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Baru-baru ini kita dikejutkan oleh 
pernyataan dari pihak kepolisian bahwa 
ada upaya untuk membunuh 4 tokoh 
nasional. Menggegerkan sekaligus 
biadab. Alasannya sudah jelas, ini bukan 
ranah pribadi, melainkan politik yang 
ibarat batu yang sudah digesek dalam 
waktu lama sehingga menjadi panas 
dan memercikkan api. Pihak yang 
sedang stress dan putus asa 
menggunakan berbagai cara untuk 
meraih kekuasaan. 

Menko 

Kapolri Jenderal Tito 
Karnavian mengatakan empat pejabat 
yang menjadi target pembunuhan saat 
kerusuhan 22 Mei 2019 adalah 

Polhukam Wiranto, Menteri Koordinator 
Bidang Kemaritiman Luhut Binsar 
Pandjaitan, Kepala Badan Intelijen 
Negara (BIN) Budi Gunawan, dan dan 
Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen 
dan Keamanan Gories Mere. Seorang 
pimpinan lembaga survei juga menjadi 
sasaran, kata Tito, meski ia enggan 
menyebutkan identitasnya. "Dasar kami 
sementara ini hanya BAP (Berita Acara 
Pemeriksaan) ya. Berita acara itu resmi. 
Pro justitia, hasil pemeriksaan kepada 
tersangka yang sudah kita tangkap. Jadi 
bukan berdasar informasi intelijen, beda," 

 Luhut  Budi G
Wiranto Gories

Mere
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kata Tito dalam konferensi pers di 
kantor Menko Polhukam (28/05). "Yang 
jelas, kami selalu sejak awal, begitu 
ada informasi, selalu memberikan 
pengamanan dan pengawalan kepada 
yang bersangkutan," katanya. 
Sebelumnya, pihak kepolisian 
mengungkapkan mereka telah 
menangkap enam orang yang diduga 
terlibat dalam rencana itu. Polisi juga 
menyita empat senjata dari kelompok 
itu. Meski begitu, hingga kini, siapa 
dalang di balik gerakan tersebut belum 
diungkapkan polisi. Tito mengatakan 
pihak kepolisian masih mencari pihak 
yang menggerakan massa untuk 
melakukan kerusuhan. Menko 
Polhukam Wiranto menyampaikan 
rangkaian aksi yang akan dilakukan 
yang bertujuan untuk mendelegitimasi 
penyelenggara Pemilu, 
mendelegitimasi Pemerintah, 
mendiskualifikasi pasangan calon 
(paslon) 01, dan menetapkan paslon 02 
sebagai pemenang Pemilu itu. Ia 
menyebutkan, aparat keamanan 
sebelumnya telah berhasil 
menetralisasi adanya serangan teror 
dari pelaku terorisme yang sudah 
mempersiapkan diri untuk 
memanfaatkan momen 21-22 Mei 
2019. Sementara serangan hoaks, 
Kampanye hitam yang terus menerus 
membangun opini negatif tentang 
kebijakan Pemerintah, pelaksanaan 
Pemilu, maupun dalam rangka 
memobilisasi massa datang ke Jakarta. 
Selain itu, juga ada aksi menghabisi 
para pejabat negara melalui pembunuh 
bayaran yang dipasok senjata oleh 
sponsor. “Aksi ini pun dapat digagalkan 
oleh aparat keamanan yang saat ini 
telah menangkap para pelakunya,” 
jelas Menko Polhukam dalam 
keterangannya kepada wartawan di 
kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 
Selasa (28/5) siang. Adapun aksi untuk 
membakar dan menjarah pusat-pusat 
perbelanjaan dan pemukiman 
Tionghoa, menurut Menko Polhukam, 
juga tidak terjadi, dengan pengetatan 
penjagaan oleh TNI dan Polri. Menko 
Polhukam meyakini, krisis seperti ini 
tidak akan terjadi kalau semua pihak 

dapat menahan diri, menyelesaikan 
permasalahan pada jalur konstitusi. Ia 
menyebutkan, aparat keamanan telah 
banyak sekali menyampaikan ajakan, 
himbauan kepada pihak manapun dalam 
Pemilu untuk taat hukum, ada jalur-jalur 
hukum yang dapat dilakukan guna 
menyelesaikan persoalan dalam Pemilu. 
Namun pada kenyataannya ada satu 
pihak yang menyelesaikan persoalan di 
jalanan dengan pengerahan massa 
dalam jumlah yang besar. Kecuali itu, 
lanjut Menko Polhukam Wiranto, 
memang ada dugaan terjadinya langkah-
langkah sistematis, terencana untuk 
menimbulkan korban sebagai martir yang 
akan memicu chaos secara Nasional. Ia 
menegaskan, menghadapi para 
pendemo aparat keamanan telah 
bertindak profesional dan hati-hati 
menggunakan SOP (Standar 
Operasional Prosedur) yang berlaku 
untuk tidak offensive (menyerang) tetapi 
dalam posisi defensive (bertahan, 
menunggu), sambil melakukan langkah-
langkah persuasif. “Kalaupun ada 
tindakan langkah-langkah yang 
berlebihan menyalahi prosedur, maka 
Polri telah membentuk TPF (Tim Pencari 
Fakta) yang bekerjasama dengan 
Komnas HAM guna melakukan tindakan 
hukum,” kata Wiranto. Untuk saat ini, 
menurut Menko Polhukam, 
kepolisian/Apkam/aparat penegak hukum 
telah memiliki banyak bukti dari 
penangkapan tokoh intelektual maupun 
para perusuh, dan sementara sedang 
didalami untuk mengungkap lebih jauh 
tentang kasus 21-22 Mei 2019 dengan 
semua yang terlibat. Ia menyambut baik 
dengan tindakan yang dilakukan 
pasangan calon 02 yang memilih 
menyelesaikan lewat jalur konstitusi atau 
Mahkamah Konstitusi (MK) terkait 
tuduhan adanya kecurangan dalam 
pemilu. Untuk itu, Menko Polhukam 
mengimbau masyarakat tenang tidak 
terpengaruh berbagai spekulasi yang 
saat ini ramai berkembang di masyarakat 
terutama lewat dunia maya. “TNI/Polri 
tetap kompak dan selalu siaga guna 
menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat,” tegas Wiranto. Peneliti 
pertahanan Lembaga Ilmu Pengetahuan 



