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Media sosial pada rabu kemarin 
menggemakan sebuah tagar yang 
isinya ingin menangkap Prabowo 
Subianto dan menjadi trending topic di 
jagat maya. Mereka membuat tagar 
tersebut karena marah atas kejadian 
kerusuhan dan mereka melimpahkan 
semua kesalahan atas kejadian itu 
pada Prabowo. Kerusuhan 22 Mei 
adalah murni sebuah kejahatan 
massal. Dan menjadi kewajiban Polisi 
dan TNI untuk tidak memberi peluang, 

celah ataupun toleransi pada siapapun 
yang terlibat di dalam kerusuhan yang 
sudah sangat merugikan masyarakat dan 
negara. Tidak hanya berhenti pada 
penangkapan para pembuat onar yang 
sudah berjumlah 300 orang dan mereka 
yang meninggal adalah tumbal yang 
dikorbankan. Perusuh ini adalah musuh 
kita bersama, mereka adalah orang-
orang yang sudah bersumpah pada 
pengkhianat untuk membuat rusuh di 
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Indonesia. Dan jika kita merujuk pada 
UU kewarganegaraan, sikap anarkis 
yang disengaja hingga membuat 
Negara dalam keadaan berbahaya, 
maka ancamannya adalah minim 20 
tahun penjara atau seumur hidup 
artinya bisa hukuman mati. Di mana-
mana, apalagi di negara demokrasi, 
sudah seharusnya dan sewajarnya, 
yang kalah memberi selamat kepada 
yang menang. Sayangnya tidak 
demikian dengan Prabowo. Prabowo 
kalah, tapi justru dia yang banyak 
tingkah dan malah berbuat onar. 
Sekalipun suhu politik sudah memanas 
akibat rivalitas yang terjadi 
sehubungan dengan Pilpres 2019, 
Jokowi selaku petahana dengan 

segudang prestasi membanggakan baik 
di dalam negeri maupun luar negeri, tetap 
mengulurkan rantai persahabatan yang 
tulus pada Prabowo, orang sudah 
“menikam” Jokowi dengan cara yang 
sangat keji berulang-ulang. Dengan 
kapasitasnya sebagai pemegang 
kekuasaan tertinggi di negara ini, Jokowi 
sangat bisa membalas semua perlakuan 
buruk yang sudah dihujamkan kubu 
Prabowo, baik terhadap diri Jokowi 
pribadi maupun pada keluarganya. 
Jangan pernah lupakan! Panah-panah 
caci maki, hujatan dan fitnahan yang 
selama ini dilontarkan Prabowo dan 
gerombolannya, tidak hanya ditujukan 
pada Jokowi saja. Mulai dari ibunda 
Jokowi yang seharusnya dihormati, Bu 
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Iriana selaku Ibu Negara yang sah, 
anak-anak dan menantu Jokowi yang 
tak banyak tingkah, sampai cucu-cucu 
Jokowi yang masih kecil, semuanya tak 
luput dari kekejaman politik jahat nan 
hitam kelam yang Prabowo lakukan 
untuk menjatuhkan Jokowi secepat 
mungkin. Tapi lihatlah apa yang 
dilakukan Jokowi. "Pak Prabowo, saya 
ini senang naik sepeda, dan sering 
ketika naik sepeda rantainya putus. 

Tapi tali persahabatan saya dan Pak 
Ma'ruf Amin dengan Pak Prabowo dan 
Pak Sandiaga Uno juga yakinlah, 
insyaallah tidak akan pernah putus, tali 
persahabatan tali silaturahmi di antara 
kita," kata Jokowi di atas panggung 
debat capres di Shangri-La Hotel, 
Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019. Bahkan 
saat Jokowi sudah dinyatakan menjadi 
pemenang Pilpres 2019 versi quick count 
oleh sejumlah lembaga survey 
terpercaya, Jokowi tetap rendah hati 
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berinisiatif terlebih dulu ingin menemui 
Prabowo. Namun apa yang dilakukan 
Prabowo terhadap ketulusan 
persahabatan yang ditawarkan Jokowi 
ini? Prabowo menanggapi keinginan 
Jokowi untuk bertemu dirinya dan itu 
diucapkan jubirnya BPN Dahnil 
Simanjutak jika nanti memang Jokowi 
ingin bertemu, Dahnil berkata maka 
Prabowo akan diwakilkan. "Sementara 
ini sama sekali belum ada rencana. 
"Insya Allah nanti akan ketemuan, tapi 
setelah proses Pemilu selesai. Mungkin 
habis Lebaran ya setelah selesai semua 
proses Pemilu dan proses sengketa 
Pemilu di MK selesai," kata Andre 
Rosiade, Jubir BPN Prabowo – Sandi di 
Jakarta, Rabu, 24 April 2019. Nanti Mas 
Priyo mungkin kalau Pak Jokowi mau 

ketemu, nanti diwakili Mas Andre atau 
Mas Priyo atau Mas Aris," kata Dahnil di 
kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, 
Jakarta Selatan. SOMBONG sekali kan 
kelakuan Prabowo. Jokowi yang saat 
keinginan bertemu Prabowo itu 
disampaikan pada tanggal 17 April 2019 
statusnya masih menjabat sebagai 
Presiden RI yang sah, mau menemui 
rakyat biasa bernama Prabowo harus 
menunggu dari pertengahan April sampai 
awal Juni??? Itupun diwakilkan. 
Pertanyaan rakyat cuma satu. Ini Jokowi 
yang terlalu baik atau Prabowo yang 
terlalu kurang ajar??? Karena cuma orang 
kurang ajar yang mampu melakukan hal 
seperti itu. Prabowo justru dengan cara 
apapun untuk menjatuhkan Jokowi. 
Prabowo rela mengorbankan rakyat, demi 
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memuaskan kemarahan hatinya akibat 
kalah lagi dari Jokowi di Pilpres 2019 
ini. Kerusuhan selasa dan rabu di 
depan Gedung KPU dan Kantor 
Bawaslu dinikmati Prabowo dengan 
senyum liciknya. Setelah sekian lama 
Prabowo memprovokasi rakyat dengan 
fitnahan jika Pilpres 2019 ini sudah 
berlangsung curang. Hanya gara-gara 
capres tak tahu malu yang tidak mau 
terima kekalahan, semuanya menjadi 
ricuh seperti ini. Karena kerusuhan ini, 

timbul korban yang bisa dibilang tidak 
sedikit. Kerusuhan disertai lemparan batu 
dan ledakan petasan membuat suasana 
makin runyam. Ini terindikasi ada yang 
memasok logistik ini, belum lagi soal mobil 
ambulance berlogo partai gerindra berisi 
batu yang tidak diakui oleh kubu mereka. 
Gara-gara capres tak tahu malu yang tak 
mau mengakui kekalahannya dan terus 
mengembuskan narasi kecurangan, 
semuanya jadi begini. Ratusan orang 
diduga provokator telah diamankan, dan 

dari hasil interogasi, ternyata sebagian 
besar berasal dari luar Jakarta. Bahkan 
ada amplop berisi sejumlah uang yang 
diduga sebagai bayaran untuk para 
pendemo. Sebagian yang sudah 
diciduk mengaku dibayar sekitar Rp 200 
- 500 ribu untuk membuat kerusuhan 
dengan cara provokasi. Selain itu, masa 
pendemo juga tidak hanya sekedar 
menyalurkan aspirasi atas kekalahan 

