor 27 
persen di posisi ketujuh. Sedangkan 
urutan kedelapan diduduki oleh Perdana 
Menteri dari Inggris Theresa May yang 
memperoleh skor 22 persen. Menurut 
GZero Media, prestasi Jokowi sangat 
mengesankan. Pasalnya, dia baru lima 
tahun menjabat dan kini berada di akhir 
masa jabatannya. "Beginilah Jokowi, 
sebagaimana ia dikenal, menghadapi 
para pemimpin lain yang telah berkuasa 
selama beberapa tahun," imbuh mereka. 
Biasanya bagi pemimpin dunia, "efek 
bulan madu" politik atau popularitasnya  
biasanya hilang di periode terakhir ini, 
namun dengan cara Jokowi, 
sebagaimana ia dikenal, Jokowi terus 
dikenal. Dalam grafik tersebut diberikan 
keterangan bahwa perolehan suara ini 
didasarkan pada suara pemilih yang 
puas dan sangat puas dengan prestasi 
kerja dari tokoh yang dimaksud. kenapa 
Jokowi bisa meroket dan nangkring di 
posisi puncak karena didasari survei 
yang menyatakan bahwa para pemilih 

puas dan sangat puas dengan 
kinerjanya selama ini. Meski mirisnya 
saat PilPres 2019 lalu, ada daerah 
tertentu yang sepertinya “kurang 
menghargai” kerja keras Jokowi dengan 
memilih paslon kubu sebelah, tapi 
popularitas Jokowi di mata internasional 
TAK BISA TERBANTAHKAN! Gabe 
Lipton, si penulis artikel yang merilis 8 
nama beken di dunia internasional tadi 
mengatakan bahwa prestasi Jokowi 
bahkan mengalahkan pemimpin lain di 
dunia yang sudah berkuasa selama 
beberapa tahun (sebelum Jokowi 
menjabat sebagai Presiden RI). Siapa 
yang tak kenal Vladimir Putin atau 
Angela Merkel? Atau Emmanuel Macron 
yang dikenal sebagai pemimpin 
flamboyan dan kharismatik?  Donald 
Trump, Presiden negeri adidaya yang 
dikenal kontroversial ... tetapi nyatanya 
MEREKA SEMUA KALAH oleh seorang 
Presiden yang berasal dari Surakarta, 
Jawa Tengah. Tak lupa Gzeromedia.com 
juga mencantumkan beberapa sumber 
dalam laporan ini, yang berasal dari 
Eurasia Group yakni, Levada Center, 
Firstpost-IPSOS, ARD-
DeutschlandTrend, FiveThirtyEight, 
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IPSOS, dan Opinium. Dan untunglah 
berdasarkan hasil quick count, Jokowi 
kembali memimpin selama lima tahun 
berikutnya. Five more years, mirip 
seperti cuitan Obama yang fenomenal 
saat menang pilpres periode kedua, 
Four more years, yang diretweet 
sebanyak lebih dari 500 ribu kali, 
terbanyak di dunia kala itu. Tidak 
banyak yang diceritakan tentang 
Gzeromedia, namun dalam profilnya, 
pendiri sekaligus presiden media ini 
adalah Ian Bremmer. Bremmer sendiri 
dikenal sebagai pengamat politik 
Amerika Serikat yang mendalami 
kebijakan luar negeri AS, negara-negara 
yang mengalami transisi, dan resiko 
politik global. Bremmer juga  menuliskan 
beberapa buku, termasuk The J Curve, 

Every Nation for Itself, dan Us vs. Them: 
The Failure of Globalism.  Pada tahun 
2013, ia diangkat sebagai guru besar 
Universitas New York dan pada 
Desember 2014, ia menjabat sebagai 
kolumnis berita luar negeri dan redaktur 
utama Time. Buku The J Curve sendiri 
pernah diterbitkan oleh Gramedia 
dengan sebuah sub judul "Strategi 
Memahami  Mengapa Bangsa-bangsa 
Berjaya dan Jatuh". Dalam buku Every 
Nation for Itself sendiri Bremmer 
menjelaskan apa itu  konsep G Zero 
yang dipakai sebagai nama medianya. 
GZero world adalah hilangnya 
kepemimpinan dunia karena pengaruh 
barat semakin melemah dan negara-
negara lain tidak mampu untuk mengisi 
kekosongan tersebut. GZero adalah 
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ra usah 

persepsi peralihan dari kepemimpinan 
negara-negara industri G7dan negara-
negara besar baru G20. Kapasitas 
Bremmer dengan medianya ini 
memang membuat kita harus 
berbangga ketika data mereka 
menunjukan Jokowi telah menjadi 
Presiden Terpopuler di Dunia. Jokowi 
juga dinobatkan sebagai 20 orang 
pemimpin muslim yang berpengaruh 
didunia.  Jokowibertengger di posisi 16 
versi buku yang dikompilasikan oleh 
Pusat Pembelajaran Strategis Kerajaan 
Islam di Amman, Yordania, sedangkan 
laporannya dikeluarkan secara tahunan 
dengan kerja sama dari Pusat 
Pangeran Al-Waleed Bin Talal untuk 
Pemahaman Muslim-Kristen di 
Universitas Georgetown di Amerika 
Serikat. Daftar 500 Muslim Dunia 
Paling Berpengaruh Tahun 2019 

diterbitkan oleh Pusat Studi Strategi 
Islam Kerajaan (The Royal Islamic 
Strategic Studies Centre/RISSC), 
lembaga riset independen yang terafiliasi 
dengan Institut Aal Al Bayt Kerajaan 
untuk Pemikiran Islam, yang bermarkas 
di Amman, Yordania. Kelimapuluh tokoh 
yang disebutkan, sebagian besar 
merupakan cendekiawan dan kepala 
negara. Ada 13 kategori yang disertakan 
secara keseluruhan dalam buku ini, 
yakni bidang politik, administrasi 
hubungan keagamaan, pengkhotbah 
dan pemimpin spiritual, filantropi, isu 
sosial, sains dan teknologi, seni dan 
budaya, pembacaan Alquran, media, 
selebritas dan bintang olahraga, serta 
ekstremisme. Di antara nama-nama 
termasyhur seperti Presiden Turki, 
Recep Tayyip Erdogan; Raja Arab Saudi, 
Salman bin Abdul Aziz Al Saud; Presiden 
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Singapura, Halimah Yacob; Perdana 
Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, 
dan remaja Palestina yang pernah 
ditangkap tentara Israel, Ahed Tamimi, 
terdapat nama presiden Republik 
Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi. 
Pada tahun 2015, Jokowi juga pernah 
masuk dalam jejeran 100 tokoh paling 
berpengaruh versi majalah Time. 
Dilansir oleh Kompas.com, situs resmi 
Time, pada 16 April 2015, menyatakan,   
PresidenJokowi  masuk dalam kategori 
"Leaders” bersama 31 sosok 
berpengaruh lainnya, antara lain 
Presiden AS Barack Obama, mantan 
Menteri Luar Negeri AS yang kini maju 
sebagai bakal calon presiden negara 
itu dari Partai Demokrat Hillary Clinton, 

Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana 
Menteri India Narendra Modi, Kanselir 
Jerman Angela Merkel, dan Presiden 
Rusia Vladimir Putin. Time menampilkan 
pendapat mantan Presiden Bank Dunia 
dan mantan Duta Besar Amerika Serikat 
untuk Indonesia, Paul Wolfowitz, terkait 
kiprah Jokowi. Wolfowitz menjuluki 
Jokowi sebagai "Indonesia's anti-
extremist". Wolfowitz membeberkan 
perjalanan karier Jokowi. Dari pemuda 
sederhana yang kemudian menjadi 
pengusaha dan politisi, yaitu sebagai Wali 
Kota Solo yang sukses, gubernur salah 
satu megacity terbesar di dunia, sampai 
menjadi presiden. Wolfowitz menulis 
bahwa Jokowi merupakan "orang biasa" 
pertama yang mampu mencapai prestasi 
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tersebut. Sejak terpilih, Jokowi telah 
memancarkan aura youthful dan 
pendekatan yang dekat dengan rakyat. 
Secara khusus, Wolfowitz terkesan 
dengan keberanian Jokowi melawan 
kaum ekstremis berbasis agama yang 
menolak penunjukan seorang 
perempuan Kristen sebagai lurah di 
kawasan Jakarta Selatan. Wolfowitz 
tampaknya merujuk pada penunjukan 
Susan Jasmine Zulkifli sebagai lurah di 
Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta 
Selatan, tahun 2013. Di bagian akhir 
tulisannya, Wolfowitz menambahkan, 
komitmen Jokowi mempertahankan 
keberagaman budaya dan agama 
sangat penting. Hal itu tidak hanya untuk 
Indonesia, tetapi juga bagi dunia yang 
memerlukan Indonesia sebagai contoh 

negara Muslim berdemokrasi yang 
sukses. Namun, Jokowi harus 
memaksimalkan popularitasnya dan 
melakukan perubahan di Indonesia serta 
melawan pihak dan kepentingan yang 
menolak adanya perubahan. Kita tahu, 
sudah banyak bukti dan sudah berulang 
kali dijelaskan kalau Jokowi cukup 
populer di mata internasional, cukup 
dikenal di Korea Selatan, dikagumi di 
seluruh dunia dan bahkan menjadi 
presiden kedua Indonesia yang dibuatkan 
patung lilinnya di Madame Tussauds 
Hongkong. Dikagumi di luar negeri 
ternyata tidak dikagumi oleh sebagian 
gerombolan stress di negara ini. 
Gerombolan yang sok suci pada agama, 
tetapi gerombolan itu paling suka menista 
agma. Gerombolan yang tak tahu malu, 
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sok pahlawan pencitraan pembela 
rakyat tapi hanya mementingan 
kekuasaan. Gerombolan yang 
menggunakan berbagai isu untuk 
menyerang pemerintah. Gerombolan 
yang memframing bahwa presiden yang 
sekarang gagal mengurus bangsa 
sehingga harus ganti presiden apa pun 
yang terjadi, padahal calon 
penantangnya pun cuma modal cuap-
cuap dan gebrak meja dengan nada 
tinggi dan emosional. Dalam artikel 
tersebut, dituliskan bahwa prestasi yang 
diraih Presiden Jokowi cukup 
mengesankan karena didapat pada 
akhir masa jabatan yang berlangsung 
selama lima tahun. Beredarnya berita 
bahwa Jokowi dikenal sebagai 

pemimpin terpopuler dunia pada era 
digital dan serba online seperti sekarang 
tentu akan cepat menyebar. Kita yang 
tentu saja menjadi bagian dari warga 
negara Indonesia yang menghargai 
kinerja Jokowi bersama Jusuf Kalla 
selama 4,5 tahunan terakhir ini, 
TENTUNYA IKUT SENANG DAN 
BANGGA karena popularitas Jokowi 
tentu akan menimbulkan dampak positif 
bagi kerja sama Indonesia dengan 
negara-negara lain selama 5 tahun ke 
depan. Bayangan ini yang sangat 
mungkin akan terjadi, apalagi kalau 
nantinya Jokowi dan Maruf Amin sudah 
dilantik menjadi Presiden dan Wapres 
secara sah:
1.Para investor asing tentu akan antre 



www.sipbuletin.com14 www.sipbuletin.com

sok pahlawan pencitraan pembela 
rakyat tapi hanya mementingan 
kekuasaan. Gerombolan yang 
menggunakan berbagai isu untuk 
menyerang pemerintah. Gerombolan 
yang memframing bahwa presiden yang 
sekarang gagal mengurus bangsa 
sehingga harus ganti presiden apa pun 
yang terjadi, padahal calon 
penantangnya pun cuma modal cuap-
cuap dan gebrak meja dengan nada 
tinggi dan emosional. Dalam artikel 
tersebut, dituliskan bahwa prestasi yang 
diraih Presiden Jokowi cukup 
mengesankan karena didapat pada 
akhir masa jabatan yang berlangsung 
selama lima tahun. Beredarnya berita 
bahwa Jokowi dikenal sebagai 

