
02 www.sipbuletin.com

Rabu 06/26/19

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 13.655.-

bersambung ke hal 3

Kurs BI Rp 14.043.-

Edisi 1170

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Kita mendengar berita bahwa 
Makamah Konstitusi akan memajukan 
pengumumannya menjadi tanggal 27 
Juni besok. Maju sehari dari jadwal 
semula 28 Juni. Setelah minggu lalu 
kita menyaksikan kelucuan dan 
kebodohan luar biasa yang coba 
dipertontonkan di sidang MK, akhirnya 
sidang sengketa tersebut berakhir. Dan 
kita semua pasti sepakat bahwa judul 
“sidang sengketa Pilpres” terlalu serius 
untuk sebuah pertunjukan komedi di 
MK. Saksi-saksi yang dihadirkan BPN 
begitu kocak dan lucu. Ada yang 
kebelet kencing. Ada yang menempuh 
jarak 50 Km selama 3 jam karena 
alasan tak ada aspal, berangkat pagi 
baru sampai malam harinya. Ada yang 
mengaku bikin robot tapi ternyata 
cuma mirroring. Ada yang begitu berani 
datang malam hari, jam 11 untuk 

perkara Pilpres, tapi pas hari pencoblosan 
ulang tidak datang karena dilarang ibunya. 
Pernyataan tidak konsisten, berubah-ubah, 
untuk menjawab pertanyaan yang 
sederhana, berkali-kali kita saksikan 
bersama. Terlalu lucu untuk tidak disebut 
komedi. Sidang digelar dalam waktu 
sepekan dengan agenda pemeriksaan 
pendahuluan dan pemeriksaan saksi serta 
ahli dari para pihak. Sidang terakhir telah 
digelar pada 21 Juni lalu dengan agenda 
mendengarkan keterangan saksi dari tim 
Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pihak 
terkait. Sesuai aturan dalam UU MK, 
sidang sengketa pilpres dibatasi dalam 
waktu 14 hari kerja. Menurut juru bicara 
MK Fajar Laksono, keputusan ini diambil 
karena  karena para hakim konstitusi 
sudah siap dengan putusan permohonan 
gugatan yang diajukan Prabowo Subianto-

Putusan Final MK
27 Juni 2019



02 www.sipbuletin.com

Rabu 06/26/19

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 13.655.-

bersambung ke hal 3

Kurs BI Rp 14.043.-

Edisi 1170

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Kita mendengar berita bahwa 
Makamah Konstitusi akan memajukan 
pengumumannya menjadi tanggal 27 
Juni besok. Maju sehari dari jadwal 
semula 28 Juni. Setelah minggu lalu 
kita menyaksikan kelucuan dan 
kebodohan luar biasa yang coba 
dipertontonkan di sidang MK, akhirnya 
sidang sengketa tersebut berakhir. Dan 
kita semua pasti sepakat bahwa judul 
“sidang sengketa Pilpres” terlalu serius 
untuk sebuah pertunjukan komedi di 
MK. Saksi-saksi yang dihadirkan BPN 
begitu kocak dan lucu. Ada yang 
kebelet kencing. Ada yang menempuh 
jarak 50 Km selama 3 jam karena 
alasan tak ada aspal, berangkat pagi 
baru sampai malam harinya. Ada yang 
mengaku bikin robot tapi ternyata 
cuma mirroring. Ada yang begitu berani 
datang malam hari, jam 11 untuk 

perkara Pilpres, tapi pas hari pencoblosan 
ulang tidak datang karena dilarang ibunya. 
Pernyataan tidak konsisten, berubah-ubah, 
untuk menjawab pertanyaan yang 
sederhana, berkali-kali kita saksikan 
bersama. Terlalu lucu untuk tidak disebut 
komedi. Sidang digelar dalam waktu 
sepekan dengan agenda pemeriksaan 
pendahuluan dan pemeriksaan saksi serta 
ahli dari para pihak. Sidang terakhir telah 
digelar pada 21 Juni lalu dengan agenda 
mendengarkan keterangan saksi dari tim 
Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pihak 
terkait. Sesuai aturan dalam UU MK, 
sidang sengketa pilpres dibatasi dalam 
waktu 14 hari kerja. Menurut juru bicara 
MK Fajar Laksono, keputusan ini diambil 
karena  karena para hakim konstitusi 
sudah siap dengan putusan permohonan 
gugatan yang diajukan Prabowo Subianto-

Putusan Final MK
27 Juni 2019



04 03

dari halaman utama

www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Sandiaga Uno. "Soal kenapa 
kemudian dipilih tanggal 27, ya itu 
murni pertimbangan internal majelis 
hakim yang memastikan bahwa 
putusannya siap untuk dibacakan 
tanggal 27. Kalau sudah siap tentu 
kenapa harus menunggu tanggal 28 
kan begitu," ujar Juru bicara MK Fajar 
Laksono saat dikonfirmasi, Senin 
(24/6/2019). "Artinya tidak ada hal-hal 
lain yang di luar pertimbangan MK 
yang jadi pertimbangan untuk 
membacakan putusan di tanggal 27. 
Semata-mata karena aspek kesiapan 
majelis hakim," tambahnya. "Ya ini 
keputusan rapat permusyawaratan 
hakim siang tadi. Bahwa MK akan 
menyelenggarakan sidang 
pengucapan putusan pada Kamis, 27 

Juni, mulai jam 12.30 WIB," ujar juru 
bicara MK Fajar Laksono kepada 
wartawan di gedung MK, Jl Medan 
Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 
(24/6/2019). Meskipun demikian, menurut 
Fajar, rapat permusyawaratan hakim 
(RPH) oleh sembilan hakim konstitusi 
tetap akan  digelar atau berlangsung 
hingga Rabu (26/6). "Jadi kami pastikan 
bahwa RPH akan terus berlangsung 
sampai Rabu, sampai menjelang putusan 
itu diucapkan. Bahkan termasuk dengan 
finalisasi putusan yang akan dibacakan," 
tambah Fajar. Pemberitahuan kepada 
sejumlah pihak juga telah disampaikan 
baik bagi tim Prabowo-Sandiaga Uno, tim 
termohon KPU, pihak teekait Joko 
Widodo-Ma'ruf Amin, dan Bawaslu. 
"Sesuai ketentuan minimal tiga hari 
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sebelum pembacaan putusan sudah 
disampaikan pemberitahuan ke pihak-
pihak," katanya. Hakim Mahkamah 
Konstitusi (MK) sidang Perselisihan 
Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 
2019 Arief Hidayat mengatakan apabila 
nanti hakim MK telah memutuskan hasil 
sidang, perselisihan antar kubu 
pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-
Sandi dianggap selesai. “Hakim nanti 
yang menilai semuanya itu, yang harus 
dimengerti oleh seluruh rakyat 
Indonesia adalah yang diputus oleh 
hakim MK, sehingga begitu nanti 
diputus oleh hakim MK maka seluruh 
perselisihan itu dianggap selesai,” kata 
Arief usai sidang yang digelar di 
Gedung MK, Jakarta, Jumat 
(21/6/2019). Arief mengatakan 
keputusan hakim MK bersifat final dan 
mengikat, sehingga tidak bisa diganggu 

gugat. Tim pendamping hukum Tim 
Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf (TKN) 
Arteria Dahlan, mengaku perubahan jadwal 
tersebut tidak masalah. "Ya kan tidak 
masalah. Dalam praktik biasanya kan kita 
bersidang di MK ini sudah beribu kali ya 
kan enggak masalah MK memajukan. Yang 
di time table kita itu tanggal 28 Juni itu 
batas akhir persidangan. Jadi kalau MK 
ngasih tanggal 25 atau 27 Juni ya tidak 
masalah," ucap Arteria saat dikonfirmasi, 
Senin (24/6/2019). Dia berharap, putusan 
itu dapat mengakhiri kesimpangsiuran, 
keluh-kesah, klaim-klaim sepihak yang 
sudah selama ini beredar. "Mengakhiri 
polemik kebangsaan kita terkait dengan 
pemilu curang. Kami mengharapkan 
mudah-mudahan melalui putusan MK 
terdapat kepastian hukum mengenai 
pelaksaan pemilu ini yang berlangsung 
kemarin itu curang atau tidak. Jadi mudah-



