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Edisi 1041

Benar !!! Surabaya melawan, kalau 
dulu kita melawan penjajah, sekarang 
kita melawan 
bangsa 
sendiri yang 
ingin 
mengganti 
Presiden 
yang belum 
waktunya. 
Surabaya 
memang 
beda. 
Surabaya tak 
ada duanya. 
Pemimpinya. 
Juga 
warganya 
selalu luar 
biasa. 
Berprestasi 
dan diakui 
dunia 
internasional. 
Dan cinta 
negeri ini. 
Negeri yang majemuk dan kaya akan 
budaya. Surabaya dan Jatim tak hanya 
basis NU. Tetapi juga basis orang sehat 

Surabaya Melawan
pikirannya. Surabaya terkenal karena 
nyali pejuangnya melawan penjajah. 

Darah 
pejuang 
pemberani 
itu hingga 
kini 
mengalir di 
tubuh arek-
arek 
Suroboyo. 
Pantas jika 
Surabaya 
dijuluki kota 
pahlawan. 
Surabaya 
memang 
sempat 
kecolongan 
dengan 
adanya 
tragedi bom 
di beberapa 
titik di 
wilayah 
Surabaya. 

Tetapi hal itu tidak kemudian membuat 
Surabaya ketakutan. Justru masyarakat 

Tutup Tiap 
Senin 

Dan
Selasa
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Surabaya semakin bersatu dan 
mengutuk aksi terorisme. Alhasil, niat 
para bomber meneror Surabaya tidak 
berhasil. Justru Surabaya semakin 
solid dan saling mendukung satu sama 
lain. Mengingat bahwa perjuangan 
tanpa kenal suku, ras, dan agama yang 
terjadi di Surabaya yang dilakukan oleh 
para pejuang dulu sangat tidak mudah 
dan mati-matian demi NKRI, 
masyarakat Surabaya sangat 
mengantisipasi dan mencegah segala 
bentuk aktivitas yang berpotensi 
memecah belah dan mengadu domba 
masyarakat, Surabaya khususnya. 
Deklarasi #2019GantiPresiden yang 
sedianya akan digelar di Surabaya 
pada hari Minggu (26/8/2018) akhirnya 
dibubarkan. Peserta deklarasi sudah 
berdatangan di Tugu Pahlawan sejak 
pukul 07.00. Meski area sekitar Tugu 
Pahlawan tengah dipenuhi warga yang 
sedang CFD, peserta deklarasi terlihat 
jelas karena sebagian mengenakan 
atribut #2019GantiPresiden seperti 
kaos atau topi. Rata-rata dari mereka 
datang dalam kelompok-kelompok 
kecil. Namun ketika bertemu dengan 
kelompok lain, mereka membentuk 
konsentrasi massa. Meski tanpa izin 

dari pihak kepolisian, acara deklarasi 
Gerakan  di monumen 
Tugu Pahlawan Surabaya tetap 
dilaksanakan dengan pengamanan ketat 
pihak kepolisian. "Tolong seluruh masa 
aksi untuk segera meninggalkan lokasi," 
kata polisi melalui mobil pengeras suara. 
Namun permintaan itu tidak dihiraukan. 
Kericuhan terjadi ketika sejumlah massa 
yang kontra meneriaki dan mengusir 
peserta. "Iki suroboyo, suroboyo yo 
beragama, (Ini surabaya, surabaya ya 
beragama)," bunyi salah satu teriakan. 

2019 Ganti Presiden

Setelah dibubarkan, massa deklarasi 
memilih berjalan mengelilingi area Tugu 
Pahlawan dalam satu kerumunan. Mereka 
tampak meneriakkan takbir dan terus 
menyuarakan pendapatnya. Warga di 
sekitar lokasi mulai menunjukkan 
penolakan dengan mengklakson 
kerumunan massa deklarasi. Ada pula 
yang melempari batu-batu kecil dari atas 
viaduk di Jalan Pahlawan.  Namun batu-
batu itu tak mengenai massa deklarasi, 
melainkan mengenai jalan yang belum 
dilewati massa deklarasi untuk 
menghentikan laju mereka. Polisi pun 
meminta agar warga tidak melempar batu 
dan menyuruh mereka bubar. Namun di 
antara kerumunan massa itu, tidak terlihat 
Ahmad Dhani atau Neno Warisman yang 
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dijadwalkan akan hadir. Neno 
dikabarkan batal hadir karena 
dihadang massa di Riau. Massa 
tolak Deklarasi  
mengepung Hotel Majapahit. Di 
hotel tersebut  
menginap. Rencananya Ahmad 
Dhani bersama dengan tokoh 
lainnya akan ikut deklarasi 
#  di monumen 
Tugu Pahlawan Surabaya. Massa 
terus berdatangan dari kedua sisi 
Jalan Tunjungan sejak pagi. Mereka 
ingin menyatu dengan yang lainya 
dan berorasi di depan Hotel 
Majapahit Surabaya. "Kita ganti 
tagar #2019pilih presiden. Pilih 
Presiden NKRI harga mati. Jangan 
khianati perjuangan Arek-Arek 
Suroboyo. Hotel Majapahit adalah 
salah satu saksi perjuangan Arek-
Arek Suroboyo merobek bendera 
merah, putih, biru," ungkap salah 
satu orator, Didik di Jalan Tunjungan 
Surabaya, Minggu(26/8/2018). 
Mereka juga menyerukan jangan 
kotori Kota Surabaya dari aksi-aksi 

#2019GantiPresiden

Ahmad Dhani

2019GantiPresiden

kebencian dan keinginan untuk merebut 
kekuasan. Sebab menurut mereka Kota 
Surabaya baru saja pulih dari aksi 
terorisme. "Baru empat bulan lalu Kota 
Surabaya di Acak-acak oleh aksi 
terorisme. Kita jangan engkau pecah 
belah masyarakat surabaya oleh 
perebutan kekuasan. Siapapun 
presidennya nanti kita akan dukung," 
ujar Didik. Sekelompok warga Surabaya 
yang marah dan merobek baju kaos 
yang bertuliskan tagar ganti presiden. 
Perbuatan tagar ganti presiden 
“Dianggap tindakan maker. Tagar 
#2019gantipresiden dan diboncengi 
tujuan khilafiah yang mengkhianati 
ideologi Pancasila, sebagian warga 
Surabaya mengamuk dan merobek 
robek kaos yang ada tagar makar itu. 
Dinilai deklarasi tagar makar itu hanya 
mau menghasut dan mengadu domba 
rakyat. Kita harusnya adu program 
bukan menghasut dengan hoax hoax tak 
jelas begitu kata seorang warga. Maaf 
pak. Mereka tak punya program!!! 
Program mereka Cuma bawa agama 
agar rakyat waras ikut menjadi kampret. 
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Siapa yang mau jadi kampret? 