pemimpin terpopuler dunia pada era 
digital dan serba online seperti sekarang 
tentu akan cepat menyebar. Kita yang 
tentu saja menjadi bagian dari warga 
negara Indonesia yang menghargai 
kinerja Jokowi bersama Jusuf Kalla 
selama 4,5 tahunan terakhir ini, 
TENTUNYA IKUT SENANG DAN 
BANGGA karena popularitas Jokowi 
tentu akan menimbulkan dampak positif 
bagi kerja sama Indonesia dengan 
negara-negara lain selama 5 tahun ke 
depan. Bayangan ini yang sangat 
mungkin akan terjadi, apalagi kalau 
nantinya Jokowi dan Maruf Amin sudah 
dilantik menjadi Presiden dan Wapres 
secara sah:
1.Para investor asing tentu akan antre 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1516

untuk menjalin kerja sama 
2.Para pemimpin negara akan datang 
tidak hanya sekadar say hello, mereka 
datang untuk memastikan pengusaha 
mereka untuk menanamkan 
investasinya di Indonesia.
3.ndonesia akan lebih dihormati oleh 
dunia internasional
4.Indonesia akan semakin dilibatkan 
dalam pengambilan keputusan-

keputusan penting
5.Tak ada lagi yang akan meremehkan 
IndonesiaBukankah semua itu adalah 
berita bagus, pertanda masa depan 
Indonesia akan cerah? Oleh karena itu, 
wahai para haters Jokowi bukalah mata 
hati kalian. Kalau dunia internasional 
saja mengakui dan menghargai, 
kenapa juga kalian masih sibuk nyinyir 
yang nggak jelas?
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

- Jenis Kelamin,
telah diketahui jika wanita memiliki 
resiko 9 kali lebih tinggi dibandingkan 
pria.
- Ras, penyakit odapus lebih banyak di 
derita oleh 
penduduk yang 
bertempat tinggal 
di benua Asia dan 
Afrika.
- Mengkonsumsi 
Obat-Obatan, 
beberapa 
penggunaan obat 
seperti antibiotik, 
obat anti kejang, 
dan jenis obat 
lainnya memicu 
timbulnya 
penyakit odapus.
- Paparan Sinar 
Matahari, timbulnya luka pada kulit atau 
kulit kemerahan dan terasa kebakar 
pada penderita lupus diakibatkan oleh 
paparan sinar matahari.
Pencegahan
Meskipun sebagian besar pengidap 
lupus adalah kaum wanita, namun 
penyakit ini dapat diminimalisir dengan 
menerapkan gaya hidup sehat. Jika 
Anda ingin memperkecil resiko 
terkenanya penyakit lupus, berikut 
beberapa pencegahan yang bisa Anda 
lakukan:
- Hindari stres berlebih
- Menerapkan hidup sehat
- Rutin berolahraga
- Hindari kebiasaan merokok
- Istirahat yang cukup
- Pahami kondisi tubuh
- Hindari paparan sinar matahari di siang 
hari
- Konsumsi makanan sehat, seperti buah 
kaya antioksidan, sayuran hijau, omega 
3, dan makanan sehat lainnya.

Mengenal Penyakit Lupus

Pengobatan
Sejauh ini, medis belum menemukan 
obat yang dapat menyembuhkan 
penyakit odapus secara total. Namun 
beberapa motode pengobatan dapat 

memperkecil 
kemungkinan untuk 
hal yang lebih parah. 
Biasanya penderita 
lupus akan ditangani 
dengan pemberian 
obat untuk 
meringankan gejala 
yang dialami, 
seperti:
- Pemberian obat 
anti radang non-
steroid
- Obat anti-malaria
- Kortikosteroid
- Imunosupresan

Selain itu, penderita lupus juga akan 
diberikan beberapa metode 
penyembuhan penyakit ini, seperti:
- Mencegah timbulnya gejala lupus
- Mengurangi gejala yang ditimbulkan
- Terapi untuk menghindari komplikasi
- Mengurangi terjadinya 
pembengkakan
- Menenangkan sistem imunitas tubuh
Komplikasi yang Dapat Muncul Akibat 
Penyakit lupus:
- Tekanan darah tinggi
- Gagal ginjal
- Gangguan pada darah
- Hilangnya ingatan
- Penyakit jantung
- Stroke
- Kejang
- Kanker
Itulah informasi mengenai penyakit 
lupus. Jika Anda menemui beberapa 
gejala yang sudah disebutkan di atas, 
maka segera lakukan pemeriksaan diri 
ke dokter.
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Seorang pria bersenjata menembaki 
jemaah ibadah hari terakhir Paskah 
Yahudi di sebuah sinagoge di Poway, 
California, Amerika Serikat, Sabtu (27/4). 
Akibatnya, satu orang tewas dan tiga 
lainnya, termasuk rabi, terluka.
"Selama penembakan itu, empat orang 
terluka dan diangkut ke rumah sakit 
Palimar. Satu meninggal karena luka-
luka. Tiga lainnya dalam kondisi stabil," 
kata Sheriff San Diego, Bill Gore, dalam 
konferensi pers, dikutip dari AFP. 
Enam bulan sebelumnya, seorang 
penganut supremasi kulit putih 
menembak mati 11 orang di sinagoge 
Tree of Life, Pittsburgh, AS. Hal itu 
merupakan serangan paling mematikan 
terhadap komunitas Yahudi dalam 
sejarah Amerika Serikat. 
Gore menambahkan yang terluka adalah 
seorang remaja putri dan dua pria 
dewasa. Sementara, korban tewas 
adalah seorang wanita dewasa. 
Ia juga menyebut seorang pria berusia 
19 tahun dari San Diego telah ditahan 
atas penembakan itu. Para penyelidik, 
katanya, mendalami aktivitas media 
sosialnya. "Kami memiliki salinan 
unggahan media sosialnya dan surat 

Penembakan Di Sinagoge California

terbukanya dan kami akan mengkajinya 
untuk menentukan keabsahannya dan 
bagaimana hasilnya dalam 
penyelidikan," tutur dia.
Pihaknya sendiri diminta ke lokasi 
jelang pukul 11.30 waktu setempat, 
atau tak lama setelah pelaku memasuki 
sinagoge dan melepaskan tembakan 
dengan senapan serbu tipe AR-15. 
Senapan jenis ini diketahui digunakan 
dalam banyak penembakan massal di 
Amerika Serikat. Menurut Gore, saat 
kejadian ada seorang petugas patroli 
perbatasan yang sedang tidak 
bertugas. Dia, katanya, sempat 
menembaki pelaku yang kemudian 
melarikan diri dan menabrak 
mobilnya.Kepala Polisi San Diego 
David Nisleit mengatakan pelaku 
akhirnya ditangkap oleh seorang 
perwira unit K-9. 
“Dia [perwira K-9] jelas melihat 
kendaraan tersangka, tersangka 
melompat keluar dengan kedua tangan 
di atas kepalanya dan segera ditahan 
oleh departemen kepolisian San 
Diego," ujar dia. 
"Ketika petugas menempatkan pria 19 
tahun ini ke dalam tahanan, dia jelas 