06
05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

sebelum pembacaan putusan sudah 
disampaikan pemberitahuan ke pihak-
pihak," katanya. Hakim Mahkamah 
Konstitusi (MK) sidang Perselisihan 
Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 
2019 Arief Hidayat mengatakan apabila 
nanti hakim MK telah memutuskan hasil 
sidang, perselisihan antar kubu 
pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-
Sandi dianggap selesai. “Hakim nanti 
yang menilai semuanya itu, yang harus 
dimengerti oleh seluruh rakyat 
Indonesia adalah yang diputus oleh 
hakim MK, sehingga begitu nanti 
diputus oleh hakim MK maka seluruh 
perselisihan itu dianggap selesai,” kata 
Arief usai sidang yang digelar di 
Gedung MK, Jakarta, Jumat 
(21/6/2019). Arief mengatakan 
keputusan hakim MK bersifat final dan 
mengikat, sehingga tidak bisa diganggu 

gugat. Tim pendamping hukum Tim 
Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf (TKN) 
Arteria Dahlan, mengaku perubahan jadwal 
tersebut tidak masalah. "Ya kan tidak 
masalah. Dalam praktik biasanya kan kita 
bersidang di MK ini sudah beribu kali ya 
kan enggak masalah MK memajukan. Yang 
di time table kita itu tanggal 28 Juni itu 
batas akhir persidangan. Jadi kalau MK 
ngasih tanggal 25 atau 27 Juni ya tidak 
masalah," ucap Arteria saat dikonfirmasi, 
Senin (24/6/2019). Dia berharap, putusan 
itu dapat mengakhiri kesimpangsiuran, 
keluh-kesah, klaim-klaim sepihak yang 
sudah selama ini beredar. "Mengakhiri 
polemik kebangsaan kita terkait dengan 
pemilu curang. Kami mengharapkan 
mudah-mudahan melalui putusan MK 
terdapat kepastian hukum mengenai 
pelaksaan pemilu ini yang berlangsung 
kemarin itu curang atau tidak. Jadi mudah-



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

mudahan kami berharap dengan 
putusan MK nantinya bisa dibuktikan 
itu semua," jelas politikus PDIP ini. Dia 
juga menerangkan, putusan MK ini, 
bisa dihormati semua pihak. "Dan 
semuanya juga mengakhiri semua 
polemik yang terjadi sudah lama 
hampir dua tiga bulan ini lah," kata 
Arteria. Sekjen TKN Hasto Kristiyanto 
mengatakan, dari melihat hasil seluruh 
persidangan, apa yang dituduhkan 
seluruh tim hukum Prabowo-Sandi itu, 
praktis saksi-saksinya tidak 
mendukung menjadi bukti yang 
menguatkan terhadap apa yang 
mereka tuduhkan. "Karena hukum 
sederhana. Mereka yang mendalilkan 
pemilu curang harus bisa 

membuktikan. Dan ternyata itu tak bisa 
membuktikan oleh saksi-saksi yang 
diungkap," jelas Hasto. Pihaknya percaya 
keadilan akan ditegakkan, sehingga apa 
yang disuarakan oleh rakyat dengan 
memenangkan Jokowi-Ma'ruf, senafas 
dengan keputusan MK yang akan 
menguatkan keputusan KPU itu. "Sekali 
lagi kekurangan kita perbaiki, tetapi rakyat 
sudah mengambil keputusan terbaik dan 
kami meyakini hakim MK memiliki sikap 
kenegarawanan untuk mengambil sikap 
yang baik," kata Hasto. Lebih cepat lebih 
baik terkait pembacaan putusan MK yang 
rencananya akan dilakukan pada tanggal 
27 Juni ini. Sehingga semuanya menjadi 
terang berderang dan diharapkan semua 
permasalahan ini sudah selesai. Dan kita 
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sudah meyakini siapa pemenang 
pilpres 2019. Di balik alasan formil 
yang diungkapkan MK dengan 
memajukan sidang putusan lebih 
awal, harus diakui bahwa putusan ini 
berdampak dan dapat disebut 
permainan cantik yang diperagakan 
oleh MK. Mengapa demikian, ada 2 
(dua) hal yang dapat dikemukakan. 
Pertama, sidang putusan yang digelar 
lebih awal membuat perdebatan dan 
bangunan narasi  dan opini yang 
bergulir dengan panas di luar ruang 
sidang dipersempit waktu dan 
ruangnya. Publik saat ini terpaksa 
mengonsumsi berbagai perdebatan 
atau argumen yang  berlangsung 
sengit pasca sidang pembuktian 
selesai. Narasi dan bangunan opini 
terus disajikan oleh pihak yang 

terlibat, baik pemohon, termohon dan 
terkait. Perdebatan ini, dalam batas 
tertentu menjadi wajar dalam tataran 
demokrasi, tetapi publik mungkin gerah 
atau lelah terlalu lama mendengar dan 
melihat argument atau diskusi yang lebih 
banyak berujung kepada perdebatan 
kusir. Karena itu, ada baiknya sidang 
keputusan dilakukan lebih cepat. Kedua, 
sidang putusan yang digelar lebih awal  
membuat rencana aksi pada Jumat, 28 
Juni oleh beberapa ormas sedikit 
berantakan. Berulangkali pihak MK 
mengatakan bahwa keputusan menggelar 
sidang putusan lebih awal bukan karena 
pertimbangan lain, tetapi karena murni 
pertimbangan majelis hakim, atau aspek 
kesiapan majelis. Akan tetapi, tidak dapat 
dipungkiri, perubahan jadwal ini, membuat 
rencana aksi dari beberapa ormas seperti 
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PA 212, GNPF, dan sejumlah organisasi 
lain yang rencananya digelar pada 
Jumat, 28 Juni, saat pembacaan 
putusan sidang sengketa Pilpres 2019 
menjadi berubah. Secara logis, bisa kita 
simpulkan kalau MK menghindari hari 
jumat. Kita tahu lah, 212 dan para 
pecundang lainnya ingin mengadakan 
halal bihalal atas kemenangannya yang 
fiksi. Jadi dari pada MK dibuat mumet 
sama tekanan massa, macet dan 
bahkan rusuh, lebih baik pengumuman 
dimajukan hari kamis saja. Dari sisi 
demokrasi tidak ada yang salah dari 
unjuk rasa sebagai bagian dari 
demokrasi, akan tetapi berkaca pada 
pengalaman kerusuhan 21-22 Mei lalu, 
aksi massa dapat ditunggangi 
kepentingan perusuh. Kemarin, Polri 
sudah menghimbau agar tidak ada 
mobilisasi massa, akan tetapi tidak 
sepenuhnya melarang, jika ada unjuk 
rasa akan diarahkan ke tempat yang 
lebih netral dan steril. Polda Metro Jaya 
belum menerima surat pemberitahuan 
kegiatan Halal Bihalal Akbar 212 yang 
rencananya digelar di depan gedung 
Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam 
sebuah poster yang beredar di pesan 

