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Komisi Pemilihan Umum telah 
menggelar debat calon presiden 
(Capres) ke-4 
pada Sabtu 
kemarin di 
Hotel Shangri-
La, Jakarta. 
Tema debat 
kemarin 
peserta 
memaparkan 
visi dan 
misinya terkait 
ideologi, 
pertahanan 
dan 
keamanan, 
pemerintahan 
dan hubungan 
internasional 
yang disiarkan 
langsung oleh 
Metro TV, 
Indosiar dan 
SCTV. 
Moderator dalam debat kali ini 
dimoderatori pembawa acara berita 
(News Ancor) di SCTV, Retno Pinasti, 

dan pembawa acara berita di Indosiar 
Zulfikar Naghi. 
Sembilan orang yang menjadi panelis 

dalam debat 
adalah: Tema 
Ideologi
1. Prof DR 
Zakiyuddin, 
M.Ag (Direktur 
Pascasarjana 
IAIN Salatiga)
2. Dr J 
Haryatmoko SJ 
(akademisi 
Fakultas 
Teologi 
Universitas 
Sanata Dharma 
Yogyakarta). 
Tema 
Pemerintahan
1. Dr Erwan 
Agus Purwanto 
M Si (Dekan 
Fisip 

Universitas Gadjah Mada)

Debat Capres IV

Pemerintahan Dilan
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2. Dr Valina Singka Subekti M Si 
(akademisi Departemen Ilmu Politik 
Fisip UI)
3. Dadang Tri Sasongko (Sekjen 
Transparency International Indonesia)
Tema Pertahanan dan Keamanan
1. Al Araf (Direktur Eksekutif Imparsial)
2. Dr Ir Apolo Safanpo ST MT (Rektor 
Universitas Cenderawasih)
Tema Hubungan Internasional
1. Drs I Basis Eko Soesilo MA 
(Pengajar HI Fisip Unair)
2. Dr Kusnanto Anggoro (Akademisi 
Fisip UI)

Mekanisme debat keempat mengacu 
pada debat ketiga kemarin. Ada enam 
segmen dalam debat. Segmen pertama 
kedua kandidat memaparkan visi misi 
sesuai tema. Segmen kedua dan ketiga 
merupakan sesi pertanyaan dari 

panelis yang disampaikan melalui 
moderator. Segmen keempat dan kelima 
kedua calon presiden akan saling 
melempar pertanyaan. Segmen keenam 
Debat kedua capres diberikan 
kesempatan memberikan kalimat 
pamungkas sebagai penutup debat. 
Dalam debat kali ini banyak yang 
mengatakan Jokowi Cerdas membaca 
zaman, barangkali itu yang paling tepat 
untuk disemat pada sosok Jokowi 
sebagai capres. “Diperlukan 
pemerintahan Dilan, Digital Melayani,” 
ucap Jokowi ketika menyampaikan visi-
misi di debat ke IV Capres Pilpres 2019 
di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu 
(30/3). Sontak keriuhan membumbung di 
antara para pendukung jokowi, buah dari 
kejutan beliau memboyong Dilan ke 
arena debat capres. Sesuai dengan 

tema debat keempat saat ini, salah 
satunya adalah sistem pemerintahan. 
Maka kedepannya sistem pemerintahan 
yang akan dikerjakan oleh Jokowi 
kedepannya memakai akronim dilan. 
Yakni sistem pemerintahan yang 
sistemnya digital melayani. Maka untuk 
menerapkan konsep pemerintahan 
'Dilan' tersebut diperlukan setidaknya 
ada empat langkah yang harus 
dikerjakan oleh pemerintah. Pertama 
reformasi pelayanan publik lewat 
elektronik. Kedua menurut Jokowi, 
diperlukan penajaman dan 
penyederhanaan kelembagaan. Ketiga, 
peningkatan kualitas SDM aparatur 
negara. Keempat adalah reformasi tata 
kelola. Beliau juga menyampaikan di 
awal, saat pertanyaan panelis tentang 
tata kelola pemerintahan yang 

menekankan kepada adanya smart 
city. Dan langsung Jokowi 
mengatakan bahwa pemerintahan ke 
depan bukan hanya pelayanan yang 
diutamakan, tapi kecepatan untuk 
melayani. Maka hal yang diperlukan 
pertama-tama adalah reformasi 
bidang pelayanan melalui sistem 
elektronik, seperti, e-government, e-
procurement, e-budgeting yang akan 
sangat diperlukan dalam menyiapkan 
era digital ke depan. Kemudian beliau 
juga menambahkan penyederhanaan 
dan penajaman kelembagaan juga 
akan diperlukan. Jokowi memandang 
tidak perlu banyak-banyak 
kelembagaan. Langsung Bapak 
Jokowi mengatakan telah dibubarkan 
23 lembaga. Supaya lebih ramping 
dan pengambilan keputusan tidak 
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bertele-tele dan lebih cepat. Tak hanya 
itu, kehebatan Jokowi yang lainnya 
begitu kentara melampaui hingga 
menjadikan Prabowo benar-benar 
orang tua yang ketinggalan jaman, 
dengan produk pemikiran yang juga 
sama jadul dengan generasinya serta 
amat tak nyambung dengan kondisi 
serta generasi kekinian. Seperti ketika 
berbicara tentang Pancasila, capres 
petahana Joko Widodo (Jokowi) 
mengatakan akan menanamkan 
Pancasila kepada rakyat Indonesia 
sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan 
Pancasila mesti diberikan sejak 
pendidikan anak usia dini (PAUD). "Tadi 
di depan sudah saya sampaikan bahwa 
Pancasila adalah kesepakatan suku ras 
golongan. Harus dijelaskan sejarah 
mengenai dirumuskan Pancasila. 
Dibangunnya Pancasila harus diberikan 

di dalam pendidikan anak-anak kita bukan 
saja dari TK, tapi sejak PAUD SD, SMP, 
SMA, sampai pendidikan tinggi," kata 
Jokowi. Jokowi mengatakan yang paling 
penting adalah menjalankan nilai 
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 
Menurutnya, hal mendasar yang mesti 
ditanamkan ialah toleransi. Pasalnya 
Indonesia memiliki keberagaman dari 
suku, budaya, agama, hingga bahasa. 
Jokowi mengatakan cara menanamkan 
Pancasila tanpa jalan indoktrinasi, Tapi 
bisa dilakukan lewat jalur media sosial. 
Sehingga nilai Pancasila bisa sampai ke 
anak-anak muda. "Yang paling penting 
adalah bukan bagaimana memberikan 
pendidikan Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. Anak-anak harus diberi tahu 
toleransi karena kita terdiri dari 700 suku. 
Anak-anak juga harus diberi tahu bahwa 
ada 1.100 bahasa berbeda," tuturnya. 
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ra usah 

