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Sosok pemimpin adalah sosok yang 
paling diandalkan jika ada suatu 
masalah. Sebab akan percuma jika ia 
menjadi pemimpin, jika yang 
dilakukannya adalah memilih untuk 
diam terhadap masalah tersebut. 
Apalagi jika sampai memutuskan untuk 
lari dari kepemimpinan yang ia jalani 
tersebut. 3 hari dari sekarang KPU akan 
mengumumkan hasil penghitungannya. 
Tetapi foto yang beredar viral di grup-
grup WA memperlihatkan Prabowo 
berada di Brunei bersama Idrus Sambo, 
Amien Rais, 

Sugiono, 
Angga Raka, 

Rizky Irmansyah 

Wakil Ketua Umum Partai 
Gerindra Wakil Sekretaris 
Jenderal Partai Gerindra 
sekretaris pribadinya 

dan beberapa orang lainnya. 

 

Prabowo

 

Prabowo, 
Rizky, dan Sugiono kompak mengenakan 
setelan jas berwarna hitam dan dasi 
merah marun. Prabowo juga memakai 
peci dan kaca mata hitam. Koordinator 
juru bicara Badan Pemenangan Nasional  

 Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil 
Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo 
sedang berada di Brunei Darussalam. Hal 
ini disampaikan Dahnil saat dikonfirmasi 
perihal foto Prabowo dan rombongan di 
tempat yang tampak seperti area 
kedatangan di sebuah bandar udara. 
"Melihat perkembangan, beliau ke 
Brunei," kata Dahnil melalui pesan 
singkat, Jumat, 17 Mei 2019. Dahnil tak 

Prabowo Kabur Ke Langit
Amien Rais : Nanti Kita Hanya Mengikuti Dari Langit
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merinci perkembangan apa yang dia 
maksud. Dia juga tak menjawab kapan 
Prabowo dan rombongannya berangkat 
dan akan berapa lama berada di negeri 
jiran itu. Dahnil hanya membenarkan 
foto yang beredar itu. "Iya di Brunei," 
kata dia. Dahnil juga tak merespons 
ketika dihubungi via telepon. Adapun 
juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga 
yang lain, Andre Rosiade, mengaku tak 
tahu keberadaan Prabowo saat ini. 

 

 

Kasubag Humas Ditjen Imigrasi 
Kemenkumham Sam Fernando 
mengatakan, Prabowo terbang ke 
Brunei pada 16 Mei 2019. 

"Berdasarkan informasi yang beredar 
Pak Prabowo pergi ke Bandar Sri 
Begawan dari Halim Perdanakusuma 
pada 16 Mei kemarin," kata Sam 
Fernando seperti diberitakan 
Liputan6.com. Sam Fernando 
mengatakan Prabowo terbang 
menggunakan pesawat pribadi 9H-NYC 
Embraer 190-Lineage 1000. "Kalau dari 
manifesnya, ada 12 nama lain yang 
terdaftar bersama beliau," kata Sam. 
Prabowo tiba pada hari dan tanggal yang 
sama jam 20.12. Perjuangan belum 
selesai tetapi para pemimpin 02 sudah 
pada lari. Haikal Hassan sudah kabur ke 

 

Arab dengan alasan umroh setelah 
sebelumnya dilaporkan kasus 
penyebaran hoaks. Bachtian Nasir 
sudah terlebih dahulu kabur ke Arab 
setelah ditetapkan sebagai tersangka 
penipuan uang. Padahal kedua orang ini 
adalah andalan dalam perjuangan 
kemenangan Prabowo. Ajakan 
demonstrasi atau yang mereka sebut 
sebagai people power atau kedaulatan 
rakyat pada 22 Mei sudah 
didengungkan di mana-mana. Seruan 
itu beredar di mana-mana. Pasalnya 
mereka akan melakukan aksi tepat di 
hari saat KPU akan segera 
mengumumkan hasil pemilu yang sudah 
kita lalui tepat satu bulan yang lalu. 
Menjelang masa-masa puncak dari 
people power seperti yang mereka 

gaung-gaungkan selama ini, apakah 
cukup hanya anggota-anggotanya saja 
bersama dengan pendukungnya dan 
para relawannya yang militan yang 
demo?. Sedangkan pimpinannya 
semua kabur. Prabowo beberapa hari 
ini terlihat tidak bisa menerima 
kekalahannya. Dengan data-data hoax, 
Prabowo berulang kali mengklaim 
kemenangannya. Tak lupa, provokasi 
terjadinya people power juga diselipkan 
di setiap pidato, sekalipun itu hanya 
lewat pancingan dan respon 
pendukungnya. Semakin hari semakin 
menggila. Media asing dipanggil, 
Prabowo minta diberitakan bahwa 
dirinya tak akan mengalah di Pilpres 
2019 ini. Lalu yang terakhir 3 hari lalu, 
Prabowo mengatakan akan membuat 
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surat wasiat dan akan terus melawan 
kecurangan pemilu. Suasana politik 
tanah air semakin rumit karena 
beberapa elite Gerindra ikut 
memprovokasi. Tidak akan bayar pajak, 
tidak akan mengakui pemerintahan 
Jokowi, sampai menolak hasil Pileg 
serta siap untuk tidak punya wakil di 
Senayan. Istilah sederhananya, 
Gerindra mengundurkan diri. Provokasi 
people power yang didengungkan oleh 
pendukung Prabowo direspon sangat 
cepat oleh Kepolisian. Kivlan Zen 
sempat dicekal saat akan kabur ke 
Brunei, Eggi Sudjana ditangkap, Amien 
Rais juga sudah dilaporkan. Satu 
persatu orang-orang Prabowo 
ditangkap polisi. Dari elite sampai 
relawan yang tak dikenal publik, semua 

diciduk karena terbukti melakukan 
provokasi. Polri nampak lebih sangar. Di 
sisi lain, Ratna Sarumpaet dalam 
kesaksiannya mengatakan, bahwa 
konpres yang dilakukan oleh BPN adalah 
inisiatif Prabowo. Prabowo lah yang 
memprovokasi dan mengkapitalisasi 
hoax muka lebamnya menjadi 
perbincangan publik. Lengkap sudah 
dosa-dosa Prabowo. Terlibat 
menyebarkan dan membesarkan hoax 
Ratna. Terbukti menggunakan data hoax 
untuk mengklaim kemenangan di Pilpres 
2019 dengan tujuan memprovokasi 
masyarakat. Dua peristiwa ini sudah 
cukup untuk menyeret Prabowo ke 
penjara. Kalau dulu 2014 klaim 
kemenangan landasannya, lembaga 
survei. Jadi ketika 2014 ternyata Jokowi 

yang menang, yang dihukum adalah 
lembaga surveinya. Tapi sekarang, 
Prabowo mengklaim sendiri dengan 
data internal yang tidak bisa 
dipertanggung jawabkan, itu sama saja 
dengan menyebarkan hoax, dan orang 
yang menyebar hoax hukumnya 
pidana. Sejarah negeri ini pernah 
mencatat, Prabowo kabur ke Yordania 
setelah terjadi kerusuhan dan saat 
dirinya terjerat kasus pembunuhan. 
Maka kalau hari ini Prabowo kembali 
kabur, setelah serangkaian provokasi 
dan 'surat wasiatnya' maka 
kemungkinan besar Prabowo kabur 
karena dua alasan yang sama. Kasus 
hukum dan kerusuhan. Bedanya 
sekarang lebih antisipatif karena 
Prabowo bukan bagian dari kekuasaan 
seperti 98 lalu. Dugaan mereka kabur 
diperkuat dengan ucapan Amien Rais 
sendiri, di menteng : "Jadi petahana 
dan menteri yang ngawur itu, hati-hati, 
kita tidak takut sama sekali. Tidak ada 
contohnya rakyat rasa penguasa, tidak 
ada. Jadi kita enteng-enteng saja, kita 
terus saja go on, kita terus aja move 
on, nanti kita hanya mengikuti dari 
langit, yang jelas rakyat jangan 
dientengkan," kata Amien Rais di acara 

