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Money Grams $1 = Rp 13.992.-

bersambung ke hal 3

Kurs BI Rp 14.255.-

Edisi 1158

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Akhirnya Kubu Prabowo – Sandi 
memberanikan diri untuk 
mendaftarkan gugatan terkait 
sengketa 
Pilpres 
2019. Bila 
sebelumnya 
Prabowo 
dengan 
lantang 
menyatakan 
tidak 
mempercay
ai 
Mahkamah 
Konstitusi 
untuk 
menyelesaik
an sengketa 
Pilpres, Pileg dan Pilkada. Bambang 
Widjojanto atau yang lebih dikenal 
dengan sebutan BW ditunjuk oleh 
Prabowo – Sandiaga sebagai Ketua 
Tim Hukum dalam mengajukan 

gugatan terhadap hasil Pilpres 2019 
karena menilai ada kecurangan yang 
terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam 

konprensi 
persnya 
Bambang 
Widjojanto 
berharap 
gugatan 
pihaknya 
diproses 
Mahkamah 
Konstitusi 
(MK) 
diproses 
dengan baik. 
Dia berharap 
MK tidak 

menjadi bagian dari rezim. (sudah di muat 
SIP yang lalu) perkataan Bambang yang  
merendahkan martabat MK. Dalam 
konprensi persnya Bambang Widjojanto 
berharap gugatan pihaknya diproses 

7 Tuntutan Prabowo
Ke Mahkamah Konstitusi
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Mahkamah Konstitusi (MK) diproses 
dengan baik. Dia berharap MK tidak 
menjadi bagian dari rezim. "Mudah-
mudahan Mahkamah Konstitusi 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," kata BW di gedung MK, Jl 
Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 
Jumat (24/5/2019). "Mahkamah 
Konstitusi akan diuji apakah dia pantas 
menjadi satu mahkamah yang akan 
menorehkan legacy dan membangun 
peradaban kedaulatan rakyat untuk 
masa yang akan datang," kata BW. 
"Kami mencoba mendorong MK bukan 
sekadar mahkamah kalkulator yang 

bersifat numerik, tapi memeriksa betapa 
kecurangan itu sudah semakin dahsyat," 
kata BW. Dalam hal ini Bambang 
Widjojanto mencoba menggiring opini 
masyarakat bahwa seakan-akan 
Mahkamah Konstitusi merupakan bagian 
dari rezim yang saat ini berkuasa bahkan 
Bambang Widjojanto menyatakan MK 
bukan justru menjadi bagian dari satu 
sikap rezim yang korup. Apakah yang 
dimaksud Bambang Widjojanto bahwa 
pemerintahan Jokowi saat ini merupakan 
termasuk kategori rejim korup ? 
Menanggapi pernyataan Bambang 
Widjojanto Jokowi mengatakan, sebaiknya 
tidak ada pernyataan yang bernada 
merendahkan sebuah institusi. Hal itu 
perbuatan yang tidak baik. "Jangan 
senang merendahkan sebuah institusi, 

saya kira tidak baik," kata Jokowi 
ditanya wartawan usai menghadiri buka 
puasa bersama dengan HIPMI di The 
Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta 
Selatan, Minggu (26/5/2019). Jokowi 
mengatakan, sebaiknya semua pihak 
percaya terhadap sebuah institusi, 
terlebih institusi negara. Dia tak mau 
ada lembaga negara yang direndahkan. 
"Apapun lembaga dibentuk oleh 
ketatanegaraan kita agar memiliki 
sebuah trust dari publik, jangan sampai 
direndahkan dilecehkan seperti itu pada 
siapapun," tegas Jokowi. Berdasarkan 
informasi tuntutan yang dilayangkan tim 
pengacara 02 yang dikepalai oleh 
bambang kepada Panitera Mahkamah 
Konstitusi sebagai berikut:

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.
4.Membatalkan (mendiskualifikasi) 
pasangan calon presiden dan wakil 
nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo 
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dan KH Mar'uf Amin sebagai Peserta 
Pilpres 2019.
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.
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 2019-2024.
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. 
Dalam sesi tanya-jawab, Ketua Tim Kuasa 
Hukum Prabowo-Sandi, Bambang 
Widjojanto (BW), ditanya soal apa saja 
bukti yang diajukan. Dia mengaku belum 
bisa memberi perincian. "Saya bisa 
menjelaskan, tapi tidak bisa dijelaskan hari 
ini," kata BW di gedung MK, Jl Medan 
Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 
(24/5/2019). Meski demikian, BW memberi 
sedikit bocoran. Bukti yang diajukan 
merupakan gabungan dari dokumen dan 
saksi. "Ada kombinasi dokumen dan saksi. 
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Ada saksi fakta dan saksi ahli. Baru 
51," ujar mantan pimpinan KPK ini. 
"Insyaallah pada waktu yang tepat 
kami akan melengkapi bukti-bukti yang 
diperlukan dan menambahkan apa-
apa yang penting yang diperlukan 
untuk proses mengungkap kebenaran 
di Mahkamah Konstitusi ini," pungkas 
BW. Gugatan yang dilayangkan oleh 
Kubu Prabowo kepada MK tidak 
meyakinkan dan bahkan terkesan 
main-main. Yang menang pemilu 
disuruh mengalah dan menyerahkan 
kemenangannya. Yang kalah pemilu 
tidak mau menerima kenyataan dan 
meminta yang menang memaklumi 
kegilaan mereka. Jokowi sudah 
memenangkan pemilu lima kali 

berturut-turut, dua kali pemilihan wali kota 
Solo, satu kali pemilihan gubernur DKI 
Jakarta, dan dua kali pemilihan presiden. 
Sedangkan Prabowo sudah mencetak 
hattrick kekalahan tiga kali beruntun. Satu 
kali cawapres dan dua kali capres. Jokowi 
yang menang lima kali dibilang tidak 
diinginkan rakyat, sedangkan yang kalah 
tiga kali malah dibilang didambakan 
rakyat. Rakyat yang mana? Cuma 44 
persen, tapi lagaknya seolah seluruh 
rakyat Indonesia menginginkan dirinya 
jadi presiden. Jadi ke Mahkamah 
Konstitusi hanya buang-buang waktu saja 
atau buying time. Karena Mahkamah 
Konstitusi tidak memiliki kewenangan 
mengadili sengketa kecurangan yang 
masif karena itu hanya kewenangan 
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Bawalsu. Yakin 02 tidak bisa 
membuktikan kecurangan yang TSM, 
itu sudah dibuktikan dengan ditolaknya 
gugatan kecurangan yang TSM yang 
saat itu ditolak Bawaslu. Bayangkan 
hanya Bawaslu yang berwenang 
mengadili sengketa kecurangan TSM 
apalagi ini sampai diajukan ke 
Mahkamah Konstitusi yang sama sekali 
tak punya kewenangan mengadili 
sengketa kecurangan yang TSM. Ya, 
sudah pasti ditolak. Nah pertanyaan 
hukum nya, bagaimana sih cara 
membuktikan adanya kecurangan yang 
terstruktur sebagaimana yang 
dituduhkan seolah-olah dilakukan 
pasangan Capres Cawapres 01 
Jokowi-Ma'ruf Amin yang mesti 
dibuktikan di Bawaslu? Ya harus ada 
bukti berupa video atau foto atau saksi 

yang menyaksikan secara langsung ada 
Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, 
Bupati dan Walikota yang hadir atau 
menggelar rapat rahasia dan sangat 
tertutup dengan pimpinan KPUD Provinsi 
dan KPU Kab/Kota atau dengan pimpinan 
Bawaslu Provinsi dan pimpinan Bawaslu 
Kab/Kota? Termasuk menyebut nama 
tempat tersebut? Apakah itu mudah? 
Tentu tidak mudah dan sudah terbukti di 
lembaga yang berwenang mengadili 
dugaan kecurangan yang TSM yaitu 
Bawaslu yang menolak gugatan 
kecurangan yang TSM tersebut. Sangat 
berat dan sangat sulit bahkan 02 tidak 
bisa membuktikan syarat adanya 
kecurangan yang terstruktur terkait ada 
pertemuan rahasia para Kepala Daerah 
dengan pimpinan KPUD Provinsi hingga 
KPUD Kab/Kota atau dengan pimpinan 