04 03www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

kata Tito dalam konferensi pers di 
kantor Menko Polhukam (28/05). "Yang 
jelas, kami selalu sejak awal, begitu 
ada informasi, selalu memberikan 
pengamanan dan pengawalan kepada 
yang bersangkutan," katanya. 
Sebelumnya, pihak kepolisian 
mengungkapkan mereka telah 
menangkap enam orang yang diduga 
terlibat dalam rencana itu. Polisi juga 
menyita empat senjata dari kelompok 
itu. Meski begitu, hingga kini, siapa 
dalang di balik gerakan tersebut belum 
diungkapkan polisi. Tito mengatakan 
pihak kepolisian masih mencari pihak 
yang menggerakan massa untuk 
melakukan kerusuhan. Menko 
Polhukam Wiranto menyampaikan 
rangkaian aksi yang akan dilakukan 
yang bertujuan untuk mendelegitimasi 
penyelenggara Pemilu, 
mendelegitimasi Pemerintah, 
mendiskualifikasi pasangan calon 
(paslon) 01, dan menetapkan paslon 02 
sebagai pemenang Pemilu itu. Ia 
menyebutkan, aparat keamanan 
sebelumnya telah berhasil 
menetralisasi adanya serangan teror 
dari pelaku terorisme yang sudah 
mempersiapkan diri untuk 
memanfaatkan momen 21-22 Mei 
2019. Sementara serangan hoaks, 
Kampanye hitam yang terus menerus 
membangun opini negatif tentang 
kebijakan Pemerintah, pelaksanaan 
Pemilu, maupun dalam rangka 
memobilisasi massa datang ke Jakarta. 
Selain itu, juga ada aksi menghabisi 
para pejabat negara melalui pembunuh 
bayaran yang dipasok senjata oleh 
sponsor. “Aksi ini pun dapat digagalkan 
oleh aparat keamanan yang saat ini 
telah menangkap para pelakunya,” 
jelas Menko Polhukam dalam 
keterangannya kepada wartawan di 
kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 
Selasa (28/5) siang. Adapun aksi untuk 
membakar dan menjarah pusat-pusat 
perbelanjaan dan pemukiman 
Tionghoa, menurut Menko Polhukam, 
juga tidak terjadi, dengan pengetatan 
penjagaan oleh TNI dan Polri. Menko 
Polhukam meyakini, krisis seperti ini 
tidak akan terjadi kalau semua pihak 

dapat menahan diri, menyelesaikan 
permasalahan pada jalur konstitusi. Ia 
menyebutkan, aparat keamanan telah 
banyak sekali menyampaikan ajakan, 
himbauan kepada pihak manapun dalam 
Pemilu untuk taat hukum, ada jalur-jalur 
hukum yang dapat dilakukan guna 
menyelesaikan persoalan dalam Pemilu. 
Namun pada kenyataannya ada satu 
pihak yang menyelesaikan persoalan di 
jalanan dengan pengerahan massa 
dalam jumlah yang besar. Kecuali itu, 
lanjut Menko Polhukam Wiranto, 
memang ada dugaan terjadinya langkah-
langkah sistematis, terencana untuk 
menimbulkan korban sebagai martir yang 
akan memicu chaos secara Nasional. Ia 
menegaskan, menghadapi para 
pendemo aparat keamanan telah 
bertindak profesional dan hati-hati 
menggunakan SOP (Standar 
Operasional Prosedur) yang berlaku 
untuk tidak offensive (menyerang) tetapi 
dalam posisi defensive (bertahan, 
menunggu), sambil melakukan langkah-
langkah persuasif. “Kalaupun ada 
tindakan langkah-langkah yang 
berlebihan menyalahi prosedur, maka 
Polri telah membentuk TPF (Tim Pencari 
Fakta) yang bekerjasama dengan 
Komnas HAM guna melakukan tindakan 
hukum,” kata Wiranto. Untuk saat ini, 
menurut Menko Polhukam, 
kepolisian/Apkam/aparat penegak hukum 
telah memiliki banyak bukti dari 
penangkapan tokoh intelektual maupun 
para perusuh, dan sementara sedang 
didalami untuk mengungkap lebih jauh 
tentang kasus 21-22 Mei 2019 dengan 
semua yang terlibat. Ia menyambut baik 
dengan tindakan yang dilakukan 
pasangan calon 02 yang memilih 
menyelesaikan lewat jalur konstitusi atau 
Mahkamah Konstitusi (MK) terkait 
tuduhan adanya kecurangan dalam 
pemilu. Untuk itu, Menko Polhukam 
mengimbau masyarakat tenang tidak 
terpengaruh berbagai spekulasi yang 
saat ini ramai berkembang di masyarakat 
terutama lewat dunia maya. “TNI/Polri 
tetap kompak dan selalu siaga guna 
menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat,” tegas Wiranto. Peneliti 
pertahanan Lembaga Ilmu Pengetahuan 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Indonesia (LIPI) Muhamad Haripin 
mengatakan Presiden Joko Widodo 
tidak menjadi sasaran utama karena 
sulit bagi kelompok itu untuk menembus 
pengamanan Paspampres yang ketat. 
Sementara, kata Haripin, empat orang 
pejabat itu menjadi sasaran karena 
posisi mereka yang strategis dan 
penting di pemerintahan. Posisi Budi 
Gunawan (BG), misalnya, kata Haripin 
sangat vital bagi suatu negara. "Ada 
teori yang bilang intelijen itu garis 
pertama dari pertahanan. Jadi kalau 

ngejebol suatu negara dengan perang 
atau invasi, yang pertama dijebol dulu ya 
intelijen. Misalkan Pak BG 'kejadian', 
berarti rezim Jokowi (tinggal) beberapa 
langkah lagi menuju situasi kekacauan," 
kata Haripin. Posisi Gories sebagai staf 
ahli presiden, kata Haripin, juga sama 
krusialnya. Jika Gories menjadi korban, 
kata Haripin, itu akan mengirim sinyal 
yang sangat kuat pada pemerintahan 
Jokowi bahwa para lawan hanya tinggal 
selangkah lagi untuk 'menyentuh' Jokowi. 
Gories Mere dan Budi Gunawan 
keahlihan mereka di bidang intelijen 
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keamanan negara yang ditakuti. 
Mereka sadar bahwa intelijen negara 
sangatlah kuat sehingga segala 
tindak tanduk mereka bisa dibaca 
oleh intelijen negara. pada aksi 212 
maupun 411. Mereka ini sebenarnya 
sudah berencana menjatuhkan 
Jokowi tapi berkat intelijen negara 
yang bekerja maka semua hal 
tersebut bisa ditangkal. Ini semua 
pasti ada campur tangan intelijen 
negara yang telah memberi 
peringatan sebelumnya. Intelijen 
negara membaca ancaman sehingga 
para pemangku jabatan bisa 
merancang strategi guna menangkal 
semua ancaman. Mereka sadar 
bahwa dengan mencoba menghabisi 
kedua tokoh ini, minimal akan tercipta 
kegaduhan sehingga fungsi intelijen 

negara akan mati dalam beberapa saat. 
Pada saat itu pula bukan tidak mungkin 
keamanan presiden pun menjadi 
taruhannya. Haripin juga menyoroti 
kemungkinan adanya friksi pada tubuh 
TNI yang melatarbekalangi kasus ini, 
mengingat Luhut dan Wiranto adalah 
purnawirawan TNI. Sebelumnya, Eks 
Danjen Kopassus Mayjen (Purn) 
Soenarko dituding terlibat dalam 
penyelundupan senjata api ilegal dari 
Aceh, yang diduga akan digunakan untuk 
demo tanggal 22 Mei. Haripin menduga 
ada faktor persaingan antara Luhut dan 
Soenarko yang sama-sama berlatar 
belakang sebagai Danjen Kopassus. 
Sementara, Haripin, juga menyorot 
pertikaian-pertikaian yang terjadi antara 
Wiranto dan Kivlan Zen, purnawirawan 
pendukung Prabowo, yang kini ditetapkan 
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sebagai tersangka makar. Baik kubu 
Jokowi dan Prabowo sama-sama 
didukung sejumlah purnawirawan. 
Selain Luhut dan Wiranto, Jokowi 
didukung purnawirawan lain, seperti 
Moeldoko. Sementara, kubu Prabowo 
didukung Jenderal (Purn) Djoko 
Santoso hingga Laksamana TNI (purn) 
Tedjo Edhy Purdijatno. Ia menyebut 
keberadaan purnawirawan di kedua 
kubu masih sangat berpengaruh. Meski 
bukan lagi prajurit, Haripin mengatakan 
masih banyak purnawirawan yang 
menduduki posisi strategis baik di 
pemerintahan atau perusahaan. 
Wiranto yang sekarang menjabat 
Menkopolhukam serta Luhut yang 