Prabowo-Sandi, tapi juga berbuat anarkis. 
Contohnya di Petamburan, mereka 
menyerang asrama polisi yang ada di 
pinggir jalan, dengan batu, bom molotov, 
petasan hingga botol-botol yang ada. 
Padahal, asrama itu tidak hanya dihuni 
oleh anggota polisi saja, tapi ada juga 
keluarga, istri dan anak-anak mereka. 
Massa juga terlihat membakar beberapa 
kendaraan yang parkir di sana, baik 
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kendaraan pribadi maupun kendaraan 
dinas. Selain itu, ratusan massa aksi 
juga melempari petugas dengan batu. 
Polisi yang mendapatkan lemparan pun 
langsung maju ke depan untuk 
mengamankan mereka. Padahal kita 
tahu bahwa bulan ini adalah bulan yang 
penuh berkah, bulan semua orang 
harus menahan diri dari amarah dan 
hawa nafsu. Dan para pelaku 
kerusuhan itu juga, bukankah mereka 
rata-rata puasa pada hari itu. Untuk apa 
puasa kalau mereka tak bisa menahan 
amarah dan berniat melukai kepolisian 

dan berpotensi melukai pelaku 
demonstrasi yang lain. Lebih parahnya 
lagi, ya berpotensi melukai orang-orang 
yang tinggal di sana. Katanya puasa itu 
selain menahan lapar dan haus, juga 
harus menahan hawa nafsu, emosi, 
serta amarah. Ini, kok malah melakukan 
tindakan anarkis yang bisa 
membahayakan nyawanya sendiri dan 
nyawa orang lain. Sehingga mereka itu 
hanya membela capres yang kalah tapi 
tak mau ngaku kalah, Dibelain batalin 
puasa agar bisa jihad di jalan Prabowo. 
Sesuai kitab suci Prabowo. Kalau mati 

berada di sisi Prabowo. Semoga amal 
ibadahnya diterima Prabowo. Intinya, 
Prabowolah biang dari semua 
kerusuhan ini. Kenapa ? karena begitu 
Prabowo pidato yang mengatakan 
semua harus dihentikan maka perusuh 
itupun berhenti. Kemarin, Jokowi yang 
sudah tak tahan melihat rakyat terus-
terusan menjadi korban ambisi 
Prabowo berkata dengan tegas. 
Dengan perjuangan menahan air mata 
yang nyaris tumpah, Jokowi dalam 
pidatonya mengatakan : Seluruh rakyat 
Indonesia yang saya cintai yang saya 
banggakan. Pemilu adalah satu event 
dari perjalanan negara Indoneisa yang 

masih panjang. Dan sebagai kepala 
negara dan kepala pemerintahan saya 
mempunyai kewajiban untuk menjaga 
stabilitas politk dan stabilitas keamanan. 
Dan sudah disediakan oleh konstitusi 
kita bahwa segala perselisihan, 
sengketa itu diselesaikan melalui MK. 
Dan saya menghargai Pak Prabowo-
Sandi yang telah membawa sengketa 
pilpres itu ke MK. Saya juga meyakini 
bahwa hakim di MK akan memutuskan 
sesuai dengan fakta-fakta yang ada, 
berdasarkan fakta yang ada.  Ini adalah 
bulan Ramadan, bulan yg penuh berkah, 
bulan yang penuh ampunan, penuh 
kasih sayang untuk kita semua saling 
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menghormati, saling menghargai. Dan 
kewajiban kita juga sebagai umat Islam 
untuk memperbanyak amal saleh, 
berbuat baik. Saya membuka diri 
kepada siapapun untuk bersama-sama 
untuk bekerjasama membangun negara 
ini, memajukan negara ini. Tetapi saya 
juga tidak memberikan toleransi kepada 
siapapun juga yang akan menganggu 
keamanan yang akan menganggu 
proses demokrasi dan persatuan 
negara yang kita cintai ini, terutama 
perusuh-perusuh. Kita tidak akan 
memberikan ruang untuk perusuh-
perusuh yang akan merusak negara 
kita, merusak NKRI. Tidak ada pilihan, 
TNI dan Polri akan menindak tegas 
sesuai dengan aturan hukum yang 
berlaku.  Situasi masih terkendali. 
Masyarakat tidak perlu khawatir, dan 
saya mengajak, mari kita merajut 
kembali persatuan kita, merajut kembali 
persaudaraan, kerukunan kita. Karena 
Indonesia adalah rumah kita bersama. 
Mendampingi Presiden Jokowi saat 
menyampaikan keterangan pers itu 
Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko 
Polhukam Wiranto, Mensesneg 
Pratikno, Seskab Pramono Anung, 
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, 
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, 
dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. 
Pasca konferensi pers yang dilakukan 
oleh Jokowi di istana mengenai 
peristiwa 22 Mei. Jokowi, 
memperlihatkan betapa gentingnya 
persatuan dan kesatuan Indonesia di 
tangan para dalang perusuh. Karena 
Jokowi sudah mengetahui siapa dibalik 
dalang kerusuhan ini. Betul apa yang 
sudah dikatakan Ahok jauh-jauh hari. 
Mengenai gaya penyelesaian masalah 
ala Jokowi. Ketika Ahok suka menyiram 
dengan air panas langsung dan 
membuat publik dan oposisi terkaget-
kaget, Jokowi berbeda, dalam caranya 
menyelesaikan masalah yang 
merembet. Jokowi tidak menyelesaikan 
permasalahan itu langsung di tempat. 
Karena kalau demikian, Jokowi akan 
sulit bergerak. Gerakan mendadak 
Jokowi, justru akan membuat dirinya 
semakin sulit karena banyak mata yang 
menargetkan peluru fitnah kepadanya.  

Gerakan Jokowi tenang menyalakan api 
di bawah kuali nikmatnya kubangan 
lumpur yang kubu oposisi sedang 
lakukan. Jokowi menyalakan api kecil. 
Sampai perlahan lahan musuh mati 
sendiri. Dan ini lebih sadis karena musuh 
dibunuh pelan pelan. Dia sudah tahu 
watak musuhnya. Musuhnya 
menggunakan strategi apa saja untuk 
melawan dan menghancurkan Jokowi. 
Jokowi harus kalah. Dia harus dihabisi. 
Meski rakyat sudah memilihnya, Jokowi 
tetap harus berjuang untuk 
mempertahankan kepercayaan rakyat. 
Karena kalau sesuatu terjadi di Jakarta, di 
sanalah reputasi Jokowi terancam. Dan 
Jokowi membiarkan musuhnya main 
seperti cara mereka masing-masing. Tapi 
sambil melihat pergerakan musuh, 
sampai ke Brunei terbang di atas udara 
mereka melakukan rapat, Jokowi pun 
tahu. Ingat Kepergian Prabowo ke Brunei 
bersama rombongan masih menyisakan 
banyak tanda tanya. Kepergiannya 
disembunyikan semua pihak. Kompak 
berdalih foto lama, padahal jelas-jelas itu 
foto baru. Banyak orang mengira mereka 
akan kabur dari jeratan hukum dan 
rencana kerusuhan. Tapi ternyata bukan, 
kepergian Prabowo dan 11 orang ke 
Brunei ada hubunganya dengan aksi 
rusuh 22 Mei. Total 12 orang dengan 
Prabowo. Menurut informasi, ada dua 
alasan mengapa mereka ke Brunei 
sembunyi-sembunyi. Pertama, Prabowo 
ingin mengadakan rapat rahasia dan 
tertutup. Namun dia sadar rumahnya 
sudah disadap dan tidak aman. Satu-
satunya cara adalah rapat di pesawat. 
Karena hanya dengan cara itu, mereka 
aman dari sadapan. Bahkan kalaupun 
pembicaraan mereka bocor ke publik 
karena ada yang berhianat dari 11 orang 
itu, tetap saja tidak bisa diproses hukum 
karena pembicaraan terjadi di wilayah 
internasional, udara. Kedua, mereka ke 
Brunei untuk mengambil uang cash milik 
Tomi. Dana ini nantinya akan digunakan 
untuk mobilisasi massa, membiayai 
segala logistik yang dibutuhkan di 
lapangan. Dalam rapat tertutup tersebut, 
mereka ingin menciptakan kerusuhan 
pada 22 Mei. Karena hanya dengan cara 
itulah mereka dapat menggagalkan 

Jokowi menjadi Presiden lagi. Mereka 
tidak mungkin menang di MK. 
Jaraknya mencapai 16.9 juta suara. 
Artinya, tanpa ada kerusuhan, Jokowi 
tidak bisa dihalang-halangi lagi untuk 
menjadi Presiden sampai 2024. Untuk 
menciptakan kerusuhan, ada 3 strategi 
yang dibahas. Pertama: mengulangi 
hoax makanan beracun seperti 
kejadian di depan Bawaslu. Kedua, 
membuat drama ditangkap atau 
dikriminalisasi. Dan ketiga, memainkan 
narasi ada bom dan penembakan. 
Strategi pertama dicoret karena efek 
atau dampaknya tidak begitu terasa. 

