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belakangan ini yang sulit dipercaya, 
maka kemudian kami sempat 
menyatakan tidak ke MK," kata Dahnil 
di Jalan Kertanegara Nomor 4, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 
Selasa, 21 Mei 2019. Namun, 
keputusa
n itu 
berubah 
lantaran 
aspirasi 
dari 
daerah. 
Dahnil 
berujar 
sejumlah 
tim di 
sejumlah 
wilayah, 
di 
antaranya 
Jawa 
Timur, 
Jawa 
Tengah, 
Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, 
Sumatera Utara, dan daerah lainnya 
menyiapkan bukti-bukti pelanggaran 
yang sistematis, terstruktur, dan masif 
di pilpres 2019. "Daerah-daerah itu 
menyampaikan kepada kami agaknya 
perlu langkah-langkah konstitusional. 

Nah, ini kan ada bukti-bukti yang kuat. 
Nah itu perlu dibawa ke lembaga yang 
punya wewenang untuk menyelesaikan 
masalah itu, baik Bawaslu maupun MK," 
kata Dahnil. Mantan Ketua Umum 
Pengurus Pusat Pemuda 

Muhamm
adiyah ini 
berujar, 
Prabowo 
mendeng
ar 
aspirasi 
tersebut 
dan 
akhirnya 
memutus
kan 
mengaju
kan 
gugatan 
ke MK. 
Ketua 
Umum 
Partai 

Gerindra itu juga telah menginstruksikan 
agar Direktorat Hukum dan Advokasi 
BPN menyiapkan berkas-berkas gugatan 
yang diperlukan. "Walapun terus terang 
kami mengalami distrust terhadap 
institusi hukum tapi karena ada desakan 
dari para pendukung, terutama daerah 

 

 

yang mereka merasakan dicurangi 
dengan sangat, maka kami memutuskan 
untuk melakukan langkah hukum," ucap 
Dahnil. 

Mahkamah 
Konstitusi menunggu laporan Calon 
Presiden Nomor Urut 02 Prabowo 
Subianto - Sandiaga Uno yang ingin 
menggugat hasil rekapitulasi suara 

Setelah ditetapkan sebagai 
pihak yang kalah, pihak 02, melalui Tim 
kuasa hukum Badan Pemenangan 
Nasional (BPN) Prabowo Subianto-
Sandiaga Uno, berkeputusan untuk 
menggugat hasil tersebut. 

Pilpres 2019. Juru Bica MK, Fajar 
Laksono mengatakan  bahwa 
lembaganya telah memiliki jadwal 
penanganan perkara Perselisihan Hasil 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden. "Tanggal 23-25 Mei 2019 itu 
tahapan pengajuan permohonan 
pemohon," ujar Fajar saat dihubungi 
Tempo, Selasa, 21 Mei 2019. Tahapan 
selanjutnya, kata Fajar yakni 
pemeriksaan kelengkapan 
permohonan pada tanggal 23-31 Mei. 
Pada tanggal 11 Juni, MK akan 
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melakukan pencatatan permohonan  
dalam buku registrasi perkara konstitusi 
(BPRK). "Tanggal 11 Juni juga menjadi 
tahapan penyampaian salinan 
permohonan dan pemberitahuan sidang 
pertama kepada pemohon, termohon, 
pihak terkait dan  Bawaslu," kata Fajar 
pada Selasa, 21 Mei 2019. MK, kata 
Fajar, akan melakukan pemeriksaan 
pendahuluan pada 14 Juni 2019. Sehari 
berikutnya, menurut dia terdapat tahapan 
penyerahan perbaikan jawaban dan 
keterangan. "Tanggal 17-21 Juni 
memasuki tahapan pemeriksaan 
persidangan," kata dia. Prabowo pun 
menggelar rapat dengan petinggi partai 
koalisi pengusungnya. Rapat di 
antaranya dihadiri oleh Sekretaris 
Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, 
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 

Hinca Pandjaitan, Sekretaris Jenderal 
Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, 
Direktur Hukum dan Advokasi BPN 
Sufmi Dasco Ahmad. Cawapres 
Sandiaga Uno juga hadir di lokasi. 
Rapat pun memutuskan paslon 02 
akan mengajukan gugatan ke 
Mahkamah Konstitusi," kata Dasco di 
depan rumah Prabowo, Jalan 
Kertanegara Nomor 4, Kebayoran 
Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Mei 
2019. Rombongan tiba di Gedung 
Mahkamah Konstitusi ( MK), Jakarta, 
Jumat (24/5/2019) sekitar pukul 22.37 
WIB, untuk kemudian mendaftarkan 
gugatan atas hasil Pilpres 2019. Tim 
kuasa hukum BPN terdiri dari Bambang 
Widjojanto sebagai Ketua Tim, serta 
Denny Indrayana dan Rikrik Rizkian 
sebagai anggotanya. Sedangkan 
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ra usah 

Hashim Djojohadikusumo menjadi 
penanggung jawab tim hukum tersebut. 
Meski seperti biasanya cara mereka 
membawa "kekalahan" ini ke MK masih 
juga diwarnai oleh kontroversi, terutama 
perihal waktu dan ucapan yang sama 
sekali tidak menyejukkan. Bayangin saja 
sudah dikasih waktu 3 hari untuk 
mengajukan gugatan. Datang malah 
sudah malam kurang 1.5 jam MK tutup. 
Itupun masih ngomel ngomel katanya 
jalannya dihambat. Sejak awal, sesaat 
setelah duduk di kursi meja depan 
panitera MK, BW atau Bambang 
Widjojanto langsung membuka mulut 
dengan ujaran khas 02 berupa narasi 
berbau asumsi dan prasangka (bila 
tidak ingin dikatakan fitnah). "Kami 
sengaja dipersulit! Jalan-jalan 
diblokade!" demikian kata mantan 
aktivis hukum yang namanya sudah 
makin kehilangan kredibilitas ini. Yang 
lebih lucu saat BW melanjutkan dengan 
mengatakan : " mudah-mudahan saat 

persidangan kami tidak dihambat 
juga...tapi saya percaya Mahkamah 
Konstitusi tidak ada maksud apa-apa." 
atau dengan kata lain BW menuding 
seolah MK ikut terlibat dalam upaya 
menghambat kehadiran mereka dan ikut 
memerintahkan pemblokadean jalan!. 
Kayaknya kubu Prabowo memang selalu 
mencari sensasi. Banyak yang kasihan 
melihat wajah Panitera MK yang tampak 
kebingungan dengan tudingan tiba-tiba 
tersebut. Entah apa yang ada di dalam 
hati sang bapak,. mungkin membatin : 
"Duh, sandiwara lagi, sandiwara lagi..." 
atau membatin "Makanya lain kali jangan 
rusuh, tuh kan giliran dijagain supaya 
gak rusuh lagi malah menuding mau 
disiksa.  Saat konferensi pers pun, aksi 
drama masih dilanjutkan. Alih-alih 
menekankan pada kemantapan mereka 
dengan bukti-bukti pendukung yang kuat, 
BW malah berpidato ala politikus 
menekankan, dengan "lagi-lagi" asumsi-
asumsi liar, tentang narasi kecurangan 
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dan "niat mulia" mereka menegakkan 
kedaulatan rakyat! Tidak lupa pula, BW 
"mengajari" Mahkamah Konstitusi agar 
bisa menyelesaikan sengketa tidak 
sekadar mempertimbangkan bukti-
bukti kuantitatif tapi juga kualitatif. 
"Jangan sekadar Mahkamah 
Kalkulator", ujar BW, yang semakin 
mengindikasikan bahwa senyatanya 
mereka memang tidak mengantongi 
bukti kecurangan yang nyata. Gugatan 
ke MK hanya sebagai muslihat untuk 
menjaga agar ada alasan pengerahan 
massa berjalan terus dengan berkedok 