"Kehidupan sehari-hari itulah yang 
sebetulnya ingin kita beri pendidikan. 
Dan kita telah bentuk BPIP. Tapi ini 
harus kekinian, bukan indoktrinasi. Bisa 
dilakukan lewat visual di Facebook, 
Instagram, sehingga relevansi dengan 
anak muda," sambung Jokowi. Yang 
paling keren dari ide-ide Jokowi selain 
kesegaran penggunaan istilah-istilah 
kekinian yang memudahkan untuk 
diingat rakyat, adalah implikasi dari ide 
Jokowi itu sendiri. Untuk 
mengimplementasikan gagasan serta 
konsep pemerintahan Dilan itu sendiri 
membuat Jokowi wajib melakukan 
reformasi pelayanan publik lewat 
elektronik, penajamanan dan 
penyederhanaan kelembagaan, 
peningkatan kualitas SDM aparatur, dan 
reformasi tata kelola. Sedangkan Bapak 
Prabowo ternyata konsisten dengan 
paradigma old atau tua yang dimilikinya 

sejak di awal-awal masa kampanyenya. 
Ekonomi hancur, pertahanan lemah, 
anggaran bocor, kekayaan Indonesia lari 
dan dimiliki oleh asing, sehingga dengan 
ketakutan-ketakutan yang dimilikinya 
justru menghambat dan sulit untuk bisa 
bergerak. Teknologi-pun seakan 
dimusuhi oleh beliau, sebab paradigma-
paradigma yang dibangun adalah 
paradigma ketakutan, paradigma ketidak 
percayaan, soal pelayanan 
pemerintahan digital. Prabowo gagap 
soal era digital, soal industry 4.0. 
Prabowo tak paham soal kecepatan 
pelayanan, soal sistem, soal transaksi 
elektronik. Prabowo tak paham soal era 
digital, Prabowo curiga dengan 
menggunakan digital kekayaan negara 
akan dibawa ke luar negeri dengan 
mudah. Prabowo yang tak paham 
online-online, rela kembali ke zaman 
bahelo demi melindungi kekayaan 
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negara. Untuk menutupi 
kegagapannya, Prabowo terus 
mengangkat soal korupsi, soal 
kebocoran dan soal uang negara yang 
tidak tinggal di dalam negeri. Suara 
Prabowo soal akan menghilangkan 
korupsi, menumpas korupsi, menutup 
kebocoran sangat menggelegar. 
Namun caranya tidak diberitahu 
kepada masyarakat. Berbeda dengan 
Jokowi. Jokowi secara nyata 
membeberkan di hadapan Prabowo 
bagaimana menghilangkan korupsi, 
yakni lewat sistem online, transparan 
dan menghilangkan hambatan yang 
bertele-tele. Ketika sitem menjadi 
budaya, maka korupsi akan pelan-
pelan hilang. Jokowi membeberkan 
fakta dan skala prioritas. Masyarakat 
semakin bisa mengerti watak dan 
karakter Prabowo, dia justru tidak 
menampakkan dirinya sebagai calon 
pemimpin yang menguasai 
pemecahan permasalahan bangsa 

dan negara. Prabowo nampak 
menunjukkan kesombongannya dengan 
cara membusungkan dada sesaat 
setelah selesai menyampaikan 
pandangannya bersamaan tepuk tangan 
para pendukungnya. Karakter pemarah 
penuh emosi Prabowo dengan gamblang 
ditunjukkannya sendiri dalam debat 
keempat kali ini. Jutaan pasang mata 
melihat sendiri betapa tidak pahamnya 
Prabowo terhadap materi debat, 
sehingga setiap jawaban atau 
tanggapannya muter-muter entah 
kemana arahnya. Mengapa setiap 
jawaban dan tanggapan Prabowo selalu 
tidak nyambung dengan materi debat? 
Karena dalam otak Prabowo yang 
tertanam hanyalah bagaimana cara 
menghilangkan rasa kepercayaan 
masyarakat kepada Jokowi, pada 
kesempatan debat ini. Tetapi justru ini 
menjadikan semakin gamblang siapakah 
Prabowo sebenarnya. Ternyata The New 
Prabowo tidak terwujud seperti yang 
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kubu 02 harapkan, Prabowo tetaplah 
The Old Prabowo. Nuansa untuk 
membenturkan Joko Widodo dengan 
para pendukungnya termasuk dengan 
TNI tercium dalam debat kali ini. 
Bahkan sama TNI sekalipun Prabowo 
tidak percaya, ketidakpercayaan 
beliau sangat meningkat dengan 
tajam. Berkali-kali Prabowo 
menyampaikan bagaimana adanya 
pembisik-pembisik yang tidak benar, 
disampaikan pula adanya laporan dari 
orang-orang Joko Widodo kepada 
Prabowo tentang berbagai 
permasalahan. Secara tidak langsung 
hal ini bertujuan menggiring 
munculnya rasa ketidakpercayaan 
Joko Widodo terhadap orang-orang di 
sekitarnya. Tetapi, lagi-lagi kita 
melihat Joko Widodo dengan tegas 

menyatakan bahwa dia sangat 
mempercayai TNI. Hal yang justru 
sangat menonjol dalam debat kali ini 
adalah Jokowi benar-benar menunjukkan 
kapasitasnya sebagai seorang presiden 
dan calon presiden yang sangat 
menguasai permasalahan yang ada. 
Dalam hal investasi, Prabowo terlihat 
jadul, Jokowi lebih kekinian. Hal 
sebaliknya, Prabowo sebagai bekas TNI 
yang ternyata tidak menguasai hal-hal 
yang berhubungan dengan alutsista 
dalam rangka pertahanan, keamanan, 
dan kedaulatan. Prabowo malah 
membuka borok-borok lemahnya sistem 
kepemimpinan TNI di masa lalu. 
Prabowo lupa, sejak 1998 setelah dirinya 
dipecat, TNI telah melakukan reformasi 
dalam berbagai hal termasuk sistem 
kepemimpinan. Dalam materi debat ini, 
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malah Joko Widodo sebagai seorang 
sipil kelihatan sebagai seorang 
jenderal yang profesional menangani 
permasalahan pertahanan, keamanan, 
dan kedaulatan. Setelah mengumbar 
emosi terhadap berbagai pihak, 
termasuk menghina TNI serta 
melecehkan diplomat, ternyata data 
yang dipergunakan Prabowo salah 
kaprah. Seperti kita lihat waktu debat, 
muncul suara tawa di tengah-tengah 
paparan Prabowo Subianto mengenai 
pertahanan negara. Prabowo heran 
ada yang tertawa ketika dia 
memaparkan rapuhnya pertahanan 
negara. Prabowo pun bereaksi. Dia 
mempertanyakan suara tawa itu. 
"Jangan ketawa. Kenapa kalian 
ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh 

kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu," kata 
Prabowo. Tak hanya itu, Prabowo juga 
menepis paparan teknologi pertahanan 
yang disampaikan Jokowi di panggung 
debat keempat. Menurut Prabowo, 
Jokowi hanya mendapatkan laporan 
'Asal Bapak Senang'. "Jadi masalah 
pertahanan dan keamanan ini, saya kira 
maaf, Pak Jokowi, saya kira Pak Jokowi 
dapat briefing yang kurang tepat," ujar 
Prabowo di panggung debat di Hotel 
Shangri-La, Sabtu (30/3/2019). Dengan 
sombong khas ala dirinya, Prabowo 
mengatakan dia tahu betul seluk-beluk 
dunia militer. "Saya pengalaman, Pak, di 
tentara. Budaya 'ABS' banyak, Pak. 
Kalau ketemu panglima, 'Aman semua, 
terkendali Pak, radar cukup Pak,'" kata 
Prabowo. Bahkan dia merasa lebih TNI 

daripada TNI lainnya. Bahkan Bapak 
Prabowo juga menyatakan bahwa ia 
akan tegas memecat para petinggi-nya 
yang membisikkan masalah aman-aman 
saja, terkendali. Ternyata tuduhan 
Prabowo langsung ditepis oleh Jokowi. 
Jokowi mengatakan bahwa segala 
pembangunan, segala laporan, segala 
informasi ia cek langsung kebenarannya. 
ABS itu sudah jadul. Itu terjadi di era 
pemerintahan sebelumnya. Jokowi 
kekinian dengan hobby blusukannya. 
Prabowo juga membandingkan 
anggaran Indonesia dengan Singapura. 
Dalam debat capres Prabowo 
mengatakan anggaran pertahanan 
Indonesia berada di angka 0,8 persen 
dari GDP (Gross Domestic Bruto) dan 
5% dari APBN. Dia pun 
membandingkannya dengan anggaran 
pertahanan Singapura yang disebutnya 
3% dari GDP dan 30% dari APBN. "Rp 
107 triliun itu 5% dari APBN kita, 0,8% 
dari GDP kita," kata Prabowo di 
panggung debat capres putaran ke-4 di 
Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu 
(30/3). "Padahal Singapura itu anggaran 
pertahanan dari 30% APBN-nya, 3% dari 
GDP mereka," sambung Prabowo. Lagi 
lagi Jokowi menjawab dengan tegas, 
bagi Jokowi ada skala yang dipenuhi 
terlebih dahulu. Anggaran pertahanan 
sebesar Rp. 107 triliun akan terus 
ditambah ketika hal yang diproritaskan 
sudah terpenuhi. Kecerdasan Jokowi 
dalam menggunakan anggaran terlihat 
jauh di atas Prabowo. Bagi Jokowi 
anggaran militer yang ada harus 
dimanfaatkan sebagai investasi. Artinya 
uang yang ada dipakai untuk membuat 
sendiri alutsita dalam negeri dan bekerja 
sama dengan pihak luar negeri untuk 
transfer teknologi. Prabowo terlihat tak 
paham soal business to business. Ia 
mencampur-adukan soal investasi asing 
dengan penguasaan asing. Berbeda 
dengan Jokowi. Jokowi membedakan 
yang mana hal strategis yang tidak boleh 
diberikan kepada asing dan yang mana 
hal-hal yang boleh. Yenny Wahid 
menyebut Prabowo banyak 
menyampaikan data yang salah soal 
pertahanan. "Saya tidak meragukan 
nasionalisme beliau, saya kagum 

patriotisme dan nasionalisme beliau. 
Namun sayang, malam ini beliau 
banyak mengutip atau membaca data 
yang salah," ujar Yenny di Hotel 
Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu 
(30/3/2019). "Salah satunya adalah 
tentang anggaran pertahanan, kita 
yang dibandingkan dengan Singapura. 
Beliau mengatakan bahwa salah satu 
kelemahan kita adalah anggaran kita 
kecil, karena hanya sekitar 0,8% dari 
APBN, sementara Singapura 3% dari 
APBN. Ini saya baca sudah keliru," 
kata putri Presiden ke-4 Abdurrahman 
Wahid ini. Namun, Yenny mengatakan 
anggaran Indonesia jauh lebih besar. 
Menurutnya anggaran menjadi salah 
satu pengukur kekuatan militer di 
sebuah negara. "Pertama, APBN kita 
jauh lebih besar dari Singapura hampir 
tiga kali lipat. Lebih dari 3 kali 4 
kalinya Singapura artinya adalah 
Singapura dan anggaran kita nggak 
beda jauh," kaya Yenny. "Kedua toh 
anggaran itu menjadi salah satu 
ukuran, tentang keperkasaan sebuah 
militer dari sebuah negara, maka 
Indonesia jauh melampaui Singapura," 
sambungnya. Yenny juga menyebut 
kekuatan militer Indonesia, dianggap 
sebagai yang paling kuat di kawasan 
ASEAN. Selain itu, dia juga menyebut 
ukuran militer Indonesia terdapat di 
peringkat 15 dunia. "Kenapa karena di 
kawasan ASEAN Indonesia adalah 
kekuatan militer yang dianggap paling 
kuat nomer 1. Ini kata siapa, bukan 
kata saya. ini katanya Global firepower 
Index, sebuah lembaga yang 
menghitung kekuatan militer militer di 
semua negara. Indonesia ini dianggap 
sebagai kekuatan super power kalau 
dikatakan kalau ukuran militernya 
Indonesia rangking 15 dunia. Asean 
nomor 1. Sedangkan Singapura 
Nomor 59 dari peringkat dunia," 
tuturnya. Bila untuk urusan pertahanan 
yang merupakan bagian dari 
kehidupan Prabowo pun masih salah 
data, bagaimana dengan yang lainnya. 
Masak kekuatan militer Indonesia 
yang merupakan nomor 1 alias paling 
wahid paling kuat di Asean, masih juga 
dikatakan rapuh oleh Prabowo? Terus 
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yang lebih tinggi peringkat dan 
kekuatannya malah disuruh meniru 
negara yang kekuatan militer yang jauh 
banget jaraknya itu? Jokowi saat 
merespon serangan Prabowo tetap 
terlihat sabar, santai, dan tidak punya 
beban. Ketika ada serangan bertubi-tubi 
dari Prabowo, Jokowi terus santai, 
rendah hati dan mampu menjawab 
secara taktis setiap serangan Prabowo. 
Dengan melihat debat kemarin kita bisa 
menilai betapa amat rendahnya kualitas 
Prabowo serta amat tingginya tensi 
emosi yang dimilikinya, yang masih 
ditambah pula dengan kondisi dirinya 
yang gagap teknologi, rakyat jadi melek 
mata siapa yang tepat untuk memimpin 
Indonesia ini ke depannya. 
Kesimpulannya pada debat ke-4 kali ini, 
Jokowi sukses jadulkan dan emosikan 
Prabowo. Jika Prabowo terlihat 
sombong, tinggi hati, grasa-grusu, dan 
emosional, Jokowi sebaliknya. Jokowi 
terlihat sebagai eorang pemimpin yang 

rendah hati, tidak grasa-grusu, penuh 
detail dan tidak emosional. Jokowi 
pemimpin hebat. Dengan kiprah 
Jokowi di segala bidang yang moncer 
selama masa menjabat kemarin, 
ditambah dengan kecerdasan, 
kecakapan serta visi beliau yang amat 
jauh ke masa depan, menjadikan 
rakyat semakin yakin pasca debat 
sabtu malam kemarin. Bahwa Jokowi, 
memang benar-benar merupakan 
pilihan terbaik untuk memimpin 
Indonesia untuk periode selanjutnya, 
menuju Indonesia maju dengan cara-
cara yang amat hebat serta yang 
terutama sekali adalah : Masuk akal. 
Bagaimanapun juga, level Jokowi 
yang memang telah teruji memang 
amat jauh berbeda dengan kelas 
capres yang lainnya, yang masih baru 
coba-coba bahkan tak pintar-pintar 
dalam menggunakan serta 
memanfaatkan data yang dibutuhkan. 
Amin.
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

