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Jakarta banjir padahal tidak hujan. 
Sebagian wilayah Jakarta terendam 
banjir dengan 
ketinggian 
beragam. 
Ada yang 0,5 
m; ada yang 
1 m; ada 
yang 2 m; 
sampai ada 
yang 
mencapai 3,7 
m. Seperti 
yang 
mungkin 
sudah kamu 
ketahui, 
beberapa 
wilayah di 
DKI Jakarta 
dilanda banjir 
pada Jumat 
(26/4/2019) 
kemarin. Banjir disebabkan karena 
meluapnya Kali Ciliwung akibat hujan 
yang turun di wilayah Bogor dan 

sekitarnya pada Kamis (25/4/2019). 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) DKI Jakarta 
mencatat, titik banjir 
akibat luapan Sungai 
Ciliwung bertambah 
menjadi 32 titik, Jumat 
(26/4/2019) pukul 
12.00 WIB. 
Sebelumnya diketahui 
jumlah titik banjirnya 
sebanyak 17 titik banjir 
di Jakarta pada Jumat 
pagi. Anies Baswedan 
mengatakan kalau 
banjir tersebut terjadi 
bukan karena hujan di 
Jakarta, melainkan 
kiriman dari hulu. "Di 
tempat itu tidak ada 
hujan sebetulnya, kita 
ini menerima air dari 
hulu ketika di sana 

hujannya keras." "Karena itu titik-titiknya 
yang biasanya kena itu limpahan air 

Jakarta Banjir
Jangan Salahkan Anies
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padahal, kan, Jakarta ya hujan, tetapi 
tidak ada hujan yang luar biasa di sini." 
"Ini adalah contoh situasi banjir karena 
kiriman dari selatan," ucap Anies 
Baswedan di Dinas Teknis Abdul Muis, 
Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019). Anies 
Baswedan kemudian mengatakan kalau 
saat ini seluruh petugas telah 
dikerahkan untuk membersihkan 
sampah di wilayah banjir. Selain 
petugas, para wali kota juga sudah 
bersiaga di lokasi banjir. "Pagi ini kalau 
Anda lihat lagi dari beberapa wali kota 
dan wakil enggak ada, karena semua 
sedang bekerja di lapangan untuk 
bersiaga menghadapi air kiriman hulu," 
tutur Anies Baswedan. Inilah prestasi 
nyata yang sebenar-benarnya dari 
gubernur seiman hasil pilihan JKT58. 
Prestasinya adalah meningkatkan 

jumlah penduduk yang terendam banjir. 
Gubernur seiman hasil politik identitas 
yang sangat dibanggakan warga Jakarta. 
Nyata sudah, “kalian warga Jakarta ” 
sendirilah yang merendahkan dan 
menistakan iman “kalian”. Gubernur 
seiman “kalian” ternyata pembohong dan 
tega membohongi kita semua di depan 
umum. Jakarta tergenang banjir sampai 
berhari-hari tanpa memperlihatkan 
penyurutan walaupun segala macam 
usaha dilakukan oleh Anies Baswedan. 
Tuhan sepertinya sedang membuktikan 
apa yang Anies Ucapkan dulu, saat 
dirinya masih berstatus calon gubernur 
Jakarta, bahwa air hujan adalah rahmat 
Tuhan yang harus dimasukkan ke dalam 
tanah. Ucapan Anies itu diucapkan pada 
sebuah acara pengajian. Anies dengan 
lantang berkata “Dan ini melawan 
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sunatullah. Kenapa? Air itu turun 
dari langit ke Bumi, bukan ke laut. 
Harusnya dimasukkan ke dalam 
Bumi, ke dalam tanah bukan ke 
laut. Di seluruh dunia, air jatuh itu 
dimasukkan ke tanah bukan 
dialirkan pakai gorong-gorong 
raksasa ke laut. Jakarta sudah 
mengambil keputusan yang fatal!” 
Nah, kalau kita melihat Jakarta 
sekarang yang sedang tertimpa banjir, 
rakyat cenderung untuk tidak 
menyalahkan program normalisasi 
sungai yang diubah menjadi 
naturalisasi sungai, atau matinya 
ratusan pompa dan hanya 9 pompa 
yang hidup. Bukan, bukan itu 
penyebab banjir di Jakarta. Tapi ini 
semua terjadi karena kesalahan kata-
kata Anies Baswedan. Kalau Anies 
Baswedan tidak menantang Tuhan 
dengan mengatakan soal air itu harus 
jatuh ke tanah dan bukan ke lautan, 
biar dikata tak ada pompa yang jalan 
dan program naturalisasi dijalankan, 
pasti Jakarta tidak akan tergenang 
seperti sekarang. Sejak kapan ada 

manusia di dunia ini kalau air hujan itu 
harus masuk ke dalam bumi? Atau Anies 
bercerita waktu di pengajian kalau dia 
hidup jaman manusia baru lahir dibumi ini, 
dengan catatan kalau bumi ini masih 
belum dihuni manusia dan belum ada 
aspal dan beton diatas tanah. Ada hal-hal 
yang Anies Baswedan lupakan saat dia 
mengatakan soal air itu harus masuk ke 
dalam tanah. Pertama, saat Anies berkata-
kata di forum pengajian itu, Anies lupa 
keadaan kota Jakarta yang sudah 90 
persen tertutup beton dan semen. Apa 
mungkin dengan hanya 10 persen 
permukaan tanah, bisa menampung air 
hujan yang jatuh di 100 persen permukaan 
kota Jakarta? Tidak ada istilah penyerapan 
di tanah Jakarta. Karena tanah Jakarta itu 
sudah sangat jenuh. Sudah menjadi 
kodratnya ibu kota Indonesia, Jakarta itu 
harus mengalirkan air hujan ke tempat 
yang lebih jauh lagi melalui sungai-sungai 
dan gorong-gorong dan itu sudah terjadi 
sebelum yang namanya Anies Baswedan 
lahir ke dunia. Kedua, kesalahan Anies dari 
kata-kata yang dia ucapkan saat itu. Anies 
mengatakan bahwa di seluruh dunia, air 
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jatuh itu dimasukkan ke tanah. Tapi dia 
tidak menyebutkan Negara yang mana 
yang memasukkan air hujan ke dalam 
tanah. Artinya, apa yang dikatakan oleh 
Anies Baswedan tentang di 'seluruh 
dunia' air jatuh itu dimasukkan ke 
tanah, adalah omongan asal bunyi alias 
asbun belaka. Parahnya Anies 
mengatakan itu di mimbar dimana 
orang datang untuk beribadah kepada 
Tuhan, yaitu mimbar pengajian, 
Bayangkan jika selama Anies 
Baswedan menjabat sebagai Gubernur 
Jakarta, banjir terus menerus menimpa 
warga Jakarta. Apa yang akan terjadi 
pada Jakarta? Lama-lama Jakarta 
benar-benar akan tenggelam, jauh 
lebih awal dari waktu yang 
diperkirakan. Bukan karena turunnya 
permukaan tanah atau naiknya 
permukaan air laut, tapi karena Tuhan 
sedang memberi pelajaran Anies 
Baswedan yang mengatakan bahwa 
mengalirkan air hujan ke laut adalah 
menentang sunatullah. Ini adalah 
pernyataan untuk mengingatkan Anies 

