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Aroma menyengat Pilpres 17 April lalu 
masih belum berlalu hingga saat ini. 
Lazimnya di negara-negara yang 
demokrasinya sudah matang, pasca 
hasil 
perhitungan 
cepat 
keluar, 
sekalipun 
hasil resmi 
dari panitia 
pemilihan 
belum dirilis, 
pihak yang 
kalah akan 
segera 
menyampai
kan pidato 
kekalahanny
a. Satu hal 
penting 
yang selalu 
disampaikan 
dalam 
pidato 
tersebut adalah mengucapkan selamat 
kepada calon presiden yang menang. 
Namun nampaknya, setelah hampir tiga 

dekade orde reformasi bergulir, sebagian 
besar elite politik di negeri ini masih 
belum mampu berlapang dada ketika 
hasil quick count ternyata tidak 

menguntungkan 
mereka. 
Memang, ada 
beberapa 
politikus yang 
sudah 
menunjukkan 
kedewasaannya 
dalam berpolitik, 
namun 
jumlahnya 
masih sangat 
kecil. Sebuah 
gelaran 
pemilihan, baik 
itu Pilkades, 
Pilkada, 
ataupun 
Pileg/Pilpres 
sebagaimana 
kerap 

disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam 
hampir setiap pidatonya hendaknya 
dilaksanakan dalam suasana 

Negara Kertanegara
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kegembiraan dan sukacita, dengan 
senantiasa menjaga ikatan tali 
silaturahmi dan tali persaudaraan 
sebagai sesama anak bangsa. Tetapi 
apa yang sering kita lihat, sangat 
bertolak 
belakang 
dengan 
ajakan 
sang 
presiden 
tersebut. 
Lagi-lagi, 
tingkat 
kematan
gan serta 
kedewas
aan para 
politikus 
di negeri 
ini yang 
masih 
sangat 
rendah, 
adalah 
pemicu utamanya. Mereka bukan justru 
menularkan kedamaian dan kesejukan, 
tapi malah turut memprovokasi dan 
membenturkan rakyat. Sebutlah 
Prabowo Subianto, mantan Danjen 
Kopassus yang dipecat itu. Jika melihat 

latar belakang pendidikan serta 
pekerjaannya, ia semestinya 
menunjukkan patriotismenya. Ia 
seharusnya menunjukkan bahwa ia 
adalah mantan prajurit TNI yang rela 

mati demi 
Negara 
Kesatuan 
Republik 
Indonesia 
(NKRI). Tapi, 
ia justru 
seperti 
sedang 
berusaha 
mengacauka
n bangsa ini. 
Manuver 
politik 
capres-
cawapres 
nomor 02 
menarik 
perhatian 
publik, 

bahkan jauh hari sebelum Pemilu 
diselenggarakan sampai hasil quick 
count diumumkan. Seperti mengulang 
drama Pilpres 2014, kubu 02 dan 
pendukungnya sudah membangun opini 
dengan logika yang terbalik-balik jauh 
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hari sebelum pilpres dilaksanakan. 
Putaran kampanye calon presiden 
bahkan dibuka dengan kasus hoax 
fenomenal Ratna 
Sarumpaet, yang 
disusul berbagai 
hoax lain yang 
biasa menjadi 
andalan 
pendukungnya. 
Selesainya 
momen 
pemungutan 
suara, yang 
seharusnya 
tinggal menjadi 
masa-masa 
menunggu hasil 
akhir pemilu, 
ternyata tidak 
mengakhiri 
manuver kubu 02. 
Berbagai manuver 
aneh dilakukan 
hingga 
memunculkan 
kegaduhan dan 
segudang tanya 
tentang apa yang mereka mau. Secara 
garis besar, manuver-manuver tersebut 
dapat dipilahkan 
sebagai berikut. 
1.Menolak 
Quick Count 
Seperti halnya 
dua pilpres 
sebelumnya 
serta pemilu di 
berbagai negara 
modern, hasil 
quick count 
berbagai 
lembaga 
independen 
hampir selalu 
menjadi indikator 
pemenang 
perhelatan 
pemilihan 
capres-cawapres 
maupun pilkada, 
meski keputusan 
resmi ada di tangan KPU. Tetapi 
sebagaimana pilpres 2014, kubu nomor 

02 begitu kebakaran jenggot dengan 
hasil quick count yang tidak 
memenangkan capres-cawapresnya. 

Dengan gegap-
gempita mereka 
menolak, bahkan 
menuduh dan 
membangun opini 
bahwa quick count 
berbagai lembaga 
survey independen 
sebagai konspirasi 
pemerintah dan 
KPU dalam 
menggiring opini 
yang 
mempengaruhi 
hasil rekapitulasi 
KPU. 
Pendukungnya 
yang berasal dari 
tokoh-tokoh 
berlatar belakang 
akedemisi bahkan 
kehilangan 
rasionalitasnya, 
dengan menuntut 
peniadaan 

lembaga survey yang jelas-jelas memiliki 
basis metodologi ilmiah dan berlaku di 

negeri 
manapun. 
Mereka 
berusaha 
menghancurka
n rasionalitas 
masyarakat, 
dan menggiring 
masyarakat 
untuk tidak 
mempercayai 
logika maupun 
data ilmiah 
apapun, dan 
hanya percaya 
pada suara 
para 
pemimpinnya. 
Anehnya, 
meski menolak 
hasil quick 
count, tetapi 

data perolehan suara partai-partai 
pendukung dengan senang hati 
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mengapresiasi hasil quick count yang 
memperkirakan mereka meraup kursi 
parlemen cukup besar. Mereka sudah 
menerapkan inkonsistensi, standar 
ganda, di mana hasil quick count calon 
legislatif diterima, tetapi hasil pilpres 
ditolak. Padahal rumitnya tabulasi 
menjadikan potensi kecurangan dan 
kesalahan data pileg jauh lebih besar 
dibanding tabulasi data pilpres yang 
hanya berisi dua calon.
2.Menuduh KPU Curang Sebagaimana 
disinyalir oleh banyak pihak, sejak 
beberapa waktu sebelum pemungutan 
suara, kubu 02 sudah berupaya 
mendelegitimasi lembaga pemilihan 
umum (KPU). Mereka berupaya 
membangun opini bahwa mereka 
tengah berada di tengah ketidakadilan 
politik yang memungkinkan mereka 
kalah dalam pilpres. Gelombang 
ketidakpercayaan terhadap KPU 
semakin besar ketika proses 
pemungutan suara benar-benar 
dilaksanakan. Anehnya, 5 dari 7 
komisioner KPU berasal dari pilihan 
kalangan mereka sendiri Gerindra, PAN, 
PKS, dan Demokrat. Artinya, mereka 
sudah mengantisipasi gelaran pilpres ini 

