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Selasa

Hasil Pilkada Serentak kemarin masih 
dalam konteks quick count. Namun, 
memang sudah bisa dijadikan 
pegangan, karena dari pengalaman 
sebelumnya, hasil quick count dari 
berbagai lembaga yang kredibel 
memang hanya beda sedikit dengan 
hasil hitungan manual dari KPU yang 
berakhir 9 Juli. Berbagai polaritas dan 
kolaborasi mewarnai arena kontestasi 
di dalam Pilkada kemarin. Partai-partai 
yang biasanya berseberangan, ada 
yang menjadi satu dalam mengusung 
calonnya, dan memperoleh 
kemenangan. Ini berlaku pada semua 
partai politik, baik yang mendukung 
pemerintah maupun yang sebagai 
oposisi pemerintah. Jauh-jauh hari 

sebelum Pilkada kemarin, Presiden 
Jokowi sudah memberikan pesan dan 
arahan kepada warga masyarakat, agar 
tetap menjaga kesatuan dan persatuan 
dalam menghadapi dan melakukan hak 
pilihnya di dalam Tahun Politik ini. 
Presiden juga mewanti-wanti bahwa di 
dalam ajang Pilkada itu, para politikus 
hendaknya mengajak rakyat untuk 
memilih dengan memberikan hal-hal 
positif dalam berkompetisi dan kontestasi, 
yakni dengan adu program, gagasan, ide 
dan prestasi. Hendaknya para politikus 
tidak memakai isu SARA dan politik 
identitas dalam mengajak rakyat memilih. 
Agar rakyat semakin dicerdaskan dengan 
adanya pesta demokrasi ini. Dan memang 
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harusnya begitu. Berdemokrasi itu harus 
membawa dan mengakibatkan orang 
jadi pinter, dan cerdas. Bagaikan 
membaca buku-buku baru yang 
memberi ilmu pengetahuan. Bukannya 
membaca gosip, isu-isu miring dan 
kampanye hitam yang tujuannya 
mendiskreditkan lawan politik, maupun 
politik uang. Presiden Jokowi sendiri 
kerap memakai isu miring yang 
menimpa dirinya sebagai contoh jelek 
dalam pesta demokrasi. Misalnya isu-isu 
yang menimpanya ketika dia 
mencalonkan diri menjadi calon 
presiden pada Pilpres 2014. Antara lain 
bahwa Joko Widodo memiliki orang tua 
tionghoa, Joko Widodo adalah non-
muslim, dan berasal dari keluarga 
keturunan PKI. Bahkan ada yang 

menerbitkan buku khusus membahas 
soal keturunan ini. Dan lucunya sampai 
sekarang masih ada saja yang percaya 
dan menyuarakan isu keturunan PKI ini. 
Untuk menepis isu non-muslim yang 
menimpanya dulu, Joko Widodo pernah 
memberikan pernyataan yang 
menegaskan ke-Islamannya. "Saya 
Jokowi, bagian dari Islam yang rahmatan 
lil alamin. Islam yang hidup berketurunan 
dan berkarya di negara RI yang 
memegang teguh UUD 45. Bhinneka 
Tunggal Ika adalah rahmat dari Tuhan”. 
Bercermin dari segala isu negatif yang 
menimpanya, Presiden Jokowi selalu 
mengajak masyarakat untuk memakai 
logika dalam menyikapi isu-isu yang 
berseliweran menjelang pemilu. Jangan 
sampai isu itu dibiarkan berkembang, 
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karena semata-mata bertujuan untuk 
membunuh karakter seseorang yang 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah 
di mana saja. Pilihan politik itu harus 
jernih dan sehat, tanpa embel-embel isu 
SARA. Pilkada kemarin yang sudah kita 
lewati dengan aman dan damai adalah 
cerminan dari kedewasaan rakyat 
berdemokrasi. Ada yang harus 
menempuh perjalanan jauh untuk 
memilih di TPS, ada yang harus 
melewati banjir demi sampai ke TPS, 
dan bahkan, ada yang memilih kotak 
kosong ketimbang memilih calon 
tunggal, karena memang tidak sesuai 
dengan hati nurani. Ini lah pilihan yang 
yang sudah dilakukan secara cerdas, 
berdasarkan nalar, dan harus dihormati 
oleh warga lain yang tidak memiliki 
pilihan politik yang sama. Ini lah 

kemenangan sesungguhnya dari rakyat 
yang mau berdemokrasi dengan baik dan 
benar. Ini juga yang sudah diajarkan oleh 
Presiden Jokowi. Rakyat mengikuti 
pemilu dengan tujuan mempertahankan 
kesatuan dan persatuan bangsa. Bukan 
dengan tujuan memecah belah bangsa. 
Spirit demokrasi yang sifatnya 
mempersatukan rakyat ini yang harusnya 
juga dipegang oleh semua partai politik 
maupun politikus di Indonesia. Dalam 
Pilkada Serentak 2018 yang dilakukan 27 
Juni 2018 kemarin terlihat banyak elit 
politik yang masih terdaftar di daerah 
asalnya misalnya : Kaesang, Putra 
bungsu Joko Widodo dan Iriana Widodo, 
datang ke TPS 23, Tirtoyoso, RT 05 RW 
13 di Manahan, Banjarsari. Kedatangan 
keluarga presiden ini sebenarnya dikawal 
ketat oleh para petugas Paspampres. 
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Namun tidak kasat mata. Petugas 
Paspampres yang seharusnya berada di 
dekat mereka, tidak terlalu aktif 
melakukan pengamanan. Kaesang 
Pangarep diantar oleh sang mama, Ibu 
Negara 
Iriana 
Widodo. 
Kaesang 
melakukan 
tugasnya 
sebagai 
warga 
negara 
Indonesia 
yang baik, 
sebagai 
warga 
Jawa 
Tengah. 
Hanya 
Kaesang 
yang 
melakukan 
pencoblos
an di daerah tersebut karena Kaesang 
masih terdaftar sebagai DPT di Jawa 
Tengah. Sedangkan Iriana Widodo, 
sudah berdomisili di Jakarta. 
Kesederhanaan yang terlihat dari sosok 
keluarga Jokowi ini sangat nikmat dan 
sangat menyenangkan untuk dilihat. 