menjabat Menko Kemaritiman merupakan 
tulang punggung Jokowi dalam 
pemerintahan. Wiranto yang menjabat 
Menkopolhukam tentunya mempunyai 
tugas yang berat dalam menjaga stabilitas 
politik serta keamanan negara apalagi kita 
baru saja selesai melaksanakan pesta 
demokrasi pilpres dan pileg. Wiranto 
menjadi target karena aktor intelektual di 
balik semua ini ingin sepak terjang 
Wiranto dalam menangani keamanan 
negara menjadi terganggu. Bayangkan 
saja tiba – tiba saja posisi 
Menkopolhukam kosong, siapa yang 
mampu mengkoordinir TNI dan Polri 
nantinya. Bisa saja kedua institusi ini 
diadu domba oleh pengkhianat yang 
mungkin berada di dalam kedua institusi 
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ini. Ketika kedua institusi ini tidak 
sepaham maka keamanan negara pun 
berada di ujung tanduk. Luhut yang 
membawahi beberapa kementerian 
tentu saja merupakan target 
selanjutnya. Setidaknya ada dua 
kementerian di bawah beliau yang tidak 
disukai oleh para mafia – mafia baik 
dari dalam negeri maupun luar negeri. 
Kementerian ESDM merupakan salah 
satu kementerian di bawah komando 
Luhut. Kita semua tahu bagaimana 
Freeport bertekuk lutut, blok – blok 

minyak serta energi kembali ke pangkuan 
ibu pertiwi. Inilah yang tidak disukai oleh 
para mafia ini, bukan tidak mungkin 
mereka menaruh dendam terhadap Luhut. 
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga 
berada di bawah komando Luhut. Lihat 
bagaimana perkasanya Susi Pudjiastuti 
menenggelamkan semua kapal – kapal 
ilegal pencuri ikan. Banyak yang protes 
tapi penenggelaman tetap berlanjut. Para 
mafia ikan baik di dalam negeri maupun 
luar negeri tentunya menaruh dendam 
kesumat dengan kebijakan pemerintah ini. 
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Analisa lainnya mungkin Luhut 
merupakan orang yang sangat loyal 
dengan sang presiden. Segala 
tembakan yang mengarah ke presiden 
selalu ditahan oleh Luhut. Luhut pun 
berani pasang badan melindungi Jokowi 
dari segala ancaman verbal. Lihat 
bagaimana blak – blakannya Luhut 
ketika melawan orang – orang yang 
selalu mencela keputusan pemerintah.

Inikah yang 
dinamakan aksi kedaulatan rakyat atau 
people power?  apa yang terjadi pada 
21-22 Mei itu adalah rangkaian aksi 
anarkis, dan sama sekali bukan sebuah 
perwujudan demokrasi! Demokrasi yang 
sesungguhnya adalah pada 17 April lalu 
ketika rakyat di negeri ini bersama-
sama saling berdampingan mendatangi 
Tempat Pemilihan Suara (TPS) untuk 
memberikan suaranya kepada 
pemimpin pilihannya. Itulah demokrasi! 
Dan ketika pada 21 Mei lalu Komisi 
Pemilihan Suara (KPU) menyatakan 
resmi pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul 
berdasarkan hasil penghitungan suara, 
itu adalah konstitusi! Itulah fakta hasil 
perolehan suara, bahwa majoritas 
rakyat Indonesia memilih Jokowi dan 
Ma'ruf Amin untuk memimpin negeri ini! 
Itulah majoritas suara yang memberikan 
kepercayaan kepada Jokowi-Ma'ruf, 
sekaligus fakta perolehan suara 
majoritas rakyat Indonesia tidak memilih 
Prabowo-Sandi! Percayalah itu fakta 
yang nyata, dan bukan kecurangan 
seperti narasi yang kubu Prabowo 
serukan! Jangan bodohi rakyat dengan 
narasi kecurangan, dan membakar 
emosi rakyat agar menentang 
pemerintah. Betapa mahalnya kursi 
kekuasaan harus dibayar rakyat untuk 
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, 
yang tidak hanya mengorbankan 
persatuan, kemanusiaan, persaudaraan 
dan tetapi juga nyawa. Bayangkan, 
dimana letak kemanusiaan Prabowo-
Sandi dan elitnya ketika nyawa rakyat 
kecil harus melayang untuk demokrasi 
anarkis paslon 02! Rakyat yang konon 
dulu katanya menjadi alasan 
perjuangan mereka? Aksi demo 22 Mei 

 
Semua masalah ini berawal dari aksi 
didepan Bawaslu yang dinamakan aksi 
kedaulatan rakyat. 

bukanlah aksi biasa. Itu adalah 
peperangan yang sangat terstruktur, 
sistematis dan massif antara 
pemberontak dan aparat. Para 
demonstran itu sangat-sangat terlatih, dan 
belakangan terbukti ada keterlibatan ISIS 
di dalamnya. Kelompok pemberontak itu 
turun bergantian melawan TNI dan Polri. 
Mereka dibekali mobil ambulance untuk 
supply makanan, bayaran uang dan batu 
untuk dilemparkan. Mereka memiliki mobil 
komando yang dilengkapi dengan CCTV 
di sekitar Sarinah, guna memantau dan 
membuat keputusan pengerahan massa. 
Mereka juga punya tim yang membagi-
bagikan tongkat kayu, dibagikan saat 
Polisi sedang berganti pasukan, dan saat 
itu pula muncul komando penyerangan. 
Chep Daket, pimpinan Garis yang selama 
ini diketahui merupakan jaringan ISIS di 
Indonesia, secara terbuka mengakui 
bahwa dirinya mengirimkan 2 unit 
ambulan dan 8 tenaga medis. Dia sendiri 
hadir di Jakarta untuk memantau aksi. 
Diketahui, ada uang 15 juta rupiah yang 
dibawa oleh ambulan milik pimpinan Garis 
tersebut. Senjata yang dibawa Soenarko 
untuk diselundupkan, terdeteksi sudah 
siap dengan sniper atau penembaknya. 
Dua sniper disiapkan untuk menembak 
para demonstran. Skenario ini dibuat agar 
menyerupai peristiwa 98. Meskipun 
Soenarko sudah berhasil diamankan 
beserta senjatanya, tapi sniper yang 
sudah dalam posisi siap tembak itu tak 
bisa dibatalkan begitu saja. Maka kalau 
benar terjadi penembakan pada beberapa 
orang demonstran, hampir bisa dipastikan 
itu merupakan tembakan dari senjata 
ilegal yang berhasil lolos dari 
penyergapan. Ngeri membaca kondisi kini 
yang terjadi bukan lagi persoalan 
ketidaksiapan paslon 02 menerima 
kekalahan, tetapi lebih kepada haus 
kekuasaan. Bukan menjadi Presiden dan 
Wakil Presidennya yang menjadi 
persoalan, tetapi lebih kepada “Harus 
Menjadi Penguasa” di negeri ini apa pun 
itu taruhannya! Kemenangan Jokowi-
Ma'ruf menjadi RI1 dan RI2 adalah 
kematian atau batu sandungan bagi kubu 
02, elit dan kepentingan lain yang 
menumpang. Inilah fakta yang terungkap 
dari aksi kedaulatan rakyat yang berakhir 
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dengan kerusuhan memakan korban 
nyawa. Ya, itulah rencana yang tercium. 
Bayangkan bagaimana aksi yang 
diklaim sebagai aksi damai oleh kubu 
02 ternyata berbau darah juga sebuah 
rencana pembunuhan pejabat negara! 
Rencana pembunuhan ini menandakan 
adanya kelompok yang terganggu. 
Sudah tidak waktunya negeri ini 