jauh-jauh hari sebelumnya, meski 
realitas politik ternyata jauh dari harapan. 
Mereka berusaha membangun opini 
bahwa tidak ada institusi yang dapat 
dipercaya di negeri ini untuk mengelola 
pemilihan calon pemimpin negara yang 
jujur, adil dan berintegritas. Padahal 
mendelegitimasi KPU sama artinya 
dengan meragukan integritas wakil-
wakilnya sendiri, dan sadar atau tidak, 
dengan sendirinya menjadikan integritas 
mereka sendiri dipertanyakan. Di era 
keterbukaan ini, proses rekapitulasi 
melibatkan banyak pihak, termasuk 
perwakilan kubu 02 sendiri, menjadikan 
peluang kecurangan sangat kecil. 
Kalaupun ada kecurangan pasti dengan 
mudah dibaca dan dijadikan dasar 
gugatan. Kekeliruan dalam input data 
juga dengan mudah diperbaiki sesuai 
data riil tanpa perlu kegaduhan apapun. 
Ada tidaknya kecurangan tentunya 
diketahui setelah ada hasil yang 
diputuskan oleh KPU, tetapi mereka 
sudah membangun opini sebagai 
pemenang dan menempatkan KPU 
sebagai biang kekalahan. 
3.Ancaman People Power Yang aneh 
lagi, di tengah deklarasi kemenangan, 
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mereka juga menebar ancaman-
ancaman aneh, ancaman people power. 
Padahal mereka bukan tengah 
berhadapan dengan penguasa 
sebagaimana layaknya gerakan people 
power. Gerakan people power 
umumnya ditujukan untuk melakukan 
perubahan di tengah kebuntuan saluran 
politik dan hukum, bukan justeru untuk 
menggugat sistem demokrasi yang 
semua saluran politik dan hukum 
terbuka bagi semua. Masalahnya, 
mereka tidak memiliki dukungan data, 
bahkan sejak masa kampanye mereka 
gagal menyajikan data yang valid, dan 
lebih suka membangun opini negatif 
terhadap lawan politiknya. Sangat boleh 
jadi, mereka juga akan mengulang 
pilpres 2014, di mana mereka gagal 
menunjukkan bukti-bukti yang dapat 
dipertanggung jawabkan di hadapan 
hukum, atau sangat boleh jadi mereka 

pada dasarnya sudah tahu kalah, tetapi 
tidak dapat menerima dengan lapang 
dada. Apalagi demokrasi memang selalu 
jadi masalah bagi mereka yang tidak 
memiliki mental demokratis. 4.Menolak 
Buka Bukaan Data Tuduhan terhadap 
keberpihakan lembaga survey sudah 
dijawab melalui tantangan ekspose data 
secara terbuka, tetapi lagi-lagi dengan 
berbagai dalih mereka tidak berani 
menerima tantangan. Bahkan ekspose 
terhadap hasil real count internal juga 
ditutup-tutupi dan tidak berani membuka 
di depan publik, dengan dalih aneh-aneh, 
misalnya takut diretas, dirahasiakan 
karena alasan keamanan dan 
sebagainya. Sebelumnya Andre Rosiade 
mengaku bahwa real count dilakukan di 
DPP Gerindra dengan cara 
mengumpulkan C1 dari saksi-saksi di 
TPS seluruh Indonesia. Tetapi ketika 
dicek ke DPP Gerindra, tidak ada aktivitas 

rekapitulasi suara berdasarkan C1. 
Kemudian setelah dikejar terus, mereka 
mengaku bahwa perhitungan suara 
dilakukan di tempat aman. Setelah 
dikejar lagi, Fadli Zon mengaku bahwa 
perhitungan suara dilakukan secara 
berpindah-pindah dengan alasan 
keamanan. Emang perhitungan suara 
itu segampang mindahin panggung dari 
kerta negara ke TMII apa? Mungkin 
mereka berbohong soal tempat 
perhitungan suara internal, tetapi 
mungkin saja perhitungan suara itu 
benar adanya? Justru alasan mereka 
tidak buka data itulah kuncinya. Karena 
kalau mereka membuka data ke publik, 
maka publik akan tahu bahwa dasar 
klaim kemenangan 62 persen itu dari 
mana dan metodologinya bagaimana. 

Anggaplah perhitungan suara itu 
dilakukan, data C1 itu benar, tetapi kalau 
metodologinya keliru maka hasil pun akan 
berbeda. Misalkan, perhitungan suara 
berdasarkan C1 yang diunggah 
berdasarkan C1 yang dikirim para 
relawan akan berbeda dengan C1 yang 
diunggah secara acak atau acak. 
Jangankan menang 60 persen, menang 
80 persen pun Prabowo dapat dibuat 
berdasarkan caranya. Misalkan, C1 yang 
diunggah ke sistem berasal dari TPS di 
mana Prabowo menang, maka hasilnya 
Prabowo akan menang. Beda kalau C1 
yang diunggah ke sistem secara acak, 
maka hasilnya akan seperti yang 
dihasilkan kawalpemilu.org atau  
kawalpilpres2019.id atau perhitungan 
suara resmi dari KPU, di mana ketiganya 
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kawalpilpres2019.id atau perhitungan 
suara resmi dari KPU, di mana ketiganya 
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menyajikan data secara terbuka dan 
penyebaran unggah C1 secara acak 
sesuai C1 yang sudah tersedia. Hal ini 
mengindikasikan bahwa seperti 
manuver mereka selama ini dalam 
menyerang lawan-lawan politiknya, 
mereka sangat boleh jadi tidak memiliki 
data-data memadai. Bahkan besar 
kemungkinan data yang ada pada 
mereka sudah menunjukkan 
kekalahan, tetapi tidak dapat 
menerimanya, dan berupaya tetap 
merebut kekuasaan atau setidaknya 
melemahkan penguasa yang ada 
dengan berbagai cara. Kalau 
dibandingkan dengan kubu Jokowi, 
TKN membuka akses ke pers untuk 
melihat tempat perhitungan suara tim 
internal. Malah Erick Thohir sendiri 
ngevlog di ruangan perhitungan suara. 
Kalau benar kenapa takut?

5.Klaim Kemenangan Sepihak Yang 
paling lucu dari manuver kubu nomor 
02 setelah pilpres adalah deklarasi 

kemenangan tiga kali sehari. Bukannya 
menenangkan publik pendukung yang 
tentu diliputi dengan kekecewaan, 
mereka malah berakting seolah memang 
tengah di ambang kemenangan dan 
mengajak para pendukungnya 
merayakan kemenangan semu. 
Bukannya menenangkan, mereka justru 
mengeksploitasi kekecewaan para 
pendukungnya dengan halusinasi 
kemenangan, dan mereka tidak peduli 
bila hal itu sangat berbahaya bagi situasi 
sosial politik nasional. Terhitung sampai 
hari ini sudah 5 kali Prabowo deklarasi 
kemenangan. Deklarasi pertama 
dilakukan pada 17 April pada pukul 16:50 
WIB. Prabowo mengaku menang 55,4 
persen menurut exitpoll dan 52,2 persen 
quick count. Hal ini diduga dilakukan 
demi membantah hasil quick count 
lembaga-lembaga survei yang 
memenangkan Jokowi. Beberapa jam 
kemudian pada pukul 20.00, Prabowo 
kembali mendeklarasikan kemenangan. 

Kali ini Prabowo mengklaim 
kemenangan 62 persen berdasarkan 
hasil real count internal. Deklarasi 
kedua ini masih tetap belum dihadiri 
Sandi. Hal lain yang lebih 
menghebohkan deklarasi ini diakhiri 
dengan sujud syukur. Keesokan harinya 
pada 18 April, Prabowo kembali 
mendeklarasikan kemenangan dengan 
didampingi Sandi dengan muka sendu. 
Prabowo mengklaim menang 62 persen 
berdasarkan real count internal. Dan tak 
lupa Prabowo juga mendeklarasikan 
kemenangan sebagai presiden dan 
wakil presiden. Yang menarik pada 
deklarasi ini adalah raut muka sandi 
yang sendu dan lesu. Mungkin karena 
masih sakit atau bisa jadi karena 
sebelumnya terjadi kegaduhan di antara 
keduanya. Deklarasi keempat kembali 
diadakan di mesjid Al Azhar dengan 
didasarkan pada real count internal. 
Masih tetap pada posisi kemenangan 
62 persen. Deklarasi Kali ini dilakukan 
setelah salat Jumat dan kemudian 
dilengkapi dengan prosesi sujud syukur. 
Deklarasi kelima terjadi di TMII. Klaim 
kemenangan masih sekitar 62 persen 
berdasarkan real count tim internal. 