Sakit yang menusuk pada gigi kerap 
muncul ketika mengonsumsi permen, 
minuman dingin, atau minuman panas. 
Hal yang muncul ini merupakan salah 
satu tanda adanya gigi sensitif.
gigi sensitif merupakan kondisi yang 
disebabkan oleh iritasi saraf di gigi. 
Gejala yang dikenal sebagai 
hipersensitif dental ini dapat 
menyebabkan rasa tidak makan ketika 
mengonsumsi minuman dingin atau 
panas, makanan dan minuman manis, 
serta makanan atau minuman asam.
Terdapat berbagai hal yang 
menyebabkan munculnya gigi sensitif 
yang cukup menyiksa ini. Lantas 
bagaimana cara menyiasati jika gigimu 
sudah terlanjur sensitif Berikut 
beberapa cara yang bisa kamu lakukan 
untuk menyiasati gigi sensitif yang 
kamu miliki.
Memilih sikat gigi yang tepat
"Kamu sebaiknya memperhatikan 
apakah kamu menggunakan sikat gigi 
dengan jenis soft dan jangan mencoba 
yang lebih keras. Selain itu sebaiknya 

Mengatasi Gigi Sensitif
juga berkonsultasi dengan dokter 
mengenai cara menyikat gigi yang tepat," 
jelas dr Jyoti Deshpande, orthodontist 
dari Dent-O-Pearrl clinic, Mumbai.
Gunakan pasta untuk gigi sensitif
Selain sikat gigi, pasta gigi yang 
digunakan juga harus benar-benar 
diperhatikan. Beberapa pasta gigi dapat 
menyebabkan munculnya rasa sensitif 
pada gigi namun terdapat jenis tertentu 
yang tetap aman dan nyaman digunakan 
bagi orang dengan gigi sensitif.
Air Garam
Mencampur garam dengan air dapat 
menjadi pilihan yang baik bagi mulut 
untuk berkumur. Melakukan hal ini dapat 
membantu mengusir rasa sakit akibat 
gigi sensitif. Hal ini dapat terjadi karena 
garam merupakan antiseptik alami yang 
mampu mencegah pembengkakan.
Memeriksakan gigi secara rutin
Pastikan kamu memeriksakan gigi 
secara rutin setuap tiga bulan sekali. Hal 
ini dapat membantu mengatasi masalah 
gigi yang mungkin atau tengah kamu 
alami.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359
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melihat senapan di kursi penumpang 
depan kendaraan tersangka. 
Tersangka dibawa ke 
tahanan tanpa insiden 
lebih lanjut," Nisleit 
menambahkan. 
Walikota Steve Vaus 
sebelumnya mengatakan 
kepada MSNBC bahwa 
rabi di sinagoge Chabad di 
Poway tertembak di 
bagian tangan. "Lantaran 
terjadi setelah akhir 
Paskah Yahudi, sepekan 
setelah Paskah, [peristiwa] 
ini mengerikan," katanya. 
Di Gedung Putih, Presiden 
AS Donald Trump 
menyampaikan "simpati 
terdalamnya." "Pada saat ini 
kelihatannya seperti kejahatan karena 
kebencian, tetapi simpati saya yang 
terdalam untuk semua yang terkena 
dampak," katanya. Salah satu kerabat 

korban, Minoo Anvari, mengatakan 
kepada CNN bahwa suaminya ada di 

dalam sinagog selama 
penembakan. "Hanya 
satu pesan dari kita 
semua dari jemaat 
bahwa kita berdiri 
bersama," katanya. 
"Kami kuat. Anda tidak 
bisa menghancurkan 
kami. Kami semua 
bersama." Anggota 
Kongres dari Partai 
Demokrat Alexandria 
Ocasio-Cortez 
mengatakan dia 
"hatinya hancur" oleh 
berita penembakan itu. 
Kami memiliki 

tanggung jawab untuk mencintai dan 
melindungi tetangga kami, "katanya. 
"Kebencian dan kekerasan harus 
dihentikan," tambah anggota Kongres 
dari California Mike Levin. 

 Selama krisis imigran tahun 2015 di 
Eropa, Kanselir Jerman Angela Merkel 
mengeluarkan kebijakan pintu terbuka 
untuk ratusan ribu imigran dari Timur 
Tengah dan Afrika yang datang ke 
Jerman. Kebijakan itu didiskusikan Lara 
Trump dan 
pembawa acara 
Fox Business 
Network, Stuart 
Varney, saat 
membahas 
kebijakan 
Presiden Amerika 
Serikat, Donald 
Trump terhadap 
migran Amerika 
Tengah.
Lara Trump 
adalah menantu 
Donald Trump. 
Lara adalah istri 
Eric Trump yang 
juga merupakan 
penasihat kampanye Trump saat Pilpres 
2016 lalu. Dalam acara itu, Lara 
menyatakan kebijakan Merkel menerima 
imigran ke negaranya adalah salah satu 
hal buruk yang pernah terjadi di Jerman 
dan akan menjadi awal kehancuran 
negara itu.
Stuart Varney mengacu pada gelombang 
pencari suaka di Eropa saat berdiskusi 
dengan Lara Trump tentang gelombang 
imigran dari Amerika Latin, yang sedang 
dalam perjalanan menuju perbatasan AS 
dan yang juga baru-baru ini dirazia 
otoritas imigrasi Meksiko.
Menurut Lara Trump, mertuanya 
berupaya mencegah hal terburuk di AS, 
sebagaimana yang terjadi di Jerman 
akibat kebijakan Merkel. Menurutnya, 
Kongres harus melakukan hal yang tepat 
untuk warga Amerika.
Lara Trump juga mengacu pada situasi 
para imigran di Jerman yang disebutnya 
sebagai hal terburuk. Pernyataan Lara 
Trump ini pun menuai kecaman dan 
sindiran di Twitter."Cek Fakta: Tidak 
benar," tulis pemilik akun 