dikuasai oleh pencundang seperti 
kelompok yang terganggu 
kenyamanannya ini. Rakyat Indonesia 
menunggu keberanian dan ketegasan 
Kepolisian mengungkap aktor yang 
memberikan perintah kepada perusuh 
22 Mei untuk membunuh tokoh nasional, 
dan tentunya siapa pihak dengan 
kekuatan modal besar yang 

mensponsorinya, siapa pun itu harus 
bertanggung jawab! Hal ini juga 
dikatakan oleh TKN Jokowi-Ma'ruf. "Ya 
pihak kepolisian perlu berkonsentrasi 
siapa yang berada di belakang, yang 
tentu saja punya kekuatan modal yang 
cukup besar. Mereka yang punya 
kekuatan uang, kalau kita lihat juga tidak 
terlepas dari mereka-mereka yang 
belum mendapatkan fasilitas dari rezim 
yang berkuasa selama 32 tahun," kata 
Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto di DPP 
PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, 
Senin (27/5/2019). Beruntung kita masih 
punya TNI-Polri, tokoh-tokoh bangsa 
yang penuh integritas tinggi, negarawan 
yang masih tetap mengabdi, ormas-
ormas keagamaan yang masih setia 
dengan NKRI, seperti NU dan 
Muhammadiyah, dan unsur-unsur 
kenegaraaan yang lain. Mereka bahu 
membahu dengan pelaku pemerintahan, 
menjaga rajutan kesatuan negara agar 
tidak rusak, tidak boleh diganggu oleh 
kepentingan-kepentingan pihak di luar 
kepentingan NKRI. Beruntung 
masyarakat juga secara mayoritas masih 
setia dengan kesepakatan final dari para 
pejuang-pejuang kemerdekaan dulu. 
Bahwa Indonesia adalah negara 
kesatuan, dan sudah menjadi harga 
mati. Negara kita berhasil lolos dari 
ancaman krisis berkepanjangan. 
Kemenangan TNI Polri mengusir 
perusuh dan menangkapnya bukan 
sekedar keberhasilan menghentikan 
kerusuhan. Ini tentang mempertahankan 
Indonesia, menyelamatkan demokrasi, 
menyelamatkan Pancasila. Sungguh tak 
dapat dibayangkan jika kerusuhan 
berlanjut terus. Bahkan Prabowo, 
sebagai orang yang paling bertanggung 
jawab dari semua provokasinya selama 
ini, pasti tak akan mampu 
mengendalikan anggotanya di lapangan. 
Dan, yang paling penting dan paling di 
atas dari semua itu adalah bahwa NKRI 
ini bukan hadiah dari siapapun, namun 
berkah dari Rahmat Tuhan Yang Maha 
Esa. Sampai detik ini NKRI merupakan 
takdir dari Tuhan Yang maha Esa yang 
tidak mungkin mampu diubah oleh ulah 
makhluk ciptaanNya. Ini harus kita 
sadari bersama, bahwa apapun yang 

terjadi di dunia ini, hanya akan terjadi jika 
Tuhan mengijinkan. Maka seharusnya 
tidak ada orang-orang yang egois, 
merasa benar sendiri, memaksakan 
kehendak kepada pihak lain, tega 
menumpahkan darah sesama manusia 
hanya demi sesuatu kekuasaan. Jangan 
sampai keinginannya yang tidak direstui 
Tuhan itu, membuat dia lupa diri dan 
tanpa sadar mulai bertindak sebagai 
Tuhan. Namun untungnya negeri ini 
punya Jokowi. Presiden kita itu bukan 
sekedar bisa kerja. Bukan sebatas sabar 
dan ulet menangani sesuatu. Lebih dari 
itu, Presiden kita begitu peka terhadap 
sesuatu. Sehingga sebelum 22 Mei pun, 
beliau sudah tahu akan terjadi kerusuhan 
dan pemberontakan untuk mengacaukan 
Indonesia. Diungkapkan oleh guru 
mengaji Jokowi KH Abdul Karim atau 
akrab disapa Gus Karim. Waktu itu dua 
hari sebelum pencoblosan Jokowi 
menjalankan ibadah umroh ke Mekkah 
ternyata melakukan doa khusus selama 
berada di Tanah Suci. Meskipun memiliki 
kepentingan pribadi, lanjut dia, Jokowi 
hanya mengucapkan satu permintaan. 
Yakni agar Indonesia selamat. "Yang 
beliau ucapkan dalam doa hanya satu. 
Ya Allah selamatkan Indonesia, 
selamatkan Indonesia, selamatkan 
Indonesia'," ujar Gus Karim menirukan 
lafadz doa Jokowi. Saat itu, 15 April 
2019, tak ada yang tahu tentang apa 
yang dikhawatirkan Jokowi sehingga 
begitu khusus' berdoa untuk 
keselamatan Indonesia. Kita semua tidak 
paham. Selain itu juga bertanya-tanya, 
apa yang ditakutkan oleh Presiden? 
Kemarin, 22 Mei 2019 atau sebulan 
setelahnya, akhirnya kita paham tentang 
sesuatu yang sangat dikhawatirkan 
Presiden. Negara ini di ambang perang 
dan kerusuhan yang berkepanjangan. 
Indonesia terancam krisis politik, 
ekonomi dan ideologi. Sekarang kita tahu 
siapa dalang kerusuhan itu meskipun 
belum diungkap oleh polisi. Sebagai 
rakyat yang cinta akan Tanah Air kita 
harus bergandengan tangan melawan 
mereka semua. Kita dukung TNI-Polri 
dan Presiden Jokowi melibas semua 
pengkhianat serta perusak bangsa demi 
Indonesia Raya dan Jaya. Merdeka.
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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

Semua orang tahu kalau air sangat 
bermanfaat bagi kesehatan, dan bahkan 
orang tidak bisa hidup tanpanya. Setiap 
manusia perlu minum setidaknya 7 
hingga 8 gelas air setiap hari untuk 
dapat menghidrasi tubuh.
Meskipun kebanyakan orang lebih suka 
mengonsumsi air normal atau air dingin, 
para peneliti telah menunjukkan bahwa 
minum air panas 
memiliki beberapa 
manfaat lebih 
untuk kesehatan 
Anda.
Memulai hari 
dengan segelas 
air panas 
membantu 
menyehatkan 
sistem 
pencernaan dan 
memberikan 
berbagai manfaat 
kesehatan. Minum 
air panas bisa 
meredakan hidung tersumbat dan 
bahkan bisa membuat Anda merasa 
lebih relaks. Air panas dapat mengatur 
suhu tubuh secara alami dan 
meminumnya setiap hari dapat menjadi 
langkah mudah menuju kehidupan yang 
lebih sehat.
Meredakan hidung tersumbat
Uap dari air panas bisa meredakan sakit 
kepala karena sinus. Menghirup uap ini 
dalam-dalam akan melonggarkan sinus 
yang tersumbat dan karena Anda 
memiliki selaput lendir di leher Anda, 
minum air panas juga akan mencegah 
pembentukan lendir.
Membantu pencernaan
Minum air panas setiap hari akan 
menenangkan dan mengaktifkan 
saluran pencernaan Anda. Saat air 