singkat WhatsApp, dituliskan bahwa 
kegiatan halal bihalal tersebut merupakan 
rangkaian kegiatan berzikir, berdoa, serta 
bersalawat yang digelar mulai 24-28 Juni 
2019. "Belum ada (surat pemberitahuan 
kegiatan Halal Bihalal Akbar 212)," kata 
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes 
Argo Yuwono.  Argo menjelaskan, 
pihaknya melarang kegiatan penyampaian 
pendapat di depan gedung MK hingga 
pembacaan putusan gugatan sengketa 
Pilpres 2019 pada Jumat (28/6/2019) 
pekan depan. "Bahwa aksi di jalan protokol 
di depan gedung MK oleh pihak manapun 
dilarang karena melanggar Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 6 
tentang penyampaian pendapat di muka 
umum yang bisa mengganggu ketertiban 
umum dan hak orang lain," jelas Argo. 
Larangan tersebut diterapkan dengan 
tujuan menghindari aksi kerusuhan seperti 
kerusuhan 21-22 Mei lalu di depan gedung 
Bawaslu RI. Menurut Argo, kerusuhan 
tersebut berawal dari aksi penyampaian 
pendapat yang berlangsung damai. Oleh 
karena itu, ia mengimbau masyarakat 
untuk mengawal sidang MK sekaligus 
menggelar aksi damai atau halal bihalal di 
rumah masing-masing. "Silahkan halal 

bihalal dilaksanakan di tempat yang lebih 
pantas seperti di gedung atau di rumah 
masing-masing," ungkap Argo. "Biarkan 
hakim MK bekerja tanpa tekanan karena 
semua persidangannya sudah dicover 
banyak media secara langsung dan hasil 
keputusan dipertanggungjawabkan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa," 
sambungnya. Publik yang setuju bahwa 
sidang putusan mestinya tanpa direcoki 
unjuk rasa atau mobilisasi massa, 
mungkin berharap sidang putusan dapat 
lebih cepat lagi. Akan tetapi aturan 

mengatur bahwa sidang putusan mesti 
diberitahu tiga hari sebelumnya, 
sehingga jika diberitahu pada Senin, 
maka sidang putusan baru dapat 
dilakukan pada hari Kamis. Artinya, 
mobilisasi massa mungkin akan terjadi, 
tetapi bukan di Jumat tetapi berpindah 
di hari Kamis. Selain itu supaya para 
hakim dan semua yang terlibat selama 
dua minggu ini, dari persiapan hingga 
jelang pengumuman, bisa segera 
istirahat dan libur panjang. Refresh. 
Setelah sidang melelahkan hingga 
dinihari. Tapi di luar itu, kita juga sangat 
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meyakini bahwa ada alasan 
fundamental. Tidak sekedar 
menghindari demonstran 212. 
Alasannya pasti karena MK dapat 
dengan mudah menyelesaikan 
sengketa. Jika melihat saksi-saksi dan 
bukti yang dibawa oleh kubu BPN, 
memang terlihat sangat mudah sekali 
untuk mengumumkan bahwa 
kemenangan Jokowi Amin adalah final 
dan mengikat. Hampir setara dengan 
keputusan takdir, tidak bisa diubah 
lagi. Sebenarnya, MK sudah bisa 
menetapkan kemarin atau bahkan 
sebelum sidang selesai. Tapi karena 
kita semua harus menghormati kerja 
keras dan upaya orang lain, ya kita 
jalani saja sesuai proses yang ada. 
Setidaknya, ada dua hal yang patut 
kita syukuri dengan adanya sidang 

MK. Kita bisa melihat bahwa perdebatan 
dan adu pendapat akhirnya menemukan 
tempat yang pas. MK. Di ruang sidang 
tersebut kita bisa melihat yang bohong 
akan terus berbohong, dan yang tidak logis 
akan dipermalukan oleh ucapannya 
sendiri. Kita bisa melihat betapa lucunya 
Jaswar Koto, sang ahlinya ahli yang 
mengklaim terjadi penggelembungan suara 
01 dan pengurangan suara 02, padahal 
tuntutan BPN hanya pengurangan pada 
suara 01 dan suara 02 tetap. Kita bisa lihat 
betapa Bambang yang terlihat frustasi, dan 
menyebut sidang ini seperti omong kosong 
karena hanya diberi waktu 5 hari, 15 saksi 
dan 2 ahli. Lalu dijawab oleh Prof Eddy 
bahwa bukti itu tak hanya saksi. Sehingga 
semua narasi kecurangan terstruktur, 
sistematis dan massif yang terus digulirkan 
oleh elite-elite 02 pasca pengumuman 

KPU, akhirnya mental di sidang MK. 
Disadari atau tidak, orang-orang yang 
selama ini begitu percaya diri tampil di 
media, menyalak di medsos dengan 
narasi kecuragan, mendadak bungkam. 
Sunyi sepi dari komentar. Saking 
malunya dengan saksi-saksi BPN dan 
bukti-bukti yang dibawa oleh Bambang 
cs. Nampaknya mereka mulai sadar, 
bahwa kekalahannya sudah tidak bisa 
dihindari lagi. Sadar betapa bukti-bukti 
yang katanya berkontainer itu hanya 
bualan. Sejatinya cuma kotak ukuran 
centimeter. Tapi walau bagaimanapun 
kita semua tetap harus waspada. 
Karena kubu 02 ini biasanya selalu 
punya cara untuk melupakan 
kesedihannya. Kita ingat saat semua 
lembaga survei quick count 

memenangkan Jokowi, kubu Prabowo 
justru mengklaim kemenangan dan main 
adegan siap presiden. Kita dipaksa tidak 
percaya quick count, diminta menunggu 
hasil KPU, sembari dijejali narasi 
kemenangan 02 lewat safari dan orasi. 
Setelah KPU mengumumkan 
penghitungan suaranya, lagi-lagi kita 
dipaksa beralih untuk membahas 
kerusuhan. Sampai-sampai kita lupa 
sudah memenangkan pertandingan. 
Mereka pun melancarkan optimisme 
bisa memenangkan sengketa di MK dan 
Prabowo bisa dilantik. Kita tak ingin lagi 
masa-masa kegelapan yang penuh 
adegan korupsi atau KKN merajalela. 
Kita mau bermain bersih. Karena syarat 
negara maju adalah pengelolaan negara 
dengan cara bersih. Tidak ada negara 
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yang bisa maju dengan cepat kalau 
korupsi dan kejahatan besar mafia 
anggaran masih bercokol. Maka sangat 
tepat sekali dengan pemerintahan Joko 
Widodo, beliau memperlihatkan sendiri 
bagaimana menjadi pejabat yang tidak 
mengambil kesempatan untuk 
kepentingan keluarganya, tidak ada 
proyek-proyek negara untuk keluarga dan 
kerabatnya. Semua dilakukan secara 
profesional. Inilah kenapa Joko Widodo 
menjadi idola masyarakat. Bersih dan 
rekam jejak yang sangat jelas sekali. 
Sudah banyak pula energi dan dana yang 
dihabiskan selama proses pemilu ini. Dan 
khusus pilpres ini begitu sangat 
menguras, dan ada korban yang 
seharusnya dari awal bisa dihindari. Itu 
kalau pihak Prabowo mau menerima 
kekalahan yang memang sangat nyata. 
Dan harusnya memang tahu diri, bahwa 
keunggulan Jokowi masih di atas. Bukan 

