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Money Grams $1 = Rp 13.640,- Kurs BI $1 = Rp 14.050,-

bersambung ke hal 3

Tutup Tiap 
Senin 
Dan

Selasa

Tutup Tiap 
Senin 

Dan
Selasa

Kongres Tahunan PSSI 2019 digelar 
pada hari Minggu (20/1) di Hotel Sofitel 
Nusa Dua, Bali. Pada hari Sabtu (19/1) 
ini para voter, delegate, observer telah 
datang ke lokasi Kongres sejak sabtu 
pagi untuk melakukan registrasi dan 
check in kamar Hotel. Registrasi 
sendiri mulai dibuka pukul 12.00 WIB 
hingga malam pukul 23.00 WITA. 
Selain itu, pihak keamanan Kongres 
PSSI 2019 juga sudah melakukan 
teknis teknis pengamanan di Hotel 
Aryaduta. “Selamat datang peserta 

Kongres Tahunan PSSI 2019. Semoga 
Kongres berjalan lancar dan sukses,” 
kata Ketua Umum PSSI, Edy 
Rahmayadi dalam sambutannya pada 
acara makan malam. Tak hanya 
memberikan kata pembukaan, Edy 
Rahmayadi juga mengumumkan kabar 
pengunduran dirinya dari posisi Ketua 
Umum PSSI. "Saya nyatakan hari ini 
saya mundur dari posisi ketua. Dengan 
syarat, jangan khianati PSSI ini," kata 
Edy Rahmayadi dalam pidato tersebut.

Bersih Bersih 
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"Jangan karena satu hal lain terus kita 
bercokol merusak rumah besar ini. 
Saya mundur bukan karena saya tidak 
bertanggungjawab," tutur Edy 
menambahkan. Edy menganggap sejak 
kepemimpinannya dari 2016 telah gagal 
menjalankan organisasi serta berharap 
seluruh elemen PSSI tetap akur. Terima 
kasih saudara-saudara sebangsa 
setanah air, besarkan PSSI kita ini. Lalu 
Edy memanggil pak Joko wakilnya 
untuk tampil ke depan. Setelah pak 
Joko tampil ke depan. Edy oun berkata : 
Saya serahkan bendera PSSI, saya 
minta semua loyal. Karena menurut 
statuta, ketika saya mundur otomatis 
wakil ketua mengemban jabatan saya 
sampai batas waktu apa yang jadi 
agenda, Saya mau profesionalisme, 

ikuti benar aturan main ini. Karena ini 
adalah jabatan suci. PSSI. Terima kasih 
atas perhatiannya, saya serahkan 
benderanya, kata Edy. Wakil Ketua Joko 
Driyono sebagai Ketua Umum 
Sementara hingga Kongres Luar biasa 

selanjutnya. 

Suporter sepakbola Indonesia memang 

Ketua Umum PSSI 

 yang tiba-tiba 
mengumumkan mundur dari jabatannya 
cukup mengejutkan. Sebab, malam 
sebelumnya, Edy bersikukuh tak mau 
mundur. "Terkejut, karena malam 
sebelum kongres saya hadir dan pak 
Edy masih bilang tidak mau mundur," 
kata Ketum Asprov Jabar, Tommy 
Apriyantono, yang hadir dalam acara 
Mata Najwa, PSSI Bisa Apa? Jilid 3, 
yang ditayangkan TransTV, Rabu (23/1). 

Edy 
Rahmayadi

menginginkan pembersihan menyeluruh 
lingkaran inti PSSI. Yang dimaksud 
pembersihan adalah penggantian 
pengurus yang dinilai telah lama 
bercokol di lingkaran inti PSSI tanpa 
memberikan prestasi berarti. Sudah jadi 
rahasia umum bahwa sebagian 
pengurus inti PSSI kini adalah wajah-
wajah lama yang itu-itu saja. Beberapa 
bahkan dinilai punya kepentingan untuk 
klub yang sahamnya mereka miliki. 
Kalau ada konflik kepentingan semacam 
ini, bagaimana bisa PSSI maju? Dengan 
demikian, perlu figur-figur calon Ketua 
Umum yang bebas dari konflik 
kepentingan. Sepak bola itu olah raga. 
Sepak bola itu lebih bersih dari politik. 
Tapi di Indonesia, semuanya bisa 

dijadikan komoditas melakukan 
tindakan-tindakan korup. Najwa Shihab, 
adalah seorang perempuan yang 
dengan berani melakukan 
pembongkaran dan pembedahan 
praktik-praktik busuk nan sistemik di 
kubu PSSI, yang membuat Indonesia 
dengan penduduk ratusan juta itu, tidak 
pernah mentereng di bidang sepak 
bola. Ia dan timnya sekarang sedang 
fokus ke dalam dugaan penyelewengan 
kebijakan di PSSI. PSSI itu adalah 
mengatur sepak bola, bukan mengatur 
skor. Pengaturan skor ini menjadi 
sebuah preseden buruk. Satgas Anti 
Mafia Bola pun dibentuk. Polri langsung 
menetapkan enam tersangka, yakni 
anggota Komite Eksekutif/ Executive 
Committee alias Exco, Johan Lin Eng, 
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eks anggota Komite Wasit Priyanto, 
anaknya Priyanto, Anik Yuni Artika 
Sari, anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi 
Irianto alias Mbah Putih, wasit Nurul 
Safarid dan anggota Direktorat Wasit 
PSSI Mansyur Lestaluhu. Penetapan 
enam 
tersangka 
pengaturan 
skor ini 
menjadi 
sebuah 
gebukan 
yang 
menggetark
an PSSI, 
termasuk 
Edy 
Rahmayadi
, sang 
ketum. 
"Tentu kami 
berharap [anggota exco PSSI tersangka 
pengaturan skor] dibekukan, 

kepengurusan seperti ini tidak mungkin 
efektif kalau ada yang tersangkut hukum. 
Kami kira sudahlah, hentikan exco yang 
bermasalah," kata Uden kepada 
CNNIndonesia.com, Sabtu (19/1). 
Sementara terkait kasus yang melibatkan 