yang dulu asal bicara membawa nama 
Tuhan di pengajian. Tetapi faktanya 
memang Anies ini manusia yang enggak 
becus sekali jadi gubernur. Banjir yang 
kembali melanda DKI Jakarta, disebabkan 
oleh sampah sampai air sungai yang 
meluap. Jakarta sudah dari dulu menjadi 
langganan banjir, sedikit penanganan yang 
kurang baik saja, maka banjir bisa 
menenggelamkan Jakarta, oleh sebab itu 
penting kiranya pemimpin DKI Jakarta 
peka terhadap hal-hal yang menyebabkan 
banjir di DKI Jakarta. Misalnya, di DKI 
Jakarta mengandalkan pompa dalam 
mengalirkan air hingga ke laut, jika pompa 
tersebut tak terurus maka sudah jelas 
banjir akan menghajar Jakarta. Atau ketika 
masalah sampah tak diurus, maka banjir 
pun akan menerjang Jakarta karena 
sampah yang menghalangi aliran air. 
Padahal jaman Ahok masalah ini sudah 
berkurang banyak, dikarenakan setiap hari 
adanya pasukan orange yang 
membersihkan sampah. Tetapi jaman 
Anies anggaran untuk pasukan orange 
dipotong, akhirnya sampah pun kembali 

lagi memenuhi sungai. Belum lagi jika 
ada kiriman air dari hulu, sungai yang 
sudah menciut karena pemukiman warga 
yang ada di sekitar membuat air meluap, 
inilah pentingnya normalisasi dilakukan. 
Di jaman Ahok, sumber masalah-
masalah tersebut terkontrol dengan baik, 
itulah yang menyebabkan titik banjir 
sudah berkurang. Sedangkan di zaman 
Anies, untuk normalisasi yang 
merupakan hal penting untuk 
menanggulangi banjir tak dilanjutkan, 
wajar kalau ada daerah di bagian DKI 
Jakarta makin kelelep hingga 3 meter 
lebih. Banjir yang melanda dapat 
menimbulkan berbagai masalah, jika 
banjir parah bisa menimbulkan korban 
jiwa. Bahkan menurut kabar korban jiwa 
sudah 2 orang. Dan Anies mengatakan 
bahwa itu adalah hal kecil kalau 
dibandingkan dengan tahun 2015. Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) mencatat ada dua orang yang 
meninggal akibat banjir di Jakarta 
karena terseret arus dan terkena 
serangan jantung. Selain korban jiwa, 
BNPB mencatat 2.258 orang mengungsi 
akibat banjir di Jakarta. "Sebanyak 285 
KK dan 2.258 jiwa pengungsi akibat 
banjir pada tanggal 26 April 2019. Saat 
ini lokasi pengungsi berada di 12 titik 
lokasi yang terdiri dari 2 titik lokasi di 
Jakarta Selatan dan 10 titik lokasi di 
Jakarta Timur," kata Kepala Pusat Data, 
Informasi, dan Humas BNPB Sutopo 
Purwo Nugroho dalam keterangan 
tertulis, Jumat (26/4). Bayangkan 2 
orang meninggal dibilang kecil. Ini 
adalah sebuah kecacatan berpikir dari 
pemimpin yang dimenangkan dari hasil 
politisasi agama suku dan ras. Jika 
Anies bisa bekerja seperti gubernur 
sebelumnya yang menormalisai sungai 
dan mengerti tata kelola kota maka 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

jatuh itu dimasukkan ke tanah. Tapi dia 
tidak menyebutkan Negara yang mana 
yang memasukkan air hujan ke dalam 
tanah. Artinya, apa yang dikatakan oleh 
Anies Baswedan tentang di 'seluruh 
dunia' air jatuh itu dimasukkan ke 
tanah, adalah omongan asal bunyi alias 
asbun belaka. Parahnya Anies 
mengatakan itu di mimbar dimana 
orang datang untuk beribadah kepada 
Tuhan, yaitu mimbar pengajian, 
Bayangkan jika selama Anies 
Baswedan menjabat sebagai Gubernur 
Jakarta, banjir terus menerus menimpa 
warga Jakarta. Apa yang akan terjadi 
pada Jakarta? Lama-lama Jakarta 
benar-benar akan tenggelam, jauh 
lebih awal dari waktu yang 
diperkirakan. Bukan karena turunnya 
permukaan tanah atau naiknya 
permukaan air laut, tapi karena Tuhan 
sedang memberi pelajaran Anies 
Baswedan yang mengatakan bahwa 
mengalirkan air hujan ke laut adalah 
menentang sunatullah. Ini adalah 
pernyataan untuk mengingatkan Anies 

yang dulu asal bicara membawa nama 
Tuhan di pengajian. Tetapi faktanya 
memang Anies ini manusia yang enggak 
becus sekali jadi gubernur. Banjir yang 
kembali melanda DKI Jakarta, disebabkan 
oleh sampah sampai air sungai yang 
meluap. Jakarta sudah dari dulu menjadi 
langganan banjir, sedikit penanganan yang 
kurang baik saja, maka banjir bisa 
menenggelamkan Jakarta, oleh sebab itu 
penting kiranya pemimpin DKI Jakarta 
peka terhadap hal-hal yang menyebabkan 
banjir di DKI Jakarta. Misalnya, di DKI 
Jakarta mengandalkan pompa dalam 
mengalirkan air hingga ke laut, jika pompa 
tersebut tak terurus maka sudah jelas 
banjir akan menghajar Jakarta. Atau ketika 
masalah sampah tak diurus, maka banjir 
pun akan menerjang Jakarta karena 
sampah yang menghalangi aliran air. 
Padahal jaman Ahok masalah ini sudah 
berkurang banyak, dikarenakan setiap hari 
adanya pasukan orange yang 
membersihkan sampah. Tetapi jaman 
Anies anggaran untuk pasukan orange 
dipotong, akhirnya sampah pun kembali 

