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Penyanyi Agnes Monica atau Agnez 
Mo menyambangi Istana Kepresidenan 
pada Jumat siang, 11 Januari 2019. 
Pelantun Coke Bottle ini secara khusus 
bertemu dengan Presiden Joko 
Widodo. 

Ada sejumlah hal 
menarik dari kedatangan Agnez Mo. 
Saat keluar dari Istana, ia melalui pintu 

Pertemuan Jokowi dengan 
Agnes berlangsung sejak pukul 11.00 
hingga 11.30 WIB. 

gerbang yang terletak di Jalan Veteran 
III. Umumnya pintu ini biasa digunakan 
para menteri-menteri Kabinet Kerja saat 
datang dan pergi dari Istana usai 
menemui Jokowi. Adapun tamu lain 
masuk melalui Kementerian Sekretariat 
Negara. Selain itu, dari sisi tampilan 
Agnes juga berbeda dibanding tamu lain 
yang datang ke Istana. Biasanya tamu 
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menggunakan batik, jas, seragam 
organisasi, atau pakaian formal lainnya. 
Tapi mantan penyanyi cilik ini memilih 
mengenakan t-shirt putih yang 
dipadukan draped skirt hitam. Kalung 
emas bertuliskan Versace tampak 
mencolok di lehernya. 

“Ngobrol 
santai aja. Soal generasi muda tentang 
menyuarakan mimpi, bahwa 
menyuarakan mimpi yang lantang itu 
diperlukan juga. Supaya bisa jadi 
inspirasi buat orang lain juga. 
Optimisme, kerja keras, kalkulasi yang 
tepat itu penting supaya cita-cita kita itu 
bisa tersampaikan,” ujar Agnez saat 
memberikan keterangan kepada awak 
media seusai pertemuan.

Dalam pertemuan 
tersebut, Presiden didampingi Kepala 
Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurut 
Agnez, pertemuan itu sendiri 
berlangsung santai dan seru. 

 “Dari dulu 
sudah pengin ngobrol sama Bapak 
Presiden, pengin tahu menurut Bapak 
menyuarakan mimpi buat anak-anak 
muda itu boleh enggak sih? Apakah itu 
sebuah arogansi atau itu justru memang 
diperlukan? Dan hari ini saya diberikan 
kesempatan oleh Bapak Presiden untuk 
berkunjung ke Istana dan bertemu 

beliau,” lanjut perempuan kelahiran 32 
tahun lalu ini. Kepala Negara sempat 
melontarkan pertanyaan yang membuat 
Agnez kaget, yaitu mengenai motivasinya 
untuk berkarir di dunia musik 
Internasional. “Saya cerita kepada Bapak 
Presiden, bahwa saya percaya bangsa 
yang besar itu bangsa yang belajar. Jadi 
kalau saya mau jadi orang besar, saya 
harus mau belajar, dan saya rasa spirit ini 
menjadi penting untuk dimiliki oleh 
seluruh generasi muda Indonesia. 
Kebetulan kalau di dunia entertainment, 
banyak sekali orang-orang di Amerika 
yang saya bisa belajar dari mereka, yang 
jauh lebih bagus dari saya, yang jauh 
lebih mahir,” ungkap Agnez. 

 Selain 
berbincang mengenai dunia hiburan, 
pada pertemuan yang berlangsung 
sekitar 30 menit itu Agnez juga sempat 
membuat video blog atau ngevlog 
dengan Presiden Jokowi. “Tadi saya 

Selain itu, ia 
meminta dukungan dan doa dari Jokowi 
lantaran masuk nominasi di salah satu 
ajang penghargaan musik di Amerika, 
iHeartRadio Music Awards. "Tadi saya 
juga minta support dari bapak juga 
karena biar gimana saya, kan, di sana 
jadi duta bangsa," kata dia.
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vlogging juga dan nanti akan saya 
share di media sosial saya,” katanya. 
Sementara itu, Kepala Staf 
Kepresidenan Moeldoko mengatakan 
Presiden memiliki gagasan besar untuk 
manajemen talenta nasional. 
Menurutnya, nantinya akan ada 
database untuk mengakomodasi anak-
anak bangsa yang memiliki talenta 
tinggi, baik dalam bidang olahraga, ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan tentu seni 
budaya. “Semuanya nanti kita punya 
database untuk itu. Jangan sampai 
nanti anak-anak hebat yang ada di 
Indonesia malah diambil orang luar, dan 
menurut saya Agnez Mo merupakan 
salah satu aset kita di bidang seni 
budaya yang perlu untuk dijaga” ujar 
Moeldoko. Agnes adalah salah satu 
artis multitalenta Indonesia. Berawal 
dari penyanyi anak-anak, Agnes 
menorehkan banyak prestasi di bidang 
tarik suara, plus sejumlah sinetron yang 
laris manis. Artis multitalenta ini 

mengawali kariernya sejak usia enam 
tahun sebagai penyanyi cilik. Di usia 
yang masih belia Agnes meluncurkan 
album kanak-kanak yang melambungkan 
namanya sebagai penyanyi cilik. Album 
yang melejitkan namanya yaitu “Meong”, 
“Yess” dan “Bala-bala” membawa 
penyanyi yang lahir di Jakarta, 1 Juli 
1986 berada di jajaran penyanyi anak 
terpopuler di akhir tahun 1990-an. Selain 
bernyanyi, Agnes dikenal sebagai 
seorang presenter cilik yang sukses. 
Setelah membawakan acara di VAN 
Anteve, Agnes makin dikenal setelah 
membawakan sebuah acara anak di 
stasiun RCTI bernama Tralala-Trilili. 
Berkat penampilannya di Tralala-Trilili, 
Agnes memperoleh penghargaan 
Panasonic Award sebagai presenter cilik 
terfavorit pada 1999. Agnes juga sempat 
membawakan acara Diva Romeo di 
Trans TV. Setelah bergelut di Indonesia 
Agnes mengembangkan sayapnya ke 
luar negeri. Agnes sukses menjadi 
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ra usah 

