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Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
berjanji akan menjual saham 
perusahaan bir yang dimiliki oleh 
Pemprov DKI. Karena bagi Anies 
kepemilikan saham perusahaan bir ini 
'haram' bagi Pemprov DKI. Dan DKI 
Jakarta tidak ingin menikmati 'uang 
haram' dari perusahaan bir tersebut. 
Itulah janji Anies waktu memperebutkan 
kusi gubernur Jakarta. Bagi dirinya lebih 
baik DKI tidak mendapatkan pemasukan 
dari pabrik bir tersebut dari pada 
uangnya tidak barokah. Karena bagi 
Anies, uang yang didapat dari pabrik bir 
yang tidak halal ini tidak akan 

mendapatkan ridho dari Allah SWT. 
Anies, sudah sering mengumbar 
pernyataan bahwa rencana itu akan 
dilakukan. Seperti pada bulan Maret 
kemarin dia berencana akan 
memanfaatkan dana hasil penjualan 
saham DLTA untuk pembangunan di DKI 
Jakarta. Dia mencontohkan seperti 
membangun sekolah dan saluran air 
bersih. "Kalo dibuatkan sekolah bisa 
dapat 100, kalau dibuat saluran air 
minum bisa dapat 100 ribu saluran baru. 
Bila kita membiayai air minum bisa 
sampai 1 juta," kata dia di Kantor DPRD 

Pemprov DKI
Dapat Bonus                     

Rp 100 M
Dari : Anker Bir
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DKI Jakarta, Rabu (13/3/2019). Ia 
menegaskan, angka-angka itu 
menggambarkan betapa besar manfaat 
yang bisa didapat bila Pemprov DKI 
melepas kepemilikan sahamnya di 
produsen Anker Bir tersebut. Menurut 
perhitungan Anies, bila dicairkan, porsi 
kepemilikan Pemprov DKI Jakarta di 
saham produsen Anker Bir bernilai 
sekitar Rp 1,2 triliun. "Saya sampaikan 
bahwa bulan Mei yang lalu kami sudah 
sampaikan ke dewan (DPRD) bahwa 
DKI memiliki dana kurang lebih Rp 1,2 
triliun yang diparkir di perusahaan bir," 
ujar Anies di sela-sela kunjungan ke 
SDN Pondok Labu 01, Jakarta Selatan, 
Jumat (8/3/2019) lalu. Keinginan Anies 
Baswedan untuk melepas kepemilikan 
saham Pemprov DKI Jakarta di PT. 
Delta Djakarta Tbk (DLTA) sudah 
dilontarkan oleh Anies sejak dia dan 
Sandiaga Uno masih berkampanye. 
Dan setelah terpilih menjadi Gubernur 
DKI Jakarta, Anies juga sudah sering 
menggaungkan penjualan saham yang 

dimiliki oleh Pemprov DKI tersebut. "Kita 
ingin tentunya kita mendapatkan dividen 
yang halalan toyiban," ujar Sandi di Balai 
Kota Jakarta, Kamis (17/5). Dari 
penjualan saham yang dimiliki oleh 
Pemprov DKI Jakarta di PT. Delta 
Djakarta Tbk tersebut diharapkan 
Pemprov DKI Jakarta akan mendapatkan 
dana sebesar 1 triliun rupiah. Uang 
tersebut dapat digunakan untuk berbagai 
program yang telah dirancang oleh 
Pemprov DKI. "Rp1 triliun itu bisa 
membangun enam puluh gedung 
sekolah, bisa membangun satu atau dua 
sekolah taraf internasional, bisa 
membuka lapangan kerja dengan 
menghasilkan lokasi-lokasi yang 
menampung PKL," klaim Sandi. Sekedar 
informasi Pemprov DKI Jakarta memiliki 
210.200.700 juta lembar saham di PT. 
Delta Djakarta Tbk atau setara 26,25% 
saham. Namun sampai sekarang 
Pemprov DKI Jakarta belum juga 
melepas saham yang dimilikinya di 
perusahaan bir tersebut. Rencana 
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tersebut belum juga terealisasi meski 
Sandi sudah tidak lagi menjadi Wakil 
Gubernur DKI Jakarta. Dan sampai 
sekarang Pemprov DKI masih menjadi 
pemilik 26,25% saham PT. Delta 
Djakarta Tbk. Ada pendukung Anies 
yang sangat keras menolak Pemprov 
DKI memiliki saham bir ini. Dia adalah 
istri pengacara Buni Yani, Fahira Idris. 
Dalam website pribadinya 
https://www.fahiraidris.id, Fahira 
menyebut Pemprov DKI tak layak miliki 
saham di perusahaan bir. “Dilihat dari 
sisi apapun, tidak pantas sebuah 
institusi pemerintahan mempunyai 
saham di perusahaan miras dan 
menarik keuntungan dari penjualan 
miras,” ujarnya saat itu. Ia pun 
mengatakan, dirinya telah 
mengupayakan pelepasan saham bir 
tersebut kepada PT. Delta Djakarta 

sejak lima tahun yang lalu. Tapi 
menurutnya, oleh Gubernur DKI saat itu 
(Ahok) sama sekali tidak direspon. 
Bahkan justru mendapat penolakan. 
Jadi, keputusan untuk melepas saham 
bir 100% oleh Anies itu didukung penuh 
100% oleh Uni Fahira. Ketua LBH Bang 
Japar tersebut sangat yakin kalau Anies 
mampu menggenjot pendapatan Asli 
Daerah (PAD) selain dari perusahaan 
bir. Ia berkeyakinan ada banyak sektor 
yang bisa dikembangkan oleh Pemprov 
DKI, baik pada sektor baru maupun 
pengembangan sektor lama. Fahira pun 
menuturkan, warga DKI sebaiknya 
berbahagia bila Anies benar-benar 
melepaskan saham perusahaan bir 
tersebut. Tapi, apakah harapan dan 
impian pendukung Anies yang gila 
agama itu benar benar dilaksanakan 
oleh Anies untuk melepas 100 persen 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

tersebut belum juga terealisasi meski 
Sandi sudah tidak lagi menjadi Wakil 
Gubernur DKI Jakarta. Dan sampai 
sekarang Pemprov DKI masih menjadi 
pemilik 26,25% saham PT. Delta 
Djakarta Tbk. Ada pendukung Anies 
yang sangat keras menolak Pemprov 
DKI memiliki saham bir ini. Dia adalah 
istri pengacara Buni Yani, Fahira Idris. 
Dalam website pribadinya 
https://www.fahiraidris.id, Fahira 
menyebut Pemprov DKI tak layak miliki 
saham di perusahaan bir. “Dilihat dari 
sisi apapun, tidak pantas sebuah 
institusi pemerintahan mempunyai 
saham di perusahaan miras dan 
menarik keuntungan dari penjualan 
miras,” ujarnya saat itu. Ia pun 
mengatakan, dirinya telah 
mengupayakan pelepasan saham bir 
tersebut kepada PT. Delta Djakarta 

sejak lima tahun yang lalu. Tapi 
menurutnya, oleh Gubernur DKI saat itu 
(Ahok) sama sekali tidak direspon. 
Bahkan justru mendapat penolakan. 
Jadi, keputusan untuk melepas saham 
bir 100% oleh Anies itu didukung penuh 
100% oleh Uni Fahira. Ketua LBH Bang 
Japar tersebut sangat yakin kalau Anies 
mampu menggenjot pendapatan Asli 
Daerah (PAD) selain dari perusahaan 
bir. Ia berkeyakinan ada banyak sektor 
yang bisa dikembangkan oleh Pemprov 
DKI, baik pada sektor baru maupun 
pengembangan sektor lama. Fahira pun 
menuturkan, warga DKI sebaiknya 
berbahagia bila Anies benar-benar 
melepaskan saham perusahaan bir 
tersebut. Tapi, apakah harapan dan 
impian pendukung Anies yang gila 
agama itu benar benar dilaksanakan 
oleh Anies untuk melepas 100 persen 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

ra usah 

saham bir itu benar-benar terwujud? 
Tidak segampang itu kawan! Anies 
bukanlah tipe orang yang suka menepati 
janji. 

