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Memang politik itu tidak kenal akan 
lawan maupun 
kawan. Yang 
mana 
menguntungkan 
pasti dianggap 
kawan. Dan 
yang merugikan 
pasti lawan. 
Siapa yang 
melambungkan 
tagar 2019 Ganti 
Presiden? 
Semua orang 
juga sudah tahu. 
Itu ulah PKS. 
Sebelum 
kampanye pun 
PKS sudah melambungkan tagar 
tersebut. Awalnya, tagar 
2019GantiPresiden digagas Mardani 

pada Maret 2018 dan tidak menyebut 
dukungan 
terhadap salah 
satu pasangan 
capres-
cawapres 
tertentu saat 
itu. Pada 6 Mei 
2018, relawan 
2019GantiPresi
den 
dideklarasikan 
di Jakarta. 
Deklarasi 
relawan 
2019GantiPresi
den tak hanya 
membagikan 

buku pedoman atau buku manual ke para 
relawan. Mereka juga membacakan 

Ketua PKS Mardani Ali Sera
#2019GantiPresiden
HARAM
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aspirasi yang intinya menyatakan siap 
mengawal jalannya Pemilu 2019 agar 
lancar dan tertib. Dan kemudian capres 
yang berlaga pun ternyata hanya ada 
dua. Prabowo dan sang pertahana Joko 
Widodo. Dengan demikian tagar 2019 
Ganti Presiden pun seperti diarahkan 
untuk mendukung Prabowo. Karena 
Jokowi adalah sang pertahana, dengan 
begitu tagar tersebut tak mungkin 
dimaksudkan untuk mendukung Jokowi, 
bukan? Apalagi kemudian kita tahu 
bahwa PKS telah bergabung dengan 
koalisi Prabowo, jadi tagar tersebut pasti 

dimaksudkan untuk mendukung Prabowo 
menjadi Presiden. Tagar tersebut terus 
digulirkan oleh PKS sebagai bentuk 
dukungan mereka kepada sang 
penantang. Tidak hanya sebatas gerakan, 
2019GantiPresiden meramaikan dunia 
maya dengan tagar serupa. 
2019GantiPresiden juga muncul dalam 
berbagai atribut seperti kaus, pin, 
gantungan kunci, takjil untuk berbuka 
puasa, dan tentu saja lagu 
2019GantiPresiden yang dinyanyikan 
Mardani, Fadli Zon, dan politikus pro-
Prabowo lainnya. Tapi, gerakan 
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2019GantiPresiden rupanya tidak 
sepenuhnya mulus di lapangan. 
Gerakan ini sempat mendapat 
penolakan di berbagai daerah seperti 
Jawa Barat, Serang, Surabaya, maupun 
Riau. Banyaknya penolakan di berbagai 
daerah, membuat Mardani meminta 
gerakan 2019GantiPresiden dilakukan 
dengan elegan dan santun. Tahun 
berganti, tepatnya di awal 2019, Imam 
Besar FPI Habib Rizieq Sihab 
menginginkan gerakan 
2019GantiPresiden ditingkatkan menjadi 
2019PrabowoPresiden. Saat itu, 

Prabowo sudah ditetapkan sebagai 
capres dan sudah memasuki masa 
kampanye Pilpres. Tapi apa balasan dari 
militannya PKS, PKS merasa dicurangi 
oleh Prabowo karena kader mereka 
Salim Segaf Al-Jufri yang 
direkomendasikan oleh ijtima ulama 
GNPF telah diabaikan oleh Prabowo dan 
diganti dengan Sandiaga Uno, kadernya 
sendiri. PKS tetap setia mendukung 
Prabowo. Kemudian PKS juga tetap 
menunjukkan dukungannya, meski kursi 
Wagub DKI Jakarta yang dijanjikan 
Prabowo kepada PKS diundur-undur 

penetapannya. PKS masih tetap sabar. 
Meski pun PKS sudah merasa dikadali 
oleh Gerindra. Mereka masih tetap setia 
kepada Prabowo. Sambil melihat situasi. 
Dan PKS masih tetap mendukung 
Prabowo. PKS sebelum Pemilihan 
Umum baru saja mengalami perpecahan, 
salah satu faksi PKS yang diketuai Anis 
Matta keluar dan mendirikan organisasi 
baru bernama GARBI. Bahkan wakil 
mereka di DPR Fahri Hamzah pun 
melawan dan menuntut PKS 30 Milyar 
dan itu dimenangkan Fahri Hamzah. 
PKS benar benar kuatir akan suaranya 
hilang. Akhirnya hari H Pemilu serentak 
pun tiba. Hari yang sangat menegangkan 
bagi peserta pemilu. Apalagi partai 
seperti PKS yang diprediksi tidak akan 
melenggang ke Senayan. Deg-degan 
dan khawatir menyelimuti seluruh 
petinggi PKS. Apakah mereka tidak akan 
lolos ke Senayan seperti prediksi Fahri 

Hamzah dan yang lainnya. Namun 
nasib berkata lain. Hasil quick count 
menunjukkan perolehan suara PKS 
cukup signifikan. PKS memperoleh 9 
persen suara di atas angka keramat 4 
persen yang ditetapkan oleh Undang-
Undang. PKS bersorak dan 
menganggap bahwa hasil quick count 
tersebut adalah sesuatu yang valid 
sambil menunggu hasil perhitungan 
manual KPU. Dengan perolehan 
suara tersebut PKS akhirnya lolos dari 
lubang jarum yang menakutkan bagi 
sebuah partai politik. Tagar yang 
dikelola oleh PKS ini membuat banyak 
orang tertarik. Ganti ini ganti itu. 
Bahkan strategi bohongi rakyat 
dengan cara membuat SIM seumur 
hidup serta penghapusan pajak motor 
pun sepertinya sukses. Bagi Prabowo 
hasil Pilpres kali ini adalah sebuah 
kecurangan yang sistematis, 
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ra usah 