Manfaat Air Panas Untuk Tubuh
hangat melewati perut dan usus Anda, 
organ pencernaan terhidrasi lebih baik 
dan mampu menghilangkan limbah lebih 
cepat. Air panas bertindak sebagai 
pelumas yang membuat pencernaan Anda 
terus berjalan.
Menenangkan sistem saraf
Minum air panas akan menenangkan 
sistem saraf pusat dan melumasi tubuh 

Anda. Ketika 
sistem saraf 
Anda 
tenang, 
Anda akan 
lebih jarang 
merasa sakit 
dan 
mengurangi 
kepanikan 
yang bisa 
saja terjadi. 
Orang yang 
menderita 
radang 
sendi dapat 

minum air panas untuk menenangkan 
sistem saraf mereka.
Meredakan sembelit
Konstipasi adalah masalah umum yang 
diderita banyak orang. Meminum segelas 
air panas akan membantu usus untuk 
berkontraksi dan membuang limbah dari 
tubuh. Jadi, lain kali Anda menderita 
sembelit, segeralah minum segelas air 
panas.
Membantu penurunan berat badan
Mulailah pagi Anda dengan segelas air 
panas dan lemon untuk meningkatkan 
metabolisme, yang memberi tubuh 
kemampuan untuk membakar lebih 
banyak kalori sepanjang hari. Air panas 
juga membersihkan usus Anda dan 
mencegah kembung di dalam tubuh, 
sehingga menghilangkan lemak berlebih.
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Tanah air

Adanya media sosial membuat segala 
sesuatu dengan cepat menyebar di 
masyarakat. Salah satu kabar yang 
sempat merebak dan menyedot 
perhatian adalah harga tiket 
penerbangan domestik yang dibanderol 
sangat mahal. Harga tiket tersebut yakni 
harga tiket pesawat Garuda Indonesia 
yang dijual lebih dari Rp 21 juta. Tiket 
dengan harga fantastis ini dijual untuk 
rute Bandung-Medan. Harga tiket 
muncul di platform penjualan tiket 
online, Tiket.com dan Traveloka. Berikut 
enam fakta terkait tiket pesawat seharga 
Rp 21 juta: 1. Dibantah pihak Maskapai 
VP Corporate Secretary Garuda 
Indonesia Ikhsan Rosan membantah 
telah menjual tiket seharga Rp 21 juta 
untuk rute Bandung-Medan. Menurut 
dia, Garuda Indonesia tidak mempunyai 
rute penerbangan langsung dari 
Bandung ke Medan, yang ada adalah 
rute Jakarta ke Medan.
2. Transit Harga tiket yang dibanderol 
Rp 21 juta tersebut bukanlah 
merupakan penerbangan langsung, 
melainkan transit. VP Corporate 

Fakta Tiket Bandung - Medan Rp 21 Juta

Secretary Garuda Indonesia Ikhsan 
Rosan menjelaskan, tiket ini transit ke 
beberapa kota, yaitu Bandung-Denpasar-
Jakarta-Kualanamu. Alhasil, karena 
pesawat mempunyai rute yang memutar 
jauh, menjadikan harga tiketnya mahal. 
3. Penjelasan Traveloka CEO Transport 
Traveloka Caesar Indra menyampaikan, 
tiket pesawat Bandung-Medan kelas 
ekonomi telah ludes terjual menjelang 
Lebaran yang tinggal menghitung hari. 
Selain itu, kelas bisnis rute yang sama 
dengan transit di Jakarta juga telah 
seluruhnya terjual. Karena itu, maskapai 
memberikan opsi tiket dan menawarkan 
kelas bisnis untuk rute Bandung ke 
Medan dengan transit ke Denpasar, lalu 
Jakarta, dan baru menuju Medan. 
Caesar mengaku, harga yang 
dicantumkan oleh pihaknya itu 
merupakan harga yang didapatkan 
langsung dari pihak maskapai.
4. Kelas Bisnis Kelas bisnis yang 
ditawarkan pada rute penerbangan 
tersebut pastinya membuat tiket 
mempunyai harga yang berbeda 
dibandingkan dengan kelas ekonomi. 

Kesehatan gigi adalah tanggung jawab 
setiap orang. Tapi untuk anak-anak, 
karena belum terlalu paham pentingnya 
menjaga kesehatan gigi berikut 
caranya, mau tidak mau orangtua yang 
harus berperan. 
Menjaga kesehatan gigi anak perlu 
dilakukan sejak dini agar menjadi 
kebiasaan hingga anak dewasa.
Berikut ini lima cara yang bisa Anda 
lakukan untuk menjaga kesehatan gigi 
anak:
1. Hindari minuman yang mengandung 
banyak gula
Jangan biasakan si kecil tertidur dengan 
botol yang masih terisi minuman seperti 
susu atau jus buah yang mengandung 
gula. Lebih baik isi botolnya dengan air 
putih.
2. Mulai memperkenalkan flossing gigi
Tidak ada salahnya mulai 
memperkenalkan floss untuk 
membersihkan sela-sela gigi si kecil. Ini 
akan membuat si kecil terbiasa 
membersihkan giginya dari sisa 
makanan.
3. Berikan camilan rendah gula

Cara Menjaga Kesehatan Gigi Anak

Siapkanlah selalu camilan rendah gula 
buat si kecil, seperti buah-buahan atau 
yoghurt tawar. Sebab, camilan dengan 
kadar gula yang tinggi bisa mengganggu 
kesehatan giginya.
4. Membiasakan menggosok gigi
Biasakan si kecil menggosok giginya dua 
kali sehari.
 Ajak anak untuk menggosok gigi 
bersama-sama agar lebih 
menyenangkan. Pilih pasta gigi khusus 
anak, karena pasta gigi ini mengandung 
zat-zat yang jumlahnya sesuai dengan 
kebutuhannya.
5. Perkenalkan dokter gigi sejak dini
Alasan utama seseorang enggan ke 
dokter gigi adalah takut. Makanya jangan 
mengatakan hal-hal yang menakutkan 
tentang dokter gigi.
 Lebih bijak memperkenalkan dokter gigi 
kepada si kecil sejak dini tanpa menakut-
nakuti, supaya di kemudian hari tidak 
akan susah mengajaknya menemui 
dokter gigi jika ada yang harus diperiksa. 
Pilih dokter gigi anak yang ramah dan 
mengerti anak-anak untuk membantu 
menciptakan komunikasi yang akrab.
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Seperti kita ketahui, perbedaan fasilitas 
yang didapatkan dan kelas moda 
transportasi yang kita pilih akan 
berbanding lurus dengan harga tiketnya. 
Garuda Indonesia mengklaim bahwa 
seluruh rute 
penerbangannya 
mengimplementasi
kan harga tiket 
mengacu kepada 
tarif batas atas 
yang ditentukan 
pemerintah. 
5. Hati-hati beli 
online VP 
Corporate 
Secretary Garuda 
Indonesia Ikhsan 
Rosan meminta 
masyarakat untuk 
lebih cermat ketika 
bertransaksi di 
suatu platform 
online. Sebelum melakukan pembelian 
tiket, masyarakat dapat melihat detail 
harga, rute, dan transit yang ditawarkan. 
Hal itu berkaitan dengan sistem yang 
akan otomatis mencari rute dengan 

kursi tersedia, meskipun nantinya rute 
tersebut harus transit ke berbagai kota, 
memutar jauh, atau melibatkan berbagai 
maskapai penerbangan yang membuat 
harga tiket sangat mahal. 