mengawal proses peradilan yang sedang 
dijalankan. Walau sudah tahu akan kalah 
di MK tapi kalau gugatan ini tidak 
dilakukan setelah 3 hari KPU 
mengumumkan rekapitulasi perhitungan 
suara, maka otomatis KPU berhak 
menetapkan pemenang di Pilpres 2019. 
Artinya secara legal konstitusional 
Jokowi-Maa´ruf sah menjabat 2019-2024 
sebagai presiden dan wakil presiden. Ini 
yang tidak dikehendaki oleh mereka. 
Setelah kegagalan menekan Bawaslu 
dengan pengerahan massa untuk 
mendiskualifikasikan paslon 01 dan 



10
09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

dan "niat mulia" mereka menegakkan 
kedaulatan rakyat! Tidak lupa pula, BW 
"mengajari" Mahkamah Konstitusi agar 
bisa menyelesaikan sengketa tidak 
sekadar mempertimbangkan bukti-
bukti kuantitatif tapi juga kualitatif. 
"Jangan sekadar Mahkamah 
Kalkulator", ujar BW, yang semakin 
mengindikasikan bahwa senyatanya 
mereka memang tidak mengantongi 
bukti kecurangan yang nyata. Gugatan 
ke MK hanya sebagai muslihat untuk 
menjaga agar ada alasan pengerahan 
massa berjalan terus dengan berkedok 

mengawal proses peradilan yang sedang 
dijalankan. Walau sudah tahu akan kalah 
di MK tapi kalau gugatan ini tidak 
dilakukan setelah 3 hari KPU 
mengumumkan rekapitulasi perhitungan 
suara, maka otomatis KPU berhak 
menetapkan pemenang di Pilpres 2019. 
Artinya secara legal konstitusional 
Jokowi-Maa´ruf sah menjabat 2019-2024 
sebagai presiden dan wakil presiden. Ini 
yang tidak dikehendaki oleh mereka. 
Setelah kegagalan menekan Bawaslu 
dengan pengerahan massa untuk 
mendiskualifikasikan paslon 01 dan 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

gugatan adanya kecurangan 
terstruktur, sistematis dan masif ditolak 
karena memang tidak memiliki bukti, 
hanya dengan mengadu ke MK satu-
satunya jalan untuk memelihara emosi 
pendukungnya yang sudah termakan 
oleh narasi kecurangan yang 
disemburkan. Nantinya mereka akan 
terus diterjunkan turun ke jalan 
dijadikan alat penekan pada 
Mahkamah Konstitusi. Tujuannya terus 
memprovokasi rakyat dan berharap 
terjadinya people power seperti 
kejadian 1998. Konflik memuncak saat 
aksi 22 Mei ketika terjadi kerusuhan 

yang menimbulkan kerusakan fasilitas 
umum dan korban jiwa. Narasi yang 
digaungkan jauh-jauh hari ternyata 
menimbulkan efek negatif yang tidak 
terbayangkan. Semua ini hanya gara-
gara satu orang yang kebelet berkuasa 
hingga tak terima kekalahan. Usai rusuh, 
dan gagal total barulah kubu sebelah 
menggugat hasil pilpres lewat jalur 
konstitusional melalui MK. Tim Hukum 
Prabowo -Sandiaga mengajukan 51 bukti 
saat mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 
ke MK. Bayangkan selama 6 bulan ini 
mereka teriak curang curang, menuding 
secara ugal-ugalan pihak-pihak yang 

dianggap tidak netral dan berbuat curang. 
Terstruktur, sistematis dan masif. Itulah 
yang mereka katakan. Tapi bukti yang 
mereka berikan baru 51 bukti? Inikah 
yang disebut kecurangan masif? Ini 
namanya nafsu berkuasa yang sangat 
masif sehingga rela melakukan apa pun 
termasuk menyuguhkan drama kepada 
rakyat agar bisa dikibuli dan bahkan 
dimobilisasi. Kalau kecurangan 
terstruktur, sistematis dan masif, 
harusnya buktinya banyak bukan 51 tapi 
mungkin puluhan atau ratusan ribu. Bukti 
sebanyak itu hanya cocok untuk kasus 
sepele level kampung. Ini adalah 
kecurangan kecil yang diblow up secara 
besar-besaran oleh kubu sebelah untuk 
menjalankan aksi liciknya demi ambisi 
pribadi. "Tentang bukti yang baru 51, itu 
kami melihat menunjukkan memang tidak 
siap mereka dengan alat bukti yang ada," 
kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN 
Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan. Ade 
tak mengatakan jumlah itu sedikit atau 
tidak. Dia berpendapat bukti yang dibawa 
ke MK harus ditunjukkan secara materiil 
untuk menguatkan pengajuan gugatan 
pilpres 2019. "Bukan persoalan sedikit, 
karena mereka memang tidak siap 
dengan bukti bukti yang ada, yang 

memang harus ditunjukkan bukti itu 
secara materiil. Harus siap dengan 
kelengkapan bukti yang mereka 
sangkakan terhadap persoalan yang 
ada," katanya. Rasanya lucu selama 6 
bulan mereka seperti orang stress, 
teriak teriak seolah negara ini kritis 
dan memasuki masa genting, tapi 
bukti yang mereka sodorkan tidak 
sebanding. Bukti yang hanya 51 
hanyak cocok kalau terjadi 
kecurangan selevel pemilihan bupati 
atau walikota, bukan pilpres. Masih 
ingat di benak kita ketika Bawaslu 
diberikan bukti yang katanya 
mencapai 73 ribu, nyatanya hanya 
7300an dan sekarang menciut jadi 
51? Karena waktu itu mereka 
tunjukkan Klipingan koran dan link 
berita yang ditolak oleh bawaslu. Ini 
adalah bukti kalau kecurangan tidak 
segila yang mereka gembar-
gemborkan selama ini. Mereka yang 
teriak curang, mereka yang sibuk, 
mereka pula yang kebakaran jenggot. 
Paslon 01 menang dengan 
keunggulan suara 16,9 juta suara. 
Dengan bukti yang hanya 51, bisakah 
memindahkan semua suara itu ke 
paslon 02? Kecuali selisih suara 
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sejuta atau di bawah dari itu, masih 
memungkinkan untuk membalikkan 
keadaan. Lagipula kesalahan input 
situng KPU tidak lebih dari 500 TPS, 
andai ada kesalahan input 500 TPS 
artinya hanya berpengaruh 150.000 
suara, tidak cukup untuk membalikkan 
keadaan. BPN tampaknya mengetahui 
hal ini, sehingga Bambang Wijayanto 
yang merupakan ketua tim hukum BPN 
membentuk opini agar MK tidak jadi 
Mahkamah Kalkulator. Lalu dimana 