Sosok Jokowi adalah presiden rakyat. 
Keluarganya pun tidak mendapatkan 
banyak perlakuan spesial. Bukan mereka 
tidak bisa, mereka tidak mau. Mereka bisa 
saja meminta perlindungan dan 

pengawala
n ketat 
seperti 
keluarga-
keluarga 
pemimpin 
besar di 
Indonesia. 
Namun 
mereka 
lebih 
nyaman 
menjadi diri 
mereka 
sendiri. 
Mereka 
menikmati 
hari-
harinya 
bersama 

warga biasa. Memang secara durasi, tidak 
sampai 10 menit Kaesang dan sang 
bunda ada di lokasi. Namun kesan yang 
didapatkan oleh warga, adalah kesan 
yang baik. Anak presiden datang bersama 
ibu, untuk memilih pilihan mereka. Kontras 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Namun tidak kasat mata. Petugas 
Paspampres yang seharusnya berada di 
dekat mereka, tidak terlalu aktif 
melakukan pengamanan. Kaesang 
Pangarep diantar oleh sang mama, Ibu 
Negara 
Iriana 
Widodo. 
Kaesang 
melakukan 
tugasnya 
sebagai 
warga 
negara 
Indonesia 
yang baik, 
sebagai 
warga 
Jawa 
Tengah. 
Hanya 
Kaesang 
yang 
melakukan 
pencoblos
an di daerah tersebut karena Kaesang 
masih terdaftar sebagai DPT di Jawa 
Tengah. Sedangkan Iriana Widodo, 
sudah berdomisili di Jakarta. 
Kesederhanaan yang terlihat dari sosok 
keluarga Jokowi ini sangat nikmat dan 
sangat menyenangkan untuk dilihat. 

Sosok Jokowi adalah presiden rakyat. 
Keluarganya pun tidak mendapatkan 
banyak perlakuan spesial. Bukan mereka 
tidak bisa, mereka tidak mau. Mereka bisa 
saja meminta perlindungan dan 

pengawala
n ketat 
seperti 
keluarga-
keluarga 
pemimpin 
besar di 
Indonesia. 
Namun 
mereka 
lebih 
nyaman 
menjadi diri 
mereka 
sendiri. 
Mereka 
menikmati 
hari-
harinya 
bersama 

warga biasa. Memang secara durasi, tidak 
sampai 10 menit Kaesang dan sang 
bunda ada di lokasi. Namun kesan yang 
didapatkan oleh warga, adalah kesan 
yang baik. Anak presiden datang bersama 
ibu, untuk memilih pilihan mereka. Kontras 



10
09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

dari pasangan Kaesang dan sang ibu, 
ada keluarga mantan penguasa di 
negeri ini. SBY dan keluarga di daerah 
cikeas. SBY 
dengan 
keluarganya 
terlihat begitu 
dingin. Kaku. 
Menatap 
kamera, karena 
sepertinya 
sudah ada 
tukang foto 
yang siap sedia 
merekam dan 
mengabadikan 
momen 
pencoblosan. 
Lokasi 
pencoblosan 
mereka di 
indoor alias 
dalam ruangan. 
Mungkin 
berpendingin 
alias memiliki AC. Terlihat dari pakaian 
formal yang digunakan. Entah apa 
yang dipikirkan SBY dan Ibu Ani, 

hanya tersenyum kecil tidak banyak 
bicara. Apa yang ada di pikiran mereka?. 
Kekalahan? Atau kemenangan? 

Demokrat 
dengan segala 
kegagahannya, 
mulai 
menunjukkan 
penurunan di 
Indonesia. 
Mereka tiba di 
TPS 06 Nagrak 
untuk 
melakukan 
coblosan yang 
akhirnya 
berujung 
kepada 
kekalahan 
usungannya, 
Duo DM Dedi 
Mulyadi dan 
Deddy Mizwar. 
Yang ini capres 
Prabowo. Nah 

ini yang paling beda sendiri. Lain dari 
yang lain. Unik! Tangan Ketua Umum 
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Partai Gerindra, 
Prabowo 
Subianto terlihat 
berlumuran tinta 
ungu yang 
sangat Mistique. 
Entah apa yang 
menyebabkan 
tangannya begitu 
belepotan. 
Namun corong 
Gerindra, Andre 
Rosiade 
mengatakan 
bahwa tintanya 
luntur karena 
Prabowo 
mencelupkan 
tiga jarinya ke 
tinta. Boros! Satu 
orang satu jari 
saja cukup! Ini 

malah tiga! Mau 
tahu omongan 
Andre Rosiade? 
Itu luntur. Kalau 
nggak salah ya 
dia nyelup 3 
(jari). Kan angka 
3 (nomor urut 
pasangan 
Sudrajat-Ahmad 
Syaikhu). 
Nyelup 3 jari, 
kan nomor 3, 
jadi jari 
kelingking, jari 
manis, sama jari 
tengah. Tiga itu. 
Yang dua lagi itu 
luntur, kan 
Luntur, kan, 
habis buru-buru. 
Salaman sama 

orang, buru-buru dan itu luntur. Jadi 
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nggak perlu terlalu berlebihan lah!!!! 
Yang memviralkan pasti kan 'Cebong'. 
Jadi ini kan biasa. Padahal itu foto 
biasa-biasa saja tapi coba diviralkan, 'Ih, 
kasihan Pak Prabowo, kok tangannya 
gitu.' Padahal beliau hanya nyoblos 3, 
karena pasangan nomor 3 'Asyik'. Tapi 
kan setelah itu luntur ke mana-mana. 
Kan itu jelas, di foto, yang dua lagi 
kelunturan ujar anggota Badan 
Komunikasi DPP Gerindra Andre 
Rosiade kepada wartawan, Kamis 
(28/6/2018). Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum dan Keamanan (Menko 
Polhukam) Wiranto menilai secara 
umum penyelenggaraan pemilihan 
kepala daerah (Pilkada) serentak di 171 
daerah pemilihan di tanah air, Rabu 
(27/6) kemarin, berlangsung aman dan 
terkendali. “Tidak ada gangguan 

keamanan maupun teror yang dapat 
mengganggu proses pemungutan suara,” 
kata Wiranto pada konferensi pers di 
Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/6). 
Menurut Menko Polhukam, dalam Pilkada 
Serentak dari 387.586 Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar 
di 171 daerah pemilihan itu, yang 
bermasalah kurang lebih 10 TPS, lalu ada 
penundaan dari dua daerah, kabupaten. 
“Saya kira ini satu rasio yang sangat kecil 
dan kita bersyukur untuk itu. Dengan 
demikian secara umum pelaksanaan 
pilkada secara serentak ini berjalan 
dengan sukses, aman, damai, terkendali,” 
ujar Menko Polhukam Wiranto. Namun, 
diakui Menko Polhukam masih ada 
masalah di beberapa daerah. Ia menunjuk 
contoh seperti di Kabupaten Paniai 
dimana masih ada perbedaan pendapat 