Bedanya kali ini diadakan di tempat yang 
berbeda dengan pengamanan ketat 
seribu personel gabungan Polri dan TNI. 
Yang berbeda lagi bahwa deklarasi ini 
katanya deklarasi relawan yang dihadiri 
Prabowo, namun, cawapres nomor urut 
02 Sandiaga Uno memilih untuk tidak 
hadir dalam syukuran tersebut.Tak hanya 
itu, acara tersebut juga ternyata digelar 
tertutup, dan para awak media diminta 
keluar saat Prabowo Subianto pidato. 
Entah apa bedanya dengan deklarasi 
yang sebelumnya hanya mereka sajalah 
yang tahu. 
6.Menolak "Rekonsiliasi” (perbuatan 
memulihkan hubungan persahabatan 
pada keadaan semula dengan 
menyelesaikan perbedaan). Pemilu dan 
terutama pilpres memang bukan konflik 
yang membutuhkan rekonsiliasi. Meski 
demikian, diakui atau tidak, polarisasi 
masyarakat dan berbagai kegaduhan 
akibat pilpres telah membelah 
masyarakat ke dalam dua kubu yang 
perlu niat baik para pemimpin untuk 
menenangkannya. Anehnya, lagi-lagi 
kubu 02 terus berkelit menghindari 
"rekonsiliasi" demi mendinginkan 
suasana. Narasi-narasi yang mereka 
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cetuskan sering kali justeru kian 
memanaskan suasana. Sikap mereka 
tak ubahnya anak kecil yang tengah 
rewel berat atau preman mabuk yang 
lagi marah-marah sambil berteriak-
teriak terus ngomel dan memaki, 
hingga memancing emosi orang waras 
di sekitarnya, tetapi tidak dapat diajak 
bicara baik-baik.  Melihat berbagai 
manuver kubu nomor 02 selama ini, 
dapat disimpulkan bahwa yang mereka 
kehendaki sebenarnya sederhana 
saja, yaitu capres yang mereka usung 
sukses dilantik menjadi presiden dan 
wakil presiden, dengan cara apapun. 
Seperti pilkada DKI, target para 
pendukung kubu nomor 02 juga jauh 
lebih sederhana lagi, yaitu ingin 
menggantikan Jokowi dengan orang 
lain, diganti siapapun orangnya dan 

apapun reputasinya asal bukan Jokowi, 
dan asal pilihannya sendiri. Mereka tidak 
percaya lagi pada jalur-jalur konstitusional, 
karena hanya akan mengulang kekalahan 
dalam pilpres 2014. Minimnya data yang 
mereka miliki sebagai "amunisi" untuk 
menghadapi pertarungan konstitusional 
melalui Mahkamah Konstitusi (MK) 
membuat jalur-jalur konstitusional 
berpeluang tipis dalam memuluskan 
ambisi mereka. Dukungan massa yang 
punya reputasi mudah dimobilisasi di 
jalanan membuat opsi-opsi di luar 
konstitusi selalu terbuka untuk mereka 
lakukan. Manuver-manuver pasca pilpres 
sepertinya dilakukan sebagai upaya 
memanaskan bara ketidakpuasan atau 
minimal menjaga soliditas suara-suara 
anti-Jokowi agar tetap terjaga. Di tengah 
rendahnya kualitas kenegarawanan para 

politisi, soliditas TNI-Polri saja yang kini 
menjadi satu-satunya tumpuan harapan 
stabilitas sosial dan politik negeri ini. 
Entah manuver apa lagi yang akan 
mereka mainkan, sebab para politisi 
negeri ini seakan tak peduli betapa 
sikap, tindakan dan kata-kata mereka 
tercatat dalam sejarah, apalagi di era 
digital saat ini. Aksi klaim kemenangan 
yang berulangkali dilakukan 

, justru 
menjadi bahan dasar kreativitas 
warganet.Warganet ramai-ramai 
menobatkan Prabowo Subianto sebagai 

  . Kertanegara 
sendiri adalah nama jalan tempat 
kediaman Prabowo Subianto , di 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 
Prabowo sendiri, mendeklarasikan 
kemenangannya dalam Pilpres 2019 di 
lokasi tersebut. Netizen merasa biar 
Prabowo tercapai keinginannya menjadi 

Capres 
nomor urut 02 Prabowo Subianto

Presiden Kertanegara

presiden. Karena dengan memberikan 
nama negara Kertanegara Prabowo bisa 
mengatur sendiri suka suka dia dan 
pengikutnya. 

 

Prabowo benar-benar 
ngotot, ingin berjuang hingga titik darah 
penghabisan. Prabowo sudah tak 
mementingkan nama baik lagi. Sudah 
tidak ada gunanya lagi memikirkan citra 
diri. Prabowo sepertinya akan mengikuti 
jejak Amien Rais yaitu menjadi 
gelandangan politik. Amien Rais adalah 
politisi senior yang citranya begitu buruk 
di mata masyarakat. Ketika politisi 
seangkatan Amien Rais memilih 
beristirahat dan memberikan kesempatan 
kepada yang muda, Amien Rais belum 
mau istirahat. Bukan pendidikan politik 
yang ia berikan ke politisi-politisi muda. 
Amien Rais justru menjadi contoh yang 
buruk seorang politisi. Ada yang 
mengatakan untuk mengetahui 
seseorang baik atau buruk bisa dilihat di 
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ujung karirnya. Seorang politisi yang 
baik, bisa dilihat di akhir karir politiknya. 
Jika dia menutup karir politiknya dengan 
mendapat pujian dan apresiasi dari 
masyarakat, artinya dia seorang politisi 
yang baik. Sebaliknya, jika ia menutup 
karir politiknya dengan keburukan, 
masyarakat pun akan mengecap dia 
seorang politisi yang buruk. karir politik 
Prabowo sudah habis. Prabowo bisa 
dikatakan sudah tertutup peluangnya 
untuk menjadi presiden. Jika melihat 
data sementara real count KPU, Jokowi 
sudah sulit dikejar. Hanya masalah 
waktu Jokowi akan kembali dilantik 
menjadi presiden. Masa keemasan 
Prabowo sudah habis. Di Pilpres 2024 
Prabowo sudah tidak menarik lagi. 
Masyarakat sudah bosan melihat 
peserta Pilpres selalu diisi oleh orang 
yang sama selama tiga kali berturut-
turut. Selain itu, usia senja juga menjadi 
faktor dirinya kecil kemungkinan untuk 
maju di Pilpres 2024. Karir politik 
Prabowo hanya sampai disini. Terhenti 
pada posisi ketua partai dan partisipan 
pilpres. Sudah itu saja. Tidak ada 
jabatan politik yang lebih tinggi yang ia 
bisa raih. Terkecuali dia mau bergabung 
dengan kubu Jokowi, mendukung 
pemerintahan, barangkali bisa 
mendapat jatah menteri. Namun 
sepertinya Prabowo tak akan sudi 
menjadi menteri Jokowi. Karena Pilpres 
2019 adalah momen penutupan karir 
politik Prabowo, seharusnya Prabowo 
memilih menutup karir politiknya dengan 
citra yang baik. 
Sayangnya, Prabowo sepertinya tak 
mementingkan hal itu. Dia mungkin 
sudah menyadari citranya sudah buruk 
di mata masyarakat sehingga memilih 
menutup karir politiknya dengan citra 
yang buruk. Padahal, Prabowo bisa 
memperbaiki citra buruknya jika mau 
menunjukkan sikap yang baik di ujung 
karir politiknya. Jika Prabowo mau 
legowo, menerima kekalahan dengan 
lapang dada, serta mau rekonsiliasi 
dengan Jokowi, publik akan 
mengapresiasi tindakan positif 
Prabowo. Pendukung Jokowi yang 
selama ini kerap mamandang buruk pun 
mungkin akan terpesona melihat sikap 