terstruktur dan masif. Tapi bagi PKS 
pemilu kali ini sudah sangat adil, 
transparan dan jauh dari kecurangan. 
Ini karena perolehan suara PKS tidak 
mengecewakan. Perolehan suara 9 
persen sudah sangat bagus bagi PKS 
yang semula diragukan untuk kembali 
masuk parlemen itu. Perolehan suara 
yang lumayan bagus ini, sudah 
membuat PKS sangat bahagia. Mereka 
tidak ingin pemilu kali ini disebut penuh 
kecurangan. Apalagi sampai pemilu kali 
ini tidak diakui kemudian diadakan 
pemilu ulang, yang kemungkinan justru 
akan merugikan mereka sendiri. Tentu, 
sikap PKS ini bertentangan dengan 
kubu Prabowo itu sendiri. Meski pun 
PKS berada di kubu Prabowo. Tetapi 
PKS sepertinya lebih mementingkan 
partainya sendiri daripada kemenangan 

Prabowo. Bagi mereka Prabowo 
menang atau pun kalah tidak menjadi 
masalah. Yang penting partainya sudah 
lolos dari diskualifikasi. Yang penting 
partainya sudah lolos ke Senayan. 
Peduli setan dengan Prabowo. Prabowo 
menang, mereka anggap sebagai bonus 
buat PKS. Tetapi kalau pun kalah, tidak 
masalah bagi PKS. Mendapatkan hasil 
memuaskan, maka PKS terlihat santai-
santai saja waktu Quick Count rilis 
memenangkan Jokowi, bahkan PKS 
satu-satunya partai yang menjauhi hiruk-
pikuk Politik pasca perhitungan KPU, 
bahkan isu kecurangan yang diteriakkan 
Gerindra PKS sama sekali tidak 
mempermasalahkan. Malah Mardani Ali 
sera percaya dengan hasil Quick Count 
yang katanya "ilmiah" dan jarang 
meleset. Maklum saja, karena jurnal-
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jurnal Mardani Ali Sera yang kualitasnya 
lumayan bagus dan ilmiah juga, maka 
tidak aneh jika beliau percaya Quick 
Count yang juga menggunakan metode 
ilmiah. Yang paling tidak percaya Quick 
Count adalah kubu Gerindra sendiri. 
Tapi PKS yang naik 2 persen perolehan 
suara, mengatakan Quick Count bisa 
dan sangat valid untuk dipercaya. 
Mardani ini bahkan berkoar bahwa dia 
tidak tahu lokasi war room BPN untuk 
melakukan cek C1 dan real count. 
Terakhir Mardani muncul di TV 
mengenai Prabowo mendaki gunung 
everest. Baru baru ini Mardani Ali Sera 
muncul lagi dengan kata-kata bijaknya 
seperti dilansir detik "Ketua DPP PKS 
Mardani Ali Sera meminta dua kubu, 
baik dari Tim Kampanye Nasional (TKN) 
Jokowi-Ma'ruf Amin maupun Badan 

Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo 
Subianto-Sandiaga Uno, berhenti adu 
argumen. Menurutnya, masa kampanye 
sudah selesai, tak perlu saling sahut 
lagi". Sudah seharusnya tidak ada lagi 
polarisasi di masyarakat antara pedukung 
Prabowo dan Jokowi. Pasalnya, Pilpres 
2019 sudah selesai. Karena itu, 
menurutnya, cara terbaik yang 
seharusnya dilakukan adalah elite kedua 
kubu melakukan komunikasi dan 
membuka ruang dialog kembali. Mardani 
juga menyarankan, agar BPN Prabowo-
Sandi, tidak perlu lagi mengomentari TKN 
Jokowi-Ma'ruf Amin. Begitu juga 
sebaliknya. “Ini demi terwujudnya situasi 
yang lebih kondusif. Jadi sebaiknya 
jangan saling perang komentar,” tutur 
Mardani bijak. Menurutnya, apabila kedua 
kubu saling berkomentar sahut-sahutan, 
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maka tensi politik di masyarakat akan 
semakin sulit untuk didinginkan. 
Sehingga dia khawatir, kondisi 
masyarakat di bawah akan semakin 
terpecah. "Tapi seruannya begini, 
sebaiknya BPN tidak mengomentari 
TKN, dan TKN tidak mengomentari 
BPN, masing-masing monggo. Kita 
apresiasi. Siapapun pemenangnya, 
nggak usah ketakutan diambil TKN 
atau BPN kok. Tinggal tekun aja. 
Nggak usah saling sahut. Karena 
yang seperti itu membuat di bawah, 
publik, semakin pecah," ujar Mardani 
di Komplek Parlemen, Jakarta, 
(03/05). Lebih lanjut, penggagas 
hastag #2019GantiPresiden itu, 
sudah mengharamkan tagar-nya 
digunakan lagi. "Contoh nih saya 
dikenal penggagas hashtag 
#2019GantiPresiden. Per 13 April 
saya sudah mengharamkan diri tidak 
boleh teriak lagi ganti presiden. 
Sudah selesai. Kenapa? Karena itu 
sudah hari terakhir kampanye. 

