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Tidak ada perjuangan yang sia-sia. 
Setelah berjuang selama beberapa 
bulan, 
selasa 
subuh kita 
mendapatka
n kepastian 
bahwa calon 
presiden 
dan calon 
wakil 
presiden 
pilihan kita, 
Joko 
Widodo-
Ma’ruf Amin 
ditetapkan 
sebagai 
presiden 
dan wakil 
presiden 
terpilih 
periode 2019-2024. Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) telah menetapkan 
rekapitulasi 
hasil 
penghitungan 
dan perolehan 
suara tingkat 
nasional dari 
34 provinsi dan 
130 PPLN 
untuk Pemilu 
Presiden 
(Pilpres) 2019, 
di Jakarta, 
Selasa 
(21/05/2019) 
dini hari. 
Hasilnya, 
pasangan 01 
Jokowi-Ma’ruf 
memperoleh 
85.607.362 
suara atau 

55,50 persen, dan pasangan 02 Prabowo-

KPU Tetapkan 

Jokowi Presiden Indonesia 
2019 - 2024
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Sandiaga memperoleh 68.650.239 
suara atau 44,50 persen. Hasil 
rekapitulasi itu ditetapkan melalui 
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-
KPT/06/KPU/V/2019 tentang 
Penetapan Hasil Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden, 
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota secara 
Nasional dalam Pemilihan Umum 
Tahun 2019. “Memutuskan 
menetapkan keputusan KPU tentang 
penetapan hasil pemilihan umum 
presiden dan wakil presiden, anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota secara nasional dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2019,” kata Ketua 
KPU Arief Budiman. Menurut KPU, jumlah 
pemilih yang menggunakan hak pilih 
sebanyak 158.012.506 orang. Dari total 
suara yang masuk, 3.754.905 suara tidak 
sah sehingga jumlah suara sah sebanyak 
154.257.601 suara. Dari jumlah suara 
yang sah itu, pasangan 01 memperoleh 
85.607.362 atau 55,50 persen suara, 
sedangkan perolehan suara Prabowo-
Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 
persen suara. Ketua KPU Arief Budiman 
mengatakan bahwa KPU memberikan 
kesempatan bagi peserta pemilu yang 
tidak puas terhadap hasil penghitungan itu 
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untuk mengajukan gugatan ke 
Mahkamah Konstitusi dalam jangka 
waktu selambatnya tiga hari setelah 
hasil ditetapkan. “Artinya ada waktu 
hingga tanggal 24 Mei 2019 bagi 
peserta pemilu untuk mengajukan 
gugatan ke MK,” kata Arief. Apabila 
hingga tanggal 24 Mei tidak ada 
pengajuan gugatan ke MK, KPU 
memiliki
waktu tiga hari untuk menetapkan 
calon presiden dan wakil presiden 
terpilih, yakni antara 25 dan 27 Mei 
2019. Sebaliknya, apabila terdapat 
pengajuan gugatan ke MK, KPU 
menunggu putusan MK dikeluarkan. 
Baru setelah putusan MK keluar, KPU 
memiliki waktu 3 hari untuk 
menetapkan calon terpilih sejak 
putusan dibacakan. Sementara hasil 
final rekapitulasi nasional pemilu 
anggota legislatif (Pileg), PDI 
Perjuangan (PDIP) menjadi 

pemenang dengan perolehan 27.053.961 
(19,33 persen) suara, disusul Partai 
Gerindra dengan 17.594.839 (12,57 
persen) suara, dan Partai Golkar 
17.229.789 (12,31 persen) suara. 
Sembilan partai dinyatakan lolos ke 
Senayan karena memperoleh suara 
melebihi batas ambang parlemen 4 
persen. Kesembilan partai itu adalah: 1. 
PDIP: 27.053.961 (19,33 persen); 2. 
Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen); 3. 
Golkar: 17.229.789 (12,31 persen); 4. 
PKB: 13.570.097 (9,69 persen); 5. 
NasDem: 12.661.792 (9,05 persen); 6. 
PKS: 11.493.663 (8,21 persen); 7. 
Demokrat: 10.876.507 (7,77 persen); 8. 
PAN: 9.572.623 (6,84 persen); dan 9. 
PPP: 6.323.147 (4,52 persen). Adapun 
tujuh partai meraih suara di bawah 
ambang batas parlemen, yaitu: 1. 
Perindo: 3.738.320 (2,67 persen); 2. 
Berkarya: 2.929.495 (2,09 persen); 3. 
PSI: 2.650.361 (1,89 persen); 4. Hanura: 
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2.161.507 (1,54 persen); 5. PBB: 
1.099.848 (0,79 persen); 6. PKPI: 
312.775 (0,22 persen); dan 7. Garuda: 
702.536 (0,05 persen). Akhirnya, 
berakhir sudah segala ketidak pastian 
selama proses penghitungan suara. 
Berakhir sudah drama dan hoax BPN 
dengan segala klaim kemenangannya. 
Berakhir sudah tuduhan-tuduhan 
ketidak percayaan pada lembaga 
survei yang melakukan quick count. 
Dan akhirnya, semua cerita yang 
pernah dibangun oleh kubu Prabowo, 
dari sujud syukur hingga pesta 
kemenangan, kini harus berakhir 
dengan kenyataan pahit. Kekalahan. 
Pengumuman kemenangan yang 
dilakukan oleh KPU ini sebenarnya 
hanya formalitas saja mengingat 
beberapa jam setelah pemungutan 

suara 17 April 2019 beberapa lembaga 
survei menempatkan Jokowi-Ma’ruf 
sebagai pemenang. Hasil hitung cepat itu 
pun kemudian selaras dengan hasil 
hitung resmi yang dilakukan oleh KPU. 
Dalam hitung resmi yang dilakukan oleh 
KPU, Jokowi selalu unggul dari lawannya 
Prabowo. Dari situ, kita semua 
sebenarnya sudah sadar bahwa Jokowi 
adalah sang pemenang. Jokowi menang 
meyakinkan dari Prabowo. Jokowi 
mendapatkan 55,50 persen sedangkan 
Prabowo hanya mendapatkan 44,50 
persen saja. Jokowi dinyatakan menang 
di 21 provinsi ditambah luar negeri, 
sedangkan Prabowo hanya menang di 13 
provinsi saja. Selisih suaranya pun 
signifikan, mencapai 16.9 juta suara 
atau11%. Kemenangan ini membuat 
gerakan 2019 ganti presiden gagal total 
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dan sama sekali
tidak terjadi. Jokowi tetap memimpin 
negeri ini hingga lima tahun ke 
depan. Kemenangan di periode 
kedua ini mencatatkan sejarah bahwa 
orang Solo itu tidak pernah sekalipun 
kalah dalam bertarung di 5 kali 
Pemilu. Debut pertama-nya, 
bertarung memperebutkan kursi 
Walikota Solo, 2005. Saat itu Jokowi 
menantang sang petahana, dan 
berhasil menang dengan perolehan 
suara 36,62 persen. Di Pilwakot Solo 
periode kedua, 2010, giliran Jokowi 
yang jadi petahana. Ia menggandeng 
F.X. Hadi Rudyatmo. Hasilnya, tanpa 
kampanye, tanpa bagi-bagi kaos dan 
tanpa money politic, ia berhasil 
menang telak dengan perolehan 