antara KPUD Kabupaten dan Provinsi 
mengenai pencalonan sehingga harus 
ditunda sampai menunggu keadaan 
kondusif. Kemudian di Kabupaten 
Nduga (Papua), lanjut Menko Polhukam, 
yang masih terkendala dengan masalah 
logistik pasca ditembaknya pesawat twin 
otter, sehingga harus ditunda, dan di 
Kabupaten Jayawijaya petugas di TPS 
melarikan kotak suara. “Di Sulawesi 
Tengah tepatnya di Kabupaten Marowali 
juga masih tertunda karena kondisi 
alam. Ada banjir sehingga menunggu 
keadaan cukup baik,” ungkap Wiranto. 
Terkait hasil hitung cepat di sejumlah 
daerah pemilihan Pilkada Serentak 
2018, Menko Polhukam Wiranto 
mengimbau bagi yang menang jangan 
terlalu menunjukkan demonstrasi yang 
berlebihan, dan yang kalah jangan 
menunjukan kekecewaan yang 
menimbulkan kerugian besar. “Kita 
menjaga agar perhitungan selesai, kita 
menjaga agar yang kalah dan menang 
menghadapi dengan sikap yang baik, 
demokratis dan ksatria,” kata Menko 

Polhukam Wiranto seraya 
menambahkan, itulah satu pelajaran dan 
pengalaman yang positif bagi bangsa 
Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-
nilai demokrasi itu dengan baik. Oleh 
karena itu, saya menyebut hasil Pilkada 
Serentak kemarin adalah kemenangan 
rakyat bersama Presiden Jokowi. Bahwa 
kekuasaan dalam politik diperoleh dari 
kemerdekaan rakyat dalam memilih 
pemimpin yang sesuai dengan hati 
nurani mereka. Bahwa dalam politik, 
rakyat lah yang berdaulat. Di mana 
persatuan dan kesatuan bangsa ada di 
atas segalanya, di atas segala 
kepentingan-kepentingan politik dan 
golongan tertentu. Presiden Jokowi 
adalah pemimpin yang selalu 
menghormati, melayani, dan melindungi 
rakyatnya. Pemimpin yang selalu 
mengajari rakyatnya agar menjadi 
cerdas dalam berpikir, agar semakin 
maju dan makmur, dan bisa bersaing 
dengan warga negara lain di dunia ini. 
Presiden Jokowi memang pemimpin 
pilihan rakyat!
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kan setelah itu luntur ke mana-mana. 
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Polhukam Wiranto seraya 
menambahkan, itulah satu pelajaran dan 
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atas segalanya, di atas segala 
kepentingan-kepentingan politik dan 
golongan tertentu. Presiden Jokowi 
adalah pemimpin yang selalu 
menghormati, melayani, dan melindungi 
rakyatnya. Pemimpin yang selalu 
mengajari rakyatnya agar menjadi 
cerdas dalam berpikir, agar semakin 
maju dan makmur, dan bisa bersaing 
dengan warga negara lain di dunia ini. 
Presiden Jokowi memang pemimpin 
pilihan rakyat!
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Info SIP

apa yang pertama kali Anda lakukan di 
pagi hari? Ternyata bukan masalah 
makanan saja yang membuat Anda 
gemuk tapi kebiasaan saat bangun 
pagi. Kebiasaan di pagi hari ini akan 
mempengaruhi berat badan.
"Kesalahan terbesar yang sering 
dilakukan orang ketika mereka 
berusaha menurunkan berat badan 
adalah, memulai hari dengan cara yang 
salah," ujar Susan Peirce Thompson, 
PhD, presiden dari Institute for 
Sustainable Weight Loss.
Momen-momen awal bangun tidur 
menjadi fondasi untuk pilihan-pilihan 
Anda selanjutnya di hari itu--dan hari-
hari selanjutnya. Itulah kenapa sangat 
penting untuk membiasakan ritual sehat 
saat Anda masih mengantuk dan belum 
terlalu sadar di pagi hari.
1. Bangun kesiangan

Kita semua seperti sudah tahu, kurang 
tidur bisa membuat berat badan naik, 
karena hal ini membuat kadang kortisol di 
tubuh meningkat--yang membuat selera 
badan bertambah. Namun ternyata, hal 
sebaliknya--tidur terlalu banyak--juga tidak 
baik untuk Anda.
Satu studi yang diterbitkan dalam jurnal 
PLOS One menemukan, tidur lebih dari 
10 jam semalam bisa meningkat risiko 
Indeks Massa Tubuh (IMT) dibanding 
mereka yang tidur 7 sampai 9 jam per 
malam. Jadi, pastikan Anda tidur dalam 
jumlah yang cukup--tidak lebih.
2. Bersiap dalam gelap
Jika Anda tetap menutup gorden setelah 
bangun, Anda bisa melewatkan 
keuntungan yang bisa membuat berat 
badan turun dari cahaya matahari. Begitu 
menurut peneltian yang diterbitkan dalam 
jurnal PLOS One.
Penulis studi ini mengatakan, orang-orang 

Kebiasaan Yang Bikin Gemuk
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yang mendapat sinar matahari pagi 
memiliki IMT yang lebih jauh lebih 
rendah dibanding mereka yang tidak--
tak peduli seberapa banyak mereka 
makan.
Menurut studi ini, hanya dengan 20 
sampai 30 menit di bawah matahari 
pagi sudah mempengaruhi IMT Anda, 
bahkan saat mendung. Ini karena tubuh 
akan menyesuaikan jam tubuh--
termasuk metabolisme yang akan 
membakar kalori.
3. Tidak merapikan tempat tidur
National Sleep Foundation survei 
menunjukkan, mereka yang merapikan 
tempat tidur setiap pagi memiliki 
kualitas tidur 19 persen lebih baik 
dibanding yang tidak. Dan karena tidur 
nyenyak membuat IMT Anda lebih 
rendah, maka tak ada salahnya 
merapikan kasur dimasukkan jadi ritual 
wajib pagi hari Anda.
Hal ini mungkin terdengar konyol, tapi 
Chales Duhigg, penulis dari The Power 
of Habit, menulis di bukunya bahwa 
merapikan tempat tidur bisa mendorong 
Anda pada kebiasaan baik lainnya, 
seperti makan siang yang sehat.
Di saat yang sama, Duhigg juga 
menulis bahwa mereka yang rutin 
merapikan tempat tidur lebih disiplin 
dalam menjaga pengeluaran--disiplin 
diri yang juga bisa Anda terapkan 