#2019GantiPresiden

Kegaduhan gerakan 
#2019GantiPresiden sudah 
seharusnya ditindak! Gerakan ini jelas 
sebuah gerakan makar! Sebuah 
kedunguan mengapa meributkan 
deklarasi ganti presiden padahal jelas 
kita sudah memiliki capres dan 

Kepolisian sejak awal tidak 
mengeluarkan izin deklarasi gerakan 

 di Surabaya, Jawa 
Timur, Minggu (26/8). Polisi beralasan 
aksi deklarasi itu bisa memicu bentrok 
karena terdapat massa yang kontra 
dengan kelompok 
#2019GantiPresiden. Seruan polisi tak 
digubris. Massa tetap bertahan karena 
merasa aksi mereka konstitusional 
dan tidak mengganggu keamanan dan 
ketertiban. 

cawapres dari kubu Jokowi melawan kubu 
Prabowo yang akan bertarung di pilpres 
2019 nanti. Didalam KKBI (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia) definisi 
makar1/ma·kar/ n 1 akal busuk; tipu 
muslihat: segala -- nya itu sudah diketahui 
lawannya; 2 perbuatan (usaha) dengan 
maksud hendak menyerang (membunuh) 
orang, dan sebagainya: karena -- 
menghilangkan nyawa seseorang, ia 
dihukum; 3 perbuatan (usaha) 
menjatuhkan pemerintah yang sah Dikutip 
dari: kkbi.web.id. Menilik dari asal usul 
kata aslinya, makar berasal dari bahasa 
Arab, yaitu makron, masdar, yang berarti 
menipu, memerdaya, membujuk, 
mengkhianati, mengelabui, perbuatan 
makar. Pemahaman arti kata makar 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
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Pidana (KUHP) merupakan terjemahan 
dari bahasa Belanda, yaitu kata 
aanslag. Kata aanslag diartikan sebagai 
serangan yang bersifat kuat atau dalam 
bahasa Inggris diterjemahkan sebagai 
violent attack, fierce attack. Menurut 
Van Haeringen yang dikutip Lamintang, 
aanslag diartikan dengan aanval atau 
misdadige aanranding dalam bahasa 
Indonesia diartikan sebagai serangan. 
Peristiwa makar di Indonesia pernah 
terjadi dan tercatat dalam sejarah 
kehidupan kenegaraan. Berteriak 
seakan menyuarakan suara rakyat 
dengan dalil demokrasi tetapi jelas 
gerakan #2109GantiPresiden adalah 
bentuk dari sekelompok orang yang sok 
tahu arti dari konstitusi dan demokratis. 
Bagaimana mungkin membenarkan 
tindakan memaksakan kehendak dan 
keinginan sekelompok orang untuk 
mengganti presiden disaat masih 
menjabat, terlebih ketika presiden 
tersebut melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan undang-undang dan 
prosedur! Dimana etika berpolitik dari 
mereka yang berteriak bahwa ini sebagai 
bentuk demokrasi? Demokrasi apa yang 
mereka maksudkan ketika mereka tidak lagi 
menaruh hormat kepada kepala negara 
sebagai pemimpin di republik ini? Apakah 
kita bisa menyebutnya sebagai sesuai 
dengan konstitusi dan demokratis ketika 
gerakan ini dengan jelas-jelas menunjukan 
perlawanan dan penolakan kepada 
pemerintahan yang berjalan? Apakah kita 
bisa membenarkan ketika tagar ganti 
presiden ini dengan seenaknya melakukan 
pembodohan terhadap rakyat, dan 
menggiring rakyat untuk membenci 
presiden sebagai kepala negara? Tenaga 
Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali 
Mochtar Ngabalin yakin bahwa 
#2019GantiPresiden adalah gerakan 
makar. Menurutnya, gerakan itu berarti per 
tanggal 1 Januari 2019, presiden harus 
diganti. "Maka #2019GantiPresiden itu 
dimaknai bahwa pada tanggal 1 Januari 
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2019 pukul 00.00 ganti presiden. 
Hati-hati, itu yang saya sebut dengan 
makar. Makar ganti itu kata kerja, 
bahasa Arabnya adalah fi'il amar. Fi'il 
amar itu perintah dengan segala cara 
dipakai untuk menggantikan 
presiden. Itulah saya bilang amar itu 
makar," ujar Ngabalin. Ia 
menambahkan, narasi yang dipakai 
dalam gerakan tersebut cenderung 
bersifat ingin menggulingkan 
pemerintahan sekarang. Narasi-
narasi tersebut yang dinilainya tidak 
mendidik. Sebenarnya kalau mau 
berkuasa nggak apa-apa, tapi jangan 
kebelet. Tidak memberikan 
pendidikan kepada masyarakat yang 
salah. Jadi semua hal-hal yang 
terkait kepentingan orang untuk 
meraih kekuasaan itu diatur. 
Sejumlah deklarasi 
#2019GantiPresiden di beberapa 
daerah mendapat penolakan. 
Gerakan ini jelas sebagai bentuk 
kampanye negatif yang akhirnya 
menjadi kampanye hitam 
menyebarkan kebencian kepada 
Presiden Jokowi. "Meminjam istilah 
Prof Dr Jimly Asshiddiqie, gerakan 
politik ini adalah gerakan 'menyebar 
kebencian terhadap presiden yang 
masih menjabat'. Itu sangat potensial 
menuai reaksi penolakan karena 
Presiden Jokowi merupakan presiden 
yang dicintai rakyat," ucap Raja Juli 
Antoni (Toni), Sekjen PSI. 

diungkapkan

Twitter

Ahmad 
Aminuddin, koordinator Koalisi 
Elemen Bela NKRI, mengatakan 
gerakan #2019GantiPresiden tidak 
lain "upaya makar". Hal ini 

 Ahmad di Surabaya, 
Minggu (26/8/2018) kemarin. 
Tudingan yang sama diutarakan 
Mochtar Pabottingi, bekas peneliti 
utama Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) bidang 
perkembangan politik nasional. Lewat 

ia mengatakan 
#2019GantiPresiden termasuk makar 
karena "memaksakan digantikannya 
seorang presiden di luar proses 
demokrasi sebagaimana mestinya". 
Ia juga menyebut gerakan ini "konyol 

 