suara 90,09 persen. Berkat 
kesuksesannya membangun Solo, di 
Pilgub DKI 2012, sang Walikota 
dicalonkan untuk menantang petahana, 
Fauzi Bowo. Ia pun diduetkan dengan 
mantan Bupati Belitung Timur, Basuki 
Tjahaja Purnama atau yang biasa dipangil 
Ahok. Hasilnya, petahana yang diusung 
oleh 7 Parpol itu terjungkal tanpa ampun 
oleh Jokowi. Dua tahun berselang, 
namanya semakin bersinar. Saat itu juga, 
SBY, tidak bisa lagi ikut Pilpres, karena 
sudah 2 kali menjabat sebagai presiden. 
Jokowi pun didapuk untuk bertarung 
melawan orang yang pernah 
berpengalaman kalah di Pilpres, yakni 
Prabowo. Kala itu, ia hanya diusung oleh 4 
partai, ditambah 1 parpol pendukung. 
Sedangkan Prabowo diusung oleh 6 
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partai, plus Partai Demokrat yang 
kadernya lebih condong ke Prabowo. 
Hasilnya, mantan Danjen Kopassus itu 
terjungkal tidak berdaya dihajar oleh 
tukang kayu. Berkat kesabarannya 
juga, dan kemampuan lobi-nya, Jokowi 
berhasil menarik 3 Parpol pengusung 
Prabowo (Golkar, PAN dan PPP) 
menjadi pendukungnya. Sedangkan di 
Pilpres 2019 ini, PBB yang turut 
bergabung, yang mana Ketua Umum-
nya, yang juga pengacara kondang itu, 
Yusril Ihza Mahendra didapuk jadi 
pengacara Jokowi-Ma’ruf. Setelah 
kemenangan yang ke dua ini 
pembangunan yang telah berjalan 
dengan sangat baik dalam empat 
setengah tahun terakhir pun dipastikan 
akan tetap berjalan dan akan lebih baik 
lagi. Sementara itu sang lawan yang 

sampai detik ini belum menerima 
kekalahan, Prabowo Subianto berhasil 
mencatatkan rekor baru. Prabowo 
menjadi peserta pemilihan presiden 
pertama yang kalah tiga kali. Angka 
tersebut mengalahkan angka yang 
diperoleh oleh Megawati Soekarnoputri 
dan Wiranto. Sebagai peserta pemilihan 
presiden, Mega dan Wiranto sama-sama 
kalah dua kali. Sedangkan Prabowo, 
dengan kekalahannya pada Pilpres 2019 
ini telah kalah tiga kali. Kekalahan ketiga 
Prabowo ini pun membuat dia 
menciptakan rekor baru sebagai peserta 
pemilihan presiden yang kalah tiga kali, 
bahkan tiga kali secara beruntun. Rekor 
pribadi yang sangat luar biasa bagi 
seorang Prabowo. Apakah dia akan 
memperpanjang catatan rekornya 
menjadi
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empat? Kita tidak tahu. Mudah-
mudahan dia tidak melakukannya, 
karena berita yang ada saat ini terjadi 
karena sikap ngototnya yang tidak 
mau menerima kekalahan dengan 
lapang dada. Ucapan kemenangan 
Jokowi pun mendapat selamat dari 
negara sahabat. Jokowi menyandang 
gelar sebagai pemimpin paling 
populer sedunia. Setiap langkahnya 
senantiasa disorot media. Bukan 
hanya media lokal, namun juga 
mancanegara. Berikut beberapa 
pemimpin dunia dengan ucapan 
selamatnya menyusul hasil akhir 
rekapitulasi KPU yang memenangkan 
Jokowi Ma'ruf. Dari Prime Minister of 
Malaysia, Dr Mahathir Mohamad 
mentweet: "Saya ucap tahniah 
kepada Bapak @jokowi atas 
kemenangan secara rasmi sebagai 
Presiden Republik Indonesia. Saya 
berharap kerjasama antara dua 
negara akan semakin erat selepas 
ini." Dari Prime Minister of India, 
Chowkidar Narendra Modi mentweet: 
"Selamat yang sebesar-besarnya 
kepada @jokowi atas terpilihnya Anda 
kembali! Sebagai dua negara 
demokrasi besar, kami bangga atas 
keberhasilan perayaan demokrasi. 