 Minuman merupakan salah satu sumber 
yang sangat penting dalam masuknya 
sejumlah nutrisi ke dalam tubuh. Manfaat 
positif ini tak hanya didapat dari minuman 
seperti jus buah saja namun juga dari 
minuman sederhana seperti air putih.
Walau begitu, 
mana yang lebih 
baik di antara 
dua minuman 
tersebut untuk 
dikonsumsi? 
Dikumpulkan dari 
berbagai sumber, 
berikut sejumlah 
perbandingan 
manfaat yang 
bisa dipetik dari 
air putih dan jus buah.
Kalori
Air putih sama sekali tidak memiliki kalori 
di dalamnya. Sehingga kamu tak perlu 
khawatir apakah perutmu bertambah 
buncit atau badanmu jadi semakin gemuk 
jika kamu banyak minum air putih. 
Sedangkan jus buah mengandung banyak 
kalori di dalamnya. Oleh karena itu kamu 
disarankan untuk tidak menambahkan 
gula di dalam jus buah yang kamu buat. 
Pada hal ini, air putih memiliki kalori lebih 
rendah.
Kandungan Gula
Selain rendah kalori, air juga tidak 
mengandung gula di dalamnya. 
Sementara tak jarang kamu menemui 
orang yang minum jus buah mengalami 
lonjakan gula darah di dalam tubuhnya.
Hal ini disebabkan karena buah 
mengandung gula alami di dalamnya. 
Sehingga lagi-lagi, sebaiknya kamu tak 
menambahkan gula di dalam jus buah 
dan ini berarti keunggulan lagi dari air 
putih.
Kemampuan Hidrasi Tubuh
Air putih mampu menghidrasi tubuh kamu 
dengan baik. Memang, jus buah yang 

Pilih Air Putih Atau Jus Buah 
mengandung air juga bisa menghidrasi 
tubuhmu. Namun, air putih lah yang 
lebih jitu dalam menangani urusan 
tersebut.
Kemampuan Membersihkan Racun
Kandungan serat dalam jus buah 

diketahui bermanfaat 
untuk membersihkan 
seluruh racun dalam 
tubuh terutama yang ada 
di dalam sistem 
pencernaan. Namun 
kamu juga harus ingat 
bahwa air putih juga 
memiliki kemampuan 
alami untuk 
melaksanakan tugas 
tersebut. Sehingga ada 

baiknya kamu rajin minum air putih, 
terutama air putih hangat agar manfaat 
sehat yang kamu dapatkan lebih 
maksimal.
Biaya
Saat kamu membuat jus buah, tentu 
biaya yang kamu keluarkan lebih dari 
air putih yang kamu minum. Belum lagi 
kamu juga sebaiknya memilih buah 
organik yang lebih mahal dibanding 
buah biasa untuk membuat jus buahmu 
lebih sehat.
Tingkat Kepraktisan
Terakhir, saat kamu minum air putih, 
maka kamu bisa langsung 
menuangkannya di gelas dan 
meminumnya. Namun jika kamu ingin 
minum jus buah, maka kamu harus 
mengupas buahnya terlebih dahulu. 
Kemudian memotong buahnya dan 
membuatnya jadi jus.
Dari sejumlah manfaat yang bisa dipetik 
tersebut, air putih memiliki kelebihan 
dan kemudahan dibanding jus buah. 
Walau begitu, jus buah tetap 
merupakan minuman yang 
menyehatkan dan sebaiknya juga tetap 
kamu konsumsi.
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Presiden Donald Trump mengancam 
akan menutup perbatasan Amerika 
Serikat dengan Meksiko pekan depan 
jika tak melakukan apa pun untuk 
membendung arus imigran ilegal.
"Jika Meksiko tidak menghentikan segera 
semua imigrasi ilegal ke Amerika Serikat 
melalui Perbatasan Selatan, saya akan 
menutup perbatasan, atau sebagian 
besar perbatasan, pekan depan," ujar 
Trump seperti dikutip AFP.
Melanjutkan pernyataannya, Trump 
berkata, "Ini seharusnya mudah bagi 
Meksiko, tapi mereka hanya mengambil 
uang kami dan berbicara."Menanggapi 
Trump, Presiden Meksiko, Andres 
Manuel Lopez-Obrador, mengatakan 
bahwa ia tidak ingin terbawa ke dalam 
konfrontasi terkait masalah tersebut.
"Donald Trump memiliki cara pandang 
sendiri. Saya hanya ingin menegaskan 
bahwa kami tidak akan bertengkar 
dengan pemerintah AS. Damai dan 
cinta," tutur Lopez-Obrador.Senada 
dengan Lopez-Obrador, Menteri Luar 
Negeri Meksiko, Marcelo Ebrard, 
mengatakan bahwa negaranya tidak 
akan bertindak berdasarkan ancaman.
"Kami adalah tetangga yang baik. Tanya 

Trump Ancam Tutup Perbatasan Meksiko

Amerika

saja 1,5 juta warga AS yang memilih 
untuk menyebut negara kami rumah," 
katanya.Sebelumnya, Trump juga 
sudah melontarkan ancaman serupa 
tanpa menyebut waktu pasti penutupan 
tersebut."Mungkin menutup Perbatasan 
Selatan. Meksiko tak melakukan apa 
pun untuk membantu menghentikan 
arus imigran ilegal ke negara kami. 
Mereka hanya berbicara tanpa 
tindakan," kata Trump melalui 
Twitter.Sejak dilantik, Trump terus 
berupaya menerapkan pendekatan 
keras terhadap imigran ilegal ini karena 
dianggap membahayakan AS.
Salah satu usulan kontroversialnya 
adalah pembangunan tembok kuat di 
sepanjang perbatasan AS dengan 
Meksiko. Karena usulan anggaran 
pembangunan tembok yang ia ajukan 
terus ditolak Kongres, Trump akhirnya 
mendeklarasikan situasi darurat 
nasional.Dengan deklarasi darurat 
nasional, pemerintah dapat 
memanfaatkan anggaran militer dan 
dana negara lainnya untuk membangun 
tembok pembatas di sepanjang 
perbatasan dengan Meksiko yang 
situasinya dianggap sudah mendesak.

