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Berbeda dari 2 edisi sebelumnya, debat 
ketiga disiapkan khusus bagi kedua 
cawapres untuk menyampaikan 
gagasannya. Artinya, capres Joko 
Widodo ( ) dan capres 

 'istirahat' alias tidak ikut naik 
ke panggung debat.
2. Moderator dan Panelis Debat
Moderator pada debat cawapres tetap 
berjumlah 2 orang. Kali ini, yang 
bertindak sebagai moderator adalah 
Alfito Deannova dan Putri Ayuningtyas. 
Sedangkan ada 9 orang yang menjadi 
panelis, sesuai dengan keahlian dan 
disiplin ilmu masing-masing. Berikut ini 
daftar panelis debat cawapres:
- Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, Rektor 
Universitas Hasanuddin (Unhas) 

Jokowi Prabowo 
Subianto

Makassar periode 2018-2022 dan Guru 
Besar Sosiologi Unhas. 
- Prof Dr Chairil Effendy MS, Rektor 
Universitas Tanjungpura (Untan) 
Pontianak periode 2007-2011, Profesor 
Sastra Untan (bidang sastra Nusantara, 
pegiat budaya). 
- Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng Rektor 
Unsyiah periode 2018-2022 (periode 
kedua). 
- Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof KH 
Yudian Wahyudi. 
- Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 
Prof Subhilhar, MA, Ph.D.
- Sastrawan dan budayawan, Radhar 
Panca Dahana. 
- Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis 

Hidayah. 
- Ketua Majelis Kolegium Kedokteran 
Indonesia (MKKI periode 2018-2021) 
yang juga dosen Universitas Airlangga, 
Prof Dr David S Perdanakusuma dr Sp 
BP-RE(K). 
- Rektor Universitas Diponegoro periode 
2019-2024, Prof H Yos Johan Utama SH 
M.Hum.                                                                                                                                             
3. Jumlah Kursi Undangan Dikurangi
Dalam debat capres sebelumnya, total 
jumlah kursi undangan adalah 600 kursi. 
Terdiri atas 320 tamu KPU dan 280 
untuk tim kampanye. Untuk malam ini, 
KPU mengurangi jumlah kursi undangan 
dalam cawapres. Sementara itu, total 
kursi yang tersedia sebanyak 450. "Kita 
akan kita kurangi separuh dari yang 
kemarin itu. (Dapat) sekitar 75 orang 
tiap paslon," ujar Ketua KPU Arief 

Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, 
Jakarta Pusat, Selasa (26/2).
4. Tak Ada Sesi Pemutaran Video
Dalam debat sebelumnya, KPU memutar 
video bagi capres dalam segmen 
keempat debat. Capres nantinya diminta 
menanggapi permasalahan yang terjadi 
dalam video tersebut. KPU kemudian 
mengubah metode untuk debat 
cawapres dengan menghilangkan sesi 
pemutaran video. Alasannya, pemutaran 
video ini dihilangkan karena tidak 
adanya catatan dari tiap timses paslon. 
"Kita akan ubah terkait dengan metode 
penyampaian pertanyaan melalui 
gambar film. Ya, artinya pertanyaan akan 
disampaikan oral, bukan dengan film, 
dengan gambar," ujar Arief Budiman.
5. Dibentuk Komite Damai
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak 
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diinginkan, KPU membentuk Komite 
Damai untuk membantu ketertiban 
suasana debat cawapres 2019. 
Komite Damai akan berkeliling saat 
debat berlangsung. Dari data KPU, 
anggota Tim Komite Damai berisi 
Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan 
anggota Bawaslu Mochammad 
Afifudin. Tim Kampanye Nasional 
(TKN) Jokowi-Ma'ruf diwakili Direktur 
Program TKN Aria Bima dan Gugus 
Tugas Khusus TKN Rizal 
Malarangeng. Sedangkan dari Badan 
Pemenangan Nasional (BPN) 
Prabowo-Sandiaga diwakili anggota 
BPN Putra Jaya Husein serta seorang 
anggota Direktorat Media dan 
Komunikasi BPN. "Mereka akan 
ditempatkan di titik-titik tertentu, ada 

yang di pintu masuk. Saat pelaksanaan 
mereka akan mobile," ujar Arief Budiman.
6. Berisi 6 Segmen
Dalam susunan acara yang didapat 
kemarin debat cawapres berisi 6 segmen, 
yaitu :    -Segmen pertama: Pemaparan 
visi-misi masing-masing cawapres.
Segmen kedua: Moderator terlebih dulu 
membuka dengan memperkenalkan 9 
panelis. Dilanjutkan debat dengan tema 
pendidikan dan kesehatan, segmen kedua 
ini dilakukan 22 menit 20 detik.
Segmen ketiga: Debat dilakukan dengan 
tema ketenagakerjaan dilanjutkan sosial 
budaya. Segmen ketiga ini durasi dilakukan 
selama 19 menit 50 detik.
Segmen keempat dan kelima: Sesi debat 
bebas antar-cawapres, cawapres 
memberikan masing-masing pertanyaan. 



06
05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

diinginkan, KPU membentuk Komite 
Damai untuk membantu ketertiban 
suasana debat cawapres 2019. 
Komite Damai akan berkeliling saat 
debat berlangsung. Dari data KPU, 
anggota Tim Komite Damai berisi 
Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan 
anggota Bawaslu Mochammad 
Afifudin. Tim Kampanye Nasional 
(TKN) Jokowi-Ma'ruf diwakili Direktur 
Program TKN Aria Bima dan Gugus 
Tugas Khusus TKN Rizal 
Malarangeng. Sedangkan dari Badan 
Pemenangan Nasional (BPN) 
Prabowo-Sandiaga diwakili anggota 
BPN Putra Jaya Husein serta seorang 
anggota Direktorat Media dan 
Komunikasi BPN. "Mereka akan 
ditempatkan di titik-titik tertentu, ada 

yang di pintu masuk. Saat pelaksanaan 
mereka akan mobile," ujar Arief Budiman.
6. Berisi 6 Segmen
Dalam susunan acara yang didapat 
kemarin debat cawapres berisi 6 segmen, 
yaitu :    -Segmen pertama: Pemaparan 
visi-misi masing-masing cawapres.
Segmen kedua: Moderator terlebih dulu 
membuka dengan memperkenalkan 9 
panelis. Dilanjutkan debat dengan tema 
pendidikan dan kesehatan, segmen kedua 
ini dilakukan 22 menit 20 detik.
Segmen ketiga: Debat dilakukan dengan 
tema ketenagakerjaan dilanjutkan sosial 
budaya. Segmen ketiga ini durasi dilakukan 
selama 19 menit 50 detik.
Segmen keempat dan kelima: Sesi debat 
bebas antar-cawapres, cawapres 
memberikan masing-masing pertanyaan. 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Durasi segmen keempat dan kelima 
ini dilakukan dengan durasi 18 menit 
30 detik. 
Segmen keenam: Sesi pernyataan 
penutup. Masing-masing cawapres 
melakukan pernyataan penutupnya 
dengan durasi 11 menit 30 detik. 