Bawaslu Provinsi dan pimpinan 
Bawaslu Kab/Kota. Dengan kata lain 
siapa nama Gubernur , Walikota dan 
Bupati yang menggelar rapat rahasia 
dengan pimpinan KPUD Provinsi dan 
KPUD Kab/Kota atau pimpinan 
Bawalsu Provinsi dan pimpinan 
Bawaslu Kab/Kota pada saat 
mengajukan gugatan kecurangan 02 di 
Bawaslu sehingga ditolak Bawaslu. 
Bisa kah pula menyebut nama 
Pimpinan KPUD Provinsi dan pimpinan 
KPUD Kab/Kota atau pimpinan 
Bawalsu Provinsi dan Bawaslu 
Kab/Kota yang mengadakan pertemuan 
atau rapat rahasia tertutup dengan 
Gubernur, Bupati dan Walikota kalau 
menuduh telah terjadi kecurangan yang 
terstruktur? ini juga sudah tidak terbukti 

saat di Bawaslu. Juga kalau tanpa bisa 
menyebutkan nama Gubernur dari 
Provinsi mana, Bupati dari Kabupaten 
mana dan Walikota dari Kota mana. Maka 
itu sudah bisa dipastikan secara hukum 
tuduhan kecurangan secara terstruktur 
tak dapat dibuktikan oleh kuasa hukum 
Pasangan Capres Cawapres 02 Prabowo 
Subianto dan Sandiaga Uno dan ini 
sudah terbukti lembaga yang berwenang 
mengadili kecurangan yang TSM, 
Bawaslu menolak gugatan 02, artinya tak 
ada kecurangan yang TSM. Mutlak kah 
harus ada saksi-saksi yang menyebut tiga 
pimpinan Daerah mulai Gubernur, Bupati 
dan Walikota hingga nama-nama 
pimpinan Bawaslu Provinsi dan Pimpinan 
Bawaslu Kab/Kota sehingga baru bisa 
disebut telah terjadi kecurangan yang 
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terstruktur karena ada permainan atau 
kerjasama antara kepala daerah 
dengan penyelenggara Pilpres ? 
Mutlak karena suara Provinsi di dapat 
dari Kabupaten dan Kota. Dan suara 
dari Kabupaten dan Kota itu ada 
dalam satu Provinsi. Itulah yang harus 
dibuktikan saat masih pembuktian di 
Bawaslu, sudah tidak bisa lagi 
membuktikan kecurangan yang TSM 
di Mahkamah Konstitusi. Misalnya, 
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno 
kan kalah di Jakarta. Pasangan 
Capres Cawapres 02 Prabowo 
Subianto dan Sandiaga Uno di Jakarta 
hanya memperoleh suara sebesar 
48.32 persen. Nah kalau menganggap 
ada kecurangan yang terstruktur 
apakah termasuk Jakarta juga? Ya 
donk kan yang dipersoalkan adalah 
kecurangan TSM ditambah lagi 
Sandiaga pernah mengatakan 50 
persen seluruh TPS di seluruh 
Provinsi di Indonesia ada anomaly, 
sudah pasti Jakarta masuk. Nah, yang 
menjadi pertanyaan hukum nya kuasa 
hukum pasangan Capres Cawapres 
02 Prabowo Subianto dan Sandiaga 
Uno saja sudah tidak bisa 

membuktikan ada pertemuan atau rapat 
rahasia tertutup yang dilakukan 
Gubernur DKI Jakarta dengan Pimpinan 
KPUD DKI Jakarta atau pimpinan 
Bawaslu DKI Jakarta pada saat 
pembuktian di Bawaslu. Kan pengertian 
kecurangan terstruktur itu melibatkan 
penyelenggara pemilu dengan pejabat 
dalam struktur pemerintahan untuk 
memenangkan salah satu calon. Jadi 
ada peran dua-duanya. Berat kan 
membuktikan kecurangan yang 
terstruktur. Nah, sistematis artinya 
pelanggaran tersebut sudah dilakukan 
dengan perencanaan dan 
pengkoordinasian secara matang. Ini 
masih berkaitan dan tak bisa dilepaskan 
dengan syarat pertama kecurangan 
yang terstruktur, sistematis dan masif 
yaitu terstruktur. Bagaimana cara 
membuktikan ada kecurangan yang 
tersistematis? Bisa kah kuasa hukum 02 
membuktikan di mana tempat 
perencanaan untuk memenangkan 
pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf 
Amin? Nama tempat nya apa? ada kah 
bukti video atau foto atau saksi atau 
surat sebagai bukti utama ada strategi 
memenangkan Jokowi sudah diatur atau 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

terstruktur karena ada permainan atau 
kerjasama antara kepala daerah 
dengan penyelenggara Pilpres ? 
Mutlak karena suara Provinsi di dapat 
dari Kabupaten dan Kota. Dan suara 
dari Kabupaten dan Kota itu ada 
dalam satu Provinsi. Itulah yang harus 
dibuktikan saat masih pembuktian di 
Bawaslu, sudah tidak bisa lagi 
membuktikan kecurangan yang TSM 
di Mahkamah Konstitusi. Misalnya, 
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno 
kan kalah di Jakarta. Pasangan 
Capres Cawapres 02 Prabowo 
Subianto dan Sandiaga Uno di Jakarta 
hanya memperoleh suara sebesar 
48.32 persen. Nah kalau menganggap 
ada kecurangan yang terstruktur 
apakah termasuk Jakarta juga? Ya 
donk kan yang dipersoalkan adalah 
kecurangan TSM ditambah lagi 
Sandiaga pernah mengatakan 50 
persen seluruh TPS di seluruh 
Provinsi di Indonesia ada anomaly, 
sudah pasti Jakarta masuk. Nah, yang 
menjadi pertanyaan hukum nya kuasa 
hukum pasangan Capres Cawapres 
02 Prabowo Subianto dan Sandiaga 
Uno saja sudah tidak bisa 

membuktikan ada pertemuan atau rapat 
rahasia tertutup yang dilakukan 
Gubernur DKI Jakarta dengan Pimpinan 
KPUD DKI Jakarta atau pimpinan 
Bawaslu DKI Jakarta pada saat 
pembuktian di Bawaslu. Kan pengertian 
kecurangan terstruktur itu melibatkan 
penyelenggara pemilu dengan pejabat 
dalam struktur pemerintahan untuk 
memenangkan salah satu calon. Jadi 
ada peran dua-duanya. Berat kan 
membuktikan kecurangan yang 
terstruktur. Nah, sistematis artinya 
pelanggaran tersebut sudah dilakukan 
dengan perencanaan dan 
pengkoordinasian secara matang. Ini 
masih berkaitan dan tak bisa dilepaskan 
dengan syarat pertama kecurangan 
yang terstruktur, sistematis dan masif 
yaitu terstruktur. Bagaimana cara 
membuktikan ada kecurangan yang 
tersistematis? Bisa kah kuasa hukum 02 
membuktikan di mana tempat 
perencanaan untuk memenangkan 
pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf 
Amin? Nama tempat nya apa? ada kah 
bukti video atau foto atau saksi atau 
surat sebagai bukti utama ada strategi 
memenangkan Jokowi sudah diatur atau 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1314

dikondisikan? semua sudah tidak bisa 
lagi dibuktikan di Mahkamah 
Konstitusi, karena semua itu hanya 
dapat dibuktikan di Bawaslu karena 
pembuktian TSM adalah kewenangan 
Bawaslu dan kesempatan itu sudah 
lewat dan tak terbukti di Bawaslu. 
Siapa saja yang ikut dalam 
perencanaan tersebut, nama-nama 
orangnya siapa saja dan sebagai apa 
jabatan orang-orang tersebut? Dan 
perencanaan itu digelar di mana? Jadi 
tempat pun harus dapat disebutkan. 
Karena tanpa bisa menyebutkan 
tempat atau nama tempat (example 
nama restoran atau nama hotel, etc), 
harus dianggap tidak terbukti karena 
itu adalah ketidakjelasan tersistematis 
kecurangan yang dianggap 02 telah 
terjadi. Itu juga sudah tidak dapat 

dibuktikan pada saat di Bawaslu. Dan 
kalau ada beberapa foto pejabat 
pemerintahan yang berpose dengan 
menunjukkan satu jari atau ada pejabat 
daerah pemerintahan yang menyatakan 
secara terbuka mendukung Jokowi. Itu tak 
ada yang salah karena hanya sikap politis 
dan pejabat daerah itu juga adalah politisi 
salahnya apa bermain di dunia sendiri? 
Tapi yang harus dibuktikan di mana telah 
terjadi aksi perencanaan matang untuk 
memenangkan Jokowi dan itu dilakukan 
kepala daerah mana dari daerah mana 
misal Gubernur atau Bupati atau Walikota? 
Dan nama nya siapa? Sudahlah semua 
sudah tidak terbukti pada saat satu-
satunya lembaga yang berwenang 
mengadili kecurangan TSM, Bawaslu 
menolak gugatan 02. Semua saat di 
Bawaslu harusnya dibuka untuk 

membuktikan adanya kecurangan yang 
tersistematis tapi ternyata ditolak 
Bawaslu karena tak ada bukti 
kecurangan yang TSM. Jadi tak bisa 
hanya berdasarkan link berita pada saat 
di Bawaslu. Link berita harus dapat 
dibuktikan dengan fakta pada saat di 
Bawaslu. Kalau link berita itu hanya 
memberitakan Gubernur Jawa Tengah 
dukung Jokowi salahnya di mana? Harus 
ada bukti ada perencanaan matang dan 
sangat terkoordinasi pemenangan Jokowi 
yang dilakukan di suatu tempat atau 
rapat tertutup yang dilakukan Gubernur 
Jawa Tengah. Ini yang harus dibuktikan 
pada saat di Bawaslu bukan di 
Mahkamah Konstitusi. Mestinya kuasa 
hukum 02 bisa membuktikan di mana 
tempat perencanaan kecurangan 
tersistematis di lakukan nama tempat 
atau nama hotel nya hotel apa atau nama 
gedungnya apa, apa gedung serbaguna 
atau apa namanya, saksi-saksinya siapa, 