Prabowo yang mau menerima kekalahan. 
Selamanya mungkin Prabowo tidak akan 
menjadi presiden Indonesia, namun 
dengan sikap ini bisa membuat nama 
Prabowo terpatri di hati masyarakat. 
Publik akan memuji sikap dewasa dan 
terpuji Prabowo. Sayangnya, Prabowo 
memilih menutup karir politiknya dengan 
sikap yang buruk. Prabowo justru memilih 
tak mengakui quick count, mengklaim 
kemenangan, menggelar deklarasi 
kemenangan, mengangkat dirinya 
sebagai presiden, menuding KPU curang, 
serta menggerakkan massa. Itu sikap 
seorang pengecut yang sangat tidak 
terpuji. Hanya pecundang yang tak mau 
menerima kekalahan. Prabowo akan 
dikenal dengan segala keburukan-
keburukan di ujung karir politiknya. 
Masyarakat tidak akan pernah melupakan 
sejarah ini. Masyarakat akan terus 
mengenang bahwa di Indonesia pernah 
ada sosok capres yang amat buruk. Dia 
tak mau menerima kekalahan. Dia 
bahkan mengangkat dirinya sendiri 
menjadi presiden. Ini sangat memalukan. 
Prabowo mungkin memiliki pemikiran 
yang berbeda dengan pemikiran orang 
pada umumnya.
 Justru karena ini ujung karir politiknya, 
maka harus all out. Harus tetap berjuang 
sampai titik darah penghabisan. 
Meskipun menurut orang pada umumnya 
tindakan Prabowo ini konyol, Prabowo tak 
peduli. Segala cara yang bisa dia tempuh 
akan dilakukan. Tak peduli lagi dengan 
etika politik. Dalam politik, nilai etika dan 
moral menjadi tidak penting lagi. 
Pandangan politik Prabowo hanya soal 
kekuasaan dan kepentingan. Dia tak 
peduli citranya amat buruk di masyarakat. 
Bahkan kalau seluruh rakyat Indonesia 
membencinya, Prabowo tak peduli. Bagi 
Prabowo, yang terpenting dia bisa 
menjadi presiden, itu saja. Dia akan 
seperti Amien Rais yang akan terus 
merecoki siapapun presiden Indonesia. 
Setelah Jokowi, presiden selanjutnya 
sepertinya juga akan direcoki oleh 
Prabowo. Prabowo mirip dengan Amien 
Rais, yaitu sama-sama ambisius menjadi 
presiden. Maka dari itu, akhir hidup 
Prabowo pun sepertinya tak jauh beda 
dengan Amien Rais. 
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Prabowo. Prabowo mirip dengan Amien 
Rais, yaitu sama-sama ambisius menjadi 
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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

Vitamin C merupakan salah satu 
vitamin esensial yang dibutuhkan oleh 
tubuh. Selama ini orang mengetahui 
bahwa vitamin C hanya berfungsi untuk 
menjaga daya 
tahan tubuh. 
Padahal, 
masih banyak 
fungsi vitamin 
C lainnya bagi 
kesehatan 
tubuh.
Beberapa 
fungsi vitamin 
C yang patut 
Anda ketahui 
adalah:
1. Menjaga 
kesehatan 
kulit
Vitamin C turut 
membantu 
tubuh dalam 
memproduksi 
kolagen. 
Kolagen 
merupakan salah satu protein yang 
membantu menjaga kelembapan dan 
kekenyalan kulit. Dengan produksi 
kolagen yang cukup, kulit akan selalu 
tampak sehat.
2. Menangkal radikal bebas
Vitamin C juga mampu menangkal 
radikal bebas. Rokok, asap polusi, dan 
paparan, merupakan beberapa contoh 
radikal bebas yang dapat merusak kulit 
Anda. Asupan vitamin C yang cukup, 
dapat melindungi tubuh dari radikal 
bebas, sehingga Anda terhindar dari 
penuaan dini, kanker, penyakit jantung, 
dan arthritis.
3. Menjaga kesehatan jantung
Vitamin C juga dapat menurunkan 

Manfaat Vitamin C
risiko tekanan darah tinggi, dan 
menurunkan kadar kolesterol. Dengan 
manfaat tersebut, maka kesehatan 
jantung Anda akan tetap terjaga.

4. Mencegah 
preeklampsia
Tekanan darah 
yang terkontrol 
juga dapat 
mencegah 
terjadinya 
preeklampsia. 
Gangguan 
kesehatan yang 
satu ini 
merupakan 
penyebab 
umum 
terjadinya 
kelahiran 
prematur, dan 
penyebab 
kematian ibu 
atau bayi saat 
melahirkan. 
Untuk itu, ibu 

hamil sebaiknya mencukupi kebutuhan 
vitamin C setiap hari.
5. Mencegah anemia
Vitamin C juga dapat mencegah anemia. 
Hal ini terjadi karena vitamin C dapat 
membantu penyerapan zat besi dalam 
tubuh. Dengan asupan dan penyerapan 
zat besi yang baik, maka Anda dapat 
terhindar dari penyakit anemia. 
Konsumsilah makanan sumber zat besi 
berbarengan dengan makanan sumber 
vitamin C.
Setelah mengetahui pentingnya konsumsi 
vitamin C di atas, Anda sebaiknya 
mengonsumsi makanan sumber vitamin 
C setiap hari. Anda bisa mendapatkannya 
dari brokoli, kiwi, tomat, atau jeruk.
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Tanah Air

Hanum Salsabiela Rais menanggapi 
santai terkait isu di media sosial yang 
menyebut keempat anak Amien Rais 
gagal lolos ke parlemen dalam pemilu 
2019. Hanum membiarkan fakta dan 
realita yang 
akan 
berbicara. 
"Saya ini ya 
biarkan fakta 
dan realita 
yang 
berbicara," 
ujar Hanum 
Salsabiela 
Rais saat 
dihubungi, 
Kamis 
(25/04/2019) 
Hanum 
Salsabiela 
Rais 
merupakan 
calon anggota legislatif DPRD DIY dapil 
Sleman Utara. Putri Amein Rais ini 
mengaku tidak terpengaruh dengan isu 
di media sosial yang menyebut jika dia 
dan tiga saudaranya tidak lolos ke 
parlemen dalam pemilu 2019. Ia juga 
mengatakan telah mengetahui meme-

Anak Amien Rais Gagal Nyaleg Semua

meme yang muncul di media sosial, 
namun Hanum tidak mempermasalahkan. 
"Saya mah tenang-tenang aja, dimeme-
memekan begitu itu biarkan saja.
 Biar mereka puas, biar senang. Kalau 

membuat 
mereka 
senang 
kan malah 
kita dapat 
pahala," 
tegasnya. 
Selain 
Hanum 
Salsabiela 
Rais, sang 
kakak 
yakni 
Ahmad 
Hanafi Rais 
juga 
kembali 
maju 

sebagai calon anggota DPR RI. Dua anak 
Amien Rais lainnya yang jug berlaga 
dalam Pileg 2019 adalah Ahmad Mumtaz 
Rais yang maju sebagai caleg untuk DPR 
RI Dapil Jawa Tengah VI dan Ahmad 
Baihaqy Rais yang maju sebagai caleg 
untuk DPRD DIY Dapil Kulonprogo.