deklarasi 'Gerakan Kedaulatan 
Rakyat' di Jalan Proklamasi, 
Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 
(15/5/2019). Meski PKS, PAN dan 
Demokrat sudah menarik diri dari 
klaim kemenangan dan tuduhan 
kecurangan yang dilakukan oleh 
Gerindra, tapi kubu Prabowo masih 
punya ormas-ormas garis keras di 
belakangnya. Yang terbukti selama 
ini loyal dan menjadi penyumbang 
massa terbanyak dalam aksi-aksi 
demo maupun kampanye. Ada FPI, 
ormas yang frustasi karena Rizieq 
tidak pulang-pulang karena kasus 
mesum. Ada HTI yang juga frustasi 
karena sudah dibubarkan oleh 
pemerintah. Dua ormas ini akan 
melakukan apapun untuk melawan 
Jokowi. Ketika massa FPI dan HTI 
selalu siap turun ke jalan, hanya 
butuh satu atau dua teroris untuk 
meledakkan diri di kerumunan. Maka 
selanjutnya akan terjadi kekacauan, 
ketakutan dan ketidak percayaan 
terhadap pemerintah. Kalau sukses 
terlaksana, kabar terorisme ini pun 
akan secepat kilat menjadi 
perbincangan dunia internasional. 
Pemerintahan Jokowi akan digoyang 
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ra usah 

dari dalam dan luar negeri. Kedutaan 
Besar Amerika Serikat (AS) di Indonesia 
mengeluarkan peringatan keamanan 
menjelang 22 Mei 2019. Peringatan itu 
disebut terkait pengumuman hasil 
Pemilu 2019. "Lokasi: Indonesia, di 
seluruh bagian negara. Peristiwa: Pada 
22 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) diharapkan mengumumkan hasil 
resmi pemilihan presiden dan parlemen 
Indonesia," tulis Kedubes AS dalam situs 
resminya, Jumat (17/5/2019). "Pejabat 
kepolisian Indonesia secara terbuka 
menyebutkan risiko terorisme yang 
meningkat sehubungan dengan finalisasi 
hasil pemilu, dan media telah 
melaporkan penangkapan orang 
Indonesia baru-baru ini atas tuduhan 
terorisme," tulis peringatan itu. 
"Demonstrasi dimungkinkan (terjadi) di 

kantor terkait pemilihan dan situs publik 
lainnya di Jakarta pusat, termasuk 
kompleks KPU di Menteng dan Badan 
Pengawas Pemilu (dikenal sebagai 
Bawaslu) di Jalan Thamrin. Demonstrasi 
juga dapat terjadi di kantor terkait 
pemilihan di kota-kota lain, termasuk 
Surabaya dan Medan," sambung 
Kedubes AS. Inilah kenapa Polri begitu 
rajin menangkap jaringan JAD, 
kelompok teroris yang selama ini juga 
menunggu momentum untuk 
menciptakan rusuh atau chaos. 
Setidaknya 29 orang yang terindikasi 
akan melakukan pengeboman pada 22 
Mei sudah diringkus. Salah satu dari 
pelaku terror itu mengakui bahwa 
dirinya sudah menyiapkan bom rakitan 
yang bisa diledakan dari jauh atau 
menggunakan sistem remote. Dalam 
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video yang ditayangkan polisi saat 
jumpa pers di Mabes Polri, Jalan 
Trunojoyo, Jakarta Selatan (17/5/2019), 
wajah Yusuf tidak diperlihatkan 
semuanya. Matanya tertutup garis 
berwarna hitam. "Nama saya Dede 
Yusuf alias Jundi alias Bondan. Saya 
memimpin beberapa ikhwan untuk 
melakukan amaliah pada tanggal 22 
Mei dengan menggunakan bom yang 
sudah saya rangkai dengan 
menggunakan remote (control)," kata 
Yusuf sebagaimana dalam video yang 
ditayangkan. Yusuf menilai tanggal 22 
Mei merupakan hari yang tepat untuk 
melakukan amaliah. Sebab, 22 Mei 
bertepatan dengan penetapan 
pemenangan Pilpres 2019, yang 
menurut Yusuf bertentangan dengan 

keyakinannya. Yusuf merupakan salah 
seorang terduga teroris yang ditangkap 
Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 
Antiteror sepanjang Mei 2019 ini. Dia 
ditangkap di Jepara, Jawa Tengah, pada 
14 Mei. Mereka disebut sebagai bagian 
dari jaringan kelompok Jamaah Ansharut 
Daulah (JAD) yang berencana 
melakukan serangan bom pada 22 Mei 
2019. "Tersangka yang ditangkap 18 
orang ditangkap di Jakarta, Bekasi, 
Karawang, Tegal, Nganjuk, dan Bitung di 
Sulawesi Selatan," ujar Kadiv Humas 
Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri, Jalan 
Trunojoyo, Jakarta Selatan (17/5/2019). 
Sisa 11 terduga teroris lainnya ditangkap 
di sejumlah lokasi di Pulau Jawa. Iqbal 
menyebut 9 dari 11 orang itu masih aktif 
sebagai anggota JAD. "Dari 11 itu, 9 

merupakan anggota aktif JAD. 
Keterlibatan 2 tersangka lain yaitu 
deportasi, hijrah ke Suriah, belajar 
membuat bom asap di kamp Aleppo. 
Iqbal menyebut kelompok tersebut 
diduga menyembunyikan buron terduga 
teroris di Lampung. Mereka, disebut 
Iqbal, berencana melakukan serangan 
bom pada 22 Mei, yang bertepatan 
dengan batas akhir rekapitulasi Pemilu 
2019 oleh KPU. "Merencanakan aksi 
amaliah atau aksi teror dengan 
menyerang kerumunan massa pada 
tanggal 22 Mei dengan menggunakan 
bom," kata Iqbal. Dari 18 terduga teroris 
yang ditangkap itu, polisi menyita barang 
bukti 1 pucuk senapan angin, 5 kotak 
peluru, 5 bom rakitan, 4 pisau lempar, 
dan 2 busur panah. Iqbal menyebut 

kelompok ini menolak sistem demokrasi 
karena tidak sesuai dengan paham 
mereka. "Kelompok ini memang 
memanfaatkan momentum pesta 
demokrasi, karena bagi kelompok ini 
demokrasi paham yang tidak sealiran 
dengan mereka," ucap Iqbal. Selain 29 
terduga teroris yang ditangkap karena 
berencana melakukan serangan bom 
pada 22 Mei 2019, Irjen Iqbal juga 
membeberkan data penangkapan 
terduga teroris sejak Januari. Total ada 
68 terduga teroris ditangkap selama 
2019. "Dalam kurun waktu Januari 
sampai dengan hari ini yaitu bulan Mei 
2019, kami melakukan upaya paksa 
kepolisian yaitu penangkapan terhadap 
68 tersangka," kata Iqbal. Rinciannya, 4 
tersangka ditangkap pada Januari, 1 
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tersangka pada Februari, 20 tersangka 
pada Maret, 14 tersangka pada April, 
dan 29 tersangka pada Bulan Mei. Dari 
68 tersangka, lanjut Iqbal, 8 di 
antaranya meninggal. Salah seorang 
yang meninggal merupakan teroris yang 
meledakkan diri saat penggerebekan di 
Sibolga, Sumatera Utara. "Dan 7 
tersangka dalam kurun waktu bulan 
Januari sampai Mei saat ini meninggal 
dunia karena mengancam nyawa 
petugas, dilakukan pelumpuhan 
walaupun akibatnya mematikan. Itu 
adalah SOP ketika nyawa petugas, 1 
detik itu ancaman seketika harus 
dilakukan pelumpuhan walaupun 
akibatnya mematikan," tuturnya. Polisi 
memang tak memungkiri masih ada 
potensi serangan meski sudah ada 

yang ditangkap. Karena itu, polisi 
meminta masyarakat tak melakukan aksi 
turun ke jalan pada 22 Mei guna 
mengantisipasi jatuhnya korban. "Saya 
selaku Kepala Divisi Humas juga 
sebagai juru bicara menyampaikan 
bahwa pada tanggal 22 Mei masyarakat 
kami imbau tidak turun. Ini akan 
membahayakan, karena mereka akan 
menyerang semua massa, termasuk 
aparat," kata Kadiv Humas Mabes Polri 
Irjen M Iqbal di Mabes Polri, Jalan 
Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat 
(17/5). Kubu Prabowo – Sandi, lewat 
BPN, mengatakan bahwa mereka tidak 
mengurusi masalah people power ini. 
Atau dengan kata lain bahwa hajatan 
people power ini bukan milik BPN, 
apalagi milik Prabowo – Sandi. Ada 