Menantu Trump Dikecam 

@xhorsechestnutx, dilansir dari laman 
Sputnik News, Jumat (26/4).Sementara 
itu, pemilik akun @TheChrisSuprun 
menyindir Lara Trump bahwa cara 
pandangnya telah membuka ruang 
untuk berbagai kekejaman terhadap 

kemanusiaan.
“#BREAKING: @LaraLeaTrump 
berpendapat Merkel menerima 
migran 'salah satu hal terburuk 
yang pernah terjadi di Jerman'. 
Bukan Auschwitz. Bukan Dachau. 
Bukan pembunuhan massal. Kami 
katakan #TakAkanLupa. Kami 
katakan #JanganTerulangLagi, tapi 
ini adalah pola pikir yang 
mengizinkan berbagai kekejaman 
tersebut," cuitnya.
Di bawah kebijakan pintu terbuka 
yang dicanangkan Merkel, Jerman 
menjadi salah satu negara yang 
paling terdampak krisis migran di 
Eropa, sejak 2015. Negara ini 
menerima ratusan ribu migran, 

meskipun selama bertahun-tahun 
jumlah imigran menurun drastis.
Kebijakan pengungsi telah menjadi 
salah satu topik paling kontroversial 
bagi pemerintahan Merkel di tengah 
laporan kejahatan yang diduga 
dilakukan pengungsi dan pencari 
suaka, serta perdebatan tentang 
pendanaan sistem kesejahteraan bagi 
migran. Tahun lalu, sebuah studi 
Universitas Leipzig mengungkapkan, 
hampir seperempat responden di 
Jerman memiliki sikap negatif terhadap 
migran. Sebanyak 36 persen dari 
mereka yang ditanya setuju dengan 
pendapat bahwa orang asing hanya 
datang ke Jerman untuk mengambil 
keuntungan, sementara lebih dari 
seperempat responden setuju akan 
mengirim orang asing kembali ke 
negara asal mereka jika kesempatan 
kerja menjadi lebih langka.
Selain itu, 56 persen mendukung 
pernyataan bahwa mereka merasa 
seperti orang asing di negara mereka 
sendiri karena masuknya imigran. 
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Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kementerian Keuangan akan 
menindak tegas bagi pelaku jasa titip 
atau Jastip 
yang 
kedapatan 
membawa 
kouta barang 
bawaan 
senilai USD 
500 atau 
setara 
dengan Rp 7 
juta (kurs Rp 
14.000). 
Selain, 
diwajibkan 
membayar 
pajak 
pihaknya juga 
akan menyita 
barang 
bawaannya tersebut.
"Bisa juga barang jadi milik negara, 
disita," kata Kepala Subdit Impor 
Direktorat Teknis Kepabeanan 
Djanurindro Wibowo, saat ditemui di 
Kantornya, Jakarta, Jumat (26/4).
Dia mencontohkan, seperti halnya 
yang terjadi pada pelaku Jastip 
beberapa waktu lalu. Di mana sempat 
ditemui kedapatan menyembunyikan 
puluhan handphone (HP) dari luar 
negeri di badannya. Sebagai tindakan, 

Peraturan Bea Cukai Untuk Jastip
akhirnya pihaknya menyita seluruh HP 
tersebut.Djanurindro mengatakan, 
sanksi lain yang akan diberikan kepada 

para Jastip 
yang 
terindikasi 
melakukan 
penyelundupa
n barang akan 
dikenakan 
tindakan 
secara 
hukum. 
Sesuai 
dengan 
ketentuan 
Undang-
Undang 
Nomor 17 
Tahun 2006 
tentang 
Kepabeanan 

maka sanksinya adalah kurungan 
badan.
“Pelaku Jastip yang seperti itu mesti 
ditegakkan, UU Nomor 17 Tahun 2006 
pasal 102 103 itu dijelasin sengaja 
menyembunyikan barang bisa 
dipidanakan," tegasnya.
Ditjen Bea Cukai pada dasarnya 
mendukung tidak masalah (jastip) asal 
jangan tax avoidance, tidak 
menghindari pajak dan bertanggung 
jawab," tutup dia.

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

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 
Sandiaga Salahuddin Uno mengaku tak 
ingin dulu membahas soal rencana 
pertemuannya dengan calon wakil 
presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin. Ia 
menyebut dirinya lebih mementingkan 
mengawal proses rekapitulasi suara di 
sejumlah daerah. "Prioritas kita adalah 
[memastikan] pemilu jujur dan adil. Kalau 
masalah silaturahim itu anytime," kata 
Sandiaga saat memantau jalannya 
rekapitulasi kecamatan Wonokromo, di 
GOR Pancasila, Surabaya, Sabtu (27/4).
Yang paling penting, kata dia, adalah 
memastikan rangkaian pemilu berjalan 
dengan jujur, adil dan bermartabat, serta 
sejumlah laporan dugaan kecurangan 
yang diterimanya ditindaklanjuti.
Dugaan kecurangan, kata Sandi, 
dibuktikan dengan keberadaan 
rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya 
yang menyatakan bahwa ada sejumlah 
TPS di Surabaya yang harus melakukan 
perhitungan suara ulang.
Belum lagi, kata Sandi, soal aduan 
indikasi abuse of power, serta 
ketidaknetralan sejumlah pihak. Hal itu 
kata dia bisa mencederai jalannya 
Pemilu 2019. "Ini saya dengar sendiri 
dari para relawan, bagaimana ada abuse 
of power ya, di mana ada satu yang kita 
sebut sebagai misuse of stage 