6. Tak layak jangan 
dibeli Sekretaris 
Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara 
Kemenhub Nur Isnin 
Istiartono mengaku 
telah berkoordinasi 
dengan pihak agen 
travel online terkait 
pemasangan harga 
tiket pesawat mahal 
tersebut. Selain itu, 
masyarakat diimbau 
untuk lebih berhati-hati 
saat membeli tiket 
secara online. Isnin 
mengatakan, jika harga 
tiket pesawat dirasa 

tidak layak, masyarakat diperkenankan 
untuk tidak membelinya. "Itu kan namanya 
muter-muter piknik itu, hati-hati saja. Dicek 
betul kalau itu enggak layak jangan dibeli," 
ujar dia.

China menuding Amerika Serikat 
melakukan "terorisme ekonomi" secara 
terang-terangan pada Kamis (30/5), 
menyusul hubungan perang dagang 
yang kian sengit di antara dua negara.
Tudingan itu disampaikan Wakil Menteri 
Luar Negeri Zhang Hanhui saat 
menggelar konferensi pers terkait 
kunjungan Presiden China Xi Jinping ke 
Rusia pekan depan.
"Kami melawan perang dagang, tapi 
kami tidak takut.
 Hasutan yang terencana dari perang 
dagang ini jelas terorisme ekonomi, 
chauvinisme ekonomi dan intimidasi 
ekonomi," katanya.Ia menegaskan, 
"Tidak ada pemenang dalam perang 
dagang."
Ketegangan antara dua negara 
meningkat seiring keputusan Presiden 
AS Donald Trump menaikkan tarif atas 
barang-barang China bulan ini. Ia juga 
memasukkan perusahaan 
telekomunikasi asal China, Huawei ke 
dalam daftar hitam dan memberlakukan 
tarif impor.China kemudian melawan 

China Sebut AS “Teroris Ekonomi”

dengan menaikkan tarifnya sendiri, meski 
sadar konfliknya dengan AS bisa 
berdampak negatif terhadap 
perkembangan ekonomi global.
Kunjungan Xi Jinping ke Rusia, lanjut 
Hanhui, salah satunya untuk menguatkan 
kerja sama ekonomi dan perdagangan, 
sebab kedua negara punya kesamaan 
pandangan soal perang dagang.
"[Itu] termasuk kerja sama dalam 
berbagai bidang seperti ekonomin dan 
investasi," lanjut Hanhui, seperti dikutip 
dari kantor berita AFP.
Diketahui, Trump memberlakukan tarif 
impor Tiongkok senilai US$200 miliar dan 
memulai proses pengenaan tarif terhadap 
barang-barang China senilai US$300 
miliar.Pembicaraan untuk mengakhiri 
sengketa perdagangan antara kedua 
negara runtuh awal bulan ini, dengan 
kebuntuan negosiasi antara kedua belah 
pihak. AS menuntut agar China 
mengubah kebijakannya untuk mengatasi 
sejumlah keluhan utama AS, termasuk 
pencurian kekayaan intelektual dan 
subsidi untuk perusahaan negara. 

Internasional
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Presiden Amerika Serikat (AS), Donald 
Trump, dan Penasihat Keamanan 
Nasional, John Bolton, diisukan pecah 
kongsi terkait ketegangan dengan Iran 
dan Korea Utara (Korut).
Pengamat mengatakan keretakan 
hubungan Donald Trump dan John 
Bolton terlihat dari beberapa pernyataan 
Donald Trump yang secara tidak 
langsung melemahkan atau membantah 
arah kebijakan John Bolton terkait 
masalah dengan Iran dan 
Korut.Pernyataan Donald Trump yang 
menganggap uji coba misil Korut baru-
baru ini tidak mengancam kepentingan 
AS dan negara-negara sekutu di 
kawasan Asia Tengah, yakni Jepang dan 
Korea Selatan, telah mengerdilkan 
pernyataan Bolton bahwa seluruh 
program senjata pembunuh massal milik 
Korut melanggar resolusi Dewan 
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(DK PBB).Pada Sabtu (25/5/2019), John 
Bolton mengatakan tidak ada keraguan 
bahwa peluncuran misil yang dilakukan 
Korut ke perairan Laut Jepang baru-baru 
ini, telah melanggar resolusi PBB. 
Pasalnya, misil yang diluncurkan Korut 

Trump Dan Bolton Beda Pendapat

termasuk rudal-rudal balistik jarak pendek 
yang dilarang oleh DK PBB.
Namun saat berkunjung ke Jepang, 
Donald Trump membuat cuitan bahwa 
peluncuran misil Korut bukan tindakan 
mengancam, tapi untuk mencari perhatian 
(merujuk pada Pemimpin Korut, Kim 
Jong-un). Donald Trump juga 
menenangkan Jepang agar tidak 
mencemaskan ancaman Korut.
Tak hanya itu, Donald Trump juga 
membuat pernyataan yang mengecilkan 
rekomendasi Bolton untuk mengirim 
pasukan tambahan ke kawasan Timur 
Tengah.John Bolton dikabarkan 
mengusulkan agar Pentagon mengirim 
sekitar 120.000 pasukan dan peralatan 
tempur ke kawasan Timur Tengah terkait 
dengan ancaman Iran.
Usulan tersebut didasarkan pada laporan 
intelijen bahwa Iran dalam beberapa 
pekan terakhir telah meningkatkan 
aktifitas militer di kawasan Teluk, bahkan 
di Suriah yang berbatasan dengan Irak. 
Tak hanya itu, John Bolton juga 
dilaporkan mendorong invasi militer untuk 
menekan Iran agar terjadi perubahan 
rezim.Namun Donald Trump membuat 

 Setelah menjalani pemeriksaan sejak 
Rabu (29/5) sore sampai Kamis (30/5) 
malam, purnawirawan TNI Kivlan Zen 
resmi ditahan atas kasus dugaan 
kepemilikan senjata 
ilegal. Kivlan keluar 
dari ruang penyidik 
Ditreskrimum Polda 
Metro Jaya sekitar 
pukul 20.00 WIB.
Saat keluar dari 
Gedung 
Ditreskrimum, 
Kivlan dikawal ketat 
anggota polisi. Saat 
keluar dari ruang 
penyidik, Kivlan 
dan polisi yang 
mengawalnya 
sempat menghindari wartawan dan naik 
ke lantai atas Gedung Ditreskrimum. 
Para awak media kemudian mengejar 
Kivlan ke depan main hall.Saat keluar 
dari gedung main hall, Kivlan 
mengenakan kemeja putih dan menolak 
berkomentar. Dengan pengawalan 

Kivlan Zen Resmi Ditahan

Tanah Air

sangat ketat, dia langsung dibawa ke 
mobil yang akan membawanya ke Rutan 
Guntur. Kivlan akan ditahan di Guntur 
dalam 20 hari ke depan.Terkait 

penahanan 
ini, pihak 
kepolisian 
juga 
menolak 
berkomenta
r. Tim kuasa 
hukum 
Kivlan Zen, 
Djuju 
Purwantoro 
menyampai
kan akan 
mengajukan 
penangguh

an penahanan untuk kliennya.
Salah satu pertimbangannya adalah 
kesehatan mengingat Kivlan memasuki 
usia senja, 73 tahun. Djuju juga menilai 
dasar penetapan tersangka dan 
penahanan kliennya tidak memiliki bukti 
yang cukup. 