Bahkan meski Titik datang menjenguk 
korban makanan beracun, publik tak 
antusias membicarakan. Strategi kedua, 
drama penangkapan dan dikriminalisasi 
juga gagal terlaksana. Karena surat 
penyidikan terhadap Prabowo atas 
kasus makar ditarik kembali oleh Polisi. 
Tito sadar mereka sedang menyiapkan 
sesuatu, sehingga penangkapan 
terhadap Prabowo ditunda. Lalu strategi 
ketiga, hampir gagal. Soenarko yang 
punya misi menyelundupkan senjata ke 
Jakarta, ditangkap polisi. Namun meski 
begitu, beberapa senjata dan bom 
berhasil diselundupkan. Kubu Prabowo 
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ingin menciptakan kerusuhan seperti 
tahun 1998. Terjadi penembakan dan 
kemudian Polisi yang disalahkan. 
Senjata-senjata yang disiapkan 
Soenarko ini merupakan senjata tanpa 
registrasi, eks GAM. Dan bukan sebuah 
kebetulan kalau Soenarko adalah 
mantan pangdam Iskandar Muda Aceh. 
Dikatakan hampir gagal karena faktanya 
ada satu korban meninggal dunia karena 
tertembak. Menurut keterangan Dirut RS 
Budi Kemuliaan, luka tembus ke 
punggung mengenai paru-paru. Maka 
wajar kalau sekarang Prabowo, Zon, 
Amin rais dan antek-anteknya 
memanfaatkan cerita ini, seolah-olah 
terjadi penembakan oleh kepolisian. Lalu 
mereka memprovokasi massa. 
Penembak yang disiapkan oleh kubu 
Prabowo ini sudah ditangkap dan 
diamankan oleh Polisi. Inilah kenapa 
Wiranto mengatakan pemerintah sudah 
tahu siapa biang kerok dari kerusuhan 
22 Mei ini. Meski begitu, Polri dan TNI 
belum bisa memastikan apakah ada 
senjata lain yang berkeliaran di luar 
sana, yang dapat kembali digunakan 
untuk menembak massa. Pengejaran 
masih terus dilakukan. Misi kubu 
Prabowo selanjutnya adalah melakukan 
penjarahan di pusat-pusat perbelanjaan. 
Sasaran yang terdekat adalah Sarinah, 
KPU dan Bawaslu. Kemudian merembet 
ke pinggiran daerah Pluit dan Kelapa 
Gading. Tapi rencana penjarahan itu 
macet dan belum sempurna kalau 
dilaksanakan, karena isu penembakan 
tidak terlalu ramai dibicarakan. 
Masyarakat masih percaya dengan TNI 
dan Polri. Guna menghentikan 
propaganda kubu Prabowo yang sudah 
menyiapkan video penembakan, yang 
rencananya akan disebarkan di seluruh 
jaringan sosial media, Pemerintah cepat 
merespon dengan mematikan semua 
fitur berbagi gambar dan video di FB, IG 
dan WA selama beberapa jam. Sehingga 
rencana propaganda dan provokasi yang 
disiapkan gagal total. Dana yang sudah 
dibayarkan ke seluruh platform sosial 
media itupun tidak bisa ditarik lagi meski 
service sudah dilakukan. Skenario 
selanjutnya yang dibicarakan di dalam 
pesawat menuju Brunei adalah 

pembakaran rumah-rumah Duta Besar 
negara sahabat. Rumah di sepanjang 
jalan Diponegoro dan rumah Dubes 
Australia di dekat Taman Suropati. Ini 
dilakukan untuk mencari pemberitaan 
media asing agar Indonesia dikesankan 
Chaos dan mengarah ke darurat militer. 
Sebagian skenario tidak terlaksana 
karena TNI Polri kompak bersinergi. 
Faktor lain yang membuat beberapa 
rencana gagal dilakukan adalah karena 
proposal kerusuhan yang dibuat Rizik 
dan ditandatangani/disetujui oleh 
Prabowo, kepada Cendana tidak cair 
sepenuhnya. Saat mereka tiba di Brunei, 
dana yang cair hanya puluhan miliar 
rupiah. Sehingga massa tidak banyak 
berkumpul, dan preman yang disiapkan 
untuk menjarah mall serta membakar 
rumah-rumah Dubes tidak mencapai 
kata sepakat dengan budget minim. Tapi 
meski begitu, Polri dan TNI tetap 
menyiagakan pasukannya sebanyak 
mungkin untuk antisipasi, karena segala 
sesuatunya bisa saja terjadi. Satu lagi, 
alasan Tanah Abang menjadi tempat 
kerusuhan adalah karena Prabowo 
punya anak buah preman di sana. 
Setidaknya ada 3 Mayjen dan satu 
Letkol yang terlibat langsung dalam 
eksekusi kerusuhan ini. nama-nama 
tersebut juga sudah ada di tangan Polisi, 
untuk segera dilakukan penangkapan 
sesuai hukum dan undang-undang yang 
berlaku. Persis seperti instruksi Presiden 
sore kemarin 

Kalau untuk 
urusan negara, Jokowi paling jago. 
Kenapa? Karena dia bisa membuat 
musuhnya merasa nyaman, tapi lama 
kelamaan, api sekecil apapun akan 
membuat tubuh sang musuh mendidih 
lemas lunglai. Dan satu per satu dari 
mereka mulai mati di dalam nyaman. 
Dengan ketegasan Presiden Jokowi 
yang semacam ini dalam melindung 
NKRI, kita yakin seyakin-yakinnya jika 
sebentar lagi baik Prabowo maupun 
Amien Rais akan segera 
mempertanggungjawabkan semua 
perbuatannya. Tidak Ada Ruang Lagi 
Untuk Perusuh-Perusuh Negara. 
#Tangkapprabowo

tidak akan memberikan 
ruang untuk perusuh-perusuh yang akan 
merusak negara Indonesia. 
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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

Rambut rontok merupakan satu 
permasalahan yang banyak dialami. 
Sebagian diakibatkan oleh perawatan 
rambut yang tidak tepat. Sementara 
sebagian orang yang lainnya tidak 
mengetahui penyebab pasti kerontokan 
rambut yang dialami. Rambut rontok 
ternyata bukan hanya disebabkan oleh 
perawatan 
rambut yang 
tidak tepat.
Beberapa 
penyebab 
rambut rontok 
yang 
seringkali 
tidak terduga 
adalah:
Stres
Kesibukan 
sehari-hari 
dengan 
segala 
permasalahan
nya, dapat 
membuat 
seseorang 
merasa stres. 
Stres dapat 
meningkatkan 
kadar 
testosteron, yang dapat memengaruhi 
siklus pertumbuhan rambut. Rambut 
rontok merupakan salah satu akibat 
yang ditimbulkan oleh stres.
Kehamilan
Di masa kehamilan hingga setelah 
melahirkan adalah masa-masa di mana 
seorang wanita rentan untuk 
mengalami kerontokan rambut.
 Bahkan 50 persen wanita mengalami 
rambut rontok setelah melahirkan. Hal 
ini terjadi akibat adanya 