Kepala Staf 
Ketua Umum 
PSSI Iwan 
Budianto atas 
dugaan suap 
penunjukan tuan 
rumah babak 8 
besar Piala 
Soeratin 2009, 
Karopenmas 
Polri Dedi 
Prasetyo 
menyebut masih 
mendalami 
kasus tersebut 
dengan meminta 

keterangan dari para saksi. Saat ini, 
Satgas Anti Mafia Bola Polri telah 
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ra usah 

meningkatkan kasus dugaan suap itu 
dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi 
mengungkapkan Iwan Budianto yang 
juga Chief Executive Officer (CEO) 
Arema FC berpotensi menjadi 
tersangka. Kala itu, Iwan yang 
menjabat sebagai Ketua Badan Liga 
Amatir Indonesia (BLAI) disebut 
meminta uang sebesar Rp140 juta 
kepada manajer Perseba Super 
Bangkalan Imron Abdul Fattah agar 
ditunjuk menjadi tuan rumah babak 8 
besar Piala Soeratin 2009. "Selama 
ini mereka belum dihentikan. Sanksi 
sosial sudah ada, tapi secara internal 
PSSI tidak melakukan apa-apa," ucap 
Uden. Lebih lanjut, Uden ingin 
Kongres PSSI kali ini menghasilkan 
sebuah kebijakan yang baru demi 

perubahan organisasi yang lebih sehat. 
"Jadi kami berharap kali ini semua voters 
memanfaatkan event ini untuk sama-
sama menyuarakan sebuah upaya 
perubahan. Harapannya, kali ini kongres 
PSSI harus menyuarakan perubahan 
dan bersih bersih di tubuh PSSI. Sudah 
lama timnas tidak berbicara di level Asia 
Tenggara. Saatnya perubahan 
sekarang," ucapnya. Joko Driyono yang 
akan memimpin Federasi Sepak bola 
Indonesia sebagai Pelaksana Tugas 
Ketua Ketua Umum PSSI sementara. 
Joko melanjutkan tanggung jawab dan 
tugas Edy Rahmayadi, yang 
menyatakan mundur dari jabatan Ketua 
Umum dalam Kongres PSSI 2019 di 
Bali. Sesuai statuta PSSI, pasal 39 ayat 
6 ; apabila Ketua Umum tidak ada atau 
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berhalangan, maka wakil ketua umum 
dengan usia tertua akan 
menggantikannya. Dalam konggres 
Joko mengatakan “Kita semua 
menghormati keputusan Pak Edy 
yang mengundurkan diri. Kita juga 
mengapresiasi peran dan sumbangsih 
Pak Edy untuk sepak bola Indonesia 
dalam dua tahun terakhir,” kata Joko 
dalam pidato pada penutupan 
Kongres. Joko menambahkan, 
tantangan PSSI ke depan sangat 
berat. Karena itu dibutuhkan kerja 
sama dan sinergi yang kuat dan solid 
baik internal PSSI maupun 
stakeholder lainnya. Joko Driyono 
mengungkapkan, fokus pada dua hal 
setelah resmi menjadi PLT ketua 
umum. Pertama, fokus pada program 
yang disetujui kongres, termasuk hal 
paling kontekstual adalah penguatan 
Komite Adhoc Integrity. Kedua, PSSI 
akan fokus pada penampilan tim 
nasional. Beberapa waktu ke depan, 

akan ada sejumlah event internasional 
untuk level U -16, U-19, U-22, kualifikasi 
AFF dan SEA Games. Mundurnya Edy 
Rahmayadi dari kursi Ketua Umum, 
memang sesuai harapan banyak pihak 
karena Edy rangkap jabatan. Namun, 
juga tetap.ada yang menyesalkan, 
karena pada akhirnya PSSI harus diurus 
oleh personal yang itu-itu saja, dan juga 
tidak dikehendaki publik sepakbola 
nasional. Mencari sosok yang tepat 
untuk mengurus sepakbola nasional juga 
bukan perkara mudah. Ada nama Erick 
Tohir dan Ahok yang diusulkan jadi ketua 
PSSI. Erick Thohir orang yang cukup 
pengalaman dan profesional dalam 
bisnis khususnya olahraga. Namun, 
Erick pun sebelas dua belas seperti Edy, 
sudah jadi Ketua KOI dan  sangat sibuk 
dengan bisnisnya yang besar, belum lagi 
sekarang juga turun gunung dalam 
mendukung pemenangan salah satu 
Paslon Presiden dan Wakil di Pemilu 
2019. Bila Erick yang jadi pilihan, Erick 

juga akan memiliki waktu sempit untuk 
mengurus PSSI jadi Ketua. Sementara 
PSSI harus dikelola oleh profesional yang 
waktunya memang benar-benar untuk 
sepakbola. Dan yang kedua adalah Ahok. 
Ahok sekarang sudah bebas, tidak ada 
jabatan yang diembannya. Sehingga 
Ahok mempunyai waktu untuk mengurus 
PSSI. Figur yang bersih, transparan, 
profesional adalah figur yang sangat 
cocok dipilih sebagai Ketua Umum PSSI 
yang baru. Mungkinkah Basuki Tjahaja 
Purnama dimunculkan sebagai salah satu 
kandidat Ketum PSSI? Sebagai sebuah 
kemungkinan, tentu saja mungkin. 
Karena Ahok orangnya cepat beradaptasi 
dan pintar. Karena memimpin PSSI harus 
pribadi pribadi yang bersih yang tak silap 
dengan uang suap. Kita paham, PSSI 
adalah lahan basah. Tahun 2017 lalu, 
PSSI surplus anggaran sampai 3 milyar! 
Ketua Umum PSSI memang secara 
aturan kelembagaan tidak menerima gaji. 
Akan tetapi, posisi sebagai Ketua Umum 
tentu sangat menggiurkan, apalagi bagi 
orang-orang yang memang berniat korup. 

Ada potensi keuntungan pribadi yang 
bisa digaet dari kongkalikong dengan 
aneka pihak demi memperlancar 
urusan mereka. Karena itu, perlu 
Ketum baru yang bersih dari niat 
korup. Figur-figur itu haruslah pribadi 
pribadi transparan yang berani 
menyuarakan kebenaran tanpa tedeng 
aling-aling. Ia juga harus siap 
menerima kritikan. Ia harus siap diaudit 
baik sebelum menjabat maupun 
selama menjabat nanti. Figur-figur 
yang kita harapkan menjadi Ketum 
PSSI baru haruslah juga profesional. 
Tak boleh ada lagi pemain titipan di 
timnas. Tak boleh lagi ada tebang pilih 
dalam menjatuhkan sanksi bagi klub 
pelanggar aturan. Kita berharap PSSI 
di masa depan bisa lebih baik, dan diisi 
oleh para professional yang benar 
benar ingin memajukan sepak bola 
tanah air, bukan para mafia. Dengan 
demikian, sepak bola nasional bukan 
lagi menjadi "biang kerok", dan kita tak 
perlu lagi memutar sebuah "lagu lama 
kaset kusut" berjudul "Revolusi PSSI". 
Semangat untuk PSSI.
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Tanah Air

Liliyana Natsir tidak bisa menahan tangis 
di upacara perpisahan jelang 
berlangsungnya final Indonesia Masters 
2019 di Istora Senayan, Minggu (27/1).
Istora Gelora Bung Karno sudah penuh 
sesak 
dengan 
penonton 
saat waktu 
menunjukkan 
pukul 11.30 
WIB. Mereka 
sudah 
menunggu 
sejak pagi, 
bahkan ada 
banyak yang 
telah 
menjejakkan 
kaki di 
Senayan 
sejak belum 
ada matahari.
Jika 
penonton 
sudah 
menunggu 
sejak pagi, 
maka Liliyana 
Natsir sendiri 
sudah terlihat 
menyiapkan 
hati untuk 
acara 
perpisahan 
sebelum final 
Indonesia 
Masters 2019 
dimulai. 
Pensiun 
untuk 
seorang atlet bukan perkara mudah dan 
hal itu terlihat jelas sejak Liliyana masuk 
ke arena Istora Senayan.
Diiringi dengan sejumlah nama-nama 
yang punya peran penting dalam 
kariernya seperti Nova Widianto dan 
Richard Mainaky, Liliyana datang 
bersama dua pebulutangkis muda 
Indonesia Rahmat Hidayat dan Febi 