dalam menjaga kalori yang Anda 
konsumsi setiap harinya.
4. Melewatkan timbangan
Ketika para peneliti dari Cornell University 
mentrak 162 wanita dan pria obesitas 
selalu dua tahun, mereka menemukan, 
mereka yang selalu menimbang secara 
teratur lebih sukses menurunkan berat 
badan dan menjaganya.
Dan waktu terbaik untuk mengecek 
timbangan adalah saat Anda bangun 
tidur, ketika berat Anda sedang rendah-
rendahnya, ujar Lisa Jones, RD, juru 
bicara dari Pennsylvania Academy of 
Nutrition and Diebetics. Tidak hanya 
angka timbangan akan lebih akurat, Anda 
juga bisa melakukan penyesuaian saat 
angka timbangan lebih tinggi dari yang 
Anda perkirakan.
5. Melewatkan sarapan
Para peneliti dari Tel Aviv University 
menemukan, pediet rendah karbohidrat 
yang makan sarapan dengan nutrisi 
seimbang lebih bisa mengontrol rasa 
lapar dan keinginan mencemil, dibanding 
mereka yang mengonsumsi sarapan 300 
kalori rendah karbohidrat.
Mereka juga lebih disiplin bertahan dalam 
batas kalori harian. Belum lagi, mereka 
juga memiliki kadar hormon lapar, ghrelin, 
yang lebih rendah setelah makan. Para 
peneliti mengatakan, memenuhi keinginan 
makan di pagi hari membantu Anda 
mengontrol rasa lapar sepanjang hari.

Presiden Joko Widodo menyambut 
langsung kehadiran Perdana Menteri 
Malaysia Mahathir Mohamad di 
Landasan Pacu Bandara Halim Perdana 
Kusuma malam ini, Kamis (28/6). 
Mahathir didampingi istrinya, Siti 
Hasmah, menggunakan pesawat 
pesawat putih yang terlihat mendarat 
sekitar 18.00 WIB.Menteri Luar Negeri 
Retno Marsudi, Menteri Koordinator 
bidang Politik, Hukum dan Keamanan 
Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi 
Tjahjanto, Kepala Polri Jenderal Tito 
Karnavian, serta Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan telah rapi berbaris 
menunggu kehadiran Mahathir.Tak lama 
setelah itu, Jokowi dengan setelan jas 
gelap terlihat keluar dari ruang VVIP 
bersama Ibu Negara, Iriana Jokowi, 
yang dibalut baju ungu serta kain 
cokelat.Jokowi menghampiri langsung 
ke bagian tangga Mahathir turun. 
Setelah bertemu keduanya bersalaman 
dan berjalan menuju ruang VVIP.Jokowi 
dan Mahathir berjalan di depan. 
Sementara itu, Iriana dan Siti Hasmah 
berjalan di belakang para kepala 

Jokowi Jemput Mahatir Di Halim

Tanah air

pemerintahan. Iriana terlihat 
menggandeng tangan Siti Hasmah. 
Kunjungan ini merupakan lawatan 
pertama perdana menteri berusia 92 
tahun ke luar negeri sejak memenangkan 
pemilihan umum Malaysia 9 Mei lalu.Juru 
Bicara Kementerian Luar Negeri RI 
Arrmanatha Nasir mengatakan 
penjemputan langsung ini merupakan 
bentuk penghormatan kepada Mahathir 
sebagai salah satu pemimpin negara 
senior dan dituakan.Lawatan ini, kata 
Arrmanatha, menunjukkan Indonesia 
merupakan salah satu negara penting 
bagi Malaysia dan begitu juga sebaliknya. 
Selain Mahathir, Jokowi juga pernah 
menjemput langsung di landasan Halim 
ketika Raja Arab Saudi Salman 
berkunjung ke Indonesia beberapa waktu 
lalu. Setelah hari ini, Jokowi akan kembali 
bertemu Mahathir besok pagi di Istana 
Bogor guna membahas banyak hal 
seperti peningkatan hubungan 
perdagangan dan investasi serta 
penguatan komitmen kedua negara 
mengenai perlindungan warga Indonesia 
di Malaysia.
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Istri Wakil Presiden Amerika Serikat 
Mike Pence, Karen Pence, mendapat 
hujatan publik karena mengenakan 
pakaian 'kurang pantas' dalam sebuah 
acara kenegaraan.Mike Pence dan 
Karen menerima kunjungan Raja 
Yordania Abdullah II bin Al-Hussein dan 
istrinya, Ratu Rania, di Gedung Putih, 
Washington DC, Senin lalu. Pada 
kesempatan itu, Karen mengenakan 
gaun merah muda tanpa lengan 
dengan aksen tali hitam dan sepatu 
terbuka dengan tali rumit berwarna 
samaBanyak orang menilai gaun yang 
dikenakan Karen terlalu ketat dan 
pendek. Gaunnya itu berbanding 
terbalik dengan milik Ratu Rania yang 
terkesan tertutup dan berkelas.
Penampilan Karen tidak luput dari 
perhatian salah satu kritikus 
pemerintahan AS paling vokal, Bess 
Kalb. Kalb yang akun Twitternya telah 
diblokir oleh Presiden Donald Trump 
mengeluarkan kritikan pedas terhadap 

Istri Mike Pence Di Kritik Nitizen

istri Pence."Sebagai Ibu Negara Kedua, 
Karen Pence, telah membuat dunia 
memiliki gagasan yang lebih dari 
menyeramkan dari gaunnya Elle Woods 
yang dikenakan pada upacara 
pemakaman sang mantan," tulis Kalb, 
dikutip dari Yahoo News, Jumat (29/6).
"Warisan intolerannya terhadap orang 
berdasarkan seksualitas, identitas gender, 
agama, dan rasial benar-benar buruk," 
tambahnya.Tidak hanya Kalb, beberapa 
netizen lain juga ikut mengeluarkan 
komentar serupa. Bahkan ada yang tidak 
segan menyarankan agar Karen memiliki 
penata busana pribadi.
"Demi Tuhan, beri istrimu penata busana 
segera. Pakaiannya sangat tidak pantas 
untuk disandingkan dengan Ratu Yordania 
yang terlihat berkelas dan bersahaja," 
komentar salah satu netizen.
"Apa dia berpikir mau pergi ke diskotik 
dalam balutan gaun tak pantas itu? 
Sangat tidak sesuai dengan situasi dan 
juga umurnya," tambah netizen lain.