lagi memenuhi sungai. Belum lagi jika 
ada kiriman air dari hulu, sungai yang 
sudah menciut karena pemukiman warga 
yang ada di sekitar membuat air meluap, 
inilah pentingnya normalisasi dilakukan. 
Di jaman Ahok, sumber masalah-
masalah tersebut terkontrol dengan baik, 
itulah yang menyebabkan titik banjir 
sudah berkurang. Sedangkan di zaman 
Anies, untuk normalisasi yang 
merupakan hal penting untuk 
menanggulangi banjir tak dilanjutkan, 
wajar kalau ada daerah di bagian DKI 
Jakarta makin kelelep hingga 3 meter 
lebih. Banjir yang melanda dapat 
menimbulkan berbagai masalah, jika 
banjir parah bisa menimbulkan korban 
jiwa. Bahkan menurut kabar korban jiwa 
sudah 2 orang. Dan Anies mengatakan 
bahwa itu adalah hal kecil kalau 
dibandingkan dengan tahun 2015. Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) mencatat ada dua orang yang 
meninggal akibat banjir di Jakarta 
karena terseret arus dan terkena 
serangan jantung. Selain korban jiwa, 
BNPB mencatat 2.258 orang mengungsi 
akibat banjir di Jakarta. "Sebanyak 285 
KK dan 2.258 jiwa pengungsi akibat 
banjir pada tanggal 26 April 2019. Saat 
ini lokasi pengungsi berada di 12 titik 
lokasi yang terdiri dari 2 titik lokasi di 
Jakarta Selatan dan 10 titik lokasi di 
Jakarta Timur," kata Kepala Pusat Data, 
Informasi, dan Humas BNPB Sutopo 
Purwo Nugroho dalam keterangan 
tertulis, Jumat (26/4). Bayangkan 2 
orang meninggal dibilang kecil. Ini 
adalah sebuah kecacatan berpikir dari 
pemimpin yang dimenangkan dari hasil 
politisasi agama suku dan ras. Jika 
Anies bisa bekerja seperti gubernur 
sebelumnya yang menormalisai sungai 
dan mengerti tata kelola kota maka 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

kejadian sampai merengut nyawa orang 
bisa dihindari. Nanti pasti ada yang 
bilang dari golongan pecinta seiman 
kalau ada yang mati, sudah pada 
hakikatnya semua orang pasti akan 
mati juga pada waktunya. Ada yang 
rumahnya tenggelam, ya beruntunglah 
Anda karena tidak perlu memindahkan 
rumah ke laut untuk menikmati rumah di 
bawah air. Apa tidak hebat tuh Anies 
bisa menata Jakarta sampai rumah 
berada di bawah air. Jaman Ahok, tidak 
akan bisa. Hanya pemimpin seimanlah 
yang mampu mengubah kota di atas 
tanah menjadi kota di bawah air. Santai 
saja. Selama alumni 212 tidak 
menghina, selama itu pula berarti Anies 
masih on the track. Selama alumni 212 
masih memuja, selama itu pula banjir di 
Jakarta adalah barokah versi seiman. 
Selama orang yang seiman masih 
membenci Jokowi-Ahok, selama itu pula 
kepemimpinan Anies adalah yang 
terbaik sejagat Kertanegara. Setelah 
banjir surut pun, penyakit berpotensi 
tumbuh subur di daerah tersebut. 
Peralatan rumah tangga, bangunan 

yang terbuat dari bahan kayu, elektronik 
yang terendam banjir pun berpotensi 
rusak. Belum lagi masalah lainnya 
seperti kenyamanan dan sumber mata 
pencaharian yang terganggu akibat 
banjir. Akibat banjir, banyak aktivitas 
yang terganggu karena warga harus 
mengungsi ke tempat yang lebih aman. 
Waktu yang bisa digunakan untuk 
mencari nafkah hilang karena banjir, 
waktu untuk anak belajar hilang karena 
banjir. Anies adalah potret terburuk dari 
seseorang gubernur yang tidak bisa kerja 
sama sekali. Kepiawaiannya dalam 
mengolah kata dibumbui dengan bau-
bau agama, menjadi senjata utamanya. 
Ini adalah kejahatan yang ada dalam 
tingkat tertinggi. Dan dia dinobatkan 
menjadi pemimpin terbodoh di dalam 
sejarah peradaban dunia. Sudah puluhan 
kali kejadian buruk menimpa Jakarta, 
Anies malah salahkan pihak lain. Mulai 
dari warga DKI, Bogor, iklim, hujan, 
sampah, detergen sampai kepada 
wartawan. Semua orang salah karena 
tidak bisa main kata kata seperti Anies. 
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan 
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DPRD DKI, Pantas Nainggolan, 
membandingkan penanganan banjir era 
Ahok dengan Anies Baswedan. Menurut 
Pantas Nainggolan, Ahok menangani 
banjir secara signifikan. Meski begitu, 
Pantas Nainggolan tidak menampik 
bahwa banjir merupakan masalah laten 
yang dihadapi di Jakarta. Untuk itu, 
Pantas Nainggolan berharap Gubernur 
Anies Baswedan seharusnya 
melakukan upaya-upaya yang 
berkesinambungan. Hal itu disampaikan 
oleh Pantas Nainggolan sewaktu dia 
menjadi narasumber dalam program 
acara Kompas Petang. "Pada gubernur 
sebelumnya (Ahok) sudah melakukan 
upaya yang signifikan terhadap 
pengelolaan," ucap Pantas Nainggolan 
seperti dikutip dari tayangan YouTube 
Kompas TV. Menurut Pantas 

Nainggolan, seharusnya pemimpin bisa 
memperbaiki apa saja yang kurang dan 
menyempurnakan apa saja yang kurang 
sempurna. "Siapa pun pemimpinnya, 
karya-karya kepemimpinan harus 
berkesinambungan, mana yang kurang 
baik diperbaiki, yang kurang sempurna 
disempurnakan," tambahnya. Pantas 
Nainggolan kemudian mengkritik 
penanganan banjir Jakarta yang 
dilakukan oleh Anies Baswedan. Menurut 
Pantas Nainggolan, penanganan banjir 
saat ini cenderung berjalan di tempat 
atau bahkan mundur jika dibandingkan 
dengan era Ahok. "Dibanding dengan 
gubernur sebelumnya beda jauh sekali," 
ucapnya. Bedanya jaman dulu banjir 
hampir tidak ada, ini malah semua kena 
banjir. Pantas Nainggolan kemudian 
berharap agar Gubernur Anies 
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Baswedan dapat melanjutkan apa yang 
sudah dimulai oleh pemimpin 
sebelumnya, yaitu Ahok. "Harapan saya 
Gubernur Anies melanjutkan apa yang 
sudah dimulai oleh kepemimpinan 
sebelumnya," terangnya. Pantas 
Nainggolan kemudian menyindir langkah 
Anies Baswedan yang mengganti 
normalisasi yang sudah dikenal selama 
ini dengan naturalisasi. "Misal gubernur 
baru katakanlah mempergunakan 
terminologi yang tak bisa diterjemahkan 
oleh SKPD. Katakanlah naturalisasi, 
yang selama ini kita tak mengenal 
naturalisasi, yang kita kenal adalah 
revitalisasi, normalisasai sebagai upaya 
untuk mengembalikan fungsi sungai 
sebagaimana awalnya," tambahnya. 
Jangan menuntut lebih dari apa yang 
dijanjikan Anies. Dia pernah menjanjikan 
solusi mutakhir mengatasi banjir dengan 
gagasan-gagasan cemerlang. Dia sudah 
melunasinya dengan gagasan 
naturalisasi. Jangan tanya bagaimana 
cara merealisasikannya, karena dia 