 Bandingkan saja, janji 
kampanyenya dulu dengan kondisi 
sekarang. Cukup banyak yang 
berbanding terbalik. Rumah DP nol 
persen, sampai sekarang, setelah 
hampir dua tahun do'i menjabat sebagai 

Pihak direksi DLTA juga sering 
menyatakan bahwa perusahaan belum 
dapat informasi mengenai rencana jual 
saham itu. Tahun lalu misalnya, saat 
manajemen juga menggelar RUPST. 
"RUPS hari ini tidak ada agenda soal 
wacana untuk pelepasan saham 
Pemprov DKI," kata Direktur Pemasaran 
Delta Djakarta Ronny Titiheruw di Hotel 
Pullman, Jakarta, Rabu (25/4/2018) 
tahun lalu.

gubernur, warga DKI belum ada yang 
memiliki rumah tanpa uang muka 
tersebut. Kemudian soal penutupan 
reklamasi. Katanya, menolak reklamasi 
soal keberpihakan kepada rakyat kecil. 
Tapi apa yang terjadi? Secara diam-
diam Anies mengeluarkan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) yang ada di 
pulau reklamasi tersebut. Selanjutnya, 
janji OK OCE yang di spanduknya 
bertuliskan, dimodalin punya bisnis, 
disediain tempat usaha, dan dicariin 
pembeli. Realisasinya, Sandi sendiri 
yang justru mengatakan Pemprov DKI 
tidak memberikan modal kepada peserta 
OK OCE. Yang ada malah OK OCE 
Mart. Itu pun beberapa diantaranya ada 
yang bangkrut. Kalah bersaing dengan 
Indomaret dan Alfamart. Teranyar, soal 
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kepemilikan saham bir ini. Yang mana, 
saat masa kampanye dulu, Anies 
berjanji akan melepaskannya 100 
persen. Sekarang bagaimana 
realisasinya? Beritanya kabar gembira 
itu datang pada hari Rabu (19/06). 
Kabar gembira itu bukan karena 
Pemprov DKI Jakarta berhasil menjual 
saham yang dimilikinya di perusahaan 
bir tersebut. Tetapi PT. Delta Djakarta 
Tbk memutuskan akan membagikan 
dividen sebesar Rp 382,7 miliar kepada 
pemilik saham perusahaan tersebut. 
Tahun ini Pemprov DKI mendapatkan 
durian runtuh dari perusahaan bir 
tersebut, jika pada tahun-tahun 
sebelumnya Pemprov DKI hanya 
memperoleh dividen rata-rata sebesar 
Rp.38 miliar, tetapi tahun ini Pemprov 
DKI mendapatkan Rp. 100.475.934.600 
miliar. Hampir tiga kali lipat dari 

pendapatan dividen sebelum-
sebelumnya. Ini dikarenakan PT Delta 
Djakarta Tbk memberikan dividen 
sebesar Rp.478 per lembar saham, 
sedangkan Pemprov DKI Jakarta 
memiliki 210.200.700 lembar saham. 
Pertanyaannya adalah apakah Pemprov 
DKI Jakarta akan menolak pembagian 
dividen ini? Bukankah menurut Anies 
Baswedan uang yang diperoleh dari 
perusahaan bir ini 'haram' hukumnya? 
Sampai-sampai Sandiaga Uno 
mengucapkan akan mencari uang yang 
halalan toyiban dan tak mau 
mendapatkan dividen yang 'haram' 
katanya itu. Jika Anies konsisten dengan 
perkataannya, maka dividen yang 
dibagikan oleh perusahaan bir ini, tentu 
akan ditolaknya. Karena dari semula 
Anies sudah menganggap bahwa uang 
yang didapat dari perusahaan bir ini 
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adalah 'haram' hukumnya. Sehingga 
tidak layak menjadi pemasukan bagi 
Pemprov DKI Jakarta. Ya, jika Anies 
konsisten dengan ucapannya. Tetapi 
melihat uang yang sebanyak itu 
apakah Anies akan menolaknya? 
Apakah Anies akan tutup mata saja? 
Karena uang sebanyak itu (lebih 
banyak dari tahun-tahun sebelumnya) 
tak akan disia-siakan begitu saja oleh 
Anies Baswedan. Kita sudah tahu 
watak Anies itu bagaimana. Pintar 
mengolah kata. Pintar membuat janji-
janji meskipun janji-janji tersebut 
dengan berbagai alasan yang dibuat 
oleh Anies, janji tersebut pun tidak 
akan ditepatinya. Plt Kepala Badan 
Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah 
(BP BUMD) DKI Riyadi mengatakan 
meski mendapat Rp 100,47, dividen 
yang diterima hanya Rp 50,4 miliar. 
"Intinya tuh meskipun dapat dividen Rp 
100 miliar. Pemprov cuma mau ambil 
Rp 50,4 miliar sesuai dengan APBD," 
kata Riyadi kepada wartawan, Rabu 
(19/6/2019). Riyadi mengatakan 
Pemprov DKI Jakarta sudah 
memasang limit pendapat dari dividen 
dari PT Delta. Pendapatan yang 
didapat Pemprov DKI tidak bisa 
melebihi Rp 50,4 miliar. "Jadi ya di 
Pemprov mereka udah pasang limit 
gitu lah pendapatan daerah dari 
dividen delta itu berapa. Pemprov 
ambil sesuai target itu," sebut Riyadi. 
Direktur Independen DLTA (PT Delta 
Djakarta Tbk) Ronny Titiheruw 
menegaskan bahwa perusahaan 
hingga kini belum mendapatkan 
informasi tentang rencana jual saham 
dari Pemrov DKI Jakarta. Meskipun itu 
juga hak mutlak dari Pemprov DKI 
sendiri. "Sampai saat ini kita belum ada 
informasi atau pemberitahuan resmi 
Pemprov rencana melapas saham. 
Jadi kita belum ada update dan itu hak 
prerogatif mereka," ujarnya di Hotel 
Westin, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Isu 
pelepasan saham DLTA oleh Pemprov 
DKI Jakarta bahkan bergulir liar. 
Muncul rumor bahwa San Miguel 
Malaysia Private Limited akan membeli 
saham milik Pemprov DKI Jakarta itu. 

Isu itu pun dibantah perusahaan. "Kita 
tidak bisa berbicara mengatas namakan 
Pemprov. Jadi yang kami tahu sama 
dengan yang kalian tahu," kata Ronny. 
Ini salah satu bukti dari sekian janji 
Anies waktu kampanye calon gubernur 
Jakarta lalu yang enggak dipenuhi. 
Termasuk janji yang lain yang tidak 
ditepati barusan ini seperti reklamasi 
(sudah beritakan edisi lalu). Kasus 
reklamasi yang sebelum berita 
pembagian deviden ini muncul. Semula 
Anies mengklaim telah menghentikan 
proyek reklamasi. Namun tiba-tiba 
secara diam-diam Anies menerbitkan 
IMB untuk bangunan-bangunan yang 
telah disegelnya tersebut di Pulau D. 
Ketika dikecam oleh publik, Anies 
beralasan bahwa penerbitan IMB 
tersebut berdasarkan Pergub yang telah 
dibuat oleh Ahok. Jika Anies bisa 
membatalkan beberapa Pergub yang 
dibuat di masa Ahok, kenapa Pergub 
IMB ini justru dipertahankan oleh Anies 
Baswedan? Sungguh aneh bukan? Jika 
Anies ingin menghentikan reklamasi 
secara total, maka seharusnya Pergub 
IMB ini pun harus dihapus oleh Anies. 
Tetapi itulah liciknya Anies, dengan 
alasan Pergub Ahok, Anies menerbitkan 
IMB untuk bangunan yang telah 
disegelnya di pulau hasil reklamasi. Dan 
sekarang, Anies belum melepas saham 
di perusahaan bir dengan alasan DPRD 
masih belum menyetujui pelepasan 
saham tersebut. Menurut mereka yang 
seiman dengan Anies. Kalau pimpinan 
seiman birnya jadi halal. Begitulah nasib 
Jakarta dipimpin orang seiman.
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Punya pekerjaan tentu menjadi impian 
semua orang. Pekerjaan yang sesuai 
dengan keahlian dan kemampuan Anda 
tentu akan sangat menyenangkan, 
bukan? Ini akan memunculkan rasa 
semangat saat akan berangkat bekerja. 
Anda akan tetap merasa menikmati hari 
meskipun pekerjaan yang harus 
diselesaikan menumpuk dan 
melelahkan. Tapi, tahukah Anda ada 
beberapa pekerjaan yang ternyata akan 
sangat dibutuhkan di masa depan? 
Dikutip dari Cermati.com sebagaimana 
dilansir dari laporan The Future of Jobs 
dari World Economic Forum, berikut 
profesi yang paling menjanjikan di masa 
mendatang. 
1. Profesi sebagai Spesialis SEO 
Seorang yang mahir di bidang SEO 
(Search Engine Optimization) akan 
memiliki masa depan yang cerah. 
Semua ini bisa dilihat dari tingkat 
tingginya permintaan para pemilik 
perusahaan terhadap bidang keahlian 
ini. Seorang SEO akan menjadi tombak 