Beberapa Penyebab Rambut Rontok

ketidakseimbangan hormon.
Anemia
Saat terjadi anemia, tubuh tidak memiliki 
sel darah merah yang cukup, yang dapat 
mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh, 
termasuk ke rambut Anda. Kondisi itulah 
yang menyebabkan kerontokan pada 
rambut. Bila Anda memiliki riwayat 

anemia, 
sebaiknya 
Anda 
berusaha 
untuk 
mengatasiny
a agar dapat 
terbebas dari 
rambut 
rontok.
Ikat rambut
Mengikat 
rambut 
mungkin 
dapat 
mendukung 
penampilan 
Anda. 
Namun 
mengikat 
rambut terlalu 
kuat, dapat 
menyebabka

n rambut Anda rontok. Hindari untuk 
mengikat rambut terlalu kuat, dan 
lepaslah ikatan rambut Anda sesegera 
mungkin.
Hair dryer
Sering menggunakan hair dryer atau alat 
catok juga dapat membuat rambut Anda 
rontok. Suhu panas pada alat-alat 
tersebutlah yang menjadi penyebabnya. 
Anda sebaiknya membatasi 
penggunaannya, agar rambut tetap 
tumbuh dengan sehat.
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Aksi massa pada 21-22 Mei yang 
dilakukan di pusat ibu kota usai Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 
pemenang pemilihan presiden (pilpres) 
2019 berbuntut ricuh hingga 
mengakibatkan belasan mobil dan 
motor hangus terbakar di sekitar 
Asrama Brimob, Pertamburan, Jakarta 
Pusat. Pemilik kendaraan pribadi yang 
mengasuransikan mobil atau motornya 
bisa mengajukan klaim kepada 
perusahaan asuransi umum. Namun, 
ada syarat yang harus dipenuhi 
sebelum mereka mengajukan klaim 
tersebut.Direktur Utama PT Asuransi 
Wahana Tata (Aswata) Christian 
Wanandi mengatakan tidak semua 
pemilik polis asuransi kendaraan bisa 
serta merta mengajukan klaim jika mobil 
atau motornya rusak akibat kerusuhan. 
Sebab, tak semua produk asuransi jenis 
tersebut menjamin kerusakan karena 
bentrokan atau kerusuhan.
"Jadi bisa diklaim, selama dalam polis 
asuransi kendaraan tersebut dicover 
kondisi huru hara, terorisme, dan 
sabotase," ucap Christian kepada 
CNNIndonesia.com, Kamis (23/5).
Hal ini yang harus diperhatian setiap 
nasabah ketika membeli produk 
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asuransi. Pasalnya, tak semua 
perusahaan umum menawarkan kondisi 
huru hara, terorisme, dan sabotase di 
dalam produk asuransi kendaraan.
"Biasanya dalam polis standar tidak 
termasuk, jadi harus ada tambahan atau 
optional, atau rider," katanya.
Sementara, ia menyatakan selama ini tak 
semua nasabah mau membeli tambahan 
fasilitas tersebut karena ada harga yang 
harus dibayar lebih dibandingkan hanya 
produk asuransi kendaraan biasa. "Jadi 
semuanya tergantung pilihan nasabah," 
jelas Christian.Jika sudah memiliki produk 
asuransi yang memiliki fitur tambahan 
huru hara, nasabah bisa mengajukan 
klaim ke perusahaan asuransi umum 
tempat ia membeli produk tersebut. 
Christian menyebut prosesnya sama 
seperti pengajuan klaim pada umumnya.
"Bahwa harus lapor dalam 2x24 jam, lalu 
nanti kami survei. Kalau kerusakan lebih 
dari 75 persen maka diganti total loss," 
tutur Christian.Jika kerusakan di bawah 
75 persen, tambah dia, perusahaan 
asuransi hanya akan menanggung sesuai 
dengan tingkat kerusakan kendaraannya. 
"Biasanya diganti atau perbaiki sampai 
menjadi kondisi baru lagi," pungkas 
Christian.

Walau cenderung menyerang orang tua 
dan dewasa, bukan tidak mungkin 
penyakit Rematik dialami oleh anak 
muda. Untuk itu sudah sepatutnya 
generasi muda mulai sadar pentingnya 
menjalankan pola hidup sehat. Karena 
kebiasaan baik yang dipupuk sejak dini, 
akan berdampak baik di kemudian hari. 
Untuk menghindari ancaman penyakit 
rematik sejak dini dengan langkah 
mudah berikut ini.
Olahraga Teratur
Beberapa manfaat yang bisa didapat 
dari berolahraga untuk para penderita 
rematik adalah memperkuat jaringan 
ikat ligamen, tendon serta otot. Selain 
itu, olahraga juga dapat meningkatkan 
aliran darah ke otot dan sendi, serta 
meningkatkan pengeluaran hormon 
endorfin yang merupakan pembunuh 
alami rasa nyeri. 

Cara Mencegah Rematik

Berjalan kecil di atas kerikil
Setiap penekanan yang terjadi pada titik 
saraf-saraf dari telapak kaki merangsang 
aliran darah untuk mengalir lebih lancar 
dan mengurangi kelelahan akibat 
peredaran darah yang tidak lancar.
Sering konsumsi sayuran
Cobalah untuk memasukan sayuran ke 
dalam menu harian Anda. Jenis sayuran 
yang disarankan adalah yang kaya akan 
zat Beta Karoten dan Vitamin C karena 
dapat memberikan manfaat antioksidan.
Kurangi gaya hidup begadang
Hindarilah kebiasaan begadang mulai 
sekarang. Karena penderita rematik 
dianjurkan untuk mengurangi begadang, 
dan dianjurkan untuk lebih banyak 
istirahat. Hal tersebut bertujuan agar sendi 
tubuh tidak terlalu banyak beraktivitas 
pada malam hari setelah lelah seharian 
bergerak
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Belakangan, buntut Administrasi 
presiden Trump memasukkan Huawei 
ke daftar hitam Departemen 
Perdagangan AS, Huawei kehilangan 
lisensi Android.Hal ini dikarenakan 
perusahaan yang masuk daftar hitam 
tersebut tak bisa melakukan bisnis 
dengan perusahaan AS.
Deretan perusahaan AS ini termasuk 
Android yang merupakan produk 
Google, yang kita tahu adalah 
perusahaan asal AS. Selebihnya, 
terdapat Qualcomm dan Intel untuk 
pasokan chip, dan masih banyak 
perusahaan AS lainnya.Dengan ini, 
sudah banyak sekali orang yang 
menjual perangkat Huawei miliknya, 
karena dipastikan ke depannya tidak 
akan ada pembaruan Android Q 
ataupun pembaruan keamanan.
Apakah Anda juga harus menjual 
perangkat Anda? Tunggu dulu. Ada 
beberapa hal yang harus 
dipertimbangkan. Paling baik adalah 
menunggu kabar lebih lanjut.Pasalnya, 
Huawei sendiri mengutip laman 
Android Authority, menyebut bahwa 
mereka akan terus menyediakan 
pembaruan keamanan dan layanan 
purna jual untuk semua produk 
smartphone serta tablet Huawei, dan 
tak lupa Honor, yang kini telah dijual 
dan masih tersedia secara 