Sekarang apalagi? Sudah selesai 
kompetisinya. Kita kembali normal," ujar 
Mardani. Mardani menyatakan, saat ini 
tagar #2019GantiPresiden sudah tutup 
buku, dan tidak mau menyanyikan lagu 
itu lagi. Ia mengaku, menghormati hasil 
Pilpres 2019 nanti, siapa pun 
pemenangnya. "Ganti presiden sudah 
tutup buku. Saya nggak mau nyanyiin 
lagi, nggak mau hashtag lagi, karena itu 
pada masa kampanye," ujar Mardani. 
"Dan siapapun yang terpilih nanti, kalau 
itu sudah melalui proses yang bagus, 
komplain diselesaikan, itu suaranya 
rakyat, dan saya harus menghormati. 
Kalau Pak Prabowo (menang), saya 
sujud syukur. Kalau Pak Jokowi 
(menang), ya berarti saya harus 
mengawal sesuai koridor," kata 
Mardani. Apa arti dari semua ini? PKS 
sudah menang, dan tujuannya sudah 
tercapai. Untuk itu, ngapain juga PKS 
ikut-ikutan cara-cara inkonstitusional 
yang dilakukan oleh kubu Prabowo 
lewat ijtima ulama-nya. Lihat 
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tercapai. Untuk itu, ngapain juga PKS 
ikut-ikutan cara-cara inkonstitusional 
yang dilakukan oleh kubu Prabowo 
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pernyataan Mardani Ali Sera, bagi 
dirinya siapa pun yang menang tidak 
masalah bagi PKS. Mau Prabowo yang 
menang atau Jokowi yang menang, 
PKS tidak peduli. Karena bagi PKS 
partainya yang paling utama. Masalah 
presiden adalah masalah yang kedua. 
Tak akan berpengaruh kepada PKS. 
Jika Prabowo menang pun mereka 
anggap hanya sebagai bonus bagi 
mereka. Prabowo kalah pun tak ada 
masalah bagi PKS. Yang penting PKS 
sudah menang. Mardani memang 
pantas sebagai politikus oportunis yang 
melihat situasi yang tidak nyaman 
langsung pindah haluan. Tim Kampanye 
Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf 
Amin menyetujui sikap Ketua DPP PKS 
Mardani Ali Sera menghentikan aksi 
'2019 Ganti Presiden'. TKN menilai 
Mardani telah menunjukkan sikap 
kenegarawanan. "Itulah sikap politik 
yang benar. Pak Mardani telah 
menunjukkan kenegarawanannya 
dalam menyikapi pilihan politik rakyat 
yang telah menentukan pilihannya pada 
17 April 2019," ujar jubir TKN Ace 

Hasan Syadzily ketika dihubungi pada 
Sabtu (4/5/2019). Ace mengatakan 
sikap Mardani dapat menjadi contoh 
bagi politikus lain yang menyerukan 
tagar '2019GantiPresiden untuk STOP 
dan mengakui hasil quick count dan 
menunggu hasil resmi KPU. Dengan 
begitu, menurutnya, tidak perlu lagi ada 
ancaman 'people power'. "Seharusnya 
sikap Mardani ini diikuti oleh koleganya 
yang selalu mengusung tagar 
#2019gantiPresiden, seperti Neno 
Warisman yang selama ini masih 
sangat aktif dalam menginisiasi Ijtimak 
Ulama. Tidak perlu lagi ancam 
mengancam 'people power' segala. Toh 
'people power' sudah dilakukan pada 
tanggal 17 April juga," ucapnya. Ace 
pun meminta BPN berhenti membuat 
narasi yang bersifat memanas-manasi 
rakyat. Bila ditemukan kecurangan, 
menurutnya, lebih baik dilaporkan saja 
ke Bawaslu. "Kita sudahi mengompor-
ngompori rakyat dengan narasi-narasi 
yang tidak dapat dibuktikan. Kalau ada 
kecurangan dan pelanggaran pemilu, 
lebih baik laporkan kepada Bawaslu 
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atau nanti ke MK," katanya. "Sudah 
saatnya kita move on. Kita sama-sama 
bangun bangsa ini sesuai dengan peran 
kita masing-masing. Pasangan Jokowi-
Kyai Ma'ruf insyaallah memimpin 
Indonesia lima ke depan. Sementara, 
silahkan koalisi yang lain menjadi mitra 
kritis pemerintahan Jokowi. Itu juga 
peran yang penting untuk membangun 
bangsa," lanjut Ace. Jokowi-Amin 
adalah Presiden dan wakil Presiden kita 
lima tahun kedepan. Mari kita terima 
saja hasil KPU nanti. Diatas angin 
memang Jokowi-Amin masih unggul. 
Mari kita sambut dengan sukacita. Kita 
kubur kesimpulan hasil Ijtimak Ulama III 
tersebut. Saatnya bersatu dan 
membangun bangsa dan negara 
bersama Jokowi-Amin. Ayo kita 
haramkan #2019Ganti Presiden. 
Saudara semua dan teman mari kita 
bersama sama lagi. Pemilu sudah 
berakhir, hasilnya akan diumumkan 
KPU nanti tanggal 22 mei 2019 terima 
saja dan kita mulai lembaran baru. 
Prabowo juga diminta untuk legowo. 

Jangan marah-marah kalau kalah. Politisi 
BPN pun mulailah lembaran baru untuk 
menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. 
Ganti Presiden 2019 sudah diharamkan 
oleh pendirinya PKS. Bahkan Mardani 
percaya hasil Quick Count dan 
menyarankan agar kedua belah pihak 
tidak berantem. Mardani telah menyerah 
serta mengakui bahwa Jokowi, walaupun 
diam saja ketika diserang tetapi tetap 
menyimpan kekuatan rakyat yang tidak 
bisa ditandingi oleh Prabowo, walaupun 
didukung PA 212, HRS dan segala elemen 
yang gila kekuasaan mendukung 
Prabowo. Perjuangan para "cebong" untuk 
memenangkan Jokowi sudah selesai 
tampaknya.  Hentikan hoaks, kebencian 
dan kampanye hitam. Politisi BPN 
berubahlah menjadi sosok yang baik hati. 
Mengkritik pemerintah dengan cara yang 
santun dan beretika. Meski, Prabowo tidak 
jadi Presiden, ikhlaskanlah karena belum 
kehendak Tuhan. Kalau mau mencoba 
lagi, masih ada kesempatan di tahun 
2024. Siapa tahu bisa menang karena 
Jokowi sudah tidak bisa maju lagi.
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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