Kami berharap Anda dan rakyat 
Indonesia semua sukses di bawah 
kepemimpinan dinamis Anda." "Saat kita 
menandai tujuh dekade hubungan 
diplomatik kita, saya berharap dapat 
bekerja sama dengan Anda untuk 
semakin memperdalam Kemitraan 
Strategis Komprehensif bilateral kita. 
@jokowi." Dari Prime Minister of Australia, 
Scott Morrison mentweet: "Warmest 
congratulations @jokowi on your re-
election as President of Indonesia. 
Indonesia is one of Australia’s most 
important strategic relationships. We look 
forward to further deepening ties between
Australia and Indonesia across all of our 
shared interests." Dari Presiden 
Singapore, Halimah Yacop mengucapkan: 
"Mewakili rakyat Singapura, saya 
menyampaikan selamat kepada Anda 
atas terpilihnya kembali sebagai Presiden 
Republik Indonesia," "Saya yakin 
hubungan antara negara kita akan terus 
kuat dalam tahun-tahun ke depan." 
Halimah juga menyampaikan, 
kemenangan Jokowi adalah bukti 
percayanya rakyat kepada kepemimpinan 
mantan Wali Kota Solo itu. Hal itu 
dianggapnya bakal menjadi pondasi untuk 
membangun Indonesia yang lebih baik. 
Selain itu Halimah berharap, hubungan 
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antara Indonesia dan Singapura terus 
terjalin. Baik hubungan antara 
pemerintah dan masyarakat dia 
harapkan bisa berkembang. Dari 
Qatar, Prime Minister of Interior, 
Abdullah bin Nasser juga 
mengucapkan selamat atas terpilihnya 
Jokowi menjadi presiden Indonesia. 
Rupanya rakyat Indonesia tidak salah 
memilih Jokowi kembali. Karena 
Jokowi nama Indonesia terangkat di 
dunia dan menjadi negara yang 
diperhitungkan. Yang tak kalah penting 
adalah pidato kemenangan Jokowi 
yang membimbing kita untuk lebih 
dewasa karena banyak kata-kata 
"dewasa" yang ia ucapkan.
Berikut kutipan pidato kemenangannya 
: "Bismillaahirrahmaanirrahiim. 
Assalamualaikum Warrahmatullahi 
Wabarakatuh. Salam sejahtera, om 
swastiastu, namo budaya. Salam 
kebajikan. Kita bangsa Indonesia patut 
berbangga, patut berbahagia, patut 
bersyukur bahwa kita telah terbukti 
menjadi bangsa yang dewasa. Dewasa 
dalam berdemokrasi, dewasa dalam 
berbangsa dan bernegara, dewasa 
dalam ber-ideologi Pancasila. Kita 
bersyukur dan berbangga bahwa di 
tengah keberagaman, kita telah 
dewasa dalam menjaga perdamaian, 
dewasa dalam mengelola perbedaan 
dan dewasa dalam menjaga dan 
memperkokoh persatuan. 
Bukti nyatanya adalah kedewasaan 
kita dalam berdemokrasi, kemampuan 
kita untuk menyelesaikan pemilu yang 
jujur dan adil serta pemilu yang penuh 
perdamaian dan kegembiraan. Pemilu 
demi pemilu telah kita lalui dengan 
penuh kedewasaan, pemilu yang 
sekarang ini saya yakin akan bisa kita 
lalui secara damai dan sesuai amanat 
konstitusi kita. Alhamdulillah puji 
syukur kepada Allah SWT rekapitulasi 
nasional Pemilu Serentak 2019 pada 
dini hari tadi rakyat Indonesia telah 
menentukan pilihannya dalam pileg 
dan pilpres. Inilah makna hakiki dari 
rakyat yang berdaulat. Saya dan Kiai 
Ma'ruf Amin mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh rakyat Indonesia 
di manapun berada atas kepercayaan 

yang diberikan kepada kami. Kepercayaan 
dan amanah rakyat kepada kami tersebut 
akan kami wujudkan dalam program-
program pembangunan yang adil dan 
merata untuk seluruh golongan dan lapisan 
masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. 
Setelah dilantik di bulan Oktober nanti kami 
adalah Presiden dan Wakil Presiden 
seluruh rakyat Indonesia, kami adalah 
pemimpin dan pengayom dari 100% rakyat 
Indonesia. Kami akan berjuang keras demi 
terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat, bagi 100% rakyat Indonesia. 
Marilah kita bersatu padu membangun 
bangsa dan Tanah Air tercinta demi 
kedamaian dan kesejahteraan generasi 
kita serta generasi anak cucu kita di masa 
depan. Terakhir, saya mengapresiasi 
setinggi-tingginya atas kinerja 
penyelenggara dan pengawas pemilu, 
kepada tokoh masyarakat dan juga peserta 
pemilu, kepada aparat keamanan serta 
semua pihak termasuk para saksi yang 
telah siang malam bekerja dengan tulus 
demi pemilu yang jujur dan adil." Menang 
bukan berarti berpesta pora, berfoya-foya, 
dan merasa jumawa. Salah satu prinsip 
orang Jawa, yaitu “menang tanpo 
ngasorake” (menang dengan tanpa 
merendahkan lawan/saingan) memang 
sudah menjadi prinsip hidupnya. Lima kali 
ia menang dalam pilkada dan pilpres. Itu 
sebuah capaian yang luar biasa. Jadi 
bagaimana manisnya rasa kemenangan 
sudah sangat ia hafal di luar kepala. 
Maka tak perlu ada selebrasi berlebihan. 
kemenangan bagaisebuah mimpi yang 
menjadi kenyataan. 
Namun bagi yang memahami arti kata 
pengemban amanah, maka menang baru 
tahap awal dari kerja berat-keras-cerdas 
yang harus dilakoninya siang-malam, 
ibaratnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. 
Akhirnya rakyat bersyukur Jokowi kembali 
memimpin negara ini. Semoga di periode 
kedua pengembangan sumber daya 
manusia bisa dioptimalkan menyusul 
pembangunan infrastruktur di periode 
pertama. Rakyat yakin Jokowi bisa 
membawa Indonesia menjadi negara maju. 
Dan untuk pendukung Prabowo supaya 
bisa ikhlas dan menerima kekalahan. Inilah 
demokrasi sejati, cita-cita yang diimpikan 
pejuang kemerdekaan kita dahulu
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Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Info SIP
 Salah satu nutrisi penting yang 
diperlukan oleh tubuh dalam kehidupan 
sehari-hari adalah Vitamin D. Nutrisi ini 
sangat penting dalam menyerap kalsium 
dan membantu pertumbuhan tulang.
Vitamin ini 
terbentuk di 
dalam tubuh 
dari kolesterol 
ketika kulit 
terpapar sinar 
matahari. 
Terdapat 
sumber lain dari 
vitamin D ini 
yaitu dari ikan 
dan juga susu-
susuan.
Kekurangan 
vitamin ini 
dapat 
menimbulkan 
sejumlah masalah kesehatan seperti 
kanker payudara, bertambahnya berat 
badan, serta masalah kardiovaskular. 
Ketika tubuh kekurangan vitamin D ini, 
terdapat sejumlah sinyal yang muncul 
dan dikirimkan. Dilansir dari The Health 
Site, berikut sejumlah sinyal yang 
ditunjukkan ketika tubuhmu kekurangan 
vitamin D.
1. Rambut Rontok
Stres merupakan salah satu penyebab 
utama terjadinya kerontokan rambut. 
Namun berdasar sebuah penelitian, 
kerontokan rambut ini bisa terjadi karena 
kurangnya kandungan vitamin D pada 
tubuh.
2. Kelelahan yang Luar Biasa
Ketika kamu sering merasa lelah 
terutama di siang hari, kamu harus 
memeriksa apakah tubuhmu kekurangan 
vitamin D. Sejumlah penelitian 
menunjukkan bahwa wanita yang 