Pada banyak kolam renang, 
kandungan kaporit merupakan salah 
satu hal yang hampir selalu ada. 
Adanya kandungan kaporit ini terutama 
jika terpapar dalam waktu lama ke 
tubuh bisa menimbulkan dampak yang 
sangat membahayakan bagi tubuh.
Banyak orang yang tak menyangka 
bahwa kandungan kaporit ini bisa 
menimbulkan masalah kesehatan 
seperti asma di dalam tubuh. Dilansir 
dari Medical Daily, berikut sejumlah 
masalah kesehatan yang mengintai jika 
kita terpapar air berkaporit terlalu lama.
Asthma
Paparan kaporit yang berlebihan bisa 
mengganggu jaringan pernapasan 
pada anak. Mereka pun berisiko 
terserang asma dan penyakit paru-
paru. Sebuah penelitian di Belgia juga 
pernah menyebutkan bahwa kunjungan 
rutin ke kolam renang berkaporit 
memiliki hubungan dengan 
peningkatan risiko asma pada anak.
Alergi
Bagi pemilik kulit sensitif, alergi juga 
menjadi ancaman kesehatan jika 
mereka sering berenang di kolam 
renang berkaporit. Gejala alergi 
misalnya adalah gatal, kulit merah, 
sampai bengkak bisa muncul jika 
terpapar air berkaporit.
Erosi Gigi

Bahaya Mengintai Dari Kolam Renang

Karena mengandung kaporit, pH air 
kolam renang pun menjadi terlalu asam. 
Oleh sebab itu, ketika kamu 
menghabiskan waktu terlalu lama di 
dalam air kolam maka bisa 
meningkatkan erosi dan kerusakan pada 
gigi.
Keguguran
Berenang biasa jadi aktivitas umum bagi 
ibu hamil untuk menurunkan risiko nyeri 
persalinan. Akan tetapi kolam renang 
berkaporit justru membahayakan janin 
karena senyawa kimia di dalamnya. 
Bahaya tersebut salah satunya adalah 
aborsi yang tidak disengaja atau 
keguguran.
Kanker Kandung Kemih
Sebuah penelitian mengaitkan paparan 
kaporit dengan risiko kanker kandung 
kemih. Konsumsi kaporityang biasanya 
tidak disengaja oleh para perenang 
mampu meningkatkan risiko kanker 
kandung kemih sebesar 35 hingga 57 
persen.
Sejumlah masalah kesehatan tersebut 
terutama dapat mengancam dirimu 
ketika terpapar air kolam renang dengan 
kaporit dalam waktu yang lama. Oleh 
sebab itu, pilih tempat kamu berenang 
terutama yang memiliki kandungan 
kaporit lebih sedikit. Jika tak bisa 
dihindari, kamu juga perlu membatasi 
berapa lama kamu berenang. 
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Internasional

Sprinter asal Indonesia, Lalu 
Muhammad Zohri, berhasil meraih 
medali emas pada ajang 1st Malaysia 
Open Grand Prix yang berlangsung di 
Bukit Jalil, 
Kuala Lumpur. 
Turun di nomor 
lari 100 meter 
putra pada 
Sabtu 
(30/3/2019), 
pemuda asal 
Lombok, Nusa 
Tenggara Barat 
(NTB), itu 
berhasil 
mencatatkan 
waktu 10,20 
detik. Zohri 
mengungguli 
pelari Malaysia, 
Zulfiqar Ismail, 
dengan catatan 
waktu 10,41 
detik, serta 
pelari Taiwan, 
Wei-Hsu Wang, 
yang 
menorehkan 
waktu 10,44 
detik. Pada perlombaan itu, Zohri 
berlari di lintasan keenam. Sempat 
tertinggal sedikit dari sejumlah pelari 

Zohri Raih Emas Di Malaysia 

lainnya, ia terus berjuang hingga 
akhirnya menempati urutan terdepan. 
Saat berita ini diturunkan, belum ada 
pernyataan resmi dari Zohri mengenai 

kemenangannya 
pada nomor 100 
meter putra. 
Sebelumnya, pada 
ajang yag berbeda 
yakni Singapore 
Open 2019, 
sejumlah atlet 
atletik Indonesia 
pun meraih 
medali. Agustina 
Mardika Manik 
yang turun di 
nomor lari 800 
meter putri sukses 
mencatatkan total 
waktu 2 menit 
11,88 detik. Ia pun 
berdiri di podium 
tertinggi.  Agustina 
juga 
menyumbangkan 
medali emas di 
nomor estafet 
4x400 meter putri 

bersama Marselina, Sri Mayasari dan 
Gusti Ayu Ningsih. Mereka berempat 
berhasil mencatatkan waktu 3 menit 
56,52 detik.
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Bintang film Hollywood George Clooney 
menyerukan untuk memboikot sembilan 
hotel yang memiliki hubungan dengan 
Brunei. Seruan itu dia sampaikan 
sebagai bentuk protes penerapan sanksi 
hukuman mati untuk homoseksual yang 
mulai berlaku pekan depan di Brunei.
Dalam sebuah opini yang ditulis untuk 
Deadline, seperti dikutip dari CNN, Sabtu 
(30/3), Clooney mengecam pengumuman 
Brunei bahwa mulai 3 April negara itu 
akan memberlakukan hukuman rajam 
dengan cara melempari batu atau 
mencambuk sampai mati. Aturan itu 
diperuntukkan bagi warga yang 
tertangkap basah melakukan perzinahan 
atau bagi para homoseksual.
"Biarkan itu meresap. Dalam gempuran 
berita di mana kita melihat dunia kembali 
menjadi otoriter yang berdiri sendiri," kata 
Clooney.Dia menyerukan agar 
masyarakat bergabung dengannya 
segera memboikot sembilan hotel - tiga 
di Inggris, dua di AS, dua di Prancis dan 
dua di Italia. Termasuk Beverly Hills Hotel 
dan Bel-Air di Los Angeles, Dorchester di 
London dan Le Meurice di Paris.
Clooney mengatakan Badan Investasi 
Brunei memiliki hotel-hotel yang ia 
gambarkan sebagai beberapa "paling 
eksklusif" di dunia. Dia bahkan mengakui 
telah mencoba menginap di beberapa di 