Merelakan Liliyana Natsir Pergi
Setianingrum.Untuk sekadar 
mengucap kata pertama, Liliyana 
butuh beberapa kali helaan napas 
sebelum ia bisa menyapa Istora. Suara 
Liliyana terdengar lebih berat dari 

biasanya. 
Ada rasa 
haru yang 
berusaha ia 
tahan sekuat 
tenaga 
untuk tak 
berubah 
wujud jadi 
air mata.
"Hari ini, 
Minggu, 27 
Januari 
2019, saya 
menyatakan 
pensiun 
menjadi atlet 
profesional 
bulutangkis," 
ujar Liliyana 
di awal 
sambutanny
a.
Bicara 
Liliyana 
Natsir mulai 
jelas ketika 
ia berbicara 
tentang rasa 
bangga 
telah 
berjuang 
untuk sekian 
waktu lama 
untuk 
Indonesia."D

unia inilah yang membesarkan nama 
saya, dan dunia inilah yang membuat 
saya bisa memberikan yang terbaik 
untuk bangsa. Saya ingin adik-adik 
saya jadi pemenang-pemenang yang 
baru," kata Liliyana.Liliyana Natsir 
menangis ketika memberikan 
sambutan.Liliyana Natsir menangis 
ketika memberikan sambutan. (CNN 

Ketua Umum Partai Bulan Bintang 
(PBB) Yusril Ihza Mahendra jajaran 
kader dan pengurus partai mematuhi 
keputusan pleno DPP mendukung 
pasangan 
Joko 
Widodo dan 
Ma'ruf Amin 
di Pilpres 
2019.
Yusril 
berharap 
tak ada lagi 
suara 
sumbang di 
akar rumput 
yang 
berpaling 
mendukung 
pasangan 
oposisi, 
Prabowo 
Subianto 
dan Sandiaga Uno.
Mengutip Ketua Majelis Syuro PBB MS 
Kaban, Yusril mengingatkan kembali 
agar anggota partai wajib satu 
komando."Sudah diputuskan dan 
diterima, inilah partai. Dan saya 
mengutip apa yang diucapkan Pak 
Kaban lima tahun lalu, ya harus satu 
komando. Komando siapa, ya ketua 
umum. Suka tidak suka harus 
dijalankkan," kata Yusril di kawasan 
Ancol, Jakarta Utara, Minggu 
(27/1).Yusri mengatakan sudah 
seharusnya seluruh anggota partai 
menaati keputusan soal dukungan 
pada Pilpres. Terlebih hal tersebut 
murni bukan dari keputusan 
pribadinya.Yusril mengatakan 
keputusan untuk mendukung pasangan 
petahana sudah sesuai dengan 
mekanisme partai, Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga PBB 
Dewan Pimpinan Pusat (DPP)."Dan ini 
keputusan bukan pribadi, saya ketua 
umum tidak bisa memutuskan, Pak 
Kaban juga. Wewenang memutuskan 
rapat pleno pusat. Dan segala 

PBB Resmi Dukung Jokowi - Amin

Tanah Air

mekanisme partai sudah dilalui," 
ujarnya.Yusril juga menyampaikan 
bahwa Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) PBB yang berlangsung hari 

ini di Ancol 
bukan acara 
untuk 
kembali 
berdiskusi 
menentukan 
pilihan, 
melainkan 
memperkuat 
dukungan 
PBB kepada 
Jokowi 
Ma'ruf.
"Jadi 
rakornas ini 
sebenarnya 
merupakan 
suatu ajang 
pertemuan 

untuk kami melakukan konsolidasi, tukar 
pikiran, melakukan sosialisasi dan 
lainnya. Tapi secara resmi keputusan 
sudah diambil oleh DPP PBB beberapa 
waktu lalu," ungkapnya.Sebelumnya 
diberitakan sebanyak 80 calon legislatif 
PBB mendukung Prabowo-Sandiaga. 
Mereka pun menyebut pihaknya sebagai 
poros Makkah. Sedangkan jumlah 
keseluruhan caleg PBB tercatat sekitar 
15.000 orang. Dari jumlah tersebut, 
Yusril menganggap caleg yang 
mendukung kepada Prabowo-Sandi tidak 
mewakili suara partai. Kendati demikian, 
Yusril mempersilahkan kalau ada 
anggota partainya yang beda pilihan.
"Tapi itu merupakan pilihan dan 
dukungan pribadi. Dan ekspresinya tidak 
boleh atas nama institusi partai," 
katanya."Jadi tidak ada apa istilahnya itu 
caleg poros Mekah, atau lain-lainnya. 
Karena yang mengangkat orang menjadi 
caleg itu partai, bukan yang lain. Jadi 
keputusan sudah diambil diharapkan 
semua taat pada putusan. Tapi kami 
tetap mentolerir beda pendapat di partai," 
ucap Yusril.
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Info SIP
 Banyak orang memasang tanaman hias 
di dalam rumah untuk memperindah 
sudut-sudut rumah. Namun apakah 
terdapat efek menyehatkan dari 
kebiasaan yang satu ini?
keuntung
an dari 
memasan
g tumbuh-
tumbuhan 
telah 
banyak 
dipelajari. 
Selain 
karena 
dapat 
mendingi
nkan 
suasana, 
tetumbuh
an hijau 
juga 
dapat 
memberi 
efek 
positif 
pada kesehatan mental.
"Bahkan telah umum diketahui bahwa 
tanaman memberikan perubahan positif 
pada aktivitas elektrik otak, ketegangan 
otot, dan aktivitas jantung," ujar 
Larcombe dari Edith Cowan University 
dilansir dari The Conversation.
Penelitian juga menemukan bahwa 
wanita yang terpapar tumbuh-tumbuhan 
baik di dalam maupun luar ruangan 
memiliki tingkat kematian lebih rendah 
dibanding rekan mereka yang lain. 
Hal ini juga mencakup rendahnya 
kematian oleh penyakit yang 
berhubungan dengan pernapasan dan 
kematian karena kanker.
Banyak orang menyebut bahwa melihat 
tumbuhan hijau dapat menimbulkan 
perasaan santai dan tenang. Pada pasien 

Manfaat Tanaman Di Dalam Rumah
rumah sakit, diketahui bahwa mereka 
yang terpapar tananman hijau ini 
cenderung memiliki tekanan darah 
yang rendah, rasa sakit, kecemasan, 
dan kelelahan.

selain 
karena 
peman
dangan 
yang 
dihasilk
an, 
aroma 
tanama
n juga 
dapat 
menim
bulkan 
efek 
positif 
pada 
mood. 
Aroma 
tumbuh
an 
seperti 

lavender dan melati diketahui dapat 
membantu menghadirkan ketenangan.
Berkebun baik secara kecil-kecilan di 
dalam ruangan dapat menimbulkan 
manfaat seperti terapi hortikultura. 
Interaksi secara aktif dengan tanaman 
di dalam ruangan ini baik hanya dalam 
bentuk memberi air setiap hari dapat 
membantu orang dewasa untuk 
sembuh dari stres yang berhubungan 
dengan pekerjaan.
Melihat berbagai pengaruh positif yang 
dimiliki oleh tanaman ini pada 
kesehatan mental seseorang, maka 
penting untuk melakukannya. 
Karena melakukan tindakan kecil saja 
dapat berdampak positif, maka 
sebaiknya kamu mulai berkebun untuk 
meningkatkan kesehatan mentalmu.