Sudah selama beberapa dekade, teh 
hijau terkenal akan manfaatnya untuk 
kesehatan. Teh hijau biasanya 
digunakan untuk menurunkan berat 
badan bahkan sebagai obat untuk 
kanker tumor padat dan leukemia.
Kandungan polifenol katekin terutama 
epigallocat
echin 
gallate 
dianggap 
penting 
untuk 
kesehatan. 
Penggunaa
n teh hijau 
dalam 
dunia 
medis 
dianggap 
membantu 
melawan 
radikal 
bebas, 
menyembu
hkan 
diabetes, 
gigi berlubang, menghambat 
pertumbuhan kanker, dan menurunkan 
kolesterol.
Belum lagi kandungan L-tehanine di 
dalamnya yang dapat mengurangi 
kecemasan dan mengurangi risiko 
penyakit kardiovaskular. Namun, di 
balik semua manfaat yang terkandung 
dalam teh hijau, ternyata ada pula 
beberapa efek samping yang dihasilkan 
dari mengonsumsi teh hijau, apa saja? 
Simak ulasannya berikut ini:
Sakit kepala
Jika mengonsumsi teh hijau untuk 
waktu yang sangat lama, Anda bisa 
menderita sakit kepala ringan dalam 
jangka panjang. Hal ini akan 
menyebabkan sakit kepala akut yang 
bersumber dari kafein dalam minuman.
Masalah gangguan tidur
Jangan pernah meminum teh hijau 
sebelum tidur. Kafein yang terkandung 
di dalamnya akan membuat Anda tetap 

Efek Samping Teh Hijau

terjaga. Teh hijau juga mengandung 
asam amino L-tehanine, yang disebut 
dapat menenangkan Anda dan 
membantu Anda berkonsentrasi dengan 
baik, namun hal ini justru akan membuat 
Anda sulit untuk tidur. Kafein yang 
terkandung dalam teh hijau ini juga akan 

menyebab
kan 
insomnia, 
iritabilitas, 
dan 
kegelisaha
n.
Gangguan 
ginjal
Polifenol 
dalam teh 
hijau dapat 
bermanfaat 
untuk 
mencegah 
kanker dan 
penyakit 
jantung. 
Namun jika 
dikonsumsi 

dalam jumlah besar, hal ini akan 
menyebabkan masalah kesehatan 
tertentu di hati dan ginjal.
Detak jantung tak teratur
Kandungan kafein dalam teh hijau juga 
dapat mempercepat detak jantung dan 
menyebabkan detak jantung menjadi 
tidak teratur. 
Hal ini juga menyebabkan palpitasi 
jantung yang kemudian menimbulkan 
nyeri di bagian dada dan perubahan 
mendadak pada denyut jantung normal 
sehingga menimbulkan risiko kesehatan 
yang serius.
Diabetes
Seseorang yang menderita diabetes 
harus menghindari terlalu banyak minum 
teh hijau, hal ini karena dapat 
mengganggu kontrol gula darah. Pasien 
dengan diabetes tipe 2 juga tidak 
disarankan meminum teh hijau karena 
dapat menyebabkan gangguan pada 
tingkat insulin.
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InternasionalTanah Air

 Di luar keseharian sebagai seorang 
politikus, Ketum Gerindra Prabowo 
Subianto juga dikenal sosok yang ramah 
terhadap hewan. Tak jarang, momen-
momen tak terduga kerap diperlihatkan 
oleh Prabowo bersama para hewan 
peliharaannya.
Hal itu diungkap oleh Sekretaris 
Pribadinya, Rizky Irmansyah. Sebagai 
orang yang selalu mengikuti keseharian 
Prabowo, Rizky sering melihat sisi yang 
tak pernah terungkap dari mantan 
Danjen Kopassus itu di hadapan publik.
Rizky bercerita saat berada di rumah 
Kertanegara, Prabowo langsung 
disambut oleh kucing peliharaan yang 
diberinama Bobby.
"Belajar dari pengalaman yang sudah-
sudah, bahwa adatnya Bobby sangat 
unik, jika Pak Prabowo lupa untuk 

Bakat Terpendam Prabowo

bermain ketika tiba di Kertanegara dan 
lupa pamit ketika ingin kembali ke 
Hambalang, pasti keesokan harinya 
bobby mogok makan dan acuh ketika 
dipanggil. Hehehe dasar bobby!" tulis 
Rizky dalam akun Instagramnya, dikutip 
merdeka.com, Kamis (25/4).Rizky 
mengatakan, Prabowo memang 
penyayang hewan. Bahkan dia melihat, 
ada keunikan ketika Prabowo sedang 
bersama para hewan. Malah diibaratkan, 
Prabowo bisa berkomunikasi dengan 
hewan-hewan tersebut.Rizky kembali 
bercerita, suatu ketika saat sarapan pagi. 
Salmon yang akan dimakan oleh Prabowo 
dikerubuti semut. Secara reflek, Rizky 
mengambil salmon itu dengan niat 
mengganti dengan salmon yang baru.
"Kemudian Pak Prabowo mencegah, lalu 
mengambil piring salmon yang dikerubuti 

Menteri Pertahanan Sri Lanka, Hemasiri 
Fernando, memutuskan mengundurkan 
diri pada Kamis (25/4) kemarin. Dia 
mengaku bertanggung jawab akibat 
gagal mencegah teror bom pada 21 April 
lalu yang merenggut nyawa 253 orang 
dan melukai 500 orang.Seperti dilansir 
Reuters, Jumat (26/4), Fernando tetap 
mengklaim dia dan seluruh anak 
buahnya tidak melakukan kesalahan 
meski dianggap gagal mencegah 
serangan bom.Menurut Fernando, 
aparat keamanan sebenarnya 
menanggapi peringatan ancaman 
serangan teror sebelum terjadi.
"Kami mengusahakan hal itu. Semua 
lembaga terus bekerja," kata Fernando.
Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena, 
kemarin memang meminta kepala 
kepolisian dan menteri pertahanan untuk 
mengundurkan diri karena dianggap 
gagal mengantisipasi serangan bom 
beruntun di Hari Paskah pada Minggu 
lalu.Perdana Menteri Sri Lanka,
 Ranil Wickremesinghe, menuding ada 
pihak-pihak yang sengaja 
menyembunyikan informasi peringatan 
ancaman serangan oleh kelompok 
Zahran.Menteri Badan Usaha Milik 
Negara, Lakshman Kiriella, mengatakan 
bahwa laporan ancaman serangan teror 