cuma rekam jejak yang begitu penting, 
tapi sikap atau karakter yang juga 
menjadi perhatian dari masyarakat. Para 
Hakim MK adalah sosok yang sangat 
cerdas dan relijius. Dan untuk 
memutuskan perkara pastilah sangat 
berhati-hati. Namun sangat tegas dan 
jelas dalam memutuskan. Majelis Hakim 
sudah punya gambaran besar siapa 
yang layak dan memang pantas 
dimenangkan dan memimpin Indonesia. 
Nah kamis besok, setelah MK 
mengumumkan keputusannya, kita 
harus waspada dengan cara apa lagi 
mereka akan mengubah fokus publik, 
sekedar untuk tidak ditertawakan karena 
kalah lagi. Sebab kemenangan 01 
adalah juga kemenangan rakyat 
Indonesia. Kemenangan menuju 
Indonesia Maju yang adil dan sejahtera, 
jujur berintegritas. Jayalah rakyat, 
Jayalah Negeri, Jayalah Indonesia.
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Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Info SIP
Cacingan merupakan penyakit yang 
disebabkan oleh infeksi cacing dalam 
tubuh manusia yang ditularkan melalui 
tanah. Meski terdengar sepele, angka 
prevalensi penderita cacingan di 
Indonesia masih sangat tinggi. 
Berdasarkan data Kementerian 
Kesehatan RI, banyak daerah di 
Indonesia yang tingkat prevalensi 
cacingannya berada di atas 50 persen. 
Pada anak usia sekolah bahkan 
jumlahnya mencapai 
80 persen.
Berikut ini berbagai 
mitos seputar cacingan 
yang banyak beredar di 
masyarakat:
1. Cacingan tidak 
berbahaya
Faktanya, cacingan 
dapat memengaruhi 
asupan, pencernaan, 
penyerapan, dan 
metabolisme makanan. 
Secara keseluruhan, cacingan dapat 
menimbulkan kerugian terhadap 
kebutuhan zat gizi karena kurangnya 
kalori dan protein, serta kehilangan 
darah. Selain dapat menghambat 
perkembangan fisik, kecerdasan, dan 
produktivitas, cacingan juga dapat 
menurunkan kekebalan tubuh sehingga 
penderitanya menjadi mudah sakit. 
Pada anak, cacingan dapat 
menyebabkan stunting dan menurunnya 
kecerdasan. Sementara pada kasus 
yang berat, cacingan bahkan dapat 
menyumbat usus hingga menyebabkan 
kematian.
2. Cacingan bukan penyakit menular
Larva atau telur cacing bukan hanya 
dapat menular melalui tanah,
 tetapi juga dari makanan yang sudah 
terkontaminasi, air yang kurang bersih, 
melalui kuku dan tangan, dan benda 
yang terkontaminasi. Larva cacing juga 

Mitos Dan Fakta Cacingan
dapat menembus kulit. Bila ada anggota 
keluarga yang menderita cacingan, maka 
anggota keluarga lainnya juga berisiko 
tertular cacingan.
3. Cacingan hanya bisa dialami anak-
anak
Cacingan memang rentan dialami oleh 
anak-anak, tetapi bukan berarti orang 
dewasa tidak dapat tertular cacingan. 
Kenyataannya, cacingan dapat dialami 
oleh siapapun tanpa memandang usia 

dan status 
sosial. Maka, 
orang dewasa 
pun disarankan 
untuk 
mewaspadai 
dan mencegah 
cacingan. 
Apalagi gejala 
cacingan pada 
orang dewasa 
seringkali 
disalahartikan 

sebagai gejala penyakit lain.
4. Cacingan merupakan penyakit kaum 
miskin
Selain tidak memandang usia, cacingan 
juga tidak memandang status sosial. 
Memang, sanitasi yang buruk penyebab 
cacingan banyak terjadi pada kaum 
miskin. Namun orang menengah ke atas 
bisa saja mengalami cacingan bila tidak 
menjaga kebersihan diri dan kebersihan 
lingkungan.
5. Obat cacing cukup diminum sekali 
seumur hidup
Untuk mencegah cacingan, 
Pemerintah menyarankan untuk 
mengonsumsi obat cacing setidaknya 
satu kali setahun. Sementara bagi Anda 
yang tinggal di wilayah endemis, 
disarankan untuk mengonsumsi obat 
cacing setiap enam bulan sekali. Obat 
cacing bukan hanya diperuntukkan bagi 
anak-anak, tetapi juga bagi dewasa.
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Internasional

Meksiko mengerahkan hampir 15.000 
tentara dan Garda Nasional ke 
perbatasan sebelah utara untuk 
mencegah arus imigran masuk ke 
Amerika Serikat.
Laman Reuters melaporkan, Meksiko 
sebelumnya 
tidak biasa 
mengerahkan 
pasukan 
keamanan 
untuk 
menghentikan 
warga asing 
tanpa 
dokumen 
lengkap 
masuk ke AS. 
Sejumlah foto 
memperlihatk
an polisi militer menangkap perempuan 
warga Kuba dan Amerika Tengah di 
perbatasan menuai kecaman.Meksiko 
berusaha mencegah gelombang imigran 
dari negara ketiga yang melintasi negara 
mereka untuk menuju AS karena AS 
mengancam akan mengenakan tarif 
ekspor. Presiden Donald Trump 
menjadikan keamanan perbatasan 
sebagai prioritas."Di sebelah utara kami 
mengerahkan 14 ribu, hampir 15 ribu 

Meksiko Kerahkan 15 Ribu Tentara Ke Perbatasan

personel antara Garda Nasional dan 
militer," kata Luis Crescencio Sandoval, 
panglima militer Meksiko dalam jumpa 
pers rutin.Di sebelah selatan yang 
berbatasan dengan Guatemala, 
Meksiko mengerahkan sekitar 6.500 

tentaranya.
"Kalau kita 
menyerahkan 
sepenuhnya 
kepada Institut 
Nasional 
Migran itu tidak 
mungkin," kata 
dia. "Itu 
sebabnya kami 
memberikan 
dukungan. Ini 
strategi yang 
sedang kami 

lakukan di kedua perbatasan."Presiden 
Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador 
ingin mengamankan ketertiban di 
negaranya menyusul meningkatnya 
kasus kekerasan dengan membentuk 
polisi militer yang baru beranggotakan 
tentara, marinir, polisi federal, Garda 
Nasional.Pada 7 Juni lalu Meksiko 
sepakat mengurangi jumlah arus 
imigran masuk ke AS dalam waktu 45 
hari.

Memberikan ASI pada bayi selama 
enam bulan, lalu dilanjutkan hingga 
anak berusia 2 tahun tidak bisa 
dikatakan mudah.
Produksi ASI yang menurun sebetulnya 
bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah 
satunya adalah pola makan. Anda perlu 
menerapkan pola makan bergizi 
seimbang dan bervariasi untuk 
memperlancar produksi ASI. Bila 
selama ini Anda hanya mengenal daun 
katuk sebagai makanan alami yang bisa 
meningkatkan produksi ASI, ternyata 
masih banyak jenis makanan lain yang 
dapat meningkatkan produksi ASI. Di 
antaranya adalah:
Kacang hijau
Kacang hijau merupakan sumber 
protein nabati, vitamin B1, zat besi, 
magnesium, fosfor, kalium, dan 
mangan. Jenis kacang yang satu ini 
juga mengandung asam folat, tetapi 
rendah lemak jenuh dan tidak 
mengandung kolesterol. Vitamin B1 
dapat membantu untuk mengubah 
karbohidrat menjadi energi yang tentu 
saja sangat dibutuhkan oleh ibu 
menyusui. Selain itu vitamin B1 juga 
dapat membuat suasana hati Anda 
membaik, sehingga memicu produksi 
hormon oksitosin yang dapat 
memperlancar produksi ASI.
Labu siam
Jenis sayuran yang satu ini kaya akan 
asam folat, vitamin C, vitamin K, seng, 
vitamin B6, magnesium, kalium, dan 
mangan. Kandungan tersebut baik 
untuk meningkatkan daya tahan tubuh 
ibu, agar tidak mudah tertular infeksi. 
Selain itu juga baik untuk 
perkembangan sel tubuh bayi. Berbagai 
jenis mineral dalam labu juga dapat 
meningkatkan produksi ASI.
Almond
Almond sangat kaya akan protein dan 
asam amino. Asam amino dalam 
almond sangat baik untuk mengurangi 
produksi hormon serotonin yang 
menjadi penyebab stres. Jadikan 
almond sebagai camilan. Namun hindari 