kecurangan TSM yang mereka maksud?  
faktanya dari rekapitulasi berjenjang yang 
dilakukan, tidak pernah ada ditemukan 
kecurangan-kecurangan sehingga saksi 
dari BPN jarang sekali melakukan protes. 
Kalaupun ada saksi dari BPN yang 
protes, itu semata-mata instruksi dari 
pusat bahkan saksi tersebut sekalipun 
tidak menemukan kecurangan yang 
dimaksud. Sekarang BPN datang 
mengajukan gugatan ke MK dengan 
membawa hanya 51 alat bukti? Jelas saja 
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TKN mengatakan bahwa mereka 
sebenarnya tidak siap. Nanti sidang 
di MK akan diwarnai dengan 
pembentukan opini-opini di luar MK 
itu sendiri, sedangkan sidang di MK 
sendiri akan berjalan datar bahkan 
cenderung lucu karena yakin BPN 
sama sekali tidak punya bukti yang 
mengindikasikan kecurangan 
terstruktur, sistematis dan masif. Jika 
dibanding jumlah TPS yang 800rb 
tentu 51 bukti sangat kecil. Tidak 
masalah jumlahnya, namun dengan 
51 bukti ini rasanya sulit menjadi 
bukti yang kuat untuk mengarah 
kepada kecurangan yang TSM, 
apalagi jika bukti tersebut 
kebanyakan adalah link berita online 
seperti kasus di Bawaslu beberapa 
hari yang lalu. Kurangnya 
kelengkapan barang bukti ini karena 
BPN menganggap gugatan ke MK ini 
hanya plan cadangan setelah 
sebelumnya mereka gagal dalam 
melakukan people power. Akhirnya 
mereka membuat opini seolah-olah 
jika gugatan mereka tidak 
dimenangkan MK, maka MK adalah 

bagian dari rezim yang korup, seperti 
komentar Bambang Wijayanto di bawah 
ini : "Mudah-mudahan MK bisa 
menempatkan dirinya menjadi bagian 
penting di mana kejujuran dan keadilan 
harus menjadi watak dari kekuasaan, 
dan bukan justru menjadi bagian dari 
satu sikap rezim yang korup," ujar 
Bambang. Padahal mereka belum 
membuktikan apapun, belum 
menunjukan dimana korup dan 
curangnya pemerintah saat ini. 
Komentar ini menjadi kedua yang 
terburuk setelah yang pertama kata 
mereka menggugat ke MK adalah 
sebuah hal yang sia-sia. Mereka takkan 
menang, kalau pun menang takkan bisa 
membalikkan keadaan dengan selisih 
suara sebanyak itu. Ini bisa dikatakan 
hanya formalitas saja karena desakan 
dari publik yang muak dengan aksi 
people power konyol yang katanya 
damai tapi ujung-ujungnya rusuh juga. 
Mahkamah Kalkulator yang mana opini 
ini juga dilemparkan pada tahun 2014. 
Apakah gugatan Prabowo akan gagal 
lagi seperti 2014? Lihat saja nanti 
beritanya. 
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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

Banyak orang suka minum teh, karena 
teh memiliki rasa yang nikmat dan 
meminumnya terasa sangat 
menenangkan. Selain itu, meminum teh 
ternyata juga penuh dengan manfaat 
kesehatan. Ada berbagai jenis teh yang 
mengandung manfaat yang berbeda 
pula. Misalnya, teh hitam bermanfaat 
karena mengandung kadar tanin yang 
tinggi, sehingga dapat membantu dalam 
pembekuan darah dan mengurangi 
tekanan darah. Tanin bertanggung jawab 
atas sifat astringen dan antioksidan, 
warna gelap dan rasa pahit the.
Sementara itu, teh chamomile memiliki 
kualitas yang menenangkan dan 
berguna untuk meredakan peradangan. 
Teh peppermint selain diminum ternyata 
juga sangat bagus untuk digunakan 
sebagai obat kumur ringan.
Tapi tahukah Anda bahwa kantong teh 
bekas juga bisa memiliki banyak 
kegunaan?
 Jangan buru-buru membuang kantong 
teh yang sudah diseduh, karen ternyata 
kantong teh ini pun memiliki banyak 
manfaat lain.
Bisakah kantong teh digunakan kembali? 
Berikut ini merupakan beberapa manfaat 
dari kantong the:
Menyembuhkan sariawan
Ini merupakan salah satu kegunaan 
terbaik dari kantong teh. Sariawan terasa 
menyakitkan dan membutuhkan waktu 
untuk sembuh. Namun, Anda bisa 
mempercepat proses penyembuhan 
dengan menggunakan kantong teh. 
Rendam kantong teh hitam dalam air 
hangat. Dinginkan sebentar dan 
masukkan ke mulut selama beberapa 
waktu. Pengobatan ini dapat meredam 
sakit akibat sariawan dan mempercepat 
penyembuhan.

Manfaat Kantong Teh Bekas

Mata bengkak dan sakit
Salah satu manfaat terbaik dari 
kantong teh adalah meredakan mata 
bengkak. Cukup letakkan kantong teh 
dingin di atas kelopak mata Anda 
selama beberapa menit untuk 
menenangkan mata yang bengkak 
dan lelah. Pengobatan sederhana ini 
akan memberikan pertolongan segera 
dan juga mengurangi bengkak.
Menenangkan luka bakar
Kantong teh hitam yang digunakan 
kembali dapat mengurangi rasa sakit 
akibat terbakar sinar matahari. 
Tempatkan kantong teh bekas di area 
kulit yang terbakar sebagai 
pertolongan pertama untuk 
menenangkan kulit.
Menyembuhkan dari gigitan serangga
Kantong teh bekas membantu 
meredakan peradangan dan rasa sakit 
yang disebabkan oleh gigitan 
serangga. 
Anda bisa menggunakan kantong teh 
hitam atau teh hijau dan 
merendamnya dalam air hangat. 
Tempelkan kantong teh langsung 
pada gigitan untuk menghilangkan 
rasa sakit secara instan. Ini adalah 
salah satu kegunaan kantong teh 
yang luar biasa.
Infeksi kulit
Kantong teh dapat menyembuhkan 
infeksi kulit.  Rendam kantong teh 
hitam atau teh hijau bekas dalam air 
hangat dan taruh pada daerah kulit 
yang infeksi selama 10 menit. Tanin 
membantu mengurangi 
pembengkakan dan mengurangi ruam 
merah akibat infeksi. Sementara itu, 
ekstrak teh hijau juga baik untuk 
mengobati masalah kulit.
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
memperingatkan Direktur Utama PT 
Perusahaan Listrik Negara (Persero) 
nonaktif Sofyan Basir untuk memenuhi 
pemanggilan sebagai tersangka kasus 
suap kesepakatan kerja sama 
pembangunan PLTU Riau-1.Sofyan 
sempat mangkir dalam pemanggilan pada 
Jumat (24/5) lalu.
 Ia beralasan menjadi saksi di Kejaksaan 
Agung dalam perkara leasing marine 
vessel power plant."Kami ingatkan agar 
yang bersangkutan memenuhi panggilan 
ini sebagai sebuah kewajiban hukum," ujar 
juru bicara KPK Febri Diansyah dalam 
keterangan tertulis, Sabtu (25/5).Febri 
mengatakan pihaknya telah mengirimkan 
surat pemanggilan ulang. Rencananya 
Sofyan akan dipanggil pada miggu 
depan."Surat panggilan penjadwalan 
ulang pemeriksaan SFB sebagai 
tersangka telah dikirim ke alamat SFB 

KPK Peringatkan Sofyan Basir

Tanah Air

kemarin. Jadwal ulang minggu depan," 
kata Febri.Dalam kasus ini, Sofyan 
diduga menerima janji dengan 
mendapatkan bagian yang sama besar 
dengan terpidana Mantan Sekretaris 
Jenderal Golkar Idrus Marham dan 
Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani 
Saragih.Wakil Ketua KPK Saut 
Situmorang mengatakan pihaknya 
menduga Sofyan telah menerima uang 
dari Johanes Budisutrisno Kotjo selaku 
pemegang saham Blackgold Natural 
Resources Ltd. 
Sofyan diduga turut membantu Eni 
Maulani Saragih dan kawan-kawan 
menerima hadiah atau janji dari 
Johanes Kotjo.
"SFB diduga menerima janji dengan 
mendapatkan bagian yang sama besar 
dari jatah Eni Maulani Saragih dan 
Idrus Marham," kata Saut di kantornya, 
Selasa (23/4). 