tidak pernah menjanjikan itu. Makanya 
dia tidak pernah menjawab Menteri 
PUPR yang menanti penjelasan soal 
naturalisasi, karena memang dia tidak 
tahu caranya. Sebab yang penting 
seorang pemimpin sudah memberi 
gagasan. Jangan pula kamu menuntut 
normalisasi sungai-sungai, sebab 
DPRD tidak menginginkannya. Yang 
diinginkan DPRD adalah meningkatnya 
anggaran mereka dan Anies sudah 
merealisasikannya. Yang diinginkan 
warga di bantaran sungai adalah tidak 
direlokasi atau digusur dan Anies sudah 
merealisasikannya. Soal banjir, itu 
urusan belakang. Yang penting sudah 
menepati janji. Ngapain seperti Jokowi 
menjanjikan pertumbuhan ekonomi, 
tetapi malah membangun infrastruktur 
sebagai sarana penting pertumbuhan 
ekonomi? Ujung-ujungnya dihujat juga 
toh! Toh Anies tidak pernah menjanjikan 
apa-apa kepada orang yang tidak 
memilihnya. Janjinya hanya berlaku 
untuk orang yang memilihnya. Jadi 
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Jangan menyalahkan Anies. Salahkan 
kamu yang memilh Anies jadi gubernur. 
Sama seperti kamu jangan menyalahkan 
kucing atau anjing yang mengambil 
makananmu, 
karena dia 
hewan yang 
tidak tahu 
aturan, 
norma, dan 
nilai-nilai 
keutamaan. 
Kamulah 
yang 
harusnya 
menyimpan 
makananmu 
sedemikian 
rupa agar 
tidak 
terjangkau 
kucing. 
Demikian 
juga kamu 
jangan kamu 
menuntut 
Anies 
bekerja 
untuk menyelesaikan persoalan Jakarta, 
karena dia memang tidak bekerja untuk 
mengatasi persoalan Jakarta. Kamulah 
yang seharusnya menyalahkan dirimu 
telah menjadikan Anies sebagai 
pemimpinmu. Ingat, dia dulu hanya 
menjanjikan jadi pemimpin yang punya 

gagasan kata kata yang dia sendiri tidak 
tahu cara penyelesaiannya. Jadi buat 
warga Jakarta mayoritas 58 persen di 
Jakarta Selatan dan Jakarta Timur 

silakan 
dan 
selamat 
menikmati 
kepemimpi
nan Anies 
yang mulai 
merusak 
Jakarta. 
Sekarang 
karma itu 
sudah 
bukan 
diterima 
Anies lagi. 
Karma itu 
sekarang 
sudah 
didapatkan 
oleh warga 
Jakarta 
58% itu. 
Masih ada 
3 tahun 

lebih lagi, kalian akan dihancurkan oleh 
pemimpin seiman kalian. 

Jadi Jangan Salahkan Anies Yang 
Memang Kalian Sudah Tahu 
DiaTidak Bisa Memimpin Jakarta. 
Salahkan Kenapa Kalian Pilih 
Anies. 
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Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Info SIP

Down syndrome (sindroma down) 
merupakan kondisi keterbelakangan 
fisik dan mental akibat perkembangan 
kromosom 21 yang tidak normal (dikenal 
dengan istilah trisomi 21). Down 
Syndrome pertama kali diperkenalkan 
pada tahun 1866 oleh Dr. John Langdon 
Down melalui publikasi tulisannya di 
Inggris yang menerangkan sejumlah 

Mitos Dan Fakta Down Syndrome

anak-anak dengan gambaran umum 
yang sama namun berbeda dengan 
anak-anak normal lainnya. Karena 
memiliki ciri-ciri badan yang relatif 
pendek, kepala mengecil, hidung yang 
datar menyerupai orang Mongoloid, 
penyandang down syndrome sering juga 
disebut dengan mongolisme. 
Minimnya informasi tentang penyakit 
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Tanah air

down syndrome membuat ada banyak 
sekali mitos yang berkembang di 
masyarakat. Apa sajakah mitos-mitos 
yang berkaitan dengan penyakit down 
syndrome dan apa saja faktanya? Mari 
simak beberapa informasi mengenai 
down sydrome di bawah ini.
Mitos: Down syndrome merupakan 
penyakit langka. 
Fakta: Kelainan ini sama sekali tidak 
langka dan termasuk cukup sering 
terjadi. Di Amerika Serikat sendiri, 
setidaknya satu dari 691 bayi terlahir 
dengan kondisi down syndrome dan 
rasio ini setara dengan 6.000 bayi 
yang lahir dalam waktu satu tahun. Di 
Indonesia kurang lebih 1 dari 1.000 
bayi mengalami kelainan kromosom 
ini.
Mitos: Anak dengan down syndrome 
hanya bisa masuk ke sekolah khusus.
Fakta: Selain memiliki tampilan fisik 
yang khas, pengidap down syndrome 
mempunyai karakteristik yang berbeda 
dari individu lain, seperti soal 
kemampuan intelektual misalnya. 
Mereka tetap bisa mengikuti kurikulum 
biasa seperti anak lainnya. Di dalam 
perkembangan pendidikannya, murid 
dengan kelainan ini akan 
diikutsertakan di kelas tambahan 
spesifik seperti mata pelajaran inti, 
olahraga, kelas pengembangan diri, 
kelas pengembangan sosial, dan lain-
lain. Bahkan ada beberapa anak 
dengan down syndrome yang dapat 
lebih cepat menyerap informasi baru 
dibanding yang lainnya.
Mitos: Anak kecil dan orang dewasa 
yang mengidap down syndrome 
memiliki perilaku yang sama.
Fakta: Orang dewasa yang mengidap 
down syndrome berbeda dengan anak 
kecil dan tidak seharusnya 
diperlakukan seperti anak kecil. 
Mereka juga mengalami tahap 
perkembangan secara individual 
layaknya orang biasa. Hanya saja 
perkembangan kemampuan bicara 
pada anak down syndrome terhambat 
karena kemampuan saraf dan 
motoriknya tidak berkembang dengan 
sempurna untuk berbicara. Oleh 