George Cloony Serukan Boikot Hotel Sultan Brunei

antaranya, sampai akhirnya tahu siapa 
yang memilikinya."Setiap kali kita 
menginap, atau mengadakan 
pertemuan atau makan di salah satu 
dari sembilan hotel ini kita 
memasukkan uang langsung ke 
kantong orang-orang yang memilih 
untuk melempar batu dan mencambuk 
warga mereka sendiri karena menjadi 
gay atau dituduh berzina," jelas 
Clooney.
"Apakah kita benar-benar akan 
membantu membayar pelanggaran 
hak asasi manusia ini? Apakah kita 
benar-benar akan membantu 
mendanai pembunuhan warga negara 
yang tidak bersalah?"Peraturan yang 
pertama kali diumumkan pada 2013 
lalu itu implementasinya sempat 
tertunda karena mendapat tentangan 
internasional. Namun undang-undang 
tersebut mulai diterapkan secara 
bertahap sejak 2014. UU ini 
terinspirasi dari hukum syariah dari 
anggota parlemen. Hukum syariah ini 
hanya berlaku untuk warga muslim di 
negara tersebut.
Dikutip dari Sputnik, Kamis (28/3), 
Sebelumnya, Brunei telah memiliki 
hukuman untuk pelaku homoseksual 
yakni berupa penjara hingga 10 tahun. 
Tetapi dalam UU yang baru, pelakunya 
kemungkinan akan menghadapi 
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eksekusi berupa hukum cambuk atau 
rajam.Sebagaimana diketahui, Brunei 
Darussalam merupakan negara 
dengan jumlah penduduk 420.000 
jiwa. Sekitar dua pertiga dari populasi 
negara merupakan muslim. Selain 
muslim, negara tersebut juga dihuni 
warga berkeyakinan Buddha dan 
Kristen.Di Brunei sendiri tidak ada 
oposisi yang vokal menentang 
pemerintahan. Kritik publik terhadap 
pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah 
juga jarang terjadi. Bolkiah telah 
memerintah sejak 1967.Pelaksanaan 
hukuman rajam akan disaksikan oleh 
sekelompok muslim.Tahap 
implementasi terbaru, termasuk 
ketentuan baru yang brutal itu diam-
diam diumumkan di situs web jaksa 
agung Brunei pada 29 Desember 
2018.Kelompok-kelompok hak asasi 
manusia dengan cepat 
mengungkapkan kengerian pada 
hukum pidana terbaru, yang juga akan 
memerintahkan amputasi sebagai 
hukuman atas pencurian.Saat itu, situs 

web pemerintah mengutip Sultan yang 
mengatakan bahwa pemerintahnya 
"tidak mengharapkan orang lain untuk 
menerima dan setuju dengan itu, tetapi 
akan cukup jika mereka hanya 
menghormati bangsa dengan cara yang 
sama seperti negara itu menghormati 
mereka."“Peluncuran undang-undang 
baru itu atas kebijakan Sultan dan pada 
29 Desember yang mengumumkan 
bahwa hukuman mati untuk 
homoseksual akan diterapkan pada 
bulan April. Sementara pencurian akan 
dihukum oleh amputasi di bawah 
undang-undang baru."Peneliti Brunei di 
Amnesty International, Rachel Chhoa-
Howard mengutuk aturan baru tersebut.
"Brunei harus segera menghentikan 
rencananya untuk menerapkan hukuman 
kejam ini, dan merevisi KUHP sesuai 
dengan kewajiban hak asasi 
manusianya. Komunitas internasional 
harus segera mengutuk tindakan Brunei 
untuk menerapkan hukuman kejam ini," 
katanya seperti diberitakan BBC, Jumat 
29 Maret.

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
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 Calon wakil presiden nomor urut 01 
Kiai Haji Ma'ruf Amin menyoroti 
pernyataan calon presiden nomor urut 
02 Prabowo Subianto soal "Lebaran di 
tempat pemungutan suara (TPS)" saat 
pilpres pada 17 April. Ma'ruf menilai, 
pernyataan Prabowo itu kurang tepat. 
"Kalau di TPS itu kan kita nyoblos, 
bukan Lebaran," kata Ma'ruf di 
kediamannya, Jalan Situbondo, 
Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 
(30/3/2019). Ma'ruf menjelaskan, yang 
namanya Lebaran itu ada dua. Pertama 
Idul adha, kedua Idul Fitri. Tidak ada 
momen lain selain dua itu, berdasarkan 
agama Islam, yang dapat disebut 
sebagai Lebaran. "Dan Lebaran itu kita 
Shalat Id. Kalau 17 April itu ya bukan 
Lebaran, tapi nyoblos, nusuk kertas 

Prabowo : Ayo Lebaran Di TPS

Tanah Air

suara untuk memilih pemimpin. Tidak 
tepat April itu Lebaran," ujar Ma'ruf. 
Pernyataan Prabowo tentang "Lebaran di 
TPS" itu diungkapkan saat berpidato di 
acara kampanye terbuka di Lapangan 
Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat, 
Jumat kemarin. 
Dalam salah satu momen pidatonya, 
Prabowo mengajak seluruh masyarakat 
untuk menggunakan hak pilih pada 17 
April 2019 sekaligus menjaga TPS dari 
tindakan curang. "Masih mau dicurangi 
atau tidak? Kalau tidak, 17 April 2019 
jaga TPS.
 Bawa lontong, bawa ketupat, bawa 
sarung, bawa tikar, kita Lebaran di TPS. 
Yang punya makanan berbagi dengan 
yang tidak punya. Hari itu, rakyat harus 
menang," ujar Prabowo.

Internasional

Perdana Menteri India Narendra Modi 
mengatakan koalisinya 
yang berkuasa akan 
menjadi mayoritas dalam 
pemilihan umum India 
mendatang. Modi sangat 
optimistis, meskipun 
beberapa analis 
independen menduga 
partai koalisi bisa 
kehilangan kursi karena 
lapangan pekerjaan 
berkurang dan a 
pendapatan pertanian 
yang tertekan.
Dalam satu wawancara 
dengan saluran televisi 
Republic Bharat, Modi 
memperkirakan kemenangan mudah. 
“Partai Bharatiya Janata (BJP) dan mitra 
Aliansi Demokrasi Nasional akan 
mendapatkan lebih banyak kursi daripada 

Jelang Pemilu, PM India Yakin Menang
pemilihan sebelumnya,” katanya.

Melibatkan sekitar 900 juta 
pemilih, pemilihan umum 
India akan menjadi pesta 
demokrasi terbesar di dunia. 
Sementara pemungutan 
suara berlangsung dalam 
tujuh fase antara 11 April dan 
19 Mei 2019, lalu hasil 
pemilu akan diumumkan 
pada 23 Mei.
Modi menepis peluang 
Gandhi kali ini, 
memperkirakan oposisi harus 
menunggu lima tahun lagi 
untuk menghadapi tantangan 
serius.
“Pertanyaan 'Modi vs siapa' 

bisa muncul pada 2024, tetapi pada 
2019 warga telah mengambil 
keputusan dan tidak mencari kandidat 
lain,” ujarnya.