Ada 27 tahun perbedaan antara 
Cawapres 01 dan Cawapres 02 pada 
Pilpres tahun ini. Sandiaga saat ini 
berumur 49 tahun calon wakil 
presiden seorang pengusaha. 
Sedangkan Kyai Mar'uf Amin 76 
tahun calon wakil presiden seorang 
ulama. KH Ma'ruf Amin adalah 
generasi Baby Boomer, yaitu generasi 
yang lahir sebelum tahun 1960. 
Generasi ini adalah generasi yang 
ada pasca perang dunia kedua. 

Generasi Baby Boomers adalah generasi 
di mana orang-orang belum 
menggunakan teknologi digital. 
Sementara Sandiaga Uno adalah 
generasi X, yaitu orang yang lahir pada 
kurun waktu tahun 1961 hingga 1980. 
Generasi X,Y,Z atau Alpha adalah 
generasi yang mengikuti teknologi digital. 
Demi merebut suara milenial tampak 
bahwa Sandiaga berusaha keras untuk 
menunjukkan jiwa mudanya dan 
meyakinkan pada publik bahwa dia 
mudah didekati. Sandiaga populer 
karena dianggap tampan oleh 
kebanyakan kaum perempuan yang lebih 
mementingkan body luarnya saja. 
Kecuali para perempuan yang lebih 
mementingkan kualitas pemimpin 
daripada kuantitas. Lucu juga mendengar 
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ada yang mengatakan pilih pemimpin 
yang ganteng dan muda. Ajang 
pemilihan idol saja menuntut adanya 
kreatifitas dan keahlian bukan hanya 
mengandalkan tampang. Tampaknya 
mereka yang berkata pilih pemimpin 
yang ganteng terlalu banyak menonton 
drama korea dan serial FTV. Sedikit 
menilik perjalanan karir Prof. Dr. K.H 
Ma'ruf Amin disamping dikenal sebagai 
ketua MUI, beliau juga sosok yang 
dikenal masyarakat sebagai tokoh 
agama yang menjadi panutan banyak 
kalangan muslim di Indonesia. Beliau 
memang telah memiliki usia yang 
dikatakan tidak lagi muda, namun tidak 
banyak yang tahu bahwa Ma'ruf Amin 
telah memiliki perjalanan karir yang 
panjang bukan hanya dibidang agama 

saja. Beliau juga telah lama masuk dalam 
dunia politik. Jika dilihat latar belakang 
politiknya beliau pernah menjabat sebagai 
Dewan Pertimbangan Presiden, anggota 
DPRD Jakarta, DPR RI, dan juga anggota 
MPR. Masuk dunia politik bukan terbilang 
baru sekarang ketika beliau dipilih untuk 
mendampingi Jokowi dalam pilpres 2019. 
Dari dunia agama merambah ke dunia 
politik, banyak publik yang sempat 
meragukan kemampuanya dalam 
mendampingi Jokowi. Penilaian bahwa 
Ma'ruf Amin tidak menguasai isu 
pemerintahan dan tidak cocok masuk 
dalam dunia politik tampak jelas muncul 
setelah debat pertama capres dan 
cawapres. Keraguan publik muncul 
dikarenakan Ma'ruf Amin lebih banyak 
diam pada saat debat pertama. Oposisi 

juga sempat menganggap remeh 
karena ada pernyataan dari pendukung 
Sandi sudah pasti Sandi yang akan 
menguasai debat. Banyak yang menilai 
politik berada diluar konteks beliau 
sebagai ulama, bahwa kualitas Ma'ruf 
Amin tidak sebanding dengan Sandi. 
Sandiaga diprediksi akan menguasai 
debat dikarenakan dia jauh lebih muda. 
Sehingga publik tampak 
mengkhawatirkan bagaimana Ma'ruf 
menghadapi debat wapres di putaran 
ketiga. Bahkan banyak yang 
memprediksi debat ketiga akan 
berlangsung biasa saja karena Ma'ruf 
Amin tidak akan bisa mengimbangi 
Sandiaga yang jauh lebih muda. 
Setelah menyaksikan debat ketiga 

antara Ma'ruf Amin dan Sandiaga, 
kekhawatiran publik terjawab 
keseluruhan dalam debat. Ma'ruf Amin 
tampil diluar ekspektasi publik. 
Masyarakat jadi bingung, mana yang 
generasi Baby Boomer, mana yang 
generasi Alpha. Betul, secara fisik, KH 
Ma'ruf Amin, dialah yang generasi Baby 
Boomer dan Sandiaga Uno jelas terlihat 
adalah produk generasi Alpha. Tapiiii…. 
Kalau kita lihat cara dan pola pikir 
mereka, KH Ma'ruf Amin yang lebih 
memiliki cara dan pola pikir generasi 
Alpha. Sementara Sandi jelas masih 
muda tapi memiliki cara dan pola pikir 
Manusia Gua (baca: The Cave Man). 
Beliau tampak menguasai isu yang 
diangkat dalam debat. Kekhawatiran 
bahwa Ma'ruf Amin tidak akan up to 
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date terhadap isu bangsa apalagi isu 
milenial, telah terpatahkan dengan 
adanya istilah ten years challenge dan 
DUDI atau dunia usaha dan dunia 
industri yang dilontarkan oleh Ma'ruf 
Amin. Tidak hanya itu, Ma'ruf Amin juga 
paham dengan isu infrastruktur langit 
dalam hal ini yang dimaksud adalah 
satelit palapa ring, startup yang akan 
dibantu menjadi unicorn bahkan 
berkembang menjadi decacorn. 
Begitupun ketika menjelaskan, opera 
house, cyber university dan basic 
capital and maximize utility. Semua 
adalah istilah-istilah modern dan 
kekinian, yang berhasil disampaikan 
secara detail. Soal birokrasi, tentang 
instrumen pemantau anggaran dari 
pusat ke daerah, Kiai Maruf Amin bisa 

menjelaskan dengan baik. Dengan 
Neraca Pendidikan Daerah serta Data 
Pokok Pendidikan. Bahkan tampak bahwa 
Ma'ruf Amin memiliki kepercayaan diri 
didalam menjawab setiap pertanyaan dan 
menanggapi setiap pernyataan yang 
disampaikan Sandiaga. Ma'ruf Amin 
tampil dengan apa adanya menunjukkan 
sebagai pemimpin yang arif dan bijak. 
Dengan memunculkan gaya khas sebagai 
kyai yaitu menyisipkan ayat suci dalam 
pernyataannya memang tidak bisa 
dilepaskan dari sosok beliau sebagai 
ulama. Kenyataan bahwa Ma'ruf Amin 
tampil beyond expectations, memberikan 
dampak positif bagi elektabilitas Jokowi 
dan Ma'ruf Amin. Jawaban ini kalau 
diibaratkan main bola, seperti aksi 
tendangan jarak jauh yang langsung 

menghujam tanpa ampun ke gawang 
lawan. Sangat fantastis. Bahasan-
bahasan tersebut pada akhirnya 
membuat kita sadar, bahwa Kiai Maruf 
bukanlah Kiai kolot, kaku, ketinggalan 
jaman ataupun tak paham teknologi. 
Justru, di usianya yang sudah tidak 
muda, Kiai Maruf malah jauh lebih 
paham soal teknologi dibanding 
Sandiaga. Kiai sangat menguasai 
permasalahan hingga teknis dan solusi 
yang akan ditawarkan. Begitu detail. 
Bahkan mampu menggambarkan visi 
Indonesia maju 10 tahun ke depan. 
Tidak sedikit yang merespon positif 