1429 Jackson Street
Philadelphia . PA 19145

215 - 309 - 3957
BUKA 7 HARI

 Senin - Sabtu 9am - 8pm

website : www. mijoe chinese cuisine.com
Facebook / Instagram : mijoe chinese cuisine

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

 Eating disorder merupakan salah satu 
masalah serius yang berhubungan 
dengan perilaku makan berlebih. 
Masalah ini dapat memiliki efek 
terhadap kesehatan, emosi, serta 
kemampuanmu untuk menjalani 
aktivitas sehari-hari.
Pada sebagian kasus, eating disorder 
ini berujung pada bertambahnya berat 
badan secara berlebihan. Pada 
kesehatan, kondisi tubuhmu bisa jadi 
sangat menurun.
Masalah eating disorder ini umumnya 
dialami oleh remaja dibanding pada 
orang usia lain. Beberapa hal seperti 
stres, sejarah keluarga, dan masalah 
kesehatan mental dapat menjadi faktor 
penyebab terjadinya eating disorder ini.
Terdapat beberapa hal yang bisa 
menjadi pertanda terjadinya eating 
disorder pada seseorang. Dilansir dari 
The Health Site, berikut lima hal yang 
bisa jadi pertanda jika kamu mengalami 
eating disorder.
1. Terlalu Fokus pada Asupan Kalori
Ketika kamu coba untuk menjaga badan 
tetap sehat dan seimbang, seringkali 
kamu terlalu memperhatikan asupan 
kalori yang masuk ke tubuhmu. Namun 
siapa sangka bahwa obsesi berlebihan 
terhadap asupan kalori ini justru bisa 
membuatmu mengalami eating disorder.

Tanda Anda Mengalami Eating Disorder

2. Melakukan Diet Walau Berat Badan 
Ringan
Banyak orang merasa terlalu gemuk 
walau memiliki berat badan yang 
tergolong ringan. Ketika kamu memiliki 
berat badan yang masih tergolong ringan 
namun memaksa untuk diet, bisa jadi 
kamu tengah mengalami eating disorder.
3. Berat Badan Mudah Naik Turun
Menurun dan meningkatnya berat badan 
secara fluktuatif bisa menjadi pertanda 
adanya masalah dalam tubuhmu. Ketika 
perubahan drastis ini terjadi secara cepat, 
bisa jadi ini pertanda bahwa kamu 
mengalami eating disorder.
4. Depresi
Ketika kamu mengalami depresi, kamu 
bakal cenderung untuk makan berlebihan 
atau bahkan tidak mau makan. Kedua hal 
ini bisa jadi pertanda terjadinya eating 
disorder.
5. Memiliki Ritual ketika Makan
Ketika seseorang memiliki kebiasaan 
khusus atau ritual saat makan, hal ini juga 
bisa jadi pertanda adanya masalah dalam 
tubuh. Hal ini bisa jadi pertanda bahwa 
kamu tengah mengalami eating disorder.
Sejumlah hal tersebut bisa menjadi 
pertanda bahwa kamu tengah mengalami 
eating disorder. Jika sejumlah tanda 
tersebut muncul pada dirimu, segera cari 
pertolongan untuk mengatasinya.
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Jumat (24/5) lalu.
 Ia beralasan menjadi saksi di Kejaksaan 
Agung dalam perkara leasing marine 
vessel power plant."Kami ingatkan agar 
yang bersangkutan memenuhi panggilan 
ini sebagai sebuah kewajiban hukum," ujar 
juru bicara KPK Febri Diansyah dalam 
keterangan tertulis, Sabtu (25/5).Febri 
mengatakan pihaknya telah mengirimkan 
surat pemanggilan ulang. Rencananya 
Sofyan akan dipanggil pada miggu 
depan."Surat panggilan penjadwalan 
ulang pemeriksaan SFB sebagai 
tersangka telah dikirim ke alamat SFB 

KPK Peringatkan Sofyan Basir

Tanah Air

kemarin. Jadwal ulang minggu depan," 
kata Febri.Dalam kasus ini, Sofyan 
diduga menerima janji dengan 
mendapatkan bagian yang sama besar 
dengan terpidana Mantan Sekretaris 
Jenderal Golkar Idrus Marham dan 
Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani 
Saragih.Wakil Ketua KPK Saut 
Situmorang mengatakan pihaknya 
menduga Sofyan telah menerima uang 
dari Johanes Budisutrisno Kotjo selaku 
pemegang saham Blackgold Natural 
Resources Ltd. 
Sofyan diduga turut membantu Eni 
Maulani Saragih dan kawan-kawan 
menerima hadiah atau janji dari 
Johanes Kotjo.
"SFB diduga menerima janji dengan 
mendapatkan bagian yang sama besar 
dari jatah Eni Maulani Saragih dan 
Idrus Marham," kata Saut di kantornya, 
Selasa (23/4). 
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 #MMP
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- 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

 Eating disorder merupakan salah satu 
masalah serius yang berhubungan 
dengan perilaku makan berlebih. 
Masalah ini dapat memiliki efek 
terhadap kesehatan, emosi, serta 
kemampuanmu untuk menjalani 
aktivitas sehari-hari.
Pada sebagian kasus, eating disorder 
ini berujung pada bertambahnya berat 
badan secara berlebihan. Pada 
kesehatan, kondisi tubuhmu bisa jadi 
sangat menurun.
Masalah eating disorder ini umumnya 
dialami oleh remaja dibanding pada 
orang usia lain. Beberapa hal seperti 
stres, sejarah keluarga, dan masalah 
kesehatan mental dapat menjadi faktor 
penyebab terjadinya eating disorder ini.
Terdapat beberapa hal yang bisa 
menjadi pertanda terjadinya eating 
disorder pada seseorang. Dilansir dari 
The Health Site, berikut lima hal yang 
bisa jadi pertanda jika kamu mengalami 
eating disorder.
1. Terlalu Fokus pada Asupan Kalori
Ketika kamu coba untuk menjaga badan 
tetap sehat dan seimbang, seringkali 
kamu terlalu memperhatikan asupan 
kalori yang masuk ke tubuhmu. Namun 
siapa sangka bahwa obsesi berlebihan 
terhadap asupan kalori ini justru bisa 
membuatmu mengalami eating disorder.