kesan, BPN ingin lepas tangan atas 
'inisiatif' pendukungnya yang masih 
maksa ingin melakukan people power 
walaupun dengan jumlah yang tidak 
memadai. Namun, kalau kita melihat trik-
trik ajakan yang dilancarkan oleh 
pendukung Prabowo – Sandi, nyata 
bahwa orang-orang yang ingin 
melakukan people power ini seperti 
memiliki keyakinan bahwa aksi ini adalah 
aksi membela calon presiden yang sudah 
ditetapkan oleh Ijtima Ulama. Orang-
orang dari Jakarta maupun dari luar 
daerah yang mungkin tetap datang ke 
Jakarta untuk melakukan aksi people 
power ini bukan melihat apalagi membela 
Prabowo – Sandi, mereka adalah peserta 

langganan di setiap ajang yang 
diselenggarakan oleh PA 212. Ijtima 
Ulama I, II dan III saja isinya hanya 
ulama-ulama yang tergabung di dalam 
kelompok PA 212. Dan ulama-ulama 
PA 212 ini sepertinya berhasil 
mendokrin rakyat tentang Prabowo 
yang membela Islam, Prabowo yang 
santun pada ulama, Prabowo yang ini 
dan Prabowo yang itu. Lalu diwaktu 
yang sama, para ulama ini juga 
menyerukan berbagai ujaran-ujaran 
kebencian terhadap Jokowi. Rata-rata 
rakyat pendukung Prabowo itu 
mendukung dan memilih Prabowo 
bukan karena sosok pribadi Prabowo 
ataupun Sandi, tapi mereka hanya 
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tidak mau memilih Jokowi, karena rasa 
benci yang berhasil ditanam oleh para 
ulamanya di dalam hati sanu bari 
mereka. Cara mereka datang untuk 
mendukung seruan ulamanya sekarang 
berbeda dengan acara 212. Karena 
kalau mereka datang beramai ramai 
mengatakan akan people power tentu 
akan diringkus polisi ataupun dicegat 
oleh pihak polda. Hasil berita dari CNN 
mengatakan bahwa ada sekelompok 
simpatisan 02 dari Surabaya yang akan 
mengadakan "Tour Jihad Jakarta. Paket 
Puas 5 Hari Plus Penginapan Tanpa 
Makan," Pesan ini disebarkan lewat 
grou-group diskusi whatsapp diantara 
simpatisan dan pendukung Prabowo- 
Sandi. Kocaknya, 'tour jihad' ini 
dikemas dan ditawarkan dalam 
beberapa paket yang berbeda. 
Pertama, paket bus berisi 50 orang, 
biaya yang dikenakan adalah Rp 
450.000 per orang. Kedua, paket bus 
mini berisi 30 orang, biaya yang 
dikenakan adalah Rp 400.000 per 
orang. Ketiga, paket mobol Elf berisi 12 

orang, biaya yang dikenakan adalah Rp 
600.000 per orang. Keempat, paket 
mobil Avanza, mobil Xenia, atau Suzuki 
Ertiga yang bisa memuat 6 orang, biaya 
yang dikenakan adalah Rp 600.000 per 
orang. Tour akan berangkat dari 
Surabaya menuju Jakarta pada tanggal 
19 Mei 2019, pukul 06.00 atau setelah 
sholat subuh. Kemudian pulang dari 
Jakarta ke Surabaya pada tanggal 23 
Mei 2019 di waktu subuh pula. Roni 
sebagai salah satu kordinator Tour Jihad 
Jakarta mengatakan, memang ia adalah 
salah satu yang mengkoordinir para 
relawan Prabowo-Sandi di Surabaya 
yang ingin berangkat ke Jakarta. "Itu 
benar. Iya Tour Jihad Jakarta," ucap 
Roni saat dihubungi 
CNNIndonesia.com, Jumat (17/5). 
Nampak serius dan sangat terkoordinir, 
keberangkatan dijadwalkan pada 
Minggu 19 Mei dari Surabaya menuju 
Jakarta pukul 06.00 WIB. Nah, 
pulangnya Kamis 23 Mei subuh. 
Sedangkan untuk pembayaran, terakhir 
Jumat 17 Mei 2019. Menurut Roni 

sejauh ini sudah ada 80 orang yang 
mendaftar. Bagi Roni ini bukan bisnis. 
Menurutnya, ia dan relawan lain juga 
akan membantu jika memang ada yang 
ingin ikut tapi hanya memiliki Rp200 
ribu misalnya. Entah mau 
mengkomentari apa, tetapi miris saja 
melihat ada sebagian dari saudara 
sebangsa dan setanah air kita yang 
begitu kalap terbawa emosi sehingga 
tidak lagi bisa berpikir jernih. 
Membayangkan mereka pada Rabu 22 
Mei berduyun-duyun datang ke Jakarta 
menghabiskan tenaga, waktu dan 
tentunya juga biaya yang tidak sedikit. 
Itu untuk apa? Jihad? Jihad apa!!!. Jika 
bagi Roni mengatakan menafkahi 
keluarga bisa disebut jihad seorang 
suami. Seperti juga baginya, menggelar 
aksi menuntut keadilan atas 

penyelenggaraan pemilu juga 
termasuk jihad. Hal yang bahkan 
menjadi alasan memberi nama 
tournya “Tour Jihad Jakarta.” "Kita 
jihad menyelamatkan negara kita dari 
kebobrokan ini," ucap Roni. 
(cnnindonesia.com). Ferry Juliantono 
Wakil Direktur Relawan BPN 
Prabowo-Sandi membantah ada 
kerjasama dengan Tour Jihad Jakarta 
nya Roni. Dengan kata lain kalau tidak 
ada yang bertanggung jawab, maka 
orang orang ini akan berhadapan 
dengan TNI dan Polri. Karena sudah 
ditulis di atas polisi menghimbau agar 
jangan turun ke jalan. Karena sudah 
ada info teroris akan meledakkan diri 
diantara kerumunan masa. Karena 
Densus 88 menemukan barang bukti 
berupa bahan bom rakitan dan bom 
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yang sudah siap ledak di beberapa 
tempat terduga teroris ditangkap. 
"TATP ini bukan merupakan suatu 
senyawa tunggal. Hanya orang yang 
memiliki keahlian tertentu yang bisa 
mencampur dari beberapa senyawa 
kimia untuk menjadi suatu bahan bom 
yang sifatnya high explosive ini yakni 
TATP. Satu bom berhasil diledakkan 
oleh tersangka T, tapi sebelum 
diledakkan, pelaku berhasil 
dilumpuhkan aparat Densus 88, hari 
Minggu kemarin di Bekasi." (Karo 
Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen 
Dedi Prasetyo. Dengan mengatakan 
pergerakan teroris ini adalah bagian 
dari kedaulatan rakyat yang digadang-
gadang Amien Rais. MUI, NU dan 
Muhammadiyah sudah mewanti-wanti 
masyarakat untuk tidak ikut people 
power atau kedaulatan rakyat dalam 
rangka melawan konstitusi. Terus 

siapa yang mau ikut demo? Ya hanya 
FPI dan eks HTI saja. Sejahat-jahatnya 
Amien Rais dan senafsu-nafsunya 
Prabowo jadi presiden, masih yakin 
bahwa mereka tidak ada hubungannya 
dengan pergerakan terorisme. Bahwa 
sikap pecundang Prabowo dan 
provokasi Amien Rais mau mereka 
manfaatkan, jadi hubungan antara 
teroris dengan Prabowo dan para 
kampretnya bukan antara dalang 
dengan wayang. Hubungan antara 
keduanya hanya soal yang satu 
memanfaatkan kebodohan yang lain. 
Teroris mau memanfaatkan sikap 
pecundang Prabowo yang menolak hasil 
Pemilu dan mengandalkan pengerahan 
massa. Yang diinginkan teroris hanyalah 
kekacauan demi terciptanya ketakutan. 
Mereka tidak peduli apakah Prabowo 
jadi presiden atau tidak, sebab teroris 
sendiri tidak menginginkan seorang 