Internasional
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pernyataan mengejutkan bahwa dia 
tidak menginginkan perang dengan 
Iran dan terbuka untuk negosiasi.Tak 
hanya itu, Donald Trump bahkan 
menegaskan bahwa dia tidak sedang 
berupaya untuk mencari perubahan 
rezim di Iran saat ini.
“Secara pribadi, Donald Trump telah 
mengolok-olok reputasi John Bolton, 
dan seolah bercanda bahwa 
penasihatnya gagal menggiringnya ke 
medan perang (dengan Iran dan Korut, 
Red),” demikian analisa pengamat, 
dalam laporan The New York Times 
(TNYT), Selasa (28/5/2019)
.Perbedaan pendapat antara Donald 
Trump dan John Bolton tersebut, 
dilaporkan telah memusingkan 
Departemen Pertahanan (Pentagon), 
Departemen Luar Negeri dan Kongres 
AS.
Sebagai koordinator tim keamanan 
nasional presiden, John Bolton kadang-

kadang juga berselisih dengan Pentagon 
dan Departemen Luar Negeri.
Sumber di Gedung Putih menyatakan 
bahwa untuk menyikapi kebijakan John 
Bolton, Donald Trump sampai meminta 
Pentagon untuk memberikan penjelasan 
tentang situasi di kawasan Timur Tengah, 
sebelum akhirnya memutuskan hanya 
menyetujui pengiriman hingga 10.000 
tentara ke kawasan Timur Tengah, bukan 
120.000 seperti yang direncanakan John 
Bolton.
Donadl Trump memilih John Bolton 
sebagai penasihat keamanan nasional 
ketiganya tahun lalu, mengikuti suara 
konservatif lama di Partai Republik, yang 
berbagi kegemaran presiden untuk 
berbicara terus terang dan yang secara 
teratur membelanya di Fox News. John 
Bolton sebelumnya bertugas di berbagai 
administrasi Republik, yang terbaru 
sebagai duta besar Presiden George W 
Bush untuk PBB.

 

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 
menggugat Keputusan KPU soal Hasil 
Pilpres 2019. Lima tahun lalu, Prabowo 
saat berpasangan dengan Hatta Rajasa 
juga menggugat hal serupa ke MK. 
Begini perbandingan dua berkas 
tersebut.
1. Jumlah Halaman Gugatan
Pada 2014, berkas gugatan Prabowo 
mencapai seribu halaman lebih. 
Adapun untuk 2019, hanya 37 halaman.
2. Jumlah Pengacara
Pada 2014, jumlah pengacara yang jadi 
tim hukum Prabowo-Hatta mencapai 
seratusan advokat. Di antaranya Maqdir 

Membandingkan Gugatan Prabowo Di MK

Tanah Air

Ismail, Firman Wijaya, Alamsyah 
Hanafiah, Didi Supriyanto, 
Mahendradatta, Dorel Almir, Elza Syarief, 
Habiburokhman, Sufmi Dasco Ahmad, 
Eggi Sudjana, Heru Widodo, Syaiful 
Bakhri, SF Marbun, Zainuddin Paru, Agus 
Setiawan, Jamaludin Karim, Tina 
Haryaning, Difla Wiyani, Fahmi H. 
Bachmid, Sattu Pali, Totok Prasetiyanto.
Ikut pula Robinson, Samsudin, Dhimas 
Pradana, Sukirman, Syarifuddin, Kristian 
Masiku, Bagus RP. Tarigan, Melissa 
Christianes, Slamet T, Panhar, Makawi, 
Abdulrahman Tarjo, Shanti Dewi, Gani 
Latar, Guntur Fattahillah, Sutejo Sapto 
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Jalu, Hery Susanto, Ega Windratno. 
Ratho Priyasa, Rita Suherman, Ahid 
Syaroni, Abi Sambasi, Erwin 
Firmansyah, M.R. Pahlevi El-Hakim, A. 
Furqon Nurzaman, Dwi Putri Cahyani, 
Wahyu Baskoro, S.H., Syaf Afif Maliki, 
Warno, 
Muhammad 
Sahal, 
Gusjay 
Setiawan, 
Riza 
Irwansyah, 
Roberth 
Aritonang 
dan Farid 
Ghazali.
Adapun di 
2019, 
Prabowo 
hanya 
memberika
n kuasa 
kepada 7 
pengacara. 
Yaitu 
Bambang 
Widjodjanto
, Denny 
Indrayana, 
Teuku 
Nasrullah, Luthfi Yazid, iwan 
Stariawan, Iskandar Sonhaji dan Dorel 
Amir
Baca juga: Prabowo Bertolak ke Dubai, 
Ada Orang Rusia Hingga AS Ikut
3. Tuntutan

Pada 2014, Prabowo menuntut MK 
mengesahkan perhitungan suara versi 
mereka yaitu:
Prabowo-Hatta sebesar 67.139.153 suara 
dan Jokowi-JK sebesar 66.435.124 
(Keputusan KPU yaitu Prabowo-Hatta 

sebanyak 
62.576.444 
suara dan 
Jokowi JK 
sebanyak 
70.997.833 
suara.
Adapun pada 
2019, 
Prabowo 
Sandi 
menitikberatka
n agar MK 
mendiskualifik
asi Prabowo-
Amin, 
menetapkan 
Prabowo-
Sandi sebagai 
Presiden/Wapr
es 2019-2024 
atau pemilu 
ulang.
4. Barang 
Bukti

Pada 2014, Prabowo-Hatta menyodorkan 
ribuan C1 plano dari berbagai DPR di 
penjuru tanah air. C1 Plano itu dinilai 
rekayasa dan penuh kecurangan.
Pada 2019, Prabowo-Sandi menyodorkan 
51 bukti, 31 di antaranya link berita.