Tanda Anda Mengalami Eating Disorder

2. Melakukan Diet Walau Berat Badan 
Ringan
Banyak orang merasa terlalu gemuk 
walau memiliki berat badan yang 
tergolong ringan. Ketika kamu memiliki 
berat badan yang masih tergolong ringan 
namun memaksa untuk diet, bisa jadi 
kamu tengah mengalami eating disorder.
3. Berat Badan Mudah Naik Turun
Menurun dan meningkatnya berat badan 
secara fluktuatif bisa menjadi pertanda 
adanya masalah dalam tubuhmu. Ketika 
perubahan drastis ini terjadi secara cepat, 
bisa jadi ini pertanda bahwa kamu 
mengalami eating disorder.
4. Depresi
Ketika kamu mengalami depresi, kamu 
bakal cenderung untuk makan berlebihan 
atau bahkan tidak mau makan. Kedua hal 
ini bisa jadi pertanda terjadinya eating 
disorder.
5. Memiliki Ritual ketika Makan
Ketika seseorang memiliki kebiasaan 
khusus atau ritual saat makan, hal ini juga 
bisa jadi pertanda adanya masalah dalam 
tubuh. Hal ini bisa jadi pertanda bahwa 
kamu tengah mengalami eating disorder.
Sejumlah hal tersebut bisa menjadi 
pertanda bahwa kamu tengah mengalami 
eating disorder. Jika sejumlah tanda 
tersebut muncul pada dirimu, segera cari 
pertolongan untuk mengatasinya.
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Gempa bumi berkekuatan sedang 
melanda timur Jepang pada Sabtu 25 
Mei 2019. Stasiun televisi nasional NHK 
melaporkan bahwa lindu tersebut 
menyebabkan gedung-gedung 
berguncang di Tokyo. Peristiwa terjadi 
beberapa jam sebelum kedatangan 
Presiden AS Donald Trump.
Menurut laporan yang dikutip dari 
Channel News Asia, Sabtu (25/5), 
episentrum gempa bumi berada di 
selatan Chiba, sekitar 60 km (35 mil) 
tenggara ibu kota. Lokasi itu adalah 
prefektur di mana Donald Trump akan 
bermain golf pada Minggu 26 Mei 
dengan Perdana Menteri Shinzo Abe.
Sejauh ini tak ada peringatan tsunami 
yang dikeluarkan, begitu pula tiada 
laporan kerusakan akibat gempa yang 
diukur oleh US Geological Survey 
bermagnitudo 5,0.
Trump dan istrinya, Melania, 
dijadwalkan tiba di Tokyo beberapa jam 
setelah gempa bumi mengguncang.
Gempa besar bermagnitudo 6,3 
melanda pantai selatan Jepang pada 
hari Jumat pagi, kata Badan 
Meteorologi setempat.
Tidak ada peringatan tsunami yang 
dikeluarkan dan tidak ada laporan 
dampak kerusakan akibat gempa, 
demikian sebagaimana dikutip dari 
Channel News Asia pada Jumat (10/5).

Jepang Di Guncang Gempa 5,0 SR

Internasional 

Gempa disebut mengguncang pada pukul 
08.48 pagi waktu setempat, pada 
kedalaman dangkal, yakni 24 kilometer di 
bawah permukaan tanah.
Akibat titik dangkal tersebut, getaran 
terasa kuat di beberapa lokasi di 
seputaran pusat gempa di lepas pantai 
Miyazaki, sebuah kota di barat daya pulau 
Kyushu
.Sementara itu, menurut Kyushu Electric 
Power, tidak ada kerusakan yang 
dilaporkan pada pembangkit listrik tenaga 
nuklir Sendai di prefektur Kagoshima, 
yang terletak tidak jauh dari pusat gempa.
Badan meteorologi Jepang mengeluarkan 
peringatan darurat ketika gempa terjadi, 
mendorong lembaga penyiaran publik 
NHK untuk mewartakan laporan langsung 
tentang situasi terkini pasca-gempa 
wilayah Kyushu selatan, termasuk 
Miyazaki.Beberapa gempa susulan terjadi 
dengan magnitudo rata-rata 5,1 hingga 
berakhir sekitar pukul 09.07 pagi waktu 
setempat, lapor USGS.
Sebagai besar wilayah Jepang terletak di 
wilayah Cincin Api Pasifik, di mana kerap 
terjadi gempa dan letusan gunung berapi 
setiap tahunnya.Pada 11 Maret 2011, 
gempa dahsyat dengan magnitudo 9,0 
melanda Samudra Pasifik, di mana 
memicu tsunami yang menyebabkan 
kerusakan luas dan menewaskan lebih 
dari 10.000 orang.

Kepolisian Prancis memburu pelaku bom 
koper yang meledak di Kota Lyon dan 
melukai setidaknya 13 orang pada Jumat 
(24/5).
Operasi perburuan pelaku itu mulai 
digencarkan pada Sabtu (25/5) pagi. 
Melalui Twitter, kepolisian Prancis 
mengumumkan bahwa pelaku diyakini 
berusia 30-an.Mereka lantas merilis foto 
terduga pelaku. 
Di dalam foto itu, pelaku memakai celana 
pendek berwarna cerah dengan atasan 
lengan pendek gelap.
Pria itu tertangkap kamera pengawas 
mengendarai sepeda di dekat lokasi tak 
lama sebelum bom meledak.
Seorang sumber dari kepolisian 
mengatakan kepada AFP bahwa pria itu 
meletakkan satu koper berisi bahan 
peledak dengan sekrup dan baut di 
depan satu toko kue di Lyon sekitar 
pukul 17.30.

Bom Koper Bikin Heboh Perancis

Tak lama setelah pria itu 
meninggalkan lokasi, bom meledak di 
depan restoran yang terletak di antara 
Saone dan Sungai Rhone tersebut.
"Ada ledakan. 
Saya pikir ada tabrakan mobil. Namun 
kemudian, saya lihat jendela toko 
pecah," ujar Eva, saksi mata yang 
berada di dekat lokasi saat ledakan 
terjadi
.Insiden ini mengguncang beberapa 
hari sebelum Prancis menggelar 
pemilihan umum Parlemen Eropa 
pada pekan depan.
Keamanan dan terorisme adalah dua 
topik penting yang menjadi sorotan 
dalam kampanye pemilu
.Prancis sendiri masih berada dalam 
siaga tinggi usai serangkaian 
serangan teror yang secara 
keseluruhan sudah merenggut 250 
nyawa sejak 2015 lalu.

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
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Apa Kata Bintang Anda
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Perdana Menteri Inggris Theresa May 
hari ini mengumumkan dirinya akan 
mundur pada 7 Juni mendatang.
Sambil tak kuasa menahan tangis May 
mengumumkan penguduran dirinya itu 
dengan suara terbata-bata di halaman 
kediaman resminya di Downing Street.
Saya tidak lama lagi akan meninggalkan 
pekerjaan yang menjadi kehormatan 
selama hidup saya," ujar May, seperti 
dilansir laman Reuters, Jumat (24/5). 
Sebagai perdana menteri perempuan 
kedua, tapi pastinya bukan yang 
terakhir.""Saya mengumumkan ini tanpa 
sakit hati tapi dengan penuh 
penghormatan atas kesempatan untuk 
berbakti kepada negara yang saya 
cintai," kata May seraya ditemani 
suaminya, Philip."Hal ini masih akan 
menjadi penyesalan yang mendalam bagi 
saya karena saya tidak mampu 
menangani isu Brexit," kata May. Dia 
meminta penggantinya nanti bisa 
membuat rakyat Inggris mencapai 
kesepakatan untuk menghormati hasil 