dan apa saja agenda di dalamnya yang 
sudah disepakati serta siapa saja yang 
ikut hadir di dalam rapat rahasia 
tersebut dan itu harusnya dibuktikan 
pada saat di Bawaslu bukan justru 
membawa persoalan kecurangan yang 
TSM ke MK karena MK pasti akan 
menolak itu karena MK tak punya 
kewenangan mengadili kecurangan 
yang TSM. Namanya saja menuduh 
kecurangan tersistematis. Dan kalau itu 
semua tak bisa dibuktikan ya kandas 
tuduhan 02 mengenai Pilpres yang 
dipenuhi kecurangan tersistematis selain 
juga ada kecurangan yang terstruktur 
dan masif. Masif, berarti pelanggaran 
dilakukan secara besar-besaran di 
seluruh tempat pemungutan suara 
(TPS). Berarti ini logika hukumnya untuk 
membuktikan adanya kecurangan yang 
masif harus ada ratusan hingga ribuan 
saksi, itu baru satu Provinsi saja. Ya 
ratusan hingga ribuan saksi, itu baru dari 
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1 provinsi saja karena kan TPS dalam 
1 provinsi itu tersebar di seluruh 
Kecamatan, Kelurahan yang ada di 
dalam Kabupaten dan Kota hingga 
yang ada di dalam Provinsi sendiri. 
Sehingga logika hukumnya, kalau 02 
mau membuktikan ada kecurangan 
yang masif, artinya waktu itu pada 
saat pembuktian di Bawaslu harusnya 
ada ribuan bahkan belasan ribu saksi 
yang harus mereka bawa ke Bawaslu 
saat itu bukan justru membawa link 
berita atau gugat ke Mahkamah 
Konstitusi, karena dari total seluruh 
TPS yang ada di 17 Provinsi (50 
persen dari total Provinsi yang ada di 
Indonesia berarti 17 Provinsi dari total 
34 Provinsi) yang harus dibuktikan 
ada kecurangan yang TSM. Sungguh 
berat sekali ini maka nya Bawaslu 
menolak gugatan 02. Mungkinkah 
Bambang Widjojanto bisa 
membuktikan adanya kecurangan 
masif dengan menghadirkan beribu-
ribu saksi bahkan tak menutup 
kemungkinan hingga belasan ribu 
saksi karena ini banyak sekali ratusan 
ribu TPS-TPS nya karena dari 17 
Provinsi yang harus dibuktikan kalau 
menuduh ada kecurangan yang 
bersifat masif, bisa kah Bambang 
Widjojanto hingga Denny Indrayana 
membuktikan telah terjadi kecurangan 
yang bersifat TSM? Sudah tidak bisa 
lagi karena untuk membuktikan 
kecurangan TSM bukan di Mahkamah 
Konstitusi tapi di Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu). Itu baru bicara soal 
saksi-saksi yang menggambarkan 
beratnya tantangan 02 saat di 
Bawaslu. Belum lagi kalau kita bicara 
mengenai formulir C1. Apakah kuasa 
hukum 02 bisa membuktikan ada 
formulir C1 lain atau yang berbeda 
selain daripada seluruh formulir C1 
dari total semua Provinsi yang ada di 
Indonesia yang dijadikan sebagai 
dasar perhitungan suara yang 
dilakukan KPU RI hingga hasil akhir 
berupa kemenangan bagi pasangan 
Capres Cawapres 01 Jokowi-Ma'ruf 
Amin yaitu mendapat 85.607.362 
suara atau sebesar 55,50 persen, 
sedangkan, pasangan calon nomor 

urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 
mendapat 68.650.239 suara atau sebesar 
44,50 persen sebagaimana dalam Surat 
Keputusan Nomor 135/PL/KPU/V/2019 
tentang Penetapan Presiden dan Wakil 
Presiden, DPR RI, DPRD Tahun 2019? 
jawabannya jelas sudah tidak dapat lagi 
itu dibuktikan pada saat 02 mengajukan 
gugatan ke Bawaslu. Menanggapi 
gugatan Prabowo yang mustahil 
dikabulkan itu, Yusril santai saja bahkan 
menertawakannya. Menurut Yusril MK 
hanya memutus sengketa hasil Pemilu. 
Soal tindak lanjut dari keputusan MK 
sudah menjadi kewenangan KPU. Jadi 
bukan kewenangan MK menetapkan 
capres jadi presiden. "Hahahahahha ya 
saya kira dibaca saja kewenangan MK. 
MK hanya memutuskan sengketa akhir 
pemilu. Nanti tindak lanjutnya oleh KPU. 
Jadi kalau dimohon kepada MK, namanya 
sebagai memohon, ya boleh saja. Apakah 
akan dikabulkan atau tdk kita serahkan 
sepenuhnya kepada hakim MK. Yusril 
mengacu pada kewenangan MK pada UU 
Pemilu Pasal 475 ayat 2: Keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hanya terhadap hasil penghitungan suara 
yang memengaruhi penentuan terpilihnya 
Pasangan Calon atau penentuan untuk 
dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden. Jadi menurut UU Pemilu 
di atas, MK tidak berhak mengabulkan 
permohonan Prabowo untuk 
menetapkannya sebagai presiden 2019-
2024, melainkan memutuskan apakah 
perkara hasil pemilu itu mempengaruhi 
perolehan suara pada Pemilu. Apakah 
mempengaruhi suara Prabowo atau tidak. 
Dan yang paling menggelikan. Kalau 
Bambang Widjojanto selaku ketua tim 
kuasa hukum pasangan Capres-
Cawapres 02, sudah berpengalaman dan 
memiliki kualitas tinggi/high quality. 
Pertanyaan hukumnya , sebenarnya 
berapa puluh persen kemenangan 
Prabowo menurut perhitungan menurut 
02? Karena di dalam di dalam tuntutan 
itu, tidak ada angka kemenangan 02 
dalam bentuk persen. Kemarin sebelum 
mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi 
menang sebesar 54%, sekarang ke mana 
angka 54% itu? Ada di mana itu angka 
54% sekarang? Kok tidak dimasukkan ke 

dalam tuntutan? Terus mau nyuruh 
hakim MK menghitung pakai kalkulator? 
Jadi, 02 ini sudah bingung mau menang 
berapa puluh persen? Mungkin sudah 
bukan lagi 54%. Maka nya dalam 
tuntutan tidak ada angka kemenangan 
sebesar 54% yang diklaim 02 selama 
ini. Jadi, bagaimana ini kualitas kuasa 
hukum 02, kok begini semua jadinya? 
Kalau tak ada angka menang berapa 
puluh persen, karena menurut Pasal 8 
Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018, 
harus disebut peroleh suara pemohon 
berapa persen menurut perhitungan 
yang benar. Nah di sini pemohonnya ini 
tidak jelas. MK mau memutus 
bagaimana untuk 02? Sebenarnya 02 
mau minta menang berapa puluh 
persen? Ini sampai sekarang sangat 
tidak jelas. Sehingga dengan tidak ada 
menyebut angka menang sebesar 54%, 
semua permohonan pemohon (02), 

akan ditolak oleh hakim MK. Karena 
apa? Kewenangan menyatakan sebagai 
Presiden dan wakil Presiden bukan 
kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu 
kewenangan KPU RI. 
Jadi sudah pasti ditolak permintaan 
untuk memenangkan 02 karena 
Mahkamah Konstitusi tidak memiliki 
kewenangan untuk menyatakan 
Prabowo-Sandiaga sebagai Presiden-
Wakil Presiden terpilih 2019-2024. Jadi 
kalau Yusril menertawakan tuntutan 
Prabowo, ya pantas. Nanti akan kita lihat 
banyak lagi dagelan kesaksian di 
persidangan. Tidak jauh beda dengan 
yang sudah pernah terjadi di 2014. Dan 
kabar kemarin Prabowo terbang ke 
Dubai hanya transit untuk melanjutkan 
ke Vienna ibu kota Austria yang tetangga 
dengan Swiss. Tahu kan Swiss tempat 
yang akan dikuras uangnya sama 
Jokowi. 
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yang sudah pernah terjadi di 2014. Dan 
kabar kemarin Prabowo terbang ke 
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Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Info SIP

Rempah-rempah tak hanya berfungsi 
untuk melezatkan makanan Anda. 
Namun nyatanya mengonsumsi rempah 
juga dapat membuat tubuh Anda sehat. 
Salah satu jenis rempah yang mudah 
ditemui dalam masakan Indonesia 
adalah pala.
Walaupun berbentuk kecil, namun 
jangan remehkan kandungan nutrisi di 
dalamnya. Si kecil ini kaya akan 
magnesium, kalium, kalsium, zat besi, 
dan vitamin B6. Pala juga mengandung 
protein yang mampu memperbaiki dan 
memperkuat otot Anda.
Inilah manfaat sehat pala untuk tubuh 
yang harus Anda ketahui seperti dilansir 
dari healthmeup.com.
Sejumput pala mampu menyehatkan 
sistem pencernaan Anda. Pala juga 
mampu mengatasi masalah pencernaan 
yang terjadi.
Jika Anda kesulitan tidur, cobalah untuk 
memasukkan pala ke dalam susu yang 
akan Anda konsumsinya. Pala adalah 