dan pandir sekaligus" serta merupakan 
"wacana politik terburuk sepanjang 
kemerdekaan." Potensi untuk tejadi konflik 
dan bentrokan sangat tinggi jika deklarasi-
deklarasi semacam itu terus dilakukan. 
Bukan tidak menghargai pendapat dan 
kebebasan berexpresi. Tetapi tagar 
seperti itu belum waktunya. Ini masih 
2018. Belum waktunya kampanye. 
Deklarasi itu adalah bentuk kampanye 
politik. Yang ada malah mengajak 
masyarakat untuk membenci pemerintah. 
Nah, ajakan inilah yang bisa dikategorikan 
sebagai tindakan memecah belah 
masyarakat. Namun Neno, Mardhani Ali 
Sera Sc tidak mau tahu soal potensi 
gesekan di masyarakat yang ditimbulkan 
oleh tagar itu. Yang kelompok mereka 
tahu hanya keuntungan yang mereka 
dapat dari deklarasi tagar tersebut. Prof. 
Jimly Asshiddiqie, pakar hukum tata 
negara, mengatakan dalam tweetnya: 
“tidak ada UU yang dilanggar, tapi jelas 
nyebar kebencian pada presiden yang 
sedang menjabat sebelum waktu 
kampanye pilpres yang resmi. Maka kalau 
ada reaksi yang sama bencinya dari 
pendukung presiden petahana untuk 
melawan kegiatan itu dapat dikatakan 
logis masuk akal saja” karena sudah 
dilarang masih tetap dilakukan. Lalu 
Profesor Ilmu Hukum, Romli Atmasasmita, 
dalam tweetnya mengatakan “akhir-akhir 
ini tahun politik semakin gaduh jauh 
melampaui batas toleransi seperti fitnah 
dan kritik tanpa sebab. Dan tanpa 
didukung fakta yang benar semangat 
kampanye sudah disuarakan jelas 
melanggar ketentuan tahapan pemilu. 
Jika diamati tagar dan ajakan ganti 
presiden 2019 jelas melanggar UU 
pemilu/pilpres seharusnya terjadi di tahun 
2019. Masa kampanye pilpres pasti bukan 
hari ini atau selama 2018 pastinya tahun 
2019. Jika tagar ganti presiden 2019 
sudah dikemukakan tahun 2018 sama 
saja mengajak makar terhadap 
pemerintahan yang sah karena saat ini 
presiden adalah presiden yang sah dipilih 
rakyat dan pilihan tahun 2018 untuk 
pilpres 2019 jelas melanggar UU pemilu 
dan KUHP. Tagar tetap presiden 2019 
sama kelirunya dan melanggar UU 
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pemilu. Yang buat UU pemilu termasuk 
treshold bagi parpol pengusung capres 
ya anggota DPR justru yang tidak 
patuh juga anggota DPR." Lalu ada 
pegiat media sosial yang sebagian dari 
kita mungkin tahu, Kang Hasan. Beliau 
mungkin bukan pakar di bidang ilmu 
hukum tata negara atau yang 
sejenisnya. Tetapi pernyataan beliau 
masuk akal dan sama dengan kedua 
pakar di atas. Begini statusnya “apa 
yang salah dengan keinginan 
mengganti presiden? Tidak ada. Cuma 
harus diingat, mengganti presiden pun 
ada aturannya. Mengganti presiden 
melalui pilpres. Pilpres juga ada aturan 
dan tahapannya. Ada masa kampanye 
yang sekarang belum dimulai. 
Gerakan ganti presiden itu sebuah 
kampanye di luar masa yang 
ditentukan. Itu kegiatan liar. Gerakan 
menghadang Neno itu juga kegiatan 
liar. Jadi ini liar lawan liar. Hentikan 
saja keduanya. Berpolitiklah secara 

sehat. Tapi memang susah kali ya. Neno 
itu nampaknya memang kurang sehat, 
terutama pikirannya”. Intinya adalah apa 
yang dilakukan oleh Neno cs. Merupakan 
kegiatan kampanye yang belum pada 
waktunya. Itu ilegal. Karena ini tahun 2018, 
tahun aktif jabatan presiden yang dipilih 
secara sah. Oleh sebab itu hasutan dan 
ajakan menganti presiden di waktu aktif 
jabatan presiden ini masuk kategori makar 
dan ilegal. Nah, jika Neno dan 
gerombolannya memaksakan kehendak 
juga dengan tetap mendeklarasikan tagar 
itu di sana sini, dan jika mendapat 
perlawanan dari pendukung petahana, itu 
logis sekali. Istilah kang Hasan. Liar 
dengan liar. Tapi liarnya pendukung 
petahana karena Neno cs sudah liar lebih 
dahulu. Nah, jika ada gesekan yang 
berujung bentrok fisik, maka Neno cs yang 
harus bertangungjawab. Itu harus. 
Alasanya jelas. Dikarenakan Neno cs liar 
terlebih dahulu. Maka dilawan dengan cara 
liar pula. Gampang bukan.
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Kesibukan sehari-hari terkadang 
membuat seseorang tidak bisa 
menghindari diri dari stres. Padahal, 
sesekali tak ada salahnya perlu 
melepaskan diri dari stres sehingga 
pikiran menjadi lebih segar secara 
mental. Namun, hal tersebut perlu 
didukung dengan kesehatan fisik yang 
kuat untuk menyingkirkan racun 
berbahaya yang dihasilkan akibat stres 
dan gaya hidup kurang sehat.
Tanpa disadari makanan yang 
dikonsumsi juga mengandung banyak 
racun yang berasal dari debu dan polusi. 
Selain itu, kebiasaan menggunakan 
produk tertentu seperti kosmetik, produk 
pembersih rumah dan lain-lain juga 
sangat berisiko. Tanpa disadari semua 
produk tersebut mengandung racun yang 
dapat diserap oleh tubuh dan tentunya 
sangat berbahaya bagi kesehatan. yang 
berbahaya bagi tubuh. 

Makanan Untuk Detoksifikasi Tubuh

Oleh karenanya, seseorang perlu 
mengonsumsi makanan sehat guna 
menghindari hal-hal tersebut, sekaligus 
mengeluarkan racun di dalam tubuh. 
Dilansir dari Boldsky, berikut adalah 9 
makanan yang dipercaya dapat 
membersihkan tubuh manusia dari racun 
berbahaya. 
1. Jeruk Bali merah
Banyak yang belum tahu bahwa jeruk 
bali merah sangat baik dikonsumsi saat 
sarapan. Mengonsumsi jeruk Bali merah 
saat pagi hari dapat membantu 
membersihkan saluran pencernaan, 
melancarkan sistem peredaran darah 
dan juga hati. Sebab, jeruk Bali merah 
mengandung zat anti oksidan dan 
vitamin C yang cukup tinggi. Selain itu, 
jeruk bali merah juga sangat baik jika 
dikonsumsi bagi para pelaku diet yang 
mendambakan berat badan ideal.
2. Bayam
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Jangan heran jika Mr. Popeye dalam 
serial kartun Popeye The Sailor Man 
sangat gemar menenggak sekaleng 
sayur bayam. Faktanya, sayur bayam 
merupakan makanan 'super' yang 
dapat membuat tubuh menjadi lebih 
kuat. Tak hanya itu, bayem juga dapat 
mengobati anemia, meningkatkan 
metabolisme atau kekebalan tubuh, 
serta dapat mendetoksifikasi tubuh 
sekaligus membuang racun berbahaya.
3. Biji Bunga Matahari 
Biji bunga matahari menjadi sangat 
populer akhir-
akhir ini, 
terutama di 
kalangan 
orang-orang 
yang telah 
memilih 
memanfaatkan 
makanan 
organik. Hal 
tersebut 
sangat wajar, 
sebab biji 
bunga 
matahari 
banyak 
mengandung 
serat dan 
asam folat 
yang dapat membuang racun-racun 
berbahaya di dalam tubuh. 
4. Kunyit 
Kunyit merupakan rempah-rempah 
yang cukup terkenal di Indonesia yang 
berkhasiat untuk penyembuhan dan 
kaya akan zat anti oksidan. 
Mengonsumsi kunyit dapat membantu 
tubuh dalam membuang racun secara 
efektif. 
5. Teh Hijau 
Mengonsumsi dua gelas teh hijau 
setiap hari ternyata memiliki banyak 
manfaat bagi tubuh manusia. 
Antioksidan tinggi yang ada dalam teh 
hijau dapat meningkatkan metabolisme 
tubuh dan membantu menurunkan 
berat badan. Teh hijau juga dapat 
membantu tubuh Anda mengeluarkan 
racun secara alami, sehingga 
membuatnya tetap terdetoksifikasi.
6. Jeruk 