penyanyi internasional. Setelah merilis 
album Paralyzed dan Agnes is My 
Name, Penyanyi multitalenta ini lagi-
lagi menyabet penghargaan dari 
JpopAsia International Music Awards 
2010 dengan memenangkan nominasi 
Favorite artist/band, Best Female Solo, 
Most Promising Artist/Band, Best 
Musical Ability (vocal, instrumental, 
etc.), Best Use of Social Media 
(facebook, twitter, etc.), Sexiest Female 
Singer, dan Most-Wanted To Be 
Girlfriend. Agnes pun dikontrak oleh 
produser asal Amerika Greg Ogan. 
Itulah saatnya Agnes go international. 
Ia sempat berkolaborasi dengan 
penyanyi Timberland dengan lagu 
“Coke Bottle” dan saat itulah Agnes 
Monica dikenal sebagai Agnes Mo dan 
resmi tergabung dalam Sony Music 
Global. "Bermimpi, percaya, dan 
kerjakan." Itulah pesan Agnes Mo. 
AgnezMo adalah artis papan atas. 
Agnez Mo tahun ini masuk dalam 

nominasi iHeart Music Awards kategori 
Social Star Award. Ini adalah 
penghargaan tahunan yang 
dipersembahkan untuk artis dan musik 
paling populer selama satu tahun terakhir 
di Amerika Serikat. Pengikut setianya di 
Instagram @agnezmo mencapai 17 juta. 
Pelanggan kanal Youtubenya mencapai 
525 ribu. Yang menarik, hampir tidak ada 
skandal besar yang melanda mantan artis 
cilik ini. AgnezMo adalah magnet bagi 
generasi milenial. AgnezMo adalah artis 
yang bekerja keras menggapai karir 
internasional. Beberapa waktu lalu, 
banyak warganet yang masih 
mencibirnya karena ia tak kunjung merilis 
album internasional. Namun, pencapaian 
AgnezMo saat ini menjawab segala kritik 
itu. Videonya "Overdose" sudah ditonton 
hampir 13 juta kali dalam kurun tiga bulan 
saja. Video lain "Long As I Get Paid" 
ditonton hampir 25 juta kali. Tambah lagi, 
ia masuk nominasi bergengsi di Amerika 
sana. Ia bersaing dengan sederet nama-
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nama terkenal seperti Cardi B, Drake, 
Ariana Grande, Shawn Mendes, Post 
Malone, Maroon 5, dan Imagine 
Dragon. Mungkin Presiden Jokowi 
menganggap Agnez Mo bisa dijadikan 
inspirasi bagi generasi milenial 
Indonesia agar bisa bermimpi dan 
menjadikannya cita-cita yang harus 
diwujudkan. Indonesia membutuhkan 
generasi muda yang kreatif, inovatif 
sehingga tidak menjadi beban 
masyarakat bahkan menjadi penolong 
masyarakat. Bangsa yang kreatif 
merupakan bangsa yang pemikirannya 
sangat luas dan bisa 
mengembangkannya menjadi sesuatu 
yang bermanfaat. Bangsa yang 
inovatif merupakan bangsa yang 
mampu menciptakan pemikiran, 
gagasan, atau produk baru sehingga 
bermanfaat bagi banyak orang. Seiring 
dengan perkembangan zaman, kita 

harus mampu menciptakan dan 
mengembangkan sikap kreatif dan 
inovatif, karena dengan sikap kreatif 
dan inovatif tersebut kita dapat 
memajukan kesejahteraan dan 
kemakmuran bangsa pada umumnya. 
Indonesia sebagai Negara yang 
berkembang dan mempunyai 
penduduk yang cukup banyak di dunia, 
banyak sekali potensi anak-anak muda 
yang mempunyai sikap kreatif dan 
inovatif yang tinggi, yang dapat 
dikembangkan demi memajukan 
kesejahteraan dan kemakmuran 
Negara Indonesia. Jokowi sangat 
cerdas dan membaca situasi. Agnez 
Mo merupakan idola bagi banyak 
generasi milenial Indonesia. Fans 
Agnez sangat banyak yang didominasi 
oleh generasi muda. Datangnya Agnez 
Mo bertemu dengan Jokowi diakui atau 
tidak, menandakan Agnez mo 
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mendukung Jokowi dalam perpolitikan. 
Sehingga fans Agnez otomatis akan ikut 
dengan pilihan idolanya. KPU 
memerkirakan jumlah pemilih muda 
saat ini mencapai 70-80 juta orang. 
Sementara jumlah Daftar Pemilih Tetap 
(DPT) tercatat 185 juta jiwa. Dan dari 
185 juta itu, lebih dari lima juta adalah 
pemilih pertama, yang baru pertama kali 
ikut pemilu. Tak heran, para kandidat 
bersaing memperebutkan suara pemilih 
muda usia itu. Aneka cara dilakukan 
para kandidat untuk menarik simpati 
anak muda, mulai dari mendekati partai 
yang mayoritas digawangi anak-anak 
muda, ngevlog, sampai memakai 
pakaian yang "milenial". Apakah 
pertemuan dengan sang diva 
memengaruhi secara signifikan 
dukungan pemilih milenial ke kubu 
Jokowi? Kita tidak bisa menilai. Seperti 

kita tahu, logika pemilih muda beda 
dengan pemilih "tua".