Amerika

Mahathir Mohamad mengadakan 
lawatan internasional pertamanya 
sebagai Perdana Menteri Ketujuh 
Malaysia untuk menemui Presiden RI 
Joko Widodo. Mahathir dan istrinya, Siti 
Hasmah telah mendarat di Jakarta, dan 
disambut langsung Jokowi bersama 
sejumlah menteri kabinet Indonesia di 
Bandara Halim Perdanakusumah, Kamis 
(28/6) sore.Indonesia menjadi negara 
pertama tak hanya di Asia Tenggara tapi 
juga dunia, yang dikunjungi Mahathir 
setelah memenangkan pemilihan umum 
9 Mei lalu. Bagi pemerintah Indonesia, 
lawatan ini menandakan kedekatan 
hubungan kedua negara.Meski relasi 
Indonesia-Malaysia dianggap menjadi 
yang paling penting di Asia Tenggara, 
hubungan keduanya tak selalu manis 
pada kenyataannya. Di lihat dari 
sejarah, kedua negara juga memiliki 
riwayat konflik yang tak sederhana, 
mulai dari masalah perbatasan, 
penangan tenaga kerja Indonesia, 
hingga dugaan klaim budaya.
Bukan hanya di level pemerintah, isu 
serta konflik tersebut juga tak jarang 
memicu masyarakat kedua negara ikut 

“Love-Hate” Indonesia - Malaysia

'kepanasan' jika membicarakan 
hubungan Indonesia-Malaysia.
"Ibaratnya itu Indonesia dan Malaysia 
negara serumpun, tapi sering berkonflik. 
Kadang baik, kadang buruk. Tapi selama 
ini bisa saya melihat Indonesia lebih 
banyak kecewa dalam hubungan kedua 
negara, terutama soal perbatasan," kata 
Ratna Shofi Inayati, Peneliti Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
kepada CNNIndonesia.com pada Rabu 
(27/6).Sengketa perbatasan bisa dibilang 
penyulut utama merenggangnya 
hubungan Indonesia dan Malaysia 
selama ini. Jika melihat ke belakang, 
sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan bisa 
menjadi buktinya.Dua pulau yang terletak 
di Laut Sulawesi itu telah menjadi 
sengketa kedua negara sejak 1969 ketika 
Malaysia pertama kali mengklaim wilayah 
itu sebagai kedaulatannya. Perebutan 
dua pulau itu kembali memanas pada 
1991 lalu ketika Malaysia kedapatan 
membangun sejumlah fasilitas pariwisata 
di Pulau Sipadan.
Pada 2002, Mahkamah Internasional 
(Internasional Court of Justice/ICJ) 
memutuskan klaim Sipadan dan Ligitan 
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Istri Mike Pence Di Kritik Nitizen

istri Pence."Sebagai Ibu Negara Kedua, 
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Amerika

Mahathir Mohamad mengadakan 
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Joko Widodo. Mahathir dan istrinya, Siti 
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pertama tak hanya di Asia Tenggara tapi 
juga dunia, yang dikunjungi Mahathir 
setelah memenangkan pemilihan umum 
9 Mei lalu. Bagi pemerintah Indonesia, 
lawatan ini menandakan kedekatan 
hubungan kedua negara.Meski relasi 
Indonesia-Malaysia dianggap menjadi 
yang paling penting di Asia Tenggara, 
hubungan keduanya tak selalu manis 
pada kenyataannya. Di lihat dari 
sejarah, kedua negara juga memiliki 
riwayat konflik yang tak sederhana, 
mulai dari masalah perbatasan, 
penangan tenaga kerja Indonesia, 
hingga dugaan klaim budaya.
Bukan hanya di level pemerintah, isu 
serta konflik tersebut juga tak jarang 
memicu masyarakat kedua negara ikut 

“Love-Hate” Indonesia - Malaysia

'kepanasan' jika membicarakan 
hubungan Indonesia-Malaysia.
"Ibaratnya itu Indonesia dan Malaysia 
negara serumpun, tapi sering berkonflik. 
Kadang baik, kadang buruk. Tapi selama 
ini bisa saya melihat Indonesia lebih 
banyak kecewa dalam hubungan kedua 
negara, terutama soal perbatasan," kata 
Ratna Shofi Inayati, Peneliti Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
kepada CNNIndonesia.com pada Rabu 
(27/6).Sengketa perbatasan bisa dibilang 
penyulut utama merenggangnya 
hubungan Indonesia dan Malaysia 
selama ini. Jika melihat ke belakang, 
sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan bisa 
menjadi buktinya.Dua pulau yang terletak 
di Laut Sulawesi itu telah menjadi 
sengketa kedua negara sejak 1969 ketika 
Malaysia pertama kali mengklaim wilayah 
itu sebagai kedaulatannya. Perebutan 
dua pulau itu kembali memanas pada 
1991 lalu ketika Malaysia kedapatan 
membangun sejumlah fasilitas pariwisata 
di Pulau Sipadan.
Pada 2002, Mahkamah Internasional 
(Internasional Court of Justice/ICJ) 
memutuskan klaim Sipadan dan Ligitan 
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dimenangkan oleh Malaysia.Tak hanya 
Sipadan dan Ligitan, wilayah perairan 
Ambalat yang terletak dekat perbatasan 
antara 
Kalimantan 
Timur dan 
Sabah, 
Malaysia, 
juga menjadi 
biang 
kemelut RI-
Malaysia 
soal 
perbatasan.
Blok laut 
kaya minyak 
seluas 15 
ribu 
kilometer 
persegi di Selat Makassar atau Laut 
Sulawesi itu pertama kali diperdebatkan 
kedua negara mulai dekade 1960-an. 
Apalagi sejak 1979 Malaysia membuat 
peta tapal batas kontinental dan maritim 
baru dengan memasukkan Blok 

Ambalat ke dalam wilayahnya sehingga 
memicu protes RI.Puncaknya pada 2015 
lalu, sembilan jet tempur Malaysia 

menerobos 
kawasan RI di 
blok Ambalat 
hingga memicu 
protes keras dari 
Istana Negara. 
Sudah terhitung 
puluhan tahun, 
hingga kini 
penyelesaian 
sengketa blok 
Ambalat masih 
menggantung."M
asalah 
perbatasan akan 
terus 

membayangi hubungan RI-Malaysia ke 
depan. Indonesia harus bisa lebih tegas 
lagi menghadapi Malaysia soal 
perbatasan. Salah satu caranya yakni 
memaksimalkan pembangunan dan 
pemberdayaan masyakarat di 

perbatasan. Karena hal ini, kita kalah 
dari Malaysia di kasus Sipadan dan 
Ligitan," tutur Ratna.Meski kedua 
negara punya riwayat konflik soal 
perbatasan, Ratna mengatakan 
Malaysia-Indonesia bisa meredakan 
ketegangan dengan cara dialog.Tidak 
hanya soal wilayah, masalah 
penanganan TKI juga dianggap jadi batu 
ganjalan relasi kedua negara selama ini. 
Sebab, hingga kini isu penyiksaan 
hingga perekrutan TKI ilegal di Malaysia 
masih marak ditemui.Menurut Ratna, 
Indonesia harus bisa jadi "yang 
mengontrol Malaysia terkait 
permasalahan TKI di era Mahathir ini, 
salah satunya menekan Negeri Jiran 
untuk memperbarui perjanjian 
perlindungan pekerja migran Indonesia.
"Soal TKI bukan hanya kita yang butuh 
tapi juga Malaysia. Pemerintah harus 
bisa menggiring Malaysia mengikuti 
permintaan Indonesia mengenai 
penanganan dan perlindungan TKI," ujar 
Ratna."Masalah perlindungan dan 
maraknya perekrutan TKI ilegal, 