presiden. Benar kata Hendropriyono, 
“Fitnah kepada Presiden Joko Widodo 
lebih sadis lagi. Target mereka bukan 
saya atau Pak Jokowi. Itu hanya sebagai 
sasaran perantara saja. Sasaran dan 
tujuan mereka adalah ingin 
menghancurkan negara Indonesia. Ini 
harus kita lawan, jangan kita diam,” ucap 
Hendropriyono. Hendro juga 
menambahkan, jumlah pihak yang ingin 
menghancurkan NKRI itu sedikit. Namun, 
terasa besar dan banyak karena orang 
baik memilih diam. “Jadi kita harus 
melawan, kita harus bersuara. Kalau kita 
diam NKRI hancur beneran. Kita tidak 
ingin itu terjadi. Mari kira lawan,” 
jelasnya. Potensi 'pembantaian' para 
peserta people power begitu besar terjadi 
dengan amat mengerikan serta gila-
gilaan, dengan entengnya para petinggi 
busuk tersebut hanya berucap: ”Nanti kita 
hanya mengikuti dari langit” Sambil terus 
tak henti menjadi provokator pengadu 
domba rakyat, demi menghancurkan 
negeri ini. Sebenarnya tidak ada lagi 
kesempatan Prabowo jadi presiden. Mau 
ada kerusuhan atau mau tidak ada sekali 
pun, Prabowo tidak akan jadi presiden. 
Dengan kelengkapan negara seperti 
sekarang ini, sangat tidak mungkin terjadi 
peristiwa seperti peristiwa 98. Hanya 

orang bodoh yang mau demo seperti 
98 ketika Indonesia sedang aman-
aman saja. Prabowo, pada akhirnya 
menjadi penyumbang terbesar kondisi 
kegaduhan ini.
 Dialah pemilik saham terbesar pada 
ancaman negara saat ini. Dialah 
pemicu timbulnya berbagai ujaran 
dan sikap kebencian, yang pada 
akhirnya sebagian harus 
mempertanggungjawabkannya di 
balik jeruji atau jika kerusuhan terjadi 
dan banyak yang meninggal itu 
Prabowo yang harus bertanggung 
jawab. Patut diakui, Prabowo adalah 
seorang pejuang. Yang dengan gigih 
memperjuangkan keinginannya. 
Sayangnya cara berjuangnya sangat 
menjijikkan untuk dikenang. Dan 
ketika kalah, dia tidak mau untuk 
menempatkan dirinya sebagai 
seseorang yang kalah dengan 
terhormat sebagai seorang ksatria 
tetapi dia menempatkan dirinya 
sebagai pecundang. Itu sebabnya 
sesuai saran polisi sebaiknya 
batalkan tour jihad anda. Karena 
pemimpin anda tidak ada di arena. 
Pemimpin anda hanya melihat 
kebodohan anda dari atas langit 
sambil minum kopi.
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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

Ketika radang tenggorokan datang 
menyerang, rasanya pasti sungguh tidak 
nyaman. Makan apapun rasanya seolah 
serba salah, beberapa makanan malah 
memperparah kondisi radang.
Saat sedang 
radang 
tenggorokan
, ada 
baiknya 
Anda 
menjauhi 
makan-
makanan 
seperti 
biskuit atau 
roti kering, 
makanan 
pedas, 
keripik 
kentang, buah-buahan asam seperti jeruk, 
lemon, tomat dan minuman seperti kopi, 
minuman bersoda atau minuman 
beralkohol. 
Makanan dan minuman tersebut memang 
terasa nikmat dikonsumsi saat tubuh 
dalam keadaan sehat, namun jika sedang 
radang tenggorokan, jangan coba-coba 
mengonsumsinya jika tidak ingin kondisi 
bertambah parah.
Lalu apa saja makanan dan minuman 
yang baik untuk Anda konsumsi saat 
radang tenggorokan?
Pisang
Pisang merupakan buah yang memiliki 
tekstur daging yang lembut. Hal inilah 
yang berguna saat kita sedang radang 
tenggorokan, teksturnya yang lembut 
membuat pisang mudah ditelan namun 
tetap memberikan tubuh nutrisi untuk 
mengatasi radang.
Sup ayam
Saat sedang radang tenggorokan, 
makanan yang hangat mungkin akan 
terasa sangat menenangkan. Oleh karena 

Makanan Untuk Radang Tenggorokan
itu, semangkuk sup ayam sangat cocok 
untuk Anda. Bahkan menurut sebuah 
penelitian, sup ayam mengandung 
nutrisi yang dapat mengurangi 
peradangan dan membantu 

membersihkan 
saluran napas yang 
bisa mengurangi 
gejala sakit 
tenggorokan.
Teh chamomile
Teh chamomile 
mengandung zat 
antioksidan, 
antiradang dan zat 
astringen yang 
sangat berguna 
untuk meringankan 
gejala radang 
tenggorokan juga 

flu. Bahkan, kandungan dalam teh 
chamomile juga dapat merangsang 
sistem kekebalan tubuh dan membantu 
melawan infkesi penyebab radang 
renggorokan.
Madu
Madu menyimpan nutrisi penting yang 
baik untuk tubuh. Dalam kasus radang 
tenggorokan, madu memiliki sifat 
antibakteri dan antivirus serta dapat 
meredakan peradangan. Madu juga 
dipercaya dapat melawan infeksi dan 
menyembuhkan luka, inilah yang dapat 
mempercepat penyembuhan radang 
tenggorokan.
Air putih
Minum air putih memang selalu baik 
untuk menjaga kesehatan tubuh Anda. 
Saat sedang sakit tenggorokan, minum 
air putih merupakan salah satu cara 
paling sederhana dan efektif untuk 
meredakan sakit. Selain itu, air putih 
juga dapat menjaga kelembapan dan 
kerbersihan tenggorokan serta menjaga 
tubuh Anda tetap terhidrasi.
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Internasional

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan 
mengumumkan hasil rekapitulasi nasional 
Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. 
Bersamaan dengan itu, Kedutaan Besar 
Amerika Serikat di Indonesia 
mengeluarkan peringatan keamanan atau 
security alert untuk warganya.
Dikutip dari situs resmi Kedubes AS, 
Sabtu (18/5), peringatan itu dikeluarkan 
pada Jumat 17 Mei 2019 kemarin. 
Imbauan itu berlaku untuk semua 
warganya yang ada di seluruh Indonesia.
"Pada 22 Mei 2019, Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) diharapkan mengumumkan 
hasil resmi pemilihan presiden dan 
parlemen Indonesia," demikian 
keterangan tertulis.Menjelang 
pengumuman itu, Kedubes AS meminta 
warganya tetap waspada. 
Apalagi pihak kepolisian telah 
mengatakan adanya risiko ancaman 
teroris yang memanfaatkan momentum 
tersebut.
"Pejabat kepolisian Indonesia secara 
terbuka menyebutkan risiko terorisme 
yang meningkat terkait hasil Pemilu, dan 
media telah melaporkan penangkapan 
orang Indonesia baru-baru ini atas 
tuduhan terorisme."Selain ancaman 

terorisme, kewaspadaan terkait 
kemungkinan adanya aksi demontrasi 
di tempat-tempat seperti Gedung KPU 
dan Gedung Bawaslu juga 
disampaikan, termasuk di beberapa 
daerah seperti Medan dan 
Surabaya.Kedubes AS juga menyebut 
personel kepolisian juga telah 
ditambah untuk mengamankan situasi. 
Bahkan kemungkinan akan terjadi 
penutupan jalan kemungkinan adanya 
gangguan lalu lintas di area 
demonstrasi.
Oleh sebab itu, Kedubes AS 
mengeluarkan imbau pada warganya:
- Hindari area demonstrasi dan 
berhati-hati jika berada di sekitarnya
- Tetap memantau perkembangan 
situasi melalui media lokal, waspadai 
lingkungan sekitar, dan selalu sadar 
keamanan setiap saat- Daftarkan diri 
pada Smart Traveler Enrollment 
Program (STEP) untuk menerima 
pembaruan kabar mengenai situasi 
keamanan- Mengikuti perkembangan 
informasi dari Konsulat Jenderal AS di 
Surabaya di Twitter dan Facebook dan 
Kedutaan Besar AS di Jakarta di 
Twitter dan Facebook. 