PM Inggris Mundur 7 Juni

referendum 2016.Mundurnya May akan 
memperburuk krisis Brexit dan 
pemimpin yang baru nanti tampaknya 
akan mempertegas keputusan 
keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan 
membuka peluang Negeri Tiga Singa 
akan berbeda haluan dengan negara-
negara Uni Eropa.May selama ini 
menahan tekanan akibat krisis Brexit 
karena dia gagal mencapai titik temu 
faksi-faksi di parlemen. Setelah May 
mundur nanti maka persaingan kursi 
perdana menteri akan dimulai sepekan 
kemudian.May adalah sosok perdana 
menteri yang mendukung Inggris 
menjadi anggota Uni Eropa. Dia meraih 
jabatan itu di tengah gencarnya isu 
Inggris ingin keluar dari Uni Eropa 
(Brexit) hingga akhirnya digelar 
referendum 2016 yang memutuskan 
Inggris keluar dari Uni Eropa. Hingga 
kini kubu yang ingin tetap Inggris jadi 
anggota Uni Eropa dan kubu Brexit 
masih bersitegang. Rakyat Inggris 
terbelah karena isu Brexit 

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
K

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

ecermatan Anda memanfaatkan 
media sosial untuk menjalin relasi 
terkait pekerjaan memang tak sia-sia. 
Apalagi, penguasaan teknologi 
menjadi nilai plus di era ini. 
Keuangan: Lapar mata.
Asmara: Disalahkan.

Saat situasi hati Si Dia buruk, jangan 
malah mencurigainya,dong. Siapa tahu 
alasan di balik sifat murungnya justru 
karena Anda
Keuangan: Tak capai target.
Asmara:  Introspeksi.

Jika sebelumnya Anda cenderung 
“main aman” dengan bersembunyi dan 
menyelesaikan tugas sesempurna 
mungkin, kini saatnya Anda mengambil 
risiko untuk lebih bersinar
Keuangan: Dapat hadiah.
Asmara: Tergoda lagi.

Di tengah minggu yang berat ini, 
sempatkan melakukan hal kecil yang 
bisa berpengaruh terhadap 
produktivitas Anda. Percaya atau tidak, 
mempercantik ruangan akan 
memberikan semangat terhadap 
kinerja. 
Keuangan:  Bisa belanja.
Asmara: Hilang kontak.

Terpenting, jangan sampai melupakan 
kondisi kesehatan sendiri. Pasangan 
pun harus diingatkan agar tak lupa 
waktu saat bekerja. 
Keuangan: Hampir ditipu.
Asmara: Lebih kompak.

Godaan bisa berasal dari mana saja, 
ya? Bahkan dari orang yang selama ini 
tak pernah terlintas sedikit pun di 
benak Anda.Ingat bahwa keisengan 
kecil bisa berujung pada masalah 
besar. Hindari memberi sinyal yang 
membuatnya mengira Anda pun 
tertarik. 
Keuangan: Selamatkan aset.

Asmara: Ditaksir.
 

Dalam sebuah diskusi, memang ada 
saja anggota tim yang melihatnya 
sebagai kompetisi. Alih-alih 
memecahkan masalah, diskusi malah 
menjadi ajang pamer intelektualitas 
yang tak ada gunanya. 
Keuangan: Tagih utang.
Asmara: Lelah berjuang.

.Hari kosong di kantor tak akan 
pernahada jika tak diciptakan. Maka, 
rundingkan jadwal bersama pasangan 
untuk mengajukan cuti.
Keuangan: Dana berlibur.
Asmara:  Rindu dimanja.

Diam-diam Anda juga merindukan Si 
Dia, bukan? Di akhir minggu, 
kekompakan Anda berdua akan meraih 
hasil menyenangkan.
Keuangan: Cicilan lunas!
Asmara: Dunia milik berdua.

 
Memilih sekolah untuk Si Kecil memang 
bukan perkara mudah. Lakukan survei 
dan tanya teman yang sudah 
berpengalaman. 
Keuangan: Dana pendidikan.
Asmara: Beda pendapat.

Banyaknya pilihan olahraga baru 
seharusnya membuat Anda tak 
beralasan lagi untuk memulai gaya 
hidup sehat.Lagi pula, siapa yang tak 
menginginkan badan sehat dan 
proporsional?
Keuangan:  Senangkan diri.
Asmara: Kurang kompromi..

 
Tak ada salahnya “lari” dulu dari rutinitas 
lama. Apalagi, kini Anda memiliki minat 
dan hobi baru. 
Perluas pergaulan dan buka diri untuk 
seseorang yang juga mengerti minat 
Anda ini agar pikiran lebih senang dan 
terbuka.
Keuangan:  Bobol terus.
Asmara: Dibohongi.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

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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K
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 Pejabat Pentagon di Amerika Serikat 
Patrick Shanahan membantah laporan 
yang mengatakan ada rencana 
mengirimkan antara 5.000 sampai 10 ribu 
tentara Amerika ke Timur Tengah untuk 
menghadapi potensi ancaman dari Iran.
"Tidak ada 10 ribu, tidak ada 5.000, itu 
tidak akurat," kata Shanahan kepada para 
wartawan, sebagaimana dilansir dari VOA 
Indonesia.Tanggapan itu mengacu 
kepada laporan Reuters bahwa Amerika 
Serikat mempertimbangkan pengiriman 
5.000 tentara ke kawasan, dan sebuah 
laporan Associated Press bahwa akan 
ada pengerahan hingga 10 ribu tentara.
VOA melaporkan bahwa Shanahan dan 
Jenderal Joseph Dunford, perwira militer 
top Amerika Serikat dan Kepala Staf 
Gabungan, memberi presiden sejumlah 
opsi pada Kamis, 23 Mei 2019 sebagai 
tanggapan atas ketegangan yang 
meningkat di Timur Tengah, termasuk 
kemungkinan mengirim ribuan pasukan 
ke kawasan.Sebelumnya, The Guardian 
melaporkan bahwa Pentagon 
mengatakan pada Rabu bahwa Amerika 

Pentagon Bantah Akan Kirim Pasukan Tambahan

Serikat (AS) akan mengirim tambahan 
lebih dari 10.000 tentara ke Timur 
Tengah, sebagai upaya meningkatkan 
pertahanan terhadap potensi ancaman 
Iran.Mereka dilaporkan telah 
mengatakan bahwa langkah itu bukan 
sebagai respons terhadap ancaman 
baru dari Iran, tetapi ditujukan untuk 
memperkuat keamanan di wilayah 
Timur Tengah. Pasukan itu juga 
disinyalir untuk mendukung kehadiran 
kapal-kapal Perang AS dan Sekutu di 
Teluk Persia untuk memantau Iran.
Penambahan jumlah tentara tersebut 
sebelumnya dikatakan akan dibahas di 
Gedung Putih pada Kamis.
Menurut beberapa pengamat, jika 
rencana tersebut lolos di Gedung 
Putih, maka itu akan menjadi 
perubahan drastis kebijakan Donald 
Trump terhadap kebijakan jumlah 
pasukan Negeri Paman Sam di Timur 
Tengah.Sebagaimana diketahui, Trump 
telah berulang kali menekankan 
perlunya mengurangi kehadiran 
pasukan AS di wilayah tersebut.