contohnya, itu bukan hanya masalah di 
Indonesia saja. Calo TKI ilegal di 
Malaysia juga banyak, jadi Malaysia 
juga harus mau tegas soal ini."Terlepas 
dari kemelut kedua negara, Ratna 
mengatakan Indonesia-Malaysia bisa 
dibilang kompak menangani masalah di 
kawasan, terutama dalam kerangka 
ASEAN.Ratna mengatakan sebagai 
produsen terbesar, kedua negara juga 
sepakat memperkuat kerja sama dalam 
sektor kelapa sawit, salah satunya 
dalam melawan kampanye hitam Uni 
Eropa terkait komoditas tersebut baru-
baru ini.Lebih lanjut, dia berharap 
kemenangan Mahathir bisa membawa 
angin segar terhadap hubungan 
Indonesia-Malaysia ke depannya.“Masih 
banyak PR dalam hubungan kedua 
negara, tapi saya harap relasi 
Indonesia-Malaysia bisa lebih baik lagi 
di tangan Mahathir. Dia [Mahathir] 
sangat ingin melihat bangsa Melayu 
maju dan meningkat. Semoga, karena 
kita serumpun, keinginan positif ini bisa 
ikut berpengaruh baik terhadap 
Indonesia."
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Internasional

Ratusan demonstran yang sebagian 
besar wanita, ditangkap saat menggelar 
aksi demo Women's March di Washington 
DC, Amerika Serikat (AS). Para 
demonstran berkumpul di Capitol Hill 
untuk memprotes kebijakan imigrasi 
Presiden Donald Trump yang 
memisahkan anak-anak dengan 
orangtuanya.Seperti dilansir ABC News, 
Jumat (29/6/2018), anggota parlemen 
dari Partai Demokrat juga ikut serta 
dalam aksi protes yang digelar Kamis 
(28/6) waktu setempat. Dalam aksinya, 
para demonstran meneriakkan seruan 
'KAMI PEDULI' dan 'HAPUSKAN ICE'. 
ICE merupakan kependekan dari Badan 
Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS. 
Demonstran meminta Kongres AS 
mengambil tindakan untuk mengakhiri 
kebijakan imigrasi Trump yang 
mengkriminalisasi dan menahan para 
imigran tanpa dokumen resmi serta 
memisahkan keluarga-keluarga imigran 
yang ditahan.Sejumlah Senator Demokrat 
seperti Ed Markey dari Massachusetts, 
Mazie Hirono dari Hawaii, Kirsten 
Gillibrand dari New York, dan Richard 
Blumenthal dari Connecticut mengunjungi 
para demonstran untuk memberikan 
dukungan mereka. Senator Tammy 

Protes Trump, 575 Demonstran Di Tangkap  

Duckworth yang duduk di kursi roda juga ikut 
memberi dukungan sembari mengajak 
putrinya.Para demonstran beraksi sambil 
memakai selimut mylar yang mirip dengan 
yang dipakai para anak imigran yang ditahan 
dan dipisahkan dari keluarganya. 
"Para wanita marah pada pemisahan 
keluarga-keluarga," ucap Linda Sarsour 
salah satu penyelenggara Women's March. 
"Kami semua marah pada hal-hal yang 
terjadi di negara kita," imbuhnya."Kami ada 
di sini untuk menyatakan kami siap 
berkorban dan kami siap meninggalkan 
pekerjaan kami, meninggalkan keluarga 
untuk datang dan melakukan aksi 
ketidakpatuhan sipil di sini," tegas 
Sarsour.Disebutkan anggota parlemen Partai 
Demokrat, Pramila Jayapal, dari Washington 
bahwa Kepolisian Capitol AS menangkap 
575 demonstran dalam aksi di gedung Senat 
AS. Mereka yang ditangkap didakwa atas 
aksi unjuk rasa melanggar hukum atau tanpa 
izin.Aksi protes ini dimulai di dekat kantor 
Departemen Kehakiman, dengan para 
demonstran berbagi pengalaman mereka 
dengan imigrasi dan menyerukan Kongres 
untuk bertindak. Dituturkan anggota 
parlemen AS lainnya, Sheila Jackson Lee, 
bahwa aksi ini akan digelar lagi."Ini bukan 
acara sehari saja. Ini acara setiap hari," ucap 
Lee di hadapan para demonstran. 

Pelaku penembakan brutal di kantor 
media lokal di Maryland, 
Amerika Serikat 
(AS) diidentifikasi 
bernama Jarrod 
Warren Ramos. Pria 
berkulit putih 
tersebut diketahui 
pernah terlibat 
pertikaian panjang 
dengan surat kabar 
tersebut. Seperti 
dilansir Reuters, 
Jumat (29/6/2018), 
identitas Ramos 
(38) diungkap oleh 
sumber penegak 
hukum yang dikutip 
Capital Gazette dan 
Baltimore Sun, 
pemilik grup surat 
kabar yang 
menaungi Capital 
Gazette. Ramos disebut tinggal di 

Penembakan Di Maryland

Internasional 

Laurel, Maryland.
Dengan 
bersenjatakan 
shotgun, Ramos 
melepas tembakan 
menembus pintu kaca 
di dalam kantor 
Capital Gazette di 
Annapolis, Maryland 
pada Kamis (28/6) 
waktu setempat. 
Ramos terlihat 
mencari-cari 
korbannya sebelum 
memberondong 
newsroom Capital 
Gazette dengan 
senjata api. 
Lima orang tewas 
dalam penembakan 
yang disebut polisi 
setempat sebagai 
serangan terarah ini. 