almond kemasan yang mengandung 
garam atau gula tambahan.
Semangka
Buah berwarna merah atau kuning ini 
sangat kaya akan vitamin A, vitamin C, 
kalium, dan asam folat. Semangka baik 
sebagai sumber antioksidan untuk 
meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 
Selain itu kandungan air dalam semangka 
juga dapat membantu Anda untuk 
memenuhi kebutuhan cairan yang sangat 
berperan dalam produksi ASI.
Edamame
Biji-bijian yang satu ini merupakan sumber 
protein nabati. Selain itu, edamame juga 
mengandung vitamin K, vitamin C, 
mangan, asam folat, zat besi, magnesium, 
fosfor, dan kalium. Semua kandungan 
tersebut sangat efektif untuk 
memperlancar ASI dan baik untuk 
mendukung pertumbuhan sel tubuh bayi.
Jambu air
Vitamin A yang terdapat dalam jambu air 
dapat meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh bayi. Kandungan mineral seperti 
kalsium, fosfor, dan zat besi membuat ASI 
menjadi lancar, dan bisa menetralisir rasa 
cemas atau tertekan pada ibu yang baru 
melahirkan.
Pepaya
Pepaya kaya akan vitamin A, vitamin C, 
asam folat, dan kalium. Kandungan kalium 
dalam pepaya dapat membuat Anda tidak 
mudah lelah saat menyusui. Kalium juga 
dapat mencegah Anda dari depresi, 
sehingga dapat memperlancar ASI.
Pare
Meski memiliki rasa yang pahit, pare 
memiliki manfaat untuk meningkatkan 
produksi ASI. Hal ini terjadi karena pare 
mengandung vitamin K, likopen, fitokimia, 
dan antioksidan. 
Anda dapat mengonsumsi pare dengan 
cara diblender dan mencampurnya 
dengan buah-buahan lainnya.
 Bisa juga dengan menumisnya agar rasa 
pahit bisa hilang. Selain dapat 
memperlancar ASI, pare juga dapat 
menurunkan kadar gula darah dan 
mencegah penyakit kanker.

Makanan Untuk Ibu Menyusui
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Internasional
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Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan menyinggung soal 
reklamasi yang belakangang menuai 
pro kontra di masyarakat saat 
menghadiri acara halal bihalal 
bersama Caleg Gerindra DKI. Anies 
menegaskan bahwa reklamasi adalah 
pantai bukan pulau."Dari reklamasi 
saja, disebutnya pulau reklamasi. 
Tidak ada pulau, yang disebut Pulau 
itu adalah daratan yang terbentuk 
proses alami. Kalau daratan yang 
dibuat manusia itu namanya pantai, 
bukan pulau," ucap Anies di Hotel 
Grand Sahid, Jakarta Pusat, Minggu 
(23/6/2019).Ia pun menyontohkan 
sejumlah pantai di Jakarta yakni 
Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, 
dan Pantai Ancol yang merupakan 
pantai hasil reklamasi."Coba, kita 
terlanjur menyebutnya pulau, ini hal 
sederhanakan. Kalau kita tidak punya 

Anies : Reklamasi Bukan Pulau Tapi Pantai

pemahaman yang benar, nanti terjebak-
jebak tuh di doorstop, diskusi," 
ungkapnya.Karena penataannya justru 
pada RDTR (Rencana Detil Tata Ruang), 
karena dia adalah darat. Jenis reklamasi 
3, pantai yang tersambungkan dengan 
daratan, ada jembatannya. Kemudian ada 
juga pantai saja, langsung tidak pakai 
jembatan. Lalu ada pantai terlepas, bebas 
tanpa sambungan," sambungnya.Ia pun 
meminta agara para Caleg Gerindra yang 
hadir bisa memahami hal tersebut agar 
tidak terjadi kesalahan saat melakukan 
diskusi.“Jadi kalau ditanya, kawasan ini 
sebenarnya bagian dari pulau apa? 
Kawasan C, D, itu bagian dari pulau apa? 
Pulau Jawa. Kita harus yakin menjawab itu 
adalah bagian dari pulau Jawa. Bahwa kita 
jaga wilayah ini menjadi bagian wilayah 
Indonesia yang kedaulatannya kita jaga, 
tidak kita serahkan pada siapa-siapa," kata 
Anies.

Tanah Air

Diduga memalsukan ijazah, Qomar 
ditangkap polisi menangkap, Senin 
(24/6/2019) malam. Salah satu anggota 
grup lawak Empat Sekawan itu ditahan 
di Mapolres Brebes, Jawa Tengah, untuk 
diperiksa lebih lanjut. Kasat Reskrim 
Polres Brebes AKP Triagung 
Suryomicho, menjelaskan, penangkapan 
tersebut dilakukan karena Qomar 
beberapa kali mangkir dari pemanggilan 
polisi. Polisi menduga ijazah yang 
dipalsukan, digunakan Qomar untuk 
maju sebagai rektor Universitas Muhadi 
Setiabudo (UMUS). Berikut ini fakta 
lengkapnya: 
1. Dijemput paksa karena mangkir dari 
panggilan polisi  Polisi menahan pelawak 
sekaligus politisi Nurul Qomar di 
Mapolres Brebes, Jawa Tengah pada 

Pelawak Qomar Ditangkap Polisi

Tanah Air

Senin (24/6/2019) malam sekitar pukul 
21.00 WIB. AKP Triagung Suryomicho 
menjelaskan, Nurul Qomar merupakan 
tersangka kasus pemalsuan ijazah S2 
dan S3. Dirinya diduga memalsukan 
ijazah sebagai syarat untuk 
mencalonkan diri sebagai rektor 
Universitas Muhadi Setiabudhi (Umus). 
Penangkapan dilakukan karena Qomar 
beberapa kali mangkir dari pemanggilan 
polisi. "Tersangka dilaporkan oleh 
Muhadi Setiabudhi terkait dugaan 
pemalsuan ijazah S2 dan S3 saat 
mencalonkan diri sebagai rektor," kata 
Kasat Reskrim.
2. Dugaan palsukan ijazah S2 dan S3 
untuk jadi rektor Ilustrasi.(Shutterstock) 
Menurut AKP Triagung, Nurul Qomar 
merupakan tersangka kasus pemalsuan 
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ijazah S2 dan S3. Qomar diduga 
memalsukan ijazah tersebut sebagai 
syarat mencalonkan Rektor 
Universitas Muhadi Setiabudhi 
(Umus). "Tersangka dilaporkan oleh 
Muhadi Setiabudhi terkait dugaan 
pemalsuan ijazah S2 dan S3 saat 
mencalonkan diri sebagai rektor," 
kata Kasat Reskrim. 
3. Qomar terancam 7 tahun penjara 
Setelah beberapa kali mangkir dan 
dijemput paksa, Qomar segera 
digelandang ke Mapolres Brebes 
untuk penyelidikan lebih lanjut. Ijazah 
yang dipalsukan tersangka adalah 
ijazah yang didapat dari salah satu 
universitas di Jakarta. Tersangka 
melanggar Pasal 263 KUHP dengan 
ancaman hukuman 7 tahun penjara. 
"Kami masih melakukan penyelidikan 
atas kasus ini," kata Triagung.  
4. Alasan kesehatan, polisi bebaskan 

sementara Qomar Dilansir dari 
Tribunnews, Polres Brebes akhirnya 
membebaskan Qomar dengan 
pertimbangan kesehatan. 
Kuasa hukum Komar, Furqon Nurzaman, 
mengatakan, kliennya keluar dari rumah 
tahanan Polres Brebes dan pulang ke 
rumahnya sekitar pukul 17.30 WIB. "Ya, 
(klien saya) sudah pulang. Tadi keluar 
pukul 17.30 WIB," kata Furqon kepada 
Tribunjateng.com.  Dari hasil pemeriksaan 
dokter, jelas Furqon, tensi darah pelawak 
yang tenar di tahun 1990-an, cukup tinggi. 
Selain itu, Qomar juga mengidap asma. 
"Setelah ini kami tunggu arahan 
selanjutnya. Klien kami berjanji akan 
kooperatif menjalani proses hukum," 
ucapnya. Seperti diketahui, Qomar 
dilaporkan oleh Universitas Muhadi 
Setiabudhi terkait dugaan pemalsuan 
ijazah S2 dan S3 saat mencalonkan diri 
sebagai rektor pada 2017 lalu.