Bahaya Kekurangan vitamin D
mengaku kelelahan dan pusing di siang 
hari memiliki tingkat vitamin D yang 
rendah.
3. Nyeri Tulang dan Punggung
Kalsium memiliki fungsi yang sangat 

penting terhadap 
tulang. Vitamin D 
sendiri memiliki peran 
yang sangat penting 
dalam penyerapan 
kalsium pada tubuhmu. 
Sebuah penelitian 
menjelaskan bahwa 
kekurangan vitamin D 
bisa membuat 
seseorang lebih rentan 
mengalami nyeri 
punggung.
4. Nyeri Otot
Nyeri otot dapat muncul 
karena sejumlah faktor 
yang salah satunya 

adalah kekurang vitamin D. Sejumlah 
penelitian menunjukkan bahwa 
mengonsumsi suplemen vitamin D 
dalam jumlah besar dapat meredakan 
nyeri otot yang kamu alami secara 
signifikan.
5. Penyembuhan Luka yang Lambat
Keberadaan vitamin D ini juga memiliki 
peran yang sangat besar dalam 
menyembuhkan luka di tubuh. Tingkat 
vitamin D yang rendah pada seseorang 
dapat memperlambat penyembuhan 
luka bakar. Rendahnya tingkat vitamin D 
ini dapat berujung pada tingginya tingkat 
penanda inflamasi yang mempengaruhi 
penyembuhan.
Jika tubuhmu menunjukkan lima tanda-
tanda tersebut, sebaiknya segera cek 
kadar vitamin D pada tubuhmu. Dengan 
jumlah vitamin D yang tepat di tubuhmu, 
maka kamu bisa memiliki kesehatan 
tubuh yang lebih baik. 
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Tanah air

Aparatur sipil negara (ASN) atau 
pegawai negeri sipil (PNS) dilarang ikut-
ikutan aksi people power yang 
direncanakan digelar di Jakarta, Rabu 
(22/5/2019). Wali Kota  Cimahi Ajay M 
Priatna menegaskan, dia tidak akan 
segan menerapkan sanksi tegas untuk 
jajaran ASN di bawahnya yang ikut 
dalam aksi tersebut. "Kami melarang 
ASN terlibat kegiatan seperti itu. Tidak 
boleh. Apabila ada yang ikut ke Jakarta, 
saya akan langsung pecat," katanya di 
sela-sela Operasi Pasar Murah (OPM) di 
Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, 
Selasa (21/5/2019). Dia mengatakan, 
pemecatan tersebut merupakan sanksi 
berat yang bisa diberikan kepada ASN 
karena dalam pelaksanaan Pemilu 2019, 
ASN harus netral. "Banyak hal yang 
harus diselesaikan, ngapain ikut aksi ke 
Jakarta. Sejauh ini saya tidak 

PNS Ikut Aksi 22 Mei Siap - Siap Dipecat

menemukan jajaran ASN yang ikut aksi 
politik," ucapnya. Oleh karena itu, dia 
sekali lagi mengingatkan agar ASN 
Pemkot Cimahi tidak ikut terprovokasi 
dan terlibat dalam aksi people power 
tersebut, selain juga meminta 
masyarakat Kota Cimahi agar 
menghormati hasil Pemilu 2019 yang 
ditetapkan Komisi Pemilihan Umum 
(KPU). Ajay juga mengimbau 
masyarakat tidak mudah terprovokasi 
aksi yang sama. 
“Masyarakat jangan sampai 
terprovokasi, apalagi hingga ikut aksi ke 
Jakarta yang bisa merugikan," ujarnya.  
Dia menuturkan, ada kanal resmi untuk 
menggugat hasil Pemilu 2019 tersebut, 
yakni ke Bawaslu atau ke Mahkamah 
Konstitusi (MK). "Sehingga masyarakat 
tidak perlu untuk ikut serta dalam aksi di 
Jakarta," katanya.

jerawat menjadi momok yang 
menakutkan bagi siapapun yang 
memperhatikan kecantikan wajah. 
Selain pipi, dahi menjadi salah satu 
bagian wajah yang mudah berjerawat. 
Sebelum mencari tahu apa 
pengobatan yang tepat untuk 
mengatasinya, tidak ada salahnya 
untuk mengenali penyebab dari 
jerawat itu sendiri. Nah, berikut adalah 
delapan penyebab munculnya jerawat 
di dahi, seperti dilansir stylecraze.com.
Menurut pengobatan China, jerawat di 
dahi berhubungan dengan gangguan 
pencernaan. Tetapi, ada juga 
penyebab lain yang dapat memicu 
jerawat di dahi, antara lain:
1. Pori-pori tersumbat
Dahi terletak pada T-Zone, yang 
dikenal dengan produksi minyak 
berlebih. Oleh karenanya, pori-pori di 
sekitar dahi mudah tersumbat oleh 
minyak, yang kemudian menyebabkan 
jerawat. 
2. Ketombe di rambut
Ketombe di rambut dapat memicu 
timbulnya jerawat di dahi. Cobalah 
untuk tidak menutupi dahi dengan poni 
tebal karena itu akan semakin 
memperburuk kondisi jerawat.
3. kulit kepala berminyak
Kulit kepala berminyak menjadi salah 
satu penyebab munculnya jerawat. 
Minyak berlebih yang ada pada kulit 
kepala bisa merembes ke sekitar 
daerah dahi dan menyumbat pori kulit.
4. Obat tertentu
Obat-obatan tertentu seperti pil KB 
memiliki kecenderungan memicu 
jerawat di dahi pada sebagian orang. 
Konsultasikan masalah ini pada dokter 
Anda setiap kali Anda diberi resep 
obat.
5. Masalah pencernaan
Masalah Pencernaan menjadi salah 
satu penyebab munculnya jerawat di 
dahi. Masalah ini dapat diatasi dengan 
melakukan diet seimbang. Minumlah 
banyak air dan memperbanyak makan 
sayuran berdaun hijau dan buah-

Penyebab Munculnya Jerawat Di Dahi

buahan. Hindari makanan yang digoreng 
dan cepat saji. Jangan lupa pula untuk 
selalu berolahraga secara teratur.
6. Stres
Stres adalah salah satu hal yang 
berkontribusi pada jerawat. Yoga dan 
meditasi dapat membantu Anda 
mengurangi tingkat stres. Anda juga bisa 
melakukan kegiatan positif yang baik untuk 
tubuh dan pikiran. 
7. Mengenakan helm dan topi
Sering naik motor? Atau suka memakai 
topi? Anda selalu dianjurkan untuk 
menutupi kepala dan dahi dengan kain 
katun bersih, sebelum memakai helm atau 
topi. Mengapa? Karena terlalu lama 
memakai topi dan helm dapat menumpuk 
debu, kotoran, dan minyak di dahi. Yang 
akhirnya dapat memicu munculnya 
jerawat. 
8. Penyebab hormonal dan faktor genetik 
lainnya
Beberapa wanita mendapat jerawat di dahi 
ketika memasuki masa menstruasi. Sangat 
sulit untuk berurusan dengan faktor 
hormonal dan genetik, karena itu 
berhubungan dengan kondisi tubuh 
seseorang. 
Inilah delapan penyebab munculnya 
jerawat di dahi. Untuk menghindarinya, 
Anda harus lebih memperhatikan 
kebersihan rambut dan kulit wajah, supaya 
pori-pori kulit tidak tersumbat kotoran, 
debu dan minyak. 