 Pemilih muda kiranya cenderung ikut 
dengan pilihan idolanya, tanpa banyak 
berpikir soal visi dan misi kandidat yang 
"didukungnya". Bisa jadi, di antara jutaan 
pengikut AgnezMo, ada yang lantas 
mengikuti "preferensi politik" sang 
bintang idolanya.  kandidat yang bijak tak 
cukup "hanya" memanfaatkan 
kegemerlapan selebritas yang 
"mendukung"nya. Kandidat tetap perlu 
memberikan penjelasan visi dan program 
yang berbobot. Selebritas bisa diajak 
bekerja sama untuk memviralkan misi 
dan program itu agar sampai ke hati para 
pemilih muda. Pesan Agnes ke netizen 
dalam menghadapi pesan hoaks. 
Penyanyi 32 tahun itu meminta 
masyarakat untuk lebih pintar memilah-
milah informasi supaya lebih smart !
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Agnez Mo baru saja dinominasikan 
dalam penghargaan iHeart Radio 
Awards.Dengan bangga, Agnez Mo 
mengumumkan kabar tersebut melalui 
Instagram-nya."Baru saja saya dapat 
kabar mengejutkan! IHeart Radio 
Awards 2019! Coba tebak siapa yang 
baru saja dinominasikan! 
Ayo, berikan suaramu, vote!," tulis 
Agnez Mo.
Lagu barunya yang berjudul "Overdose" 
bersama Chris Brown menembus 
tangga musik Billboard di Amerika 
Serikat.Agnez Mo masuk di nominasi 
Social Star Awards, bersaing sengit 
dengan Trixie Mattel, Joji, Bhad Bhabie, 
Dylan Minnette, Lele Pons, Loren Gray, 
Mason Ramsey, Tana Mongeau, dan 
Queen Naija.Gelaran iHeart Radio 
Music Awards 2019 sendiri baru akan 
digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, 
tanggal 14 Maret 2019 mendatang.
Namun, kamu sudah dapat melakukan 
vote mulai dari sekarang.
Yuk simak cara vote Agnez Mo di iHeart 
Radio Awards, berikut ini!

Media untuk Vote:
1. Melalui website 
iheartradio.com/awards
2. Melalui Twitter dengan menyisipkan 
hashtag #AGNEZMO 
#SOCIALSTARAWARD 
#IHEARTAWARDS
Cara Vote:
1. Website:
Jika tinggal di Amerika, tinggal buka 
iheartradio.com/awards, jika tinggal di 
luar Amerika maka harus aktifkan VPN 
US terlebih dahulu lalu buka 
iheartradio.com/awards.
2. Twitter:
- Sisipkan hashtag atau tagar di bawah 
ini pada setiap tweet yang dibuat yaitu 
#AGNEZMO #SOCIALSTARAWARD 
#IHEARTAWARDS
- Me-retweet setiap tweet 
menggunakan hashtag diatas dapat 
dihitung sebagai vote, maka, retweet 
setiap tweet yang menggunakan 
hashtag tersebut
Vote berlangsung dari 9 Januari 2019 
hingga 7 Maret 2019.

Ayo Menangkan Agnez Mo 
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Info SIP
Efek Samping Akupuntur

Akupunktur merupakan salah satu 
pengobatan alternatif populer yang 
berasal dari Cina. Pengobatan ini 
mencoba merangsang titik-titik strategis 
pada tubuh dengan memasukkan jarum 
tipis ke 
dalam kulit. 
Akupunktur 
diyakini 
dapat 
membawa 
keseimban
gan pada 
energi di 
tubuh 
Anda.
Akupunktur 
dipercaya 
dapat 
membantu 
mengurang
i rasa sakit, 
yang 
berhubungan dengan masalah kesehatan 
kronis, seperti nyeri punggung bawah, 
nyeri leher, osteoartritis, disfungsi sendi, 
nyeri saraf (neuropati) dan nyeri bahu.
Beberapa orang juga memanfaatkan 
akupuntur untuk mengurangi gejala 
migrain yang dideritanya. Namun, 
layaknya berbagai jenis pengobatan lain, 
pengobatan akupunktur juga membawa 
efek samping yang perlu Anda ketahui. 
Apa saja efek samping dari pengobatan 
akupunktur?
Rasa lelah
Akupunktur memang membawa banyak 
manfaat, namun juga memiliki efek 
samping. Efek samping paling umum 
yang dirasakan banyak orang setelah 
menjalani pengobatan ini ialah rasa lelah 
berlebih. Meski begitu, untuk 
mengatasinya Anda hanya perlu 
beristirahat setelah menjalani terapi 

akupunktur.
Rasa nyeri
Setelah selesai menjalani akupunktur, 
tubuh mungkin akan terasa tidak 
nyaman dan sakit, terlebih saat jarum-

jarum mulai 
dicabut. 
Beberapa 
bagian tubuh 
tempat jarum 
ditusukkan 
mungkin akan 
terasa nyeri 
selama 
beberapa hari. 
Rasa nyeri ini 
akan hilang 
dengan 
sendirinya, 
jadi Anda 
tidak perlu 
terlalu 

khawatir. Nyeri juga menjadi salah satu 
efek samping paling umum yang terjadi 
setelah akupunktur.
Infeksi
Salah satu efek samping dari 
akupunktur yang terburuk ialah infeksi. 
Inilah mengapa sangat dibutuhkan 
peralatan yang steril dan sekali pakai 
untuk menjalani teknik akupunktur. Hal 
ini karena jarum yang digunakan lebih 
dari sekali dapat menyebabkan 
penularan penyakit, seperti hepatits 
atau bahkan aids.
Memar
Memar juga merupakan salah satu efek 
samping akupunktur yang sering terjadi. 
Memar bahkan dapat timbul saat sesi 
akupunktur masih berlangsung. Jarum 
yang menancap di kulit dapat 
menciptakan hematoma atau 
pembengkakan lokal yang penuh 
dengan darah.
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Tulang berfungsi untuk menopang 
tubuh kita. Tanpa tulang yang sehat, 
tubuh kita mungkin dapat lumpuh di 
suatu tempat, terbatas dalam bergerak 
dan tidak dapat menikmati kehidupan 
yang bekualitas.
Ada banyak faktor yang dapat 
menyebabkan tulang kita menjadi 
lemah dan kekurangan kalsium. Wanita 
ternyata lebih rentan mengalami hal ini. 
Banyak wanita menderita osteoporosis 
akibat ketidakseimbangan hormon 
setelah menopause.
Gaya hidup berperan penting dalam 
menjaga kerusakan pada tulang. 
Sangat penting untuk mengambil 
tindakan yang tepat guna mencegah 
tulang keropos dan rapuh di awal 
kehidupan Anda. Beberapa kebiasaan 
tanpa disadari dapat merusak 
kesehatan tulang.
Apa saja kebiasaan buruk yang harus 
Anda hindari guna mendapatkan tulang 
yang kuat dan sehat?
Kurang asupan kalsium
Orang-orang yang kurang 
mengonsumsi makanan berkalsium 
seperti susu, yoghurt, ikan (salmon dan 
sarden), memiliki risiko yang lebih tinggi 
untuk kehilangan kepadatan tulang dan 
mengalami tulang yang lemah. Mereka 
bahkan lebih mudah untuk mengalami 
patah tulang. Jadi, sayangilah 