Imbauan Kedubes AS Di Indonesia

Dengan banyaknya masalah rambut 
yang kita hadapi saat ini, merawat 
rambut Anda dengan baik dan benar 
menjadi semakin penting untuk 
dilakukan. 
Kondisioner adalah produk rambut yang 
tidak hanya membuat rambut Anda 
lebih halus, namun juga lebih mudah 
diatur. Kondisioner membentuk lapisan 
pelindung pada rambut dan mencegah 
rambut Anda dari kerusakan.
Anda bisa menggunakan kondisioner 
yang tersedia di pasaran, 
atau membuat kondisioner sendiri dari 
bahan-bahan alami yang tersedia di 
sekitar Anda.
Mengapa kita harus menggunakan 
kondisioner? 
Kondisioner bertugas untuk 
mengkondisikan rambut Anda. Apapun 
jenis rambut Anda,
 penggunaan kondisioner sebagai 
perawatan rambut ekstra tentu 
diperlukan.
 Kondisioner dapat mengunci 
kelembapan alami di rambut Anda dan 
dengan demikian juga lebih 
menyuburkan rambut.
 Sampo, terkadang dapat 
menghilangkan minyak alami dari 
rambut Anda,
 bahkan juga bisa menyebabkan 
kerusakan rambut. Menggunakan 
kondisioner setelah keramas dengan 
sampo dapat membantu Anda  
mengatasi masalah ini, karena 
pemakaian kondisioner dapat mengunci 
kelembapan rambut sehingga 
mencegahnya dari kerusakan
Tidak hanya itu,
 kondisioner juga bisa meningkatkan 
penampilan rambut Anda. 
Ini karena kondisioner membuat rambut 
lebih mudah diatur, 
sehingga Anda tak perlu khawatir akan 
kesulitan menatanya saat rambut sudah 
kering. 
Pemakaian kondisioner secara teratur 
juga akan membuat tekstur rambut 
Anda lebih halus.

Manfaat Kondisioner Untuk Rambut
Bagaimana cara memilih kondisioner?
Untuk rambut yang tidak begitu 
bermasalah, Anda memang bisa saja 
menggunakan kondisioner jenis apapun 
untuk rambut Anda. 
Namun jika Anda mau, sesuaikanlah 
dengan kebutuhan rambut Anda.
Jika rambut Anda berminyak,
 Anda bisa menggunakan kondisioner 
yang berguna untuk mengurangi minyak 
berlebih, jika rambut Anda rusak, 
Anda bisa memilih kondisioner yang 
dapat mengontrol kerusakan rambut.
Tak hanya itu,
 Anda juga bisa menggunakan dry 
conditioner yang cara kerjanya hampir 
sama dengan dry shampoo,
 sehingga Anda cukup memakainya saja 
tanpa perlu membilasnya. Kondisioner 
ini juga sudah dapat membantu Anda 
menata rambut bahkan yang sulit diatur.
Bagaimana cara menggunakan 
kondisioner?
Kondisioner paling sering digunakan 
setelah keramas. 
Setelah Anda keramas dengan sampo, 
ambil sedikit kondisioner di telapak 
tangan Anda dan oleskan dari tengah 
rambut hingga ke ujung.  
Biarkan selama beberapa menit dan 
bilas sampai bersih. 
Kondisioner umumnya memberikan efek 
yang instan, sehingga setelah Anda 
membilas rambut,
 Anda sudah dapat merasakan rambut 
yang lebih lembut.
Karena kondisioner biasanya digunakan 
setelah Anda keramas, 
maka frekuensinya sangat tergantung 
pada seberapa sering Anda keramas.
Hal lain yang perlu Anda ingat ialah, 
jangan pernah menggunakan 
kondisioner pada akar rambut.
 Ini akan merusak akar rambut dan juga 
menyebabkan rambut lebih kusam dan 
mudah rusak. 
Mulailah mengaplikasikan kondisioner 
dari bagian tengah hingga ujung rambut. 
Dan jangan didiamkan lebih lama dari 
dua menit. Selamat mencoba!
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 Sekitar 16,4 juta rakyat Australia 
memulai pemilu federal untuk memilih 
anggota Parlemen ke-16 Australia pada 
Sabtu (18/5) pagi. Pemilu di Australia 
diikuti oleh warga berusia minimal 18 
tahun dan bersifat wajib, artinya mereka 
yang tidak mengikuti pemilu akan 
dikenakan denda.Pemilu kali ini 
bertujuan memilih wakil rakyat di 
seluruh 151 kursi Dewan Perwakilan 
Rakyat dan 40 dari 76 kursi di Senat. 
Pertarungan utama adalah antara 
koalisi minoritas petahana (incumbent) 
yaitu Koalisi Nasional Liberal (LNC) atau 
lebih dikenal dengan “Koalisi”, yaitu 
terdiri dari Partai Liberal Australia dan 
Partai Nasional Australia, melawan 
Partai Buruh (ALP).Australia sejauh ini 
sudah memiliki enam perdana menteri 
(PM) dalam kurun 12 tahun, sehingga 
pemilu hari ini penting untuk 
mengamankan stabilitas politik. 
Pemungutan suara akan digelar pukul 
08.00-18.00 waktu setempat dan 
hasilnya langsung diumumkan beberapa 
jam setelahnya atau pada Sabtu malam.
PM Scott Morrison dari kubu Koalisi 
mengaku telah menyatukan pemerintah 
konservatifnya selama sembilan bulan 
berkuasa setelah menggantikan 
Malcolm Turnbull. Sedangkan, 

Australia Gelar Pemilu Fedaral

Internasional

pemimpin Partai Buruh Bill Shorten 
menyatakan memiliki alternatif 
kebijakan yang jelas.Tempat-tempat 
pemungutan suara (TPS) biasanya 
dilokasikan di aula-aula gereja 
setempat, sekolah-sekolah, dan 
bangunan publik lainnya. Pemilih 
harus memberikan alasan sah jika 
tidak bisa memberikan suara dalam 
pemilu Sabtu ini.Australia menggelar 
pemilu setiap tiga tahun sekali, tapi 
tidak ada satu pun PM yang 
menyelesaikan masa jabatannya 
sejak tahun 2007.Pemungutan suara 
digelar hanya dua hari setelah 
kematian Bob Hawke, yaitu mantan 
PM Australia yang lama menjabat dan 
memiliki prestasi yang menuai banyak 
pujian. Hawke menjabat PM tahun 
1983-1991 dan meninggal dalam usia 
89 tahun.
Pemimpin Partai Buruh, Shorten, 
mengatakan kematian Hawke 
membuatnya lebih bertekad dari 
sebelumnya.“Saya telah merasa 
mempunyai tanggung jawab kepada 
jutaan orang untuk menang. Tapi 
tentu saja, saya juga ingin 
melakukannya untuk Bob. Saya tidak 
ingin membiarkan kenangannya 
hilang,” katanya.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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Apa Kata Bintang Anda
Wakil Kanselir Austria, Heinz-Christian 
Strache mengundurkan diri sehari 
setelah sebuah video diduga 
menunjukkan dirinya terlibat skandal 
korupsi beredar. Laporan media yang 
muncul pada Jumat (17/5) menyebutkan, 
Strache 
menjanjikan 
kontrak publik 
dengan 
imbalan 
bantuan 
kampanye dari 
pendukung 
Rusia palsu.
Der Spiegel 
dan 
Sueddeutsche 
Zeitung 
Jerman 
menerbitkan 
rekaman 
kamera 
tersembunyi 
dari operasi 
penyuapan 
yang 
disebutkan 
terjadi di 
sebuah villa 
mewah di 
Pulau Ibiza, 
beberapa 
bulan sebelum 
pemilihan 
parlemen 2017 
di Austria. Video itu menunjukkan 
Strache seperti tengah menawarkan 
kontrak pemerintah dengan imbalan 
dukungan politik. Dia juga tampak 
mengisyaratkan sistem sumbangan yang 
berpotensi ilegal untuk far-right Freedom 
Party yang dipimpinnya.Dalam rekaman 
tersebut, Strache dan pemimpin 
kelompok partainya di parlemen Johann 
Gudenus, terlihat sedang berdiskusi 
dengan seorang wanita yang mengaku 
sebagai keponakan dari seorang oligarki 
Rusia yang membuatnya dapat 
berinvestasi di Austria. Dia mengatakan 

Heinz Christian Mengundurkan Diri

secara khusus ingin mendapatkan 
kendali atas tabloid dengan sirkulasi 
terbesar di negara itu, Krone 
Zeitung.Kabarnya Strache 
menyarankan bahwa pemilik baru 

dapat 
membuat 
perubahan 
staf di Krone 
dan 
menggunaka
n media itu 
untuk 
membantu 
Freedom 
Party (FPOe) 
dalam 
kampanye 
pemilihannya
. SCMP 
memberitaka
n bahwa 
Kanselir 
Sebastian 
Kurz akan 
memberikan 
konferensi 
pers pada 
Sabtu pagi 
waktu 
setempat, di 
mana dia 
akan 
menyampaik
an reaksinya 
terhadap 

skandal itu. Laporan media Austria juga 
menyebut Strache akan muncul dalam 
konferensi pers tersebut.
Sejauh ini Strache sudah 
membenarkan ada pertemuan dengan 
seseorang dari Rusia seperti yang 
diberitakan. Kendati demikian dia 
membantah melakukan kesalahan 
terkait korupsi. Dia mengatakan 
kepada Sueddeutsche Zeitung bahwa 
"banyak alkohol dikonsumsi saat 
malam hari berlangsung" dan ada 
"hambatan bahasa" selama 
percakapan.