Indonesia/Andry Novelino)
Liliyana juga punya pesan yang harus 
diresapi oleh pemain-pemain muda 
Indonesia. Dalam lebih dari satu 
dekade terakhir, Liliyana adalah baris 
pertama andalan Indonesia untuk 
meraih prestasi pada berbagai 
kejuaraan di dunia. Liliyana berharap 
tugas itu bisa diemban dengan baik 
oleh generasi selanjutnya.
"Kekalahan itu tidak memalukan, yang 
memalukan adalah saat kalian 
menyerah," tutur Liliyana.
Dalam upacara perpisahan itu, Liliyana 
melihat video kemenangan 
Tontowi/Liliyana di Olimpiade Rio de 
Janeiro 2016. Selain itu juga ada 
ucapan dan kesan-kesan dari banyak 
pemain-pemain dunia yang pernah jadi 
rival-rival Liliyana di lapangan.
Liliyana juga mengucapkan terima 
kasih kepada banyak pihak, mulai dari 
PBSI, pelatih, rekan-rekan di pelatnas, 
hingga kedua orang tuanya, Beno 

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

Natsir dan Olly Maramis.
Pada hari terakhirnya sebagai 
pebulutangkis profesional, Liliyana 
kembali memberi penegasan bahwa ia 
adalah atlet dengan motivasi dan tekad 
yang tinggi.
"Hari ini saya masih bertanding di babak 
final melawan ganda China. Buat Istora 
bergetar," ujar Liliyana berpesan.
Liliyana sepertinya tak mau ada 
perpisahan yang diiringi air mata. Ia 
mengaku berdiri lama di podium bisa 
membuatnya menangis. Namun tetap 
ada air mata yang mengalir. Liliyana tak 
bisa sepenuhnya menahan air mata di 
hari terakhirnya sebagai atlet bulutangkis 
Indonesia.
Air mata itu mengalir, lepas dari kontrol 
dan kendali Liliyana Natsir yang tengah 
mengucapkan kata demi kata. "Terima 
kasih, sampai jumpa di lain 
kesempatan," ucap Liliyana.
27 Januari 2019, hari ini hari yang penuh 
haru untuk bulutangkis Indonesia.
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haru untuk bulutangkis Indonesia.
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Pori-pori kulit yang tersumbat pada 
daerah dau dapat menyebabkan 
komedo hitam atau blackhead yang 
membandel, dan membuat kulit Anda 
terlihat kusam dan tidak bersih. Dan 
yang lebih menyebalkan, komedo-
komedo ini sangat sulit untuk 
disingkirkan!
Banyak yang merekomendasikan 
pengobatan alami untuk mengurangi 
komedo 
khususny
a di 
bagian 
dagu 
Anda. 
Jika Anda 
bertanya-
tanya, 
bahan 
alami apa 
saja yang 
bisa 
digunaka
n untuk 
mengusir 
komedo, maka tips ini sangat cocok 
untuk Anda!
Tea tree oil
Kandungan antibakteri pada tea tree oil 
dapat membantu menghilangkan racun 
dari pori-pori kulit, sehingga ini dapat 
membantu Anda menghilangkan 
komedo yang mengganggu.
Cara menggunakan:
Campuran 2 tetes tea tree oil dengan 
setengah sendok teh minyak kelapa.
Oleskan campuran ini di seluruh area 
dagu.
Setelahnya, diamkan selama 10 menit.
Bilas dagu Anda hingga bersih 
menggunakan air hangat.
Oatmeal
Sifat eksfoliasi dalam oatmeal 
membuatnya menjadi pengobatan yang 
ideal untuk mengusir komedo jauh-jauh 
dari dagu Anda.
Cara menggunakan:
Campurkan setengah sendok teh 
oatmeal yang sudah direbus dengan 1 

Mengatasi Komedo Di Wajah

sendok teh air perasan lemon.
Gosokkan dengan lembut campuran ini 
ke area dagu Anda.
Terus gosok selama beberapa menit 
sebelum mencucinya dengan air hangat.
Steam wajah
Steam wajah juga dapat digunakan untuk 
membuka pori-pori yang tersumbat dan 
membantu mengatasi komedo di area 
dagu Anda.

Cara 
menggu
nakan:
Tutupi 
kepala 
Anda 
dengan 
handuk 
dan 
letakkan 
wajah 
Anda di 
atas 
baskom 
yang 
berisi air 

panas.
Biarkan uap membasahi wajah Anda 
selama 5-10 menit.
Lakukanlah steam wajah satu kali dalam 
seminggu untuk mendapatkan kulit yang 
bebas dari komedo.
Bubuk kulit jeruk
Salah satu pengobatan alami untuk 
mengatasi masalah komedo di area dagu 
ialah dengan menggunakan bubuk kulit 
jeruk. Ini mengandung antioksidan yang 
dapat menghilangkan racun dari pori-pori 
dan membatu Anda mendapatkan dagu 
yang bebas dari komedo.
Cara menggunakan:
Campurkan setengah sendok teh bubuk 
kulit jeruk dengan 1 sendok teh air 
mawar.
Oleskan campuran ini pada bagian dagu 
Anda.
Biarkan masker kulit jeruk mengering 
selama 10 menit.
Bilas kembali dagu Anda hingga bersih 
menggunakan air hangat.

Jual Buku 

Kebijakan

 267 - 438 - 3084

AHOK
   Hubungi

APHI
AHOKER
Philadelphia

$100
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Tanah Air

Eka Tjipta Meninggal Dunia

Pengusaha Eka Tjipta Widjaja 
meningGal dunia pada Sabtu malam 
(27/1/2019) di 
Jakarta pada 
usianya yang 
ke-98. Pria 
yang memulai 
bisnisnya di 
Makassar itu 
menorehkan 
sejarah besar 
di dunia bisnis 
sebagai 
pendiri Sinar 
Mas.Berdasar
kan 
perhitungan 
terakhir 
Forbes di 
penghujung 
tahun 2018, 
Eka Tjipa 
Widjaja adalah 
orang terkaya 
nomor tiga di 
Indonesia. Hartanya ditaksir mencapai 
USD 8,6 miliar atau Rp 121,1 triliun. 