Mengonsumsi satu buah jeruk atau 
segelas jus jeruk segar setiap hari, 
terutama di pagi hari ternyata dapat 
bermanfaat bagi kondisi kesehatan 
manusia secara signifikan. Kandungan 
vitamin C hadir dalam jus jeruk tidak 
hanya dapat meningkatkan kekebalan 
tubuh, tetapi juga dapat mencegah dari 
berbagai macam penyakit, membunuh 
kuman dan membuang racun di tubuh 
secara efektif. 
7. Bawang Putih 
Sejak dahulu, bawang putih dipercaya 

sebagai 
antibiotik 
bagi 
tubuh 
yang 
mampu 
mencega
h penyakit 
berbahay
a. Tak 
hanya itu, 
senyawa 
kimia di 
dalamnya 
yang 
dikenal 
sebagai 
zat allicin 
dapat 

menyaring racun, khususnya dari sistem 
pencernaan, sehingga membuat kita tetap 
sehat.
8. Brokoli 
Sayuran ini memang seringkali tidak 
disukai oleh orang dewasa maupun anak-
anak. Padahal jika pandai mengolahnya, 
brokoli memiliki rasa yang sangat lezat. 
Tak hanya itu, sayuran hijau ini juga 
memiliki manfaat penting bagi kesehatan 
tubuh salah satunya adalah berfungsi 
membantu tubuh melepaskan racun serta 
memiliki kandungan antioksidan yang 
tinggi. 
9. Alpukat
Alpukat merupakan buah yang memiliki 
sejumlah manfaat kesehatan. Asam lemak 
omega 3 dalam alpukat dapat melumasi 
dinding usus besar dengan baik, untuk 
membantu membuat bagian racun keluar 
dari tubuh lebih mudah, sehingga 
membantu dalam detoksifikasi. 

Kawanan lebah menyerbu Times 
Square, New York pada Selasa 
(28/8/2018) siang. Serbuan hewan 
penghasil madu itu membuat para 
wisatawan dan warga setempat yang 
berada di tempat itu kalang kabut. 
Sejumlah lebah bahkan menyerang 
sebuah kedai hotdog di sekitar 43rd 
Street dan Broadway sehingga 
membuat sang pedagang kesal. 
Serbuan lebah ini berlangsung tak lebih 
dari satu jam sebelum tim penjinak 
lebah dari  Kepolisian New York berhasil 
mengumpulkan serangga itu dan 
membawa mereka ke tempat yang 
aman.Seorang polisi kepada jurnalis 
mengatakan, ini adalah kali ketiga dia 
menyaksikan serbuan lebah dalam satu 
tahun terakhir. Walid Elfaramawy (38), 
pedagang makanan yang sudah 
berjualan selama 10 tahun di Times 
Square mengarakan, dia belum pernah 
melihat kejadian semacam itu di sana. 
Menurut Elfaramawy, awalnya kawanan 

lebah itu berkerumun di Jalan nomor 43 
dan Broadway, lalu tiba-tiba "menyerbu" 
payung di kedai makanannya. Petugas 
paling berjasa adalah Michael Lauriano, 
anggota tim pengendalian lebah 
kepolisian New York. Dia berhasil 
mengisap kawanan lembah tersebut 
dengan penyedot khusus di hadapan 
para turis yang penasaran. Sebenarnya, 
insiden penyerbuan lebah cukup sering 
terjadi di New York. Sehinga kepolisian 
memiliki tim penangangan lebah untuk 
menghadapi masalah semacam ini. 
Seorang peternak lebah Andrew Cote, 
menyaksikan keriuhan itu. Ia 
memperkirakan, kawanan lebah yang 
menyerbu Times Square itu berjumlah 
antara 15.000-20.000 ekor. “Coba Anda 
hitung kaki-kaki lebah itu dan dibagi 
enam,” ujar Cote sambil bercanda. 
Dalam banyak kasus, Cote mengatakan, 
kawanan itu berasal dari sarang lebah 
yang menempel di atap rumah warga 
New York. “Ada sarang lebah sekitar 

Times Square Diserbu Kawanan Lebah

Amerika
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Menteri Pertahanan Israel Avigdor 
Lieberman kemarin mengatakan Israel 
tengah mengembangkan sebuah sistem 
rudal baru yang mampu mencapai target 
di mana saja di Timur Tengah.
Produsen senjata milik negara, Israel 
Military 
Industries 
(IMI) akan 
memberikan 
"dalam 
beberapa 
tahun" 
sistem 
terintegrasi 
yang 
canggih, 
yang 
"memungkin
kan 
serangan 
yang tepat 
dengan 
peluncuran 
jarak jauh," 
kata 
Lieberman dalam sebuah pernyataan, 
sebagaimana dikutip dari The Times of 
Israel, Selasa (28/8/2018).Lieberman 
menambahkan bahwa kontrak dengan 
IMI dianggarkan pada "ratusan juta 
syikal" (Seratus juta syikal setara sekitar 
USD 27 juta)."Proyek untuk menyiapkan 
roket presisi dan sistem rudal sedang 
berlangsung. Sebagian sudah dalam 
produksi dan sebagian lagi dalam fase 
akhir penelitian dan pengembangan," 
kata Lieberman.
"Kami mengakuisisi dan 
mengembangkan sistem pembakaran 
presisi yang akan memungkinkan ... 
militer Israel (IDF) untuk menjangkau 
setiap titik di wilayah ini pada beberapa 
tahun mendatang."Sementara itu, Ketua 
IMI Yitzhak Aharonovitch yang 
mengatakan, persenjataan baru itu akan 
"mencerminkan kemampuan teknologi 
perusahaan, yang mengkhususkan pada 
kemampuan untuk menembak secara 
akurat, untuk menyerang di berbagai 

Israel Kembangkan Sistim Rudal Baru

target darat."Rudal baru itu diyakini akan 
direncanakan sebagai opsi serangan 
Israel terhadap gudang senjata 
kelompok Hizbullah di Libanon, yang 
kabarnya memiliki lebih dari 100.000 
roket jarak pendek dan menengah.

Ini akan 
memungkinkan 
Israel 
menembak 
sasaran 
Hizbullah dari 
wilayahnya 
sendiri dengan 
menggunakan 
sistem yang 
lebih tepat 
daripada 
tembakan 
artileri dan lebih 
aman daripada 
serangan 
udara.Menurut 
laporan bulan 
Januari di surat 
kabar Israel 

Yedioth Ahronoth, Liberman telah 
bertemu dengan perwira senior militer 
Israel dan, setelah diskusi singkat, 
dengan keputusan memutuskan untuk 
membentuk beragam jenis misil lainnya, 
menjanjikan kenaikan anggaran awal 
sekitar setengah miliar shekel, dengan 
potensi produksi yang jauh lebih banyak 
di tahun-tahun mendatang.Israel 
dianggap sebagai kekuatan militer 
terkemuka di Timur Tengah dan diyakini 
sebagai satu-satunya negara di kawasan 
itu yang memiliki senjata nuklir --dengan 
analis memprediksi bahwa jumlahnya 
mencapai ratusan unit, menurut laporan 
The National Interest.Para ahli militer 
asing mengatakan Israel memiliki 
beberapa unit rudal balistik Jericho yang 
mampu mengirimkan hulu ledak 
nuklir.Pihak IMI mengatakan pada tahun 
2004 bahwa mereka telah menghasilkan 
rudal jelajah, Delilah, dengan jangkauan 
250 kilometer (150 mil). IMI juga memiliki 
serangkaian sistem roket anti-rudal.