Kebiasaan Yang Buruk Untuk Tulang

kesehatan tulang Anda dengan 
menambahkan makanan yang kaya 
kalsium ke dalam diet harian Anda.
Asupan garam berlebih
Garam dapat menghilangkan kalsium dari 
tubuh melalui urine. Jadi, jika Anda 
memiliki kebiasaan memakan makanan 
olahan yang tinggi garam, maka 
bersiaplah untuk kemungkinan buruk 
pada kesehatan tulang Anda. Batasi 
asupan garam dalam menu makanan 
sehari-hari Anda. Menggunakan garam 
bernatrium rendah juga dapat menjadi 
salah satu pilihan yang bisa Anda ambil.
Kegemukan
Kelebihan berat badan memang memiliki 
banyak risiko kesehatan. Hal ini juga 
akan menimbulkan masalah pada tulang 
Anda. Jika Anda mengalami kelebihan 
berat badan, maka tulang-tulang pada 
kaki Anda harus bekerja lebih ekstra 
untuk dapat menopang tubuh Anda. 
Lama kelamaan ini akan menyebabkan 
kelemahan pada tulang dan kerusakan 
pada sendi. 
Rutinlah berolahraga dan jalani diet 
seimbang untuk menyingkirkan berat 
badan berlebih dari tubuh Anda.
Duduk dalam posisi yang salah
Duduk di lantai untuk waktu yang lama 
akan menimbulkan efek buruk pada sendi 
kaki dan tungkai Anda. Oleh karena itu, 
sebisa mungkin hindarilah duduk di lantai.

Mantan Menteri Perumahan dan 
Pengembangan Kota era-Obama, Julian 
Castro, menyatakan kesiapannya untuk 
maju pada 
Pemilu 
Presiden 
AS 2020 
sekaligus 
menjadi 
kandidat 
presiden 
keturunan 
latin 
pertama di 
Negeri 
Paman 
Sam. 
"Saya 
adalah 
calon 
Presiden Amerika Serikat," seru Castro 
(44), kepada massa yang berkumpul di 
Guadalupe Plaza, San Antonio, yang 
merupakan kota banyak dihuni keturunan 

Amerika-Meksiko. 
"Tidak ada kontestan [pilpres] yang 
lahir dari sini, tapi saya selalu percaya 

bahwa 
dengan 
mimpi 
besar dan 
kerja 
keras, 
segala 
sesuatu 
mungkin 
terjadi di 
negara 
ini," 
Castro, 
yang juga 
merupaka
n kader 
Partai 

Demokrat, menambahkan. 
Dia kemudian menceritakan masa 
kecilnya sebagai imigran di AS. 
Castro, dan saudara kembarnya, 

Lawan Baru Trump Di Pilpres 2020
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Joaquin, yang merupakan anggota 
Kongres, mengaku dulu naik bus ke 
sekolah di jalur yang sama dengan 
jalur saat dia menuju acara di lokasi 
pidato kali ini.
 Selain itu, ia menyebut neneknya, 
Victoria, yang duduk di atas panggung 
di belakangnya di bawah bendera 
Amerika yang besar, yang tiba dari 
Meksiko pada 1922.
 "Saya bersaing untuk menjadi 
Presiden AS karena ini saatnya untuk 
kepemimpinan baru, karena inilah 
saatnya untuk energi baru," cetusnya, 
yang merupakan mantan Wali Kota 
San Antonio itu. 
Diketahui, saat ini pemerintah 
Presiden Donald Trump dalam kondisi 
shutdown alias penutupan 
pemerintahan. Namun, Trump 
meminta dana untuk membangun 
tembok di perbatasan Meksiko, demi 
menghalangi lebih jauh masuknya 
para imigran ke Negeri Paman Sam. 
“Ya, kita perlu keamanan perbatasan, 
tapi ada cara yang lebih cerdas dan 

manusiawi untuk melakukannya. Dan tak 
perlu ada kurungan bagi anak-anak demi 
keamanan," sindir Castro terhadap 
kebijakan Trump terhadap kaum imigran. 
Kepada massa yang berkumpul di San 
Antonio, Castro berkata, "Medicare 
untuk semua." Hal itu berarti ia memilih 
kebijakan yang akan memberikan 
jaminan kesehatan bagi semua warga 
tanpa kecuali. 
Jika benar-benar maju pada Pilpres AS 
2020, Castro kemungkinan akan 
bersaing dengan politikus kelas berat 
seperti mantan Wakil Presiden AS Joe 
Biden, senator AS Elizabeth Warren, 
Bernie Sanders dan Kamala Harris, dan 
bahkan miliarder Michael Bloomberg. 
Mark Jones, analis politik di Rice 
University di Houston, AS, menyebut 
peluang Castro untuk mengamankan 
pencalonannya tipis. 
"Julian Castro seharusnya tidak 
dipertimbangkan," kata Jones. 
"Kebintangannya jelas tidak tampak lagi, 
dan terutama karena ambisi Julian 
Castro untuk jadi Presiden," tutupnya.Badan Pemenangan Nasional (BPN) 