Kekayaannya akan diwariskan ke 15 
anak-anaknya berasal dari dua 

pernikahannya
.
Para anak-
anak Eka 
Tjipta Widjaja 
adalah Teguh, 
Oei Hong 
Leong, Franky, 
Indra, Frankle, 
Muktar, Jimmy, 
Fenny, 
Sukmawati, 
Ingrid, Nanny, 
Lanny, Inneke, 
Chenny, 
Meilay, dan 
Jetty. 
Semuanya 
membawa 
nama Widjaja.
Berawal dari 
bisnis 
makanan yang 

Eka Tjipta Widjaja rintis saat remaja, 
kini Sinar Mas bergerak di berbagai lini 

Peristiwa tidak mengenakkan dialami 
sebuah keluarga yang akan menaiki 
pesawat komersial Amerika Serikat. 
Keluarga yang akan pulang ke Detroit, 
Michigan, Amerika Serikat itu diusir dari 
pesawat American Airlines karena bau 
badan mereka.Yossi Adler mengatakan 
bahwa dirinya dan istrinya, Jennie serta 
bayi perempuan mereka yang berumur 
19 bulan, berencana pulang ke rumah 
mereka di Detroit pada Rabu (23/1) 
malam waktu setempat setelah berlibur 
di Miami, Florida. Namun betapa 
terkejutnya mereka ketika menaiki 
pesawat di Bandara Internasional 
Miami, mereka diperintahkan untuk 
kembali ke bandara pada esok hari.
"Tiba-tiba, begitu mereka membawa 
kami pergi, mereka menutup pintu 
gerbang dan kemudian berkata, "Maaf, 
Tuan, beberapa orang mengeluhkan 
bau badan Anda dan kami tak bisa 
mengizinkan Anda," ujar pria itu 
menirukan ucapan awak kabin 
American Airlines."Kami tidak bau 
badan," cetus Adler membela diri. "Tak 
ada yang salah dengan kami," ujarnya 
seperti dilansir media The Star, Sabtu 

Diusir Dari Pesawat Karena Bau Badan

Amerika

(26/1/2019).
Adler mengatakan, pesawat kemudian 
terbang dengan membawa bagasi 
keluarganya. Adler bersikeras ingin 
mengetahui alasan sebenarnya 
pengusiran mereka. "Saya ingin mereka 
mengakui apa yang sebenarnya terjadi 
dan mengatakan yang sebenarnya 
kepada saya," kata Adler. 
Manajemen maskapai American Airlines 
memberikan penjelasan mengenai 
insiden pengusiran tersebut. Pihak 
maskapai menyatakan, mereka telah 
menempatkan Adler dan keluarganya di 
sebuah hotel. Tiket pesawat juga telah 
diberikan kepada mereka untuk ikut 
dalam penerbangan hari berikutnya, 
Kamis (24/1) waktu setempat.
"Keluarga Adler diminta turun dari 
pesawat semalam, setelah sejumlah 
penumpang dan anggota kru kami 
mengeluhkan bau badan mereka," 
demikian disampaikan American Airlines 
dalam sebuah pernyataan. "Keluarga 
diberikan akomodasi dan makanan hotel, 
serta mendapat tiket untuk penerbangan 
ke Detroit hari ini," demikian disampaikan 
seperti dilansir media NBC News. 
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dan telah menjadi kerajaan bisnis. Di 
antaranya agribisnis, ritel, jasa 
keuangan, real estate, dan banyak 
lainnya.Sejumlah perusahaan grup 
Sinar Mas pun sebagian mencatatkan 
saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Perusahaan tersebut antara lain PT 
Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT 
Bank Sinarmas Tbk (BSIM), PT 
Puradelta Lestari Tbk (DMAS), PT 
Delta Dunia Makmur Tbk (DOID), PT 
Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSA), 
PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI).
Kemudian, ada PT Smartfren Telecom 
Tbk (SMAR), PT Sinarmas Multiartha 
Tbk (SMMA), dan PT Tjiwi Kimia Tbk 
(TKIM). Kini, Sinar Mas yang didirikan 
Eka Tjipta Widjaja di Makassar ini 
telah memiliki 380 ribu pegawai.
Selain itu, ada pula Eka Tjipta 
Foundation, sebuah yayasan di bidang 
pendidikan dan kenanusiaan yang 
dikelola keluarga Widjaja.
20151206-Inilah 10 Orang Terkaya di 
Indonesia Versi Majalah Forbes 2015
Eka Tjipta Widjaja merupakan pendiri 
sekaligus pemilik dari Sinar Mas 
Group. Pada 2015 ini, ia menduduki 
peringkat keempat orang terkaya di 

Indonesia dengan jumlah kekayaan 
senilai USD 5,3 miliar/Rp 71 triliun. 
(forbes.com)
Kabar duka menyelimuti dunia usaha 
Indonesia. Pendiri grup Sinar Mas Eka 
Tjipta Widjaja tutup usia pada Sabtu 26 
Januari 2019."Telah meninggal dunia 
pendiri Sinar Mas Bapak Eka Tjipta 
Widjaja pada usia 98 tahun. Pada pukul 
19.43 WIB, Sabtu 26 Januari 2019. 
Jenazah akan disemayamkan di rumah 
duka RSPAD Gatot Subruto,” ujar Juru 
Bicara Grup Sinar Mas Gandhi 
Sulityanto, lewat pesan singkat yang 
diterima Liputan6.com.
Saat ditanya mengenai sebab 
meninggalnya Eka Tjipta, Gandhi 
menuturkan karena faktor usia. 
"Meninggal karena usia," kata dia.
Eka Tjipta Widjaja lahir pada 1921 di 
Quanzhou, China. Ia merupakan salah 
satu pengusaha besar di Indonesia 
yang dikenal sebagai pendiri grup Sinar 
Mas.Ia masuk daftar orang ketiga 
terkaya di Indonesia versi Forbes 2018. 
Pada 2018, kekayaannya menyusut 
menjadi USD 8,6 miliar. Bisnis utama 
yang digelutinya dari kertas, agribisnis, 
properti dan jasa keuangan.
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Erick Thohir akhirnya resmi melepas 
seluruh kepemilikan sahamnya sebesar 
31,05 persen di klub sepak bola dunia, 
Inter Milan. Pembeli saham Erick ini ialah 
sebuah perusahaan investasi asal Hong 
Kong, 
LionRock 
Capital.
Lepas 31,05 
Persen 
Saham Inter 
Milan, ini 
Besaran 
Untung 
Diraup Erick 
Thohir
Menurut 
laporan dari 
Il Sole 24 
Ore, pada 
2013, Erick 
Thohir membeli 70 persen kepemilikan 
klub Inter Milan seharga 250 juta Euro. 
Saat menjual mayoritas sahamnya pada 
Suning Group pada 2016, Erick Thohir 
mendapat keuntungan dari capital gain 
mencapai 30 juta Euro.
Sementara, investasinya pada Inter Milan 
sejak 2013, membuat Erick Thohir 
mendapat pemasukan 15 juta Euro dari 
bunga yang dibayarkan klub. Hingga 
akhirnya dia melepas seluruh 