penampilan debat Ma'ruf Amin. Baik dari 
media sosial maupun media cetak 
pernyataan dan tanggapan publik 
mengatakan bagus, baik bahkan 
sekarang Jokowi Ma'ruf Amin 
mendapatkan dukungan dari alim ulama 
seluruh Indonesia. Munas alim ulama 
menetapkan fatwa untuk mendukung 
pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Lalu 
bagaimana dengan Sandiaga dalam 
debat kemarin. Sandi tetap saja Sandi 
yang dulu ketika bertarung dalam pilgub 
DKI Jakarta. Oke Oce menjadi andalan 
padahal sudah gagal dalam penerapan di 
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Jakarta. Membawa bawa nama 
rakyat yang katanya negara tidak 
bisa lindungi juga merupakan 
curhatannya. Rakyat melihat Sandi 
beretorika semata dalam debat tadi 
malam. Tidak ada solusi nyata dalam 
menangani masalah yang ada. Sandi 
menawarkan rumah siap kerja, rakyat 
sendiri bingung dengan istilah 
tersebut karena tidak adanya 
pemaparan terperinci serta jelas dari 
Sandi. Dalam pikiran rakyat, rumah 
siap kerja adalah rumah yang siap 
untuk dikerjakan. Banyak sekali yang 
Sandi ucapkan bertolak belakang 
dengan kenyataan dirinya yang 
seorang pemilik perusahaan yang 
tentunya memakai program 
outsourcing. Katanya tidak adil tapi 
perusahaannya sendiri tentunya 

menerapkan hal tersebut. Belum lagi 
masalah tenaga kerja asing yang Sandi 
gaungkan seakan akan benar adanya 
invasi besar besaran padahal kenyataan di 
lapangan itu berbeda. Tenaga kerja asing 
yang datang itu adalah tenaga ahli yang 
memang kita belum mampu miliki. Itupun 
jumlahnya masih sesuai dengan ketentuan 
Undang Undang seperti yang Kiai Ma'ruf 
Amin sebutkan tadi malam. Jokowi Ma'ruf 
Amin sudah bersiap menyambut industri 
4.0 dengan segala kemampuan yang kita 
miliki. Startup unicorn akan menjadi 
decacorn dengan solusi kerja nyata. 
Sedangkan Prabowo Sandi masih berkutat 
dengan tenaga kerja asing, ekonomi 
susah, curhat curhat rakyat yang tidak 
jelas kebenarannya, serta banyak lagi 
yang saya rasa tidak akan mampu 
membangun bangsa dan negeri ini. Dan 

finalnya, saat Sandiaga ngoceh soal E 
KTP, tanggapan Kyai Ma'ruf benar 
benar bikin rakyat kaget sekaligus 
kagum : “KTP belum ready digunakan 
(mungkin karena kasus e KTP yang di 
korupsi oleh ketua DPR). Karena itu kita 
pakai kartu per sektor supaya lebih 
mudah. Kalau masyarakat sudah siap, 
pakai handphone saja nantinya.” Sekali 
lagi publik mampu dibuat tercengang 
dengan penampilan debat cawapres 
Ma'ruf Amin. Hasil survei media sosial 
yang dilakukan PoliticaWave 
menunjukkan penampilan Calon wakil 
presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin 
dalam debat ketiga Pilpres 
menggungguli penampilan Cawapres 
nomor urut 02 Sandiaga Uno. “Secara 
keseluruhan, Pak Ma'ruf Amin 

mendominasi percakapan netizen di 
media sosial dengan perbandingan 
58,26 persen berbanding 41,74 persen 
dari Sandiaga Uno,” ujar Head of 
Analytics PoliticaWave Nadia Shabilla 
dalam siaran pers di Jakarta, Selasa 
(19/3), seperti dilansir Antara. Nadia 
menjelaskan Ma'ruf Amin meraih 
presentase sentimen positif negatif 
sebesar 98 persen dengan sentimen 
negatif sebesar 2 persen. Sedangkan 
Sandiaga memeroleh sentimen positif 79 
persen berbanding 21 persen. Dia 
menilai Ma'ruf Amin menguasai seluruh 
enam segmen dalam debat Cawapres 
itu. Nabila juga menambahkan, dari 
semua segmen dalam debat kemarin, 
Ma'ruf Amin meraih sentimen positif rata-
rata diatas 97 persen. “Dari hasil analisa 
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diatas dapat disimpulkan bahwa KH. 
Ma'ruf unggul pada semua segmen 
debat Cawapres. Hal ini dikarenakan 
sosok KH. Ma'ruf yang dianggap 
mampu menjelaskan semua 
permasalahan materi debat ditambah 
pembawaan yang tenang selama acara 
berlangsung,” kata Nabila. Meskipun 
dikatakan usia beliau tidak lagi muda 
ternyata beliau masih mampu untuk 
mengimbangi Sandiaga Uno yang jauh 
lebih muda. Dont judge by the cover, 
istilah ini tampaknya tepat diberikan, 
jangan pernah menganggap sepele 
atau meremehkan seseorang karena 
faktor usia. Kekuatan orang tua bahkan 
mampu merubah seorang anak menjadi 
batu. Kiai yang tampil dengan 
surbannya itu, terlihat begitu luar biasa 

dan visioner. Berpikir jauh ke depan. 
Memahami segala hal permasalahan 
yang ada di Indonesia, baik masalah ibu-
ibu hingga anak muda. Sementara Sandi 
yang tampil dengan jas mewahnya, 
terlihat jauh lebih muda, tapi nyatanya 
tak paham apa-apa. Percayakan kepada 
yang sudah berpengalaman jangan 
percayakan kepada yang baru mau cari 
pengalaman. 
Akhir kata, inilah saatnya Indonesia 
memiliki dua pemimpin terbaik yang lahir 
dari rahim rakyat biasa. Bukan 
konglomrat, maju bukan karena punya 
logistik dan kardus. Jokowi dan Kiai 
Maruf adalah dua orang yang benar-
benar memiliki kapasitas dan mau untuk 
bekerja, membawa negara ini ke arah 
yang lebih maju dan modern.
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Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Info SIP
Penyebab Rasa Haus Terus Menerus