Manfaat Pala

obat tidur yang mampu bekerja secara 
efektif.
Rempah-rempah beraroma pedas manis 
ini bermanfaat untuk melawan bakteri di 
dalam tubuh sehingga menjadikan sistem 
kekebalan tubuh Anda membaik.
Karena pala mengandung magnesium, 
kalium, dan kalsium di dalamnya maka 
pala bermanfaat untuk mengurangi 
peradangan yang menyebabkan nyeri 
otot.
Tak hanya bermanfaat untuk kesehatan 
fisik, mengonsumsi makanan yang 
mengandung pala juga mampu 
meningkatkan kesehatan mental Anda.
Pala dikenal mampu meningkatkan 
sirkulasi darah dalam tubuh dan 
mengobati infeksi ginjal.
Dibalik bentuknya yang kecil, ternyata 
pala menyimpan banyak khasiat untuk 
kesehatan tubuh. 
Jadi tidak ada salahnya apabila Anda 
membubuhkan rempah-rempah ini pada 
makanan Anda.
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Google memutuskan untuk tak akan lagi 
membolehkan Huawei, perusahaan 
telepon genggam terbesar kedua di 
dunia, mengakses pembaruan keamanan 
sistem operasi Android. Itu berarti peranti 
baru Huawei akan kehilangan akses 
terhadap sejumlah aplikasi. Langkah ini 
diambil Google setelah Presiden Amerika 
Serikat, Donald Trump mengumumkan 
darurat nasional pekan lalu "untuk 
melindungi jaringan komputer Amerika 
Serikat dari musuh-musuh asing". Para 
analis meyakini kebijakan tersebut 
"sengaja diarahkan ke Huawei".Selain 
memproduksi telepon genggam, Huawei 
juga membuat peralatan komunikasi. 
Diperkirakan, Huawei menguasai sekitar 
40 sampai 60 persen jaringan di seluruh 
dunia. Berikut lima hal yang membuat 
Barat sangat khawatir dengan Huawei. 
1. Jaringan super cepat 5G Huawei saat 
ini sedang berunding dengan banyak 
negara untuk memasok sistem jaringan 
super cepat generasi kelima, 5G. Sistem 
ini begitu cepat sehingga ideal untuk 
dipakai ke produk seperti mobil 
swakemudi. Jika infrastruktur 5G 
menggunakan produk Huawei, para 
pesaing mengklaim Huawei "bisa 
membaca pesan yang dikirim melalui 
jaringan atau bahkan mematikan 
jaringan, yang tentu akan menyebabkan 

Alasan AS Takut Teknologi Huawei

Iptek

gangguan serius". Bahkan sebelum 
Presiden Trump mengeluarkan perintah 
eksekutif, pemerintah AS sudah 
mendesak sekutu mereka untuk tidak 
menggunakan produk Huawei. Seruan 
ini terfokus ke kelompok yang biasa 
disebut "Lima Mata", yang terdiri atas 
Amerika, Inggris, Kanada, Australia dan 
Selandia Baru. Kelima negara tersebut 
memiliki kerja sama intelijen yang 
sangat erat dan berbagi informasi 
rahasia, sering kali secara elektronik. 
Washington mengancam akan berhenti 
berbagi informasi rahasia jika jaringan di 
Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia 
Baru menggunakan peralatan 5G buatan 
Huawei. Menteri Luar Negeri AS, Mike 
Pompeo, mengatakan jika ada negara 
yang memakai produk jaringan 5G 
buatan Huawei, maka, "Kami tak akan 
lagi membagikan informasi." Huawei, di 
berbagai kesempatan, menolak tuduhan 
melakukan mata-mata untuk pemerintah 
China. Namun mereka yang mengkritik 
mengatakan undang-undang di Cina 
tidak memungkinkan perusahaan bisa 
menolak permintaan pemerintah 
mendapatkan informasi intelijen. 
Kekhawatiran pemerintah mengakses 
data perusahaan, antara lain didasarkan 
pada praktik yang berlaku di AS sendiri. 
Mantan kontraktor Badan Keamanan 

Organ hati pada tubuh manusia 
memiliki fungsi membersihkan tubuh 
dari racun dan menyaring darah 
melalui sistem saluran pencernaan, 
kulit, dan hingga pernapasan. Namun, 
ada beberapa hal yang bisa membuat 
hati kita menjadi tidak sehat. Salah 
satunya adalah saat virus yang 
menyebabkan penyakit hepatitis mulai 
menyebar dalam tubuh dan membuat 
organ hati menjadi rusak. Pembiaran 
organ hati yang rusak ini bisa 
menyebabkan pengerasan hati hingga 
menjadi kanker hati.
Salah satu cara untuk menghindari 
penyakit hati adalah dengan 
menghindari konsumsi makanan atau 
minuman yang menjadi pemicu 
rusaknya organ hati, olahraga teratur 
dan mengonsumsi beberapa sayuran 
yang bisa melindungi sel-sel hati, 
seperti:
1. Wortel
Wortel mengandung glutathione, 
sebuah protein yang mampu 
mencegah kerusakan hati dari dalam. 
Selain itu wortel juga mampu menjaga 
kestabilan organ hati manusia untuk 
memompa aliran darah tubuh agar 
Anda tetap selalu sehat.
2. Bit
Serat pada bit ini menyumbangkan zat 
antioksidan yang berfungsi untuk 
membuang racun dari hati. Bit juga 

Sayuran Yang Baik Untuk Kesehatan Hati

kaya akan kandungan glutamin dan asam 
amino yang berperan mencegah 
masuknya virus yang merusak hati melalui 
sistem pencernaan.
3. Asparagus
Salah satu awal dari kerusakan organ hati 
dimulai dari sistem pencernaan. 
Asparagus mengandung inulin yaitu 
karbohidrat yang mengandung serat. Dari 
serat tersebut akan membuat usus besar 
bekerja tanpa melalui reaksi enzimatis, 
sehingga dapat berfungsi sebagai 
probiotik untuk membuang racun yang 
tersimpan dalam hati.
4. Kunyit
Selain sayuran, jenis rempah-rempahan, 
seperti kunyit ini mempunyai peran dalam 
menjaga kesehatan organ hati. Kunyit 
mengandung curcumin yang bisa 
mencegah radang hati sehingga 
penyebaran virus yang membuat hati 
menjadi rusak bisa dicegah.
5. Temulawak
Rempah-rempah lain yang dapat 
membantu menjaga kesehatan hati adalah 
temulawak. Rempah ini mengandung 
curcumin yang berperan sebagai anti-
inflmasi dan hepatotoksik untuk 
melindungi hati manusia agar tidak 
terkena radang. Selain itu, ekstrak 
temulawak juga berperan memperkuat sel-
sel pada organ hati manusia dan 
meningkatkan daya tahan tubuh agar 
terhindar dari serangan penyakit.
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AS, NSA, Edward Snowden, 
mengungkapkan bahwa badan-badan 
intelijen AS meretas data milik 
perusahaan teknologi termasuk 
Google dan Yahoo.Di luar 
kepentingan keamanan, tentunya ada 
keuntungan bisnis jika banyak negara 
memboikot 
peralatan 5G 
dari Huawei. 
2. Skandal 
robot jari Kasus 
ini terkait 
dengan 
pegawai 
Huawei yang 
dituduh mencuri 
robot jari, robot 
yang bertugas 
mengetukkan 
jari ke layar 
telepon 
genggam saat 
ia 
meninggalkan 
laboratorium desain perusahaan 
telekomunikasi T-Mobile. Pegawai ini 
mengklaim bahwa robot itu "tak 
sengaja jatuh ke dalam tasnya". T-
Mobile ketika itu memang punya kerja 
sama dengan Huawei. Perusahaan 
Jerman tersebut tidak menerima 
alasan itu dan membawa kasusnya ke 
pengadilan. Komunikasi email 
mengisyarakatkan pegawai itu "tak 
bertindak sendiri dan besar 
kemungkinan diperintah oleh eksekutif 
senior di Cina". Ini menjadi salah satu 
alasan penangkapan direktur 
keuangan Huawei, Meng Wanzhou, di 
Kanada atas permintaan AS tahun 
lalu. 3. Kerja sama 'terselubung 
dengan Iran' Meng menolak tuduhan 
dan berupaya agar permintaan 
ekstradisi oleh AS dibatalkan. 
Tuduhan lain yang dijatuhkan 
kepadanya adalah Huawei "punya 
kerja sama dengan Iran". Diduga ia 
menjadi bagian dari upaya Iran 
menghindari sanksi AS, melalui 
perusahaan bernama Skycom. Ia 
didakwa berbohong kepada bank-
bank dan pemerintah AS tentang kerja 
sama dengan Iran. Meng, anak 

perempuan pendiri Huawei, menolak 
tuduhan ini. Ia bisa dihukum penjara 
maksimal 30 tahun jika diekstradisi dan 
dinyatakan bersalah oleh pengadilan di 
AS. 
4. Kasus layar telepon antipecah Kasus 
lain yang membuat AS khawatir terkait 

dengan "layar 
antipecah". 
Menurut 
Bloomberg, 
Huawei 
diselidiki oleh 
FBI karena 
diduga 
melanggar 
regulasi 
perdagangan 
senjata 
internasional. 
Kasus ini 
berawal ketika 
perusahaan 
Akhan 
Semiconductor 

melakukan pembicaraan dengan Huawei 
untuk memasok layar super kuat, yang 
dibuat dengan menempelkan lapisan 
permata artifisial pada layar. Sampel layar 
ini dikembalikan Huawei beberapa bulan 
berikutnya dalam keadaan rusak parah. 
FBI menduga Huawei membawa sampel 
ini ke luar Amerika, praktik yang dilarang 
oleh regulasi internasional karena sampel 
ini berpotensi dimanfaatkan untuk 
pengujian senjata laser. Huawei, lagi-lagi, 
menolak tudingan FBI. 
5. 'Tidak ada matinya' Meski didera 
beberapa kasus, ditambah dengan 
langkah Google, Huawei diperkirakan 
akan tetap menjadi pemain global yang 
penting, Bagi banyak negara, terutama di 
Asia dan Afrika, harga produk teknologi 
yang ditawarkan Huawei jauh lebih murah 
dari perusahaan Amerika dan Eropa. 
Aspek harga ini menjamin Huawei akan 
tetap menguasai pangsa global. Bahkan 
di Inggris, sekutu terdekat AS, masih 
terjadi debat apakah sebaiknya 
infrastruktur 5G memakai produk Huawei. 
Menteri pertahanan Inggris belum lama ini 
dipecat karena memasukkan komponen 
buatan Huawei di "area-area yang tidak 
terlalu penting".