Barcelona gagal meraih gelar juara 
Copa del Rey setelah kalah 1-2 dari 
Valencia di Stadion Benito Villamarin, 
Sabtu (25/5) malam waktu setempat, 
sang pelatih Ernesto Valverde bersiap 
dipecat dari kursi 
pelatih.
Dengan kekalahan 
itu, Barcelona 
dipastikan hanya 
mampu mengoleksi 
satu gelar juara 
yakni trofi La Liga 
Spanyol musim ini. 
Torehan itu lebih 
buruk dibandigkan 
musim lalu yang 
meraih dua gelar 
kompetisi bergengsi yakni Liga Spanyol 
dan Copa del Rey.
Padahal, dikutip dari Marca, pihak klub 
menargetkan musim ini Blaugrana 
harus meraih treble atau tiga gelar 
juara. Valverde pun dianggap gagal 
memenuhi target.
Sebelumnya Valverde juga gagal 
membawa Barca ke final Liga 
Champions musim ini. Di semifinal, 
Lionel Messi dan kawan-kawan kalah 
agregat 3-4 dari Liverpool setelag 
dibantai 4-0 di Stadion Anfield.
Valencia juara Copa del Rey usai 
menumbangkan Barcelona 2-1 di laga 
final. Padahal, Barcelona sudah 

menang 3-0 pada leg pertama di Stadion 
Camp Nou. Valverde pun menuai kritikan 
keras dari publik pencinta Barca lantaran 
stratetinya tak mampu menjaga 

keseimbangan 
skuat itu.
Kegeraman para 
fan Barcelona 
semakin 
membuncah ketika 
tim raksasa asal 
Catalonia itu kalah 
1-2 dari Valencia di 
laga final Copa del 
Rey.Terlebih, 
Valencia 
sebelumnya tak 
mampu meraih 

kemenangan dengan meraih hasil 
imbang di dua pertemuan pada La Liga 
Spanyol musim ini.
Meski masih menyisakan kontrak 
setahun lagi, Valverde kemungkinan 
bakal terdepak dari kursi pelatih setelah 
gagal mendongkrak prestasi Blaugrana.
Barcelona Gagal Juara Copa del Rey, 
Valverde Bersiap Dipecat
Racikan strategi Valverde dalam 
menentukan starter di sejumlah 
pertandingan krusial dinilai para fan 
sebagai bencana bagi Barcelona. Rapor 
merah tersebut pun yang kemungkinan 
kian mempercepat pemecatannya dari 
klub itu. 

Ernesto Valverde Siap Dipecat 

Bola
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 Kementerian Komunikasi dan 
Informatika meminta warganet untuk 
menghapus aplikasi virtual private 
network (VPN) di gadget mereka 
setelah pembatasan akses ke media 
sosial dan pesan instan dicabut per 
Sabtu 
(25/5)."Kementer
ian Kominfo 
mengimbau agar 
pengguna 
telepon seluler 
atau gadget dan 
perangkat lain 
segara 
menghapus 
pemasangan 
(uninstall) 
aplikasi virtual 
private network (VPN) agar terhindar 
dari risiko pemantauan, pengumpulan 
hingga pembajakan data pribadi 
pengguna," ujar Kominfo dalam 
keterangan pers pada Sabtu. Aplikasi 
VPN banyak digunakan netizen agar 
tetap bisa menggunakan sosial media 
setelah pembatasan pada Rabu (22/5).
Penggunaan VPN, menurut pengamat 
keamanan siber Alfons Tanujaya 
memang memiliki banyak risiko. Di 

Kominfo Imbau Nitizen Uninstall VPN

Iptek

antaranya, pencurian data, disusupi 
malware, serta membuat profil pengguna. 
"Kalau (VPN) dipakai dalam jangka 
waktu lama profil kita bisa ketahuan. 
Misal ketahuan kita suka otomotif, pilihan 
politik seperti apa, bisa disalahgunakan 

kayak kasus 
Cambridge 
Analytica," kata 
Alfons ketika 
dihubungi 
beberapa hari lalu. 
Pembatasan 
media sosial 
sendiri dilakukan 
oleh pemerintah 
untuk membatasi 
penyebaran foto 
atau video untuk 

mencegah penyebaran berita palsu dan 
hoaks terkait kerusuhan 22 Mei 
lalu.Namun pembatasan itu dicabut pada 
Sabtu siang setelah situasi dianggap 
sudah kembali kondusif. 
"Situasi pasca kerusuhan sudah kondusif 
sehingga pembatasan akses fitur video 
dan gambar pada media sosial dan 
instant messaging difungsikan kembali," 
jelas Menteri Kominfo Rudiantara lewat 
pernyataan pers.

Pemerintahan Presiden Donald Trump 
mengabaikan izin Kongres untuk menjual 
senjata ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab 
(UEA), dan Yordania senilai US$ 8,1 
miliar dengan alasan ancaman dari Iran.
ada Jumat (24/5), Senator Robert 
Menendez dari partai Demokrat 
mengatakan tindakan Trump seolah 
menepis kekhawatiran anggota parlemen 
tentang kemungkinan penggunaan 
senjata AS terhadap warga sipil di 
Yaman.Menendez yang memimpin di 
Komite Hubungan Luar Negeri Senat, 
telah menggunakan kewenangannya 
untuk memblokir penjualan puluhan ribu 
bom berpemandu presisi ke Arab Saudi 
dan UEA. Dia khawatir senjata maut itu 
akan berkontribusi pada krisis 
kemanusiaan di Yaman, tempat sekutu 
AS melancarkan serangan.Menurut 
kantor Menendez, pemerintah Trump 
memberi tahu para pembuat undang-
undang bahwa pihaknya akan melakukan 
peninjauan kembali secara hukum oleh 
Kongres untuk menyetujui penjualan 
sebagai bagian dari total 22 transaksi 
senjata ke Arab Saudi, UEA dan negara-
negara lain. Pemerintah AS 

Trump Jual Senjata Ke Saudi Dan UEA

Internasional

membahayakan penjualan senjata 
dengan melewati prosedur Kongres.
“Saya kecewa, tetapi tidak terkejut, 
bahwa pemerintahan Trump telah 
gagal sekali lagi untuk 
memprioritaskan kepentingan 
keamanan nasional jangka panjang 
kami atau membela hak asasi 
manusia, dan sebaliknya memberikan 
bantuan kepada negara-negara 
otoriter seperti Arab Saudi,” kata 
Menendez.Pada Jumat (24/5), Trump 
mengatakan dia mengerahkan 1.500 
tentara AS tambahan ke wilayah itu 
untuk melawan Iran. Pengerahan 
pasukan itu merupakan bagian dari 
tekanan utama AS untuk meredam 
pengaruh Teheran di Timur Tengah.
Anggota Kongres telah memblokir 
penjualan peralatan militer ofensif ke 
Arab Saudi dan UEA selama berbulan-
bulan. Kongres AS marah tentang 
banyaknya korban sipil dari serangan 
udara mereka di Yaman, serta 
pelanggaran hak asasi manusia 
seperti pembunuhan jurnalis Saudi 
Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di 
Turki.
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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 - 269 - 1791

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

Tanah Air

Prabowo Subianto-Sandiaga 
Salahuddin Uno menggugat hasil 
Pilpres ke Mahkamah Konstitisi (MK). 
Mereka mengajukan 7 tuntutan ke MK. 
Apa saja?
Berikut 7 
tuntutan yang 
mereka 
ajukan ke MK 
sebagaimana 
dirangkum 
detikcom dari 
berkas 
gugatan, 
Minggu 
(16/5/2019):
1. 
Mengabulkan 
permohonan 
pemohon 
seluruhnya.
2. 
Menyatakan 
batal dan 
tidak sah 
Keputusan 
KPU Nomor 
987/PL.01.08
-KPT/06/KPU
/V/2019 
tentang 
Penetapan Hasil Pemilu Presiden, 
Anggota DPRD, DPD tentang 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara Nasional di Tingkat 
Nasional dan Penetapan Hasil 
Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menyatakan Capres Joko Widodo 
dan KH Ma'ruf Amin terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan 
pelanggaran dan kecurangan pemilu 
secara terstruktur, sistematis dan masif.
Baca juga: Bukti Gugatan Hasil Pilpres 
Prabowo ke MK Masih Bertabur Link 
Berita
4. Membatalkan (mendiskualifikasi) 
pasangan calon presiden dan wakil 
nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo 
dan KH Mar'uf Amin sebagai Peserta 
Pilpres 2019.