Pernahkah kamu mengalami rasa kering 
di tenggorokan yang tak kunjung sirna 
kendati sudah diguyur dengan air? 
Ternyata terdapat beberapa alasan 
mengapa kamu tetap merasa haus 
kendati sudah minum cukup banyak.
Jadi Tanda Adanya Masalah Psikologis
Perasaan haus yang tak kunjung hilang 
ini dapat menjadi pertanda adanya 
penyakit yang 
bersarang di 
tubuhmu. Dilansir 
dari Medical Daily, 
berikut lima alasan 
mengapa kamu terus 
menerus merasa 
haus.
1. Kurangnya Cairan
"Alasan utama 
seseorang merasa 
haus adalah karena 
dehidrasi, mereka 
tidak minum cukup banyak air," jelas 
Natasha Bhuyan, M.D., dokter di One 
Medical, Phoenix, Arizona.
Natasha menjelaskan bahwa pada 
beberapa orang membutuhkan lebih 
banyak air dibanding orang lain. Hal ini 
biasanya dialami oleh orang yang rutin 
berolahraga atau tinggal di lingkungan 
kering.
2. Jenis Diet
Orang yang melakukan diet keto 
melaporkan beberapa efek samping 
yang salah satunya adalah rasa haus 
berlebih. Hal ini muncul karena jenis diet 
ini mengurangi asupan karbohidrat yang 
kaya kandungan air dibanding lemak 
dan protein.
3. Masalah Tiroid
Efek dari tiroid yang aktif berlebihan 
dapat berbeda antara satu orang 

dengan orang lain. Salah satu gejala 
yang ditunjukkan oleh hal ini adalah 
gejala haus luar biasa yang dialami serta 
berbagai gejala lain seperti berat badan 
yang susut, tremor pada tangan, 
kelelahan, kecemasan, dan lain 
sebagainya.
4. Diabetes
Gejala haus ini terjadi baik pada 

penderita 
diabetes tipe 1 
dan tipe 2. 
Terjadinya rasa 
haus ini 
merupakan salah 
satu efek dari 
terjadinya 
diabetes namun 
tidak sepenuhnya 
identik.
“Saat dehidrasi, 
tubuh mencoba 

untuk mempertahankan cairan dalam 
tubuh. Namun ketika diabetes, 
kandungan gula keluar dan memaksa 
seseorang untuk buang air kecil lebih 
sering," ujar Peter Mayock, M.D., dari 
Eric Family Health Center di Chicago.
5. Pengobatan yang Kamu Jalani
Banyak jenis pengobatan yang dapat 
baik secara langsung atau tidak 
berkontribusi pada rasa haus di 
tenggorokan. Obat darah tinggi, 
antidepresan, dan alergi dapat 
menimbulkan efek samping seperti 
sering buang air dan tenggorokan kering.
Walaupun beberapa hal ini dapat 
menjadi pertanda masalah yang mungkin 
kamu alami, namun jika rasa haus ini tak 
kunjung hilang juga, segera 
konsultasikan masalah tersebut kepada 
dokter. 
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Internasional

Remaja Australia bernama Will Connolly, 
17 tahun, yang dijuluki Egg Boy karena 
berani memecahkan telur di kepala 
Senator Australia Fraser Anning terus 
menjadi sorotan dunia hingga saat ini.
Julukan Egg Boy menjadi viral setelah 
senator Queensland itu menyalahkan 
penembakan Selandia Baru kepada 
imigran muslim.Dikutip dari Time.com, 
Selasa (19/3), aksi berani Connoly 
diabadikan oleh seorang seniman asal 
Australia, Van T Rudd, dalam sebuah 
mural raksasa di salah satu sudut kota 
Melbourne.Pada hari Minggu, Rudd 
mengunggah hasil muralnya tersebut ke 
Instagram sebagai penghormatan 
terhadap keberanian Egg Boy.
"Mural ini HARUS dibuat! Penghargaan 
untuk #eggboy dan tanggapannya yang 
heroik terhadap dukungan politikus 
Australia #fraseranning atas teror 
ekstrem sayap kanan," tulis Rudd dalam 
keterangan foto yang diunggahnya.
"Solidaritas untuk muslim, pengungsi, 
dan imigran!" lanjutnya.
Sementara itu, sebelum berseteru 

dengan Egg Boy, Senator Anning 
mendapat kecaman luas atas komentar 
negatifnya tentang penembakan 
Selandia Baru, yang menewaskan 50 
orang.Dia berujar, "Walaupun umat 
Islam mungkin menjadi korban hari ini, 
mereka biasanya adalah pelaku 
kekerasan".Fraser juga mengecam 
"muslim fanatik" yang, katanya, 
seharusnya tidak diizinkan untuk 
berimigrasi ke Selandia Baru.

Mural “Egg Boy” Di Melbourne

Salah satu tanda hemofilia yang paling 
mudah diketahui adalah saat proses 
pembekuan darah tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. Saat Anda 
terluka, proses pembekuan darah bisa 
berlangsung lebih lama atau bahkan 
cenderung sukar berhenti. Hemofilia 
termasuk pada kelainan pada darah. 
Kelainan ini biasanya disebabkan oleh 
faktor genetis.
Sukarnya pembekuan darah ini 
disebabkan karena tubuh kekurangan 
protein yang dibutuhkan dalam proses 
pembekuan darah. Protein ini biasa 
disebut faktor pembekuan atau faktor 
koagulasi. 
Tingkat keparahan atau timbulnya 
tanda dan gejala hemofilia sangat 
tergantung pada seberapa berat 
kekurangan faktor pembekuan dalam 
darah, jika kurangnya hanya sedikit 
maka pendarahan hanya terjadi ketika 
ada luka, namun jika kadar faktor 
pembekuan sangat rendah bisa terjadi 
pendarahan spontan.
Akibat kondisi ini, banyak penderita 
hemofilia yang membatasi 
aktivitasnya. Namun, menurut 
Faustine Rahardja, General 
Practicioner dari Rumah Sakit Umum 
Siloam, meskipun belum ada obat 
untuk penyakit ini, namun dengan 

Mengatasi Hemofilia

penanganan dan penjagaan diri yang baik, 
anak maupun orang dewasa dengan 
hemofilia tetap bisa aktif dan produktif.
Berikut beberapa tips untuk penderita 
hemofilia, agar mereka tetap bisa aktif:
1. Berolahraga secara rutin. Aktivitas 
seperti berenang, bersepeda, dan berjalan, 
dapat meningkatkan kekuatan otot-otot 
pelindung sendi. Hindari olahraga kontak, 
seperti sepak bola atau bela diri.
2. Hindari beberapa obat penghilang nyeri 
tertentu. Obat penghilang nyeri yang dapat 
memperburuk perdarahan, misalnya 
seperti aspirin dan ibuprofen. Bila memang 
sangat diperlukan, sebaiknya gunakan 
obat antinyeri seperti paracetamol yang 
lebih aman.
3. Hindari obat-obat pengencer darah.
4. Selalu jaga kesehatan gigi dan mulut. 
Tujuannya adalah untuk menghindari 
pencabutan gigi yang dapat berujung pada 
perdarahan yang banyak. Selain itu, 
dengan gigi dan gusi yang sehat, maka 
akan menghindarkan terjadinya gusi 
berdarah.
5. Lindungi anak dari cedera yang dapat 
mengakibatkan peradarahan. Misalnya, 
dengan menggunakan bantalan lutut, siku, 
dan helm (pada saat diperlukan) saat 
mereka bersepeda. Jaga juga lingkungan 
rumah Anda dari furnitur yang memiliki 
sudut yang tajam.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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Internasional
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Mural “Egg Boy” Di Melbourne
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Polisi Belanda telah menangkap 
seorang pria kelahiran Turki, Gokmen 
Tanis, yang ditetapkan sebagai 
tersangka penembakan di Utrecht 
kemarin
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yang melintas di persimpangan 24 
Oktoberplein itu, Senin pagi, sekitar 
pukul 10.45 waktu setempat.Sementara 
itu, Jaksa Rutger Jeuken dalam 
konferensi pers mengatakan perburuan 