 Menteri Luar Negeri Irak Mohamad Ali 
al-Hakim hari ini mengatakan negaranya 
siap membantu Iran dalam menghadapi 
ketegangan dengan Amerika Serikat.
\Irak memiliki hubungan yang dekat 
dengan Iran dalam bidang perdagangan, 
budaya, dan agama. Namun, Negeri 
1001 Malam itu juga bergantung pada 
Amerika Serikat dalam konteks 
penumpasan ISIS. Berada di tengah dua 
negara yang sedang berkonfrontasi 
tersebut, Baghdad baru-baru ini berjanji 
akan berpihak pada Teheran.Al-Hakim 
berjanji membela Iran setelah Amerika 
Serikat meningkatkan retorikanya 
tentang "ancaman" yang datang dari 
Negeri Persia, demikian sebagaimana 
dikutip Aljazeera, Senin 
(27/5).Pernyataan itu disampaikan al-
Hakim dalam pertemuan dengan 
sejawatnya dari Iran, Menteri Luar 
Negeri Muhammad Javad Zarif.
Sebelumnya, AS telah memerintahkan 
pegawai non-daruratnya untuk 
meninggalkan Irak pada Rabu 15 Mei 
lalu. Langkah itu muncul ketika 
pemerintahan Donald Trump 
memperingatkan potensi ancaman 
kepada AS dari Iran atau agen-agen 
yang didukung Iran.Kebijakan tersebut 
diikuti oleh Jerman dan Belanda, sekutu 
AS, yang menangguhkan operasi 
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pelatihan militer di Irak.Sebelumnya, 
Amerika Serikat tiba-tiba mengirimkan 
kapal induk dan satu gugus tugas 
pengebom ke Timur Tengah. Menurut 
John Bolton, penasihat keamanan Negeri 
Paman Sam, hal itu dilakukan sebagai 
respons atas sikap Iran yang 
"mengganggu" dan akhir-akhir ini 
meningkat.Hingga saat ini masih belum 
jelas sikap Iran yang dimaksud oleh 
Bolton. Bagaimanapun, deklarasi Bolton 
seolah meningkatkan tensi kedua belah 
pihak, mengutip The Guardian pada 
Senin 6 Juni 2019.Dalam sebuah 
pernyataan tertulis Bolton mengatakan, 
kapal induk dan pesawat dikirim untuk 
"menyampaikan pesan" khusus kepada 
pemerintah Iran. 
Pesan yang dimaksud yakni, serangan 
apapun terhadap AS dan aliansinya akan 
dibalas dengan bertubi-tubi."Amerika 
Serikat tidak mencari perang dengan 
rezim Iran, tetapi kami sepenuhnya siap 
untuk menanggapi serangan apa pun. 
Baik dengan Korps Pengawal Revolusi 
Islam (Iran Revolutionary Guard), atau 
pasukan reguler Iran," kata pernyataan 
itu.
Sikap AS itu datang menyusul pernyataan 
Iran bahwa Bolton dan sejumlah pejabat 
lain tengah membawa pemerintahan 
Trump ke ambang perang baru.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia
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dengan 
pegawai 
Huawei yang 
dituduh mencuri 
robot jari, robot 
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mengisyarakatkan pegawai itu "tak 
bertindak sendiri dan besar 
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ini dikembalikan Huawei beberapa bulan 
berikutnya dalam keadaan rusak parah. 
FBI menduga Huawei membawa sampel 
ini ke luar Amerika, praktik yang dilarang 
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Setidaknya satu orang tewas akibat 
tornado yang menghantam dan 
memorak-porandakan Ohio, Amerika 
Serikat, pada Selasa (28/5).Jeffrey 
Hazel selaku Wali Kota Celina, Ohio, 
mengatakan bahwa korban yang 
tewas akibat tornado ini adalah 
seorang pria berusia 81 tahun.
Menurut Hazel, pria itu tewas karena 
tertimpa satu mobil yang terhempas 
angin tornado di depan rumahnya di 
daerah Celina.Badan Cuaca Nasional 
Amerika Serikat melaporkan bahwa 
angin yang dibawa tornado ini 
memang masuk kategori kencang, 
hingga mencapai kecepatan 136-165 
kilometer perjam.Begitu kencang 
angin yang dibawa tornado tersebut, 
kepala pemadam kebakaran Ohio, 
Nicholas Hosford sampai-sampai 
melaporkan sejumlah bangunan rata 
dengan tanah."Rumah-rumah rata 
dengan tanah, seluruh kompleks 
apartemen hancur, bangunan bisnis di 
seluruh wilayah ambruk. Saya tasa 
masyarakat kami tak pernah 

Ohio Dihantam Tornado,1 Tewas

Internasional

Pemerintah melalui Kementerian 
Agama (Kemenag) menetapkan awal 
puasa atau 1 Ramadan 1440 Hijriah 
jatuh pada Senin (6/5). Keputusan 
penetapan 1 Ramadan diambil melalui 
sidang isbat yang digelar di 
Kementerian 
Agama, Minggu 
(5/5) 
malam.Menteri 
Agama Lukman 
Hakim 
Saifuddin 
mengatakan 
ada sembilan 
petugas yang 
menyampaikan 
kesaksian di 
bawah sumpah 
bahwa mereka 
melihat hilal. Sembilan petugas itu ada 
di Bangkalan Gresik Lamongan di Jawa 
Timur. Lalu Makassar Sulsel, Brebes 
Jawa Tengah dan Sukabumi Jabar. 
"Oleh karenanya posisi hilal dan 
kesaksian maka seluruh sidang isbat 
secara mufakat menetapkan bahwa 1 
Ramadan 1440 H jatuh pada esok hari 
6 Mei 2019," kata Lukman Hakim. 
Sidang isbat digelar di Auditorium HM 
Rasjidi, Gedung Kementerian Agama 
Jalan MH Thamrin mulai pukul 17.00 
WIB. Penetapan 1 Ramadan melalui 
sidang isbat diambil melalui 
serangkaian pemaparan hasil data 
hisab dan pantauan rukyatul hilal yang 
telah dilakukan oleh Tim Kemenag di 
102 titik seluruh Indonesia. 
Sidang isbat menjadi cara pemerintah 
dalam menentukan awal bulan 
Ramadan 1440, meskipun, di beberapa 
wilayah umat Islam ada yang telah lebih 
dulu melaksanakan ibadah puasa.
Sidang isbat tahun ini dihadiri oleh duta 
besar negara-negara sahabat, Ketua 
Komisi VIII DPR Ali Taher, perwakilan 
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan 
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG), serta Lembaga Penerbangan 
dan Antariksa Nasional (LAPAN). 

Kemenag Tetapkan Lebaran 1 Juni 2019

Selain itu, Imam Besar Masjid Istiqlal 
Nasaruddin Umar serta perwakilan 
organisasi kemasyarakatan Islam 
seperti PBNU dan Muhammadiyah juga 
ikut dalam sidang isbat tersebut.  
Turut hadir dalam sidang Badan 

Informasi 
Geospasial (BIG), 
Bosscha Institut 
Teknologi Bandung 
(ITB), Planetarium, 
dan pakar falak 
dari berbagai 
ormas Islam serta 
perwakilan negara 
sahabat. 
Sebelumnya, 
LAPAN juga telah 
mengadakan 
pengamatan hilal 

dan memprediksi 1 Ramadan 1440 
Hijriah akan jatuh pada 6 Mei 2019. 
Prediksi ini berdasarkan pada garis 
tanggal yang dibuat dengan aplikasi 
Accurate Hijri Calendar (AHC) untuk 
menentukan hisab (perhitungan) awal 
Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1440 H.
Kepala LAPAN sekaligus anggota tim 
hisab rukyat Kementerian Agama, 
Thomas Djamaluddin mengatakan asaat 
ini para ahli hisab sudah memanfaatkan 
program atau aplikasi astronomi untuk 
memprediksi awal Ramadan.
"Program atau aplikasi astronomi saat 
ini sudah banyak, di antaranya bisa 
diunduh gratis seperti Stellarium. Para 
ahli hisab sudah memanfaatkannya," 
kata Thomas kepada 
CNNIndonesia.com melalui pesan 
singkat.Sementara itu, PP 
Muhammadiyah juga telah menetapkan 
awal Ramadan 1440 Hijriah jatuh pada 
6 Mei 2019. Itu ditetapkan berdasarkan 
hisab hakiki wujudul hilal yang 
dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid PP 
Muhammadiyah."Ijtimak jelang 
Ramadan 1440 H terjadi pada hari Ahad 
Kliwon, 5 Mei 2019 pukul 05:48:25 
WIB," demikian nukilan maklumat PP 
Muhammadiyah.

mengalami kesengsaraan seperti ini," ujar 
Hosford kepada AFP.Menurut Badan 
Cuaca Nasional AS, tornado ini memutus 
aliran listrik bagi lima juta orang di Ohio. 
Keadaan ini akan mempersulit pergerakan 
di negara bagian itu, terutama saat banjir 
yang diperkirakan datang dalam waktu 
dekat.Namun, sebagian warga tak begitu 
peduli dengan banjir itu saat ini. Mereka 
hanya ingin selamat dari sapuan 
tornado.Seorang penduduk di Kota 
Dayton, Kylie Post, misalnya, hanya bisa 
berharap dapat berlindung di rumahnya 
yang tidak memiliki ruang bawah 
tanah.Ketika mendengar sirene tanda 
tornado menggema, Post hanya bisa 
membawa putranya masuk ke dalam bak 
mandi dan menutupi diri dengan kasur."Hal 
pertama yang saya dengar adalah sirene 
peringatan. Kemudian, saya dengar suara 
seperti kereta. Saya pikir saya akan 
tersapu," kata Post.
Setelah menghantam Ohio, tornado itu 
diperkirakan akan bergerak menyapu 
setidaknya tujuh negara bagian lainnya di 
AS.