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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Pendiri Huawei Ren Zhengfei pada 
Selasa (21/5/2019) mengabaikan 
upaya AS untuk menghentikan ambisi 
global perusahaannya. Diwartakan 
kantor berita AFP, Ren menyebut AS 
meremehkan kekuatan raksasa 
telekomunikasi asal China itu.
 Pria berusia 74 tahun itu akhirnya 
berbicara kepada media China 
beberapa hari setelah Presiden Donald 
Trump mengeluarkan perintah yang 
bertujuan menggagalkan bisnisnya. 
B"Praktik politisi AS saat ini 
meremehkan kekuatan kami," ujarnya. 
"5G Huawei sama sekali tidak akan 
terpengaruh. Dalam hal teknologi 5G, 
yang lain tidak akan bisa menyusul 
Huawei dalam dua atau tiga tahun," 
katanya. Seperti diketahui, intelijen AS 
yakin Huawei didukung oleh militer 
China. Dengan begitu, teknologinya 
dapat memberikan layanan intelijen 
China ke jaringan komunikasi negara-
negara pesaing. Alasan itulah yang 
membuat AS mendorong sekutu 
terdekatnya untuk menolak teknologi 
Huawei. 
Australia telah melarang Huawei dari 
rencana implementasi 5G. Sementara 

Pendiri Huawei : AS Meremehkan Kami

Inggris dilaporkan menyetujui peran 
Huawei secara terbatas dalam 
membangun jaringan 5G.
Kanada juga terseret dalam pertempuran, 
dengan menangkap putri Ren, Meng 
Wanzhou yang menjabat sebagai kepala 
keuangan Huawei. Meng ditangkap pada 
Desember lalu atas upaya ekstradisi AS 
terkait pelanggaran atas sanksi AS. 
Penangkapannya diikuti penahanan dua 
warga Kanada di China. "Kami 
mengorbankan diri dan keluarga karena 
kami memiliki tujuan. Untuk berdiri di 
puncak dunia, untuk tujuan ini, akan ada 
konflik dengan AS cepat atau lambat," kata 
Ren. Pada pekan lalu, Trump menyatakan 
darurat nasional untuk melindungi jaringan 
komputer di negaranya dari serangan 
musuh asing.Trump menandatangani 
perintah eksekutif yang melarang 
perusahaan AS memakai telekomunikasi 
asing yang diyakini menimbulkan risiko 
keamanan bagi negara. Pria berusia 72 
tahun itu tidak menyebutkan nama 
perusahaan apa pun secara khusus dalam 
perintah tersebut. Namun, para analis 
menduga perintah eksekutif Trump 
merujuk pada perusahaan telekomunikasi 
raksasa China, Huawei.

Polda Metro Jaya menyampaikan, 
masyarakat jangan khawatir dan tetap 
melakukan aktivitas dengan normal. 
Apabila, ada berita-berita yang beredar 
di dunia maya, dan belum tentu 
kepastiannya jangan mudah percaya 
serta lakukan kroscek lebih dulu.
"Jadi masyarakat Jakarta atau yang 
akan ke Jakarta tidak usah khawatir. 
Jadi kalau ada ramai di medsos terkait 
pemberitaan-pemberitaan yang tidak 
menguntungkan silakan komunikasi 
dengan pihak kepolisian untuk 
mengecek. Yang terpenting 
masyarakat jangan langsung percaya, 
tetapi dikroscek dulu. Kalau melihat di 
medsos ya, disaring dulu sebelum 
disharing," ujar Kepala Bidang 
Hubungan Masyarakat Polda Metro 
Jaya Komisaris Besar Polisi Raden 
Prabowo Argo Yuwono, Rabu 
(22/5/2019).Dikatakan Argo, 
masyarakat silakan melakukan aktivitas 

Polisi : Masyarakat Jangan Kuatir

Tanah Air

seperti biasa. Namun, memang ada 
beberapa ruas jalan yang ditutup 
pascapembubaran massa aksi, di 
Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta 
Pusat.
“Silakan saja untuk beraktivitas," ungkap 
Argo.Diketahui sebelumnya, ribuan 
massa menggelar aksi unjuk rasa 
menolak hasil pengitungan suara KPU, 
di sekitar Kantor Bawaslu, Jalan MH 
Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa 
(21/5/2019) kemarin.Aksi yang dimulai 
sejak siang hingga malam hari itu 
awalnya berlangsung kondusif. Massa 
sempat berbuka puasa dan 
melaksanakan salat tarawih bersama di 
lokasi.Setelah itu, massa berangsur-
angsur membubarkan diri. Namun, 
jelang tengah malam dikabarkan ada 
sekelompok orang yang tetap bertahan 
dan mencoba memprovokasi aparat 
keamanan. Akhirnya, polisi melakukan 
pembubaran paksa.