Profesi Yang Menjanjikan Di Masa Mendatang

pemasaran dalam suatu perusahaan 
karena dengan SEO spesialis, website 
atau perusahaan Anda akan berada di 
halaman paling terdepan di mesin 
pencarian. Ini akan menaikkan ranking 
dan omset perusahan tersebut. Jadi, tak 
ada salah mulai mendalami keahlian 
sebagai seorang SEO untuk 
meningkatkan keterampilan Anda. 
2. Profesi sebagai Digital Marketing 
Marketing adalah bidang yang sangat 
menjanjikan. Meningkatnya kebutuhan 
teknologi yang menuntut perusahaan 
memiliki tim marketing super bagus 
membuat Anda memiliki peluang lebih 
besar. Oleh sebab itu, gaji seorang 
marketing pun tidak tanggung-tanggung, 
hampir sebagain marketing memiliki 
penghasilan minimal Rp 7 hingga Rp 12 
juta untuk seorang pemula seperti yang 
dikutip pada kellyservices.co.id. Selain 
itu, kemampuan yang harus Anda miliki 
juga tidak terlalu muluk-muluk, bahkan 
orang yang hanya memiliki pendidikan 
SMA juga bisa bekerja di bidang ini. Anda 

harus memiliki keterampilan dan 
kefasihan dalam berkomunikasi dengan 
orang atau klien agar tercipta suasana 
yang nyaman. Dengan kata lain, seorang 
marketing bertugas untuk menggiring 
klien agar mau bekerjasama. 
3. Profesi sebagai Ahli Pengolah Data 
Pengolah data atau data scientist terdapat 
di urutan pertama. Semua ini ditandai 
dengan banyaknya perusahaan yang 
mulai merekrut ahli data. Kemungkinan 
besar hal ini akan berlangsung hingga 
masa yang akan datang. Ahli pengolah 
data ini akan ditugaskan untuk mencari 
data, mengolah, dan menganalisa data 
yang dibutuhkan untuk pengambilan 
keputusan. Profesi ini tidak 
mengharuskan Anda yang berpendidikan 
sebagai lulusan sains atau mahir di 
bidang IPA. Tapi terbuka untuk Anda 
semua yang memiliki keahlian di bidang 
komputer, elektronik, matematika, statistic, 
dan manajemen ekonomi bisa mendaftar 
di pekerjaan ini. Selain itu, Anda juga 
harus mahir dalam berkomunikasi, berpikir 
kritis, suka mencoba hal baru, cakap 
dalam menyaring data, memiliki analisis 
yang kuat, dan juga memiliki rasa ingin 

tahu yang sangat besar. Ini akan 
memudahkan Anda dalam 
mengumpulkan data sebanyak 
mungkin. 4. Profesi sebagai 
Pengembang Aplikasi Saat ini semakin 
banyak perusahaan yang berlomba-
lomba dalam menciptakan sebuah 
aplikasi digital yang bisa menggait 
banyak konsumen atau pengguna. Ini 
menjadi masa-masa emas para 
pengembang aplikasi untuk 
mendapatkan pekerjaan yang sesuai 
dengan keahlian mereka. 
5. Profesi sebagai Pengembang 
Software Bekerja di bidang ini tentu 
bukan sesuatu yang mudah. Anda 
harus berhadapan dengan segala 
macam bahasa pemrograman yang 
tentunya akan sangat membingungkan 
jika Anda bukan ahlinya. Tapi semakin 
ke depan, tentu setiap perusahaan 
akan membutuhkan seseorang dengan 
keahlian di bidang teknologi IT untuk 
mengoptimalkan sistem komputerisasi 
perusahaan tersebut. 
6. Profesi sebagai Desainer Selain 
seorang desainer baju, Anda yang 
mahir dalam mendesain produk juga 
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akan kebanjiran job di masa depan. Ini 
karena banyaknya orang yang 
memulai bisnis mandiri sehingga 
membutuhkan seorang desainer. 
Mereka membutuhkan keahlian 
desainer untuk mendesain produk 
kemasan mereka. Kemasan yang 
bagus akan membuat konsumen 
tertarik membelinya. 
 7. Profesi sebagai Akuntan Pekerjaan 
sebagai akuntan juga masih memiliki 
potensi besar di masa depan. 
Sebenarnya bukan hanya masa 
depan, saat ini pun masih banyak 
perusahaan dan perorangan yang 
membutuhkan jasa seorang akuntan. 
Keahlian akuntan dalam mengelola 
keuangan, menganalisa keuangan, 
dan membuat laporan pajak akan 
sangat dibutuhkan dalam sebuah 
perusahaan. 
8. Profesi sebagai Ahli Konstruksi dan 
Ahli Teknik Semakin meningkatnya 
pembangunan, menuntut Anda untuk 
mahir dalam bidang konstruksi. Ini 
akan memudahkan Anda dalam 
mendapatkan pekerjaan. Bagaimana 
tidak? Pembangunan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah tentu 
membutuhkan banyak ahli konstruksi 
bukan? Jadi Anda yang memiliki 
keahlian di bidang ini siap-siap saja 
akan kebanjiran job di masa yang akan 
datang. Begitu juga dengan profesi ahli 
teknik, peluang juga cukup 

menjanjikan. Sebab selain banyaknya 
proyek pembangunan, di masa depan 
kemungkinan akan terjadi banyak 
perkembangan teknologi. Oleh sebab 
itu, keahlian di bidang teknik tentu 
sangat dibutuhkan. Contoh yang paling 
umum adalah pekerjaan sebagai nano 
teknologi, robotic, dan biokimia. 
Pekerjaan ini bisa Anda jadikan target 
selanjutnya.
 9. Profesi sebagai Praktisi kesehatan 
Selain ini adalah pekerjaan yang mulia, 
membantu mengobati orang yang sakit. 
Ini juga merupakan salah satu 
pekerjaan yang banyak dibutuhkan. 
Seiring bertambahnya penduduk, maka 
kemungkinan banyaknya orang yang 
mengalami masalah kesehatan juga 
semakin bertambah. 
Nah, di situlah tenaga Anda sebagai 
praktisi kesehatan akan banyak 
dibutuhkan. Kuasai dan Tingkatkan 
‘Skill’ Mulai saat ini Anda harus bisa 
meningkatkan kemampuan dan 
mempersiapkan semua kemampuan 
yang Anda miliki. Ini akan berguna saat 
Anda melamar pekerjaan di atas. 
Terlebih lagi untuk mendapatkan 
pekerjaan di masa depan. Ada satu lagi 
pekerjaan yang berpotensi besar di 
masa depan yaitu ahli lingkungan. Ini 
akan sangat berhubungan dengan 
lingkungan sekitar. Terutama tentang 
pemeliharaan dan pelestarian habitat 
hidup.  

Presiden Maithripala Sirisena 
memperpanjang keadaan darurat di Sri 
Lanka pada Sabtu, 22 Juni 2019 setelah 
serangan Minggu Paskah yang 
menewask
an sekitar 
258 orang 
beberapa 
bulan 
lalu.Dikutip 
dari laman 
Channel 
News Asia, 
Sabtu 
(22/6) 
Presiden 
Maithripala 
Sirisena 
menyampa
ikan 
sebuah 
dekrit yang dia yakini sebagai "darurat 
publik" di negara itu.Ia juga sedang 
mengajukan ketentuan undang-undang 
keamanan publik selama masa status 
darurat masih berlangsung di Sri 
Lanka.Undang-undang yang memberikan 
kekuatan besar kepada polisi dan 
pasukan keamanan sengaja dibuat untuk 
menangkap dan menahan tersangka 
kasus terorisme dan lainnya.
Lebih dari 100 orang, termasuk 10 
wanita, ditahan sehubungan dengan 
serangan bunuh diri pada Minggu Paskah 

Sri Langka Perpanjang Masa Darurat

Internasional

pada April di tiga gereja dan tiga hotel 
mewah di Kolombo, Sri Lanka.Pada 
akhir Mei, Sirisena mengatakan 
kepada para diplomat - dari Australia, 

Kanada, 
Jepang, 
AS dan 
negara-
negara 
Eropa - 
situasi 
keamana
n "99 
persen 
kembali 
normal".
Dia 
meyakin
kan para 
diplomat 

bahwa pasukan keamanan telah 
menahan semua yang terlibat 
langsung dalam serangan itu, 
menyalahkan kelompok jihad lokal dan 
diklaim oleh kelompok ISIS.Tidak ada 
pernyataan langsung dari pemerintah 
mengapa Sirisena berubah pikiran, 
tetapi keamanan tetap dijaga ketat di 
ibukota
.Sementara itu, Sirisena sendiri telah 
dikritik karena gagal menindak intelijen 
India sehingga para jihadis telah 
menyerang gereja-gereja Kristen dan 
target lainnya di Sri Lanka.
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Kegemaran anak dalam membaca 
sangat ditentukan oleh orangtua. 
Dengan kata lain, menumbuhkan minat 
baca anak mau tidak mau, dipengaruhi 
oleh peran orangtua. Anak akan gemar 
membaca bila mulai dibiasakan oleh 
orangtua sejak dini. Jadikan membaca 
sebagai kebiasaan agar Anda tidak perlu 
memaksa anak untuk rajin membaca di 
masa dewasanya kelak. Dengan banyak 
membaca, maka akan semakin banyak 
juga ilmu dan pelajaran yang bisa 
didapatkan anak.
Berikut tips praktis yang bisa Anda 
lakukan untuk menanamkan minat baca 
pada anak:
1. Bacakan buku bergambar
Untuk anak-anak berusia di bawah 5 
tahun, buku bergambar akan sangat 
menarik perhatian mereka. 
Mulailah perkenalkan mereka dengan 
buku cerita atau dongeng. Kemudian 
bacakan dongeng secara rutin, misalnya 
saat sebelum tidur. Selain dapat 
menumbuhkan minat baca, 
membacakan dongeng sebelum tidur 
juga dapat meningkatkan kedekatan 
Anda dengan anak.
2. Berikan pertanyaan
Setelah membacakan buku, berikanlah 
pertanyaan berdasarkan apa yang sudah 
Anda bacakan. Dengan begitu anak 
akan terstimulasi untuk membaca, atau 
minimal melihat gambar di dalam buku 
untuk mendapatkan jawaban dari 
pertanyaan Anda.
3. Peluk anak saat membaca
Pelukan dapat membuat anak merasa 
nyaman, sehingga dapat menyerap 
dengan baik setiap pesan yang terdapat 
dalam buku yang Anda bacakan. Selain 
itu kelak anak juga akan merasa lebih 
percaya diri saat harus membacakan 
buku cerita di depan orang lain.
4. Hubungkan dengan kejadian sehari-