Mereka diidentifikasi sebagai asisten 
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Internasional 

Moskow dan Washington mencapai 
kesepakatan untuk mengadakan 
pertemuan puncak segera antara Presiden 
Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS 
Donald Trump.
Hal tersebut 
menjadi langkah 
yang mungkin 
mengkhawatirkan 
beberapa sekutu 
AS dan menarik 
reaksi berapi-api 
dari beberapa 
penentang Trump 
di dalam 
negeri.Asisten 
kebijakan luar 
negeri Kremlin Yuri 
Ushakov saat 
berbicara setelah 
Putin bertemu 
dengan Penasihat 
Keamanan 
Nasional AS John Bolton di Kremlin 
mengatakan, pertemuan puncak itu akan 
berlangsung di negara ketiga, yang saling 
menguntungkan, dan bahwa beberapa 
minggu lagi diperlukan untuk 
menyiapkannya."Pertemuan itu 
direncanakan sejak lama," kata Ushakov 
kepada wartawan, "Itu sangat penting bagi 
Rusia dan Amerika Serikat, juga memiliki 
kepentingan besar untuk seluruh keadaan 
antarbangsa. Saya pikir itu akan menjadi 
acara internasional utama pada musim 
panas." Pertemuan puncak seperti itu 
mungkin akan mengesalkan sekutu AS 
yang ingin mengisolasi Putin, seperti 
Inggris, atau yang khawatir tentang sikap 
Trump terhadap Rusia.Hal itu juga 
cenderung dipandang buruk di kalangan 
kritikus asing dan domestik yang 
mempertanyakan komitmen Trump kepada 
NATO dan khawatir atas keinginannya 
untuk membangun kembali hubungan 
dengan Moskow, bahkan ketika 
Washington memperketat sanksi.Ushakov 
mengatakan Moskow dan Washington 
akan mengumumkan waktu dan tempat 
pertemuan puncak pada Kamis, tetapi 
Putin dan Trump kemungkinan akan 
mengadakan pembicaraan selama 
beberapa jam ketika mereka bertemu dan 

mengadakan konferensi pers bersama.
Dia berbicara tentang kemungkinan 
deklarasi bersama di pertemuan puncak 
tentang peningkatan hubungan AS-Rusia 
dan keamanan internasional serta 

mengatakan 
Kremlin 
senang 
dengan 
kunjungan 
Bolton yang 
telah 
berlalu.
Menteri 
Luar Negeri 
Rusia 
Sergei 
Lavrov 
mungkin 
juga 
bertemu 
dengan 
mitranya 

dari AS, Mike Pompeo.Pertemuan puncak 
ini diperkirakan akan berlangsung setelah 
Trump menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi 
NATO dan mengunjungi Inggris bulan 
depan. Seorang pejabat senior AS 
mengatakan pada Selasa bahwa Ibu Kota 
Finlandia Helsinki diperkirakan sebagai 
lokasi pelaksanaan pertemuan tersebut.
Bolton, pendukung kebijakan luar negeri 
yang keras, yang memperingatkan tahun 
lalu sebelum pengangkatannya sendiri 
bahwa Washington berunding dengan Putin 
atas segala risikonya, memberikan 
konferensi pers pada sekitar 23.00 WIB, di 
mana ia kemungkinan akan memberikan 
rincian lebih lanjut.
Trump mengucapkan selamat kepada Putin 
melalui telepon pada Maret setelah 
kemenangan pemilihan kembali pemimpin 
Rusia itu dan mengatakan keduanya akan 
segera bertemu.Sejak itu, hubungan yang 
buruk antara Washington dan Moskow telah 
semakin memburuk atas konflik di Suriah 
dan peracunan mata-mata Rusia di Inggris 
yang memicu pengusiran diplomatik besar 
di kedua negara, dilansir dari 
Antara.Washington dan Moskow juga 
berselisih atas Ukraina dan tuduhan campur 
tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS 
pada 2016, yang disangkal Rusia.

Trump Dan Putin Sepakat Bertemu

editor Capital Gazette, Rob Hiaasen 
(59), kemudian Wendy Winters (65), 
Gerald Fischman (61) dan John 
McNamara yang semuanya jurnalis 
Capital Gazette, serta Rebecca Smith 
(34) yang merupakan asisten sales di 
surat kabar itu. Motif penembakan ini 
masih diselidiki otoritas setempat. 
Namun diketahui pada tahun 2012, 
Ramos pernah menggugat surat kabar 
Capital Gazette ke pengadilan atas 
tuduhan pencemaran nama baik. 
Gugatan juga dilayangkan terhadap 
Eric Hartley selaku mantan staf penulis 
Capital Gazette dan kolumnis, serta 
Thomas Marquardt selaku mantan 
editor dan penerbit The Capital, surat 
kabar yang satu grup dengan Capital 
Gazette.Gugatan ini terkait tulisan 
Hartley yang saat itu mengulas kasus 
pelecehan yang menjerat Ramos. 
Disebutkan dalam ulasan itu bahwa 
Ramos berinteraksi dengan seorang 
wanita tak dikenal yang dihubungi via 
Facebook. Ulasan itu menyebut Ramos 
mengirimkan sejumlah email ke wanita 
itu dan memanggilnya dengan nama-
nama vulgar serta meminta wanita itu 

bunuh diri. Ulasan itu didasarkan pada 
dokumen pengadilan setempat.Lima hari 
sebelum ulasan yang ditulis Hartley dirilis 
dalam rubrik kolom, Ramos telah 
mengaku bersalah atas pidana 
pelecehan. 
Gugatan hukum yang diajukan Ramos 
terhadap Capital Gazette dan Hartley 
juga rekannya ditolak tahun 2013. 
Kemudian pada tahun 2015, pengadilan 
yang lebih tinggi di Maryland 
menjatuhkan putusan yang memperkuat 
putusan sebelumnya.
Tidak hanya itu, sebelum penembakan 
terjadi, Ramos juga menyerang Capital 
Gazette via media sosial. Disebutkan 
bahwa seorang pengguna Twitter 
bernama Jarrod W Ramos memposting 
rentetan cuitan kritis terhadap Capital 
Gazette, Hartley dan hakim Maryland.
“Iya, Eric Thomas Hartley, Anda pindah ... 
oh silakan dan habisi nyawa Anda sendiri 
sebelum saya melakukannya (secara 
legal di pengadilan)," demikian cuitan di 
akun itu tahun 2014. Akun itu tidak 
memposting apapun sejak Januari 2016 
hingga akhirnya aktif kembali pada Kamis 
(28/6) sebelum penembakan terjadi. 
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Mantan Perdana Menteri (PM) 
Malaysia, Najib Razak menyinggung 
mantan Ibu Negara Amerika Serikat 
(AS) Michelle Obama saat 
mengomentari barang sitaan senilai 1 
miliar Ringgit (Rp 3,8 triliun). Najib 
menyebut Michelle juga menerima 
hadiah bernilai jutaan dolar AS dari Raja 
Arab Saudi. Benarkah demikian?
Najib dalam wawancara eksklusif 
dengan Malaysiakini menyatakan, 
Michelle Obama pernah menerima 
hadiah senilai jutaan dolar AS dari 
mendiang Raja Arab Saudi, Abdullah 
Abdulaziz al-Saud. Hadiah itu diterima 
saat suaminya, Barack Obama, masih 
menjadi Presiden AS. 
Seperti dilansir The Star, Jumat 
(29/6/2018), yang mengutip situs resmi 
Departemen Luar Negeri AS, klaim 
Najib itu tidak sepenuhnya benar. 
Sebabnya, ketika Presiden AS atau 
pasangannya menerima hadiah dari 
tokoh terkemuka asing, mereka akan 
menyerahkan hadiah-hadiah itu ke 
Departemen Luar Negeri AS. 
Unit Protokol Hadiah Departemen Luar 
Negeri AS menerima seluruh hadiah-
hadiah diplomatik atas nama Gedung 
Putih dan para pejabat Departemen 
Luar Negeri. Setiap hadiah yang 