Anda perlu File Tax Income Return,

Number (ITIN),urus SIM Maryland,
Bookeeping, payroll untuk medium &

small business

Hubungi : Steve  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer Identification

 Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 
1440 Hijriah atau Hari Raya Lebaran 
akan jatuh pada 5 Juni 2019. 
Penetapan ini dilakukan 
Muhammadiyah setelah melakukan 
perhitungan dengan metode hisab.
Penetapan 1 Syawal 1440 jatuh pada 5 
Juni 2010 ini disampaikan langsung 
oleh Ketua PP Muhammadiyah, 
Haedar Nashir saat buka bersama 
dengan wartawan di Kantor PP 
Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis 
(30/5)."Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah melalui majelis tarjih 
dan tajdid telah menetapkan bahwa 1 
syawal 1440 hijriyah jatuh pada tanggal 
5 Juni 2019," ujar Haedar.Haedar 
memprediksi penetapan 1 Syawal 1440 
yang dilakukan Muhammadiyah tahun 
ini tidak akan berbeda dengan 
golongan maupun organisasi lainnya. 
Meskipun demikian jika penetapan Hari 
Raya Lebaran ini nantinya berbeda 

Muhammadiyah Tetapkan Lebaran 5 Juni

Tanah Air

tidak perlu dijadikan masalah.
“Kami Muhammadiyah sebagaimana juga 
seluruh komponen umat Islam dan 
bangsa Indonesia selalu memiliki rasa 
toleransi ketika terjadi perbedaan, dan 
sebenernya umat Islam dan bangsa 
Indonesia itu sudah dewasa untuk 
berbeda," ucap Haedar.
Haedar menyerukan jika momentum 1 
Syawal 1440 hijriah bisa dipakai sebagai 
momentum untuk saling memaafkan dan 
sarana untuk merekatkan kembali 
persaudaraan kita sebagai bangsa
"Mari jadikan idul fitri sebagai momentum 
untuk secara bersama-sama kita umat 
Islam dan bangsa Indonesia menjadikan 
Indonesia sebagai rumah milik bersama 
untuk maju menjadi bangsa dan negara 
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil 
dan makmur menuju Indonesia 
berkemajuan. Semoga Allah memberi 
rahmat untuk bangsa Indonesia," urai 
Haedar.
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 Anggota parlemen di Israel 
memutuskan menolak hasil pemilihan 
umum dan akan menjalankan pemilu 
ulang pada September mendatang.
Dilansir dari laman 
Aljazeera, Kamis 
(30/5), keputusan 
pemilu ulang 
tersebut 
dipengaruhi oleh 
kegagalan 
Benjamin 
Netanyahu 
membentuk 
pemerintah koalisi 
yang kuat sebelum 
tenggat waktu 
tengah malam tadi.
Padahal, ia sendiri 
telah terpilih 
kembali sebagai 
perdana menteri 
Israel lewat pemilu yang digelar 9 April 
lalu.
Dari hasil rapat, ada 75 anggota yang 
memilih agar parlemen dibubarkan. 
Perolehan suara ini dinyatakan sah 
setelah kubu berlawanan hanya 
memperoleh suara sebanyak 45.
Setelah dinyatakan menang dalam 
pemilu dan kembali terpilih sebagai 
perdana menteri, ia dikabarkan telah 
merayakan "malam kemenangan pemilu 
yang luar biasa," dan menyebut dirinya 
tak terkalahkan.Namun, dari tenggat 
waktu yang diberikan, ia gagal untuk 
membentuk pemerintahan baru, yang 
mengancam masa depannya sebagai 
perdana menteri.
Tak hanya dirinya yang menang, namun 
partainya juga mendapat peroleh kursi 
paling banyak di parlemen.
Tetapi, Benjamin Netanyahu gagal 
mencapai kesepakatan koalisi.
Hambatan utama bagi Benjamin 
Netanyahu gagal membangun 
pemerintahan lantaran terjadi 
perselisihan antara partainya dengan 
mitra koalisi lain.
Banyak mitra koalisi yang menyatakan 

Israel Bakal Gelar Pemilu Ulang

bahwa rancangan undang-undang wajib 
militer Israel yang dibuat Benjamin 
Netanyahu jadi penyebabnya.
Kegagalan Perdana Menteri Benjamin 

Netanyahu dalam membentuk 
pemerintahan baru telah dirasa 
pada Rabu, 29 Mei 2019 malam. 
Setelah ia tidak dapat 
membentuk pemerintahan baru 
sebelum tenggat waktu tengah 
malam.Dikutip dari laman VOA 
Indonesia, tidak ada tanda-tanda 
terobosan dalam pembicaraan 
pemimpin Israel dengan mantan 
menteri pertahanan Avigdor 
Lieberman, yang hanya punya 
lima kursi dari 120 anggota 
Knesset.
Sangat penting bagi upaya 
Netanyahu memperoleh 
mayoritas yang berkuasa di 

parlemen.Tetapi Netanyahu menolak 
untuk memenuhi permintaan Lieberman 
bahwa orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks 
menjadi sasaran wajib militer dalam 
militer Israel seperti halnya orang-orang 
Yahudi Israel lainnya, daripada 
dikecualikan seperti sebelumnya.
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Amerika Serikat mengenakan tarif barang 
dari Meksiko hingga lima persen mulai 10 
Juni mendatang dan berlaku hingga 
gelombang imigran ilegal dari negara itu 
berhenti.
“Pada 10 Juni, AS akan mengenakan tarif 
5 persen untuk semua barang yang 
datang ke negara kami dari Meksiko, 
sampai imigran ilegal yang datang 
melalui Meksiko ke negara kami 
BERHENTI," kata Trump melalui Twitter, 
Kamis (30/5).Melanjutkan pernyataannya, 
Trump menulis, "Tarif itu akan terus 
meningkat sampai masalah imigran ilegal 
diperbaiki, saat itu pajak akan 
ihilangkan."Berdasarkan keterangan dari 
Gedung Putih, tarif itu akan naik ke angka 
10 persen pada 1 Juli. Jika masalah 
imigran ilegal tak kunjung usai, AS akan 
kembali menaikkan tarif hingga 25 persen 
pada 1 Oktober."Tarif akan tetap 
permanen di angka 25 persen sampai 
Meksiko menghentikan gelombang 
imigran ilegal yang datang ke wilayah 
kami," demikian pernyataan Gedung 
Putih yang dikutip AFP.
"Jika krisis imigran dapat berkurang 
karena tindakan efektif Meksiko, 
berdasarkan penilaian kami, tarif itu akan 
dicabut."Keputusan Trump ini langsung 
menuai kecaman dari para diplomat tinggi 
Meksiko, termasuk direktur jenderal 
urusan Amerika Utara di Kementerian 

Trump Kenakan Tarif Barang Dari Meksiko

Internasional

Luar Negeri, Jesus Seade."Ini malapetaka. 
Jika ancaman ini benar dilakukan, 
semuanya akan menjadi sangat serius. Jika 
benar diterapkan, kami harus merespons 
dengan keras," ucap Seade.Kisruh ini 
memanas setelah pada Rabu lalu, aparat 
Texas menahan 1.036 imigran ilegal yang 
mencoba menerobos perbatasan melalui 
Ciudad Juarez, angka harian terbanyak 
dalam beberapa tahun 
belakangan."Penerobosan 1.036 orang 
dalam satu kali, kelompok terbesar yang 
pernah dihadapi agen Patroli Perbatasan, 
menunjukkan betapa keras krisis keamanan 
dan kemanusiaan di perbatasan," ucap 
Wakil Komisioner Perlindungan Perbatasan 
AS, Robert Perez.Secara keseluruhan, 
sejak Oktober 2018, lebih dari 530 ribu 
imigran ilegal menerobos perbatasan 
Meksiko menuju AS.Isu imigran ilegal ini 
memang sudah menjadi salah satu 
konsentrasi Trump sejak masa kampanye 
dalam pemilu 2016 lalu.Ia berjanji akan 
membangun tembok "yang besar dan indah" 
di sepanjang perbatasan dengan Meksiko.
Rencana Trump ini sempat ditentang 
Kongres yang menganggap permintaan 
biaya dari sang presiden terlalu besar.
Trump akhirnya mendeklarasikan situasi 
darurat di sepanjang perbatasan dengan 
Meksiko sehingga ia tak perlu meminta 
persetujuan parlemen untuk 
menggelontorkan dana pembangunan 
tembok itu. 
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