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 
meminta maaf telah mencatut foto 
mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo 
dalam baliho yang dipampang di Posko 
Pemenangan Solo.Anggota BPN 
Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean 
menyebut baliho itu dipasang oleh 
relawan di Solo."Kami juga meminta 
maaf kepada Jenderal Gatot atas 
tindakan kawan-kawan dan sahabat kami 
di lapangan yang memang mereka tidak 
menyadari dan menduga bahwa itu 
menimbulkan protes," kata Ferdinand 
saat dihubungi CNNIndonesia.com, 
Minggu (13/1).Ferdinand menyampaikan 
relawan di Solo memakai foto Gatot 
tanpa meminta izin karena yakin mantan 
Panglima TNI itu satu garis perjuangan 
meski tak bergabung dengan Prabowo-
Sandi.Kepala Divisi Advokasi dan 
Bantuan Hukum Demokrat itu 
memastikan BPN sudah menjalankan 
permintaan Gatot untuk menurunkan 
baliho itu."Kami hormati sikap Pak Gatot, 
kami sudah perintahkan untuk 
menurunkan foto Pak Gatot dari seluruh 
[baliho yang terpasang], kalau masih ada 
yang lain," ucap Ferdinand.Ia juga 

Tim Prabowo Catut Nama Gatot

menyebut sebenarnya BPN Prabowo-
Sandi telah melakukan pendekatan 
kepada Gatot untuk bergabung. Gatot 
dianggap punya basis massa dan 
pemikiran yang sama dengan paslon 
nomor urut 02.
"Sebelumnya sudah ada komunikasi 
yang dilakukan beberapa elite BPN, ya 
tapi beliau (Gatot) merasa belum 
waktunya mengambil posisi di 01 atau 
02, kami hargai," tambah dia.
Sebelumnya, Gatot Nurmantyo 
memprotes fotonya dipakai tanpa izin 
dalam sebuah baliho Prabowo-Sandi di 
Posko Pemenangan Solo. 
Di baliho itu terdapat foto Gatot masih 
lengkap berpakaian dinas Panglima 
TNI. Ada pula kalimat ucapan selamat 
atas pendirian posko tersebut.
Dalam akun Twitter-nya, Gatot 
mengaku tak tahu menahu soal 
pemasangan fotonya itu. 
Bahkan, ia mengaku tak pernah 
dimintai persetujuan atau 
pemberitahuan. "Untuk itu, saya mohon 
agar foto saya diturunkan dari baliho 
tersebut secepatnya," cuit Gatot, 
dikutip dari @Nurmantyo_Gatot, 
Minggu (13/1).
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Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 
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Tim Prabowo Catut Nama Gatot

menyebut sebenarnya BPN Prabowo-
Sandi telah melakukan pendekatan 
kepada Gatot untuk bergabung. Gatot 
dianggap punya basis massa dan 
pemikiran yang sama dengan paslon 
nomor urut 02.
"Sebelumnya sudah ada komunikasi 
yang dilakukan beberapa elite BPN, ya 
tapi beliau (Gatot) merasa belum 
waktunya mengambil posisi di 01 atau 
02, kami hargai," tambah dia.
Sebelumnya, Gatot Nurmantyo 
memprotes fotonya dipakai tanpa izin 
dalam sebuah baliho Prabowo-Sandi di 
Posko Pemenangan Solo. 
Di baliho itu terdapat foto Gatot masih 
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Dalam akun Twitter-nya, Gatot 
mengaku tak tahu menahu soal 
pemasangan fotonya itu. 
Bahkan, ia mengaku tak pernah 
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pemberitahuan. "Untuk itu, saya mohon 
agar foto saya diturunkan dari baliho 
tersebut secepatnya," cuit Gatot, 
dikutip dari @Nurmantyo_Gatot, 
Minggu (13/1).
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Putri presiden Amerika Serikat, Ivanka 
Trump disebut-sebut sebagai salah satu 
kandidat calon pemimpin organisasi 
internasional, Bank Dunia. Namanya 
muncul 
dalam 
laporan 
The 
Financial 
Times, 
yang dirilis 
pada 
Jumat 
(11/1/2019)
. Bersama 
Ivanka, 
juga 
terdapat 
nama 
mantan 
duta besar 
AS untuk 
PBB, Nikki 
Haley, yang 
mengundurkan diri pada Desember lalu. 
Selain keduanya, masih ada sejumlah 
kandidat lain yang disebut-sebut 
berpeluang menggantikan Jim Yong Kim 
sebagai presiden Bank Dunia yang akan 
resmi mundur pada 1 Februari 
mendatang. Beberapa nama yang 
diperkirakan akan turut dipertimbangkan 
sebagai kandidat dari AS yakni Wakil 
Menteri Keuangan untuk Urusan 
Internasional David Malpass, serta 
Kepala Badan Pengembangan 
Internasional Mark Green. Baca juga: 
Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim 
Mengundurkan Diri Ivanka, yang juga 
menjabat sebagai penasihat senior 
kepresidenan AS, turut berjasa dalam 
mendorong bantuan pendanaan 
kewirausahaan perempuan sebesar 1 
miliar dollar AS (Rp 14 triliun) pada 
2017. Departemen Keuangan AS tidak 
memberikan tanggapan atas kabar 
pencalonan putri Presiden Donald Trump 
itu. Namun salah seorang juru bicara 
mengatakan telah menerima "sejumlah 
besar rekomendasi". "Kami memulai 

Ivanka Kandidat Capres Bank Dunia 

Internasional 

proses peninjauan internal untuk calon 
asal AS. Kami berharap dapat bekerja 
sama dengan para pemimpin 
organisasi dalam memilih presiden 

baru," ujar 
juru bicara 
tersebut, 
seperti 
dilansir AFP, 
Minggu 
(13/1/2019). 
Di bawah 
perjanjian 
yang tidak 
tertulis, 
Amerika 
Serikat, 
selaku 
pemegang 
saham 
terbesar di 
Bank Dunia, 
selalu 
menjadi 