Cara Menanamkan Minat Baca Pada Anak
hari
Saat membacakan buku, Anda dapat 
menghubungkannya dengan kejadian 
sehari-hari yang pernah anak alami. 
Hal ini dapat meningkatkan daya ingat 
anak, akan kejadian yang pernah 
dialami dan isi buku yang dibacakan. 
Sehingga kelak dia akan kembali 
membaca buku untuk menemukan 
berbagai kejadian yang berhubungan 
dengan kehidupannya.
5. Jangan langsung menutup buku
Setelah selesai membacakan buku, 
sebaiknya Anda jangan langsung 
menutup buku dan mengakhiri 
kegiatan membaca. Cobalah ciptakan 
komunikasi lebih lanjut, misalnya 
dengan bertanya pendapat anak 
mengenai tokoh yang ada pada buku 
yang dibaca. 
Selain meningkatkan minat baca, hal 
ini juga dapat menumbuhkan rasa 
percaya diri dan meningkatkan 
kemampuan anak untuk berpikir.
6. Jangan malu untuk menirukan suara
Saat membacakan cerita, tidak perlu 
malu untuk menirukan suara tokoh 
yang menjadi karakter dalam cerita. 
Bila tokoh utamanya adalah seekor 
sapi, buatlah suara seperti sapi. Hal ini 
akan membuat membaca menjadi 
sebuah kegiatan yang lebih 
menyenangkan.
7. Jangan menyerah
Saat anak menunjukkan rasa bosan 
ketika Anda sedang membacakan 
cerita, biarkan ia beranjak. Namun 
jangan berhenti membaca. 
Tetap bacakan cerita dengan intonasi 
dan suara semenarik mungkin, hingga 
anak kembali tertarik. 
Walaupun ia tak juga menghampiri 
Anda, paling tidak, suara Anda saat 
membacakan cerita tersebut, akan 
terus terngiang-ngiang.
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 Survei dari Badan Narkotika Nasional 
(BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) menunjukkan 2,3 juta 
pelajar atau mahasiswa di Indonesia 
pernah mengonsumsi narkotika. 
Angka itu setara dengan 3,2 persen dari 
populasi kelompok tersebut.BNN dan 
LIPI tidak menjelaskan metode survei 
secara rinci dan waktu pelaksanaan 
survei.Penggunaan narkoba di kalangan 
pelajar ini juga jadi persoalan di skala 
global. World Drugs Reports 2018 dari 
The United Nations Office on Drugs and 
Crime (UNODC) menemukan 5,6 persen 
penduduk dunia atau 275 juta orang 
dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun 
pernah mengonsumsi narkoba minimal 
sekali."Angka ini menjadi peringatan 
bahwa upaya penanganan 
permasalahan narkoba tidak hanya 
dapat dilakukan secara masif saja tapi 
juga harus lebih agresif lagi khususnya 
bagi generasi yang terlahir pada era 
milenium," ucap BNN lewat pernyataan 
tertulisnya, Sabtu (22/6).Menurut BNN, 

Survei BNN : 2,3 Juta Pelajar Konsumsi Narkoba

konsumsi narkoba di kalangan pelajar 
ini sebagai persoalan serius. Mereka 
juga mengakui menciptakan kondisi 
pelajar terbebas sempurna dari narkoba 
bukan perkara gampang."Membangun 
milenial yang terbebas dari ancaman 
penyalahgunaan narkoba tentu 
bukanlah pekerjaan yang mudah," 
imbuh mereka.
BNN menyebut ada tiga pihak yang jadi 
perhatian dalam mencegah penyebaran 
konsumsi narkoba di kalangan pelajar 
dan mahasiswa. 
Ketiganya adalah lingkungan keluarga, 
lingkungan tempat belajar, dan 
lingkungan masyarakat.
BNN juga berniat mengadakan dialog 
nasional tentang hidup sehat tanpa 
narkoba pada 26 Juni 2019 yang 
bertepatan dengan Hari Anti Narkotika 
Internasional (HANI).Dalam acara itu 
BNN bakal mendatangkan pembicara-
pembicara dengan latar belakang yang 
beragam untuk menekankan 
pentingnya hidup sehat tanpa narkoba.

Sayur yang identik dengan perayaan 
halloween ini memiliki segudang 
manfaat kesehatan bagi tubuh. Mudah 
untuk dikreasikan menjadi berbagai 
macam makanan yang lezat, serta kaya 
akan kandungan vitamin A, C, E, asam 
folat, zat besi dan fosor, membuat labu 
kuning dapat menjadi alternatif 
makanan sehat untuk Anda dan 
keluarga.
Berikut ini beberapa manfaat labu 
kuning bagi kesehatan Anda.
Menajamkan penglihatan
Betakaroten yang terdapat di dalam 
labu, menjadikan buah ini kaya akan 
kandungan vitamin A.
 Betakaroten, yang akan diubah 
menjadi vitamin A di dalam tubuh, 
berfungsi untuk membantu retina 
menyerap dan memroses cahaya. 
Sayur ini juga dipercaya dapat 
memperlambat pembentukan lapisan 
katarak pada mata.
Kulit tampak awet muda
Betakaroten dalam labu, juga berfungsi 
untuk melindungi kulit dari sinar 
ultraviolet, sehingga mencegah 
terjadinya kerutan pada kulit. Jika Anda 
ingin mendapatkan efek labu yang 
menenangkan kulit, Anda dapat 

Manfaat Labu Kuning Untuk Kesehatan

menjadikannya sebuah masker dengan 
cara membuatnya sendiri.
Meningkatkan kesuburan
Betakaroten yang diubah menjadi vitamin 
A dalam tubuh, juga dikaitkan dengan 
peningkatan kualitas kesuburan.
 Selain itu, labu juga dianggap 
bermanfaat untuk sintesis hormon, 
terutama pada wanita selama masa 
kehamilan dan menyusui.
Mengatur tekanan darah
Kandungan kalium pada labu juga 
bermanfaat untuk mengatasi masalah 
tekanan darah tinggi. 
Asupan kalium ke dalam tubuh, juga 
mengurangi kemungkinan Anda untuk 
terserang stroke, pembentukan batu 
ginjal dan mempertahankan kepadatan 
tulang.
Menurunkan berat badan
Mengonsumsi labu juga akan membuat 
Anda akan merasa kenyang lebih lama. 
Hal ini disebabkan labu memiliki 
kandungan serat yang cukup untuk 
memperlambat proses pencernaan. 
Sehingga sangat cocok untuk dijadikan 
makanan bagi para pelaku diet. Labu 
juga mencegah Anda untuk terkena 
masalah dehidrasi, karena 90 persen 
kandungan labu mengandung air.
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Bagi investor bitcoin, nampaknya Anda 
harus berterima kasih kepada The Fed 
dan Facebook. Sebab, dengan 
dorongannya, bitcoin tembus mendekati 
harga 10.000 dollar AS per 1 BTC untuk 
pertama kalinya sejak Maret 2018. 
Meningkatnya 
kemungkinan 
pemangkasan 
suku bunga 
yang akan 
dilakukan The 
Fed pada bulan 
Juli mendatang 
telah mendorong 
nilai tukar dollar 
AS lebih rendah. 
Rendahnya 
dollar AS 
merupakan hal positif untuk bitcoin dan 
emas, yang dipandang sebagai mata 
uang alternatif yang harus reli ketika 
bank sentral mengambil tindakan untuk 
memangkas suku bunga. Pekan ini, 
baik Gubernur The Fed Jerome Powell 
dan Gubernur Bank of England Mark 
Carney pun mengindikasikan bank 
sentral akan melihat bitcoin dan 
cryptocurrency lainnya dengan pikiran 
terbuka. Pernyataan tersebut bisa 
berarti regulasi lebih lanjut, yang 
kemungkinan akan menyebabkan 
berkurangnya volatilitas untuk bitcoin 
dan lebih banyak legitimasi di pasar 
keuangan global. Selain The Fed, 
tembusnya bitcoin ke angka fantastis 
tersebut juga didorong oleh Facebook, 
sebuah situs jejaring sosial yang baru-
baru ini meluncurkan mata uang kripto, 
Libra.Pengenalan Facebook tentang 
Libra kepada masyarakat telah 
dipandang sebagai sesuatu yang dapat 
membawa mata uang kripto keluar dari 
bayang-bayang dan dikenal orang 
banyak. Dari situ, mungkin akan banyak 
orang yang menggunakan mata uang 
kripto sebagai metode pembayaran 
yang sebenarnya, alih-alih 
menganggapnya sebagai peluang 
perdagangan jangka pendek yang 

Nilai Bitcoin Terus Melambung

Internasional

membuat investor cepat kaya. "Libra 
akan mengekspos 2 miliar pengguna 
Facebook ke mata uang kriptonya. 
Karena jaringannya yang besar dengan 
lebih dari 2 miliar pengguna, produk-

produk yang 
diluncurkan 
Facebook 
mampu 
menjangkau 
jaringan yang 
luas," kata 
Jasper Lawler, 
kepala 
penelitian 
London 
Capital Group 
dikutip dari 
CNN, Minggu 