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

Setidaknya satu orang tewas akibat 
tornado yang menghantam dan 
memorak-porandakan Ohio, Amerika 
Serikat, pada Selasa (28/5).Jeffrey 
Hazel selaku Wali Kota Celina, Ohio, 
mengatakan bahwa korban yang 
tewas akibat tornado ini adalah 
seorang pria berusia 81 tahun.
Menurut Hazel, pria itu tewas karena 
tertimpa satu mobil yang terhempas 
angin tornado di depan rumahnya di 
daerah Celina.Badan Cuaca Nasional 
Amerika Serikat melaporkan bahwa 
angin yang dibawa tornado ini 
memang masuk kategori kencang, 
hingga mencapai kecepatan 136-165 
kilometer perjam.Begitu kencang 
angin yang dibawa tornado tersebut, 
kepala pemadam kebakaran Ohio, 
Nicholas Hosford sampai-sampai 
melaporkan sejumlah bangunan rata 
dengan tanah."Rumah-rumah rata 
dengan tanah, seluruh kompleks 
apartemen hancur, bangunan bisnis di 
seluruh wilayah ambruk. Saya tasa 
masyarakat kami tak pernah 

Ohio Dihantam Tornado,1 Tewas

Internasional

Pemerintah melalui Kementerian 
Agama (Kemenag) menetapkan awal 
puasa atau 1 Ramadan 1440 Hijriah 
jatuh pada Senin (6/5). Keputusan 
penetapan 1 Ramadan diambil melalui 
sidang isbat yang digelar di 
Kementerian 
Agama, Minggu 
(5/5) 
malam.Menteri 
Agama Lukman 
Hakim 
Saifuddin 
mengatakan 
ada sembilan 
petugas yang 
menyampaikan 
kesaksian di 
bawah sumpah 
bahwa mereka 
melihat hilal. Sembilan petugas itu ada 
di Bangkalan Gresik Lamongan di Jawa 
Timur. Lalu Makassar Sulsel, Brebes 
Jawa Tengah dan Sukabumi Jabar. 
"Oleh karenanya posisi hilal dan 
kesaksian maka seluruh sidang isbat 
secara mufakat menetapkan bahwa 1 
Ramadan 1440 H jatuh pada esok hari 
6 Mei 2019," kata Lukman Hakim. 
Sidang isbat digelar di Auditorium HM 
Rasjidi, Gedung Kementerian Agama 
Jalan MH Thamrin mulai pukul 17.00 
WIB. Penetapan 1 Ramadan melalui 
sidang isbat diambil melalui 
serangkaian pemaparan hasil data 
hisab dan pantauan rukyatul hilal yang 
telah dilakukan oleh Tim Kemenag di 
102 titik seluruh Indonesia. 
Sidang isbat menjadi cara pemerintah 
dalam menentukan awal bulan 
Ramadan 1440, meskipun, di beberapa 
wilayah umat Islam ada yang telah lebih 
dulu melaksanakan ibadah puasa.
Sidang isbat tahun ini dihadiri oleh duta 
besar negara-negara sahabat, Ketua 
Komisi VIII DPR Ali Taher, perwakilan 
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan 
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG), serta Lembaga Penerbangan 
dan Antariksa Nasional (LAPAN). 

Kemenag Tetapkan Lebaran 1 Juni 2019

Selain itu, Imam Besar Masjid Istiqlal 
Nasaruddin Umar serta perwakilan 
organisasi kemasyarakatan Islam 
seperti PBNU dan Muhammadiyah juga 
ikut dalam sidang isbat tersebut.  
Turut hadir dalam sidang Badan 

Informasi 
Geospasial (BIG), 
Bosscha Institut 
Teknologi Bandung 
(ITB), Planetarium, 
dan pakar falak 
dari berbagai 
ormas Islam serta 
perwakilan negara 
sahabat. 
Sebelumnya, 
LAPAN juga telah 
mengadakan 
pengamatan hilal 

dan memprediksi 1 Ramadan 1440 
Hijriah akan jatuh pada 6 Mei 2019. 
Prediksi ini berdasarkan pada garis 
tanggal yang dibuat dengan aplikasi 
Accurate Hijri Calendar (AHC) untuk 
menentukan hisab (perhitungan) awal 
Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1440 H.
Kepala LAPAN sekaligus anggota tim 
hisab rukyat Kementerian Agama, 
Thomas Djamaluddin mengatakan asaat 
ini para ahli hisab sudah memanfaatkan 
program atau aplikasi astronomi untuk 
memprediksi awal Ramadan.
"Program atau aplikasi astronomi saat 
ini sudah banyak, di antaranya bisa 
diunduh gratis seperti Stellarium. Para 
ahli hisab sudah memanfaatkannya," 
kata Thomas kepada 
CNNIndonesia.com melalui pesan 
singkat.Sementara itu, PP 
Muhammadiyah juga telah menetapkan 
awal Ramadan 1440 Hijriah jatuh pada 
6 Mei 2019. Itu ditetapkan berdasarkan 
hisab hakiki wujudul hilal yang 
dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid PP 
Muhammadiyah."Ijtimak jelang 
Ramadan 1440 H terjadi pada hari Ahad 
Kliwon, 5 Mei 2019 pukul 05:48:25 
WIB," demikian nukilan maklumat PP 
Muhammadiyah.

mengalami kesengsaraan seperti ini," ujar 
Hosford kepada AFP.Menurut Badan 
Cuaca Nasional AS, tornado ini memutus 
aliran listrik bagi lima juta orang di Ohio. 
Keadaan ini akan mempersulit pergerakan 
di negara bagian itu, terutama saat banjir 
yang diperkirakan datang dalam waktu 
dekat.Namun, sebagian warga tak begitu 
peduli dengan banjir itu saat ini. Mereka 
hanya ingin selamat dari sapuan 
tornado.Seorang penduduk di Kota 
Dayton, Kylie Post, misalnya, hanya bisa 
berharap dapat berlindung di rumahnya 
yang tidak memiliki ruang bawah 
tanah.Ketika mendengar sirene tanda 
tornado menggema, Post hanya bisa 
membawa putranya masuk ke dalam bak 
mandi dan menutupi diri dengan kasur."Hal 
pertama yang saya dengar adalah sirene 
peringatan. Kemudian, saya dengar suara 
seperti kereta. Saya pikir saya akan 
tersapu," kata Post.
Setelah menghantam Ohio, tornado itu 
diperkirakan akan bergerak menyapu 
setidaknya tujuh negara bagian lainnya di 
AS.



26 25 
www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo 
Bambang Yudhoyono ( SBY) keluhkan 
perundungan atau bully di media sosial 
usai pertemuan Presiden Jokowi dengan 
anaknya Agus 
Harimurti 
Yudhoyono 
(AHY). Keluhan 
SBY itu justru 
mendapatkan 
kritik dari politisi 
parpol 
pendukung 
Jokowi maupun 
Prabowo.
Wasekjen 
Hanura 
Tridianto 
menilai, di alam 
demokrasi 
mestinya tak 
perlu mengeluh 
saat 
mendapatkan 
kritik. Dia 
menilai, sejak dulu SBY selalu 
memainkan peran 'playing victim'."Itu 
memang gaya Pak SBY. Bikin kesan 
seolah-olah dizalimi. Kalau ada politisi 
atau partai dikritik itu kan biasa saja," 
jelas Tri kepada wartawan, Rabu 
(29/5).Tri pun menilai, seharusnya SBY 
dan Demokrat menanggapi dengan 
santai kritikan dari siapapun, usai 
pertemuan Jokowi dan AHY. Lebih baik, 
dijawab dengan elegan."Jadi politisi itu 
jangan baper, jangan dikit-dikit 
mengeluh. Dikritik ya dijawab saja. 
Dijelaskan atau diklarifikasi. Kalau perlu 
diajak debat. Kok ini malah mengeluh," 
kata mantan Ketua DPC Demokrat 
Cilacap tersebut.Sebelumnya, keluhan 
SBY ini juga dikritik oleh Wakil Ketum 
Gerindra, Fadli Zon. Fadli meminta SBY 
tak perlu terlalu menanggapi kritikan.
"Jadi enggak usah baper lah kalau 
dibully itu. Pasti siapapun, saya tiap hari 
dibully santai aja, enggak ada tuh saya 
baper-baperan," kata Fadli di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 

SBY Diingatkan Jangan Baper
(28/5).Dia menilai wajar, jika dalam 
mengambil keputusan politisi dibully. 
Sehingga dia menyarankan SBY untuk 
tidak menanggapi berlebihan.
"Yang tidak suka pasti membully yang 

suka pasti menerima, 
mungkin memuji, saya 
kira biasa lah, hidup itu 
begitu. Nabi-nabi saja 
begitu, ada yang suka 
ada yg tidak suka," 
ungkapnya.
SBY mengatakan, setelah 
pertemuan tersebut, AHY 
dan Partai Demokrat 
dibully habis-habisan. 
Namun Demokrat kata 
dia tetap kuat. Dan sudah 
tahu siapa yang terus 
menyerang mereka.
"Sebenarnya kita tahu 
dari kelompok mana 
serangan sengit itu 
berasal. Di situ 
perbedaan kita dengan 

pihak tertentu itu. Memang ada yang 
bersikap tabu dan dilarang keras pihak 
02 berkomunikasi dengan 01," kata 
SBY.Dia pun mempersilakan siapa saja 
yang tidak suka dengan pertemuan 
tersebut. Tapi dia menegaskan Demokrat 
tidak harus mengikuti."Barangkali pula 
dendam yang membara harus 
dipertahankan selamanya. Silakan kalau 
ada yang punya prinsip itu. tapi jangan 
atur Demokrat harus mengikutinya. Kami 
prinsip ikhtiar perjuangan utnuk menang 
harus dilakukan sekuat tenaga. Namun 
setelah selesai ya selesai," lanjut SBY.
Dia pun menegaskan, dalam Pilpres pun 
tetap bersahabat. Walaupun kalah 
ataupun menang. Terlihat, SBY sering 
bertemu dengan tokoh-tokoh yang 
sebelumnya berkompetisi.
"Dalam Pilpres 2004, Pilpres 2009, 
sekarang saya tetap bersahabat dengan 
beliau semua. Sering bertemu di banyak 
forum. Kalau kemarin saya di Jakarta dan 
diundang Jokowi, saya pasti datang. 
Sama seperti Megawati dan Habibie," 
kata SBY. 