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)

Keberhasilan seorang teman dalam 
berbisnis memotivasi Anda untuk 
melakukan hal serupa.Anda harus 
melalui prosesnya. Kalaupun gagal, 
Anda sudah memiliki pengalaman. 
Keuangan : Keluar banyak modal.
Asmara : Mendekat.

Pengalaman menekuni urusan 
keuangan selama sekian tahun di 
kantor lama ternyata berguna di kantor 
baru. Namun, Anda harus lebih 
berhati-hati agar kepercayaan yang 
sudah diberikan atasan tidak hilang 
sia-sia. 
Keuangan : Perlu diantisipasi.
Asmara : Resolusi baru.

Rumah sepertinya menjadi tempat 
pelarian yag sempurna dari urusan 
pelik di kantor. Lupakan Pekerjaan saat 
dirumah.
Keuangan : Tentukan prioritas.
Asmara : Adem ayem.

Minggu ini Anda menghadapi kendala 
alam yang tak bisa Anda hindarkan, 
yakni cuaca.Untungnya, banyak teman 
yang berbaik hati memberi tumpangan.
Keuangan : Tagihan baru.
Asmara : Kecewa.

Menurut ramalan, tahun ini urusan
keuangan Anda akan memberi 
pemasukan yang maksimal, lebih 
dibanding tahun lalu. 
Keuangan : Optimis.
Asmara : Seia-sekata.

 Urusan hati memang sering tercampur 
dengan ego yang sulit ditahan. Jika 
Anda berdua tak bisa sedikit mengalah, 
sudah pasti konflik akan menjadi 
hiasan abadi hubungan Anda.
Keuangan : Investasi sekarang.
Asmara : Ego beradu.

Tak ada jalan mulus untuk sebuah 

Internasional

upaya menuju sukses. Pasti ada banyak 
rintangan yang harus dihadapi.Jadi, 
cobalah lebih optimis di tahun yang baru 
ini, jangan lupa berdoa dan bersyukur.
Keuangan : Menipis.
Asmara : Makan malam berdua.

 
Membuka usaha makanan 
jugamenawarkan keuntungan yang cukup 
bagus. Kuncinya, yang utama, adalah 
menjaga kualitas produk makanan Anda.
Keuangan : Menambah portofolio.
Asmara : Harapan baru.

 Membeli seperangkat alat fitness adalah
 langkah tepat mengawali tahun. Tubuh 
sehat akan membantu meningkatkan 
kemampuan fisik dan mental Anda 
menghadapi hari-hari yang berat. 
Keuangan : Tunda dulu.
Asmara : Masa penyesuaian.

Berkebun memang sudah menarik 
perhatian Anda, jadi rasanya tak salah 
jika Anda mulai melirik usaha yang ada 
kaitannya dengan kebun dan tanaman. 
Keuangan : Membuka usaha.
Asmara : Hindari curiga.

Hubungan yang sudah terjalin baik 
dengan keluarga besar suami tak perlu 
dibumbui hal-hal yang tak penting. 
Kalaupun ada anggota keluarga yang 
sedikit 'bergesekan', Anda harus 
mengambil posisi sebagai penengah, 
bukannya malah mengompori salah satu 
pihak
Keuangan : Rezeki menghampiri.
Asmara : Mendua.

Perselisihan rekan kerja di kantor 
ternyata berbuntut panjang. Anda yang 
tidak tahu urusannya tiba-tiba disebut-
sebut tersangkut masalah tersebut. 
Jangan panik, hadapi dan jelaskan saja 
apa adanya. Toh, banyak saksi yang tahu 
posisi Anda saat itu.
Keuangan :  cari tambahan
Asmara : Tersanjung

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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Amerika Serikat dikabarkan telah 
menyetujui penjualan rudal pertahanan 
udara ke Korea Selatan dan Jepang, 
ketika Negeri Ginseng tengah 
mengalami ketegangan kembali dengan 
Korea Utara. Nilai senjata itu melebihi 
USD 600 juta atau sekitar Rp 8,7 triliun, 
kata pihak AS dikutip dari Channel 
News Asia pada Sabtu (18/5).
Kementerian Luar Negeri AS telah 
menyetujui 94 rudal SM-2 yang 
digunakan untuk melawan ancaman 
yang datang dari udara, bersama 
dengan 12 sistem panduan dengan total 
biaya USD 313,9 juta. Sementara itu, 
secara terpisah AS menjual 160 rudal 
AMRAAM dan peralatan panduan ke 
Jepang. Nilai penjualan ke Negeri 
Sakura sebesar USD 317 juta.
Penjualan kedua negara sekutu itu akan 
mendukung kebijakan luar negeri dan 
tujuan keamanan nasional Amerika 
Serikat. Kementerian Luar Negeri AS 
juga meyakini transaksi itu tidak akan 
mengubah keseimbangan militer dasar 
di kawasan yakni Asia Timur.
Korea Utara pekan lalu menguji dua 
rudal jarak pendek. Tes senjata itu 
dilakukan kedua kalinya dalam bulan 
yang sama, dengan jeda kurang dari 
satu minggu. Uji coba itu dilakukan di 
tengah-tengah kemunduran dalam 
perundingan antara Korea Utara dan 
Amerika Serikat.Sebagaimana 
diketahui, KTT kedua antara Trump dan 

AS Setuju Jual Rudal Ke Korsel Dan Jepang

Amerika

pemimpin Korea Utara Kim Jong Un 
berakhir buntu pada Februari. Pihak 
Amerika Serikat menolak tuntutan untuk 
mengurangi sanksi sampai Pyongyang 
mengambil langkah besar untuk 
mengakhiri program nuklirnya.
Satelit pengamat Bumi yang dibangun 
oleh perusahaan Planet Labs di San 
Francisco, Dove, secara tak kebetulan 
sedang berada di atas Pyongyang ketika 
peluncuran itu dilakukan. Dove kemudian 
menangkap gambar asap yang 
ditinggalkan oleh rudal tersebut.
Ukuran asli Dove yang berbentuk kubus, 
jauh lebih kecil dari sepotong roti. Tetapi 
wahana ini dapat menangkap citra 
dengan resolusi tinggi dari 10 hingga 
16,5 kaki (3 hingga 5 meter) di atas 
permukaan tanah.Planet Lab saat ini 
memiliki lebih dari 100 Dove yang 
beroperasi di orbit rendah Bumi. Proyektil 
yang terkait dengan uji coba Korea Utara, 
melakukan perjalanan antara 44 mil dan 
149 mil (70 hingga 240 kilometer) 
sebelum jatuh di Samudra Pasifik, 
menurut Live Science.Misil yang baru 
dites tersebut tampaknya didasarkan 
pada 9K720 Iskander milik Rusia, sebuah 
rudal balistik jarak dekat yang berpindah 
tempat (mobile).Iskander dapat 
membawa senjata nuklir dan memiliki 
jangkauan sekitar 310 mil (500 km). 
Rudal terakhir yang diuji oleh Korea 
Utara berasal dari jenis yang sangat 
berbeda.
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Para pemimpin Jerman, Prancis dan 
Belanda hari Kamis (16/05) mengatakan 
mereka tidak berencana untuk mengikuti 
AS melarang raksasa telekomunikasi 
China Huawei terlibat dalam pembangun 
jaringan seluler berkecepatan tinggi 5G 
di negaranya.
Kanselir Jerman Angela Merkel 
mengatakan, perusahaan swasta dapat 
berpartisipasi dalam memperluas 
jaringan 5G di Jerman jika mereka 
memenuhi kriteria keamanan yang 
ditetapkan pemerintah.
"Bagi kami, kriteria keamanan itu yang 
penting dalam hal menentukan siapa 
yang akan berpartisipasi dalam 
ekspansi," kata Merkel dan 
menambahkan bahwa kriteria itu tidak 
diarahkan terhadap satu negara maupun 
satu perusahaan.
Berbicara bersama Merkel di Berlin, 
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte 
mengatakan negaranya juga tidak akan 
mengecualikan suatu perusahaan untuk 
mengikuti lelang tender jaringan 5G.
Di tempat lain, Presiden Prancis 
Emmanuel Macron mengatakan, adalah 
"tidak pantas" untuk memulai perang 
dagang soal teknologi. Tujuannya 
pengaturan adalah untuk memberikan 