karena itu, dibutuhkan kemampuan lain 
agar anak dengan down syndrome mampu 
berkomunikasi sebelum mereka benar-
benar bisa berbicara.
Mitos: Anak yang mengidap penyakit down 
syndrome sering terkena penyakit.
Fakta: Pada dasarnya, meskipun risiko 
beberapa kondisi medis jauh lebih rentan 
seperti kelainan fungsi jantung, 
pernapasan, dan masalah pendengaran, 
tetapi asalkan penyandang down syndrome 
diperlakukan layaknya orang biasa, 
harapan hidupnya akan cenderung sama 
dengan orang biasa. Penderita down 
syndrome juga kerap dianggap sebagai 
mereka yang memiliki kemampuan kognitif 
yang rendah. Padahal realitanya, ada 
banyak penderita down syndrome yang 
berprestasi dan bahkan memiliki 
kemampuan yang hebat dan belum tentu 
bisa dilakukan oleh manusia normal. 
Mitos: Down Syndrome tidak bisa memiliki 
keturunan.
Fakta: Pria dan wanita dengan Down 
Syndrome cenderung memiliki tingkat 
kesuburan yang berkurang. Meski sulit, 
namun mereka tetap bisa memiliki anak.
Jangan biarkan informasi yang tidak pasti 
memengaruhi Anda dalam melihat 
penyandang down syndrome. Anak dengan 
down syndrome bukanlah aib maupun 
berbahaya. Mereka juga manusia biasa 
yang membutuhkan kasih sayang, 
kehidupan sosial, serta hak dan 
kemampuan untuk berperilaku seperti 
orang lain pada umumnya.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359

Sejumlah nama calon anggota legislatif 
(caleg) diprediksi bakal mendapatkan 
kursi di DPR. Di antara caleg yang lolos 
ke Senayan itu, terdapat beberapa wajah 
baru yang akan mewarnai parlemen lima 
tahun mendatang.
Menurut informasi yang diperoleh 
Beritasatu.com di Jakarta, Rabu 
(1/5/2019), di kalangan politisi ada nama 
Cornelis. Mantan gubernur Kalimantan 
Barat (Kalbar) itu adalah caleg Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
yang bertarung di daerah pemilihan 
Kalbar 1. Cornelis sebelumnya menjabat 
sebagai gubernur Kalbar selama dua 
periode (2008-2018). Dia juga pernah 
menjadi Bupati Landak, Kalbar, pada 
2001-2008.
Kemudian, ada pula nama Frans Lebu 
Raya, yang bertarung di dapil (Nusa 
Tenggara Timur) NTT 1 dari PDIP. Di 
panggung politik, Frans Lebu bukan 
orang baru. Selain menjabat sebagai 
Ketua DPD PDIP NTT, dia juga selama 
dua periode menjabat gubernur NTT, 
yakni pada 2008-2018. Bahkan, 
sebelumnya, dia juga pernah menjadi 
wakil gubernur NTT periode 2003-2008.
Mantan Juru Bicara Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan 

Wajah Baru Calon Penghuni Senayan

Budi Sapto Prabowo juga diprediksi lolos 
ke Senayan. Sebelum menjadi caleg, 
Johan menjabat sebagai Juru Bicara 
Kepresidenan. Dia maju dari PDIP di 
Dapil Jawa Timur 7.
Sementara, di kalangan pengusaha, 
wajah baru yang akan menghias 
Senayan adalah Rachmat Gobel. 
Pengusaha nasional bos Panasonic 
Gobel Group itu menjadi caleg dari 
Partai Nasdem. Gobel bertarung di Dapil 
Gorontalo.
Di kalangan militer, ada nama Mayjen 
Mar (Pur) Sturman Panjaitan. Di TNI, 
Sturman pernah menjabat sebagai 
Komandan Pasukan Marinir (Pasmar) 2 
Jakarta (2010 – 2012), Komandan 
Komando Pendidikan dan Latihan 
(Dankodiklat) TNI (2015), dan sebelum 
pensiun menjabat sebagai Staf Ahli 
Tingkat III Bidang Industri Teknologi 
Militer Panglima TNI. Sturman maju 
sebagai caleg PDIP untuk Dapil 
Kepulauan Riau.
Di kalangan artis, cukup banyak caleg 
baru yang diprediksi lolos ke Senayan. 
Salah satunya adalah musisi Ahmad 
Dhani Prasetyo. Saat ini Dhani Ahmad 
tengah menjalani hukuman penjara 1,5 
tahun setelah divonis bersalah 
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karena itu, dibutuhkan kemampuan lain 
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Sejumlah nama calon anggota legislatif 
(caleg) diprediksi bakal mendapatkan 
kursi di DPR. Di antara caleg yang lolos 
ke Senayan itu, terdapat beberapa wajah 
baru yang akan mewarnai parlemen lima 
tahun mendatang.
Menurut informasi yang diperoleh 
Beritasatu.com di Jakarta, Rabu 
(1/5/2019), di kalangan politisi ada nama 
Cornelis. Mantan gubernur Kalimantan 
Barat (Kalbar) itu adalah caleg Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
yang bertarung di daerah pemilihan 
Kalbar 1. Cornelis sebelumnya menjabat 
sebagai gubernur Kalbar selama dua 
periode (2008-2018). Dia juga pernah 
menjadi Bupati Landak, Kalbar, pada 
2001-2008.
Kemudian, ada pula nama Frans Lebu 
Raya, yang bertarung di dapil (Nusa 
Tenggara Timur) NTT 1 dari PDIP. Di 
panggung politik, Frans Lebu bukan 
orang baru. Selain menjabat sebagai 
Ketua DPD PDIP NTT, dia juga selama 
dua periode menjabat gubernur NTT, 
yakni pada 2008-2018. Bahkan, 
sebelumnya, dia juga pernah menjadi 
wakil gubernur NTT periode 2003-2008.
Mantan Juru Bicara Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan 