Beda Najib Dan Michell Obama Soal Hadiah

Internasional

diterima akan dicatat secara rinci.
"Ini termasuk seluruh hadiah diplomatik 
yang diterima Presiden, Wakil Presiden 
dan Menteri Luar Negeri dan pasangan 
mereka," sebut Departemen Luar Negeri 
AS dalam situs resminya. 
Daftar setiap hadiah yang diterima 
Presiden AS dan pasangannya, dicatat 
oleh National Archives and Records 
Administration setiap tahun dan daftarnya 
diunggah ke situs mereka. 
Menurut laporan media, setiap pejabat 
tinggi AS harus membayar sesuai harga 
pasar kepada Departemen Keuangan jika 
ingin menyimpan hadiah diplomatik untuk 
digunakan sendiri. 
Kepolisian Malaysia pekan ini, 
mengumumkan bahwa uang tunai dan 
barang-barang mewah yang disita dari 
sejumlah properti terkait Najib mencapai 
nilai total 910 juta - 1,1 miliar Ringgit (Rp 
3,1 triliun - Rp 3,8 triliun). Barang yang 
disita terdiri atas 12 ribu perhiasan 
berbagai bentuk, 567 tas wanita 
bermerek, 423 jam tangan mewah dan 
234 kacamata bermerek.
Najib bersikeras menyebut sebagian 
besar barang-barang mewah tersebut 
merupakan hadiah dan menurutnya, 
sesuai hukum, menerima hadiah bukanlah 
hal yang ilegal.

 Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien 
Rais menyebut Wakil Presiden Jusuf 
Kalla tidak akan mungkin maju kembali 
di Pilpres 2019.Amien menyebut 
keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
soal uji materi UU 7/2017 tentang 
pemilu terkait masa jabatan presiden 
dan wakil presiden sudah final.
"MK sudah selesai, enggak mungkin 
lagi," kata Amien usai menghadiri Halal 
Bi Halal di Universitas Bung Karno, 
Jakarta, Jumat (29/6).Ketua Dewan 
Pembina Persaudaraan Alumni 212 itu 
juga mengomentari soal wacana Partai 
Demokrat yang mengajukan JK sebagai 
capres.Demokrat berencana 
mengusung JK sebagai capres 
mendampingi Ketua Kogasma Partai 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY) sebagai cawapres."Apa lagi 
capres, no way," tegas Amien seraya 
meninggalkan wartawan.
MK menyatakan tak menerima uji materi 

Amien : JK Capres, No Way

UU 7/2017 tentang pemilu terkait masa 
jabatan presiden dan wakil presiden. 
Dalam beleid tersebut mengatur bahwa 
presiden atau wapres yang pernah 
menjabat dua kali masa jabatan tidak bisa 
lagi mencalonkan diri. Gugatan uji materi 
itu diajukan oleh para simpatisan yang 
menginginkan JK kembali maju 
mendampingi Jokowi di 2019. Hakim 
menyatakan pemohon tidak memiliki legal 
standing atau kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan karena 
ketentuan itu tak berdampak langsung 
kepada pemohon. Demokrat merespons 
putusan itu dengan melempar wacana 
untuk memadukan JK dengan 
AHY."Putusan MK hari ini juga semakin 
menguatkan dan meyakinkan kami Partai 
Demokrat untuk mengusung Pak JK jadi 
calon Presiden didampingi Mas AHY 
sebagai wakilnya di Pemilu 2019 nanti," 
kata Ketua DPP Partai Demokrat Jansen 
Sitindaon.
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Jaja Ahmad Jayus resmi terpilih 
sebagai Ketua Komisi Yudisial (KY) 
yang baru periode 2018-2020. Jaja 
mengatakan dirinya akan memperkuat 
KY dalam proses keadilan."Pertama 
tadi saya akan membangun sinergisitas 
supaya penguatan KY 
itu semakin terasa dan 
manfaatnya dirasakan 
oleh para pencari 
keadilan," ujar Jaja di 
Gedung KY, Jl Kramat 
Raya, Jakarta, Jumat 
(29/6/2018). 
Ia juga mengatakan 
akan meningkatkan 
tugas dan wewenang 
yang dimiliki KY dalam 
penegakan hukum. Hal 
ini dimaksud untuk 
mewujudkan cita-cita 
peradilan yang agung di 
tahun 2025."Kemudian 
kita akan meningkatkan 
tugas-tugas dan 
wewenang yang menjadi kewenangan 
yang di komisi yudisial, kita betul-betul 
punya kewenangan kontribusi bagi 
penegakan hukum terutama dalam 
mendorong peradilan yang bersih, 
bermartabat, dan kredibel," kata Jaja. 
"Sehingga cita-cita mahkamah agung 

Ketua KY Periode 2018 - 2020

Tanah Air

untuk mendorong peradilan yang agung 
di tahun 2025 itu bisa terujud dengan 
secepatnya," sambungnya.
Nantinya ia akan memberikan 
penindakan tegas pada hakim yang 
terbukti melakukan kesalahan. Ia 

mengatakan tindakan 
bagi hakim akan 
diberlakukan sesuai 
dengan norma yang 
ada. "Artinya kita 
cegah, kalau hakim 
masih nakal kita tindak 
jadi kita akan tegas, 
kita akan kreatif 
dengan pencegahan 
dengan berbagai 
kegiatan kalau masih 
juga begitu, ya akan 
kita tindak sesuai 
dengan norma yang 
berlaku," ujarnya.
Jaja Ahmad Jayus 
sendiri terpilih menjadi 

Ketua KY menggantikan Aidul Fitriciada 
Azhari. Sedangkan Maradaman Harahap 
terpilih menjadi Wakil Ketua KY saat ini 
mengantikan Sukma Violetta.Jaja terpilih 
jadi ketua lewat sistem voting antar-
komisioner. Dari total 7 komisioner, 5 
orang memilih Jaja, 1 orang memilih Aidul 
dan 1 orang abstain.

Pemberitahuan
Friendly Grocery / JK

Libur Mulai Dari

2 Juli - 10 Juli 2018
Buka Kembali 11 Juli 2018
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