Internasional

satu blok di sini. Bahkan setidaknya 
ada selusin sarang dalam satu blok,” 
ujar Cote. Peternakan lebah di dalam 
kota bukan hal tak lazim di New York. 
Asosiasi 
Peternak 
Lebah 
New York 
City 
menjadi 
organisasi 
yang 
mengawas
i dan 
menyarank
an para 
peternak 
mendaftark
an sarang 
lebah 
mereka. 
Apalagi 
secara 
global jumlah lebah secara global 
berkurang tetapi jumlah ternak lebah di 
perkotaan malah meningkat. Dan, hal 
yang amat normal bagi kawanan lebah 

terbang hingga jarak 5 kilometer dari 
sarang mereka ke tempat-tempat terbuka 
hijau di kota itu.“Mereka tidak kabur, 
karena mereka bebas bepergian,” ujar 

Cote. Cote 
menambah
kan, amat 
sulit bagi 
peternak 
lebah yang 
tidak 
berpengala
man untuk 
menangani 
kawanan 
lebah. 
Menurut 
Cote, 
kawanan 
lebah 
biasanya 
bepergian 
pada 

musim semi. Namun, tak jarang jika cuaca 
cukup panas maka ratu lebah pergi 
meninggalkan sarang dengan membawa 
serta para lebah pekerjanya. 
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 Mantan Wasekjen PKS Fahri Hamzah 
menyesalkan sikap DPP PKS yang 
tidak terlihat berupaya untuk membela 
eks Walikota Depok, Nur Mahmudi 
Ismail. Padahal, Nur Mahmudi tengah 
terundung kasus korupsi pelebaran 
jalan di Gang Nangka Cimanggis, 
Depok, Jawa Barat.
"Saya menyayangkan karena di DPP 
PKS enggak ada pembelaan sama 
sekali padahal kita harus menunjukkan 
bahwa Nur Mahmudi enggak salah, 
harus dibela," kata Fahri di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 
(29/8).Sebagai sahabat, Fahri mengaku 
prihatin saat mendengar berita Nur 
Mahmudi ditetapkan sebagai tersangka 
korupsi. Sebab, dia melihat kehidupan 
Nur Mahmudi yang sederhana pasca 

Fahri Minta PKS Bela Nur Mahmudi

Tanah Air 

tak lagi menjabat sebagai Walikota 
Depok."Tapi saya mencatat sudah 6-7 
orang tokoh senior PKS masuk penjara 
enggak ada yang dibela, harusnya itu 
dibela atau bantuan hukum gitu. Tapi 
terus terang saya melihat hidup Nur 
Mahmudi enggak banyak yang 
berubah. Karena itu saya mengusulkan 
agar PKS itu memberikan bantuan 
hukum," ungkapnya.Fahri yang telah 
dipecat keanggotaannya dari PKS oleh 
Muhammad Sohibul Iman ini juga 
menyayangkan sikap elite PKS yang 
tak pernah berjuang membela saat ada 
kadernya yang tersangkut kasus 
hukum.Salah satunya adalah mantan 
Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo 
Nugroho yang tak mendapatkan 
bantuan hukum saat menjadi tersangka 

 Iran menggugat AS karena bersikap 
bermusuhan dan melanggar 
Perjanjian Persahabatan dan 
Kerjasama Ekonomi AS-Iran dari 
tahun 1955. Namun AS menolak 
"gugatan aneh" itu.
Republik Islam Iran menggugat 
pemerintahan Donald Trump karena 
menerapkan kembali sanksi ekonomi 
yang sudah dicabut dalam perjanjian 
atom tahun 2015. 
Pengacara yang 
mewakili Iran 
Mohsen Mohebi 
mengatakan, AS 
terang-terangan 
menerapkan "agresi 
ekonomi".
Tim pengacara Iran 
kepada Mahkamah 
Internasional di Den 
Haag menyatakan, 
sanksi ekonomi AS 
telah mengancam kesejahteraan 
warganya."Amerika Serikat secara 
terbuka menerapkan kebijakan 
ekonomi menentang Iran dan warga 
serta perusahaan Iran," kata Mohebi. 
"Iran akan melakukan perlawanan 
terhadap pencekikan ekonomi AS 
dengan semua cara damai."
Iran mendasarkan gugatannya pada 
Perjanjian Persahabatan dan 
Kerjasama Ekonomi AS-Iran dari 
tahun 1955, ketika Syah Mohammad 
Reza Syah Pahlavi berkuasa. 
Meskipun ada perjanjian itu, kedua 
negara sudah tidak memiliki 
hubungan diplomatik lagi sejak 1980. 
Iran secara rutin menyebut AS 
sebagai "musuh".
AS Tolak Gugatan Iran
"Kami akan dengan gigih menentang 
klaim-klaim Iran yang tidak berarti ini 
di Den Haag," kata Menteri Luar 
Negeri AS Mike Pompeo.
Dia menerangkan, gugatan Iran 
adalah "upaya untuk mengganggu 
hak kedaulatan Amerika Serikat 
dalam mengambil tindakan sanksi, 

Iran Gugat AS Karena Langgar Perjanjian

Internasional

yang diperlukan untuk melindungi 
keamanan nasional" Amerika Serikat.
Keputusan-keputusan Mahkamah 
Internasional di Denhaag bersikat 
mengikat dan final, tanpa kemungkinan 
banding. Namun belum jelas, apakah 
putusan Mahkamah Internasional akan 
diterapkan, karena selama ini baik Iran 
maupun AS mengabaikan putusan-
putusan yang dikeluarkan lembaga 

internasional 
itu.Sanksi ekonomi 
yang dideklarasikan 
AS terhadap Iran 
menambah kemelut 
ekonomi yang 
melanda negara itu. 
Sanksi tersebut 
menargetkan 
transaksi keuangan 
dan impor bahan 
baku dan sektor-
sektor lainnya. 

Banyak perusahaan internasional yang kini 
menghentikan investasinya di Iran karena 
khawatir terkena sanksi dari AS.Iran minta 
sanksi ekonomi ditangguhkanMohsen 
Mohebi mengatakan, sanksi-sanksi itu 
akan menimbulkan "prasangka yang tidak 
dapat diperbaiki". Mereka menuntut agar 
sanksi ekonomi terhadap Iran 
ditangguhkan sampai ada putusan definitif.
Perusahaan internasional termasuk 
perusahaan minyak Perancis Total dan 
perusahaan Jerman Siemens telah 
menghentikan operasinya di Iran sejak 
Trump mengumumkan penarikan AS dari 
kesepakatan atom bulan Mei lalu.
Namun Trump menyatakan akan 
melakukan negosiasi ulang dengan Iran 
guna mencapai "solusi yang komprehensif 
dan langgeng" dan menghentikan 
"program rudal balistik dan dukungan Iran 
untuk terorisme".Mahkamah Internasional 
di Den Haag akan melakukan dengar 
pendapat gugatan Iran pada 8 Oktober 
mendatang. Prosesnya bisa berlangsung 
selama bertahun-tahun. Namun ada 
kemungkinan bagi Mahkamah untuk 
mengeluarkan putusan sementara.
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mengeluarkan putusan sementara.
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korupsi dana bantuan sosial dan suap 
untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara.
"Jangan orang itu 
ditonton gitu loh, 
katanya partai 
berjamaah, 
segala macem 
tapi Gatot, 
pokoknya yang 
terutama di 
Sumatera Utara 
setelah LHI 
(Presiden PKS 
Luthfi Hasan 
Ishaq) enggak 
ada yang 
dilindungi padahal 
itu banyak kader-kader seniornya," 
ucapnya.Sebelumnya, Kepolisian 
telah menetapkan mantan Wali Kota 