Sandiaga : Silatuhrami “Anytime”

resources, di mana banyak sekali 
netralitas yang mestinya ada, [menjadi] 
tidak netral," kata dia. 
Hal itu lah yang akan ia pastikan lebih 
dulu, kini. Untuk itu Sandi pun mengaku 
belum ingin membahas soal rencana 
bertemunya ia dengan Ma'ruf, ataupun 
pertemuan Prabowo dan Jokowi. 
"Ini bukan tentang Prabowo-Sandi lagi, 
bukan tentang kalah menang, bukan 
tentang bertemu dengan Pak Kiai 
[Ma'ruf atau tidak, tapi memastikan 
siapapun juga itu dipilih dengan proses 
yang bermartabat, itu jauh lebih 
penting," ujarnya. Selain itu saat 
meninjau jalannya proses rekapitulasi 
suara di Tingkat PPK Wonokromo, 
Sandi juga mengaku prihatin dengan 
kondisi para petugas, yang menurutnya 
mengalami kelelahan karena harus 
melewati proses panjang.Bahkan salah 
satu petugas PPK Wonokromo harus 
dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat 
tak sadarkan diri, di tengah melakukan 
tugasnya. Hal itu, kata dia juga menjadi 
perhatian bagi pihaknya. 
"Ini proses sangat mengakibatkan 
banyak sekali petugas-petugas ini 
kelelahan. Dan yang meninggal sudah 
di atas 225 orang, jadi ini ada keluhan 
yang perlu kita prihatinkan secara 
mendalam," kata dia.
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Simak hasil real count terbaru 
perhitungan suara dari Komisi 
Pemilihan Umum (KPU)
Data masuk dari hasil Real Count KPU 
Pilpres pada Minggu (28/4/2019) pukul 
03.00 WIB sudah sebesar 45%
Hasil tersebut berdasarkan informasi 
resmi dar situs resmi milik KPU, 
pemilu2019.kpu.go.id.Hasil real count 
KPU Pilpres 2019 terhitung hari ini 
tercatat sebanyak 365.946 TPS sudah 
diterima KPU.Namun, hasil perhitungan 
suara ini belum final.
Pasalnya ada sekitar 813.350 TPS 
yang terbagi menjadi 35 wilayah 
pemilih.Dari 35 wilayah pemilih tersebut 
juga termasuk hasil real count 

Hasil Real Count 45% Data Yang Masuk

perhitungan KPU dari luar negeri.
Berdasarkan hasil real count KPU 
tersebut dari 35 Wilayah juga terdapat 
perhitungan-perhitungan yang kemudian 
diakumulasikan.
Dari 35 wilayah tersebut, terdapat 
beberapa wilayah yang menjadi 
'lumbung' suara, baik untuk paslon 01 
ataupun paslon 02.
Seperti contohnya untuk Jokowi-Ma'ruf 
yang berhasil mendapatkan suara 
banyak di wilayah Jawa tengah, Jawa 
timur, dan Bali serta wilayah-wilayah 
lainnya.
Sedangkan lumbung suara untuk Paslon 
Prabowo-Sandi terdapat di wilayah Aceh, 
Riau, Gorontalo, dan beberapa wilayah.

Kendati demikian, berdasarkan dari data 
masuk sebesar 45% tersebut, paslon 
Jokowi-Ma'ruf berhasil mengumpulkan 
suara sebanyak 56.32%.
Sementara untuk paslon Prabowo-Sandi 
berhasil mendapat 43.68% hasil suara 
dari perhitungan real count KPU.
Pengumuman perhitungan pemenangan 
Pilpres secara resmi masih akan berlanjut 
hingga batas akhir pada 22 Mei 2019.
Alur Perhitungan Suara
Inilah hasil quick count atau hitung cepat 
Parpol. PDIP Unggul Sementara di Pileg 
2019 versi 3 lembaga survei.
Inilah hasil quick count atau hitung cepat 
Parpol. PDIP Unggul Sementara di Pileg 
2019 versi 3 lembaga survei. (KPU)
KPU telah menetapkan alur perhitungan 
suara serentak 2019.
Perhitungan tersebut dilakukan mulai dari 
tingkatan terendah di tempat pemungutan 
suara (TPS) hingga tingkat nasional.
Perhitungan di TPS-TPS tersebut 
diperkirakan akan berlangsung pada 17 
hingga 18 April 2019 saat ini.
Setelah itu dari 7.201 kecamatan akan 
selesai dihitung KPU pada 18 April hingga 
4 Mei 2019.
Usai dari kecamatan kemudian akan 
berlanjut ke Kabupaten atau Kota.
Suara dari 515 Kabupaten/Kota akan 
selesai terhitung pada 22 April hingga 7 
Mei 2019.
Kemudian hasil tersebut akan meningkat 
di wilayah Provinsi.
Hasil perhitungan suara dari 32 Provinsi 
akan selesai dihitung pada 22 April hingga 
12 Mei 2019.
Hingga selesainya masa pemungutan 
suara, KPU memastikan alur itu masih 
belum berubah.Link perhitungan suara 
real count KPU dapat anda akses melalui 
tautan berikut:
Berikut link real count KPU melalui 
kpu.go.id.
Capture Hasil Real Count Pilpres 2019 
KPU Minggu 28 April 2019
Berikut ini penghitungan suara secara 
Real Count dari KPU:
Aceh:
Jokowi-Ma'ruf 261.852
Prabowo-Sandi 1.39.517
Sumatera Utara:
Jokowi-Ma'ruf 2.183.921