Pelaku Penembakan Di Utrecht Ditangkap

Internasional 

terhadap Tanis diluncurkan setelah polisi 
menerima panggilan telepon dari saksi 
mata di tempat kejadian perkara.
Akses keluar-masuk seluruh kota di 

Belanda 
diblokir. 
Sementa
ra 
masjid, 
sekolah, 
pusat 
transport
asi dijaga 
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Pihak 
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an serangan teror dan untuk sementara 
waktu, tingkat ancaman di Provinsi 
Utrecht naik ke titik tertinggi. Namun kini 
sudah mulai diturunkan.Meski motif 
serangan yang dilakukan Tanis belum 
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diketahui, namun seorang jaksa 
penuntut mengatakan, pemantiknya 
diduga lantaran "alasan (faktor) 
keluarga."Sedangkan kantor berita 
Turki, Anadolu, mengutip orang-orang 
yang berkaitan dengan serangan fatal 
itu, mengatakan bahwa Tanis 
menembak seorang wanita di trem dan 
kemudian menembak orang lain yang 
mencoba membantu perempuan itu.
Jumlah orang yang terluka awalnya 
diumumkan berjumlah 9, namun 
kemudian direvisi menjadi 5 oleh polisi 
Utrecht pada Senin sore. Sementara 3 
orang dinyatakan tewas.erdana Menteri 
Belanda, Mark Rutte, menyatakan rasa 
prihatinnya terhadap kejadian 
mengerikan ini dan ia telah 
mengadakan pertemuan darurat 
dengan pihak berwajib.Selain itu, Mark 
Rutte menambahkan bahwa Belanda 
"tersentak oleh serangan" mematikan 
yang ia gambarkan sebagai "sesuatu 
yang sangat mengganggu".
"Ada banyak pertanyaan dan rumor," 
katanya. "Tidak jelas apa motif di balik 

serangan ini."Dia menyampaikan bahwa 
pemilu lokal akan berjalan sesuai rencana 
pada hari Rabu, tetapi bendera 
kebangsaan akan dikibarkan setengah 
tiang.Para pemimpin dari seluruh dunia, 
termasuk Presiden Prancis Emmanuel 
Macron dan Perdana Menteri Spanyol 
Pedro Snchez, juga menyampaikan 
belasungkawa atas insiden penembakan 
di Utrecht.Presiden Komisi Eropa, Jean-
Claude Juncker, mengatakan UE "siap 
mendampingi Belanda dan rakyatnya 
selama masa-masa sulit ini."
Universitas Utrecht juga menutup semua 
bangunannya. Layanan kereta juga tak 
diizinkan beroperasi ke stasiun pusat 
kota.Pascapenangkapan Gokman Tanis, 
beberapa layanan angkutan umum kini 
telah beroperasi kembali.Utrecht, kota 
terbesar keempat di Belanda, memiliki 
populasi sekitar 340.000.
Tingkat kejahatan rendah dan 
pembunuhan senjata jarang terjadi, yang 
merupakan kasus untuk sebagian besar 
negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
bakal memeriksa Menteri Agama 
Lukman Hakim Saifuddin terkait kasus 
dugaan suap pengisian jabatan di 
lingkungan Kementerian Agama (Kemag) 
yang menjerat Ketua Umum Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP) 
Romahurmuziy atau Rommy.Dalam 
pemeriksaan nanti, tim penyidik bakal 
mengklarifikasi sejumlah bukti, termasuk 
uang tunai ratusan juta rupiah yang disita 
di ruang kerja Lukman saat 
penggeledahan di Kantor Kemag 
beberapa waktu lalu. Namun, KPK belum 
dapat memastikan jadwal pemeriksaan 
Lukman."Ya nanti akan dipanggil pada 
waktu yang sesuai dengan kebutuhan 
penyidikan. Karena penyidik standarnya 
memang akan memanggil para saksi dan 
juga tersangka. Untuk didalami yg terkait 
dengan bukti-bukti yang didapatkan dari 
penggeledahan ataupun bukti-bukti lain 
yang didapat dari sebelumnya," kata 
Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung 
KPK, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

KPK Bakal Periksa Menteri Agama

Tanah Air

Tim penyidik telah menggeledah tiga 
lokasi pada Senin (18/3/2019), yakni 
Kantor Kemag, DPP PPP, dan rumah 
Romahurmuziy.
 Sementara satu lokasi lainnya, yakni 
Kantor Wilayah Kemag Jawa Timur 
digeledah pada Selasa (19/3/2019).Di 
Kantor Kemag, KPK menyita uang tunai 
senilai Rp 180 juta dan US$ 30.000 saat 
menggeledah ruang kerja Menteri 
Agama Lukman Hakim Saifuddin. 
Sementara di dua ruangan lainnya yang 
digeledah, yakni ruang kerja Sekjen 
Kemag Nur Kholis Setiawan dan ruang 
Kabiro Kepegawaian, KPK menyita 
sejumlah dokumen penting terkait 
perkara ini.
Di Kantor DPP PPP, KPK menyita 
sejumlah dokumen terkait kepengurusan 
dan posisi Rommy di DPP PPP. Selain 
itu, KPK juga menyita barang bukti 
elektronik, termasuk laptop saat 
menggeledah rumah Rommy. 
Sedangkan saat menggeledah Kantor 
Wilayah Kemag Jawa Timur, tim 
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Tanah Air 
penyidik sejumlah dokumen, terutama 
terkait seleksi dan pengisian jabatan.
Febri menegaskan, berbagai bukti, 
termasuk dokumen dan uang tunai 
disita tim penyidik lantaran diduga 
terkait dengan perkara ini. 
Tim penyidik memastikan bakal 
menganalisis dan mendalami 
berbagai bukti tersebut, termasuk 
dengan memeriksa para saksi, seperti 
Lukman."Kami nanti akan mendalami 
lebih lanjut dengan klarifikasi-
klarifikasi dan juga proses penyidikan 
lebih lanjut. 
Yang pasti semua bukti yang disita 
baik dokumen barang elektronik 
termasuk juga uang atau bukti-bukti 
yang lain itu dilakukan penyitaan 
karena diduga juga terkait dengan 
pokok perkara," katanya.
KPK memastikan akan terus 
mengusut dan mengembangkan 
penyidikan kasus ini. 
Salah satu hal yang didalami yakni 
mengenai keterlibatan pihak di 
internal Kementerian Agama dalam 
praktik jual beli jabatan yang menjerat 
Rommy."Kami menduga kuat adanya 
kerja sama antara tersangka RMY 
(Romahurmuziy) dengan pihak 
Kementerian," kata Febri.
Diketahui, KPK menetapkan Rommy, 
Kepala Kantor Kemag Kabupaten 
Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi 
dan Kepala Kantor Wilayah 
(Kakanwil) Kemag Provinsi Jawa 
Timur (Jatim), Haris Hasanuddin 