Depok Nur Mahmudi Ismail sebagai 
tersangka kasuskorupsi proyek 

pengadaan 
lahan untuk 
pelebaran 
Jalan 
Nangka 
Kelurahan 
Sukamaju 
Baru, 
Kecamatan 
Tapos, 
Depok."Iya 
(tersangka), 
pada 20 
Agustus," 
kata Kabid 

Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden 
Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi, 
Selasa (28/8) malam. 

 Kelanjutan penyelidikan dugaan mahar 
politik yang tengah diproses di Badan 
Pengawasan Pemilu (Bawaslu) mulur. 
Bawaslu menyatakan keputusan itu 
akan ditentukan besok, Kamis (30/8), 
jika tim sudah merampungkan telaah 
persoalan itu.Komisioner Bawaslu Fritz 
Edward Siregar mengatakan rapat pleno 
belum bisa dilaksanakan hari ini lantaran 
bagian Tindak lanjut Pelanggaran (TLP) 
belum selesai mengkaji laporan 
Federasi Indonesia Bersatu (Fiber), 
terkait dugaan mahar politik dari 
Sandiaga Salahudin 
Uno ke Partai 
Keadilan Sejahtera 
(PKS) dan Partai 
Amanat Nasional 
(PAN) yang 
disampaikan Wakil 
Sekjen Partai 
Demokrat, Andi 
Arief."TLP masih 
menyusun kajian 
yang akan 
dipresentasikan ke 
kami, para pimpinan. 
Sampai dengan 
siang ini mereka 
belum siap. Mungkin 
akan kami tunda 
besok untuk 
melakukan pleno," 
kata Fritz di kantor 
Bawaslu, Thamrin, 
Jakarta Pusat, Rabu 
(29/8).Fritz 
menjelaskan bagian 
Tlp ini mengkaji berbagai hal seperti 
kecukupan bukti-bukti laporan serta soal 
duduk perkara yang dilaporkan. 
Nantinya, tim TLP akan 
mempresentasikan kajiannya itu kepada 
komisioner dalam rapat pleno.
"Mempresentasikan ke kami duduk 
perkaranya, buktinya dan 
pendukungnya, proses statusnya sperti 
apa. Tapi hari ini kami enggak bisa 
melaksannya," kata Fritz.
Selain itu, kata Fritz, masih ada 

Kasus Mahar Sandi Akan Segera Diputuskan

Tanah Air

sejumlah agenda lain yang harus 
dihadiri oleh para komisioner Bawaslu. 
Di antaranya, sidang mediasi dengan 
partai peserta pemilu dan Komisi 
Pemilihan Umum terkait calon anggota 
legislatif yang dinyatakan tidak 
memenuhi syarat (TMS). Selain itu, 
pihaknya juga harus menghadiri rapat 
dengar pendapat dengan DPR siang 
hari ini."Kalau melihat situasi kayak gini 
sulit bagi kami (para komisioner) untuk 
bisa berkumpul," kata Fritz.Kemarin 
Fritz mengatakan pleno digelar hari ini 

bakal memutuskan 
apakah laporan Andi 
Arief soal dugaan 
mahar politik bakal 
calon wakil presiden 
Sandiaga Salahuddin 
Uno dilanjutkan atau 
tidak.
Pleno menentukan 
kasus tersebut 
digelar setelah Andi 
Arief sebagai orang 
yang pertama kali 
mewacanakan 
dugaan mahar itu 
sudah tiga kali 
mangkir untuk 
diperiksa. Atas hal itu 
Bawaslu menyebut 
tak punya bukti kuat 
tanpa kesaksian Andi 
Arief.
Bawaslu juga belum 
berencana 
memanggil saksi lain 

sebelum meminta keterangan Andi Arief. 
Hal tersebut karena pihaknya terancam 
melakukan langkah yang keliru jika 
memanggil saksi lain seperti Sandiaga 
Uno yang dituding memberikan mahar 
politik ke PAN dan PKS.Sejauh ini 
Bawaslu baru mendapat kesaksian dari 
pelapor, yakni pengurus Federasi 
Indonesia Bersatu. Bawaslu juga hanya 
memiliki bukti berupa cuplikan foto 
kicauan Andi Arief di akun twitternya, 
dan berita media daring.
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
melakukan operasi tangkap tangan 
(OTT) terhadap sejumlah orang di 
Medan, pada 
Selasa 
(28/8/2018). 
Salah satu 
yang ditangkap 
berprofesi 
sebagai hakim, 
yakni berinisial 
WPW. Hakim 
WPW 
diketahui 
menjadi hakim 
yang 
memvonis 
Meiliana 
dengan 
penjara 18 
bulan dalam 
kasus 
penistaan agama.
Hal tersebut diungkapkan Masyarakat 
Antikorupsi (Marak). "WPW ini 
merupakan hakim yang memvonis 
hukuman 18 bulan penjara terhadap 
Meiliana," ujar Koordinator Marak, Agus 
Yohanes melalui siaran pers di Medan, 
Selasa siang.Agus mengatakan, Wahyu 
ditangkap tim KPK bersama tujuh orang 

lainnya. Selain hakim, turut ditangkap 
panitera. Kasus ini berkaitan dengan 
sidang kasus korupsi.Menurutnya, OTT 

yang dilakukan 
KPK dengan 
barang bukti 
uang dolar 
Singapura 
tersebut, perlu 
untuk diusut 
tuntas. Pihak 
yang melakukan 
suap pun pantas 
untuk dihukum 
berat dan dijerat 
pasal suap.
“Hakim yang 
memvonis 
Meiliana ini 
seperti terkena 
karma atas 
putusan yang 

kontroversial tersebut. Hakim ini layak 
untuk dihukum berat," tegasnya.
Vonis yang dijatuhkan dalam kasus 
Meiliana menuai kontroversi. Banyak 
pihak menyayangkan vonis tersebut 
lantaran perbuatan terdakwa Meiliana 
dianggap tidak masuk ranah penistaan 
agama. Kasus Meiliana saat ini diproses 
ke tingkat banding.