(23/6/2019). "Libra akan membiakkan 
keakraban mata uang kripto ke khalayak 
yang lebih luas. Sebanyak 2 miliar 
pengguna Facebook sekarang akan 
jauh lebih terbuka untuk Bitcoin dan 
altcoin lainnya," tambah Lawler. Tapi 
sebenarnya, kata Lawler, alih-alih 
membantu bitcoin, kemunculan Libra 
bisa menyakiti bitcoin. Konsumen 
mungkin akan lebih suka koin stabil 
seperti Libra daripada bitcoin dan mata 
uang kripto lain yang harganya selalu 
berubah drastis. "Sementara itu mata 
uang kripto lainnya, seperti bitcoin, 
dikenal dengan volatilitasnya, Libra 
akan distabilkan oleh operatornya yang 
akan mendukung setiap unit mata uang 
kripto dengan aset dunia nyata," kata 
analis kebijakan senior di Information 
Technology and Innovation Foundation, 
Alan McQuinn. Bahkan, lonjakan drastis 
bitcoin yang telah melonjak hampir 170 
persen dari 3.700 dollar AS pada akhir 
2018 pada akhirnya disinyalir bakal 
menakuti investor jangka panjang. 
"Daya tarik bitcoin masih terlalu terbatas 
untuk investor rata-rata. Sangat berisiko 
dan volatilitasnya ekstrem," kata 
manajer portofolio ekuitas global di 
Newton Investment Management, Paul 
Markham menambahkan.

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, 
Bambang Widjodjanto (BW), menegaskan 
pihaknya siap menerima apa pun putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) terkait 
sengketa perselisihan hasil pemilu 
(PHPU) Pilpres 2019. BW berharap 
putusan MK sudah merupakan putusan 
terbaik yang bermanfaat bagi semua 
pihak."Emang muka saya tidak 
menunjukkan siap menerima keputusan? 
Siaplah. Masa sih nggak siap," ujar BW 
kepada wartawan usai sidang di Gedung 
MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6) malam.
BW juga menyampaikan terima kasih 
kepada semua pihak yang mendoakan 
dan mendukung timnya dalam proses 
sengketa tersebut. 
Termasuk, kata dia semua pihak yang 
mendoakan agar seluruh proses ini 
berjalan baik.
"Tugas belum selesai, artinya apapun 
hasilnya kita terus berupaya agar 
Indonesia jauh lebih dahsyat," tandas dia.
Lebih lanjut BW mengakui masih adanya 

BPN Siap Terima Apapun Keputusan MK
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friksi (pertetangan) dan faksi 
(perpecahan) di masyarakat sebagai 
dampak dari Pilpres. BW pun 
mengajak semua pihak untuk 
meminimalisasi potensi risiko hal 
itu."Ini harus mulai dilakukan misalnya 
yang menang jangan sombong, yang 
kalah jangan ngototan. Mari kita 
perjuangkan semua untuk bangsa 
yang lebih baik," pungkas BW.
Proses persidangan sengketa hasil 
pilpres di MK berakhir pada Jumat 
malam. Sidang terkahir pada Jumat 
berlangsung selama 13 jam dengan 
agenda mendengarkan keterangan 
dua saksi dan dua ahli dari kubu 
Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pihak 
terkait.Selanjutnya, majelis hakim MK 
akan menggelar rapat 
permusyawaratan hakim (RPH) untuk 
mengkaji hasil sidang dan alat bukti. 
Putusan perkara perselisihan hasil 
pilpres 2019 paling lambat akan 
dibacakan pada 28 April 2019.
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suku bunga 
yang akan 
dilakukan The 
Fed pada bulan 
Juli mendatang 
telah mendorong 
nilai tukar dollar 
AS lebih rendah. 
Rendahnya 
dollar AS 
merupakan hal positif untuk bitcoin dan 
emas, yang dipandang sebagai mata 
uang alternatif yang harus reli ketika 
bank sentral mengambil tindakan untuk 
memangkas suku bunga. Pekan ini, 
baik Gubernur The Fed Jerome Powell 
dan Gubernur Bank of England Mark 
Carney pun mengindikasikan bank 
sentral akan melihat bitcoin dan 
cryptocurrency lainnya dengan pikiran 
terbuka. Pernyataan tersebut bisa 
berarti regulasi lebih lanjut, yang 
kemungkinan akan menyebabkan 
berkurangnya volatilitas untuk bitcoin 
dan lebih banyak legitimasi di pasar 
keuangan global. Selain The Fed, 
tembusnya bitcoin ke angka fantastis 
tersebut juga didorong oleh Facebook, 
sebuah situs jejaring sosial yang baru-
baru ini meluncurkan mata uang kripto, 
Libra.Pengenalan Facebook tentang 
Libra kepada masyarakat telah 
dipandang sebagai sesuatu yang dapat 
membawa mata uang kripto keluar dari 
bayang-bayang dan dikenal orang 
banyak. Dari situ, mungkin akan banyak 
orang yang menggunakan mata uang 
kripto sebagai metode pembayaran 
yang sebenarnya, alih-alih 
menganggapnya sebagai peluang 
perdagangan jangka pendek yang 

Nilai Bitcoin Terus Melambung

Internasional

membuat investor cepat kaya. "Libra 
akan mengekspos 2 miliar pengguna 
Facebook ke mata uang kriptonya. 
Karena jaringannya yang besar dengan 
lebih dari 2 miliar pengguna, produk-

produk yang 
diluncurkan 
Facebook 
mampu 
menjangkau 
jaringan yang 
luas," kata 
Jasper Lawler, 
kepala 
penelitian 
London 
Capital Group 
dikutip dari 
CNN, Minggu 

(23/6/2019). "Libra akan membiakkan 
keakraban mata uang kripto ke khalayak 
yang lebih luas. Sebanyak 2 miliar 
pengguna Facebook sekarang akan 
jauh lebih terbuka untuk Bitcoin dan 
altcoin lainnya," tambah Lawler. Tapi 
sebenarnya, kata Lawler, alih-alih 
membantu bitcoin, kemunculan Libra 
bisa menyakiti bitcoin. Konsumen 
mungkin akan lebih suka koin stabil 
seperti Libra daripada bitcoin dan mata 
uang kripto lain yang harganya selalu 
berubah drastis. "Sementara itu mata 
uang kripto lainnya, seperti bitcoin, 
dikenal dengan volatilitasnya, Libra 
akan distabilkan oleh operatornya yang 
akan mendukung setiap unit mata uang 
kripto dengan aset dunia nyata," kata 
analis kebijakan senior di Information 
Technology and Innovation Foundation, 
Alan McQuinn. Bahkan, lonjakan drastis 
bitcoin yang telah melonjak hampir 170 
persen dari 3.700 dollar AS pada akhir 
2018 pada akhirnya disinyalir bakal 
menakuti investor jangka panjang. 
"Daya tarik bitcoin masih terlalu terbatas 
untuk investor rata-rata. Sangat berisiko 
dan volatilitasnya ekstrem," kata 
manajer portofolio ekuitas global di 
Newton Investment Management, Paul 
Markham menambahkan.

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, 
Bambang Widjodjanto (BW), menegaskan 
pihaknya siap menerima apa pun putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) terkait 
sengketa perselisihan hasil pemilu 
(PHPU) Pilpres 2019. BW berharap 
putusan MK sudah merupakan putusan 
terbaik yang bermanfaat bagi semua 
pihak."Emang muka saya tidak 
menunjukkan siap menerima keputusan? 
Siaplah. Masa sih nggak siap," ujar BW 
kepada wartawan usai sidang di Gedung 
MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6) malam.
BW juga menyampaikan terima kasih 
kepada semua pihak yang mendoakan 
dan mendukung timnya dalam proses 
sengketa tersebut. 
Termasuk, kata dia semua pihak yang 
mendoakan agar seluruh proses ini 
berjalan baik.
"Tugas belum selesai, artinya apapun 
hasilnya kita terus berupaya agar 
Indonesia jauh lebih dahsyat," tandas dia.
Lebih lanjut BW mengakui masih adanya 

BPN Siap Terima Apapun Keputusan MK

Tanah Air

friksi (pertetangan) dan faksi 
(perpecahan) di masyarakat sebagai 
dampak dari Pilpres. BW pun 
mengajak semua pihak untuk 
meminimalisasi potensi risiko hal 
itu."Ini harus mulai dilakukan misalnya 
yang menang jangan sombong, yang 
kalah jangan ngototan. Mari kita 
perjuangkan semua untuk bangsa 
yang lebih baik," pungkas BW.
Proses persidangan sengketa hasil 
pilpres di MK berakhir pada Jumat 
malam. Sidang terkahir pada Jumat 
berlangsung selama 13 jam dengan 
agenda mendengarkan keterangan 
dua saksi dan dua ahli dari kubu 
Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pihak 
terkait.Selanjutnya, majelis hakim MK 
akan menggelar rapat 
permusyawaratan hakim (RPH) untuk 
mengkaji hasil sidang dan alat bukti. 
Putusan perkara perselisihan hasil 
pilpres 2019 paling lambat akan 
dibacakan pada 28 April 2019.
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Apa Kata Bintang Anda