Wajah Baru Calon Penghuni Senayan

Budi Sapto Prabowo juga diprediksi lolos 
ke Senayan. Sebelum menjadi caleg, 
Johan menjabat sebagai Juru Bicara 
Kepresidenan. Dia maju dari PDIP di 
Dapil Jawa Timur 7.
Sementara, di kalangan pengusaha, 
wajah baru yang akan menghias 
Senayan adalah Rachmat Gobel. 
Pengusaha nasional bos Panasonic 
Gobel Group itu menjadi caleg dari 
Partai Nasdem. Gobel bertarung di Dapil 
Gorontalo.
Di kalangan militer, ada nama Mayjen 
Mar (Pur) Sturman Panjaitan. Di TNI, 
Sturman pernah menjabat sebagai 
Komandan Pasukan Marinir (Pasmar) 2 
Jakarta (2010 – 2012), Komandan 
Komando Pendidikan dan Latihan 
(Dankodiklat) TNI (2015), dan sebelum 
pensiun menjabat sebagai Staf Ahli 
Tingkat III Bidang Industri Teknologi 
Militer Panglima TNI. Sturman maju 
sebagai caleg PDIP untuk Dapil 
Kepulauan Riau.
Di kalangan artis, cukup banyak caleg 
baru yang diprediksi lolos ke Senayan. 
Salah satunya adalah musisi Ahmad 
Dhani Prasetyo. Saat ini Dhani Ahmad 
tengah menjalani hukuman penjara 1,5 
tahun setelah divonis bersalah 
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melakukan ujaran kebencian terkait 
suku, agama, ras, dan antargolongan 
(SARA) lewat cuitan di Twitter. Ahmad 
Dhani maju sebagai caleg Partai 
Gerindra di Dapil Jatim I.
Istri Ahmad Dhani yang juga mantan 
penyanyi, Mulan Jameela juga 
diprediksi lolos ke Senayan. Sama 
dengan suaminya, Mulan Jameela 
diusung oleh Partai Gerindra. Namun, 
dapil Mulan Jameela berbeda dengan 
Ahmad Dhani. Mulan bertarung di 
Dapil Jawa Barat (Jabar) XI.
Dalam suatu wawancara, Mulan 
Jameela mengaku belum mengecek 
apakah dirinya memang lolos ke 
Senayan.
 "Enggak tahu, aku enggak pernah 
ngecek. Aku saja enggak pernah 
mikirin. Yang penting buat aku sih 02 
menang," ujar Mulan seperti dikutip 
Antara.Artis lain yang lolos ke 
Senayan adalah penyanyi yang 
disebut sebagai salah satu diva 
Indonesia, Krisdayanti. 
Perempuan yang bernama asli Kris 
Dayanti itu menjadi caleg PDIP untuk 
Dapil Jatim V, yang meliputi 
Kabupaten Malang, Kota Malang, dan 
Kota Batu.Saat menjadi caleg, 

Krisdayanti pernah mengutip pesan 
Ketua Umum DPP PDIP, Megawati 
Soekarnoputri. Menurutnya, Megawati 
berpesan agar para artis yang terpilih 
nanti dapat memperjuangkan penguatan 
kebudayaan Indonesia melalui perannya 
sebagai seniman. "DPR harus 
memberikan wadah untuk para seniman 
dan praktisi budaya memperjuangkan 
penguatan kebudayaan dengan 
pembuatan regulasi di Komisi X," ujar 
perempuan kelahiran Kota Batu, Jatim, 
24 Maret 1975 itu.
Krisdayanti juga mengaku bertekad untuk 
memperjuangkan hak-hak kaum 
perempuan, anak-anak, dan penyandang 
cacat. "Di tempat kelahiran saya, ada 
sekitar 1.000 orang penyandang cacat. 
Kalau saya terpilih menjadi anggota DPR 
akan saya perjuangkan hak-hak mereka 
dengan baik," katanya.
Masyarakat tentu berharap agar wajah-
wajah baru di parlemen nanti bisa 
memberikan harapan baru dalam 
memperjuangkan nasib rakyat. 
Mereka memiliki tugas yang tidak ringan 
untuk mengubah citra parlemen agar 
lebih peduli terhadap kepentingan rakyat 
dan tidak terseret dalam praktik korupsi, 
kolusi, dan nepotisme.

Perawatan yang dilakukan Setya 
Novanto di Rumah Sakit Pusat Angkatan 
Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta 
Pusat diklaim sudah sesuai prosedur. 
Namun, pihak Kemenkum HAM Jabar 
belum tahu berapa lama masa 
perawatan atau kapan narapidana 
korupsi e-KTP itu kembali ke Lapas 
Sukamiskin.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) 
Kementerian Hukum dan HAM Jabar, 
Liberti Sitinjak menyatakan dirinya 
sudah mendapat laporan dari Kalapas 
Sukamiskin mengenai tempat rujukan 
penanganan medis untuk Setya 
Novanto. Dengan demikian, izin yang 
diberikan adalah suatu hal yang normal.
Pemilihan lokasi perawatan di RSPD 
pun tidak terlepas dari rujukan dokter 
karena penyakitnya butuh penanganan 
ekstra. Ditambah, tim kesehatan yang 
ada di Lapas Sukamiskin tidak 
memungkinkan untuk menanganinya.
"Dirujuk itu saran dari dokter yang di 
Bandung juga, bahwa dokter rujukan kita 
itu yang merekomendasikan harus di 
RSPAD," katanya kantor Kemenkum 

Setnov Makan Di Restoran Nasi Padang

Tanah Air

HAM Jabar, Jalan Jakarta, Kota 
Bandung, Selasa (30/4)."Menyangkut 
penyakit, bahwa dokter kita ada, dan itu 
dasar kita melakukan rujukan awal. 
Rujukan lanjutan bukan domain kita, 
bahwa kita mengikuti saran dokter 
permintaan RSPAD. Kalau sudah ke 
RSPAD, benar itu kalau ke sana. Lantas 
apa yang harus dipolemikkan?" 
tambahnya.Liberti menegaskan tidak 
ada penyalahgunaan izin yang diberikan 
kepada Setya Novanto. Untuk itu, ia 
meminta kepada semua pihak agar tidak 
'menggoreng' berita atau informasi yang 
beredar yang belum jelas 
keabsahannya.
"(Kalau) Ada yang bisa membuktikan 
kesalahan itu (penyalahgunaan izin), 
tunjukan ke saya hari ini juga. Saya 
periksa kalapasnya semua jajarannya," 
imbuhnya.
Disinggung mengenai berapa lama 
waktu yang dibutuhkan Setya Novanto 
dirawat, Liberti mengaku tidak memiliki 
kompetensi untuk menjawabnya. 
Semuanya diserahkan kepada pihak 
dokter RSPAD.Pihaknya tidak bisa 
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melakukan intervensi terkait 
pemulangan Setya Novanto. Kecuali 
jika terindikasi hal yang mencurigakan 
hingga terbukti bahwa narapidana 
tidak menjalani perawatan atau malah 
menyalahgunakan ijin.
"Mana bisa kita tahu berapa lama. 
Tanya dokternya, kan penyakitnya 
yang diobati. Siapa sih yang mau 
sakit? Sepanjang itu sakitnya masih 
perlu pengobatan ya diobati," ujarnya 
dengan nada meninggi.
Lebih lanjut Liberti menanggapi 
informasi Setya Novanto yang sempat 
terlihat berada di rumah makan 
padang. Baginya, tidak ada yang 
salah selama lokasinya masih berada 
di kompleks rumah sakit. Artinya, 
pengawal yang bertugas bekerja 
sesuai aturan, karena tidak 
memberikan izin keluar rumah 
sakit."Kalau masih di rumah sakit 
menurut saya salahnya dimana? Kan 
yang ditemukan dia makan di mana? 
Di rumah sakit kan," imbuhnya.