Nasib Huawei Setelah Android Dijual

global.Sehingga, pembaruan versi Huawei 
untuk perangkat yang telah ada di rak 
toko, ritel, atau e-commerce, mungkin 
masih akan muncul meskipun pembaruan 
ini mungkin bukan besutan Google.
Kedua, Departemen Perdagangan AS 
membuat lisensi sementara dengan durasi 
90 hari yang mengembalikan hak Huawei 
untuk mendapatkan pembaharuan 
Android. Namun tak bisa dipastikan, pasca 
90 hari tersebut pembaharuan ini bisa 
didapatkan kembali atau tidak.Ketiga, 
diharapkan Huawei bisa bernegosiasi 
dengan pemerintah AS, khususnya 
administrasi Trump, agar permasalahan ini 
bisa ditangguhkan kurang dari 90 
hari.Mengingat berbagai sentimen yang 
dilayangkan administrasi Trump terhadap 
Huawei, terutama soal modifikasi atau 
pencurian informasi, serta spionase yang 
tak terdeteksi, harusnya Huawei memiliki 
cukup bukti untuk membuktikan 
ketidakbenaran tuduhan tersebut. Serta 
Huawei juga dapat memberikan jaminan 
keamanan dan enkripsi ketika 
perangkatnya digunakan secara luas di 
AS.Nah, dengan sedikit keberuntungan, 
kita bisa berharap banyak kalau lisensi 
Android akan kembali lagi ke tangan 
Huawei. Selain itu, tentu jika Anda menjual 
perangkat Huawei Anda sekarang, harga 
akan jatuh karena kepastian untuk 
memiliki Android masih belum jelas. 

Mahkamah Konstitusi sudah siap 
menangangi gugatan sengketa hasil 
pemilu 2019 yang diajukan para peserta 
pemilu 2019. Sejak Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) menetapkan hasil pemilu 
pada 21 Mei 2019, MK langsung 
membuka meja pendaftaran. Batas 
akhir pendaftaran gugatan untuk 
pemilihan legislatif adalah dini hari tadi, 
tepatnya Jumat (24/5/2019) pukul 01.46 
WIB. Sedangkan untuk gugatan hasil 
pilpres, batas waktunya adalah pukul 
24.00 WIB nanti. Dalam menangani 
gugatan, MK telah menyiapkan 
serangkaian tahapan dan juga 
persyaratan yang harus dijalani peserta 
pemilu.
 Berikut ini adalah sejumlah hal yang 
perlu diketahui terkait penangangn 
gugatan sengketa pemilu di MK: 
1. Persyaratan Juru bicara Mahkamah 
Konstitusi Fajar Laksono 
menyampaikan persyaratan apa saja 
yang harus dibawa oleh peserta pemilu 
sebagai pemohon dalam gugatannya. 
Peserta pemilu harus membuat 
permohonan tertulis rangkap empat 
yang isinya adalah identitas pemohon, 
surat kuasa, uraian mengenai 
kewenangan MK, kedudukan hukum, 

Seputar Gugatan Pemilu Di MK

tenggat waktu pengajuan permohonan, 
posita gugatan, dan petitum. 
 Posita berisi mengenai hal apa yang 
dipersoalkan, sedangkan petitum berisi 
tuntutan apa yang diminta. "Apa yang 
dipersoalkan? Apakah kecurangan? 
Terjadi di mana? Kalau kesalahan 
penghitungannya di mana? Kemudian 
ada petitumnya, yaitu apa yang diminta," 
ujar Fajar. Selain itu, alat bukti juga harus 
dibawa pada saat pendaftaran. Dalam 
pendaftaran sengketa pilpres, pemohon 
tidak memiliki kesempatan untuk 
memperbaiki berkas. Tambahan berkas 
atau alat bukti yang kurang bisa langsung 
dilakukan dalam persidangan. Namun, 
peserta pileg mendapat kesempatan 
memperbaiki berkas permohonan selama 
3x24 jam. Perbedaan ini karena gugatan 
pileg melibatkan banyak caleg dan partai 
politik. Berkas yang lengkap sejak awal 
akan mempermudah proses persidangan. 
Sementara, gugatan pilpres umumnya 
hanya dilakukan satu pihak saja sehingga 
proses sidangnya lebih sederhana. 
2. Alat bukti kuat Untuk memenangkan 
gugatan, Fajar mengatakan, peserta 
pemilu harus bisa membuktikan 
tuduhannya. Jika peserta pemilu atau 
pemohon menuduh ada kecurangan 
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terstruktur, sistematis, dan masif dalam 
pemilu, maka harus membuktikannya 
sendiri. 
"Semua permohonan itu yang pasti kan 
dalilnya begini. Di persidangan, 
terutama di MK, siapa yang 
mendalilkan, dia wajib 
membuktikannya. Bukan orang lain 
yang membuktikan, melainkan dia 
sendiri," ujar Fajar. 
Dengan demikian, 
diterima atau 
ditolaknya sebuah 
gugatan 
tergantung 
bagaimana 
pemohon 
membuktikannya. 
Fajar mengatakan, 
alat bukti yang 
kuat memang 
dibutuhkan untuk 
memenangkan 
gugatan itu. 
Gugatan biasanya sulit diterima jika 
tuduhan kecurangan hanya berupa 
klaim tanpa alat bukti. "Oleh karena itu, 
yang perlu dipersiapkan, bukan hanya 
Prabowo-Sandi, melainkan semua 
pemohon, itu dalil permohonan harus 
didukung dengan bukti yang kuat. 
Jangan asal klaim, jangan asal asumsi 
semata, tetapi disertai dengan bukti," 
ujar Fajar.
 3. Pilpres prioritas Fajar mengatakan, 
MK memprioritaskan penanganan 
gugatan sengketa hasil pilpres terlebih 
dahulu. Gugatan hasil pilpres akan 
diregistrasi oleh MK pada 11 Juni atau 
setelah Hari Raya Idul Fitri. MK harus 
menggelar sidang penanganannya 
maksimal tujuh hari setelah registrasi 
perkara. "Jadi kita prioritaskan dulu 
pilpres. Setelah selesai sidang pilpres, 
baru kira mulai perkara pileg," kata dia. 
Gugatan sengketa pileg akan mulai 
diregistrasi pada 1 Juli 2019. 4. Waktu 
sidang Sidang untuk gugatan pilpres 
akan dimulai sejak 14 Juni 2019. 
Setelah gugatannya diregistrasi pada 
11 Juni, MK akan membuka sidang 
pendahuluan sengketa pilpres pada 14 
Juni. "Pada sidang itu nanti pemohon 
akan diundang dipanggil ke MK 

termasuk juga termohon. Agendanya 
mendengarkan permohonan pemohon," 
ujar Fajar. Nantinya, termohon dan pihak 
terkait juga langsung memberikan 
jawaban dalam sidang itu. Sidang 
dilanjutkan pada 17 Juni, dengan agenda 
pemeriksaan atau pembuktian. Pada 
kesempatan itu, nantinya pemohon akan 
menunjukan bukti-bukti. Termohon juga 
akan menjawab tuduhan dari pemohon. 