Kecelakaan pesawat ringan terjadi di 
Hawaii, menewaskan sembilan orang di 
dalamnya. Demikian menurut informasi 
pihak berwenang.
Pesawat bermesin ganda itu, seperti 
dilaporkan BBC yang dikutip Sabtu 
(22/6), jatuh dekat dengan Dillingham 
Airfield dekat Mokuleia di Wilayah 
Honolulu."Tidak ada yang selamat dari 
penerbangan King Air," kata Departemen 
Perhubungan Hawaii melalui sebuah 
status di Twitter.Beredar foto 
menunjukkan asap mengepul dari jarak 
jauh lokasi kecelakaan pesawat. Kendati 
demikian belum jelas apakah burung besi 
itu celaka saat lepas landas atau 
mendarat."Saat ini, laporan awal adalah 
bahwa ada sembilan jiwa di dalamnya," 
kata seorang pejabat kepada Hawaii 
News Now. "Tidak ada yang selamat."
Departemen Pemadam Kebakaran 
Honolulu mengatakan bahwa mereka 
menerima laporan tentang kecelakaan 
pesawat itu pada hari Jumat sekitar pukul 
18.30.Menurut situs webnya, Dillingham 
Airfield adalah situs yang digunakan 
bersama dengan tentara AS yang 

Pesawat Skydiving Jatuh, 9 Tewas

memiliki prioritas pertama untuk operasi 
udara-darat dan pelatihan penglihatan 
malam helikopter.CNN melaporkan, 
pesawat celaka dalam perjalanan 
skydiving ketika jatuh, kata Kepala 
Dinas Pemadam Kebakaran Honolulu 
Manuel P. Neves."Ketika petugas 
pemadam kebakaran tiba, pesawat 
sudah dilahap api dan mereka 
berusaha memadamkannya. Saksi 
mata mengklaim melihat pesawat 
masuk ke area lapangan udara 
sebelum jatuh menuju pagar pembatas, 
jauh dari landasan," kata Neves.
"Ini adalah insiden pesawat paling 
tragis yang kami miliki. Kami pernah 
menangani beberapa kecelakaan 
helikopter militer, tetapi ini adalah 
pesawat sipil yang jatuh dan dengan 
begitu banyak orang di dalamnya," kata 
Neves kepada afiliasi CNN, CNMB.
Neves menuturkan, sejauh ini nama-
nama penumpang belum dirilis. 
Beberapa anggota keluarga berada di 
lapangan terbang ketika pesawat jatuh.
“Saya mengikuti perkembangan tragis 
dari Dillingham Airfield malam ini. Pada 

Internasional

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Sebetulnya atasan tak perlu berbicara 
keras jika ingin meminta, cukup 
dengan kalimat yang baik, Anda pasti 
tepat waktu. 
Keuangan:  Sumber pemasukan.
Asmara:  Terlambat lagi.

Wah, hati-hati, ya, kalau
berjanji.Jangan lupa menepati.Karena 
sekali anda tidak menepati janji maka 
selamanya orang tak akan 
mempercayai janji anda terutam 
menyangkut hal bisnis atau dalam hal 
pekerjaan.
Keuangan:  Timbul tenggelam.
Asmara: Malas memulai.

Agar tak menambah pikiran orangtua, 
bicarakan hal yang penting-penting 
saja, ya. Jangan sampai Anda 
menularkan stres pada mereka juga. 
Keuangan: Ada ujian.
Asmara: Waktunya penjajakan.

Jangan langsung mengeluarkan 
kalimat larangan saat Si Buah Hati 
merengek meminta sesuatu yang tak 
disukai Anda dan pasangan. Berilah 
penjelasan kepada si kecil agar dia 
mengerti. Terutama kini saatnya 
memberikan pengertian bukan hanya 
larangan.
Keuangan:  Biaya operasional.
Asmara: Maju terus.

Tanggung jawab baru memang bukan 
perkara mudah. Namun, jadikan hal itu 
tantangan untuk membuktikan bahwa 
Anda pantas mendapatkannya. 
Keuangan:  Pemasukan lain.
Asmara:  Terabaikan.

Akan ada perubahan besar di kantor. 
Anda berharap ini memberi efek 
positif, salah satunya agar semua 
karyawan diperlakukan adil.Perhatikan 
bagian bawah perut Anda yang kadang 
terasa sakit. 

Keuangan: Redup.
Asmara:  Batal berjanji.

 
Sebenarnya rezeki Anda sudah di depan 
mata, namun ada orang yang 
menggunakannya untuk kepentingan 
sendiri
Keuangan: Buruk sangka.
Asmara:  Perlu dukungan.

Ingat, jangan percaya omongan orang 
atau melihat permukaannya saja. Selami 
isinya, baru beri penilaian. Karena tidak 
semua apa yang diucapkan itu sesuai 
dengan hati dan tulus.
Keuangan:  Menunggu rezeki.
Asmara: Jengkel.

Teman sudah mencoba berbagai cara 
untuk mencarikan Anda jodoh. Sebentar 
lagi ada, kok, yang melakukan 
pendekatan. Jangan buru-buru tak suka 
sebelum mencoba.
Keuangan:  Coba bisnis.
Asmara:  Dikenalkan orang.

 
Anda pasti kesal, pasangan tak pernah 
berhenti curiga. Bahkan, barang yang 
dibeli pun ditanyakan asal muasalnya. 
Keuangan: Lumayan bagus.
Asmara:  Bikin jengkel.

Baru saja menikmati ketenangan di 
minggu lalu, ternyata minggu ini kembali 
sibuk. Stres membuat lambung Anda 
ikut-ikutan sakit.Jangan terlalu banyak 
pikir ingat kesehatan lebih berharga dari 
apapun.
Keuangan: Batas normal.
Asmara:  Yuk, ketemuan!

 

Wajar, kok, merasa tak nyaman berada 
di keramaian. Pasalnya, beberapa waktu 
belakangan aneka tuntutan dari berbagai 
sisi memberondong dan tak memberi 
Anda kesempatan untuk memikirkan diri 
sendiri
Keuangan:  Bobol terus.
Asmara: Dibohongi.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
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Apa Kata Bintang Anda

Kecelakaan pesawat ringan terjadi di 
Hawaii, menewaskan sembilan orang di 
dalamnya. Demikian menurut informasi 
pihak berwenang.
Pesawat bermesin ganda itu, seperti 
dilaporkan BBC yang dikutip Sabtu 
(22/6), jatuh dekat dengan Dillingham 
Airfield dekat Mokuleia di Wilayah 
Honolulu."Tidak ada yang selamat dari 
penerbangan King Air," kata Departemen 
Perhubungan Hawaii melalui sebuah 
status di Twitter.Beredar foto 
menunjukkan asap mengepul dari jarak 
jauh lokasi kecelakaan pesawat. Kendati 
demikian belum jelas apakah burung besi 
itu celaka saat lepas landas atau 
mendarat."Saat ini, laporan awal adalah 
bahwa ada sembilan jiwa di dalamnya," 
kata seorang pejabat kepada Hawaii 
News Now. "Tidak ada yang selamat."
Departemen Pemadam Kebakaran 
Honolulu mengatakan bahwa mereka 
menerima laporan tentang kecelakaan 
pesawat itu pada hari Jumat sekitar pukul 
18.30.Menurut situs webnya, Dillingham 
Airfield adalah situs yang digunakan 
bersama dengan tentara AS yang 

Pesawat Skydiving Jatuh, 9 Tewas

memiliki prioritas pertama untuk operasi 
udara-darat dan pelatihan penglihatan 
malam helikopter.CNN melaporkan, 
pesawat celaka dalam perjalanan 
skydiving ketika jatuh, kata Kepala 
Dinas Pemadam Kebakaran Honolulu 
Manuel P. Neves."Ketika petugas 
pemadam kebakaran tiba, pesawat 
sudah dilahap api dan mereka 
berusaha memadamkannya. Saksi 
mata mengklaim melihat pesawat 
masuk ke area lapangan udara 
sebelum jatuh menuju pagar pembatas, 
jauh dari landasan," kata Neves.
"Ini adalah insiden pesawat paling 
tragis yang kami miliki. Kami pernah 
menangani beberapa kecelakaan 
helikopter militer, tetapi ini adalah 
pesawat sipil yang jatuh dan dengan 
begitu banyak orang di dalamnya," kata 
Neves kepada afiliasi CNN, CNMB.
Neves menuturkan, sejauh ini nama-
nama penumpang belum dirilis. 
Beberapa anggota keluarga berada di 
lapangan terbang ketika pesawat jatuh.
“Saya mengikuti perkembangan tragis 
dari Dillingham Airfield malam ini. Pada 
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Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Sebetulnya atasan tak perlu berbicara 
keras jika ingin meminta, cukup 
dengan kalimat yang baik, Anda pasti 
tepat waktu. 
Keuangan:  Sumber pemasukan.
Asmara:  Terlambat lagi.

Wah, hati-hati, ya, kalau
berjanji.Jangan lupa menepati.Karena 
sekali anda tidak menepati janji maka 
selamanya orang tak akan 
mempercayai janji anda terutam 
menyangkut hal bisnis atau dalam hal 
pekerjaan.
Keuangan:  Timbul tenggelam.
Asmara: Malas memulai.

Agar tak menambah pikiran orangtua, 
bicarakan hal yang penting-penting 
saja, ya. Jangan sampai Anda 
menularkan stres pada mereka juga. 
Keuangan: Ada ujian.
Asmara: Waktunya penjajakan.