1429 Jackson Street
Philadelphia . PA 19145
215 - 309 - 3957

BUKA 7 HARI

 Senin - Sabtu 9am - 9pm
Minggu 11am - 6pm

website : www. mijoe chinese cuisine.com
Facebook / Instagram : mijoe chinese cuisine

Menu fy.com

MIJOE  MART PHILLY
TOKO INDONESIA

 #MMP
Grand Opening

Menyediakan :
- Kebutuhan sehari - hari produk
  Indonesia
- Camilan - camilan Indonesia
- Masakan Indonesia siap saji
- Masakan Indonesia siap pilih
  (Buffet)
- Pengiriman ke luar kota dengan  
  menggunakan UPS

- Jasa antar South Philly $20 keatas
- Menerima penitipan makanan
- Undian berhadiah untuk pembelian 
  $20 keatas
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 Sudah enam hari berturut-turut ratusan 
ribu orang turun ke jalan-jalan di Aljazair 
untuk menuntut pengunduran diri 
Presiden Abdelaziz Bouteflika. 
Diperkirakan jumlahnya mencapai 
hampir satu juta orang yang berkumpul 
di ibu kota, Aljir.BBC yang dikutip Sabtu 
(30/3) melaporkan, awal pekan ini 
seorang jenderal angkatan darat, Letjen 
Ahmed Gaed Salah, menyerukan agar 
posisi presiden dikosongkan. Tetapi 
partai-partai oposisi di Aljazair 
mengatakan tidak akan menjamin 
pemilihan yang bebas.Polisi Aljazair 
menembakkan gas air mata ke arah 
kerumunan ketika mereka berusaha 
mencapai kediaman kepresidenan, kata 
wartawan BBC Mohamed Arezki 
Himeur, di Aljir.Seruan baru untuk 
perubahan rezim muncul hanya 
beberapa hari setelah Letjen Gaed 
Salah menuntut agar Bouteflika 
dinyatakan tidak layak untuk 
memerintah.
Apa yang Diinginkan Para Pendemo?

Presiden Alzajair Dituntut Mundur

Internasional 

Demonstrasi terhadap Bouteflika dimulai 
bulan lalu setelah presiden, yang jarang 
terlihat di depan umum sejak menderita 
stroke pada tahun 2013, mengumumkan 
bahwa ia akan mencalonkan diri lagi 
untuk masa jabatan berikutnya.
Sebagai tanggapan, presiden setuju 
untuk tidak mencalonkan diri untuk masa 
jabatan kelima dalam pemilihan 
mendatang, yang telah ditunda. Namun 
langkah itu ternyata tidak berjalan dengan 
baik, para pemrotes mengatakan 
keputusannya untuk tidak mencalonkan 
diri adalah tindakan sinis untuk 
memperpanjang kekuasaannya selama 
20 tahun.Mereka sekarang menyerukan 
lengsernya presiden dan juga seluruh 
generasi pemimpin politik Aljazair, 
termasuk mereka yang dicalonkan untuk 
menggantikannya.Pada protes di Aljir, 
salah satu anggota kerumunan, yang 
bernama Ali, mengatakan: "Kami hanya 
memiliki satu kata untuk dikatakan hari 
ini, semua geng harus segera pergi, 
pertandingan berakhir."

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)

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Mencicipi menu baru di kafe favorit bisa 
menjadi penawar kesumpekan dan 
rutinitas sehari-hari.
Keuangan: Saatnya memilah 
kebutuhan.
Asmara: Lagi-lagi komitmen.

Memang, tak selalu mudah memasuki 
lingkungan baru. Tapi, ada banyak cara 
untuk mengatasinya, kok. Anda
Keuangan: Menguji investasi.
Asmara: Mimpi menjadi kenyataan.

Masih banyak hal yang harus dibenahi. 
Salah satunya sistem kerja yang kurang 
efektif. Jika mau maju jangan mudah 
berputus asa dan teruslah berpantang 
menyerah. Ingat roda selalu berputar  
yang dibawah tak selamanya dibawan 
demikian juga sebaliknya
Keuangan:  Lebih dari cukup.
Asmara: Beda pendapat.

Minggu yang Anda tunggu-tunggu. 
Jangan kecewa kalau hasilnya tak sesuai 
dengan harapan jangan ragu mengikuti 
kata hati. Biarkan saja orang lain 
meragukan Anda.
Keuangan:  Profit agak turun.
Asmara:  Putus-nyambung.

Sama dengan udara yang kian tak
menentu, begitu pula yang Anda rasakan 
terhadap keinginan Anda saat ini. 
Tetapkan tujuan jangan bimbang hanya 
karena hanya melihat teman sukses 
dalam bidang tertentu. 
Keuangan:  Sepatu baru.
Asmara: Mengadu.

Pindah kerja memang dapat 
memperbesar peluang berkembang. 
Namun, jangan juga terlampau sering 
memutuskan pindah, ah. Bisa-bisa, Anda 
dijuluki Si Kutu Loncat oleh kolega.
Keuangan : Tak cukup.
Asmara:  Cemburu.

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)

Keuangan sedang menjadi topik hangat 
di kepala Anda. Memang, kadang segala 
keperluan mendadak bisa saja datang 
bersama hingga uang di dompet tak 
bersisa. 
Keuangan:  Habis.
Asmara:  Ada maunya.

Jika hidup Anda belakangan ini dirasa 
terlalu ramai, jangan khawatir untuk 
menyendiri sejenak. Kosongkan 
rencana akhir minggu dan luangkan 
waktu untuk menjadi diri 
sendiriKeuangan:  Cek aset.
Asmara: Memilih.

Komentar sinis ditujukan kepada Anda. 
Penyebabnya tak lain karena Anda 
terlalu berlebihan dalam segala hal. Apa 
perlu menunjukkan segala kemewahan 
di hadapan teman? 
Keuangan:  Masih kekurangan.
Asmara: Harga diri.

 
Wah, titik terang mulai muncul dalam 
hubungan Anda kali ini. Si Dia mulai 
menunjukkan keseriusannya dengan 
mengajak Anda berkenalan dengan 
orangtuanya. Di luar dugaan ternyata 
Anda mendapat tanggapan yang kurang 
berkenan. 
Keuangan:  Bingung.
Asmara:  Kurang berkenan

Kebahagiaan yang tak terhingga sedang 
Anda rasakan minggu ini. Anda 
mendapatkan rezeki yang sudah lama 
dinantikan. Jangan lupa bersukur 
dengan apa yang telah dicapai saat ini , 
janganlah menjadi takabur dan sombng
Keuangan: Terkuras.
Asmara: Masih sensitif.

 
Ayo, segera “bangun” dari comfort 
zone . Ingat, Anda bukan satu-
satunya orang yang andal di bidang 
ini, kok.
Keuangan: Ada musibah.
Asmara: Tenangkan hati.
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Tetapkan tujuan jangan bimbang hanya 
karena hanya melihat teman sukses 
dalam bidang tertentu. 
Keuangan:  Sepatu baru.
Asmara: Mengadu.

Pindah kerja memang dapat 
memperbesar peluang berkembang. 
Namun, jangan juga terlampau sering 
memutuskan pindah, ah. Bisa-bisa, Anda 
dijuluki Si Kutu Loncat oleh kolega.
Keuangan : Tak cukup.
Asmara:  Cemburu.

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)

Keuangan sedang menjadi topik hangat 
di kepala Anda. Memang, kadang segala 
keperluan mendadak bisa saja datang 
bersama hingga uang di dompet tak 
bersisa. 
Keuangan:  Habis.
Asmara:  Ada maunya.