"Baru kemudian 
nanti setelah 
selesai 
pembahasan oleh 
hakim 
berdasarkan fakta 
persidangan, 
berdasarkan bukti. 
Nanti tanggal 28 
Juni akan ada 
putusan," ujar 
Fajar. Sementara 
untuk pileg, 
gugatan 
perkaranya akan 

diregistrasi pada 1 Juli. Fajar 
mengatakan, Undang-Undang mengatur 
bahwa gugatan sengketa pileg harus 
selesai setelah 30 hari kerja sejak 
gugatan diregistrasi. Artinya, sidang 
sengketa hasil pileg akan selesai pada 9 
Agustus. Untuk sidang pembuktiannya 
rencananya akan digelar pada 9 Juli. 
"Untuk pileg karena gugatannya lebih 
banyak sidangnya akan digelar dalam 
tiga panel," ujar Fajar. Tiap panel akan 
menggelar sidang gugatan hasil pileg 
secara simultan berdasarkan provinsi. 5. 
Independensi hakim Ketua Mahkamah 
Konstitusi Anwar Usman menjamin 
bahwa hakim-hakim yang menangani 
sidang gugatan sengketa perselisihan 
hasil pemilu independen. Hakim juga 
tidak akan terpengaruh dengan tekanan 
di luar persidangan. "Yang jelas 
independensi itu dijamin 100 persen. 
Dari sembilan hakim konstitusi 
semuanya independensinya bisa 
dijamin," ujar Anwar. Anwar mengatakan, 
persidangan tersebut akan digelar 
secara terbuka. Saat ini, MK juga siap 
menerima pendaftaran gugatan dari para 
peserta pemilu. "Kami siap tunggu di sini 
berapapun permohonan yang masuk," 
ujar dia.
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 Presiden Filipina Rodrigo Duterte 
memerintahkan pejabatnya menyewa 
perusahaan pelayaran swasta untuk 
mengirim 69 kontainer sampah ke 
Kanada.Duterte mengancam akan 
meninggalkan kontainer tersebut di 
perairan 
Kanada jika 
negara itu tidak 
juga menarik 
kembali 
sampah yang 
dikirim ke 
Filipina."Filipina 
sebagai negara 
berdaulat yang 
merdeka, tidak 
boleh 
diperlakukan 
sebagai 
sampah oleh 
negara asing 
lainnya," kata 
juru bicara kepresidenan Salvador 
Panelo, sebagaimana dikutip dari The 
Guardian pada Kamis 
(22/5/).Merespons hal tersebut, Kanada 
mengatakan limbah yang diekspor ke 
Filipina antara 2013 dan 2014, adalah 
transaksi komersial yang dilakukan 
tanpa persetujuan pemerintah.Sejauh 
ini pemerintah Kanada sudah setuju 
untuk mengambil kembali sampah 
tersebut, kedua negara sedang dalam 
proses mengatur pengembaliannya. 
Tetapi, Kanada melewatkan tenggat 
waktu yang ditetapkan oleh Filipina, 
yakni pada 15 Mei, untuk menarik 
kembali kiriman sampah 
tersebut.Sebagai peringatan, 
pemerintah Filipina pun menarik 
seluruh diplomat top negara itu dari 
Kanada pada pekan lalu."Jelas, 
Kanada tidak menganggap serius 
masalah ini atau negara kami. Rakyat 
Filipina sangat terhina tentang Kanada 
yang memperlakukan negara ini 
sebagai tempat pembuangan sampah," 
kata Panelo.Pada hari Rabu, Kanada 
mengatakan telah menyewa sebuah 

Deterte Ancam Kanada Masalah Sampah

Internasional

perusahaan, Bollore Logistics Canada, 
"untuk membawa limbah kembali ke 
Kanada secepat mungkin," menurut 
sebuah pernyataan pemerintah.
"Pemindahan itu akan selesai pada akhir 
Juni, karena limbah tersebut harus 

dirawat 
dengan 
aman untuk 
memenuhi 
persyaratan 
keselamatan 
dan 
kesehatan 
Kanada," 
kata 
pernyataan 
itu.
Filipina telah 
membuat 
beberapa 
protes 
diplomatik ke 

Kanada sejak pengadilan 2016 
memutuskan bahwa sampah harus 
dikembalikan.Kiriman limbah itu diberi 
label sampah plastik daur ulang, tetapi 
ketika sampai di Filipina, kontainer terkait 
justru turut memuat popok bekas, koran, 
dan kemasan plastik.Sementara itu, 
Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia 
Freeland berbicara dengan mitranya dari 
Filipina, Teodoro Locsin, tentang konflik 
terkait isu limbah pada pekan lalu.
"Seperti yang saya sebutkan kepada 
menteri luar negeri mereka minggu lalu, 
kami berkomitmen untuk menyelesaikan 
masalah ini secepat mungkin," kata 
Freeland dalam pernyataannya, Rabu 22 
Mei.Namun, menurut beberapa pihak, 
selesainya masalah tersebut tidak serta 
merta berpotensi mempererat hubungan 
kedua negara.Tahun lalu, Duterte 
memerintahkan militer Filipina untuk 
membatalkan kesepakatan pembelian 16 
helikopter dari Kanada senilai CAD 233 
juta (setara Rp 2,5 triliun), setelah Ottawa 
mengaku khawatir unit tersebut 
digunakan untuk memerangi 
pemberontak di Pulau Mindanao.

Kabar mengenai kemungkinan Pentagon 
mengirimkan sekitar 10.000 pasukan 
militer tambahan ke Timur Tengah, 
kembali memicu konflik antara Gedung 
Putih dan Kongres Amerika Serikat (AS).
Pejabat pentagon dikabarkan akan 
memberikan pengarahan singkat kepada 
anggota senior tim keamanan nasional 
Presiden Donald Trump untuk 
menjelaskan tentang rencana 
pengiriman pasukan ke Timur Tengah, 
pada Kamis (23/5/2019).
Pekan lalu, Kongres AS telah meminta 
penjelasan pemerintah terkait kabar 
bahwa AS merencanakan invasi ke Iran 
dengan mengirim sekitar 120.000 
pasukan ke Timur Tengah dan peralatan 
tempur.Namun pada Selasa (21/5), 
penjabat Menteri Pertahanan AS, Patrick 
Shanahan, telah memberi penjelasan 
kepada Kongres AS bahwa pemerintah 
tidak ingin ketegangan meningkat dan 
memicu perang dengan Iran.
Kongres AS meminta penjelasan dari 
Shanahan, karena ingin mengetahui 
motif pemerintah untuk mengirim kapal 
perang ke Timur Tengah, dan sikap 
pemerintah terhadap Iran. 
Kabar mengenai rencana pengiriman 
120.000 pasukan AS dilaporkan The 
New York Times, pekan lalu.Terkait 
dengan penjelasan Shanahan, Kongres 
AS menyerukan agar pemerintahan 

Kongres Dan Gedung Putih Kembali Konflik
Trump tidak gegabahdalam menyikapi 
ketegangan dengan Iran, apalagi dengan 
mengirim pasukan ke wilayah Timur 
Tengah yang rawan konflik.
Namun kabar mengenai kemungkinan 
Pentagon sedang mempertimbangkan 
untuk mengirim pasukan tambahan ke 
Timur Tengah karena diminta Pusat 
Komando AS, membuat Kongres kembali 
mempertanyakan motif dan sikap Gedung 
Putih terhadap Iran.
Belum jelas pihak mana yang 
mengagendakan pertemuan pejabat 
Pentagon dan Gedung Putih terkait 
rencana pengiriman pasukan tambahan ke 
Timur Tengah, dan belum dipastikan 
apakah Presiden AS, Donald Trump, akan 
hadir. Yang pasti, pengiriman pasukan 
dalam jumlah besar membutuhkan 
persetujuan dari Presiden AS.
Seorang pejabat Gedung Putih 
menyatakan Trump telah meminta 
pengawasan ketat terhadap setiap per 
gerakan militer Iran, menyusul laporan 
intelijen bahwa ada peningkatan pasukan 
Iran yang bersiap menyerang pasukan AS 
di Timur Tengah, pekan lalu.
“Pengawasan sudah dilakukan untuk 
mengamati kemungkinan peningkatan 
pasukan Iran baik di darat maupun laut, 
tetapi tidak ada indikator yang mengarah 
pada serangan, namun kita tetap 
waspada,” ujar sumber Pentagon.
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 Presiden Filipina Rodrigo Duterte 
memerintahkan pejabatnya menyewa 
perusahaan pelayaran swasta untuk 
mengirim 69 kontainer sampah ke 
Kanada.Duterte mengancam akan 
meninggalkan kontainer tersebut di 
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tanpa persetujuan pemerintah.Sejauh 
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tersebut, kedua negara sedang dalam 
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kata 
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Mei.Namun, menurut beberapa pihak, 
selesainya masalah tersebut tidak serta 
merta berpotensi mempererat hubungan 
kedua negara.Tahun lalu, Duterte 
memerintahkan militer Filipina untuk 
membatalkan kesepakatan pembelian 16 
helikopter dari Kanada senilai CAD 233 
juta (setara Rp 2,5 triliun), setelah Ottawa 
mengaku khawatir unit tersebut 
digunakan untuk memerangi 
pemberontak di Pulau Mindanao.