Jangan langsung mengeluarkan 
kalimat larangan saat Si Buah Hati 
merengek meminta sesuatu yang tak 
disukai Anda dan pasangan. Berilah 
penjelasan kepada si kecil agar dia 
mengerti. Terutama kini saatnya 
memberikan pengertian bukan hanya 
larangan.
Keuangan:  Biaya operasional.
Asmara: Maju terus.

Tanggung jawab baru memang bukan 
perkara mudah. Namun, jadikan hal itu 
tantangan untuk membuktikan bahwa 
Anda pantas mendapatkannya. 
Keuangan:  Pemasukan lain.
Asmara:  Terabaikan.

Akan ada perubahan besar di kantor. 
Anda berharap ini memberi efek 
positif, salah satunya agar semua 
karyawan diperlakukan adil.Perhatikan 
bagian bawah perut Anda yang kadang 
terasa sakit. 

Keuangan: Redup.
Asmara:  Batal berjanji.

 
Sebenarnya rezeki Anda sudah di depan 
mata, namun ada orang yang 
menggunakannya untuk kepentingan 
sendiri
Keuangan: Buruk sangka.
Asmara:  Perlu dukungan.

Ingat, jangan percaya omongan orang 
atau melihat permukaannya saja. Selami 
isinya, baru beri penilaian. Karena tidak 
semua apa yang diucapkan itu sesuai 
dengan hati dan tulus.
Keuangan:  Menunggu rezeki.
Asmara: Jengkel.

Teman sudah mencoba berbagai cara 
untuk mencarikan Anda jodoh. Sebentar 
lagi ada, kok, yang melakukan 
pendekatan. Jangan buru-buru tak suka 
sebelum mencoba.
Keuangan:  Coba bisnis.
Asmara:  Dikenalkan orang.

 
Anda pasti kesal, pasangan tak pernah 
berhenti curiga. Bahkan, barang yang 
dibeli pun ditanyakan asal muasalnya. 
Keuangan: Lumayan bagus.
Asmara:  Bikin jengkel.

Baru saja menikmati ketenangan di 
minggu lalu, ternyata minggu ini kembali 
sibuk. Stres membuat lambung Anda 
ikut-ikutan sakit.Jangan terlalu banyak 
pikir ingat kesehatan lebih berharga dari 
apapun.
Keuangan: Batas normal.
Asmara:  Yuk, ketemuan!

 

Wajar, kok, merasa tak nyaman berada 
di keramaian. Pasalnya, beberapa waktu 
belakangan aneka tuntutan dari berbagai 
sisi memberondong dan tak memberi 
Anda kesempatan untuk memikirkan diri 
sendiri
Keuangan:  Bobol terus.
Asmara: Dibohongi.
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saat ini pikiran dan doa kita bersama 
keluarga dan teman-teman para 
korban," twit Wali Kota Honolulu Kirk 
Caldwell.Sejauh ini Federal Aviation 
Administration atau Administrasi 
Penerbangan Federal akan mengambil 
alih penyelidikan.
Menurut situs web pemerintah Hawaii, 
Dillingham Airfield adalah bandara 
penerbangan umum yang dioperasikan 
oleh departemen di bawah sewa 25 
tahun dari Angkatan Darat 
AS.Pemerintah negara bagian 
menyewakan 272 hektar dari 650-acre 
Dillingham Military Reservation dan 
mengoperasikan landasan pacu 
sepanjang 5.000 kaki terutama untuk 
operasi glider dan skydiving komersial.
Sebelumnya, sebuah pesawat 
dilaporkan jatuh di kawasan 
pegunungan terpencil di utara Mesiko. 
Merenggut nyawa dari total 13 
penumpang dan awak kabin di 
dalamnya.Termasuk di antara korban 
adalah sebuah keluarga beranggotan 
lima orang, yang sedang dalam 

perjalanan kembali dari menonton 
pertandingan tinju di Las Vegas, Amerika 
Serikat (AS).Dikutip dari Al Jazeera pada 
Selasa 7 Mei 2019, puing-puing jet 
pribadi yang terbang dari Las Vegas itu 
ditemukan melalui pengawasan udara di 
Kota Ocampo, kata pemerintah negara 
bagian Coahuila, dalam sebuah 
pernyataan resmi.”
Tidak ada korban yang selamat," kata 
pertanyaan yang dirilis pada hari Senin 
itu.Sebuah foto yang disiarkan di 
jaringan televisi lokal Milenio 
menunjukkan sisa-sisa pesawat yang 
terbakar, pecah berkeping-keping, dan 
tersebar di atas tanah hangus.Media 
Meksiko melaporkan bahwa para 
penumpang pesawat itu terbang ke Las 
Vegas untuk menyaksikan pertandingan 
tinju antara petinju Meksiko Saul 
"Canelo" Alvarez dan lawannya asal AS, 
Daniel Jacobs, pada Sabtu 4 Mei.
Para korban berusia antara 19 dan 57 
tahun, menurut versi daftar penumpang 
pesawat yang dipublikasikan di media 
Meksiko.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim 
Jong Un mengklaim menerima surat 
pribadi dari Presiden AS Donald Trump. 
Kim berjanji akan menaruh perhatian 
serius pada isi surat tersebut.Kim memuji 
isi surat tersebut sangat baik sesaat 
setelah membacanya. "Kim Jong Un 
akan serius merenungkan isi surat dan 
menghargai keberanian luar biasa 
Trump," tulis laporan tersebut. 
Namun demikian, perwakilan Gedung 
Putih tak menanggapi laporan media 
Korea Utara itu.
 Diketahui, surat misterius sejenis bukan 
kali pertama yang dikirim dan diterima 
para pemimpin negara. 
Awal bulan ini, Trump sempat berujar 
bahwa ia menerima surat dari Kim, 
pertama kalinya sejak pertemuan pada 
Februari lalu di Hanoi, Vietnam. "Saya 
menghargai surat itu," ujar Trump. 
Seorang pejabat administrasi Trump 

Jong Un  Terima “Surat Pribadi” Dari Trump
menuturkan bahwa Presiden AS ke-45 
itu menerima surat ucapan selamat 
ulang tahun. Surat yang dikirimkan 
Kim itu berdekatan dengan perayaan 
ulang tahun Trump.
 Isinya menggambarkan harapan Kim 
agar Trump dalam kesehatan yang 
baik. Tetapi, Trump menilai surat itu 
tidak memiliki substansi dan tidak 
berisi perincian tentang jalan yang 
akan ditempuh ke depan terkait 
perundingan denuklirisasi. Seperti 
diketahui, hingga saat ini perundingan 
antar kedua negara masih terhenti. 
Terkait perundingan denuklirisasi, 
seorang pejabat mengungkapkan 
bahwa AS tidak memiliki prasyarat 
untuk perundingan baru. Tetapi, 
kemajuan itu akan membutuhkan 
langkah konkret dan bisa diverifikasi 
untuk meninggalkan program senjata 
nuklir.

1429 Jackson Street
Philadelphia . PA 19145

215 - 309 - 3957
BUKA 7 HARI

 Senin - Sabtu 9am - 8pm

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

MIJOE  MART PHILLY
Resto & TOKO INDONESIA

 #MMP

Menyediakan :
- Camilan - camilan Indonesia
- Pengiriman ke luar kota dengan  
  menggunakan UPS & USPS
- Jasa antar grocery & masakan 
  South Philly $20 keatas
Menu MMP Spesialis :

* Bubble Teas
* Cumi Saos Tiram
   Seafood Asam Manis
* Cumi Goreng
* Nasgor Ikan Teri
* Ham Asam Manis
* Bakso Sapi
* Cumi Ranch Pedas
* Mie Goreng Seafood
* Pecel Kapur Sirih
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saat ini pikiran dan doa kita bersama 
keluarga dan teman-teman para 
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Presiden AS Donald Trump mengaku 
akan menyiapkan sanksi tambahan 
terhadap Iran sambil menyalahkan 
program antinuklir Iran Presiden AS 
sebelumnya, Barrack Obama. 
Sementara, Iran memperingatkan 
Paman Sam soal serangan yang hanya 
mengakibatkan terganggunya 
kepentingan Amerika. "Iran tak boleh 
punya senjata nuklir. Di bawah rencana 
Obama yang buruk, mereka saat itu 
akan mewujudkannya tak lama lagi, 
dan verifikasi yang ada tak dapat 
diterima," kicaunya dalam akun Twitter-
nya, Sabtu (22/6). "Kami menempatkan 
sanksi tambahan yang besar kepada 
Iran pada Minggu," Trump 
menambahkan. Namun demikian, ia tak 
merinci soal sanksi baru itu. 
Sebelumnya, perang pernyataan antara 
kedua pihak memanas setelah jatuhnya 
pesawat nirawak AS. Insiden itu terjadi 
setelah serangkaian serangan terhadap 
tanker di jalur pelayaran Teluk Oman. 
AS kemudian menyalahkan Iran. 
Namun, Iran membantah bertanggung 
jawab atas serangan-serangan itu. 
Iran juga membantah sedang 
membangun senjata nuklir dan 
mengatakan programnya adalah untuk 
tujuan sipil. Pada 2015, Teheran 
menyepakati tawaran sejumlah negara 
untuk mengendalikan ambisi senjata 
nuklirnya. Sebagai imbalannya, Iran 
mendapat keringanan sanksi ekonomi. 