Masalah obesitas atau kegemukan bukan 
merupakan hal yang khas pada orang 
dewasa saja. Banyak anak-anak yang 
terjangkit masalah obesitas ini bahkan 
pada usia yang sangat dini.
Seorang penderita obesitas mudah sekali 
mengalami masalah kesehatan lain 
seperti kecemasan atau depresi 
dibanding pada anak lain. Selain itu, 
potensi penyakit seperti diabetes, tekanan 
darah tinggi, dan asma juga meningkat 
ketika seorang anak mengalami obesitas.
Masalah ini muncul biasanya dipicu 
karena gaya hidup tak tepat berupa pola 
makan, kurang olahraga, atau juga faktor 
genetik. Dilansir dari The Health Site, 
berikut enam hal yang umum jadi 
penyebab obesitas pada anak-anak.
1. Porsi Makan
Berdasar WHO, membatasi porsi makan 
anak dapat membantu menurunkan risiko 

Penyebab Anak Alami Obesitas

obesitas. Hal ini terjadi karena 
seseorang biasanya cenderung makan 
lebih banyak dari kebutuhan ketika 
porsi makan yang disajikan cukup 
besar.
2. Konsumsi Makanan Olahan
Konsumsi makanan dan minuman 
manis serta olahan seperti jus buah 
kemasan, susu cokelat, saus, roti, keju, 
dan sebagainya dapat menjadi 
penyebab obesitas pada anak. 
Berbagai makanan dan minuman 
tersebut mengandung sangat banyak 
kalori tanpa nilai nutrisi sama sekali 
sehingga sebaiknya dihindari.
3. Kekurangan Lemak Sehat
Mengonsumsi makanan dengan 
kandungan lemak sehat bisa 
menurunkan risiko seseorang 
mengalami obesitas. Hal ini terjadi 
karena makanan seperti avokad, 
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Internasional

Sebuah pesawat Boeing 737 dilaporkan 
tergelincir dan jatuh ke sungai saat 
mendarat di bandara Florida, Amerika 
Serikat (AS), ketika terjadi badai petir. 
Pesawat itu 
mengangkut 
143 
penumpang 
dan kru kabin 
ketika 
terbang dari 
Teluk 
Guantanamo 
di Kuba dan 
menghujam 
perairan 
dangkal 
dekat 
pangkalan 
angkatan laut 
Jacksonville 
Jumat 
(3/5/2019). Untungnya sebagaimana 
diberitakan AFP dan BBC Sabtu 
(4/5/2019), tidak ada penumpang yang 
terluka serius ketika pesawat itu 
meluncur ke dekat Sungai St 
John.Terdapat 21 penumpang yang 
dirawat karena mengalami luka kecil 
dengan Cheryl Bormann 
mengungkapkan momen mengerikan 
ketika pesawat tiba-tiba tergelincir dari 
landasan pacu. Kepada kanal televisi 
CNN, Bormann menjelaskan pesawat itu 
memantul dan mengeluarkan suara 
seperti lengkingan sebelum kemudian 
memantul lebih banyak. "Setelah itu 
pesawat mengangkat ke kanan, lalu 
mengangkat ke kiri sebelum jatuh dan 
berhenti," ujar Bormann yang mengaku 
sebagai seorang pengacara itu. Segera 
setelah pesawat mendarat, Bormann 
melanjutkan beberapa masker oksigen 
keluar dan loker kabin terbuka dari 
pesawat yang dioperasikan oleh Miami 
Air International itu. Kantor Sheriff 
Jacksonville di Twitter menuturkan, ke-21 
penumpang itu sudah dibawa ke rumah 
sakit, dengan paramedis mengobati 
penumpang lain di lokasi kejadian. 

Boeing 737 Tergelincir Di Florida

Perwira berwenang di Pangkalan 
Jacksonville Kapten Michael Connor 
dalam konferensi pers berkata adalah 
"keajaiban" tidak ada yang terluka 

serius atau 
tewas. 
"Kami bisa 
membicarak
an tentang 
kisah lain di 
petang hari 
ini (Sabtu 
dini hari). 
Seperti 
profesionalis
me mereka 
yang 
membantu 
para 
penumpang,
" terang 
Connor. 

Pangkalan Jacksonville dalam 
keterangan tertulisnya menuturkan, 
sebanyak 136 penumpang beserta 
tujuh awak kabin sudah didata dan 
dihitung seluruhnya. Meski begitu, 
mereka mengaku masih belum 
menghitung jika ada hewan peliharaan 
yang ditaruh di bagasi karena masih 
ada peringatan keamanan dari 
pesawat. Wali Kota Jacksonville Lenny 
Curry berkicau di Twitter bahwa dirinya 
mendapat pemberitahuan dari Gedung 
Putih yang siap memberikan bantuan di 
tengah situasi yang masih berkembang. 
Adapun pabrikan Boeing menyatakan 
mereka sudah mendapat 
pemberitahuan tentang insiden itu 
seraya menyediakan bantuan teknis 
termasuk di dalamnya penyelidikan. 
Menurut situs FlightRadar24, pesawat 
yang tergelincir itu bertipe 737-800 dan 
beroperasi selama 18 tahun. Bormann 
berujar saat kejadian, hujan tengah 
turun. "Kami tidak tahu di mana kami 
berada. Lautan atau samudra. Saat itu 
kilat dan petir terus menyambar. Kami 
terpaku di sayap untuk beberapa lama," 
ujar Bormann.

yogurt, minyak kelapa, dan sebagainya 
merupakan makanan kompleks yang 
memiliki kandungan nutrisi penting bagi 
tubuh.
4. Kurang Gerak
Obesitas tidak 
muncul seketika 
namun terjadi 
secara 
bertahap. Ketika 
seorang anak 
kurang gerak, 
energi yang ada 
di tubuhnya 
tidak seimbang 
karena kalori 
yang ada tak 
dapat terbakar. 
Penumpukan 
kalori di dalam 
tubuh ini 
menyebabkan 
munculnya 
obesitas.
5. Stres
Terpisah dari orangtua ketika kecil 
dapat menyebabkan masalah 
kecemasan dan stres pada anak-anak. 