Kabar mengenai kemungkinan Pentagon 
mengirimkan sekitar 10.000 pasukan 
militer tambahan ke Timur Tengah, 
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Presiden Donald Trump untuk 
menjelaskan tentang rencana 
pengiriman pasukan ke Timur Tengah, 
pada Kamis (23/5/2019).
Pekan lalu, Kongres AS telah meminta 
penjelasan pemerintah terkait kabar 
bahwa AS merencanakan invasi ke Iran 
dengan mengirim sekitar 120.000 
pasukan ke Timur Tengah dan peralatan 
tempur.Namun pada Selasa (21/5), 
penjabat Menteri Pertahanan AS, Patrick 
Shanahan, telah memberi penjelasan 
kepada Kongres AS bahwa pemerintah 
tidak ingin ketegangan meningkat dan 
memicu perang dengan Iran.
Kongres AS meminta penjelasan dari 
Shanahan, karena ingin mengetahui 
motif pemerintah untuk mengirim kapal 
perang ke Timur Tengah, dan sikap 
pemerintah terhadap Iran. 
Kabar mengenai rencana pengiriman 
120.000 pasukan AS dilaporkan The 
New York Times, pekan lalu.Terkait 
dengan penjelasan Shanahan, Kongres 
AS menyerukan agar pemerintahan 

Kongres Dan Gedung Putih Kembali Konflik
Trump tidak gegabahdalam menyikapi 
ketegangan dengan Iran, apalagi dengan 
mengirim pasukan ke wilayah Timur 
Tengah yang rawan konflik.
Namun kabar mengenai kemungkinan 
Pentagon sedang mempertimbangkan 
untuk mengirim pasukan tambahan ke 
Timur Tengah karena diminta Pusat 
Komando AS, membuat Kongres kembali 
mempertanyakan motif dan sikap Gedung 
Putih terhadap Iran.
Belum jelas pihak mana yang 
mengagendakan pertemuan pejabat 
Pentagon dan Gedung Putih terkait 
rencana pengiriman pasukan tambahan ke 
Timur Tengah, dan belum dipastikan 
apakah Presiden AS, Donald Trump, akan 
hadir. Yang pasti, pengiriman pasukan 
dalam jumlah besar membutuhkan 
persetujuan dari Presiden AS.
Seorang pejabat Gedung Putih 
menyatakan Trump telah meminta 
pengawasan ketat terhadap setiap per 
gerakan militer Iran, menyusul laporan 
intelijen bahwa ada peningkatan pasukan 
Iran yang bersiap menyerang pasukan AS 
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“Pengawasan sudah dilakukan untuk 
mengamati kemungkinan peningkatan 
pasukan Iran baik di darat maupun laut, 
tetapi tidak ada indikator yang mengarah 
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waspada,” ujar sumber Pentagon.
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China menyatakan telah melayangkan 
nota protes setelah dua kapal persng 
Amerika Serikat memasuki Selat Taiwan 
di tengah tensi dua negara yang 
memanas. Angkatan Laut AS 
menyatakan kapal perusak USS Preble 
dan kapal logistik USNS Walter S Diehl 
melakukan transit rutin "sesuai dengan 
hukum internasional" Rabu (22/5/2019).  
Dilansir AFP Kamis (23/5/2019), 
berlabuhnya dua kapal itu merupakan 
komitmen AS dalam memastikan 
kawasan Indo-Pasifik yang bebas serta 
terbuka, demikian pernyataan AL. 
"Angkatan Laut AS bakal terus 
melanjutkan operasi penerbangan dan 
pelayaran di mana pun selama 
diperbolehkan oleh peraturan 
internasional," ujar militer. Langkah 
kapal perang AS yang melaksanakan 
latihan "navigasi bebas" di perairan 
sempit yang memisahkan China 
daratan dan Taiwan sering memantik 
amarah Beijing. 
Pun dengan transitnya dua kapal 
perang itu, China menyatakan setiap 
kapal yang melewati selat itu 
merupakan bentuk pelanggaran 
terhadap kedaulatan mereka. Adapun 
bagi AS dan sekutunya, perairan di 
Selat Taiwan merupakan kawasan 
internasional yang tentu saja terbuka 

Kapal Perang AS Masuk Ke Selat Taiwan
bagi negara mana pun di dunia ini. "Kami 
telah mengajukan protes serius melalui 
perwakilan kami yang ada di AS," ujar juru 
bicara Kementerian Luar Negeri China Lu 
Kang di konferensi pers. Pelayaran itu 
terjadi di tengah ketegangan dua negara 
karena perang dagang dan upaya 
Washington mengadang raksasa 
telekomunikasi China Huawei karena 
masalah keamanan. Berlabuhnya dua 
kapal perang itu juga terjadi setelah AS 
menggelar latihan gabungan bersama 
Jepang, Korea Selatan, dan Australia 
bertajuk Pacific Vanguard. Latihan itu 
bakal digelar di dekat Guam, dan 
melibatkan sekitar 3.000 pelaut dari 
empat negara yang berfokus antara lain 
perang anti-kapal selam dan operasi 
kontra-serangan udara. April lalu, China 
marah dan mengerahkan angkatan 
lautnya untuk menangkal kapal perang 
Perancis yang berada di Selat Taiwan, 
dengan Beijing melayangkan nota protes. 
China masih menganggap Taiwan 
sebagai bagian dari teritorinya yang harus 
dipersatukan kembali meski dua wilayah 
itu sudah terpisah sejak berakhirnya 
perang sipil pada 1949. Secara 
diplomatik, Gedung Putih mengakui 
China. Namun, mereka masih menjalin 
relasi dengan Taipei yang diperlihatkan 
melalui kerja sama di bidang militer.
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Kematian Migran Anak Di Tahanan AS