sebagai tersangka kasus dugaan suap jual 
beli jabatan di lingkungan Kemag.Muafaq 
dan Haris diduga telah menyuap Rommy 
untuk mengurus proses lolos seleksi 
jabatan di Kemag. 
Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala 
Kantor Kemag Kabupaten Gresik dan Haris 
mendaftar sebagai Kakanwil Kemag 
Provinsi Jatim.
Pada 6 Februari 2019, Haris mendatangi 
kediaman Rommy dan menyerahkan uang 
sebesar Rp 250 juta untuk memuluskan 
proses seleksi ini sesuai kesepakatan. 
Saat itu, KPK menduga telah terjadi 
pemberian suap tahap pertama.
Namun, pada pertengahan Februari 2019, 
pihak Kemag menerima informasi bahwa 
nama Haris Hasanuddin tidak lolos seleksi 
untuk diusulkan ke Menteri Agama karena 
pernah mendapatkan hukuman disiplin.
KPK menduga telah terjadi kerja sama 
antara pihak-pihak tertentu untuk tetap 
meloloskan Haris Hasanuddin sebagai 
Kakanwil Kemag Provinsi Jatim.
Selanjutnya, Haris Hasanuddin dilantik oleh 
Menag sebagai Kakanwil Kemag Jatim 
pada awal Maret 2019. 
Setelah Haris lolos seleksi dan menjabat 
Kakanwil Kemag Jatim, Muafaq meminta 
bantuan kepada Haris untuk dipertemukan 
dengan Rommy.
Pada Jumat (15/3/2019) lalu, Muafaq, 
Haris, dan Calon Anggota DPRD 
Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab 
menemui Rommy untuk menyerahkan 
uang Rp 50 juta terkait kepentingan jabatan 
Muafaq.
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Majelis hakim menolak eksepsi Ratna 
Sarumpaet. Majelis hakim menyatakan 
proses persidangan kasus hoax 
penganiayaan terus berlanjut sampai ke 
pokok perkara."Menolak eksepsi 
penasihat hukum terdakwa atas dakwaan 
jaksa penuntut umum untuk seluruhnya. 
Dia menyatakan surat dakwaan JPU 
nomor tertanggal 21 Februari telah 
disusun secara cermat jelas dan 
lengkap," kata ketua majelis hakim, Joni, 
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl 
Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa 
(19/3/2019). Hakim memerintahkan 
pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. 
Selanjutnya persidangan akan digelar 
pada pekan depan dengan 
memerintahkan terdakwa dihadirkan dan 
pemeriksaan saksi."Memerintahkan 
sidang perkara pidana atas nama 
terdakwa Ratna Sarumpaet dilanjutkan," 
kata Ratna. Joni mengatakan atas 
eksepsi ditolak penasihat hukum 
terdakwa dapat melakukan upaya hukum 

Hakim Tolak Eksepsi Ratna Sarumpaet

bersamaan dengan pokok perkara. 
Selanjutnya persidangan akan digelar 
dengan agenda pemeriksaan saksi dari 
JPU. Diketahui, Ratna Sarumpaet 
didakwa membuat keonaran dengan 
menyebarkan hoax penganiayaan. 
Ratna disebut sengaja membuat 
kegaduhan lewat cerita dan foto-foto 
wajah yang lebam dan bengkak yang 
diklaim akibat penganiayaan, meski 
sebetulnya karena operasi plastik.Cerita 
hoax penganiayaan, menurut jaksa, 
disebarkan Ratna Sarumpaet ke 
sejumlah orang lewat pesan WhatsApp. 
Jaksa juga menyebut Prabowo 
Subianto menggelar jumpa pers terkait 
kabar penganiayaan Ratna yang 
ternyata bohong belaka. Atas 
perbuatannya, Ratna Sarumpaet 
didakwa dengan Pasal 14 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 
tentang Peraturan Hukum Pidana 
dan/atau Pasal 28 UU No 19 Tahun 
2016 tentang ITE.



26 25 
www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air 
penyidik sejumlah dokumen, terutama 
terkait seleksi dan pengisian jabatan.
Febri menegaskan, berbagai bukti, 
termasuk dokumen dan uang tunai 
disita tim penyidik lantaran diduga 
terkait dengan perkara ini. 
Tim penyidik memastikan bakal 
menganalisis dan mendalami 
berbagai bukti tersebut, termasuk 
dengan memeriksa para saksi, seperti 
Lukman."Kami nanti akan mendalami 
lebih lanjut dengan klarifikasi-
klarifikasi dan juga proses penyidikan 
lebih lanjut. 
Yang pasti semua bukti yang disita 
baik dokumen barang elektronik 
termasuk juga uang atau bukti-bukti 
yang lain itu dilakukan penyitaan 
karena diduga juga terkait dengan 
pokok perkara," katanya.
KPK memastikan akan terus 
mengusut dan mengembangkan 
penyidikan kasus ini. 
Salah satu hal yang didalami yakni 
mengenai keterlibatan pihak di 
internal Kementerian Agama dalam 
praktik jual beli jabatan yang menjerat 
Rommy."Kami menduga kuat adanya 
kerja sama antara tersangka RMY 
(Romahurmuziy) dengan pihak 
Kementerian," kata Febri.
Diketahui, KPK menetapkan Rommy, 
Kepala Kantor Kemag Kabupaten 
Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi 
dan Kepala Kantor Wilayah 
(Kakanwil) Kemag Provinsi Jawa 
Timur (Jatim), Haris Hasanuddin 

sebagai tersangka kasus dugaan suap jual 
beli jabatan di lingkungan Kemag.Muafaq 
dan Haris diduga telah menyuap Rommy 
untuk mengurus proses lolos seleksi 
jabatan di Kemag. 
Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala 
Kantor Kemag Kabupaten Gresik dan Haris 
mendaftar sebagai Kakanwil Kemag 
Provinsi Jatim.
Pada 6 Februari 2019, Haris mendatangi 
kediaman Rommy dan menyerahkan uang 
sebesar Rp 250 juta untuk memuluskan 
proses seleksi ini sesuai kesepakatan. 
Saat itu, KPK menduga telah terjadi 
pemberian suap tahap pertama.
Namun, pada pertengahan Februari 2019, 
pihak Kemag menerima informasi bahwa 
nama Haris Hasanuddin tidak lolos seleksi 
untuk diusulkan ke Menteri Agama karena 
pernah mendapatkan hukuman disiplin.
KPK menduga telah terjadi kerja sama 
antara pihak-pihak tertentu untuk tetap 
meloloskan Haris Hasanuddin sebagai 
Kakanwil Kemag Provinsi Jatim.
Selanjutnya, Haris Hasanuddin dilantik oleh 
Menag sebagai Kakanwil Kemag Jatim 
pada awal Maret 2019. 
Setelah Haris lolos seleksi dan menjabat 
Kakanwil Kemag Jatim, Muafaq meminta 
bantuan kepada Haris untuk dipertemukan 
dengan Rommy.
Pada Jumat (15/3/2019) lalu, Muafaq, 
Haris, dan Calon Anggota DPRD 
Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab 
menemui Rommy untuk menyerahkan 
uang Rp 50 juta terkait kepentingan jabatan 
Muafaq.