Pemimpin Eropa : Kami Tak Ikuti Trump

keamanan yang diperlukan, bukan 
untuk mengecualikan Huawei atau 
perusahaan lain dari ekspansi 
jaringan, kata Macron di sela-sela 
konferensi industri di Paris.
Trump deklarasikan "darurat nasional”
Presiden AS Donald Trump hari Rabu 
(15/05) mendeklarasikan situasi 
"darurat nasional" untuk sektor 
telekomunikasi di negaranya dengan 
menyebut ada "risiko yang tidak dapat 
diterima" dari "musuh asing" - 
termasuk ancaman spionase siber dan 
sabotase.
Trump mengeluarkan instruksi 
presiden yang melarang teknologi dan 
layanan asing ikut terlibat dalam 
pengembangan infrastruktur 5G. 
Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross 
mengatakan Huawei masuk "daftar 
hitam" di AS.Sebelumnya Donald 
Trump telah mendesak pemerintahan 
negara-negara sekutunya untuk 
melarang perusahaan teknologi China, 
terutama Huawei, terlibat dalam 
ekspansi jaringan 5G dengan alasan, 
pemerintah China bisa melakukan 
kegiatan mata-mata melalui perangkat 
Huawei lewat celah "pintu belakang" 
(backdoor), yaitu kemungkinan 



26 25 
www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Amerika Serikat dikabarkan telah 
menyetujui penjualan rudal pertahanan 
udara ke Korea Selatan dan Jepang, 
ketika Negeri Ginseng tengah 
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juga meyakini transaksi itu tidak akan 
mengubah keseimbangan militer dasar 
di kawasan yakni Asia Timur.
Korea Utara pekan lalu menguji dua 
rudal jarak pendek. Tes senjata itu 
dilakukan kedua kalinya dalam bulan 
yang sama, dengan jeda kurang dari 
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AS Setuju Jual Rudal Ke Korsel Dan Jepang

Amerika
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pada 9K720 Iskander milik Rusia, sebuah 
rudal balistik jarak dekat yang berpindah 
tempat (mobile).Iskander dapat 
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website : www. mijoe chinese cuisine.com
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MIJOE  MART PHILLY
Resto & TOKO INDONESIA

 #MMP

Menyediakan :
- Camilan - camilan Indonesia
- Pengiriman ke luar kota dengan  
  menggunakan UPS & USPS
- Jasa antar grocery & masakan 
  South Philly $20 keatas
Menu MMP Spesialis :

* Bubble Teas
* Cumi Saos Tiram
   Seafood Asam Manis
* Cumi Goreng
* Nasgor Ikan Teri
* Ham Asam Manis
* Bakso Sapi
* Cumi Ranch Pedas
* Mie Goreng Seafood
* Pecel Kapur Sirih

mengendalikan piranti lunak dari jarak 
jauh lewat pemrograman khusus. 
Namun Huawei 
membantah 
keras hal 
itu.Pemerintah 
Inggris bahas 
Huawei
Pemerintah 
Inggris saat ini 
tengah 
membahas 
sampai di mana 
Huawei bisa 
dilibatkan dalam 
membangun 
bagian-bagian 
dari jaringan 5G-
nya. Hingga saat 
ini belum ada 
keputusan 
akhir.Namun, 
seorang mantan kepala dinas rahasia 
Inggris MI6 mengatakan, keterlibatan 
Huawei bisa menimbulkan risiko 
keamanan yang besar bagi Inggris, jadi 
pemerintah Inggris seharusnya 

melarang keterlibatan perusahaan 
teknologi China itu."Kemampuan untuk 
mengontrol komunikasi dan data yang 

mengalir melalui 
salurannya akan 
memungkinkan 
(Huawei) untuk 
menjalankan 
kekuasaan atas 
masyarakat dan 
negara lain," kata 
Richard Dearlove, 
Direktur Secret 
Intelligence Service 
dari 1996 sampai 
2004.
Huawei adalah salah 
satu pemasok 
peralatan 
telekomunikasi 
terbesar dunia. 
Didirikan tahun 
1987, perusahaan 

itu mengatakan di situs webnya bahwa 
produk-produk mereka digunakan lebih 
dari sepertiga populasi dunia yang 
tersebar di 170 negara.

 Massa dari Surabaya yang ingin 
mengikuti aksi pada 22 Mei mendatang 
dengan paket Tour Jihad Jakarta batal 
berangkat lantaran jumlah peserta yang 
terlalu sedikit. Hal itu diutarakan 
Koordinator Tour Jihad Jakarta, Roni.
Sebelumnya, Roni berencana 
mengoordinasi massa dari Surabaya 
menuju Jakarta yang ingin mengikuti aksi 
menolak kecurangan pemilu 2019 pada 
22 Mei mendatang. Rencananya, massa 
berangkat melalui jalur darat pada Minggu 
(19/5)."Kita batal berangkat. Tour Jihad 
Jakarta batal. Peserta tidak memenuhi 
kuota," ucap Roni kepada 
CNNIndonesia.com melalui sambungan 
telepon, Minggu (19/5) dini hari WIB.Roni 
mengatakan pembatalan sudah 
disepakati bersama peserta aksi yang 
sudah mendaftar. Dalam hal ini, tegasnya, 
tidak ada pula yang merasa dirugikan.
"Mungkin ada isu-isu yang membuat 
peserta enggak jadi berangkat," ucap 
Roni.Roni diketahui mengoordinasi 
massa dari Surabaya yang ingin 
mengikuti aksi di Jakarta. Agenda aksi itu 
sendiri adalah menolak hasil pemilu 
dengan tudingan sarat dengan 
kecurangan.Dalam rencana perjalanan 
Tour Jihad yang dikoordinasi Roni itu 
terdapat beberapa jenis paket.
Pertama, bus besar isi 50 orang. 
Biayanya dipatok Rp450 ribu. Kedua, 
paket bus mini isi 30 orang seharga Rp 
400 ribu. Paket ketiga yakni mobil Elf. 
Muat untuk 12 orang. Harga dipatok 
Rp600 ribu. Paket keempat yaitu mobil 
Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, atau 
Suzuki Ertiga. Muat 6 orang dengan biaya 
Rp600 ribu.Pemberangkatan 
direncanakan pada Minggu (19/5) dan 
pulang ke Surabaya pada Kamis (23/5). 
Namun, rencana tersebut 
dibatalkan.Sementara itu, semalam, di 
sejumlah titik pemberangkatan polisi 
melakukan pengecekan dan razia, 
'menyapu' pergerakan massa ke Jakarta 
jelang 22 Mei.Beberapa titik yang di 
antaranya menjadi tempat pengecekan 
polisi dan petugas gabungan adalah 