Erick Thohir Lepas Saham Inter Milan

kepemilikan sahamnya sebesar 31,05 
persen yang ditengarai seharga 150 
juta Euro, Erick Thohir masih mendapat 
untung sekitar 100 juta Euro.
“Total keuntungan selama masa 

kepemilikan 
bisa 
mendekati 
150 juta Euro 
(setara Rp 2,4 
triliun dengan 
asumsi Rp 
16.035). Itu 
suatu angka 
yang 
fantastis," tulis 
laporan 
tersebut.
Seperti 
diketahui, 
Pemimpin 

LionRock ialah Daniel Kar Keung 
Tseung yang juga merupakan jebolan 
Universitas Princeton dan 
Harvard.LionRock didirikan pada 2011 
dan tahun lalu mencatatkan laba usaha 
sebesar USD 5,4 juta. Portofolionya 
sejauh ini ialah memiliki saham di Hailo, 
perusahaan transportasi online di Italia. 
Selain itu, LionRock juga merupakan 
investor di Suning Sport, pengelola Inter 
Milan.

Bola

Perdana Menteri (PM) Inggris, Theresa 
May, menolak seruan untuk 
berkompromi dengan partai-partai 
oposisi terkait Brexit, dan akan 
melanjutkan rencana untuk kembali ke 
Brussels dan meminta konsesi baru 
dari Uni 
Eropa 
(UE).May 
menolak 
tuntutan, 
termasuk 
dari kepala 
stafnya 
Gavin 
Barwell, 
untuk 
melunakkan 
posisinya 
atas isu-isu 
seperti 
serikat pabean agar bisa mendapatkan 
suara dari Partai Buruh. Sebagai 
gantinya, May mengatakan kepada 
kabinet bahwa dirinya akan menuntut 
konsesi dari UE atas masalah 
penghalang (backstop) yang 
kontroversial di Irlandia 
Utara.Penghalang itu dirancang untuk 
menghindari perbatasan keras antara 
Irlandia Utara, yang merupakan bagian 
dari Inggris, dan Republik Irlandia jika 
pembicaraan gagal sebelum akhir 
periode transisi Brexit.
Baik Inggris maupun Irlandia sama-
sama menolak perbatasan keras (hard 
border) dengan penjagaan militer di 
perbatasan Irlandia Utara dan Irlandia. 
Itu sebabnya, jika tidak ada 
kesepakatan selama 21 bulan masa 
transisi yang bisa diperpanjang setelah 
Brexit pada 29 Maret 2019, maka 
diterapkan klausul backstop.
Situasi itu secara umum membuat 
Irlandia Utara tetap selaras dengan 
aturan UE sehingga memungkinkan 
pergerakan barang dan manusia 
secara bebas seperti saat ini dan terus 
berlanjut. Tapi, kelompok serikat 
pekerja menolak Irlandia Utara tidak 

PM May Tolak Kompromi Dengan Partai Buruh
diperlakukan berbeda seperti wilayah 
Inggris lainnya, sehingga May harus 
merundingkan lebih lanjut hal itu kepada 
UE.
PM May dilaporkan berusaha 
mengajukan yang disebut klausul 

matahari terbenam 
untuk masalah 
backstop, artinya 
setelah matahari 
terbenam akan 
berhenti memiliki efek 
apa pun. Kepala 
perundingan UE 
Michel Barnier 
menolak usulan itu, 
Senin (21/1), 
menyatakan bahwa 
kesepakatan saat ini 
yang disetujui dengan 
PM adalah 

kesepakatan terbaik.“Sekarang saatnya 
untuk para pemimpin Inggris membangun 
mayoritas yang stabil dan politis untuk 
satu kesepakatan. Kami menunggu 
langkah selanjutnya, dan kami siap 
bekerja lagi untuk deklarasi politik,” kata 
May.Rencana backstop, yang telah 
ditolak berulang kali oleh UE dan Irlandia, 
perlu didukung oleh Majelis Renda dalam 
pemungutan suara akhir bulan ini, 
sebelum dirundingkan dengan UE lalu 
divoting kembali oleh parlemen Inggris 
bulan Februari 2019.May ingin UE 
memberikan jaminan yang mengikat 
secara hukum bahwa backstop hanya 
langkah sementara. Anggota parlemen 
dari berbagai partai mendesak May agar 
berpikir ulang dengan mengusulkan 
sejumlah amandemen yang didesain 
mengambil alih proses Brexit dari tangan 
PM.Diantaranya, rencana untuk 
mendesak PM menambah proses dua 
tahun dalam Pasal 50 untuk membawa 
Inggris keluar dari UE pada 29 Maret 
nanti, dan mendesak menyerahkan 
kendali atas keseluruhan proses kepada 
kelompok backbencher yaitu anggota 
parlemen yang tidak memiliki jabatan 
resmi di pemerintahan atau partai oposisi.
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Inter Milan. Pembeli saham Erick ini ialah 
sebuah perusahaan investasi asal Hong 
Kong, 
LionRock 
Capital.
Lepas 31,05 
Persen 
Saham Inter 
Milan, ini 
Besaran 
Untung 
Diraup Erick 
Thohir
Menurut 
laporan dari 
Il Sole 24 
Ore, pada 
2013, Erick 
Thohir membeli 70 persen kepemilikan 
klub Inter Milan seharga 250 juta Euro. 
Saat menjual mayoritas sahamnya pada 
Suning Group pada 2016, Erick Thohir 
mendapat keuntungan dari capital gain 
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bunga yang dibayarkan klub. Hingga 
akhirnya dia melepas seluruh 

Erick Thohir Lepas Saham Inter Milan
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juta Euro, Erick Thohir masih mendapat 
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“Total keuntungan selama masa 

kepemilikan 
bisa 
mendekati 
150 juta Euro 
(setara Rp 2,4 
triliun dengan 
asumsi Rp 
16.035). Itu 
suatu angka 
yang 
fantastis," tulis 
laporan 
tersebut.
Seperti 
diketahui, 
Pemimpin 