Prabowo-Sandi 1.866.081
Sumatera Barat:
Jokowi-Ma'ruf 275.649
Prabowo-Sandi 1.771.019
Riau:
Jokowi-Ma'ruf 709.330
Prabowo-Sandi 1.056.937
Jambi: 
Jokowi-Ma'ruf 621.083
Prabowo-Sandi 791.314
Sumatera Selatan:
Jokowi-Ma'ruf 1.179.077
Prabowo-Sandi 1.725.274
Bengkulu:
Jokowi-Ma'ruf 582.991
Prabowo-Sandi 585.970
Lampung:
Jokowi-Ma'ruf 1.590.564
Prabowo-Sandi 1.120.230
Kepulauan Bangka Belitung:
Jokowi-Ma'ruf 437.136
Prabowo-Sandi 249.421
Kepulauan Riau: 
Jokowi-Ma'ruf 415.132
Prabowo-Sandi 342.110
DKI Jakarta: 
Jokowi-Ma'ruf 1.268.456
Prabowo-Sandi 1.138.110
Jawa Barat:
Jokowi-Ma'ruf 2.856.493
Prabowo-Sandi 3.493.610
Jawa Tengah:
Jokowi-Ma'ruf 8.664.276
Prabowo-Sandi 2.555.644
Jawa Timur:
Jokowi-Ma'ruf 4.982.437
Prabowo-Sandi 2.290.616
D.I. Yogyakarta: 
Jokowi-Ma'ruf 1.013.802
Prabowo-Sandi 1.622.447
Banten:
Jokowi-Ma'ruf 1.013.335
Prabowo-Sandi 1.622.714
Bali:
Jokowi-Ma'ruf 1.925.410
Prabowo-Sandi 162.839
NTB:
Jokowi-Ma'ruf 438.600
Prabowo-Sandi 936.747
NTT: 
Jokowi-Ma'ruf 1.282.460
Prabowo-Sandi 160.551
Kalimantan Barat:
Jokowi-Ma'ruf 1.310.460
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Prabowo-Sandi 342.110
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D.I. Yogyakarta: 
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Banten:
Jokowi-Ma'ruf 1.013.335
Prabowo-Sandi 1.622.714
Bali:
Jokowi-Ma'ruf 1.925.410
Prabowo-Sandi 162.839
NTB:
Jokowi-Ma'ruf 438.600
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NTT: 
Jokowi-Ma'ruf 1.282.460
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Apa Kata Bintang Anda Prabowo-Sandi 1.029.014
Kalimantan Tengah:
Jokowi-Ma'ruf 596.060
Prabowo-Sandi 375.164
Kalimantan Selatan:
Jokowi-Ma'ruf 361.145
Prabowo-Sandi 646.796
Kalimantan Timur:
Jokowi-Ma'ruf 550.861
Prabowo-Sandi 396.412
Sulawesi Utara: 
Jokowi-Ma'ruf 629.052
Prabowo-Sandi 207.559
Sulawesi Tengah:
Jokowi-Ma'ruf 447.957
Prabowo-Sandi 361.158
Sulawesi Selatan:
Jokowi-Ma'ruf 1.220.622
Prabowo-Sandi 1.629.702
Sulawesi Tenggara: 
Jokowi-Ma'ruf 526.602
Prabowo-Sandi 793.656
Gorontalo:
Jokowi-Ma'ruf 335.155
Prabowo-Sandi 310.061
Sulawesi Barat:

Jokowi-Ma'ruf 313.478
Prabowo-Sandi 172.952
Maluku: 
Jokowi-Ma'ruf 244.274
Prabowo-Sandi 137.948
Maluku Utara: 
Jokowi-Ma'ruf 142.960
Prabowo-Sandi 162.049
Papua:
Jokowi-Ma'ruf 50.690
Prabowo-Sandi 14.649
Papua Barat: 
Jokowi-Ma'ruf 42.125
Prabowo-Sandi 13.889
Kalimantan Utara: 
Jokowi-Ma'ruf 151.278
Prabowo-Sandi 61.168
Luar Negeri:
Jokowi-Ma'ruf 318.523
Prabowo-Sandi 116.907
*NB:
Data Per hari Minggu 28 April 2019 pukul 
03.00 WIB
Data Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Perhitungan real Count KPU ini belum 
final

1429 Jackson Street
Philadelphia . PA 19145
215 - 309 - 3957

BUKA 7 HARI

 Senin - Sabtu 9am - 9pm
Minggu 11am - 6pm

website : www. mijoe chinese cuisine.com
Facebook / Instagram : mijoe chinese cuisine

Menu fy.com

MIJOE  MART PHILLY
TOKO INDONESIA

 #MMP
Grand Opening

Menyediakan :
- Kebutuhan sehari - hari produk
  Indonesia
- Camilan - camilan Indonesia
- Masakan Indonesia siap saji
- Masakan Indonesia siap pilih
  (Buffet)
- Pengiriman ke luar kota dengan  
  menggunakan UPS

- Jasa antar South Philly $20 keatas
- Menerima penitipan makanan
- Undian berhadiah untuk pembelian 
  $20 keatas

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Ada

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

shopping

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

agenda

 Aries (21 Mar - 19 Apr)

Ada
Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Cancer(22 Juni - 22 Juli)
Kritik

  kalanya memang hidup harus 
dipasrahkan berjalan sebagaimana 
mestinya. Siapa tahu ada gerbang baru 
yang akan menyambut hangat.
Keuangan: Ekstra irit.
Asmara: Ketahuan.

 Menjadi ibu rumah tangga memang tak 
mudahPikiran segar Anda kunci 
keharmonisan keluarga, lho.
Keuangan: Online 
Asmara: Cemburu.

Percayalah, Anda harus memasukan 
sedikit waktu bersenang-senang 
dalam ! Toh, pekerjaan itu tak 
pernah habis
Keuangan: Ceroboh.
Asmara: Rendah diri.

Coba bicarakan baik-baik dengan 
pasangan, hitung juga apakah impian 
kalian memiliki hunian sendiri sudah 
hampir teraih? Tak ada salahnya mulai 
mencari informasi rumah bukankah 
memeliki rumah adalah impian semua 
orang
Keuangan: Lunasi pinjaman
Asmara:  tuntutan.

 Hati-hati mengambil langkah saat Anda 
dan pasangan memiliki kesempatan 
kedua. Jangan sia-siakan lagi, ya.
Keuangan: Sulit menahan. 
Asmara: Introspeksi.

 Buang perasaan bahwa nasib tengah 
mempermainkan Anda.Nasih anda itu 
berada ditangan anda sendiri, Si Dia tak 
akan pernah lelah, kok, untuk 
menyemangati dan mendampingi.
Keuangan: Menanjak.
Asmara: Diuji.

  atasan mengenai cara Anda 
berpakaian memang terasa di luar 
konteks.Ini saat yang tepat untuk 
memperbesar alokasi belanja pakaian di 

bulan ini!
Keuangan: Belanja, yuk!
Asmara:  hati.

  Kali ini,
 berikan yang terbaik karena -
diam kinerja Anda sedang 
diperhatikan atasan. Jangan sampai 
kesalahan kecil saja berujung pada 
keputusan yang dapat mengubah 
segalanya. tetap fit, jangan lupa 
konsumsi vitamin, ya.
Keuangan: Tunda belanja.
Asmara: Banyak berharap.

Saat ini begitu banyak investasi yang 
menebar janji namun berujung pada 
penipuan. Jadi, pastikan dulu 
keamanannya, hindari tergiur dengan 
keuntungan yang besar, dan jangan 
alokasikan semua harta pada orang 
baru.
Keuangan: Potensi baru.
Asmara: Rindu berduaan .