Perasaan ini kemudian mendorong anak 
untuk makan lebih banyak demi menjaga 
ketenangan mereka yang pada akhirnya 
berujung menjadi obesitas.
6. Masalah Hormon

Ketika hormon yang 
dimiliki seorang anak 
tidak imbang, maka 
mungkin dapat terjadi 
masalah obesitas ini. 
Perubahan atau 
masalah pada hormon 
pencernaan dapat 
mempengaruhi sinyal 
pada tubuh yang 
menyatakan bahwa 
kamu telah kenyang. 
Hal ini dapat 
menyebabkan anak jadi 
kebanyakan makan dan 
akhirnya alami 
obesitas.
Enam hal tersebut bisa 
jadi pemicu munculnya 

obesitas pada anak. Awasi gaya hidup 
dan pola makan anakmu agar mereka 
tak mengalami obesitas karena sejumlah 
masalah tersebut. 
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Dalam laporan resmi yang dirilis 
Pentagon dua hari lalu disebutkan, 
Kementerian Pertahanan Amerika Serikat 
(AS) memperkirakan China akan 
menambah jumlah pangkalan militernya 
di seluruh dunia, guna melindungi inisiatif 
Jalur Sutera Baru.
Saat ini, China hanya memiliki satu 
pangkalan militer di luar negeri, yakni di 
Djibouti. Tetapi, Pentagon meyakini 
bahwa Beijing tengah merencanakan 
pembangunan serupa di tempat lain, 
demikian sebagaimana dikutip dari The 
Guardian pada Jumat (3/5).
"Kemajuan proyek-proyek China seperti 
Jalur Sutera Baru mungkin akan 
mendorong bertambahnya pangkalan 
militer di luar negeri, guna menyediakan 
keamanan bagi proyek-proyek besar 
yang dinaunginya," kata Pentagon dalam 
laporan tahunannya kepada Kongres AS, 
mengenai militer China dan 
perkembangan keamanan.

China Akan Perbanyak Pangkalan Militernya

Internasional

"China akan berusaha membangun 
pangkalan militer tambahan di negara-
negara yang menjalin persahabatan 
lama dengannya, dan memiliki 
kepentingan strategis serupa, seperti 
Pakistan misalnya," kata laporan itu.
Laporan itu menambahkan bahwa 
lokasi target pembangunan pangkalan 
militer bisa mencakup Timur Tengah, 
Asia Tenggara, dan Pasifik Barat.
Laporan tersebut muncul ketika 
Pentagon juga memperingatkan bahwa 
aktivitas China semakin intens di 
kawasan Arktik.
Hal itu diduga dapat membuka jalan 
bagi kehadiran militer yang diperkuat, 
termasuk penyebaran kapal selam 
untuk mencegah serangan nuklir.
Penilaian ini termasuk dalam laporan 
tahunan militer AS kepada Kongres 
tentang angkatan bersenjata China.
Laporan Pentagon juga mencatat 
keprihatinan Denmark terhadap minat 
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Tanah Air
China atas okupansi wilayah Greenland, 
di mana bahkan Beijing telah 
memasukkan proposal untuk 
membangun stasiun penelitian, 
merenovasi bandara, dan memperluas 
pertambangan setempat.
Beijing juga dilaporkan telah mendirikan 
pos-pos bersenjata lengkap di kepulaun 
atol yang diperebutkan di Laut Cina 
Selatan.Tahun lalu, ada pula laporan 
yang menyebut bahwa China mulai 
melakukan pembahasan tentang 
sebuah pangkalan militer di koridor 
Wakhan diTahun lalu, dilaporkan ada 
diskusi tentang sebuah pangkalan di 
koridor Wakhan di barat laut 
Afghanistan.
The Washington Post baru-baru ini 
mengidentifikasi sebuah pos yang 
menampung banyak pasukan Tiongkok 
di Tajikistan timur, dekat persimpangan 
strategis Koridor Wakhan, China, dan 
Pakistan.Presiden Xi Jinping telah 

berupaya memproyeksikan kekuatan 
negara tersebut di luar "halaman 
belakang" langsungnya di Asia Timur dan 
Tenggara.
Ini termasuk memperkuat kehadiran 
Beijing di lembaga-lembaga 
internasional, memperoleh teknologi 
penerbangan terbaik, dan membangun 
keberadaan ekonomi yang kuat di 
seluruh dunia.
Ini juga termasuk memproyeksikan 
kekuatan militer negara itu di darat, laut 
dan di luar angkasa, catat laporan 
itu."Para pemimpin China memanfaatkan 
kekuatan ekonomi, diplomatik, dan militer 
Tiongkok yang sedang tumbuh untuk 
membangun keunggulan regional dan 
memperluas pengaruh nternasional 
negara itu," kata laporan tersebut.Beijing 
khususnya semakin melihat Amerika 
Serikat menjadi lebih konfrontatif dalam 
upaya mengendalikan kekuatan China 
yang berkembang, tambahnya.