Amerika

Kematian migran anak di tahanan 
Amerika Serikat tidak diumumkan 
kepada publik. Seperti dilaporkan BBC, 
Jumat (24/5), kasus kematian ini 
merupakan yang keenam kalinya 
dalam delapan bulan terakhir.
Seorang migran anak asal El Salvador 
meninggal dalam tahanan Amerika 
tahun lalu, dalam satu kasus yang 
belum pernah dilaporkan sebelumnya.
Anak itu memiliki sejarah penyakit 
jantung bawaan dan meninggal bulan 
September tahun lalu di sebuah rumah 
sakit di Nebraska, menurut pihak 
berwenang. Nama, kapan dan 
bagaimana ia masuk ke Amerika tidak 
diungkapkan kepada publik.
Sementara itu Partai Demokrat 
menuntut agar ada penyelidikan 
terhadap kematian-kematian ini.
Presiden Donald Trump telah berjanji 
untuk memberantas imigrasi ilegal di 
perbatasan Amerika - Meksiko di 
tengah meningkatnya jumlah orang 
yang mencoba melintasi batas dalam 
beberapa bulan terakhir.Trump 
berulang kali mengkritik Demokrat 
karena mementang rencana 
kebijakannya soal imigrasi dan 
mengumumkan krisis nasional imigrasi 
dan pembangunan dinding perbatasan.
“Anak perempuan El Salvador ini 
diketahui dirawat di fasilitas kesehatan 

di Office of Refugee Resettlement di San 
Antonio, Texas, dan berada dalam 
keadaan rapuh secara medis pada 
tanggal 4 Maret 2018," kata Mark Weber, 
juru bicara Department of Health and 
Human Services (HHS) yang 
menyediakan perawatan bagi anak yang 
tak ditemani orang dewasa.
Seiring dengan prosedur operasi yang 
diketahui, anak ini mengalami koma. 
Sesudah dibolehkan meninggalkan 
rumah sakit, ia dibawa ke fasilitas 
perawatan di Phoenix, Arizona.
Pada tanggal 26 September, anak 
migran iru ditransfer ke fasilitas 
perawatan di Omaha, Nebraska agar 
"lebih dekat dengan keluarganya". Tapi 
dia meninggal tiga hari kemudian.
Pihak berwenang tak diwajibkan untuk 
mengumumkan kematian ini kepada 
publik. Kasus ini menandai kematian 
pertama migran anak dalam tahanan 
pemerintah federal sejak tahun 2010.
Bicara kepada CBS News, anggota 
Kongres asal Partai Joaquin Castro 
menuduh pemerintah telah 
menyembunyikan kematian itu.
"Memalukan bahwa seorang anak telah 
mati dalam tahanan pemerintah dan 
pemerintahan Trump tidak 
memberitahukan kepada siapapun," kata 
Castro yang bicara tentang "kematian 
beruntun" di kawasan perbatasan.
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Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359
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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

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

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359

p1p1

Disewakan kamar besar dengan
walk in closet, ada internet dekat
jalur bis. 8xx Porter st.
Hub : 347 - 406 - 2587 jk1

Perdana Menteri India Narendra Modi 
hari ini berjanji akan menyatukan 
negaranya setelah meraih kemenangan 
dalam pemilihan umum. Partai 
pendukungnya terlihat akan meraih kursi 
mayoritas di parlemen.
Dikutip dari laman Reuters, Kamis 
(23/5), data resmi dari Komisi Pemilihan 
Umum menyatakan, partai nasionalis 
Hindu pendukung Modi, Bhratiya Janata 
Party (BJP) memimpin perolehan 298 
kursi dari 542 kursi parlemen.
 Angka itu lebih tinggi dari pada saat 
2014 ketika BJP meraih 282 
kursi.Kemenangan suara kursi mayoritas 
dalam dua pemilu terakhir berturut-turut 
ini merupakan yang pertama kali terjadi 
sejak 1984."Bersama-sama kita akan 
membangun India yang kuat yang 
inklusif," kata Modi dalam akun 
Twitternya hari ini.
 "India menang lagi!"
Kemenangan Modi ini mendongkrak 
pasar keuangan dan para investor 
berharap pemerintah akan melanjutkan 

reformasi ekonomi. Pemerintahan Modi 
akan didesak untuk menciptakan 
lapangan kerja bagi puluhan ribu generasi 
usia kerja dalam beberapa tahun 
mendatang. Sektor pertanian juga 
diharapkan meraih pendapatan lebih 
besar.
"Tantangan terdekat adalah mengatasi 
pengangguran, isu pendapatan sektor 
pertanian, dan perbankan," kata Madan 
Sabnavis, kepala ekonom di Care 
Ratings, Mumbai.
Namun janji Modi untuk menyatukan India 
tampaknya tidak akan mudah karena 
kampanye BJP selama ini dikenal cukup 
memecah belah dan menekan kelompok 
minoritas muslim yang sering merasa 
dianggap warga kelas dua

PM India Kembali Menang Pemilu

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

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Negara kita memberikan ruang kepada 
warga negara asing (WNA) untuk 
beralih menjadi warga negara Indonesia 
(WNI) melalui jalur naturalisasi, 
sebagaimana yang 
dilakukan Wallace 
Din Wayli asal 
Amerika Serikat 
(AS).
Menurut Plt Kepala 
Kanwil 
Kementerian 
Hukum dan HAM 
(Kemkumham) 
Provinsi Papua 
Max Wambrauw, 
pada 23 Mei 2019, 
Wales Din Wayli, 
telah diambil 
sumpahnya 
menjadi WNI.
"Wallace sudah 42 
tahun berada di 
Papua dengan 
kegiatan yang luar 
biasa, membangun 
pendidikan khusus 
orang asli Papua," 
kata Wambrauw, 
seusai mengambil sumpah dan melantik 
Wales menjadi WNI, di Aula Kanwil 
Kemkuham Papua, Kamis.Max 
Wambrauw mengharapkan setelah 
resmi menjadi WNI, Wallace bisa 
berkolaborasi dengan program-program 
pemerindah daerah serta LSM yang ada 
di Tanah Papua.Wallace sendiri, 
merupakan pendiri sekolah “Papua 
Harapan” di Kabupaten Jayapura, 
Papua. Sebelumnya Wallace menjadi 
pilot pesawat mission aviation fellowship 
(MAF).Tapi sekarang ia sudah 
membangun sekolah khusus anak asli 
Papua yang tersebar hingga ke 
pedalaman Papua. " Wallace seorang 
pejuang pendidikan di tanah Papua. 
Membangun Papua adalah membangun 
manusianya," kata Wambrauw.
Wallace, lahir di Washington, AS, pada 
5 April 1948. Ia mengaku beralih jadi 

Wallance Warga AS Ingin Bangun Papua

Tanah Air

WNI karena kecintaannya terhadap 
Indonesia, khususnya Papua.
Pria yang sudah mahir berbahasa 
Indonesia mengatakan, “Saya begini 

karena kehendak Tuhan. 
Tuhan memanggil saya ke 
Papua untuk membantu 
sebaik mungkin di sini 
(Papua),” kata Wallace.
Menurutnya, bersama 
yayasan Papua Harapan, 
pihaknya sudah 
membangun sekolah di 
wilayah Jayapura dan 
sebagian di pedalaman 
Papua, termasuk 
membangun klinik 
kesehatan.
Harapan Wallace ke depan 
bisa membangun sebuah 
sistem kesehatan yang 
paling baik untuk anak-
anak kita di pedalaman.
"Saya lihat potensi 
pendidikan yang luar biasa 
dalam diri anak-anak 
Papua tetapi kesempatan 
belum ada. Kami mau kasih 
mereka kesempatan dan 

waktu sebaik-baiknya dan maju bersaing 
dengan seluruh dunia," 
ujarnyaDijelaskannya, sekolah pada 
Yayasan Papua Harapan menerima anak-
anak Papua dari tingkat TK dan SD. 
Namun ke delan akan dibangun sekolah 
untuk anak-anak SMP dan SMA di 
pedalaman Papua.
“Kami mulai dengan 7 orang anak Papua, 
dan dalam waktu dekat mereka akan 
diwisuda. Saya bangga sekali dengan 
mereka. Hal ini akan kami terapkan 
kepada seluruh anak Papua," jelasnya.
Enam sekolah yang telah dibuka Yayasan 
Papua Harapan di pedalaman Papua 
bekerja sama dengan Grup Lippo, yakni 
di Tolikara, Mamit, Karbaga, Koropun, 
Nautsa, Danage, dan Doboto.
Turut hadir pada acara pelantikan yakni 
isteri dan keluarga Wallace dan pejabat 
daerah setempat.
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