 Perdana Menteri Papua Nugini, Peter 
O'Neill, resmi mundur setelah 
mengajukan surat pengunduran diri 
pada Rabu (29/5), di tengah kisruh 
politik yang meningkat di negaranya.
"Pada pukul 09.35 pagi ini, saya 
mengantarkan kepada Yang Mulia 
Gubernur 
Jenderal 
(Sir Robert 
Dadae) 
surat 
pengundur
an diri 
saya," kata 
O'Neill di 
gedung 
parlemen, 
Port 
Moresby.O'
Neill sudah 
memutuska
n mengundurkan diri pada Minggu 
(26/5), setelah serangkaian 
pembelotan politik tingkat tinggi yang 
menggerus kepemimpinannya.
Pembelotan terjadi tak lama setelah 
O'Neill menandatangani kesepakatan 
proyek gas alam cair senilai US$13 
miliar dengan perusahaan minyak asal 
Perancis, Total, dan perusahaan 
ExxonMobil yang berbasis di AS.
Menteri Keuangan Papua Nugini, 
James Marape, adalah pejabat kabinet 
senior pertama O'Neill yang 
mengundurkan diri. Marape mundur 
sebagai bentuk protes atas keputusan 
O'Neill terkait kesepakatan proyek gas 
tersebut.Marape menilai keuntungan 
dari kesepakatan itu tidak akan 
mengalir ke rakyat Papua Nugini, 
perusahaan lokal, maupun daerah. 
Ia merujuk pada kesepakatan serupa 
dalam satu dekade terakhir yang dinilai 
gagal membawa keuntungan bagi 
negara yang hingga kini 70 persen 
penduduknya tak memiliki akses listrik 
memadai.Menjabat selama delapan 
tahun, O'Neill banyak dikritik oposisi 
karena korupsi dalam pemerintahan 
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dan keterpurukan ekonomi negara yang 
kronis.Terlepas dari keterpurukan itu, 
dalam pidatonya O'Neill mengungkap 
salah satu prestasinya selama menjabat 
sebagai PM, yakni menjadikan Papua 
Nugini sebagai tuan rumah KTT APEC 
pada 2018 lalu.

"Kami selalu 
dikenal karena 
alasan-alasan 
yang salah," 
kata O'Neill 
seperti dikutip 
AFP.

O'Neill 
sebenarnya 
telah berjanji 
mundur lebih 
cepat, tapi hal 
itu tak jadi 
dilakukannya. 

Ia malah sempat memutuskan 
menggunakan jalan pengadilan untuk 
mempertahankan kekuasaan.Langkahnya 
itu memicu kemarahan parlemen pada 
Selasa (28/5). Konfrontasi bahkan sempat 
terjadi di parlemen antara pendukung dan 
oposisi O'Neill.Sementara itu, 
pemungutan suara untuk memilih 
pengganti O'Neill diperkirakan baru akan 
berlangsung dalam beberapa hari 
mendatang.Sejumlah analis menganggap 
kepergiaan O'Neill dari pemerintahan 
dapat mengakhiri proyek infrastruktur 
berbiaya besar yang diyakini banyak 
orang hanya menguntungkan segelintir 
elite negara."Kepergiaan O'Neill memiliki 
potensi membuat perubahan besar dalam 
arah kebijakan yang diambil oleh 
pemerintah Papua Nugini," kata pengamat 
politik dari Universitas Daekin Melbourne, 
Jonathan Ritchie.“Tetapi kecurigaan dari 
sejumlah pengamat menganggap 
pengunduran diri O'Neill hanya akan 
menghasilkan penataan kembali 
kepemerintahan yang terdiri dari segelintir 
orang dalam lainnya, anggota lain dari 
kelas politik Papua Nugini, mengambil alih 
peran PM dari O'Neill."
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 Tersangka kasus dugaan makar Eggi 
Sudjana mencabut permohonan 
praperadilan yang telah diajukan ke 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 
Rabu (29/5).Pencabutan permohonan 
praperadilan itu disampaikan oleh 
pengacara 
Eggi, Pitra 
Romadoni 
Nasution saat 
sidang 
praperadilan 
perdana 
dimulai.
"Selaku kuasa 
hukum dari 
dokter haji 
Eggi Sudjana 
berdasarkan 
surat kuasa 
khusus 
tertanggal 15 
Mei 2019 
terlampir, 
dengan ini 
kami 
menyatakan 
mengajukan 
permohonan 
pencabutan 
praperadilan 
di Pengadilan 
Negeri 
Jakarta 
Selatan," ujar 
Pitra kepada 
hakim. Pitra tidak menyebutkan alasan 
pencabutan praperadilan itu. Dia hanya 
meminta supaya hakim tunggal 
Ratmoho mau mengabulkan 
permohonan pencabutan praperadilan 
tersebut. "Kami mohon kiranya agar 
permohonan pencabutan praperadilan 
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
register nomor nomor 
51/pid/pra/2019/pnjaksel tetanggal 10 
mei 2019 dapat dipenuhi oleh majelis 
hakim yang mulia," tuturnya. 
Eggi Sudjana Cabut Praperadilan 
Pengacara Eggi Sudjana Pitra 

Eggi Sudjana Cabut Praperadilan

Tanah Air

Romadhony. (CNN Indonesia/Hesti 
Rika)Hakim Tunggal Ratmoho kemudian 
mengabulkan permohonan Eggi untuk 
mencabut permohonan praperadilan 
tersebut. 
"Kita sudah sama-sama mendengar 

tentang 
pencabutan 
perkara 
praperadilan, 
dengan ini 
saya sebagai 
hakim 
tunggal 
menyatakan 
bahwa 
permohonan 
ini 
dikabulkan 
pada hari ini 
29 Mei 
2019," 
tuturnya. 
Sementara 
itu usai 
sidang, Pitra 
menjelaskan 
alasan 
pencabutan 
praperadilan. 
“Kita kan 
ingin bikin 
hubungan 
harmonis 
dengan Polri, 
kita selalu 

mengedepankan upaya persuasif dalam 
menyelesaikan permasalahan ini tanpa 
perlawanan hukum," katanya.
Pitra mengaku percaya bahwa Polri 
profesional. "Promoter, Profesional 
modern, terpercaya, kita lebih ke 
komunikasi persuasif," ujarnya.
Polisi menetapkan Eggi Sudjana sebagai 
tersangka dugaan makar dan telah resmi 
ditahan sejak Selasa (14/5). Penahanan 
terhadap Eggi berdasarkan pada Surat 
Perintah Penahanan Nomor: 
SP.HAN/587/V/2019/Ditreskrimum tanggal 
14 Mei 2019.

Pemerintah Malaysia menegaskan akan 
mengirimkan ribuan ton sampah plastik 
yang telah dibuang secara ilegal ke 
wilayah mereka, kembali ke negara asal. 
Disampaikan Menteri Lingkungan Hidup 
Malaysia, Yeo Bee Yin, pada Selasa 
(28/5/2019), pemerintah akan mengirim 
sekitar 3.000 ton limbah plastik yang 
ditempatkan dalam kontainer-kontainer 
yang kini berada di pelabuhan Malaysia, 
kembali ke negara yang 
memproduksinya. Sampah-sampah 
ilegal dalam 60 kontainer itu termasuk 
limbah kabel dari Inggris, limbah 
elektronik dan rumah tangga dari 
Amerika Utara, Jepang, Arab Saudi, dan 
China, serta limbah kepingan CD dari 
Bangladesh, dan limbah karton susu 
terkontaminasi dari Australia. Demikian 
dilaporkan Newsweek. Disampaikan Yeo 
Bee Yin, sebanyak 10 dari 60 kontainer 
tersebut akan meninggalkan pantai 
Malaysia dalam waktu dua pekan.  
"Malaysia tidak akan menjadi tempat 
pembuangan sampah dunia," ujarnya 
pada April lalu, ketika penyelidikan 
pemerintah Malaysia menemuka bahwa 
AS, Australia, Inggris, dan Jerman, telah 
secara ilegal membuang sampah ke 
negara itu. "Kami akan mengirim kembali 
(limbah) ke negara asal," tegas Yeo Bee 