Di tempat yang sama, tim dokter Kanwil 
Kemenkumham Jabar, Choky Simanjuntak 
menjelaskan dari hasil diagnosis dan 
rekam medis, Setya Novanto menderita 
beragam penyakit. Yakni chronic kidney 
disease (CKD) atau gagal ginjal kronis, 
coronary artery disease (CAD) atau 
kelainan pada pembuluh darah arteri 
koroner pada jantung, diabetes mellitus 
tipe 2, vertigo, dan radikulopati L4-5 atau 
penyakit yang berhubungan dengan saraf 
tulang belakang.Selain itu, ada komplikasi 
juga vertigo yang menyebabkan pusing, 
mual hingga muntah. Namun, ia tidak 
mengetahui persis kapan yang 
bersangkutan menderita beragam 
penyakit tersebut. Alasannya, dari rekam 
medis awal yang diterima sudah seperti 
itu."Direncanakan tindakan operasi EPS 
(Electrophysiology Study) itu yang untuk 
operasi memperbaiki irama jantung. 
Dengan penyakit yang diderita (Setya 
Novanto) jenis pengobatan (yang harus 
dilakukan secara) periodik," pungkasnya.

Kedutaan Besar RI di Caracas 
mengatakan seluruh warga Indonesia 
yang berada di Venzuela dalam keadaan 
aman menyusul demonstrasi antara 
pendukung 
Presiden 
Nicolas 
Maduro dan 
oposisi yang 
berlangsung 
rusuh di 
sejumlah 
kota."Semua 
WNI aman. 
WNI di sini 
semuanya 
orang KBRI 
dan anggota 
keluarga," ucap salah satu pejabat KBRI 
di Caracas kepada CNNIndonesia.com 
pada Rabu (1/5).
Berdasarkan pantauan sumber 
CNNIndonesia.com yang berada di 
Venezuela, pergerakan massa yang 
dipimpin oleh pemimpin oposisi, Juan 
Guaido, telah terlihat sejak Selasa (30/4) 
pagi.Sumber mengatakan pergerakan 
massa oposisi tak hanya terjadi di ibu 
kota, tapi juga di sejumlah kota lainnya.
Sumber menuturkan Guaido bersama 
tokoh oposisi lainnya telah mendorong 
masyarakat untuk turun ke jalan dan 
melakukan sejumlah aksi penentangan 
terhadap Maduro.
Guaido menyebut gerakan ini bukan 
merupakan kudeta, melainkan "fase 
akhir pembebasan Venezuela".
Sementara itu, sumber menuturkan 
pihak Maduro memandang aksi Guaido 
ini sebagai upaya kudeta terhadap 
pemerintah sehingga memicu bentrokan 
antara massa pro-Guaido dengan aparat 
keamanan di beberapa wilayah.
"Hingga saat ini belum terdapat informasi 
mengenai jumlah korban jiwa karena 
aksi masih berlanjut. Namun, keadaan 
sudah mulai dalam kendali aparat 
keamanan yang memihak kepada 
pemerintahan Presiden Maduro," ucap 
sumber tersebut melalui pesan singkat.

Kerusuhan Membuat Venezuela Memanas

Internasional

Dilansir Reuters, kelompok demonstran 
bentrok dengan polisi di jalanan Caracas 
dan sejumlah kota lainnya. Pergerakan 
massa terjadi setelah Guaido mengklaim 

mendapat 
dukungan 
militer untuk 
menggulingkan 
Maduro.
Ribuan 
pendukung 
oposisi terlihat 
jalan raya di 
dekat 
pangkalan 
udara sambil 
mengibarkan 
bendera 

Venezuela, tetapi mereka disambut 
dengan tembakan dan gas air mata oleh 
tentara di sekeliling komplek.Tentara 
yang mendukung Guaido mengenakan 
ban lengan biru untuk menunjukkan 
kesetiaan mereka kepada pemimpin 
oposisi - yang diakui sebagai presiden 
sementara oleh lebih dari 50 negara - 
namun terlihat hanya ada beberapa dari 
mereka.
Brasil mengatakan sebanyak 25 tentara 
Venezuela mencari suaka di 
kedutaannya di Caracas. Tak tinggal 
diam, pemerintahan Maduro menyatakan 
telah "menonaktifkan" percobaan kudeta 
oleh sekelompok kecil tentara 
"berbahaya".Maduro telah 
memerintahkan pasukannya yang 
berpakaian lengkap anti huru hara dan 
kendaraan lapis baja untuk melawan 
para demonstran.Beberapa kendaraan 
menabrak kerumunan, melukai beberapa 
pengunjuk rasa. Para perusuh kemudian 
memblokir jalan raya dengan bus dan 
membakarnya.Ketika Sekretaris Jenderal 
PBB Antonio Guterres mengimbau 
semua pihak menghindari kekerasan, 
kepala militer sekaligus menteri 
pertahanan Venezuela, Jenderal Vladimir 
Padrino, mengeluarkan peringatan keras 
tentang kemungkinan "pertumpahan 
darah".
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Kerusuhan Membuat Venezuela Memanas

Internasional
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   Hubungi

APHI
AHOKER
Philadelphia

$100 Presiden Joko Widodo atau Jokowi 
telah memutuskan memindahkan ibu 
kota negara ke luar Jawa. Namun, 
hingga saat ini pemerintah belum 
mengungkap lokasi ibu kota baru.
Usai makan siang bersama karyawan 
PT KMK Global Sports I di Kelurahan 
Talagasari, 
Kecamatan 
Cikupa, 
Kabupaten 
Tangerang, 
Provinsi 
Banten, 
Selasa (30/4), 
Jokowi 
menyebut ada 
tiga kandidat 
lokasi ibu 
kota. Pertama 
di Sumatera, 
kedua 
Sulawesi, 
ketiga Kalimantan."Bisa di Sumatera 
tapi kok nanti yang timur jauh. Di 
Sulawesi agak tengah tapi di barat juga 
kurang. Di Kalimantan kok di tengah-
tengah. Kira-kira itu lah," ucapnya .
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini 
mengakui pemerintah belum 
memutuskan satu dari tiga kandidat ibu 
kota tersebut. Menurutnya, perlu kajian 