Jaksa khusus Robert Mueller dilaporkan 
akan bersaksi di sidang terbuka Kongres 
Amerika Serikat terkait hasil 
penyelidikannya atas dugaan intervensi 
Rusia dalam pemilihan presiden 2016. 
Kasus tersebut menyeret Presiden 
Donald Trump yang diduga berkolusi 
dengan Rusia untuk memenangkan 
pilpres.Perwakilan dari Komite 
Kehakiman dan Komite Intelijen Dewan 
perwakilan, Jerrold Nadler dan Adam 
Schiff, menuturkan Mueller akan bersaksi 
di depan kedua komite pada 17 Juli 
mendatang.
Dikutip Reuters, melalui pernyataan, 
Nadler dan Schiff menuturkan Mueller 
sepakat untuk bersaksi setelah kedua 
komite tersebut mengajukan surat 
panggilan ke pengadilan pada Selasa 
(25/6).Mueller menghabiskan waktu 
hampir dua tahun untuk membuktikan 
Rusia campur tangan dalam pilpres 2016 
kemarin. Namun, hasil investigasinya 
yang dirilis pada April lalu tak dapat 
membuktikan bahwa Trump berkolusi 

Mueller Akan Bersaksi Di Depan Kongres

dengan Rusia untuk menang pilpres.
Hasil penyelidikan Mueller ini memang 
mendapat sorotan besar. Dalam 
penyelidikannya, Mueller sudah 
mewawancarai sejumlah pejabat 
penting, baik dari tim kampanye Trump 
maupun Rusia.
Beberapa mantan orang kepercayaan 
Trump sendiri sudah mengaku bersalah 
atas sejumlah tuduhan berkaitan dengan 
Rusia. Mueller menyerahkan hasil 
penyelidikannya ke Jaksa Agung AS, 
William Barr. 
Barr kemudian menyerahkan ringkasan 
kesimpulan dari laporan itu yang 
menyatakan bahwa Mueller tak 
menemukan bukti Trump melakukan 
kolusi. Mueller juga belum memiliki 
cukup bukti atas tuduhan Trump 
berupaya mengganggu proses 
penyelidikan.
Meski demikian, Mueller menegaskan 
bahwa walau belum cukup bukti, bukan 
berarti Trump terbebas dari segala 
kecurigaan.

Amerika
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Amerika
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Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah 
Khamenei, dikenai sanksi terbaru yang 
diumumkaan Presiden Amerika Serikat 
A(S), Donald Trump, Senin (24/6). 
Sanksi tersebut menargetkan akses 
sumber keuangan Khamenei.
"Aset Ayatollah Khamenei dan kantornya 
tidak akan terhindar dari sanksi," kata 
Trump saat menandatangani perintah 
untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap 
Iran, di Gedung Putih, Washington DC, 
Senin.Keputusan untuk menargetkan 
Khamenei secara langsung 
menunjukkan bahwa Trump sedang 
berusaha untuk meningkatkan tekanan 
pada pemimpin tertinggi Iran yang kerap 
menolak tawaran AS untuk negosiasi 
baru mengenai program nuklir 
Iran."Pemimpin tertinggi Iran adalah 
orang yang pada akhirnya bertanggung 
jawab atas perilaku bermusuhan rezim 
Iran. Dia dihormati di negaranya. 
Kantornya mengawasi instrumen paling 
brutal rezim, termasuk Korps Garda 

Pemimpin Iran Kena Sanksi AS

Revolusi Islam,” ujar Trump.
Selain Khamenei, beberapa pejabat 
tinggi Iran juga menjadi sasaran sanksi 
terbaru AS, diantaranya Menteri Luar 
Negeri (Menlu) Iran, Javad Zarif. 
Gedung Putih menyatakan, sanksi 
terhadap Zarif akan diumumkan pada 
akhir pekan ini.Sebuah pernyataan 
Departemen Keuangan AS menyebut 
delapan komandan senior komponen 
angkatan laut, 
kedirgantaraan dan darat dari Korps 
Garda Revolusi Islam (Islamic 
Revolutionary Guard Corps/IGRC) juga 
menjadi sasaran sanksi terbaru 
AS.“Para komandan ini duduk di atas 
sebuah birokrasi yang mengawasi 
kegiatan regional IRGC yang berbahaya, 
termasuk program rudal balistik yang 
provokatif, pelecehan dan sabotase 
kapal komersial di perairan 
internasional, dan keberadaannya yang 
tidak stabil di Suriah," bunyi pernyataan 
itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan 
Bea Cukai dan Perlindungan 
Perbatasan Amerika Serikat (AS), 
John Sanders, mengundurkan diri 
setelah baru dua bulan menjabat. 
Pengunduran diri ini diumumkan di 
tengah kemarahan publik AS terhadap 
kondisi penahanan 
anak-anak imigran 
yang 
mengkhawatirkan di 
Texas. 
Seperti dilansir AFP, 
Rabu (26/6/2019), 
dalam surat yang 
diterima media-
media AS, Sanders 
mengumumkan 
rencananya untuk 
mundur dari jabatan 
Plt Kepala Badan 
Bea Cukai dan 
Perlindungan 
Perbatasan Amerika 
Serikat (CBP) mulai 
5 Juli mendatang. 
Pengumuman pengunduran diri ini 
bertepatan dengan dibeberkannya 
kondisi penahanan yang tidak sehat 
bagi anak-anak imigran di fasilitas 
Patroli Perbatasan AS di Clint, Texas. 
Kondisi fasiltas perbatasan yang 
terlalu penuh dinilai menjadi pertanda 
besarnya tekanan terhadap sumber 
daya di AS seiring melonjaknya angka 
penangkapan para imigran ilegal di 
perbatasan AS dan Meksiko.Kondisi 
memprihatinkan di fasilitas perbatasan 
AS itu diungkapkan oleh tim 
pengacara, dokter dan orang-orang 
yang pernah berkunjung ke sana. 
Fasilitas perbatasan di Clint diketahui 
berada di lokasi berjarak 30 kilometer 
sebelah selatan El Paso, Texas.Nyaris 
250 anak-anak imigran telah dibawa 
keluar dari Clint pada Senin (24/6) lalu, 
namun seorang pejabat CBP 
menuturkan pada Selasa (25/6) waktu 
setempat, bahwa sekitar 100 anak 
dikembalikan ke sana. 