Trump menarik AS dari perjanjian itu 
setahun yang lalu dan memberlakukan 
serangkaian sanksi ekonomi yang kuat 
kepada Iran. Tujuannya, menghalangi 
penjualan minyak Iran dan 
melumpuhkan ekonominya. 
Sebelumnya, seorang pejabat tinggi 
militer Iran memperingatkan Washington 
bahwa serangan apapun terhadap 
pihaknya akan dibalas lewat 
penyerangan terhadap berbagai 
kepentingan Amerika dan sekutunya. 
"Menembakkan satu peluru ke Iran akan 
membakar kepentingan Amerika dan 
sekutu-sekutunya," cetus juru bicara 
angkatan bersenjata Iran Brigadir 
Jenderal Abolfazl Shekarchi kepada 
kantor berita Tasnim. 
Iran pun mengatakan telah 
mengeksekusi seorang pria yang 
dihukum karena menjadi mata-mata 
Amerika Serikat.
 "Hukuman eksekusi dilakukan untuk 
Jalal Haji Zavar, seorang kontraktor 
untuk organisasi kedirgantaraan 
kementerian pertahanan yang menjadi 
mata-mata CIA dan pemerintah 
Amerika," tulis kantor berita ISNA, 
mengutip militer Iran. Trump kemudian 
mengatakan dia tidak ingin berperang 
dengan Iran, tetapi jika itu terjadi, akan 
ada "kemusnahan seperti yang belum 
pernah Anda lihat sebelumnya," dikutip 
dari wawancara dengan NBC, Jumat 
(21/6).
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Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-
Ma'ruf Amin mengatakan akan 
melaporkan salah saksi Badan 
Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo 
Subianto-Sandiaga Uno, Beti Kristiana 
karena diduga telah memberikan 
keterangan palsu dalam sidang sengketa 
Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi 
(MK).Juru Bicara Hukum TKN Razman 
Nasution mengatakan pihaknya 
melaporkan Beti karena memberikan 
amplop suara yang diduga palsu."Saksi 
Beti malah kami mau laporkan ke polisi 
karena memberi keterangan palsu," kata 
Razman dalam acara diskusi MNC Trijaya 
Network, di Jakarta Pusat, Sabtu (22/6). 
Dalam persidangan, Beti mengaku 
menemukan tumpukan amplop surat 
suara yang diduga berisi C1 di halaman 
Kantor Kecamatan Juwangi, Kabupaten 
Boyolali.Menurut Razman, kesaksian 
terduga palsu tersebut melanggar 
sumpah saksi dalam persidangan. Ia juga 
menilai keterangan yang diberikan Beti 
juga bisa memperburuk suasana.
“Oleh karena itu, maka apabila keadaan-

TKN Laporkan Saksi Beti Ke Polisi

keadaan ini mendesak, terus ada yang 
mengganggu, ada yang membuat 
kekacauan dan sebagainya. Itu di 
proses," ujar Razman.Menanggapi hal 
tersebut, Jubir Hukum Badan 
Pemenangan Nasional (BPN) 
Hendarsam Marantuko mempersilakan 
pihak termohon untuk mempidanakan 
Beti."Ya kita monggo-monggo saja 
bahwa selama ini juga banyak sekali 
badai laporan yang melanda kami para 
simpatisan 02," kata Hendarsam.
Kendati demikian, Hendarsam 
mengingatkan bahwa saat ini tensi 
sudah meninggi. Ia mengatakan 
Capres nomor urut 02 Prabowo 
Subianto telah memerintahkan BPN 
untuk mendinginkan suasana.
"Pak Prabowo cooling down, untuk 
tidak ada pengerahan massa di MK dan 
kita sudah patuh itu. para pendukung 
sudah mematuhi itu. 01 juga harus 
melakukan yang sama jangan malah 
menimbulkan gesekan," kata 
Hendarsam."Jangan sampaikitangerem 
sana gas terus," lanjutnya.
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Pertarungan di Partai Konservatif untuk 
menggantikan Perdana Menteri Inggris 
Theresa May yang mengundurkan diri 
akhirnya menyisakan dua calon terkuat: 
Boris Johnson dan Jeremy Hunt.Boris 
Johnson, yang juga pernah menjabat 
sebagai menteri luar negeri, mendapat 
dukungan terbanyak dari anggota Fraksi 
Partai Konservatif di parlemen. Dalam 
putaran kelima dan terakhir yang 
menyisakan dua dari seluruhnya sepuluh 
10 kandidat, Johnson mendapat 160 
suara. Jeremy Hunt berada di posisi 
kedua, namun suaranya terpaut jauh 
dengan hanya 77 suara. Menteri 
Lingkungan Michael Gove berada di 
peringkat ketiga dengan 75 suara dan 
tersingkir dari persaingan bersama 
kandidat-kandidat lain.
"Saya berharap bisa berkeliling Inggris 
untuk menetapkan rencana saya 
memenuhi Brexit, menyatukan negara 
kita, dan menciptakan masa depan yang 
lebih cerah bagi semua," tulis Johnson di 
Twitter setelah pemungutan suara 
putaran terakhir.
Sedangkan Jeremy Hunt mengaku 
tertinggal jauh, tapi tetap berharap akan 
ada kejutan:
 "Saya underdog - tetapi dalam politik, 
kejutan bisa terjadi, seperti yang terlihat 
hari ini," tulisnya di Twitter.
Keputusan terakhir tentang siapa yang 
akan memimpin Partai Konservatif dan 
menjadi Perdana Menteri Inggris yang 

2 Kandidat Kuat Pengganti Theresa May
baru, sekarang ada di tangan sekitar 
160.000 anggota yang akan memilih di 
antara dua kandidat lewat surat. 
Menurut rencana pemilihan itu akan 
dilakukan akhir Juli.Perdana Menteri 
Theresa May beberapa waktu lalu 
mengumumkan pengunduran diri 
setelah gagal mendapatkan dukungan 
yang cukup dari anggota parlemen 
untuk Kesepakatan Brexit yang dia 
rundingkan dengan Uni Eropa.
Brexit jadi tema utama
Boris Johnson adalah pendukung Brexit 
sejak awal dan berjanji akan membawa 
Inggris keluar dari Uni Eropa sampai 
batas waktu 31 Oktober mendatang, 
dengan atau tanpa kesepakatan.
Jeremy Hunt selama referendum tahun 
2016 mendukung Inggris tetap berada 
di Uni Eropa. Setelah referendum 
memenangkan opsi Brexit, Hunt 
mempromosikan Brexit dengan 
kesepakatan, agar dampak ekonominya 
bisa diredam.
Uni Eropa berulang kali mengatakan 
tidak akan menegosiasikan kembali 
Kesepakatan Brexit yang sudah 
disepakati dengan pemerintahan 
Theresa May setelah perundingan 
bertahun-tahun. 
Masih belum jelas, bagaimana akhir 
dari skenario Brexit setelah 
pemerintahan baru Inggris nanti 
terbentuk.
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Presiden Amerika Serikat (AS), Donald 
Trump, dilaporkan membatalkan 
perintah serangan udara ke Iran, pada 
Kamis (20/6). Kapal perang dan 
pesawat tempur AS di kawasan Teluk 
sudah dalam kondisi siap melakukan 
serangan, namun Trump membatalkan 
perintah pada menit-menit terakhir.
Pada Kamis (20/6), Trump memberi 
persetujuan awal bagi militer AS untuk 
melancarkan serangan terhadap Iran, 
sebagai aksi balasan atas penembakan 
sebuah pesawat tak berawak AS oleh 
Iran.Terkait dengan persetujuan 
tersebut, pesawat-pesawat tempur dan 
kapal-kapal perang AS di kawasan 
Teluk telah disiagakan dan menanti 
perintah untuk menembakkan rudal.
Sumber Gedung Putih yang dikutip The 
New York Times, Jumat (21/6), 
mengatakan para pejabat militer, 
keamanan nasional, dan pemimpin 
Kongres AS telah berkumpul di Gedung 
Putih untuk membahas sejumlah target 

Trump Batalkan Serangan Ke Iran

serangan. Namun Trump kemudian 
membatalkan operasi militer terhadap 
Iran, pada Kamis malam sekitar pukul 
19:30.Menurut dia, Inggris yang menjadi 
sekutu utama AS juga telah diberitahu 
tentang rencana serangan itu, namun 
baru pemberitahuan tentang pembatalan 
serangan pada Kamis malam sekitar 
pukul 22.00 waktu AS atau Jumat dini 
hari sekitar pukul 03.00 waktu 
Inggris.Salah satu target serangan yang 
direncanakan adalah sistem rudal 
permukaan ke udara S-125 
Neva/Pechora. Pentagon meyakini 
sistem rudal tersebut yang berada dibalik 
serangan pesawat tak berawak milik AS, 
meskipun Iran mengatakan telah 
menggunakan sistem rudal pertahanan 
udara "Khordad ke-3".
"Serangan ditetapkan Trump akan 
dilakukan pada subuh untuk 
meminimalkan risiko bagi militer Iran atau 
warga sipil," ujar sumber Pentagon yang 
dikutip Newsweek, Jumat.
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