 Keputusan yang Anda buat 
mengejutkan banyak pihak. Memang 
tak banyak yang berani 
mempertaruhkan karier yang sedang 
menanjak demi keluarga. 
Keuangan: Ikut investasi.
Asmara: Tambah hangat.

 Anda sedang menjalani kegalauan 
finansial di pekan ini. Itulah 
pentingnya memiliki dana 
darurat.Tetapi percayalah rejeki anda 
masih dalam bintang yang terang 
meskipun terpaksa memakai dana 
cadangan dulu.
Keuangan: Lesu.
Asmara:  mengisi.

 Kesehatan Anda memang sudah
membaik Anda harus tahu kapasitas 
diri. Hiduplah lebih santai dan 
jalankan rencana yang membuat Anda 
lebih bahagia. 
Keuangan:   Lunasi kredit.
Asmara: Terus terang.

Main
Leo (23 Juli - 22 Agust)

diam

Agar

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Saling
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
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Nail Tech wanted.
Coco Blue Spruce Nail
(Broad and Spruce st ) Looking 
for “Experienced” nail tech.
full/part time.
call : Mike 267 - 357 - 7761

Dijual Rumah Di Surabaya Lokasi:
Jl: Barata Jaya XXI/60
 luas tanah:152m, 2lt, 5kt, 2km, 
Harga: Rp. 1,2M. Surat Ijo Pemkot
SMS/ tinggal pesan 267 - 432 - 6181

Dijual Rumah Di Surabaya Lokasi:
Jl: Barata Jaya XX/65
 luas tanah: 200m, 2lt, 5kt, 2km, 
Harga: Rp. 1,3M. Surat Ijo Pemkot
SMS/ tinggal pesan 267 - 432 - 6181

Internasional

Jual Buku 

Kebijakan

 267 - 438 - 3084

AHOK
   Hubungi

APHI
AHOKER
Philadelphia

$100

Help wanted, 2 person cashier 
for convenience / gas store.
15 mt from 15 st, fulltime job, 
Sunday - Friday, Saturday off.
Call or text :
215 - 876 - 7819 ( Mr. Choi )
267 - 357 - 9198 ( Ing )

Otoritas Rusia mengecam vonis 18 bulan 
yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) 
terhadap seorang warganya bernama 
Maria Butina yang divonis bersalah menjadi 
agen asing. Rusia menyebut vonis tersebut 
menjadi 'noda memalukan' bagi sistem 
peradilan AS. Butina (30) yang berasal dari 
Siberia dijatuhi vonis 18 bulan penjara oleh 
pengadilan AS pada Jumat (26/4) waktu 
setempat. Dia mengaku bersalah atas satu 
dakwaan berkonspirasi menjadi agen bagi 
pemerintahan asing tanpa mendaftar 
secara resmi. Dakwaan ini biasanya 
dijeratkan AS pada 'mata-mata' di 
wilayahnya. Seperti dilansir AFP, Sabtu 
(27/4/2019), otoritas Rusia menyebut 
dakwaan yang dijeratkan terhadap Butina 
bermotif politik dan 'dibuat-buat'."Tuduhan 
yang dijeratkan terhadapnya (Butina-red), 
yang dimaksudkan untuk mempengaruhi 
proses politik internal di Amerika Serikat, 
jelas dibuat-buat dan direkayasa," sebut 
Kementerian Luar Negeri Rusia dalam 
pernyataannya. B"Dia (Butina) dipaksa 
untuk menuduh dirinya sendiri karena 
situasi kejam di penjara dan ancaman 
hukuman berat," imbuh pernyataan 
tersebut, yang menuduh sistem peradilan 
AS mempraktikkan 'perintah politik 
langsung'."Warga negara kami dihukum 

karena dia seorang warga Rusia," tulis 
pernyataan tersebut. Lebih lanjut, 
Kementerian Luar Negeri Rusia 
menyebut Butina sebagai 'korban 
konfrontasi sengit antara kekuatan 
politik berbeda di Amerika Serikat dan 
kampanye anti-Rusia yang marak'.Jaksa 
AS menyatakan bahwa, meskipun 
Butina bekerja secara terang-terangan 
dan tidak terikat langsung dengan 
badan intelijen Rusia manapun, dia 
tetap mengirimkan laporan-laporan 
kepada seorang pejabat tinggi 
pemerintahan Rusia dan menjadi 
ancaman bagi AS.
 Pejabat tinggi yang dimaksud adalah 
Alexander Torshin, seorang politikus 
senior Kremlin dan Wakil Gubernur 
Bank Sentral Rusia. Butina disebut 
memanfaatkan hubungan dekatnya 
dengan kelompok lobi senjata 
terkemuka AS, Asosiasi Senapan 
Nasional (NRA), untuk berkomunikasi 
langsung dengan politikus top Partai 
Republik, termasuk Trump dalam 
sebuah kampanye tahun 2015 lalu. 
Vonis 18 bulan penjara yang dijatuhkan 
terhadap Butina akan dipotong masa 
tahanan 9 bulan yang telah dijalaninya 
selama persidangannya berproses. 
Dengan demikian, Butina hanya tinggal 
menjalani sisa masa hukumannya 
selama 9 bulan, untuk kemudian 
dideportasi ke Rusia.

AS Vonis Warga Rusia 18 Bulan
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tetap mengirimkan laporan-laporan 
kepada seorang pejabat tinggi 
pemerintahan Rusia dan menjadi 
ancaman bagi AS.
 Pejabat tinggi yang dimaksud adalah 
Alexander Torshin, seorang politikus 
senior Kremlin dan Wakil Gubernur 
Bank Sentral Rusia. Butina disebut 
memanfaatkan hubungan dekatnya 
dengan kelompok lobi senjata 
terkemuka AS, Asosiasi Senapan 
Nasional (NRA), untuk berkomunikasi 
langsung dengan politikus top Partai 
Republik, termasuk Trump dalam 
sebuah kampanye tahun 2015 lalu. 
Vonis 18 bulan penjara yang dijatuhkan 
terhadap Butina akan dipotong masa 
tahanan 9 bulan yang telah dijalaninya 
selama persidangannya berproses. 
Dengan demikian, Butina hanya tinggal 
menjalani sisa masa hukumannya 
selama 9 bulan, untuk kemudian 
dideportasi ke Rusia.

AS Vonis Warga Rusia 18 Bulan
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