LionRock ialah Daniel Kar Keung 
Tseung yang juga merupakan jebolan 
Universitas Princeton dan 
Harvard.LionRock didirikan pada 2011 
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Bola
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PM May Tolak Kompromi Dengan Partai Buruh
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Negara-negara besar Eropa mulai 
cenderung bakal mendukung pemimpin 
oposisi Venezuela, Juan Guaido. Mereka 
bakal mendukung Guaido dengan 
catatan jika Presiden Nicholas Maduro 
tak segera mengambil langkah 
mengadakan pemilihan umum darurat 
dalam waktu delapan hari ke depan.
Negara-negara seperti Inggris, Jerman, 
Prancis dan Spanyol sudah menyatakan 
mereka akan mengakui Guaido kecuali 
pemilu di Venezuela dilakukan, dikutip 
dari Reuters, Minggu (27/1).
"Pemerintah Spanyol memberi Nicolas 
Maduro delapan hari untuk mengadakan 
pemilihan yang bebas, transparan dan 
demokratis," kata Perdana Menteri 
Spanyol Pedro Sanchez dalam 
pernyataannya."Jika itu tidak terjadi, 
Spanyol akan mengakui Juan Guaido 
sebagai presiden sementara yang 
bertanggung jawab atas pemilihan ini."
Kemudian Presiden Prancis Manuel 
Macron mengirim tweet yang kian 
menggemakan pernyataan Sanchez di 
waktu yang hampir bersamaan.
"Kecuali jika pemilihan diumumkan dalam 

Eropa Condong Dukung “Kudeta” Venezuela

waktu delapan hari, kami akan siap 
mengakui @ jguaido sebagai 'Presiden 
yang bertanggung jawab' di Venezuela 
untuk memicu proses politik," kata 
Macron dalam twitnya.
Seorang juru bicara pemerintah 
Jerman mentweet pesan yang sama 
tak lama setelah pernyataan dari 
Presiden Spanyol dan Prancis.Pun 
menteri luar negeri Inggris Jeremy Hunt 
membuat tak ketinggalan memberi 
kritikannya terhadap Maduro memipin 
Venezuela.
"Setelah melarang kandidat oposisi, 
mengisi kotak suara dan menghitung 
penyimpangan dalam pemilihan yang 
sangat cacat, jelas Nicolas Maduro 
bukan pemimpin Venezuela yang sah," 
Hunt tweeted.
Di sisi lain Rusia telah menyatakan 
dukungan untuk Maduro dan 
mendukung sekutu sosialis Amerika 
Selatan. Rusia juga menuduh AS 
menjadi dalang dan mencoba merebut 
kekuasaan di Venezuela.Maduro 
kembali terpilih sebagai Presiden pada 
Mei tahun lalu di tengah tingkat 

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)

Ingat, sekali kita tak suka pada orang 
lain, kita malah akan diberi begitu 
banyak kesempatan untuk bekerja sama 
dengan orang itu, lo . Dalam bekerja 
janganlah mencampurkan masalah 
pribadi anda harus dapat memilah  
milah jika tidak anda sendiri yang rugi
Keuangan :  Ada dana me time.
Asmara: Buat keputusan.

Memang les-les yang Anda pilih 
untuknya akan bermanfaat, namun dari 
bermain pun ia bisa belajar untuk 
berbagi, berempati, dan mengenal 
karakter. 
Keuangan: Bayar tagihan.
Asmara: Bergantung.

Berada di persimpangan antara dua 
pilihan? Pastikan untuk memilih yang 
akan bermanfaat untuk jangka panjang. 
Keuangan: Tak sesuai harapan.
Asmara: Rezeki baru.

Jika mengatur prioritas sudah 
dilaksanakan, mungkin saatnya Anda 
lebih berani menolak setiap penugasan 
yang diberikan.
Keuangan: Susun ulang.
Asmara: Ingin diperhatikan.

Oh iya, jangan terlalu mudah percaya 
pada orang lain. Diam-diam, ada rekan 
kerja yang memanfaatkan kebaikan 
Anda.Dalam berbuat baik lakukan 
dengan bijaksana jangan hanya berbuat 
baik anda malah jadi korban.Tak ada 
salahnya menolak jika memang tidak 
pantas,
Keuangan: Dapat warisan.
Asmara: Makin romantis.

Mau sampai kapan Anda akan bertahan 
dalam satu prinsip yang sudah kuno 
tersebut.Janganlah terlalu kepala batu 
dan mau menang sendiri. Tak semua 
yang anda katakan atau lakukan itu 
selalu benar , benar menurut anda 

belum tentu benar menurut orang lain. 
Hargailah pendapat orang lain.
Keuangan : Pinjam uang.
Cinta : Tetap optimis.

 
Tapi, tak perlu ajak-ajak teman, jika akan 
resign . Keluar lah secara baik-baik, 
layaknya Anda masuk perusahaan itu 
dengan baik-baik.Jadilah yang yang 
bertanggung jawab dan selalu ingat tak 
ada pegawai yang tiak tergantikan.
Keuangan:  Banyak pemasukan!
Asmara:   Selisih paham terus.

Amarah yang terpendam malah bisa 
membuat Anda kehilangan kontrol di 
kemudian hari, lo. Selesaikan dengan 
baik-baik dan cari solusinya.
Keuangan: Dapat bonus.
Asmara:  Tambah kompak.  

Jangan khawatir Anda akan dikucilkan 
karena masalah yang dihadapi saat ini. 
Jangan pula karena alasan itu Si Kecil 
jadi sulit bertemu Eyangnya. 
Keuangan: Turunkan keinginan.
Asmara: Dukungan penuh.

 
Akhirnya, Anda bisa menghadapi trauma 
di masa lalu dengan tersenyum. Benar, 
kan, bahwa masalah yang sangat berat 
akan terlupakan seiring berjalannya 
waktu. 
Keuangan: Jadi disiplin.
Asmara:  Lebih tenang.

Si Kecil sudah memasuki waktu berlibur, 
tuh. Tak ada salahnya mengambil cuti 
dan antar ia mengunjungi lokasi wisata 
yang ia inginkan.
Keuangan: Demi masa depan.
Asmara: Pendekatan lagi.

 
Tak ada salahnya lari sejenak dari 
rutinitas. Dan menambah wawasan 
berpikir.Uang dikejar tak akan ada 
habisnya. Hidup harus seimbang
Keuangan:  Bobol terus.
Asmara: Dibohongi.

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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Tanah Air

Durian berharga fantastis ini 
menggemparkan pengunjung pusat 
perbelanjaan di Tasikmalaya. Durian asal 
Banyumas ini dibandrol dengan harga Rp 
14 juta per buah.
Tentu saja orang ingin tahu seperti apa 
durian ini. Mengingat harganya hampir 
sama dengan harga satu buah sepeda 
mktor jenis matic. Padahal umumnya 
durian lokal harganya berkisar puluhan 
ribu rupian. Durian ini bernama J- Queen 
asal Banyumas Jawa Tengah. Hebatnya 
lagi, dari empat yang dibawa oleh 
penjual, dua buah dirian J-Queen sudah 
laku masing maisng 14 juta rupiah. 