Anda perlu File Tax Income Return,

Number (ITIN),urus SIM Maryland,
Bookeeping, payroll untuk medium &

small business

Hubungi : Steve  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer Identification

Majelis hakim menolak eksepsi Ratna 
Sarumpaet. Majelis hakim menyatakan 
proses persidangan kasus hoax 
penganiayaan terus berlanjut sampai ke 
pokok perkara."Menolak eksepsi 
penasihat hukum terdakwa atas dakwaan 
jaksa penuntut umum untuk seluruhnya. 
Dia menyatakan surat dakwaan JPU 
nomor tertanggal 21 Februari telah 
disusun secara cermat jelas dan 
lengkap," kata ketua majelis hakim, Joni, 
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl 
Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa 
(19/3/2019). Hakim memerintahkan 
pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. 
Selanjutnya persidangan akan digelar 
pada pekan depan dengan 
memerintahkan terdakwa dihadirkan dan 
pemeriksaan saksi."Memerintahkan 
sidang perkara pidana atas nama 
terdakwa Ratna Sarumpaet dilanjutkan," 
kata Ratna. Joni mengatakan atas 
eksepsi ditolak penasihat hukum 
terdakwa dapat melakukan upaya hukum 

Hakim Tolak Eksepsi Ratna Sarumpaet

bersamaan dengan pokok perkara. 
Selanjutnya persidangan akan digelar 
dengan agenda pemeriksaan saksi dari 
JPU. Diketahui, Ratna Sarumpaet 
didakwa membuat keonaran dengan 
menyebarkan hoax penganiayaan. 
Ratna disebut sengaja membuat 
kegaduhan lewat cerita dan foto-foto 
wajah yang lebam dan bengkak yang 
diklaim akibat penganiayaan, meski 
sebetulnya karena operasi plastik.Cerita 
hoax penganiayaan, menurut jaksa, 
disebarkan Ratna Sarumpaet ke 
sejumlah orang lewat pesan WhatsApp. 
Jaksa juga menyebut Prabowo 
Subianto menggelar jumpa pers terkait 
kabar penganiayaan Ratna yang 
ternyata bohong belaka. Atas 
perbuatannya, Ratna Sarumpaet 
didakwa dengan Pasal 14 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 
tentang Peraturan Hukum Pidana 
dan/atau Pasal 28 UU No 19 Tahun 
2016 tentang ITE.



28 27www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Presiden Kazakhstan Nursultan 
Nazarbayev pada Selasa (19/3) 
mengumumkan pengunduran dirinya. 
Presiden yang berusia 70 tahun 
tersebut, telah memerintah Kazakhstan 
sejak kemerdekaan negeri itu pada 
1991."Saya telah memutuskan untuk 
mundur dari jabatan presiden," kata 
Nazarbayev seperti dikutip kantor berita 
Turki Anadolu, Rabu (20/3).Dalam 
pidato pernyataan mundurnya yang 
disiarkan oleh semua saluran stasiun 
televisi nasional Kazakhstan, 
Nazarbayev mengucapkan terima kasih 
kepada rakyat karena telah memberi 
kesempatan kepadanya untuk menjadi 
presiden pertama Kazakhstan setelah 
merdeka. Ia mengenang kesulitan yang 
dialami negeri itu setelah ambruknya 
Uni Sovyet dan Kazakhstan 
menyatakan kemerdekaannya."Itu 
adalah cobaan. Kita melaluinya, dan 
secara aktif mulai membangun 
Kazakhstan menuju pembangunan," 
ujarnya.Kepada generasi muda, 
Nazarbayev menaruh harapan akan 

Internasional

mempertahankan Kazahstan dan 
memperkuatnya serta memanfaatkan 
semua upaya serta pengetahuan 
mereka bagi kemakmuran negeri ini.
Sebagai penggantinya sampai pemilu 
presiden digelar tahun depan, 
berdasarkan undang-undang, pemimpin 
Senat Kazakhstan Kassym-Zhomart 
Tokayev akan melaksanakan tugas 
presiden."Kelanjutan kekuasaan di 
Kazakhsan diatur oleh undang-undang 
dasar. Dalam kasus terputusnya masa 
jabatan presiden di tengah jalan, 
wewenangnya dialihkan kepada Ketua 
Senat. Lalu, akan dilakukan pemilihan 
presiden baru," kata Nazarbayev.Dia 
memuji Tokayev, yang lulus dari 
Moscow Institute of International 
Relations, memiliki gelar doktor dan 
fasih berbahasa Inggris serta China. 
Tokayev sebelumnya pernah menjadi 
menteri luar negeri, wakil perdana 
menteri dan perdana menteri, dan wakil 
sekretaris jenderal PBB."Ia telah 
bekerja bersama saya sejak hari 
pertama kemerdekaan Kazakhstan. 

Presiden Kazakhstan Mundur

Ketua Umum Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj 
dilaporkan ke Bareskrim Polri karena 
dianggap menyebarkan ujaran 
kebencian. PBNU menilai khilafah 
merupakan ancaman nyata bagi NKRI.
Ketua PBNU bidang Hukum, HAM dan 
Perundang-Undangan, Robikin Emhas 
mengatakan sejumlah lembaga survei 
telah melansir munculnya radikalisme 
yang ditandai sikap intoleran di 
Indonesia. Terlebih, kata Robikin, 
kampanye khilafah sudah marak 
dilakukan sebelum akhirnya HTI 
dicabut badan hukumnya.
"Kampanye khilafah itu bahkan masih 
dijumpai dalam tahun politik sekarang 
ini, di media sosial," ujarnya kepada 
CNNIndonesia.com, Rabu (20/3).
Menurut Robikin, seluruh komponen 
bangsa memiliki kewajiban untuk 
menjaga keutuhan NKRI, baik 
keutuhan teritorial, sumber daya alam 
maupun budaya. 
Ia menyatakan khilafah yang hendak 
menghapus sekat-sekat bangsa dan 
negara adalah ancaman nyata 
terhadap keutuhan NKRI. 
Robikin menyampaikan agama dan 
negara tidak perlu dipertentangkan 
karena keduanya bisa saling mengisi 
dan harmonis. NU 
mengharmoniskannya dengan jargon 