John Sanders Mengundurkan Diri

Amerika

“Bocah 3 tahun di depan saya memiliki 
rambut yang kusut, batuk yang terus-
menerus, celana diselimuti lumpur dan 
mata yang memaksa menutup karena 
kelelahan," sebut peneliti dari Human 
Rights Watch (HRW), Clara Long, dalam 
laporannya saat mendampingi anak-anak 

itu. "Satu-satunya yang 
mengasuhnya selama tiga 
pekan dalam penahanan 
Patroli Perbatasan Amerika 
Serikat di dalam kandang 
berantai dan kemudian 
sebuah sel penjara...adalah 
kakak laki-lakinya yang 
berusia 11 tahun," tuturnya. 
"Anak-anak di Clint 
memberitahu kami bahwa 
mereka tidak memiliki akses 
rutin untuk mandi atau 
mendapat pakaian bersih, 
dengan beberapa 
mengatakan bahwa mereka 
tidak diizinkan mandi selama 
berminggu-minggu dan tidak 
memiliki akses untuk 

menggunakan sabun secara rutin," imbuh 
Long dalam laporannya.Sesuai aturan 
hukum AS, setiap anak imigran yang tidak 
memiliki pendamping harus dikembalikan 
kepada orang tua mereka atau diserahkan 
ke fasilitas Layanan Kesehatan dan 
Kemanusiaan dalam kurun waktu 72 jam. 
Namun pada praktiknya, banyak anak-
anak imigran yang ditahan di Clint telah 
ada di sana selama 3-4 pekan.Sanders 
diketahui telah memimpin CBP sejak April 
lalu, saat Presiden Donald Trump 
menunjuk Kepala CBP saat itu, Kevin 
McAleenan, untuk menggantikan Kirstjen 
Nielsen sebagai Menteri Keamanan Dalam 
Negeri AS. Dalam pesan kepada para 
stafnya, Sanders tidak menyebut alasan 
spesifik yang mendasari pengunduran 
dirinya. Sejumlah pejabat AS yang dikutip 
The Washington Post dan New York Times 
menyatakan tidak jelas apakah 
pengunduran diri Sanders berkaitan 
langsung dengan penanganan anak-anak 
imigran di perbatasan.
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Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru 
( PPDB) 2019 mengalami kendala di 
beberapa daerah dan memunculkan 
berbagai tanggapan dari berbagai 
pihak, termasuk Presiden Joko 
Widodo. 
Presiden 
Jokowi tidak 
menutupi 
memang 
banyak 
permasalaha
n perlu 
dievaluasi 
dari 
penerapan 
sistem 
zonasi di 
PPDB pada 
tahun ajaran 
kali ini 
dibandingkan 
dengan sebelumnya. Presiden Jokowi 
mengatakan di lapangan memang 
banyak masalah harus dievaluasi. 
"Tanyakan kepada Menteri 
Pendidikan. Memang di lapangan 
banyak masalah yang perlu 

Alasan Mendikbud Lakukan Zonasi

dievaluasi, tapi tanyakan kepada Menteri 
Pendidikan," kata Jokowi seusai 
menyerahkan 3.200 sertifikat di GOR Tri 
Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis 
(20/6/2019). Menanggapi hal tersebut, 

Menteri 
Pendidikan 
dan 
Kebudayaan 
( Mendikbud) 
Muhadjir 
Effendy 
menyampaik
an pihaknya 
telah 
melakukan 
evaluasi dan 
koordinasi 
dengan 
sejumlah 
pemimpin 
pemerintah 

daerah. Baca juga: Jokowi Akui Sistem 
Zonasi PPDB Bermasalah Ditemui selepas 
acara rapat koordinasi persiapan 
Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) 
bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto di Gedung Kemendikbud, Jumat 

Tanah air
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(21/6/2019), Mendikbud Muhadjir 
Effendy memberikan sejumlah alasan 
mengapa Kemendikbud tetap 
menjalankan PPDB 2019 berbasis 
sistem zonasi: 
1. Revisi kuota siswa berprestasi 
"Sebetulnya yang dimaksud Bapak 
Presiden ditinjau bagian-bagian mana 
yang 'tanda petik' kontroversi. Dan 
salah satunya kuota untuk siswa 
berprestasi dari luar zonasi. Yang 
semula 5 persen, beliau berpesan 
diperlonggarlah," ujar Muhadjir. 
Menanggapai hal tersebut Mendikbud 
kemudian memperlonggar batasan 
kuota ini dari semula 5 persen 
ditambah mulai dari interval 5 sampai 

15 persen. "Untuk daerah yang sudah 
pas 5 persen dengan aturan yang lama 
berjalan terus," ujar Menteri Muhadjir. 
2. Tidak semua daerah bermasalah 
"Sebetulnya Jawa Timur saja 
(bermasalah). Kami berdiskusi dengan 
Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah juga 
dengan Pak Gandjar, Gubernur Jawa 
Tengah. Saya juga sempat telepon sudah 
tidak ada masalah dengan Pak Ridwan 
Kamil, Gubernur Jawa Barat," ujar 
Mendikbud. "Tidak ada masalah. (PPDB) 
Jalan terus. Yang sudah lancar biar jalan 
terus dengan kelancarannya, yang belum 
lancar mudah-mudahan menjadi lancar 
dengan revisi itu," kata Mendikbud. 

Muhadjir juga menceritakan ada pula 
beberapa daerah yang sudah 
menjalanlan praktik baik sistem zonasi 
ini, seperti wilayah Kalimantan Utara dan 
Bali. "Mereka sudah mulai mendata 
siswa bahkan sebelum PPDB sehingga 
saat PPDB dimulai kuota tiap sekolah 
sudah terpetakan," katanya. 
 3. Zonasi bersifat lentur Mendikbud juga 
menekankan sistem zonasi bersifat 
lentur dan fleksibel. Zonasi ini tidak 
berbasis pada wilayah administratif, 
tetapi wilayah keberadaan sekolah, 
populasi siswa, dan radius. "Jadi kalau 
ada populasi siswa tidak ada sekolah, ya 
harus diperluas zonasinya sampai ada 
sekolah yang masuk (zonasi). Kalau ada 
wilayah tidak ada sekolah, ya bukan 
zonasi namanya," katanya. Muhadjir 
mencontohkan Provinsi DI Yogyakarta 
yang menyesuaikan cakupan zonasi 
sekolah dengan populasi siswa sehingga 
seluruh wilayah tercakupi dalam sistem 
zonasi. 
4. Selesaikan masalah mikroskopik 
Mendikbud menjelaskan sistem zonasi 
ini akan digunakan untuk melakukan 
pemetaan terhadap berbagai 
permasalahan mikroskopik di masing-
masing wilayah. "Justru dengan zona ini 
diharapkan kami dapat memetakan 
masalah pendidikan secara mikroskopik. 
Karena kalau pendekatannya nasional 
akan buram gambarnya," ujarnya. 
Persoalan, seperti daya tampung siswa, 
ketimpangan sarana-prasarana, 
pemerataan kualitas guru, akan dapat 
terpetakan dan dapat dicarikan solusinya 
melalui sistem zonasi ini.  
5. Cukup sosialisasi Terkait sosialisasi, 
Mendikbud menjelaskan permendikbud 
terkait PPDB sistem zonasi sudah 
diterbitkan sejak Desember 2018.  
"Enam bulan kami selalu berkoordinasi 
dengan dinas-dinas (pendidikan), 
termasuk membahas zona bayangan. 
Dari 1.600 skenario zona yang kami 
tawarkan menjadi 2.600-an berdasarkan 
masukan-masukan dari dinas pendidikan 
kota maupun kabupaten," ujarnya. Meski 
demikian, Mendikbud mengakui manfaat 
zonasi memang tidak bisa serta-merta 
langsung bisa dirasakan. "Tergantung 
dari komitmen pemerintah daerah, 