Durian J-Queen Rp 14 Juta Perbuah

Di Tasikmalaya Durian Asal Banyumas 
Ini Dihargai Rp 14 Juta Per Buah, Mau 
Beli?FDyrian asal Banyumas J-Queen 
ditaruh dalam wadah kaca khusus. oto: 
Deden Rahadian/detikcom
"Bersyukur dua buah durian J- Queen 
sudah laku mas," ujar Sudarno, petani 
sekaligus pedagang durian saat di 
temui di Asia Plaza, Tasikmalaya Sabtu 
(26/1)petang. Tampilan durian ini 
sepintas tak ada beda dengan gurian 
pada umumnya. Namun, durian lokal 
asal Banyumas ini ukuranya sedikit 
lebih besar dibanding durian lainya 
dengan warna kulit kecokelatan. 

partisipasi pemilu yang rendah dan 
tuduhan pembelian suara oleh 
pemerintah. Oposisi domestik, Amerika 
Serikat, dan pemerintah Amerika Latin 
yang condong ke kelompok kanan 
menolak kemudian mengakui hasil 
pemungutan suara.Sejak itu Venezuela 
mulai memanas. Imbasnya ketika 
Guaido menyatakan dirinya sebagai 
presiden sementara pada hari Rabu 
lalu. Deklarasi 'kudeta' ini dilakukan 
meskipun Maduro-yang telah 
memimpin negara kaya minyak itu 

sejak 2013 dan mendapat dukungan 
dari angkatan bersenjata-telah menolak 
untuk mundur.Awal pekan ini, bahkan 
Amerika Serikat menyatakan dukungan 
untuk Guaido, dengan Wakil Presiden 
Mike Pence menyebut Maduro 
"seorang diktator tanpa klaim sah atas 
kekuasaan.
“ Sejak itu, sebagian besar negara-
negara Amerika Latin dan Kanada 
semuanya mengatakan mereka 
mendukung pemimpin oposisi berusia 
35 tahun itu. 

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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Presiden Amerika Serikat (AS) Donald 
Trump setuju mengakhiri penutupan 
sebagian pemerintahan atau shutdown. 
Dia setuju membuka penutupan 
pemerintahan AS tanpa mendapatkan 
dana yang diminta dari kongres untuk 
tembok perbatasan.
Dalam jajak pendapat menunjukkan 
sebagian besar warga AS menyalahkan 
Presiden 
Trump atas 
penutupan 
pemerintah
an AS yang 
menyakitka
n, 
terpanjang 
dalam 
sejarah AS 
yang sudah 
berlangsun
g selama 
35 hari. 
Presiden 
Trump 
merangkul 
jalan keluar 
dari krisis yang didorong oleh Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nancy 
Pelosi selama berminggu-minggu.
Akan tetapi, Presiden Trump berjanji 
penutupan akan dilanjutkan pada 15 
Februari jika dia tidak puas dengan hasil 
pembicaraan keamanan di perbatasan 
atau dia akan mengumumkan keadaan 
darurat nasional untuk mendapatkan 
uang pembangunan tembok. Demikian 
mengutip laman Reuters, Sabtu (26/1).
Dengan efek penutupan yang meluas, 
Senat yang dipimpin Partai Republik 
dengan suara bulat menyetujui untuk 
melewati ukuran pengeluaran sementara 
waktu untuk mendanai banyak lembaga.
Penutupan pemerintahan AS yang 
mengadu Pelosi dengan Presiden Trump 
merupakan ujian pertama Pelosi sejak 
mengambil alih jabatan itu pada tiga 
minggu lalu. Dia mendapat pujian dari 
rekan Demokrat karena apa yang 
dikatakan merupakan maneuver 

Trump Setuju Akhiri Shutdown

Internasional

presiden.Setelah Presiden Trump 
mengumumkan perjanjian itu, Senat 
Partai Demokrat Chuck Schumer 
berharap pengalaman itu akan menjadi 
pelajaran yang dipetik untuk Presiden 
Trump dan partainya. Sebelumnya 
Donald Trump ingin dana untuk 
membantu membayar pembangunan 
tembok. Ini salah satu janji 

kampanye
nya. 
Namun, 
partai 
Demokrat 
memblokir
nya.Sumb
er Reuters 
menyatak
an, 
penegak 
hukum 
tidak 
mampu 
melakuka

n pekerjaannya dengan kapasitas 
penuh hingga akhirnya meyakinkan 
Trump untuk menyetujui solusi jangka 
pendek membuka kembali 
pemerintahan.Pejabat itu mengatakan, 
Gedung Putih pada akhirnya akan 
menerima kesepakatan dengan 
anggota parlemen jika itu termasuk 
pendanaan tembok, dan kurang dari 
USD 5,7 miliar. Perjanjian tersebut 
mensyaratkan bagian dalam tanda 
tangan DPR, Senat dan Trump."Kami 
benar-benar tidak punya pilihan selain 
membangun tembok atau penghalang 
baja yang kuat," ujar Presiden Trump.
"Jika kita tidak mendapatkan 
kesepakatan yang adil dari kongres, 
pemerintah akan tutup pada 15 
Februari lagi, dan saya akan 
menggunakan kekuatan yang diberikan 
kepada saya berdasarkan undang-
undang dan konstitusi AS untuk 
mengatasi keadaan darurat ini," dia 
menambahkan.

Keunggulannya durian J- Queen 
berulang kali menjadi juara kontes 
durian di berbagai tempat di tanah air. 
Selain rasanya super manis, pohon 
durian J-Queen diklaim oleh petaninya 
sebagai jenis langka serta tidak bisa 
dibudidayakan. "Selain rasanya super 
manis dan juara kontes, durian ini 
sangat mahal karena pohonya langka, 
berbuah tiga tahun sekali serta 
buahnya terbatas hanya belasan saja," 
ujar Sudarno 
Di Tasikmalaya Durian Asal Banyumas 
Ini Dihargai Rp 14 Juta Per Buah, Mau 
Beli?Pengunjungpun dibuat heboh 
dengan durian super mahal ini. Foto: 
Deden Rahadian/detikcom
Tak hanya itu aeoma semerbak wangi 
satu buah durian ini bisa mengalahkan 
ratusan durian yang dikumpulkan jadi 
satu. "Harumnya bisa kalahin ratusan 
durian biasa satu butir durian j queen 
ini mas," tambah Sudarno. 
Tak ayal, kehadiran durian mahal ini 
mengundang antusias pengunjung. 
Mereka melakukan swafoto di depan 
durian untuk bisa diunggah di media 
sosial. 
" Duh penasaran jadi saya foto mau 
ungah di instagram ah sama durian 
super mahal," ujar Weni Herliawati, 
salah satu pengunjung. 

Selain dueian J-Queen, Sudarno juga 
membawa belasan jenis durian lokal 
Banyumas. Durian musang king, D 24, 
mustika, meriam, pawor,utak udang, king 
bawor, chery, mutiara hingga durian 
hitam. harga yang dibandrol mulai 50 
ribu hingga 120 ribu rupiah per kilogram. 
Meski tidak bisa mencicipi durian mahal, 
sebagian besar pengunjung bisa 
membeli durian jenis lain yang harganya 
jauh lebih murah.. Bahkan, mereka bisa 
mencicipi durian langsung di tempat. 
"Ini pilih durian murah saja, sambil lihat 
yg harganya mahal, yah kalau urusan 
beli sekitar 100 ajah pengen nyoba," 
ungkap Romi Romansyah, pembeli 
durian.
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