Internasional
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Tanah Air

Pengacara senior Otto Hasibuan 
membantah bahwa dirinya telah menjadi 
kuasa hukum pasangan calon nomor 
urut 02 Prabowo Subianto terkait 
rencana pengajuan gugatan sengketa 
Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi 
(MK). Pasalnya, menurut Otto, hingga 
saat ini ia belum pernah menerima surat 
kuasa untuk menjadi kuasa hukum 
Prabowo-Sandiaga. "Saya belum 
pernah menerima kuasa untuk menjadi 
kuasa (hukum) Pak Prabowo," ujar Otto 
melalui pesan singkat kepada 
Kompas.com, Rabu (22/5/2019). 
Pernyataan Otto tersebut bertolak 
belakang dengan pernyataan Wakil 
Ketua Badan Pemenangan Nasional 
pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga 
Uno (BPN) Priyo Budi Santoso. Priyo 
menuturkan bahwa Otto Hasibuan akan 
menjadi salah satu kuasa hukum dalam 
mengajukan gugatan sengketa hasil 
Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi 
(MK). Menurut Priyo, selain Otto ada 
ratusan lawyer yang sudah menyatakan 
bergabung dalam tim hukum Prabowo-
Sandiaga."Ada Bang Otto dan tim. Dan 

Otto Hasibuan Bantah Jadi Kuasa Hukum Prabowo

banyak lagi lawyer yang mau gabung. 
Ada seratus lebih deh," ujar Priyo saat 
dihubungi, Selasa (21/5/2019). Priyo 
mengatakan, nantinya tim hukum akan 
berkoordinasi dengan Direktorat 
Advokasi dan Hukum BPN yang dipimpin 
oleh Sufmi Dasco Ahmad. Hingga saat 
ini pihak BPN masih mengumpulkan 
bukti-bukti kecurangan yang akan 
digunakan sebagai dasar gugatan. 
"Komandannya itu gabungan antara 
Bang Dasco dan Bang Otto. Di 
belakangnya banyak sekali, ada 
ratusan," kata Sekjen Partai Berkarya itu. 
BPN Prabowo-Sandiaga telah 
memutuskan akan mengajukan gugatan 
sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 
2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal 
itu diputuskan dalam rapat internal BPN 
di kediaman Prabowo, Jalan 
Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa 
(21/5/2019)."Menyikapi hasil dari KPU RI 
yang sudah mengumumkan hasil 
rekapitulasi nasional pada dini hari tadi, 
rapat hari ini memutuskan paslon 02 
akan mengajukan gugatan ke 
Mahkamah Konstitusi," ujar Direktur 

Partai Demokrat (PD) meraih 
10.876.507 suara pada Pemilu 
Legislatif (Pileg) 2019. Hasil tersebut 
memang menurun bila dibandingkan 
dengan perolehan pada Pileg 2014 
yang mencapai 12.728.913 suara.
“Berkaitan dengan hasil penghitungan 
suara untuk Pileg, meski perolehan 
suara dan kursi PD di parlemen 
menurun, pada prinsipnya kami 
menerima hasil Pileg,” kata Ketua 
Umum PD Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) dalam keterangan 
melalui video yang diterima, Rabu 
(22/5/2019).SBY juga mengucapkan 
selamat kepada partai-partai politik 
yang memiliki perolehan kursi DPR 
lebih banyak dari Pileg 2014. Meski 
begitu, SBY menyatakan, partainya 
melihat banyak permasalahan yang 
terjadi pada Pemilu 2019.“Dengan niat 
dan tujuan yang baik serta dilandasi 
oleh kecintaan kami kepada 
demokrasi dan Pemilu yang makin 
baik, Partai Demokrat akan 
menuntaskan evaluasi menyeluruh 

SBY Terima Hasil Pileg

yang saat ini tengah kami lakukan,” 
ungkap SBY.Menurut SBY, hasil evaluasi 
nantinya akan disampaikan kepada 
negara dan pemerintah, termasuk 
lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu. 
Tujuannya agar Pemilu 2024 dapat 
dilaksanakan lebih berkualitas.“Lebih 
demokratis, serta lebih damai, lebih jujur, 
dan lebih adil aehingga tercipta fairplay 
dan rasa keadilan yang sejati bagi para 
peserta pemilu,” tegas Presiden Keenam 
RI tersebut.
Pandangan dan saran PD, masih kata 
SBY, mencakup sistem Pemilu, undang-
undang, dan regulasi lain. “Serta 
pelaksanaan kampanye dan pemungutan 
suara, termasuk penghitungannya yang 
lebih kredibel akuntabel dan transapran,” 
imbuh SBY.SBY melanjutkan, “Di atas 
segalanya kami Partai Demokrat yang 
insyaallah akan selalu menjadi peserta 
Pemilu dan pecinta demorkasi yang setia, 
sangat menyayangi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Kami yakin negara 
juga akan memberikan kasih sayangnya 
kepada kami.”

Tanah Air
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Advokasi dan Hukum BPN Sufmi 
Dasco Ahmad saat ditemui seusai 
rapat 
internal. 
Dasco 
mengataka
n, dalam 
tempo 
beberapa 
hari pihak 
BPN akan 
menyiapka
n materi 
untuk 
mengajuka
n gugatan. 
"Oleh 
karena itu 
dalam 
tempo 
beberapa 
hari ini 
kami akan 
mempersia
pkan materi 
sesuai dengan tenggat waktu yang ada 
untuk memajukan gugatan ke MK," 
kata Dasco.Sebelumnya, KPU 
menetapkan rekapitulasi hasil 
penghitungan dan perolehan suara 
tingkat nasional untuk Pemilu Presiden 
(Pilpres) 2019, Selasa (21/5/2019) dini 
hari. Rekapitulasi meliputi 34 provinsi 
dan 130 wilayah luar negeri. Dari hasil 
rekapitulasi yang ditetapkan KPU, 

pasangan calon nomor urut 01 Joko 
Widodo-Ma'ruf Amin menang atas paslon 

nomor urut 02 
Prabowo Subianto-
Sandiaga 
Uno.Jumlah 
perolehan suara 
Jokowi-Ma'ruf 
mencapai 
85.607.362 atau 
55,50 persen 
suara, sedangkan 
perolehan suara 
Prabowo-Sandi 
sebanyak 
68.650.239 atau 
44,50 persen 
suara. Selisih 
suara kedua 
pasangan 
mencapai 
16.957.123 atau 11 
persen suara. Hasil 
rekapitulasi ini 
ditetapkan pada 

Selasa (21/5/2019) pukul 01.46 WIB 
melalui Keputusan KPU Nomor 
987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang 
Penetapan Hasil Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota 
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota secara Nasional dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Update terbaru kondisi Jakarta di tengah 
aksi 22 Mei. lengkap di merdeka.com.
22 Mei Pukul 10.30 WIB
Sejumlah anggota batalyon infanteri TNI 
AD berhasil mencegah massa yang ingin 
melakukan aksi anarki di Jalan Cideng 
Barat Dalam. Terlihat dari atas jalan 
layang Cideng, di Jakarta, Rabu, 
sejumlah anggota infanteri TNI AD 
menghalangi massa yang ingin masuk 
ke Jalan Cideng Barat Dalam sambil 
bernegosiasi dengan massa yang 
menyanyikan lagu "Indonesia Raya".
Setelah lagu "Indonesia Raya" selesai 
berkumandang, negosiasi berhasil 
menemukan kata sepakat dan massa 
bersedia mundur. Beberapa di antara 
mereka juga menyalami dan memeluk 
sejumlah anggota infanteri.
22 Mei Pukul 09.00 WIB
Massa aksi 22 mei mulai memadati 
depan Gedung Bawaslu, Thamrin, 
Jakarta Pusat. Sejumlah personel 
Brimob sudah bersiaga membentuk 
barisan menjaga aksi. Kendaraan taktis 
seperti watercanon dan barakuda pun 
disiagakan di depan Gedung Bawaslu.