pihak yang memilih pemimpin 
organisasi internasional itu, sejak 
didirikan pasca-berakhirnya Pedang 
Dunia II. Namun hal tersebut tidak lagi 
sepenuhnya menjadi jaminan bahwa 
calon yang terpilih sebagai Presiden 
Bank Dunia bakal berasal dari AS. Jim 
Yong Kim menjadi calon Amerika 
pertama yang menghadapi proses 
pemilihan presiden Bank Dunia secara 
terbuka, dengan Dewan Bank Dunia 
menjamin proses pemilihan 
berdasarkan prestasi dan transparan, 
serta tanpa mengesampingkan 
kandidat non-AS. Kim mulai menjabat 
presiden Bank Dunia sejak 1 Juli 2012 
dan akan mundur dari jabatannya pada 
1 Februari 2019. Dia memutuskan 
mengakhiri masa jabatannya keduanya 
tiga tahun lebih cepat, pada Senin 
(7/1/2019). Dewan Bank Dunia telah 
mengumumkan akan mulai menerima 
nominasi untuk calon pemimpin 
organisasi yang baru pada awal bulan 
depan dan bakal memilih pengganti 
Kim pada pertengahan April.
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Pihak berwajib Polandia menangkap 
seorang karyawan Huawei asal Tiongkok 
dan seorang mantan pejabat keamanan 
Polandia atas tuduhan 
melakukan kegiatan 
mata-mata.Namun 
menurut keterangan 
pihak berwajib kepada 
Reuters, Jumat (11/1) 
waktu setempat, tuduhan 
tersebut terkait dengan 
tindakan individu, dan 
tidak terkait langsung 
dengan 
Huawei.Produsen 
peralatan telekomunikasi 
Huawei menghadapi 
pengawasan ketat di negara-negara Barat 
atas hubungannya dengan pemerintah 
Tiongkok dan tuduhan -- yang dipimpin 
Amerika Serikat -- bahwa peralatan itu 
dapat digunakan oleh Beijing untuk 
memata-matai.Tidak ada bukti yang 
dibeberkan kepada publik, dan Huawei 
telah berulang kali membantah klaim 
tersebut. Namun tuduhan itu telah 
menyebabkan sejumlah negara Barat 
membatasi akses Huawei ke pasar 
mereka.Juru bicara dinas keamanan 
Polandia, Stanislaw Zaryn, mengatakan 
Badan Keamanan Dalam Negeri (ISA) 
Polandia menahan seorang warga negara 
Tiongkok dan seorang mantan pejabat 
keamanan Polandia pada 8 Januari 
karena tuduhan melakukan kegiatan 
mata-mata.Dia mengatakan bahwa kedua 
pria itu telah mendengar dakwaan dan 
akan ditahan selama tiga bulan.
"Hal ini berkaitan dengan tindakannya, itu 
tidak ada hubungannya dengan 
perusahaan tempat dia bekerja," kata 
Zaryn tentang pria warga negara 
Tiongkok itu.Sumber Reuters yang 
mengetahui masalah ini mengatakan 
karyawan Huawei bernama Wang Weijing 
telah ditangkap, tetapi tidak dituntut.Profil 
LinkedIn Wang menunjukkan bahwa dia 
telah bekerja untuk divisi Polandia 
Huawei sejak 2011 dan sebelumnya 
menjabat sebagai atase untuk Konsul 

Karyawan Huawei Ditangkap Di Polandia

Jenderal Tiongkok di Gdansk dari 2006-
2011.Saluran TV publik Polandia TVP 
mengatakan bahwa pria Polandia itu 

adalah mantan 
perwira ISA. Pihak 
keamanan juga 
telah menggeledah 
kantornya saat ini, 
yakni perusahaan 
telekomunikasi 
Orange Polska. 
Kantor lokal 
Huawei juga 
digeledah, 
demikian TVP 
melaporkan.

Kementerian luar negeri Tiongkok 
mengaku prihatin dengan laporan itu, 
dan mendesak Polandia untuk 
menangani kasus ini dengan 
adil.Huawei, dalam pernyataan tertulis, 
mengatakan bahwa pihaknya 
mengetahui situasi tersebut. 
Namun tidak berkomentar lebih lanjut.
"Huawei mematuhi semua hukum dan 
peraturan yang berlaku di negara 
tempat Huawei beroperasi, dan kami 
mewajibkan setiap karyawan untuk 
mematuhi hukum dan peraturan di 
negara tempat mereka tinggal," kata 
Huawei, seperti dilansir Reuters.
Orange Polska mengatakan, dalam 
sebuah pernyataan, bahwa pihak 
keamanan pada Selasa (8/1) 
mengumpulkan materi terkait seorang 
karyawan, yang tidak diidentifikasi.

Internasional

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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Tanah Air

Kawasan Plaza Tenggara, Gelora Bung 
Karno, Senayan, Jakarta Pusat, dipadati 
ribuan orang berkaus kuning. 
Pada bagian depan kaus itu tertulis 'We 
Are Alumni for Jokowi'.Mereka adalah 
Gerakan Alumni Universitas Indonesia 
(UI) untuk Joko Widodo (Jokowi)-KH 
Ma'ruf Amin. 
Sore ini mereka akan mendeklarasikan 
dukungan untuk paslon nomor urut 01 
ini.Acara deklarasi sudah dimulai dari 
pukul 15:00 sampai 18:00 WIB. Sejak 
pukul 14:30 pendukung Jokowi yang hadir 
manyanyikan lagu-lagu nasional, salah 
satunya Garuda Pancasila.Pencoblosan 
suara akan digelar pada April nanti. 
Pasangan Jokowi-Ma'ruf bakal 
berhadapan dengan Prabowo Subianto-
Sandiaga UnoKomponis Addie MS 
dijadwalkan hadir dalam acara ini. Ia akan 
bertugas sebagai pemimpin saat 

Alumni UI Dukung Jokowi Di GBK

menyanyikan lagu kebangsaan.Jokowi 
dikabarkan akan hadir dalam acara ini. 
Pada gerbang masuk acara deklarasi 
terlihat ada Paspamres yang berjaga 
dan memeriksa setiap orang yang hadir.
Respons Relawan Prabowo
Terpisah, Direktur Relawan Prabowo-
Sandi, Ferry Mursyidan Baldan 
mengatakan masih banyak janji rezim 
Jokowi yang tidak terealisasi.
"Saya kira ada sebuah pengabaian 
yang kemudian memperlihatkan bahwa 
negeri ini dibiarkan
 punya masalah yang sedemikian rupa, 
dan tanpa ada penanganan dari 
pemerintah," kata Ferry sambil 
mengacungkan dua jari di Media Center 
Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, 
Jakarta Selatan, Sabtu (12/1)
Ferry sendiri pernah menjadi menteri di 
bawah pemerintahan Jokowi. 

Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Anda lupa, ya, tenggat waktu tugas 
yang diberikan atasan sudah lewat. 
Atasan memang sengaja mendiamkan 
karena dia lelah mengingatkan Anda.Oh 
ya, seorang kerabat dekat berkirim 
kabar baik. Meski tak terlalu tertarik, tak 
ada salahnya memberi respons
Keuangan : Banyak rezeki.
Asmara : Lagi bete .

Ada persoalan yang sebaiknya segera 
dibicarakan dengan anggota 
keluarga.Anda mengalami banyak 
kemajuan di bidang karier. Meski 
beberapa hal harus dikorbankan, tak 
ada yang perlu disesali. Semua ini demi 
masa depan yang lebih baik, kan?
Keuangan : Kalang kabut.
Asmara : Masih sensitif.

Tak perlu malu mengakui. Buka mata 
lebar-lebar sebab ada banyak 
kesempatan menghampiri.
Keuangan : Berhemat.
Asmara : Emosi negatif.

Saatnya menentukan segala sesuatu 
dengan memutuskan sendiri. Anda 
sudah dewasa dan tak sepatutnya 
terus-menerus bergantung kepada 
orang lain.
Keuangan : Lebih teliti.
Asmara : Orang lama.

Minggu ini, Anda boleh sedikit 
bersenang hati, meskipun ada pihak 
yang merasa kecewa dengan 
keberhasilan Anda.
Keuangan : Berinvestasi.
Asmara : Bagi waktu.

Jangan terburu-buru melibatkan orang 
lain untuk merealisasikan ide-ide 
Anda.Sebaiknya berkonsultasi dengan 
orang yang terpercaya dan ahli di 
bidangnya. Akan ada banyak pihak 
yang datang menawarkan hal-hal baru. 
Termasuk, peluang usaha. Lihat dulu 
dan pertimbangkan masing-masing 

pilihan. Siapa tahu Anda malah 
mendapatkan rezeki baru.
Keuangan : Ada kejutan.
Asmara : Beruntung.

Anda sebaiknya memperhatikan 
penampilan minggu ini. Siapa tahu 
perubahan ini akan membawa optimisme 
yang selama ini mengendap.
Keuangan : Belanja!
Asmara : Meletup-letup.

Dalam urusan apa pun, jangan 
menganggap enteng orang lain. Setiap 
orang pasti mempunyai kelebihan dan 
kelemahan. Jangan mengira hanya Anda 
yang paling unggul sebab hal ini bisa 
menjerumuskan Anda ke dalam 
kesombongan.
Keuangan:  Tak ada masalah.
Asmara:  Butuh perhatian.

Sudah saatnya Anda membuat 
keputusan.Tutup kuping saja dan 
usahakan kepala tetap dingin.Peluang 
masih terbuka lebar. Yuk, rekatkan 
hubungan bersamanya.
Keuangan : Tukar uang.
Asmara : Awal baru.

Bila Anda sedang jenuh, lebih baik 
beristirahat dan menyimpan tenaga.
Keuangan : Berlimpah.
Asmara : Makin menjauh.

Jangan biarkan “bibit-bibit” stres tumbuh 
subur dalam hidup Anda.Ada beberapa 
klien baru yang cenderung menyukai 
hasil kerja Anda. Meski demikian, jangan 
serta-merta menurunkan harga, ya!
Keuangan: Selalu hoki.
Asmara: Biasa-biasa saja.

Ada rezeki tak terduga. Bisa dari bonus 
atau cairnya invoice  yang sudah lama 
tertunda. Jangan lupa sisihkan untuk 
beramal, ya.

Keuangan:  Kas aman.

Asmara:  Beri hadiah.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
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Kawasan Plaza Tenggara, Gelora Bung 
Karno, Senayan, Jakarta Pusat, dipadati 
ribuan orang berkaus kuning. 
Pada bagian depan kaus itu tertulis 'We 
Are Alumni for Jokowi'.Mereka adalah 
Gerakan Alumni Universitas Indonesia 
(UI) untuk Joko Widodo (Jokowi)-KH 
Ma'ruf Amin. 
Sore ini mereka akan mendeklarasikan 
dukungan untuk paslon nomor urut 01 
ini.Acara deklarasi sudah dimulai dari 
pukul 15:00 sampai 18:00 WIB. Sejak 
pukul 14:30 pendukung Jokowi yang hadir 
manyanyikan lagu-lagu nasional, salah 
satunya Garuda Pancasila.Pencoblosan 
suara akan digelar pada April nanti. 
Pasangan Jokowi-Ma'ruf bakal 
berhadapan dengan Prabowo Subianto-
Sandiaga UnoKomponis Addie MS 
dijadwalkan hadir dalam acara ini. Ia akan 
bertugas sebagai pemimpin saat 

Alumni UI Dukung Jokowi Di GBK

menyanyikan lagu kebangsaan.Jokowi 
dikabarkan akan hadir dalam acara ini. 
Pada gerbang masuk acara deklarasi 
terlihat ada Paspamres yang berjaga 
dan memeriksa setiap orang yang hadir.
Respons Relawan Prabowo
Terpisah, Direktur Relawan Prabowo-
Sandi, Ferry Mursyidan Baldan 
mengatakan masih banyak janji rezim 
Jokowi yang tidak terealisasi.
"Saya kira ada sebuah pengabaian 
yang kemudian memperlihatkan bahwa 
negeri ini dibiarkan
 punya masalah yang sedemikian rupa, 
dan tanpa ada penanganan dari 
pemerintah," kata Ferry sambil 
mengacungkan dua jari di Media Center 
Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, 
Jakarta Selatan, Sabtu (12/1)
Ferry sendiri pernah menjadi menteri di 
bawah pemerintahan Jokowi. 

Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)
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pilihan. Siapa tahu Anda malah 
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Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki 
Tjahaja Purnama, diperkirakan menghirup 
udara bebas pada 24 Januari mendatang. 
Ahok, sapaannya, dipenjara karena kasus 
penistaan agama.Menanggapi kabar Ahok 
segera bebas, Partai Solidaritas Indonesia 
(PSI) mengaku gembira. Ketum PSI, Grace 
Natalie, menyebut Ahok orang yang berjasa 
memajukan Jakarta tapi justru dijebloskan 
ke penjara lewat politisasi SARA.Grace 
menambahkan, PSI juga didirikan lewat 
sosok Basuki Tjahaja Purnama yang 
menghidupkan. PSI pun mengucapkan 
selamat jelang kebebasan Ahok."Kepada 
Pak Ahok, saya dan teman-teman PSI 
mengucapkan selamat menghirup udara 
kebebasan," ucap Grace dalam pidatonya 
yang berjudul "Politik Akal Sehat, Politik 
Kaum Muda" di Festival 11 Bandung, 
Jumat, (11/9).Partai berlambang tangan 
menggenggam bunga tersebut akan selalu 
mendoakan Ahok sebagai sosok inspirasi 
dan terus mengobarkan semangatnya.
"Kami anak-anak PSI akan selalu 
mendukung, mendoakan, dan akan terus 

menjaga api yang telah dinyalakan 
Basuki Tjahaja Purnama," tambah 
Grace.Sebelumnya, Kepala Bagian 
Humas Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan Kementerian Hukum 
dan HAM Ade Kusmanto mengatakan 
dengan penambahan remisi pada natal 
2018, maka total potongan masa 
tahanan Ahok menjadi 3 bulan 15 hari.
"Total remisi didapat 3 bulan 15 hari. Jika 
diperhitungkan sejak tanggal penahanan 
9 Mei 2017, maka diperkirakan akan 
bebas pada bulan Januari 2019," kata 
Ade melalui siaran persnya, Selasa 
(11/12).Ade menjelaskan, Ahok 
mendapatkan remisi Natal 2018 selama 
1 bulan lantaran berkelakukan baik dan 
telah menjalani masa tahanan selama 
lebih dari 6 bulan.Pertimbangan lainnya 
karena Ahok tidak sedang menjalani 
hukuman disiplin selama 6 bulan terakhir.
"Ahok berkelakuan baik dan telah 
menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan 
dan tidak sedang menjalani hukuman 
disiplin dalam 6 bulan terakhir," ujar Ade.

Ahok Akan Bebas 24 Januari 2019

Tanah Air
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menghambat upaya kita untuk mencari 
tahu apa saja yang sudah dilakukan 
Rusia dan apa yang akan menjadi 
ancaman bagi keamanan nasional," 
kata Baker dalam kesaksiannya.
Sejauh ini memang tidak ada bukti 
yang diungkap ke publik tentang 
apakah 
Trump diam-diam menjalin hubungan 
atau melaksanakan instruksi dari 
pejabat pemerintah Rusia.
"Faktanya selama 1,5 tahun ini tidak 
ada bukti yang muncul menandakan 
tidak ada pelanggaran terhadap 
keamanan nasional, artinya mereka 
tidak menemukan apa-apa," kata 
Rudolp W Giuliani, pengacara Trump
FBI menggelar dua tipe penyelidikan, 
yaitu kriminal dan kontra-intelijen. 
Penyelidikan kriminal biasanya 
berujung pada pemecahan masalah 
dalam wujud penangkapan dan 
dakwaan, 
sementara kontra-intelijen bertujuan 
mencari fakta untuk mengetahui apa 
yang dilakukan kekuatan asing dan 
menghentikan segala bentuk kegiatan 
anti-Amerika, seperti pencurian 
rahasia negara atau
mempengaruhi kebijakan pemerintah. 
Dalam banyak kasus operasi 
penyelidikan ini dilakukan secara 
rahasia, bahkan bisa berlangsung 
bertahun-tahun dan tidak ada 
penangkapan.

Tak lama setelah Presiden Amerika 
Serikat Donald Trump memecat Direktur 
Biro Penyelidik Federal (FBI) James 
Comey, aparat penegak hukum di AS 
merasa khawatir tentang kemungkinan 
Trump selama ini secara diam-diam 
bekerja untuk Rusia melawan 
kepentingan Amerika.Sejumlah mantan 
pejabat penegak hukum dan sumber 
yang mengetahui kasus ini menuturkan 
hal itu kepada harian the New York 
Times.Untuk menangani hal ini FBI 
kemudian menggelar penyelidikan 
kontra-intelijen tentang apakah tindakan 
Trump bisa mengancam keamanan 
negara. 
Tak hanya itu FBI juga mencari tahu 
apakah Trump dengan sadar bekerja 
untuk Rusia atau tanpa sadar 
terpengaruh oleh Moskow.
Penyelidikan FBI juga mengarah pada 
persoalan apakah pemecatan Comey 
bisa memenuhi unsur keadilan.
Dikutip dari the New York Times, Jumat 
(11/1), sejumlah pejabat senior intelijen 
sebetulnya sudah curiga terhadap 
hubungan Trump dengan Rusia pada 
kampanye pemilu 2016.
 Tapi mereka menahan penyelidikan 
dengan pertimbangan belum ada 
kepastian bagaimana prosedur 
penyelidikan yang harus dilakukan dalam 
isu yang sensitif dan berdampak besar 
ini.
 Tapi peristiwa pemecatan Comey 
kemudian menjadi pemicu FBI untuk 
menggelar penyelidikan ini.
James Baker, pejabat di dewan jenderal 
FBI yang bertugas hingga akhir 2017 
mengatakan, 
jika Trump memecat Comey untuk 
menghentikan penyelidikan keterlibatan 
Rusia pada pemilu maka itu menjadi isu 
keamanan nasional karena tindakan itu 
mengganggu upaya FBI dalam 
penyelidikan keterlibatan Rusia pada 
pemilu 2016 dan apakah ada orang 
Amerika yang terlibat.
"Tidak hanya ini akan menjadi isu yang 
menghalangi penyelidikan, tapi juga 

Kekhawatiran FBI Terhadap Trump
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