Menhan Sri Langka Mundur

di sejumlah gereja dan hotel itu diterima 
dari intelijen India pada 4 April lalu.Diduga 
hal ini adalah buntut dari perseteruan 
politik antara Sirisena dan 
Wickremesinghe sejak 2018. Saat itu 
Sirisena mengklaim Wickremesinghe 
bersekongkol untuk membunuhnya. Dia 
lantas mengangkat mantan pesaingnya di 
pemilu, Mahinda Rajapaksa, sebagai 
PM.Akan tetapi, menurut oposisi, Sirisena 
mencopot Wickremesinghe karena 
menentang kebijakan ekonomi dan 
hendak mengusut dugaan pelanggaran 
hak asasi manusia yang dilakukan 
Sirisena dalam perang sipil yang berakhir 
pada 2009 silam. Saat itu pemerintah 
menghadapi perlawanan pemberontak 
Macan Tamil.
Pemerintah Sri Lanka menuduh Jemaah 
Tauhid Nasional (NTJ) dan Jemaah 
Agama Ibrahim sebagai pelaku serangan 
bom. Namun, kelompok Negara Islam Irak 
dan Suriah (ISIS) mengklaim mereka 
bertanggung jawab atas aksi teror itu. Hal 
ini juga yang diduga memicu aksi balas 
dendam terhadap umat Islam setempat.
Aparat Sri Lanka saat ini sudah menahan 
hampir 60 orang yang diduga terlibat aksi 
teror, berbekal undang-undang darurat. 
Pemerintah juga menetapkan negara 
dalam keadaan darurat nasional. 
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Bakat Terpendam Prabowo

bermain ketika tiba di Kertanegara dan 
lupa pamit ketika ingin kembali ke 
Hambalang, pasti keesokan harinya 
bobby mogok makan dan acuh ketika 
dipanggil. Hehehe dasar bobby!" tulis 
Rizky dalam akun Instagramnya, dikutip 
merdeka.com, Kamis (25/4).Rizky 
mengatakan, Prabowo memang 
penyayang hewan. Bahkan dia melihat, 
ada keunikan ketika Prabowo sedang 
bersama para hewan. Malah diibaratkan, 
Prabowo bisa berkomunikasi dengan 
hewan-hewan tersebut.Rizky kembali 
bercerita, suatu ketika saat sarapan pagi. 
Salmon yang akan dimakan oleh Prabowo 
dikerubuti semut. Secara reflek, Rizky 
mengambil salmon itu dengan niat 
mengganti dengan salmon yang baru.
"Kemudian Pak Prabowo mencegah, lalu 
mengambil piring salmon yang dikerubuti 

Menteri Pertahanan Sri Lanka, Hemasiri 
Fernando, memutuskan mengundurkan 
diri pada Kamis (25/4) kemarin. Dia 
mengaku bertanggung jawab akibat 
gagal mencegah teror bom pada 21 April 
lalu yang merenggut nyawa 253 orang 
dan melukai 500 orang.Seperti dilansir 
Reuters, Jumat (26/4), Fernando tetap 
mengklaim dia dan seluruh anak 
buahnya tidak melakukan kesalahan 
meski dianggap gagal mencegah 
serangan bom.Menurut Fernando, 
aparat keamanan sebenarnya 
menanggapi peringatan ancaman 
serangan teror sebelum terjadi.
"Kami mengusahakan hal itu. Semua 
lembaga terus bekerja," kata Fernando.
Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena, 
kemarin memang meminta kepala 
kepolisian dan menteri pertahanan untuk 
mengundurkan diri karena dianggap 
gagal mengantisipasi serangan bom 
beruntun di Hari Paskah pada Minggu 
lalu.Perdana Menteri Sri Lanka,
 Ranil Wickremesinghe, menuding ada 
pihak-pihak yang sengaja 
menyembunyikan informasi peringatan 
ancaman serangan oleh kelompok 
Zahran.Menteri Badan Usaha Milik 
Negara, Lakshman Kiriella, mengatakan 
bahwa laporan ancaman serangan teror 

Menhan Sri Langka Mundur
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teror, berbekal undang-undang darurat. 
Pemerintah juga menetapkan negara 
dalam keadaan darurat nasional. 
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oleh semut-semut tadi dan berkata, 
'semut, saya mau makan, tolong kamu 
jangan di sini', lalu piring salmon itu 
diletakkan persis di meja kecil di 
sebelah kursi bapak," cerita Rizky.Dia 
pun tak menyangka kejadian setelah 
itu. Seperti hewan yang paham dengan 
apa yang disampaikan oleh Prabowo. 
Semut itu lantas pergi dari piring yang 
hendak dimakan oleh Prabowo."Kurang 
dari 1 menit, salmon itu bersih tanpa 
ada seekor semut pun yang 
mengkerubuti salmon tersebut, setelah 
bersih dari semut Pak Prabowo 
kemudian memakan salmon tadi," tutur 
dia.Bukan hanya itu saja, Rizky juga 
bercerita ketika dirinya sedang 
berbincang dengan Prabowo di suatu 
ruangan di Hambalang. Prabowo bicara 
dengan seekor nyamuk yang terbang 
hilir mudik di ruang kerjanya.Kata 
Rizky, suatu ketika dia dan Prabowo 
sedang diskusi di kantor di Hambalang. 
Mungkin karna pada saat itu musim 

hujan, jadi ada beberapa nyamuk yang 
masuk ke office Prabowo. Lalu, salah dua 
dari nyamuk itu hinggap di tangan 
Prabowo."Pak Prabowo bilang 'nyamuk, 
saya sedang rapat, kamu jangan di sini, 
nanti kamu bisa ditepuk sama Rizki'. Sama 
seperti si semut tadi, tidak butuh waktu 
lama, nyamuk-nyamuk itu langsung pergi," 
ucap Rizky.Belum lagi, lanjut Rizky, 
dengan kuda kesayangan yang setiap pagi 
selalu memanggil Prabowo untuk meminta 
apel dan wortel. Nama kudanya 'Principe'. 
Kuda itu menurut Rizky juga unik. Hanya 
mau makan kalau disuapi Prabowo.
Rizky mengaku masih segudang 
pengalaman yang dimilikinya melihat 
kedekatan Prabowo dengan para hewan. 
Termasuk baik itu sapi, kambing, burung 
elang hingga tikus dan kecoa.
“Saya merasakan seperti ada gelombang 
kebaikan dari dalam diri Pak Prabowo, 
sehingga hewan-hewan ini merasa aman 
berada di sekeliling Pak Prabowo," tutup 
Rizky dalam caption Instagramnya.

Pemerintah Korea Utara memberikan 
tagihan senilai 2 juta dollar AS atau 
sekitar Rp 28,3 miliar kepada Amerika 
Serikat,. Laporan CNN, Kamis 
(26/4/2019), menyebutkan tagihan itu 
merupakan biaya perawatan di rumah 
sakit bagi Otto Warmbier, mahasiswa AS 
yang ditahan oleh Korea Utara. Negara 
pimpinan Kim Jong Un itu menekan AS 
agar menandatangani janji pembayaran 
tagihan sebelum pembebasan Warmbier 
pada 2017.Perihal tagihan biaya rumah 
sakit tersebut berdasarkan keterangan 
dari dua sumber. Tagihan tersebut 
diserahkan kepada Joseph Yun, mantan 
Perwakilan Khusus Kementerian Luar 
Negeri AS untuk Korea Utara yang 
melakukan perjalanan ke Pyongyang 
pada Juni 2017 untuk membawa pulang 
Warmbier. Mahasiswa itu dibebaskan 
dalam keadaan koma dari tahanan 
Korea Utara. Namun, Warmbier 
meninggal dunia setelah kembali ke AS. 
Yun mendapat perintah dari Presiden 
Donald Trump untuk membawa pulang 
Warmbier. Dia menginformasikan 
mengenai tagihan rumah sakit kepada 
Menteri Luar Negeri AS kala itu Rex 
Tillerson. Tillerson kemudian memberi 
tahu Trump soal biaya perawatan 