7 Tuntutan Prabowo - Sandi
5. Menetapkan pasangan Calon 
Presiden dan Calon Wakil Presiden 
Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H 
Sandiaga Salahudin Uno sebagai 
Presiden dan Wakil Presiden terpilih 

periode tahun 
2019-2024.
Baca juga: 
Yusril Siap 
Ladeni BW 
Hadapi 
Gugatan 
Pilpres
6. 
Memerintahkan 
kepada 
Termohon 
(KPU) untuk 
seketika untuk 
mengeluarkan 
surat 
keputusan 
tentang 
penetapan H 
Prabowo 
Subianto dan H 
Sandiaga 
Salahudin Uno 
sebagai 
presiden dan 
wakil presiden 

terpilih periode tahun 2019-2014.
atau:
7. Memerintahkan Termohon (KPU-red) 
untuk melaksanakan Pemungutan Suara 
Ulang secara jujur dan adil di seluruh 
wilayah Indonesia, sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 
UUD 1945.
"Apabila Mahkamah berpendapat lain, 
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 
aequo et bono)," ujar tim hukum.
Berdasarkan keputusan KPU, jumlah 
suara sah pasangan capres-cawapres 
nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 
85.607.362 suara. Jumlah suara sah 
pasangan capres-cawapres nomor urut 
02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 
68.650.239. Sehingga selisih suara 
sebanyak 16.957.123. 

Music for summer holiday:
music tutorial : piano / keyboad,
guitar/bass,violin,drum,ukelele 
and banjo for all ages
band rehearsal: tutors musical
instruments and space are 
available call : 267 - 269- 1791 p2

p1 p1

j/1

Ribuan warga Israel turun ke jalan guna 
menentang langkah-langkah pemerintah 
yang hendak memberikan kekebalan 
hukum kepada Perdana Menteri 
Benjamin 
Netanyahu. Demo ini 
berlangsung pada 
hari Sabtu, 25 Mei 
2019,Para pengunjuk 
rasa berkumpul di 
luar sebuah museum 
di Tel Aviv untuk 
melaksanakan aksi 
unjuk rasa "pro-
demokrasi", yang 
diselenggarakan oleh 
partai-partai oposisi 
Israel.Mereka 
menuding Netanyahu 
yang pada bulan lalu 
terpilih kembali 
sebagai perdana 
menteri sedang 
mencoba 
mengesahkan undang-undang yang 
melindungi dia dari kasus korupsi, 
penipuan dan penyuapan.
Unjuk rasa yang dilakukan pada hari 
Sabtu adalah aksi protes yang pertama 
kali diadakan oleh partai-partai oposisi, 
sejak kemenangan Benjamin Netanyahu. 
Demikian seperti dikutip dari BBC, 
Minggu (26/5).Beberapa pengunjuk rasa 

mengenakan topi merah gaya 
Ottoman dan membawa potret 
Presiden Turki Recep Tayyip 
Erdogan, yang mereka klaim 

"melambangkan tipe rezim 
yang mereka lawan”.Pihak 
penyelenggara unjuk rasa 
mengaku bahwa puluhan 
ribu orang ada di sana, 
tetapi tidak ada angka 
pasti dari jumlah 
demonstran yang 
dikeluarkan oleh 
polisi.Benny Gantz, 
mantan kepala militer 
Israel yang tidak memilih 
Benjamin Netanyahu 
dalam pemilu bulan April 
kemarin, mengatakan 
impian Israel "hancur 
berantakan" di bawah 
kepemimpinan 
Netanyahu."Ada pihak-
pihak yang berusaha 

mengganti pemerintahan rakyat 
dengan pemerintahan tunggal dan 
memperbudak seluruh bangsa demi 
kepentingan satu orang," jelas Gantz.

Warga Israel Demo Pemerintah

Internasional
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Hub : 267 - 269 - 1791
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$300/bln. Text or call 
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Mulai 03 / 03 / 2019
Pasang Iklan
Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

 Bayangan horor peperangan datang 
dari tanah Persia. Sang Negara 
Adidaya Paman Sam menunjukkan 
taringnya di Teluk Arab. Iran yang 
dicurigai mengembangkan senjata 
nuklir ternyata tak takut.
Tak ada yang ingin perang, apalagi 
perang nuklir. Perdamaian jadi 
dambaan tiap anak manusia. Namun 
ternyata, jajak pendapat terbaru yang 
dilakukan kantor berita Reuters dan 
lembaga penelitian Ipsos menunjukkan 
51 persen responden percaya Amerika 
Serikat (AS) dan Iran akan berperang 
dalam beberapa tahun mendatang.
Survei itu diberitakan oleh DW, Rabu 
(22/5/2019). Tahun yang lalu, angka ini 
hanya 43 persen. Hampir setengah 
warga AS - 49 persen - menyatakan 
tidak setuju tentang bagaimana 
Presiden Donald Trump menangani 
hubungan dengan Iran.
Sebagaimana diketahui, isu hubungan 
AS dan Iran yang memanas ini diawali 
dari perkembangan suasana di Teluk 
Arab. AS di bawah kepemimpinan 

Washington Dan Teheran Kian Mencemaskan

Internasional

Presiden Donald Trump mengerahkan 
kapal induk dan sejumlah pesawat 
pengebom B-52 ke kawasan Teluk Arab. 
Pengerahan itu disebut AS sebagai upaya 
menangkal 'ancaman' Iran. Departemen 
Pertahanan Amerika Serikat atau 
Pentagon pada Kamis (23/5/2019) waktu 
setempat akan menyampaikan rencana 
ke Gedung Putih untuk mengirimkan 
hingga 10 ribu tentara ke Timur Tengah. 
Ini sebagai bagian dari upaya 
meningkatkan pertahanan terhadap 
kemungkinan ancaman Iran.
Pejabat-pejabat AS mengatakan bahwa 
keputusan final mengenai pengerahan 
pasukan tersebut belum dibuat. Namun 
meningkatnya kesiapan Iran di pantai dan 
lautan terus diamati AS. 
"Ada status kesiagaan yang sangat tinggi 
di sepanjang pantai," kata pejabat 
tersebut seperti dilansir dari CNN, Kamis 
(23/5/2019). Pejabat AS tersebut menolak 
berbicara lebih spesifik namun 
dikatakannya, "platform apapun yang 
mereka punya, mereka telah 
menyiapkannya."

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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