Tour Jihad Dari Surabaya Batal

Jembatan Nasional Suramadu, 
Terminal Purabaya, dan Bandara 
Juanda.
Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, 
Surabaya, AKBP Antonius Agus 
Rahmanto mengatakan pengamanan 
yang digelar TNI-Polri itu dilakukan 
dalam rangka pengamanan Pemilu 
2019 jelang penetapan hasil oleh 
Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Agus menerangkan dalam kegiatan 
tersebut petugas mengecek setiap 
kendaraan yang melintas. Sweeping 
itu, kata Agus, bagian dari operasi 
pengamanan Pemilu 2019, dan 
mengantisipasi pergerakan massa aksi 
people power dari Madura yang 
hendak menuju Jakarta.
"Menghindari hal yang tidak diinginkan, 
kami turun langsung di exit tol 
Jembatan Suramadu untuk antisipasi 
gerakan people power," kata dia.
Hal serupa pula dilakukan di Terminal 
Purbaya. Berdasarkan pantauan 
CNNIndonesia.com, Sabtu (18/5) 
malam, sejumlah personel gabungan 
yang terdiri dari Polisi, TNI, dan Brimob 
bersiaga. Mereka melakukan 
pengecekan di setiap bus yang keluar-
masuk terminal tersebut.
Kapolresta Sidoarjo Kombes Zain Dwi 
Nugroho mengatakan pihaknya akan 
benar-benar selektif dalam 
pengamanan ini. Polisi juga akan 
memeriksa satu persatu barang 
bawaan dan kelengkapan identitas tiap 
penumpang.Jadi kalau ada yang 
mencurigakan kita akan lakukan 
pengecekan seperti barang-barang 
yang dilarang seperti senjata tajam, 
bahan peledak, termasuk tidak 
membawa identitas pasti kita akan 
melakukan pemeriksaan," ujar Zain.
Tak hanya itu, Polisi juga bakal 
menanyai untuk keperluan apa tujuan 
para penumpang tersebut bertolak ke 
Jakarta. Hal itu, menurutnya perlu 
dilakukan untuk menangkal gelombang 
pergerakan massa ke Jakarta jelang 22 
Mei 2019.
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kami turun langsung di exit tol 
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Hal serupa pula dilakukan di Terminal 
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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

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

Terima perbaikan komputer.
Apapun masalah komputer anda
kami bisa atasi dgn tepat, cepat,
dan biaya murah.
Hub: 267- 269 - 1791

Terima les matematika untuk 
elementary, middle dan high 
school (Pi-e algebra, algebra, 
algebra II, geometry dan Pi 
calculus). Biaya murah dengan 
paket atau per kunjungan.
Hub : 267 - 268 - 1791

Disewakan kamar bersih di 1717
Mc Clelland St.
Hub : 215 - 983 - 8810

Dicari pekerja latar belakang bisa
jahit. Dekat Phila.
Hub : Nelly 267 - 536 - 6022

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 )

Onsite  Agency :  Mencari pekerja
di warehouse.
Hub : Suk Gurung (nepalese ) 
Telp : 267 - 679 - 5012
2600 S. 6th St Philadelphia

Disewakan 1 kamar sedang di
22xx Woodstock st. Untuk laki2
tidak merokok dan masak
Hub : 215 - 740 - 8672

Disewakan kamar (small) daerah
tenang, gampang parkir lokasi
29th & Mc kean st.Termasuk WIFI
$300/bln. Text or call 
Hub : 267 - 368 - 2400

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057

KPU memastikan tetap akan 
mengumumkan hasil Pemilu 2019 dan 
Pilpres pada 22 Mei. KPU menegaskan, 
meski tanggal tersebut sudah dijadikan 
target teroris dan akan ada gerakan 
demo, pengumuman tak akan berubah 
jadwalnya."Optimis (pengumuman 22 
Mei)," ucap Komisioner KPU Ilham 
Saputra, kepada detikcom, Minggu 
(19/5/2019).Mengenai KPU ditarget jadi 
sasaran teroris, Ilham menyerahkan 
sepenuhnya kepada kepolisian dan TNI. 
Menurutnya, untuk masalah keamanan, 
polisi lebih paham.
"Keamanan kami serahkan kepada 
pihak keamanan dan Allah SWT bagi 
keselamatan kami," 
ujarnya.Sebelumnya, terduga teroris 
Pak Jenggot diamankan Densus 88 
Antiteror di Cibinong, Kabupaten Bogor, 
termasuk teroris yang berencana 
melakukan aksi teror pada 22 Mei 2019. 

Hasil Pemilu Tetap Diumumkan 22 Mei

Tanah Air

Polisi menjelaskan alasan kelompok-
kelompok teroris menyasar tanggal 
tersebut untuk melakukan 
serangan."Sasaran mereka (jaringan 
teroris Pak Jenggot) tetap sama, yang 
pertama adalah toghut, artinya mereka 
akan menyasar aparat kepolisian yang 
sedang melaksanakan tugas. Yang 
kedua sama dengan sasaran JAD yang 
kita tangkap terdahulu, baik dia JAD 
Lampung kemudian JAD Bekasi, 
maupun JAD Jawa Tengah, mereka 
akan menyiasati ketika terjadi 
kerumunan massa di tanggal 22 Mei 
yang akan datang di depan KPU," jelas 
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen 
Dedi Prasetyo, kepada wartawan Sabtu 
(18/5).Sedangkan massa pro Prabowo, 
juga akan menggelar aksi unjuk rasa di 
depan Kantor KPU. Massa juga akan 
menginap di depan KPU sejak 21 Mei 
nanti.

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

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

Terima perbaikan komputer.
Apapun masalah komputer anda
kami bisa atasi dgn tepat, cepat,
dan biaya murah.
Hub: 267- 269 - 1791

Terima les matematika untuk 
elementary, middle dan high 
school (Pi-e algebra, algebra, 
algebra II, geometry dan Pi 
calculus). Biaya murah dengan 
paket atau per kunjungan.
Hub : 267 - 268 - 1791

Disewakan kamar bersih di 1717
Mc Clelland St.
Hub : 215 - 983 - 8810

Dicari pekerja latar belakang bisa
jahit. Dekat Phila.
Hub : Nelly 267 - 536 - 6022

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 )

Onsite  Agency :  Mencari pekerja
di warehouse.
Hub : Suk Gurung (nepalese ) 
Telp : 267 - 679 - 5012
2600 S. 6th St Philadelphia

Disewakan 1 kamar sedang di
22xx Woodstock st. Untuk laki2
tidak merokok dan masak
Hub : 215 - 740 - 8672

Disewakan kamar (small) daerah
tenang, gampang parkir lokasi
29th & Mc kean st.Termasuk WIFI
$300/bln. Text or call 
Hub : 267 - 368 - 2400

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057

KPU memastikan tetap akan 
mengumumkan hasil Pemilu 2019 dan 
Pilpres pada 22 Mei. KPU menegaskan, 
meski tanggal tersebut sudah dijadikan 
target teroris dan akan ada gerakan 
demo, pengumuman tak akan berubah 
jadwalnya."Optimis (pengumuman 22 
Mei)," ucap Komisioner KPU Ilham 
Saputra, kepada detikcom, Minggu 
(19/5/2019).Mengenai KPU ditarget jadi 
sasaran teroris, Ilham menyerahkan 
sepenuhnya kepada kepolisian dan TNI. 
Menurutnya, untuk masalah keamanan, 
polisi lebih paham.
"Keamanan kami serahkan kepada 
pihak keamanan dan Allah SWT bagi 
keselamatan kami," 
ujarnya.Sebelumnya, terduga teroris 
Pak Jenggot diamankan Densus 88 
Antiteror di Cibinong, Kabupaten Bogor, 
termasuk teroris yang berencana 
melakukan aksi teror pada 22 Mei 2019. 

Hasil Pemilu Tetap Diumumkan 22 Mei

Tanah Air

Polisi menjelaskan alasan kelompok-
kelompok teroris menyasar tanggal 
tersebut untuk melakukan 
serangan."Sasaran mereka (jaringan 
teroris Pak Jenggot) tetap sama, yang 
pertama adalah toghut, artinya mereka 
akan menyasar aparat kepolisian yang 
sedang melaksanakan tugas. Yang 
kedua sama dengan sasaran JAD yang 
kita tangkap terdahulu, baik dia JAD 
Lampung kemudian JAD Bekasi, 
maupun JAD Jawa Tengah, mereka 
akan menyiasati ketika terjadi 
kerumunan massa di tanggal 22 Mei 
yang akan datang di depan KPU," jelas 
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen 
Dedi Prasetyo, kepada wartawan Sabtu 
(18/5).Sedangkan massa pro Prabowo, 
juga akan menggelar aksi unjuk rasa di 
depan Kantor KPU. Massa juga akan 
menginap di depan KPU sejak 21 Mei 
nanti.

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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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
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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