kesadaran dan perubahan mental 
masyarakat, topangan pemerintah 
pusat," ujarnya.
 6. Dianut banyak negara  "Kalau 
contoh best practise-nya (zonasi) sudah 
tidak ada yang meragukan. Kita bisa 
lihat Jepang, Korea, dan Australia 
sudah menerapkan sistem zonasi. 
Sekarang Malaysia juga sudah 
menerapkan sistem zonasi," ujarnya. 
Pada saat awal, menurut Muhadjir, 
negara-negara tersebut juga tidak 
langsung sempurna dalam menjalankan 
sistem zonasi. "Kalau sudah sempurna, 
ya tidak perlu zonasi," katanya. 
Menurutnya, zonasi merupakan salah 
satu pilihan terbaik untuk pembangunan 
pendidikan. Diharapkan nanti tidak ada 
lagi pembedaan sekolah favorit atau 
sekolah buangan. "Semua sekolah 
harus menjadi sekolah favorit. Jadi 
nanti juara-juara tidak berasal dari 
sekoah tertentu, tetapi juga sekolah 
lain," ujarnya. 
7. Hindari praktik curang Mendikbud 
juga menyampaikan, pelaksanaan 
sistem zonasi diharapkan akan 
menghapus praktik curang dalam 
penerimaan siswa, seperti jual beli 
bangku atau titipan anak pejabat. "Saya 
belum ada lihat berita itu. Kami sudah 
menggandeng KPK, Siber Pungli, dan 
Ombudsman juga sudah turun 
lapangan mengawasi," katanya. 
Mendikbud mengingatkan jangan 
sampai ada orangtua yang melakukan 
kecurangan dalam proses PPDB. 
"Kasihan nanti yang akan jadi korban si 
anak. Anak nanti seumur hidup akan di-
bully teman-teman karena diterima 
sekolah dengan cara curang," katanya.

Dicari pelayan restaurant untuk 
live in di Florida. Punya sedikit
pengalaman tak masalah.
Call or text Iwan :
850 - 241 - 2147 / 850 - 321 - 0347
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(21/6/2019), Mendikbud Muhadjir 
Effendy memberikan sejumlah alasan 
mengapa Kemendikbud tetap 
menjalankan PPDB 2019 berbasis 
sistem zonasi: 
1. Revisi kuota siswa berprestasi 
"Sebetulnya yang dimaksud Bapak 
Presiden ditinjau bagian-bagian mana 
yang 'tanda petik' kontroversi. Dan 
salah satunya kuota untuk siswa 
berprestasi dari luar zonasi. Yang 
semula 5 persen, beliau berpesan 
diperlonggarlah," ujar Muhadjir. 
Menanggapai hal tersebut Mendikbud 
kemudian memperlonggar batasan 
kuota ini dari semula 5 persen 
ditambah mulai dari interval 5 sampai 

15 persen. "Untuk daerah yang sudah 
pas 5 persen dengan aturan yang lama 
berjalan terus," ujar Menteri Muhadjir. 
2. Tidak semua daerah bermasalah 
"Sebetulnya Jawa Timur saja 
(bermasalah). Kami berdiskusi dengan 
Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah juga 
dengan Pak Gandjar, Gubernur Jawa 
Tengah. Saya juga sempat telepon sudah 
tidak ada masalah dengan Pak Ridwan 
Kamil, Gubernur Jawa Barat," ujar 
Mendikbud. "Tidak ada masalah. (PPDB) 
Jalan terus. Yang sudah lancar biar jalan 
terus dengan kelancarannya, yang belum 
lancar mudah-mudahan menjadi lancar 
dengan revisi itu," kata Mendikbud. 

Muhadjir juga menceritakan ada pula 
beberapa daerah yang sudah 
menjalanlan praktik baik sistem zonasi 
ini, seperti wilayah Kalimantan Utara dan 
Bali. "Mereka sudah mulai mendata 
siswa bahkan sebelum PPDB sehingga 
saat PPDB dimulai kuota tiap sekolah 
sudah terpetakan," katanya. 
 3. Zonasi bersifat lentur Mendikbud juga 
menekankan sistem zonasi bersifat 
lentur dan fleksibel. Zonasi ini tidak 
berbasis pada wilayah administratif, 
tetapi wilayah keberadaan sekolah, 
populasi siswa, dan radius. "Jadi kalau 
ada populasi siswa tidak ada sekolah, ya 
harus diperluas zonasinya sampai ada 
sekolah yang masuk (zonasi). Kalau ada 
wilayah tidak ada sekolah, ya bukan 
zonasi namanya," katanya. Muhadjir 
mencontohkan Provinsi DI Yogyakarta 
yang menyesuaikan cakupan zonasi 
sekolah dengan populasi siswa sehingga 
seluruh wilayah tercakupi dalam sistem 
zonasi. 
4. Selesaikan masalah mikroskopik 
Mendikbud menjelaskan sistem zonasi 
ini akan digunakan untuk melakukan 
pemetaan terhadap berbagai 
permasalahan mikroskopik di masing-
masing wilayah. "Justru dengan zona ini 
diharapkan kami dapat memetakan 
masalah pendidikan secara mikroskopik. 
Karena kalau pendekatannya nasional 
akan buram gambarnya," ujarnya. 
Persoalan, seperti daya tampung siswa, 
ketimpangan sarana-prasarana, 
pemerataan kualitas guru, akan dapat 
terpetakan dan dapat dicarikan solusinya 
melalui sistem zonasi ini.  
5. Cukup sosialisasi Terkait sosialisasi, 
Mendikbud menjelaskan permendikbud 
terkait PPDB sistem zonasi sudah 
diterbitkan sejak Desember 2018.  
"Enam bulan kami selalu berkoordinasi 
dengan dinas-dinas (pendidikan), 
termasuk membahas zona bayangan. 
Dari 1.600 skenario zona yang kami 
tawarkan menjadi 2.600-an berdasarkan 
masukan-masukan dari dinas pendidikan 
kota maupun kabupaten," ujarnya. Meski 
demikian, Mendikbud mengakui manfaat 
zonasi memang tidak bisa serta-merta 
langsung bisa dirasakan. "Tergantung 
dari komitmen pemerintah daerah, 

kesadaran dan perubahan mental 
masyarakat, topangan pemerintah 
pusat," ujarnya.
 6. Dianut banyak negara  "Kalau 
contoh best practise-nya (zonasi) sudah 
tidak ada yang meragukan. Kita bisa 
lihat Jepang, Korea, dan Australia 
sudah menerapkan sistem zonasi. 
Sekarang Malaysia juga sudah 
menerapkan sistem zonasi," ujarnya. 
Pada saat awal, menurut Muhadjir, 
negara-negara tersebut juga tidak 
langsung sempurna dalam menjalankan 
sistem zonasi. "Kalau sudah sempurna, 
ya tidak perlu zonasi," katanya. 
Menurutnya, zonasi merupakan salah 
satu pilihan terbaik untuk pembangunan 
pendidikan. Diharapkan nanti tidak ada 
lagi pembedaan sekolah favorit atau 
sekolah buangan. "Semua sekolah 
harus menjadi sekolah favorit. Jadi 
nanti juara-juara tidak berasal dari 
sekoah tertentu, tetapi juga sekolah 
lain," ujarnya. 
7. Hindari praktik curang Mendikbud 
juga menyampaikan, pelaksanaan 
sistem zonasi diharapkan akan 
menghapus praktik curang dalam 
penerimaan siswa, seperti jual beli 
bangku atau titipan anak pejabat. "Saya 
belum ada lihat berita itu. Kami sudah 
menggandeng KPK, Siber Pungli, dan 
Ombudsman juga sudah turun 
lapangan mengawasi," katanya. 
Mendikbud mengingatkan jangan 
sampai ada orangtua yang melakukan 
kecurangan dalam proses PPDB. 
"Kasihan nanti yang akan jadi korban si 
anak. Anak nanti seumur hidup akan di-
bully teman-teman karena diterima 
sekolah dengan cara curang," katanya.

Dicari pelayan restaurant untuk 
live in di Florida. Punya sedikit
pengalaman tak masalah.
Call or text Iwan :
850 - 241 - 2147 / 850 - 321 - 0347



32 31www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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