Hakim Pemvonis Meiliana Kena OTT KPK
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Internasional

Pemerintah Kota Wiesbaden, Jerman, 
hari ini mencopot patung Presiden Turki 
Recep Tayyip Erdogan berlapis emas 
karena patung itu memicu perselisihan 
antara 
pendukung 
dan 
penentang 
Erdogan di 
kota itu.
Patung yang 
diletakkan di 
alun-alun 
kota itu 
dibuat oleh 
sejumlah 
seniman.
"Atas 
kesepakatan 
dengan 
polisi, Wali 
Kota Sven 
Gerich memutuskan mencopot patung 
itu karena ada ancaman keamanan," 
kata pernyataan pemerintah kota melalui 
akun Twitter, seperti dilansir laman 
Channel News Asia, Rabu 
(29/8).Petugas pemadam kebakaran 
selepas tengah malam tadi mengangkut 
patung setinggi empat meter itu dengan 
alat berat pengerek. Patung itu ditaruh di 

Jerman Copot Patung Erdogan

sana pada Senin lalu sebagai bagian dari 
acara festival seni Wiesbaden.
Pihak penyelenggara memasang patung 
itu dengan harapan bisa memicu 

perdebatan 
publik sesuai 
tema festival 
tahun ini 
yakni 'berita 
buruk'.
Sejak 
peristiwa 
kudeta 
militer gagal 
pada 2016 
lalu Erdogan 
memburu 
para lawan 
politiknya, 
termasuk 
sejumlah 
jurnalis 

warga Jerman. Kejadian itu cukup 
disoroti oleh warga di Turki di 
Jerman.Patung Erdogan sedang 
menunjuk dengan tangan kanan itu 
dianggap warga sebagai 'Hitlernya 
Turki'.Juru bicara kepolisian mengatakan 
kepada kantor berita DPA, situasi 
menegangkan tengah terjadi akibat 
keberadaan patung itu.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama 
Indonesia H Zainut Tauhid Sa'adi 
mengatakan, KH Ma'ruf Amin memilih 
nonaktif sebagai Ketua Umum MUI 
guna menjaga independensi lembaga 
para ulama tersebut. Zainut, melalui 
rilis pers yang diterima pada Rabu 
(29/8/2018), mengatakan, sejak 
ditetapkan sebagai calon wakil 
presiden pendamping Joko Widodo, 
Ma'ruf sudah berketetapan nonaktif 
dari ketua umum. "Sikap itu ditegaskan 
lagi oleh Kiai," kata Zainut seperti 
dikutip Antara. Untuk menjaga 
keberlangsungan organisasi MUI, 
menurut Zainut, tampuk kepemimpinan 
MUI akan diemban oleh dua Wakil 
Ketua Umum, yakni Prof Dr Yunahar 
Ilyas dan dirinya. "Jadi roda organisasi 
tetap berjalan normal seperti biasa 
meski ketum kita nonaktif," kata Zainut. 
Menurut dia, keputusan tersebut 
semata-mata didasari pertimbangan 

Ma’ruf Amin Nonaktif Sebagai Ketum MUI

Tanah Air

agar posisinya sebagai calon wakil presiden 
tidak menimbulkan pro-kontra di 
masyarakat, termasuk di internal MUI. 
"Beliau ingin fokus mengerjakan amanat 
karena dipercaya sebagai cawapres 
Jokowi, sebagaimana fokusnya beliau 
mengabdi di MUI selama ini," tambahnya. 
Menanggapi keputusan Ma'ruf tersebut, 
Sekjen MUI Anwar Abbas mengapresiasi 
langkah yang diambil oleh alumni 
Pesantren Tebu Ireng itu. "Sebenarnya tidak 
ada aturan organisasi yang mengharuskan 
beliau nonaktif selama masa pencalonan. 
Namun dengan kearifannya, beliau 
melakukan itu," kata Buya Anwar, sapaan 
akrabnya. Langkah yang ditempuh KH 
Ma'ruf itu diharapkan bisa menjadi teladan 
yang baik bagi seluruh jajaran pengurus 
MUI di berbagai tingkatan. Terlebih lagi 
posisi MUI yang selama ini selalu jadi 
rujukan umat. "Keteladanan itu menjadi 
penting, tidak hanya melihat aturan tertulis, 
tapi juga fatsoen politiknya," kata aktivis 
senior PP Muhamammadiyah itu.
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Mantan kader Partai Demokrat Ruhut 
Sitompul menilai mantan partainya itu 
setengah hati mendukung pasangan 
bakal calon presiden dan wakil presiden 
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di 
Pilpres 2019. Menurutnya, Demokrat 
seperti tidak ingin pasangan Prabowo-
Sandiaga menang karena khawatir 
Agus Harimurti Yudhoyono kembali 
gagal menjadi capres di Pilpres tahun 
2024."(Demokrat) lebih dari setengah 
hati. Aku wajar mereka begitu," ujar 
Ruhut di Rumah Cemara, Jakarta, Rabu 
(29/8).Ruhut menjelaskan Demokrat 
tidak ingin menjadi 'dayang' bagi 
Prabowo atau Sandiaga. Sebab, 
Prabowo dan Sandiaga berpotensi maju 
kembali di Pilpres 2024 jika menang di 
Pilpres 2019."Kalau Sandi menang, kan 
dia (AHY) dayang-dayang. Sandi dong 
yang mulus. Belum lagi Pak Prabowo 
kan maunya dua periode," ujarnya.
Lebih lanjut, Ruhut yang kini 
mendukung Jokowi justru yakin 
Demokrat ingin pasangan Joko Widodo-
Maruf Amin menang di Pilpres 2019. 
Kemenangan itu, diklaim Ruhut, lebih 
memberi peluang bagi AHY maju di 
Pilpres 2024."Semua ini yang mau 
menang Pak Jokowi-Pak Kiyai Ma'ruf. 

Ruhut : PD Setengah Hati Dukung Prabowo

Kenapa? 2024 zona bebas, persaingan. 
Yang muda-muda itu maju semua," ujar 
Ruhut.Atas hal itu, Ruhut pun 
mengingatkan agar Prabowo-Sandiaga 
berhati-hati dengan Demokrat. 
Lebih dari itu, ia menyatakan dukungan 
kepada Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019 
hanya untuk mengamankan suara 
Demokrat di Pilpres 2024 sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 235 UU Pemilu.
“Waspadalah kawan-kawan Prabowo-
Sandi dengan Demokrat," ujarnya.
Demokrat diketahui merupakan salah satu 
partai pendukung Prabowo-Sandiaga. 
Partai besutan SBY itu baru benar-benar 
merapat ke Prabowo-Sandiaga di detik-
detik akhir pendaftaran bakal capres-
cawapres di KPU, Jumat (10/8) lalu.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai 
Demokrat Syarief Hasan sebelumnya 
sudah menyatakan partainya tetap akan 
berjuang maksimal memenangkan 
Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.
"Iya, dong, all out," kata Syarief, Jumat 
(10/8).Dukungan ini dinyatakan Syarief 
meski hubungan Gerindra dan Demokrat 
sempat naik turun pada masa-masa jelang 
deklarasi cawapres oleh Prabowo. Itu 
dipicu oleh keputusan Prabowo yang 
memilih Sandiaga sebagai cawapres.