Jika hidup Anda belakangan ini dirasa 
terlalu ramai, jangan khawatir untuk 
menyendiri sejenak. Kosongkan 
rencana akhir minggu dan luangkan 
waktu untuk menjadi diri 
sendiriKeuangan:  Cek aset.
Asmara: Memilih.

Komentar sinis ditujukan kepada Anda. 
Penyebabnya tak lain karena Anda 
terlalu berlebihan dalam segala hal. Apa 
perlu menunjukkan segala kemewahan 
di hadapan teman? 
Keuangan:  Masih kekurangan.
Asmara: Harga diri.

 
Wah, titik terang mulai muncul dalam 
hubungan Anda kali ini. Si Dia mulai 
menunjukkan keseriusannya dengan 
mengajak Anda berkenalan dengan 
orangtuanya. Di luar dugaan ternyata 
Anda mendapat tanggapan yang kurang 
berkenan. 
Keuangan:  Bingung.
Asmara:  Kurang berkenan

Kebahagiaan yang tak terhingga sedang 
Anda rasakan minggu ini. Anda 
mendapatkan rezeki yang sudah lama 
dinantikan. Jangan lupa bersukur 
dengan apa yang telah dicapai saat ini , 
janganlah menjadi takabur dan sombng
Keuangan: Terkuras.
Asmara: Masih sensitif.

 
Ayo, segera “bangun” dari comfort 
zone . Ingat, Anda bukan satu-
satunya orang yang andal di bidang 
ini, kok.
Keuangan: Ada musibah.
Asmara: Tenangkan hati.
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Sekretaris Energi Amerika Serikat Rick 
Perry menyetujui enam kesepakatan 
rahasia dengan perusahaan untuk 
menjual teknologi tenaga nuklir dan 
bantuan ke Arab Saudi. Laporan 
tersebut didapat dalam sebuah salinan 
dokumen resmi oleh Reuters, dikutip 
dari Channel News Asia, Jumat (29/3).
Rupanya, pemerintahan Presiden AS 
Donald Trump diam-diam mengejar 
kesepakatan yang lebih luas tentang 
teknologi nuklir antara negaranya dan 
Arab Saudi, dengan tujuan 
membangun setidaknya dua 
pembangkit listrik tenaga nuklir.
Beberapa negara termasuk AS, Korea 
Selatan dan Rusia bersaing untuk 
mendapatkan kesepakatan itu, dan 
pemenangnya diharapkan diumumkan 
akhir tahun ini oleh Saudi.Dengan 
persetujuan Perry, maka akan ada 
kemungkinan perusahaan memulai 
pekerjaan awal untuk tenaga nuklir 
sebelum kesepakatan dibentuk. 
Namun, peralatan yang akan masuk ke 

AS Kerjasama Nuklir Dengan Saudi

pabrik belum akan dikirimkan.
Administrasi Keamanan Nuklir Nasional 
Departemen Energi (NNSA) dalam 
dokumen tersebut menyebut bahwa 
perusahaan telah meminta agar 
administrasi Trump merahasiakan 
persetujuannya."Dalam hal ini, masing-
masing perusahaan yang menerima 
otorisasi khusus untuk (Arab Saudi) telah 
memberikan kami permintaan tertulis 
agar otorisasi mereka ditahan dari rilis 
publik," kata NNSA dalam dokumen 
tersebut.
NNSA dan Departemen Energi belum 
bisa dihubungi untuk dimintai keterangan 
terkait kejelasan dokumen itu.Di sisi lain, 
banyak anggota parlemen AS khawatir 
bahwa dengan berbagi teknologi nuklir 
kepada Saudi, maka hal itu bisa 
menyebabkan persaingan senjata nuklir 
di Timur Tengah.
Pangeran Saudi Muhammad bin Salman 
mengatakan bahwa pihaknya akan 
mengembangkan senjata nuklir jika 
musuhnya, Iran, juga melakukannya.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 
Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau 
masyarakat untuk memilih calon 
presiden 
dan wakil 
presiden 01 
Joko 
Widodo-
Ma'ruf Amin 
atau 
pasangan 
02 
Prabowo 
Subianto-
Sandiaga 
Uno.
Namun, 
Luhut 
meminta 
masyarakat 
memilih 
salah satu 
pasangan 
kandidat itu 
tidak 
berdasarka
n kabar 
bohong 
alias 
hoaks."Mau 
pilih 01 atau 02 itu hak demokrasi kita, 
tapi jangan berangkat memilih itu dari 
informasi hoaks atau informasi yang 
fitnah. Jangan begitu, harus jernih," kata 
Luhut usai Debat Pilpres 2019 di Hotel 
Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3) 
malam."Perbedaan itu biasa sebagai 
bagian dari sebuah demokrasi," ujar 
Ketua Dewan Pembina Tim Bravo-5 itu.
Luhut meminta masyarakat lebih dewasa 
menggunakan media sosial. Menurut 
pensiunan jenderal bintang empat itu 
kaum intelektual harus memberikan 
contoh baik memanfaatkan media sosial.
"Memang ada socmed karena socmed 
itu jadi kelihatannya, bukan 
menyalahkan, kita harus lebih dewasa 
ber-socmed itu. Terutama intelektual-
intelektualnya itu," tutur Luhut.
Luhut lantas mencontohkah sejumlah 

Luhut : Jangan Pilih Berdasarkan HOAX

Tanah Air

informasi hoaks yang disebarkan oleh 
masyarakat, antara lain soal utang luar 
negeri hingga tenaga kerja asing (TKA).

"Jadi kita 
kadang 
mempublika
si berita 
bohong 
yang tidak 
benar. 
Misalnya, 
tenaga 
kerja asing 
lah, utang 
lah, itu kan 
sama sekali 
tidak benar. 
Kita hitung 
dengan 
baik," kata 
dia.Sebelu
mnya, 
Komisioner 
Komisi 
Pemilihan 
Umum 
(KPU) 
Pramomo 
Ubaid 
Tanthowi 

menyebut hoaks saat ini menjadi 
strategi kampanye dari tim sukses Joko 
Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo 
Subianto dalam Pilpres 2019.Menurut 
dia, hoaks saat ini sengaja diproduksi 
kedua timses untuk menjatuhkan 
kandidat lawan.
"Dilakukan oleh kedua belah pihak 
dalam konteks pilpres kita. Jadi 
memang dimanipulasi untuk membenci 
kandidat lawan karena informasi 
bohong itu disebarluaskan secara 
masif. Hoaks itu saat ini sudah menjadi 
strategi kampanye," ujar Pramono 
dalam diskusi di Aula Dakwah Pusat 
Muhammadiyah, Jumat (29/3).

Terima haircut, creambath, facial
massage. 
Hub : Atik 267-736-2629
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Jual Kaos

STMJ

267 -438 - 3084

Hubungi 

Ahokers Philadelphia
APHI

$25

Mulai 03 / 03 / 2019
Pasang Iklan
Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu



31www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Jual Kaos

STMJ

267 -438 - 3084

Hubungi 

Ahokers Philadelphia
APHI

$25

Mulai 03 / 03 / 2019
Pasang Iklan
Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu