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
 Artis Andre Taulany hari ini diketahui 
mendatangi gedung Majelis Ulama 
Indonesia untuk mengklarifikasi 
ucapannya yang dianggap menghina 
Nabi Muhammad SAW. Ketua Komisi 
Dakwah MUI Cholil Nafis mengatakan 
dalam pertemuan tersebut Andre 
menyampaikan bahwa dirinya tidak 
memiliki niat untuk menghina nabi lewat 
candaannya tersebut. 
"Dia (Andre) menyampaikan sama sekali 
saya (Andre) tidak niat menghina nabi, 
tapi mungkin karena keawaman saya 
kata dia, enggak tahu kalau begitu 
sampai melukai person umat Islam," kata 
Cholil kepada CNNIndonesia.com, Sabtu 
(4/5). Andre, kata Cholil, pun meminta 
bimbingan kepada MUI agar ke depan 
candaanya tidak lagi melukai pihak lain, 
termasuk umat Islam. 
"Dia minta bimbingan ke MUI, siap 
dibimbing, siap ditegur, apapun yang 
menjadi kebaikan dia siap mengikuti 
MUI," ujarnya. Dalam kesempatan itu, 
sambung Cholil, Andre juga sekaligus 
meminta maaf kepada para ulama, 

habib, ustaz dan umat Islam atas 
candaan yang telah ia lakukan. 
"Atas keteledorannya mohon maaf dan 
minta bimbingan kepada para ulama, 
para habaib dan uztaz," ucap Cholil. 
Mewakili MUI, Cholil meminta kepada 
Andre untuk lebih berhati-hati dalam 
membuat sebuah candaan atau 
lelucon. Ia meminta Andre untuk tidak 
pernah membawa-bawa agama 
ataupun nabi dalam setiap candaan 
yang dilontarkan. Selain itu, Cholil juga 
meminta Andre agar apa yang tejadi 
saat ini dijadikan sebagai sebuah 
pelajaran sehingga ke depannya tidak 
terulang lagi. "Lebih berhati-hati, 
jadikan sebagai pelajaran apapun yang 
berkenaan dengan agama jangan jadi 
bahan candaan, apapun yang 
berkenaan dengan Al Quran, Nabi 
Muhammad SAW itu jangan 
diperpanjang dengan candaan karena 
sensitif bagi umat Islam," tutur Cholil. 
Sebelumnya, PA 212 melaporkan 
komedian Andre Taulany ke Bareskrim 
Polri pada Sabtu (4/5) siang terkait 

Andre Taulany Minta Maaf Ke MUI
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dugaan penodaan agama. 
Anggota advokasi 
hukum PA 212, 
Dedi Suhardadi 
menilai perkataan 
Andre dalam 
sebuah video yang 
beredar di media 
sosial beberapa 
hari terakhir ini 
sudah menghina 
Nabi Muhammad. 
Ucapan yang 
dimaksud oleh Dedi 
adalah ucapan 
Andre saat sang 
komedian 
memandu acara 
bincang-bincang di 
salah satu televisi swasta. 
Dalam video tersebut, bintang tamu 
program Andre mengatakan bahwa ia 
pernah membaca kisah bahwa aroma 
[tubuh] Nabi Muhammad seribu bunga. 
Andre kemudian menimpali perkataan 
bintang tamunya dengan ucapan, 
"Seribu bunga? Itu badan atau kebon?" 
Perkataan Andre yang terjadi pada 

2017 itu kemudian menjadi viral di media 
sosial belakangan ini. 
"Maksud kedatangan kami ingin 
menyampaikan laporan kepada 
polisi tentang adanya dugaan 
penodaan agama berupa 
penghinaan kepada Rasulullah 
SAW yang diduga dilakukan oleh 
Andre Taulany," kata Dedi saat 
baru tiba di kantor Bareskrim Polri 
di Jalan Trunojoyo, Jakarta 
Selatan. 
Selain itu, Andre juga dilaporkan 
oleh seorang pengacara bernama 
Sulistyowati dengan tuduhan 
penodaan agama ke Polda Metro 
Jaya. Laporan dilayangkan 
lantaran dirinya merasa tak terima 
dengan pernyataan Andre. Ia 

menilai sebagai seorang komedian, Andre 
seharusnya bisa mencari bahan lelucon 
selain nabi ataupun ustaz. Atas dasar itu, 
Sulistyowati melaporkan Andre dengan 
dengan dugaan penodaan agama pasal 
156a KUHP. Laporan itu telah diterima 
pihak kepolisian dengan nomor laporan 
TBL/2727/V/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus 
tertanggal 4 Mei 2019.

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)

Jangan terlalu berharap di kencan 
pertama. Jalani saja dengan santai. Anda 
juga jangan berpura-pura menjadi sosok 
lain demi mendapatkan rasa suka.
Keuangan: Sedikit boros.
Asmara: Penjajakan.

Minggu ini adalah waktu yang tepat untuk 
mengubah rencana. Pasalnya Anda tak 
lagi takut keluar dari zona nyaman. Ayo, 
keluarkan ide-ide fantastis yang selama 
ini bersarang di kepala dan tuangkan 
dalam presentasi yang memukau.
Keuangan:  Dapat bonus.
Asmara:  Hantu masa lalu.

Jangan tertipu penampilan necis sebab 
orang baru yang Anda temui. Apalagi 
Anda termasuk lugu dan mudah ditipu. 
Bila Anda lengah, bukan cuma kehidupan 
pribadi yang hancur, bisnis yang sedang 
dirintis pun bisa luluh lantak.
Keuangan: Minta tolong.
Asmara:  Kangen.

Di saat gamang, Anda bagaikan 
mendapatkan tuntunan dari alam 
semesta. Maka, akan lebih baik jika Anda 
menerima pertanda ini supaya hidup 
terasa lebih ringan
Keuangan: Kurangi jajan.
Asmara: Semanis gula.

Anda salah jika berpikir bujuk rayu 
takberguna. Tapi, hati-hati, di hari Minggu 
akan ada perdebatan sengit. Usahakan 
hati tetap tenang, ya!
Keuangan: Ganti gadget
Asmara: Piawai gombal.

Anda ingin disukai atau suksesmembawa 
usaha ke puncak? Jadi, buat apa 
melunakkan hati bila merugikan? Intinya, 
kerikil hingga benturan yang Anda temui 
adalah hal yang wajar. Toh, Anda berniat 
baik.
Keuangan:  Terbatas.
Asmara:  Peluk mesra.

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)

Bila Anda melakukan kesalahan fatal, 
segera beritahu pihak terkait. Entah itu 
bos, pasangan, atau teman baik. 
Ingatlah pepatah yang berbunyi, 
“Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, 
baunya tetap tercium juga.” Jika 
mereka mengetahui kesalahan ini dari 
orang lain, pintu maaf akan sulit 
terbuka
Keuangan: Tersendat.
Asmara: Belajar jujur.

Kesederhanaan memang bukan sifat 
Anda. Tapi, berhubung dompet makin 
menipis, Anda terpaksa hidup pas-
pasan. Setelah itu, lakukan tindakan 
nyata supaya keluarga tak kesusahan.
Keuangan: Bangkrut.
Asmara: Dimusuhi.

Perjalanan yang spontan pasti terasa 
lebih menyenangkan. Di bulan ini, 
seseorang akan menagih janji Anda 
sekaligus membuka pintu rezeki yang 
lebih besar
Keuangan:  Modal nekat.
Asmara:  Bergairah.

 
Memang melelahkan bila tak ada yang 
paham penjelasan Anda. Padahal, 
bukan hanya sekali Anda menjelaskan 
hal ini. Mungkin cara berkomunikasi 
Anda yang harus diperbaiki. 
Keuangan: Ada kenaikan.
Asmara: Ada yang baru.

Hati-hati, sebab Anda masih terikat 
hubungan dengan orang lain, lho. 
Jangan sampai api yang Anda nyalakan 
malah menyambar diri sendiri.jangan 
terlalu sering mengobral janji hanya 
karena gengsi
Keuangan: Turun drastis.
Asmara: Selingkuh hati.

 
Keputusan yang Anda ambil 
memangtak salah. tak ada salahnya 
mencoba tugas baru yang lebih 
menantang
Keuangan:  Perlu dana.
Asmara:  Tutupi isi hati
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Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
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Facebook / Instagram : mijoe chinese cuisine
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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

Gempa bumi berkekuatan 5,8 skala 
richter melanda wilayah pantai bagian 
timur Hokkaido, Jepang, pada Minggu 
(5/5) pagi waktu setempat. 
Namun beruntungnya, tak ada 
peringatan terkait potensi ombak 
tsunami. 
Menurut Survei Geologi Amerika Serikat 
(USGS) dikutip dari Reuters, 
episentrum gempa itu berada 59 
kilometer (km) di bawah permukaan 
laut. Tepatnya di laut lepas kota pesisir 
Nemuro di ujung timur Pulau Hokkaido 
Utara. 
Pusat Peringatan Tsunami Pasifik yang 
terkait dengan USGS dan Badan 
Meteorologi Jepang tidak mengeluarkan 
peringatan tsunami setelah gempa bumi 
terjadi. Seperti diketahui, Jepang 
dikenal sebagai negara yang kerap 
dilanda bencana alam, namun juga siap 
menghadapinya.

 Pada 2011 misalnya, Negeri Sakura 
dihantam Tsunami yang menewaskan 19 
ribu jiwa.
 Lainnya, topan Trami juga menewaskan 
puluhan orang pada September 2018. 
Namun hal itu tak membuat warga Negeri 
Matahari Terbit surut. 
Sejumlah hal yang dilakukan oleh Jepang 
dalam menghadapi bencana di antaranya 
adalah melalui teknologi. 
Dilansir dari Culture Trip, 
sedikitnya ada delapan upaya yang 
dilakukan oleh warga dan pemerintah 
Jepang. 
Menciptakan bangunan tanpa gempa, 
menambah sistem peringatan pada 
perangkat pintar, 
pembaruan sistem pada kereta, siaran 
televisi, pendidikan proses evakuasi, 
museum peringatan gempa bumi untuk 
wadah informasi, paket bertahan hidup, 
dan terowongan air.

Jepang Diguncang Gempa 5,8 SR

Internasional 

Indonesia akan menjalankan peran 
sebagai Presiden Dewan Keamanan 
Persatuan Bangsa-Bangsa ( DK PBB) 
mulai 1 Mei hingga 31 Mei 2019. Ini 
menjadi kesempatan Indonesia untuk 
dapat memasukkan agenda-agenda 
prioritasnya dalam diskusi DK PBB. Tema 
besar dalam agenda prioritas yang akan 
diusung tersebut mengenai Misi 
Pemeliharaan Perdamaian PBB (UN 
Peacekeeping Operations atau PKO) 
bertajuk Investing in Peace: Improving 
Safety and Performance of UN 
Peacekeeping. Direktur Jenderal 
Multilateral Kementerian Luar Negeri, 
Febrian Ruddyard, mengatakan tema 
tersebut dipilih berdasarkan rekam jejak 
dan kapasitas Indonesia, animo, serta 
dukungan dari dalam negeri maupun 

Agenda Penting Indonesia Di DK PBB

Internasional

anggota PBB lainnya, serta tantangan 
yang dihadapi oleh DK PBB.  
"Indonesia ingin menyampaikan 
perlunya kontribusi besar dalam 
investasi pengiriman PKO yang 
berkualitas. Peran PKO menjadi 
semakin penting dengan adanya 
konflik dan peperangan yang masih 
terus terjadi di dunia," jelas Febrian 
pada briefing media, Kamis (2/5/19) 
Tema PKO ini juga selaras dengan 
upaya Sekertaris Jenderal PBB, 
Antonio Guterres, untuk terus 
meningkatkan kapasitas, kinerja dan 
keselamatan para peacekeepers 
melalui inisiatif Action for 
Peacekeeping.  Indonesia menjadi 
negara dengan peringkat ke-8 yang 
terbanyak berkontribusi mengirimkan 
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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 XXI/60
 luas tanah:152m, 2lt, 5kt, 2km, 
Harga: Rp. 1,2M. Surat Ijo Pemkot
SMS/ tinggal pesan 267 - 432 - 6181