Pemberitahuan
Friendly / JK

Tutup Agustus 27 - Sept 6
Buka Kembali Sept 7

Sekretaris Tim Kampanye Nasional 
(TKN) Jokowi-Mar'uf Amin, Hasto 
Kristianto menggaet mantan Wakil 
Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar 
sebagai juru bicara TKN untuk 
menghadapi pemilihan presiden 2019.
"Deddy Mizwar itu sebagai salah satu 
juru bicara di dalam Tim Kampanye 
Nasional pasangan Pak Jokowi dan Kiai 
Maruf," kata Hasto saat ditemui di Posko 
Pemenangan Jokowi, Menteng, Jakarta, 
Selasa (28/8).Sekjen PDIP itu menilai 
kapasitas dan pengalaman Deddy 
dibidang komunikasi politik sangat baik 
dan diperlukan untuk membangun 
komunikasi di bidang kebudayaan 
dengan masyarakat luas.
Ia pun mengaku telah berkoordnasi 
dengan presiden Jokowi terkait 
keputusan menggaet Deddy sebagai 
Jubir."Dan juga landasan kebudayaan 
yang menjadi concern dari Pak Jokowi 
dan Kiai Maruf itu nanti aksentuasinya 
akan disampaikan dengan sangat baik 
oleh bapak Deddy Mizwar," kata dia.
Selain itu, Hasto tak membantah jika 
pemilihan Deddy Mizwar sebagai jubir 

Tanah Air

sebagai upaya mengamankan suara 
Jokowi-Maruf di Jawa Barat.Ia menilai 
kolaborasi antara Deddy bersama 
gubernur terpilih Jawa Barat Ridwan 
Kamil nantinya sebagai salah satu aspek 
strategis Jokowi-Maruf di Jawa Barat 
pada Pilpres 2019 mendatang.
"Kemudian tokoh dari jabar juga 
bersama pak Ridwan Kamil artinya 
kepentingan pilpres itu jauh lebih 
mencerminkan kesatupaduan dari 
seluruh elemen masyarakat itu yang 
akan kami tunjukkan," kata dia.Tak 
hanya itu, Hasto mengaku pihaknya 
telah menjalin komunikasi dengan para 
elit partai politik dan para relawan di 
wilayah Jawa Barat untuk mendukung 
Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.
Ia pun mengaku bahwa Deddy langsung 
menyetujuinya ketika ditawarkan untuk 
bergabung sebagai Jubir tim Jokowi.
"Ketika Pak Deddy juga dalam proses 
komunikasi tersebut menyatakan siap ya 
ini meupakan hal yang positif bagi upaya 
untuk menyatukan seluruh elemen masy 
partai, para relawan dan para tokoh tsb," 
pungkasnya.

Deddy Mizwar Jadi Jubir Jokowi
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Mantan kader Partai Demokrat Ruhut 
Sitompul menilai mantan partainya itu 
setengah hati mendukung pasangan 
bakal calon presiden dan wakil presiden 
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di 
Pilpres 2019. Menurutnya, Demokrat 
seperti tidak ingin pasangan Prabowo-
Sandiaga menang karena khawatir 
Agus Harimurti Yudhoyono kembali 
gagal menjadi capres di Pilpres tahun 
2024."(Demokrat) lebih dari setengah 
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Ruhut di Rumah Cemara, Jakarta, Rabu 
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Prabowo atau Sandiaga. Sebab, 
Prabowo dan Sandiaga berpotensi maju 
kembali di Pilpres 2024 jika menang di 
Pilpres 2019."Kalau Sandi menang, kan 
dia (AHY) dayang-dayang. Sandi dong 
yang mulus. Belum lagi Pak Prabowo 
kan maunya dua periode," ujarnya.
Lebih lanjut, Ruhut yang kini 
mendukung Jokowi justru yakin 
Demokrat ingin pasangan Joko Widodo-
Maruf Amin menang di Pilpres 2019. 
Kemenangan itu, diklaim Ruhut, lebih 
memberi peluang bagi AHY maju di 
Pilpres 2024."Semua ini yang mau 
menang Pak Jokowi-Pak Kiyai Ma'ruf. 

Ruhut : PD Setengah Hati Dukung Prabowo

Kenapa? 2024 zona bebas, persaingan. 
Yang muda-muda itu maju semua," ujar 
Ruhut.Atas hal itu, Ruhut pun 
mengingatkan agar Prabowo-Sandiaga 
berhati-hati dengan Demokrat. 
Lebih dari itu, ia menyatakan dukungan 
kepada Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019 
hanya untuk mengamankan suara 
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“Waspadalah kawan-kawan Prabowo-
Sandi dengan Demokrat," ujarnya.
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partai pendukung Prabowo-Sandiaga. 
Partai besutan SBY itu baru benar-benar 
merapat ke Prabowo-Sandiaga di detik-
detik akhir pendaftaran bakal capres-
cawapres di KPU, Jumat (10/8) lalu.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai 
Demokrat Syarief Hasan sebelumnya 
sudah menyatakan partainya tetap akan 
berjuang maksimal memenangkan 
Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.
"Iya, dong, all out," kata Syarief, Jumat 
(10/8).Dukungan ini dinyatakan Syarief 
meski hubungan Gerindra dan Demokrat 
sempat naik turun pada masa-masa jelang 
deklarasi cawapres oleh Prabowo. Itu 
dipicu oleh keputusan Prabowo yang 
memilih Sandiaga sebagai cawapres.
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sebagai juru bicara TKN untuk 
menghadapi pemilihan presiden 2019.
"Deddy Mizwar itu sebagai salah satu 
juru bicara di dalam Tim Kampanye 
Nasional pasangan Pak Jokowi dan Kiai 
Maruf," kata Hasto saat ditemui di Posko 
Pemenangan Jokowi, Menteng, Jakarta, 
Selasa (28/8).Sekjen PDIP itu menilai 
kapasitas dan pengalaman Deddy 
dibidang komunikasi politik sangat baik 
dan diperlukan untuk membangun 
komunikasi di bidang kebudayaan 
dengan masyarakat luas.
Ia pun mengaku telah berkoordnasi 
dengan presiden Jokowi terkait 
keputusan menggaet Deddy sebagai 
Jubir."Dan juga landasan kebudayaan 
yang menjadi concern dari Pak Jokowi 
dan Kiai Maruf itu nanti aksentuasinya 
akan disampaikan dengan sangat baik 
oleh bapak Deddy Mizwar," kata dia.
Selain itu, Hasto tak membantah jika 
pemilihan Deddy Mizwar sebagai jubir 
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sebagai upaya mengamankan suara 
Jokowi-Maruf di Jawa Barat.Ia menilai 
kolaborasi antara Deddy bersama 
gubernur terpilih Jawa Barat Ridwan 
Kamil nantinya sebagai salah satu aspek 
strategis Jokowi-Maruf di Jawa Barat 
pada Pilpres 2019 mendatang.
"Kemudian tokoh dari jabar juga 
bersama pak Ridwan Kamil artinya 
kepentingan pilpres itu jauh lebih 
mencerminkan kesatupaduan dari 
seluruh elemen masyarakat itu yang 
akan kami tunjukkan," kata dia.Tak 
hanya itu, Hasto mengaku pihaknya 
telah menjalin komunikasi dengan para 
elit partai politik dan para relawan di 
wilayah Jawa Barat untuk mendukung 
Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.
Ia pun mengaku bahwa Deddy langsung 
menyetujuinya ketika ditawarkan untuk 
bergabung sebagai Jubir tim Jokowi.
"Ketika Pak Deddy juga dalam proses 
komunikasi tersebut menyatakan siap ya 
ini meupakan hal yang positif bagi upaya 
untuk menyatukan seluruh elemen masy 
partai, para relawan dan para tokoh tsb," 
pungkasnya.
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