Update Kondisi Jakarta 22 Mei

22 Mei Pukul 08.30 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
mendatangi lokasi demo depan Gedung 
Bawaslu, Jakarta Pusat. Pada 
kesempatan itu ia mengatakan sekitar 
300 petugas Satpol PP diturunkan untuk 
masalah kesehatan dan di tempatkan di 
sekitar pasar serta perkantoran.
Pukul 08.25 WIB
PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) 
melarang para penumpang dan calon 
penumpang kereta rel listrik (KRL) 
commuter line untuk tidak keluar stasiun 
di akses menuju Jatibaru dan 
Petamburan akibat adanya kericuhan.
Pukul 08.00 WIB
Situasi Tanah Abang, Jakarta Pusat dan 
sekitarnya kembali memanas. Sejumlah 
massa membakar ban di tengah jalan 
tepatnya sekitar Hotel Milenium, Jakarta 
Pusat.
Pukul 07.20 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes 
Raden Prabowo Argo Yuwono 
mengatakan di tengah kericuhan demo, 
beredar sejumlah kabar tidak benar. 
Salah satunya, kabar menyebut personel 

Tanah Air
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pengamanan masuk ke dalam masjid 
untuk mengejar para pengunjuk rasa.
Pukul 07.15 WIB
Kawasan Petamburan dan Jalan KS 
Tubun kembali memanas. Sekitar pukul 
07.15 WIB, massa kembali menimpuki 
polisi.
Pukul 07.00 WIB
Polri telah mengidentifikasi provokator 
demo Bawaslu yang berujung ricuh 
Rabu (22/5) dini hari tadi. Selain itu 20 
orang sudah diamankan.
Menurut polisi, 20 orang yang 
diamankan itu diduga sebagai 
provokator. Mereka merupakan massa 
yang bergerak dari luar Jakarta.
Pukul 06.30 WIB
Ketua DPD FPI DKI Jakarta Habib 
Muhsin menegaskan kerusuhan yang 
terjadi di sekitar Petamburan dan Jalan 
KS Tubun bukanlah warga sekitar. 
Menurutnya, ada pihak ketiga yang 
ingin mengadu domba.
"Alhamdulillah dengan tokoh 
masyarakat Petamburan dan Kapolres 
bisa mengkondusifkan lokasi di 
Petamburan. Ini dilakukan pihak ketiga 
sengaja buat kekacauan. Ini yg 
dilakukan ada pihak ketiga ada adu 
domba," kata Habib Muhsin di lokasi 
bersama Kapolres Jakarta Barat 
Kombes Hengki Haryadi
Pukul 06.00 WIB

Polisi sudah mengidentifikasi pihak-
pihak yang menjadi provokasi. "Dari luar 
Jakarta pertama kali lakukan provokasi. 
Aparat di lapangan sudah identifikasi," 
kata Karopenmas Divisi Humas Polri 
Brigjen Pol Dedi Prasetyo.
Namun Dedi tidak merinci dari daerah 
dan kelompok mana massa itu berasal. 
Menurutnya, mereka sengaja 
memancing amarah massa untuk 
bentrok dengan petugas."Pihak ketiga 
coba bermain," tandasnya.
22 Mei pukul 04.00 WIB
Polisi berhasil memukul mundur massa 
yang menggelar demo di depan kantor 
Bawaslu. Kericuhan juga sempat pecah 
hingga ke arah Tanah Abang. Massa 
kembali berulah dengan menyerang 
asrama Brimob di Jalan KS 
Tubun,Jakarta Barat.
Selain menyerang, massa juga 
membakar sejumlah kendaraan depan 
asrama Brimob.
22 Mei pukul 02.00 WIB
Kerusuhan pecah di kawasan Tanah 
Abang, Jakarta Pusat. Massa yang 
semula berada di kawasan Blok A 
bergerak ke arah Jalan Wahid Hasyim.
Mereka terlihat membakar benda-benda 
di tengah jalan. Polisi sempat 
menembakkan gas air mata untuk 
memukul mundur massa, Rabu (22/5) 
dinihari. 

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057



30 29www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

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)

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

Internasional

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

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

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

Kepolisian menyebut telah menangkap 
62 orang yang diduga sebagai 
provokator sehingga menimbulkan 
kerusuhan pada aksi unjuk rasa yang 
digelar Selasa (21/5) malam. 
Mereka pun telah ditetapkan sebagai 
tersangka. 
"Sekarang sudah 62 tersangka yang 
sudah diamankan," ujar Kepala Biro 
Penerangan Masyarakat Divisi Humas 
Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi 
Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta 
Selatan, Rabu (22/5).Dedi mengatakan 
62 orang tersebut sedang menjalani 
pemeriksaan. Jumlah tersebut 
bertambah dari sebelumnya telah 
ditangkap sebanyak 58 orang yang 
diduga sebagai provokator.
Mayoritas mereka adalah orang yang 
berasal dari luar DKI Jakarta dan kini 
menjalani pemeriksaan di Polda Metro 
Jaya.Massa aksi yang menggelar 
demonstrasi di Bawaslu tadi malam 
diketahui berakhir ricuh. Hingga pagi ini 
kericuhan pun kembali terjadi bahkan 
menyebabkan korban jiwa karena luka 
tembak.Dedi mengatakan kerusuhan 
yang terjadi di sekitar wilayah Tanah 

62 Orang Diduga Provokator Ditangkap

Tanah Air

Abang hingga Gedung Bawaslu pada 
Selasa malam disebabkan massa yang 
datang dari luar Jakarta dan melakukan 
provokasi. 
"Tapi yang melakukan provokasi itu di 
atas jam 23.00 WIB itu warga dari luar 
Jakarta, begitu dia sampai Tanah Abang, 
dia langsung masuk merusak pagar 
pembatas. Dia mencoba masuk, itu 
yang memprovokasi pertama kali," ujar 
Dedi, Rabu (22/5). 
Dedi memastikan orang-orang yang 
memprovokasi tidak tergabung dalam 
elemen masyarakat yang sudah 
memberi surat pemberitahuan kepada 
polisi.
Aksi menentang hasil Pemilu dan 
Pilpres 2019 masih akan berlanjut pada 
Rabu (22/5). Dedi mengatakan surat 
pemberitahuan sudah diterima polisi 
untuk aksi yang berlanjut pada hari ini.
"Kalau yang hari ini ada 11 elemen 
masyarakat yang sudah beritahukan ke 
kepolisian ada kegiatan demo di kantor 
Bawaslu. Kalau yang kemarin pun 
demikian sudah ada pemberitahuan," 
ujar Dedi saat dihubungi 
CNNIndonesia.com, Rabu 