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

Partai Demokrat (PD) menyatakan 
bergabungnya partai berlambang Mercy 
ke koalisi Joko Widodo (Jokowi) sangat 
bergantung 
Jokowi. 
Apakah 
Jokowi akan 
mengajak ke 
dalam koalisi 
atau tidak, 
Demokrat 
dalam status 
menunggu."I
ni kan 
tergantung 
pak Jokowi. 
Apakah pak 
Jokowi akan 
ajak PD atau 
tidak itu kan 
menjadi hak 
beliau," kata 
Ketua 
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai 
Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean di 
gedung KPU, Jln Imam Bonjol, Jakarta 
Pusat, Sabtu (4/5/2019).Ia menjelaskan 
bagi PD, wajib bersama-sama dengan 
siapapun karena sesungguhnya tidak 
boleh bermusuhan politik dengan lawan 
politik kalau ada kontestasi. Kalau ada 

Demokrat : Tergantung Jokowi

Tanah Air

personel dan peralatan bagi PKO dari 
124 negara.  Tercatat 3080 personel 
telah diterjunkan dalam 8 misi 
perdamaian PBB sampai 31 Maret 
2019. Terlebih lagi, ada 106 personel 
perempuan di antara 3080 personel 
tersebut.  Karena itu, Indonesia akan 
terus mendukung tema presidensi yang 
bertitik berat pada PKO. Selain debat 
terbuka DK PBB terkait PKO, beberapa 
program lainnya adalah Pameran Foto 
bertajuk Investing in Peace, dan diskusi 
informal Arria Formula mengenai 
Palestina. Agenda debat Pada 
pelaksanaan debat terbuka (open 
debate), pihak-pihak selain anggota DK 
PBB dapat diundang untuk ikut 
menyuarakan aspirasinya dalam suatu 
isu tertentu.  Debat terbuka itu 
diselenggarakan pada 7 Mei 2019. 
Bertema Investing in Peace: Improving 
Safety and Performance of UN 
Peacekeeping, debat tersebut 
menghadirkan Sekretaris Jenderal PBB 
Antonio Guterres, dan Force 
Commander Monusco (Misi 
Perdamaian PBB di Republik 
Demokratik Kongo) Lt. General Elias  
Rodrigues Martins Filho.  Harapannya, 
debat terbuka itu akan menghasilkan 
suatu Presidential Statement mengenai 
upaya pengembangan kapasitas para 
peacekeepers.  Persoalan Palestina 
Indonesia juga akan 
menyelenggarakan diskusi informal DK 
PBB bernama Arria Formula terkait 
topik Palestina.  Diskusi Arria Formula 

yang akan di pimpin Indonesia tersebut 
akan membahas isu Palestina 
khususnya terkait pembangunan 
kawasan permukiman ilegal oleh Israel 
di Palestina.  "Jadi, isu Palestina kita 
angkat dalam diskusi informal, di mana 
kita akan mendengarkan para 
pembicara, pejabat maupun aktor yang 
terkait permukiman ilegal, khususnya 
dari isu kemanusiaan," ujar Febrian 
pada 29 Maret 2019 lalu. Diskusi 
tersebut diambil dari nama Duta Besar 
Venezuela, Diego Arria, yang pertama 
kali menggunakan format diskusi 
tersebut dalam DK PBB. [ Pada suatu 
diskusi Arria Formula, para anggota DK 
PBB dapat membahas isu-isu sensitif 
dengan keadaan yang informal di luar 
Ruang Sidang DK PBB.  Selain debat 
terbuka dan diskusi Arria Formula, 
Indonesia juga akan menyelenggarakan 
pameran foto dengan judul Investing in 
Peace sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 
2019 di markas besar PBB di New York.  
Pameran foto terdiri dari subtema 
Investing in Democracy and 
Peacebuilding, Investing in Women as 
Agents of Peace, dan Investing in 
Development Cooperation. 
Beragam foto yang ditampilkan itu 
merupakan foto-foto pilihan yang 
diambil saat Peacekeeping Operations, 
pelatihan personel yang akan 
diterjunkan pada misi perdamaian, 
maupun ketika pelaksanaan 
pengembangan kapasitas dengan 
negara-negara lain. 

Anda perlu File Tax Income Return,

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

small business

Hubungi : Steve  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer Identification
Four Season cleaner 48 So 19th st
Looking for full time counter person
call : Mee 856 - 294 - 7926

Dicari pekerja di Scranton mailing
gaji $9-$9.50. David Thompson.
Hub Tek 570 - 815 - 1418 (Nepalese)

perbedaan pilihan, itu hanya dalan 
rangka demokrasi tapi kalau sudah 
bicara negara tidak boleh ada bicara 
lawan politk dan musuh politik.

“Dengan 
semua 
pihak kita 
harus 
mampu 
berdiri 
bersama, 
berganden
gan tangan 
membangu
n bangsa," 
tutur 
Ferdinand 
yang hadir 
di KPU 
sebagai 
saksi dari 
PD untuk 
rekapitulasi 

hasil pemilu luar negeri.Dia 
menegaskan selama ini, PD tidak 
pernah mendeklarasikan diri sebagai 
oposisi. Hal itu karena DNA PD 
memang partai penyeimbang atau 
partai tengah."Kalau ada kebijakan 
yang baik kami dukung sekalipun kami 
di luar pemerintahan. Kalau ada 
kebijakan yang tidak pro rakyat tentu 
PD akan menentang," tegasnya.
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