Korut Tagih AS Rp 28 Miliar

Warmbier, yang selanjutnya 
ditandatangani oleh Yun saat menjemput 
pemuda tersebut. Yun tidak mau 
mengonfirmasi laporan tersebut. Meski 
demikian, sumber ketiga mengklaim 
tagihan tersebut belum dibayar oleh 
pemerintahan Trump dan Korut tidak 
mengungkit masalah itu untuk 
mengurangi ketegangan dengan AS. 
"Kami menjelaskan, mereka tidak akan 
pernah mendapat apa-apa," kata sumber 
tersebut ketika AS sedang negosiasi 
untuk pembebasan tiga warga lainnya dari 
Korut. Sementara Menteri Luar Negeri AS 
Mike Pompeo menyanggah adanya 
pembayaran tebusan untuk sandera di 
negeri yang tertutup itu. "Harap diingat, 
setiap uang kepada teroris atau rezim 
teroris dapat membuat mereka menahan 
lebih banyak warga kami," katanya. Kami 
tidak bisa menerima risiko itu. Anda tidak 
akan meminta itu dari kami," ujarnya. 
Sebagai informasi, Warmbier ditahan oleh 
Korut pada Januari 2016 ketika mencoba 
kembali ke AS setelah tur di negara itu. 
Dia dipulangkan ke keluarganya dengan 
mengalami kerusakan otak parah dan 
dalam keadaan tidak responsif pda 13 
Juni 2017. Warmbier meninggal dunia 
enam hari kemudian.

Amerika
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Aparat keamanan Sri Lanka mengimbau 
agar seluruh gereja ditutup sementara 
pasca teror bom saat perayaan Paskah 
pekan lalu. Selain itu, seluruh gereja 
juga diimbau menangguhkan aktivitas 
pelayanan hingga kondisi keamanan di 
negara tersebut membaik.
"Atas saran dari pihak keamanan, kami 
menutup semua gereja," ujar kepala 
pendeta di Sri Lanka, dilansir dari laman 
Channel News Asia, Jumat (26/4).
ISIS mengklaim sebagai dalang teror 
bom bunuh diri beruntun di Sri Lanka 
pada Minggu (21/4). 
Ratusan orang dilaporkan meninggal 
dunia. Klaim disampaikan ISIS pada 
Selasa (23/4) melalui corong medianya, 
Amaq, seperti dilansir dari The 
Guardian.
Namun, kelompok teroris itu tidak 
memberikan bukti apa pun untuk 
mendukung klaim mereka. 
Sebagaimana berbagai serangan teroris 
sebelumnya, klaim ISIS dinilai bersifat 
oportunistik untuk mencari sorotan 
semata.Kendati demikian, otoritas Sri 
Lanka sebelumnya telah menduga 
organisasi teroris internasional 
diperkirakan membantu kelompok lokal 
National Thowheeeth Jamaath (NTJ) 
dalam melancarkan bom bunuh diri di 
tiga gereja, empat hotel dan satu rumah 
di Kolombo dan Batticaloa. 
Kelompok NTJ telah masuk radar Sri 
Lanka 10 hari sebelum insiden 
mematikan tersebut.
Salah satu terduga pelaku bom Sri 
Lanka diketahui pernah menempuh 
pendidikan di Inggris. 
Baru-baru ini terungkap identitasnya 
sebagai Abdul Lathief Jameel 
Mohamed.Abdul Lathief pernah 
berkuliah di Kingston University, Inggris 
mengambil jurusan teknik dirgantara 
(aerospace), dilansir dari The Telegraph, 
Kamis (25/4). Ia menghabiskan satu 
tahun di universitas yang terletak di 
London bagian barat daya itu untuk 
tahun akademik 2006 hingga 2007, 
menurut seorang sumber anonim.

Gereja Sri Langka Dihimabu Tutup Sementara

Internasional

Tidak diketahui apakah sang teroris yang 
terinsipirasi ISIS itu sempat 
menyelesaikan kuliahnya. Saat ini, 
otoritas Inggris tengah menyelidiki di 
mana Abdul Lathief pernah tinggal.
Penyelidikan akan berfokus pencarian 
bukti terkait klaim bahwa Mohamed 
terlibat dalam badan mahasiswa Islam 
selama di Inggris.
 Ia juga dicurigai memiliki hubungan 
dengan badan amal yang bekerja di Timur 
Tengah.
Nama Abdul Lathief diberikan oleh 
pejabat keamanan Sri Lanka kepada 
agen intelijen di Inggris, menyusul 
pernyataan Menteri Pertahanan Ruwan 
Wijewardene bahwa salah satu pelaku 
bom bunuh diri sempat belajar di Inggris.
Dalam pengumuman itu, Wijiwardene 
menyampaikan para pelaku serangan 
orang berpendidikan dan berasal dari 
kelas menengah ke atas.
 Selain itu, sumber yang sama juga 
mengatakan mereka memiliki gelar 
master hukum.
Untuk diketahui, segera setelah 
meninggalkan Inggris sang bomber 
memulai program pascasarjana di 
Australia.
 Abdul Lathief kemudian menetap di Sri 
Lanka, sepulangnya dari Negeri Kanguru. 
Pelaku serangan itu adalah bagian dari 
sembilan bomber di delapan tempat akhir 
pekan lalu.
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Wakil Ketua Umum PAN, Bara 
Hasibuan, mengatakan bahwa 
kesedia
an 
Ketua 
Umum 
PAN 
Zulkifli 
Hasan 
bertemu 
Preside
n Joko 
Widodo 
memper
lihatkan 
bahwa 
Zulkifli 
dan 
PAN 
bisa 
menem
patkan 
kepentin
gan 
bangsa 
di atas 
kepentin
gan 
partai. 
Hal ini 
disampa
ikan Bara menanggapi pertemuan Zulkifli 
Hasan dan Jokowi di Istana Negara, 
Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang. 
"Semacam kesadaran Pak Zul untuk 
menempatkan kepentingan bangsa dari 
kepentingan partai, kepentingan 
partisan. Saya berikan apresiasi pada 
Presiden yang bersedia untuk bertemu 
Pak Zulhas," kata Zulkifli saat ditemui 
wartawan di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019). 
Menurut Bara, pertemuan Zulkifli Hasan 
dan Jokowi membahas langkah ke 
depan pasca-Pemilu 2019. "Pak Zul 
kemarin bertemu dengan Presiden 
Jokowi dan bersedia untuk bertemu 
untuk membicarakan ke depan 
bagaimana setelah 17 April," ujarnya. 
Selanjutnya, Bara mengatakan, melihat 

Ketum PAN Temui Jokowi Di Istana
kondisi pasca-pemilu, sikap 
kenegarawanan semua pihak dibutuhkan. 