Ketum PBNU Dipolisikan

Tanah Air

'hubbul wathon minal iman', nasionalisme 
adalah bagian dari agama."Kiai Said Aqil, 
NU dan kita semua layak terus 
mengkampanyekannya. Agar cita-cita 
didirikannya Indonesia dapat kita 
wujudkan bersama," katanya.
Robikin menanggapi santai laporan 
terhadap Said Aqil. Dia menyerahkan 
pelaporan itu kepada pihak kepolisian 
untuk menilainya."Mari kita percayakan 
kepada Kepolisian RI. Apakah terdapat 
dua alat bukti yang sah agar laporan 
tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak, 
kita lihat nanti," kata Robikin.Said Aqil 
dilaporkan ke polisi oleh Ketua Koordinator 
Laporan Bela Islam (Korlabi) Damai Hari 
Lubis, Senin (18/3). Laporan itu didasari 
pernyataan Said yang menyebut di kubu 
calon presiden Prabowo Subianto terdapat 
kalangan radikal.
Laporan Damai teregistrasi dengan nomor 
LP/B/0309/III/2019/BARESKRIM 
tertanggal 18 Maret 2019.
Damai menduga Said telah melakukan 
ujaran kebencian lewat pernyataannya di 
sebuah acara televisi swasta. Menurutnya, 
pernyataan Said juga terindikasi sebagai 
kampenye negatif karena dianggap 
menyudutkan salah satu pasangan calon.
"Said menyatakan di dalam kelompok 02 
terdapat orang radikalis, ektrimis, dan 
teroris," kata Damai kepada 
CNNIndonesia.com, Rabu (20/3).
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Internasional
Saya mengenal dia sangat baik. Ia 
sepenuhnya menyadari kebijakan 
dalam dan luar negeri Kazakhstan. Ia 
bertindak dalam pengembangan dan 
pengesahan semua program," kata 
Nazarbayev.Tokayev akan mulai 
memangku jabatan 
setelah diambil 
sumpahnya di 
Parlemen pada 
hari ini Rabu 
(20/3).Dengan 
pengunduran diri 
ini, Nazarbayev 
(78) tercatat 
sebagai pemimpin 
pertama di 
kawasan Asia 
Tengah pada era 
pasca-Soviet yang 
secara sukarela 
meletakkan 
jabatan.
Sebelumnya, pada 
akhir Februari lalu, 
Nazarbayev 
mengambil 
langkah 
membubarkan 
pemerintah di negeri itu. Dia beralasan 
pertumbuhan ekonomi terus menurun 
dan menjanjikan pembaruan untuk 
menyediakan kehidupan yang 
berkualitas buat semua 

orang.Nursultan Abishuly Nazarbayev lahir 
di Chemolgan, RSS Kazakhstan, Uni 
Soviet, 6 Juli 1940. Dia merupakan 
presiden pertama Kazakhstan sejak 
bubarnya Uni Soviet dan kemerdekaan 
negara itu pada tahun 1991.Sebelum 

Kazahkstan 
merdeka, 
Nazarbayev 
memimpin wilayah itu 
sejak tahun 1989 dan 
berlanjut hingga 
setelah Kazakhstan 
memisahkan diri dari 
Uni Soviet tahun 
1990. Ia juga 
menjabat sebagai 
Ketua Dewan Menteri 
RSS Kazakhstan 
(1984-1989) dan 
Sekretaris Pertama 
Partai Komunis 
Kazakhstan (1989-
1991).Saat Uni 
Soviet dipimpin 
Mikhail Gorbachev, 
status Kazakhstan 
diubah menjadi 

Republik Soviet Sosialis Kazakh. Semula, 
ia dipilih hanya untuk menjabat selama 
empat tahun. Pada tahun 1998, ia 
mengeluarkan dekrit yang membuatnya 
tetap berkuasa hingga sekurang-
kurangnya 7 tahun lagi. 

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat 
(AS) Mike Pompeo melontarkan candaan 
terkait dengan bosnya, Presiden Donald 
Trump. Dalam wawancara ketika berada 
di Kansas, Pompeo sempat mendapat 
pertanyaan berapa lama dia bakal terus 
menjabat sebagai orang nomor satu di 
jajaran diplomat AS. Saya bakal terus 
mengabdi hingga dia (Trump) memecat 
saya melalui kicauan di Twitter," kata 
Pompeo yang disambut tawa hadirin 
dikutip AFP. "Di mana saya tentu tidak 
memperhitungkan itu (kicauan di Twitter), 
setidaknya hari ini," lanjutnya seraya 
memberi pujian kepada Trump. The Hill 
memberitakan, Pompeo secara tak 
langsung menyinggung pendahulunya, 
Rex Tillserson, yang dipecat pada 13 
Maret 2018 lalu. Trump mengumkan 
pemecatan itu lewat twit sesaat setelah 
The Washington Post mempublikasikan. 
Dikatakan Trump tak memberitahukan ke 
Tillserson perihal pemecatan itu. Masa 
jabatan Tillserson yang berlangsung 
sekitar 405 hari ditandai ketegangan 
dengan Trump karena isu-isu seperti 

Menlu AS Tetap Setia Pada Trump

Korea Utara (Korut). Tillserson, mantan 
eksekutif Exxon, dipecat saat dia pulang 
dari kunjungan di Afrika, dengan sang 
mantan menlu mengetahui kabar itu 
tatkala berada di toilet. Mantan Direktur 
Badan Intelijen Pusat (CIA) itu memuji 
Trump sebagai pemimpin sejati yang 
selalu membantunya ketika mengalami 
kesulitan. 
Dia mengaku dirinya dan sang presien 
mempunyai perbedaan pendapat. 
Namun Pompeo menyebut perbedaan itu 
bisa menjadi momentum untuk 
membentuk koalisi dan bekerja sama. 
"Dia memberikan pengarahan tersebut. 
Dia juga memberikan keleluasaan 
beserta tanggung jawab dalam 
mengemban jabatan," papar Pompeo 
kembali. Pompeo yang notabene mantan 
anggota Kongres telah direkrut Partai 
Republik untuk bertarung 
memperebutkan kursi Senat AS dari 
wilayah Kansas. Dia digadang-gadang 
menjadi pengganti Senator Pat Roberts 
yang memutuskan pensiun untuk mengisi 
kursi Senat pada 2020 mendatang.
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jajaran diplomat AS. Saya bakal terus 
mengabdi hingga dia (Trump) memecat 
saya melalui kicauan di Twitter," kata 
Pompeo yang disambut tawa hadirin 
dikutip AFP. "Di mana saya tentu tidak 
memperhitungkan itu (kicauan di Twitter), 
setidaknya hari ini," lanjutnya seraya 
memberi pujian kepada Trump. The Hill 
memberitakan, Pompeo secara tak 
langsung menyinggung pendahulunya, 
Rex Tillserson, yang dipecat pada 13 
Maret 2018 lalu. Trump mengumkan 
pemecatan itu lewat twit sesaat setelah 
The Washington Post mempublikasikan. 
Dikatakan Trump tak memberitahukan ke 
Tillserson perihal pemecatan itu. Masa 
jabatan Tillserson yang berlangsung 
sekitar 405 hari ditandai ketegangan 
dengan Trump karena isu-isu seperti 

Menlu AS Tetap Setia Pada Trump

Korea Utara (Korut). Tillserson, mantan 
eksekutif Exxon, dipecat saat dia pulang 
dari kunjungan di Afrika, dengan sang 
mantan menlu mengetahui kabar itu 
tatkala berada di toilet. Mantan Direktur 
Badan Intelijen Pusat (CIA) itu memuji 
Trump sebagai pemimpin sejati yang 
selalu membantunya ketika mengalami 
kesulitan. 
Dia mengaku dirinya dan sang presien 
mempunyai perbedaan pendapat. 
Namun Pompeo menyebut perbedaan itu 
bisa menjadi momentum untuk 
membentuk koalisi dan bekerja sama. 
"Dia memberikan pengarahan tersebut. 
Dia juga memberikan keleluasaan 
beserta tanggung jawab dalam 
mengemban jabatan," papar Pompeo 
kembali. Pompeo yang notabene mantan 
anggota Kongres telah direkrut Partai 
Republik untuk bertarung 
memperebutkan kursi Senat AS dari 
wilayah Kansas. Dia digadang-gadang 
menjadi pengganti Senator Pat Roberts 
yang memutuskan pensiun untuk mengisi 
kursi Senat pada 2020 mendatang.
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