Media pemerintah Korea Utara 
mengecam mantan wakil presiden AS 
Joe Biden yang mengkritik pemimpin 
Kim Jong Un. Kritik tersebut seakan 
kontras dengan hubungan baik antara 
Kim dan Presiden AS Donald Trump. 
Pada April lalu, Kim mengatakan 
hubungan pribadinya dengan Trump 
masih bagus meski pertemuan kedua 
mereka di Vietnam tidak membuahkan 
hasil. Laporan Reuters, Rabu 
(22/5/2019), menyebutkan Biden 
dalam kampanyenya menyinggung 
soal pemerintahan Kim. Sebagai 
informasi, pria berusia 76 tahun itu 
mencalonkan diri sebagai presiden AS 
dari Partai Demokrat untuk pemilu 
2020. "Apakah kita bangsa yang 
merangkul diktatot dan tiran seperti 
(Presiden Rusia Vladimir) Putin dan 
Kim Jong Un," katanya pada 
kampanye di Philadelphia Sabtu lalu. 
Komentar Biden ditanggapi Kantor 
Berita Korea Utara (KCNA) pada 
Selasa (21/5/2019) malam. "Apa yang 

Joe Biden Kritik Kim Jong Un

dia ucapkan hanyalah pandangan sesat 
dari seorang yang kehilangan kualitas 
sebagai manusia," demikian laporan media 
pemerintah Korut. KCNA turut melampirkan 
daftar kontroversi sebelumnya tentang 
Biden, termasuk tudingan plagiarisme yang 
menyebabkannya mendapat nilai F saat 
kuliah. 
“Kami tidak akan pernah memaafkan siapa 
pun yang berani memprovokasi 
kepemimpinan tertinggi DPRK, tapi tentu 
akan membuat mereka membayarnya," 
lanjutnya. DPRK merujuk pada nama resmi 
negara itu, Republik Demokratik Rakyat 
Korea. Diwartakan AFP, KCNA juga 
membahas soal tuduhan terhadap Biden 
yang menyalin pidato pemimpin Partai 
Buruh Inggris kala itu, Neil Kinnock. Media 
pemerintah Korut itu juga menyebutkan 
peristiwa Biden tertidur saat pidato Barack 
Obama pada 2011, dan tindakan vulgarnya 
terhadap perempuan. "Dia tidak layak 
memberi harapan," bunyi laporan KCNA, 
yang juga menyebut Biden sebagai orang 
bodoh dengan IQ rendah.
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 Presiden Iran Hassan Rouhani 
menolak perundingan apapun dengan 
Amerika Serikat (AS). Rouhani 
menyatakan Iran tengah menghadapi 
'perang ekonomi' dengan AS. Hubungan 
AS dan Iran semakin memanas sejak 
Presiden Donald Trump menarik AS dari 
kesepakatan nuklir antara Iran dan 
negara-negara kekuatan dunia yang 
disepakati tahun 2015. Di bawah 
kesepakatan itu, Iran sepakat 
membatasi kapasitas pengayaan 
uranium dan mendapatkan keringanan 
sanksi sebagai imbalannya. Usai 
menarik AS dari kesepakatan itu, Trump 
kembali memberlakukan sanksi 
terhadap Iran sejak tahun lalu dan 
meningkatkannya beberapa bulan 
terakhir. Secara terang-terangan, Trump 
meminta seluruh negara untuk 
menghentikan impor minyak Iran atau 
terancam menghadapi sanksi-sanksi 
AS. Seperti dilansir Reuters, Selasa 
(21/5/2019), otoritas AS berupaya 
mendorong Iran untuk melakukan 
perundingan terbaru soal kesepakatan 
pengendalian senjata yang lebih luas. 
Namun Iran berulang kali menolak 
perundingan selama AS masih menarik 
diri dari kesepakatan nuklir itu. "Situasi 
saat ini tidak cocok untuk perundingan 
dan pilihan kami hanyalah perlawanan," 
tegas Rouhani dalam pernyataan yang 
dikutip kantor berita IRNA.Pada Senin 
(20/5) waktu setempat, Trump 
melontarkan peringatan dengan 

menegaskan bahwa Iran akan menghadapi 
'kekuatan hebat' jika berupaya menyerang 
kepentingan AS di kawasan Timur Tengah. 
Namun Trump juga menyatakan dirinya 
bersedia untuk berunding dengan Iran, jika 
negara itu siap.Dalam pernyataannya, 
Rouhani membandingkan situasi saat ini 
dengan situasi saat perang Iran melawan 
Irak tahun 1980-an silam yang 
menewaskan ratusan ribu orang. 
Disebutkan Rouhani bahwa pemerintah Iran 
membutuhkan kekuatan yang sama pada 
saat itu untuk mengelola perekonomian 
negaranya. "Kita sebelumnya pernah 
menghadapi persoalan saat ini dalam 
perbankan dan penjualan minyak, jadi kami 
butuh semua orang untuk berkonsentrasi 
dan merasakan kondisi perang ekonomi," 
sebut Rouhani. 
Tahun lalu, Iran menetapkan pengadilan 
jalur cepat setelah pemimpin tertinggi Iran, 
Ayatollah Ali Khamenei, menyerukan 
proses hukum 'cepat dan adil' dalam 
menghadapi 'perang ekonomi' dengan 
musuh-musuh asing. 
Pada Selasa (21/5) waktu setempat, juru 
bicara otoritas kehakiman Iran, 
Gholamhossein Esmaili, seperti dilansir 
kantor berita Fars, menyatakan bahwa 
salah satu pengadilan setempat telah 
menjatuhkan vonis hingga 20 tahun penjara 
terhadap 10 pengusaha yang dijerat 
dakwaan 'sabotase ekonomi'. Tahun lalu, 
Iran mengeksekusi mati sedikitnya tiga 
pengusaha yang dinyatakan bersalah atas 
kejahatan perekonomian.
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