Tak 
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tetapi 
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para 
penduk
ungnya. 
"Lagi-
lagi 
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tuhkan 
sikap 
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rawana
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puan 
dari 
semua 
pihak di 
sini 
bukan 
hanya 
kedua 

capres, tapi juga para pendukungnya 
untuk menempatkan kepentingan bangsa 
di atas kepentingan segala-galanya," kata 
Bara. Sebelumnya, Ketua Umum PAN 
Zulkifli Hasan sempat berbincang-bincang 
dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, 
Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan 
Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai 
Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.  
Sesuai pertemuan, kepada wartawan, 
Zulkifli mengaku mengeluhkan durasi 
Pemilu 2019 yang terlalu lama kepada 
Presiden Jokowi. Dalam perbincangan di 
meja makan istana itu, ikut hadir juga 
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh 
dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. "Ya, 
kalau silaturahmi kan pasti banyak yang 
kita bicarakan, soal pemilu terlalu lama 
sampai 8 bulan, habis energi," kata Zulkifli 
kepada wartawan usai pelantikan. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
bakal terus mengusut dan 
mengembangkan kasus dugaan suap 
pengurusan dana hibah dari pemerintah 
kepada KONI melalui Kementerian 
Pemuda dan Olahraga (Kempora). 
Salah satu pihak yang masuk dalam 
radar KPK,
 yakni Menteri Pemuda dan Olahraga 
(Menpora) Imam Nahrawi.
Nama Imam Nahrawi mencuat dalam 
sidang perkara dugaan suap 
pengurusan dana hibah dari pemerintah 
kepada KONI melalui Kempora dengan 
terdakwa Sekjen KONI, Ending Fuad 
Hamidy di Pengadilan Tipikor Jakarta 
beberapa waktu lalu.
Dalam sidang yang menghadirkan 
Sekretaris Bidang Perencanaan dan 
Anggaran KONI Suradi itu, 
nama Imam Nahrawi dengan 
menggunakan inisial M masuk dalam 
daftar pejabat Kempora yang mendapat 
jatah fee dari KONI. 
Daftar itu disusun Suradi atas perintah 
Ending. 
Dalam catatan itu, terdapat 23 inisial 
nama dan nominal uang yang akan 
diberikan, termasuk inisial M yang 
tertulis mendapat jatah Rp 1,5 miliar.
Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, 
seluruh fakta yang muncul dalam 
persidangan akan menjadi rujukan 

KPK Terus Incar Imam Nahrawi

pihaknya untuk menyeret pihak-pihak 
yang diduga terlibat, termasuk Imam. Dari 
fakta-fakta yang muncul, 
Jaksa akan menyampaikan analisisnya 
kepada pimpinan KPK untuk menentukan 
langkah pengembangan, termasuk 
dengan menjerat pihak lain yang terlibat 
atau kecipratan aliran dana dari kasus 
suap ini.
"Jaksa penuntut umum juga membuat 
analisis dan kemudian menyampaikan 
kepada pimpinan untuk pengembangan 
lebih lanjut atau akan dilihat dulu 
rangkaian-rangkaian fakta persidangan 
berikutnya karena persidangan kan masih 
berjalan," kata Febri Diansyah di Gedung 
KPK, Jakarta, Kamis (25/4/2019).
Febri Diansyah mengatakan, dalam setiap 
penanganan perkara yang dilakukan KPK, 
tersangka atau terdakwa korupsi kerap 
menyebut nama-nama lain yang terlibat 
hal yang lumrah dalam sebuah perkara 
rasuah. 
Pengakuan tersebut akan diperiksa silang 
dengan keterangan saksi atau bukti lain. 
Untuk itu, Febri mengatakan, pihaknya 
akan terus mencermati fakta persidangan 
yang muncul.
"Soal cukup atau tidak cukup (bukti) itu 
ada proses lanjutan yang harus dilakukan, 
misalnya kalau itu muncul di fakta 
persidangan maka tentu harus dianalisis 
dulu," kata Febri Diansyah.
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Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Tanah air

Help wanted, 2 person cashier 
for convenience / gas store.
15 mt from 15 st, fulltime job, 
Sunday - Friday, Saturday off.
Call or text :
215 - 876 - 7819 ( Mr. Choi )
267 - 357 - 9198 ( Ing )

Nail Tech wanted.
Coco Blue Spruce Nail
(Broad and Spruce st ) Looking 
for “Experienced” nail tech.
full/part time.
call : Mike 267 - 357 - 7761

Dijual Rumah Di Surabaya Lokasi:
Jl: Barata Jaya XX/65
 luas tanah: 200m, 2lt, 5kt, 2km, 
Harga: Rp. 1,3M. Surat Ijo Pemkot
SMS/ tinggal pesan 267 - 432 - 6181

Dijual Rumah Di Surabaya Lokasi:
Jl: Barata Jaya XXI/60
 luas tanah:152m, 2lt, 5kt, 2km, 
Harga: Rp. 1,2M. Surat Ijo Pemkot
SMS/ tinggal pesan 267 - 432 - 6181

Patrick Silva Mota akhirnya resmi 
dikontrak PSIS Semarang. Pemain asal 
Brazil tersebut bakal memperkuat klub 
berjuluk Laskar Mahesa Jenar dalam 
mengarungi Liga 1 2019.Bergabungnya 
Mota ke PSIS dipercaya semakin 
memperkuat tim besutan Jafri Sastra 
itu. Sebab, Mota dipercaya mampu 
membuat tim semakin solid dalam 
mengarungi Liga 1 musim ini.
Mota sebelumnya sudah menjalani tes 
medis, Kamis (18/4) lalu. Kemudian 
pemain tersebut resmi dikontrak pada 
Rabu (23/4) kemarin.General Manager 
PSIS, Wahyoe Winarto Liluk 
mengatakan, sebenarnya surat keluar 
Mota sudah clear. Namun, yang belum 
selesai adalah proses verifikasi dari 
Badan Liga Indonesia (BLI). "Verifikasi 
dari BLI baru selesai, Selasa (23/4). 
Sebenarnya surat keluar Mota sudah 
clear," ujarnya.Komisaris PSIS, Khairul 
Anwar mengatakan, Mota sudah jadi 
bagian keluarga besar PSIS. 
Menurutnya, Mota juga 
direkomendasikan Pelatih Jafri Sastra. 
"Patrick Silva Mota mulai, Rabu (24/4) 
sore sudah menjadi bagian dari PSIS," 
katanya.
Patrick Mota mengaku akan 

Patrick Mota Resmi Gabung PSIS

beradaptasi paling lama sepuluh hari. Dia 
berjanji akan bekerja keras mewujudkan 
target PSIS. Dirinya juga senang dapat 
bergabung dengan tim kebanggaan 
warga Semarang itu.“Saya langsung 
mengatakan ya saya siap bergabung 
ketika mendapatkan tawaran dari PSIS. 
Apalagi bermain di luar Brazil adalah 
impian saya,” ujarnya.Mota mengaku 
setelah mendapat tawaran itu, dirinya 
banyak menonton video tentang sepak 
bola Indonesia.
 Selain itu, meminta informasi dari teman-
temannya para pemain Brazil yang sudah 
merumput di Indonesia lebih 
dulu.“Sebelum bergabung, pertama saya 
mencari informasi tentang sepak bola 
dengan pemain Brazil yang sudah ada di 
sini lebih dulu dan agen saya Antonio 
Teles. Saya pikir cuaca dan makanan 
tidak berbeda dengan Brazil,” 
imbuhnya.Mota menargetkan bisa 
adaptasi selama sepuluh hari dengan tim. 
Apalagi terakhir bermain di Brazil pada 10 
April 2019. Nantinya, Mota akan 
mengenakan kostum dengan nomor 
punggung 5.Dia mengaku juga bisa 
bermain di beberapa posisi. Dirinya 
mengutamakan target tim, dibandingkan 
target pribadi.
“Saya bisa bermain di tengah sisi kiri dan 
kanan. Tapi posisi favorit saya adalah 
gelandang box to box,” tandasnya.
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Indonesia
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