3 Wilayah Pilihan Jokowi Untuk Ibukota Baru

Tanah Air

mendalam baik dari sisi lingkungan 
maupun ketersediaan air sebelum 
mengambil keputusan.
"Kita harus cek dong secara detail. 
Meskipun 3 tahun ini kita bekerja ke 
sana bagaimana mengenai lingkungan, 
daya dukung lingkungan, air seperti apa, 

mengenai 
kebencanaan banjir, 
gempa bumi seperti 
apa," ujar Jokowi.
Jokowi kembali 
memaparkan alasan 
dirinya menyetujui 
pemindahan ibu kota 
ke luar Jawa. Pulau 
Jawa disebut tak 
mampu lagi 
mengatasi persoalan 
kepadatan 
penduduk, air dan 
lalu lintas.
"Kita ini memiliki 

17.000 pulau tapi di Jawa sendiri 
penduduknya 57 persen dari total 
penduduk di Indonesia. Kurang lebih 149 
juta sehingga daya dukung baik terhadap 
air, baik terhadap lingkungan, baik lalu 
lintas ke depan sudah tidak 
memungkinkan lagi. Sehingga kemarin 
saya putuskan di luar Jawa pindah," kata 
dia.
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Tanah Air 

Kaisar baru Jepang Naruhito resmi 
menjadi pemimpin takhta Krisantemum 
pada Rabu 
(1/5). Dia naik 
takhta setelah 
sang ayah, 
Akihito, 
mengundurka
n diri per 30 
April 2019.
Naruhito 
sesungguhnya 
telah menjadi 
kaisar baru 
tepat saat 
tengah 
malam. 
Namun, 
upacara 
penobatan baru 
dilaksanakan di 
Ruang Pinus 
Istana Kekaisaran 
pukul 10.30 waktu 
setempat.
Menurut laporan 
BBC, Rabu (1/5), 
Naruhito akan 
mewarisi Imperial 
Treasures Jepang 
dalam upacara 
yang sangat 
simbolis saat 
pertama kali 
mengemban misi 
kaisar. Naruhito 
yang berusia 59, 
akan menerima 
tiga objek yakni 
cermin, pedang 
dan permata 
sebagai simbol 
kekuatan 
kekaisaran. Dia 
kemudian akan 
memberikan 
pidato 
pertamanya sebagai kaisar baru.
Kaisar Akihito yang kini berusia 85 tahun 
memilih untuk turun takhta karena usia 

Kaisar Baru Jepang Resmi Naik Tahta
lanjut dan kesehatannya yang 
memburuk.

"Dengan ini 
saya berdoa 
untuk 
kesejahteraa
n dan 
kebahagiaan 
negara kita 
dan orang-
orang di 
dunia," kata 
Akihito dalam 
pidato 
terakhirnya.
Direktur di 
Pusat Studi 
Jepang, Ken 
Ruoff 
mengatakan 
Akihito 
berbicara 
tentang 
kesejahtera
an sosial 
dan 
perdamaian 
saat naik 
takhta.
"Pada tahun 
1989 ketika 
Akihito (naik 
tahta), dia 
berbicara 
tentang 
kesejahtera
an sosial 
dan 
perdamaian,
" ujar Ken 
Ruoff di 
Universitas 
Negeri 
Portland.Ke
sejahteraan 
sosial dan 
perdamaian 

adalah tujuan yang Kaisar Akihito capai 
selama era Heisei-nya. Interaksinya 
dengan orang-orang yang dilanda 
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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

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

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

penyakit atau bencana membuat dia 
disayangi banyak orang Jepang."Saya 
pikir dari kata-kata pertama Naruhito, 
kita akan memiliki perasaan yang baik 
tentang apa rencana kaisar yang baru. 
Saya pikir itu akan mengatur nada (era 
baru)," kata Profesor Ruoff.Kaisar 
Akihito mengambil peran sebagai 
diplomat pada masa pemerintahannya. 
Dia juga menjadi duta besar tidak resmi 
untuk Jepang dan bepergian secara 
luas ke negara-negara lain.Dikutip dari 
The Straits Times pada Selasa (30/4), 

pengunduran diri Akihito merupakan 
pertama kali terjadi pada pemerintahan 
puncak Kekaisaran Jepang sejak 1817 
silam.Era kekaisaran Akihito selama 31 
tahun dikenal sebagai Heisei, yang dapat 
diterjemahkan sebagai "mencapai 
perdamaian". 
Berakhirnya era kekaisaran ini akan 
diperingati dalam sebuah upacara yang 
dihadiri sekitar 300 pemimpin politik dan 
pejabat Jepang, mulai sekitar pukul 17.00 
waktu setempat, di Istana Kekaisaran 
Tokyo.

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

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 )

Mabes Polri mengatakan jika stabilitas 
harga pangan termasuk fokus dalam 
pengamanan ramadan dan lebaran 
2019 dalam bingkai operasi ketupat.
“Polisi akan memberikan jaminan 
keamanan pada masyarakat menjelang 
ramadan. Kita melaksanakan kegiatan 
kepolisian yang ditingkatkan mulai 
preemptive, prefentif, sampai 
penegakan hukum,” kata Kabag Penum 
Polri Kombes Asep Adi Saputra, di 

Mabes Polri, Senin (29/4/2019).
Penegakan hukum dimaksudkan untuk 
menciptakan situasi menjadi aman 
menjelang ibadah puasa. Banyak aspek 
yang diamankan termasuk oleh satgas 
pangan.“Itu menjadi satu aspek 
bagaiman kita mengendalikan situasi 
dan itu yang harus dijaga betul selain 
aspek keamanan, bagaimana 
ketersediaan dan harga bahan pokok itu 
terkendali,” lanjutnya.
Bagaimana terkait antisipasi ormas yang 
melakukan sweeping ramadan?
Asep menjawab, “ramadan saja belum.”

Ramadhan, Polri Pantau Harga Pangan

Tanah Air
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Mulai 03 / 03 / 2019
Pasang Iklan
Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Jual Kaos

STMJ

267 -438 - 3084

Hubungi 

Ahokers Philadelphia
APHI

$25
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