Yin. Malaysia telah berada di garis depan 
"perang" melawan limbah asing sejak 
tahun lalu, saat Putrajaya menerbitkan 
undang-undang yang bertujuan 
menghentikan limbah asing yang 
terkontaminasi masuk ke pelabuhan. 
Menurut The Guardian, Kuala Lumpur 
sejak itu telah mengembalikan sebanyak 
lima kontainer sampah ilegal ke Spanyol 
dan berencana mengirim kembali lebih 
banyak kontainer limbah ke AS, Inggris, 
dan juga Australia. Menurut angka yang 
dirilis oleh Greenpeace, impor limbah 
plastik Malaysia mencapai 456.000 ton 
dalam enam bulan pertama tahun lalu. 
Amerika Serikat, Inggris, Australia, 
Jerman, Spanyol, dan Perancis tercatat 
menjadi negara-negara pengekspor 
sampah terbesar. Selain Malaysia, 
Thailand dan Vietnam juga telah 
memperkenalkan peraturan guna 
menangkal impor sampah ilegal, saat 
negara-negara Asia Tenggara lainnya 
mulai memerangi masalah serupa, yang 
muncul pertama kali usai China berhenti 
menerima limbah plastik dari seluruh 
dunia. Larangan itu berdampak pada 
pasar daur ulang karena lebih dari 50 
persen total limbah plastik, kertas, dan 
logam dunia diproses di China pada 
2016.
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 Jho Low, pebisnis sekaligus otak di 
balik korupsi besar-besaran di 
1Malaysia Development Berhad 
(1MDB) dilaporkan juga terlibat dalam 
skandal 
prostitusi yang 
dijalankan oleh 
Yang Hyun-suk, 
bos agensi K-
pop, YG 
Entertainment.K
abar ini pertama 
kali terungkap 
dalam program 
investigasi 
bertajuk Straight 
yang 
ditayangkan di 
salah satu 
televisi 
terkemuka di 
Korsel, Munhwa 
Broadcasting 
Corporation 
(MBC), pada 
Senin (27/5).
Dalam program 
tersebut, Yang 
dilaporkan 
menggelar 
pesta makan 
malam dan menyediakan jasa 
prostitusi untuk dua investor besar, 
yaitu Low dan satu pria lainnya dari 
Thailand pada Juli 2014 lalu.
Seorang saksi mata mengatakan 
bahwa dalam pesta tersebut, ada 25 
perempuan, lebih dari 10 di antaranya 
adalah pekerja prostitusi yang 
berkaitan dengan YG Entertainment,
Menurut sumber tersebut, ada delapan 
orang lainnya yang mendampingi Yang 
dalam pesta tersebut, salah satunya 
Hwang Ha-na, cucu dari pendiri 
Namyang Dairy Products, Hong Doo-
young.
"Orang kaya yang datang berasal dari 
luar negeri. Mereka butuh orang yang 
dapat menerjemahkan bahasa Inggris 
dan bergaul dengan baik. Hwang dari 

Jho Low Terlibat Kasus Prostitusi K-POP

AS, jadi dia diundang ke sana," ujar 
reporter MBC, seperti dikutip The Straits 
Times.Dalam episode kali ini, Straight 
juga mewawancarai seorang perempuan 

yang mengaku 
diperkosa oleh 
pria dari 
Thailand dalam 
pesta 
tersebut.Pria 
Thailand itu 
dilaporkan 
melakukan 
pemerkosaan di 
Burning Sun, 
kelab malam 
milik mantan 
anggota Big 
Bang, Seungri, 
yang kini 
sedang diselidiki 
terkait skandal 
seks.Seungri 
dilaporkan 
memiliki 
hubungan bisnis 
yang dekat 
dengan Yang 
Hyun-suk. Bos 
YG 
Entertainment 

itu sendiri kenal dengan Jho Low setelah 
dipertemukan oleh penyanyi rap Korsel, 
Psy.Meski sudah disuguhkan sejumlah 
bukti signifikan terkait hubungan dengan 
Yang, pihak Low tetap menyanggah 
segala pemberitaan ini."[Jho Low] tidak 
pernah terlibat atau mengetahui, atau 
melakukan apa pun yang dituduhkan 
dalam laporan Straight di MBC," kata juru 
bicara Low.Low sendiri kini sedang diburu 
oleh aparat Kuala Lumpur karena menjadi 
otak di balik skandal korupsi 1MDB yang 
juga menyeret nama mantan Perdana 
Menteri Malaysia, Najib Razak.
Keseluruhan kasus ini pertama kali 
menjadi perhatian publik setelah pada 
2015, Wall Street Journal melaporkan 
aliran dana sebesar US$700 juta dari 
1MDB ke rekening pribadi Najib. 

 Seorang pilot angkatan udara Australia 
dilaporkan terkena tembakan laser saat 
sedang menerbangkan pesawatnya di 
atas Laut China Selatan.
Sejumlah sumber mengatakan kepada 
Australian 
Broadcasting 
Corporation 
bahwa pilot 
helikopter itu 
menjadi 
sasaran laser 
saat sedang 
beroperasi 
pada Selasa 
(28/5) 
malam.Akibat 
tembakan itu, 
pilot tersebut 
terpaksa kembali ke pangkalan untuk 
menjalani pemeriksaan 
medis.Sebagaimana dilansir AFP, 
Australian Broadcasting Corporation tak 
menjabarkan lebih lanjut pemeriksaan 
medis dan alasan pilot itu menjadi target 
serangan laser.
AFP hanya melaporkan bahwa Australia 

Pilot Australia Tertembak Laser Di LCS

Internasional

memang sedang ikut serta dalam latihan 
militer gabungan di Laut China Selatan 
yang dipimpin oleh Amerika Serikat.
Lihat juga: Tolak Klaim China, Kapal 
Perang AS Berlayar di LCS

Sementara itu, 
ABC melaporkan 
bahwa tembakan 
laser itu berasal 
dari kapal 
nelayan China. 
Meski demikian, 
laporan itu belum 
bisa dikonfirmasi.
Sejumlah analis 
meyakini China 
mengoperasikan 
milisi maritim 
yang salah 

satunya terdiri dari kapal nelayan untuk 
menjalankan misi di Laut China 
Selatan.Selama ini, China mengklaim 90 
persen wilayah Laut China Selatan yang 
merupakan jalur emas perdagangan. 
Klaim ini tumpang tindih dengan 
pengakuan wilayah kedaulatan Vietnam, 
Filipina, Malaysia, dan Brunei.
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Kelompok radikalis atau teroris di 
Indonesia sudah ada yang mampu 
menguasai teknologi digital dengan 
baik. Mereka berpotensi menyerang 
sistem digital informasi milik 
pemerintah. Demikian diungkapkan 
Kepala Subdirektorat 
Kontrapropaganda Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (BNPT) 
Kolonel Sujatmiko saat ditemui di 
Jakarta pada Selasa (28/5/2019). "Ada 
beberapa kelompok tertentu yang 
memiliki kemampuan sampai ke situ. 
Tapi upaya-upaya mereka sejauh ini 
masih dalam tahap perencanaan 
persiapan. Artinya, kalau kita sebut, itu 
potensi. Itu sangat tidak menutup 
kemungkinan akan terjadi di kemudian 
hari," ujar Sujatmiko. 2 Personel 
Kopassus Bantu Pengawalan BNPT 
memiliki data yang akurat terkait ini. 
Salah satunya bersumber dari 
informasi yang berseliweran di antara 
jaringan radikalis dan teroris. Info itu 
disampaikan lewat media sosial 
Telegram, sebelum aplikasi tersebut 
diblokir oleh pemerintah Indonesia. "Itu 
bisa kita nilai dari ajaran mereka di 
Telegram ketika belum diblokir. Bisa 
kita lihat mereka memiliki sumber daya 
dan kemampuan itu. Walaupun kita 
tidak bisa menilai bahwa semua 
kelompok bisa begitu. Tapi kami yakin 
auktor intelektualisnya jalan," ujar 
Sujatmiko. Sujatmiko menambahkan, 

BNPT : Teroris Semakin Canggih
produk propaganda melalui digital mereka 
saat ini juga semakin bagus kualitasnya. 
Ia memberi contoh, salah satunya adalah 
film dan meme yang dinilai memiliki 
kualitas setara dengan produksi 
perusahaan iklan profesional. Propaganda 
melalui digital informasi itu kemudian 
diimbangi pula dengan propaganda 
tradisional, yakni tatap muka. 
Cara ini, lanjut Sujatmiko, disebarkan di 
lingkungan universitas atau perguruan 
tinggi. "Waktu kita di kampus, kita pernah 
merasakan semua ya, ada kelompok 
eksklusif, melakukan pengkajian-
pengkajian di malam dengan narasi-narasi 
jihad, khilafah, hijrah yang tentu saja 
penafsirannya salah. Tidak ada satu 
kampus pun yang imun terhadap 
pengaruh ini," ujar Sujatmiko. Menghadapi 
perkembangan itu, BNPT melakukan 
sejumlah aksi penangkalan. 
Baik yang terlihat maupun tidak terlihat di 
publik. Kerja yang boleh diungkap ke 
publik, yakni mengadakan sosialisasi, 
deradikalisasi, kontraradikalisasi dan 
mewujudkan kesiapsiagaan nasional 
terhadap ideologi transnasional ini. "Lalu 
ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak 
boleh kelihatan yang tidak bisa kami 
sampaikan. Kami bekerja sama betul-betul 
dengan yang cinta kepada NKRI, yang 
memiliki paham moderat, bisa secara 
langsung atau tidak langsung bisa 
bersama-sama mereduksi paham ini," ujar 
Sujatmiko.
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