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Usai sudah seluruh kehebohan Pilpres 
2019 dengan diketuknya palu Hakim MK 
yang menyatakan menolak semua 
gugatan Prabowo. Semua (yang waras) 
bersorak gembira. Seluruh lapisan 
masyarakat, tua muda, bersorak 
gembira dengan putusan MK tersebut. 
Asli bangsa ini sudah lelah dengan 
Prabowo yang bisanya ribut melulu, 
malah membuat negara harus 
mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk 
segala unlimited stupidity yang mereka 
pertontonkan. Majelis Hakim Mahkamah 
Konstitusi (MK) membacakan putusan 
sidang perkara sengketa hasil Pilpres 
2019 pada Kamis (27/6/2019). 
Kesimpulannya, Majelis Hakim MK 
menolak seluruh permohonan yang 
diajukan dalam gugatan Tim Kuasa 
Hukum Prabowo-Sandiaga. Ketua MK, 

Anwar Usman mengatakan dalam pokok 
permohonan, menolak permohonan 
pemohon untuk seluruhnya. MK menilai 
bukti-bukti maupun dalil yang diajukan 
oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo-
Sandiaga tidak kuat sehingga seluruh 
permohonannya ditolak. Menurut 
Mahkamah, permohonan pemohon tidak 
beralasan menurut hukum. Dengan 
demikian, pasangan capres-cawapres 
Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan memimpin 
Indonesia periode 2019-2024. Putusan 
dibacakan Anwar Usman, Ketua MK yang 
memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta, 
Kamis (27/6/2019) pukul 21.15 WIB. 
"Dalam pokok permohonan, menolak 
permohonan pemohon untuk seluruhnya," 
ujar Anwar Usman. Sidang dimulai 12.45 
WIB. Pertimbangan putusan dibacakan 
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bergantian oleh delapan hakim konstitusi 
lainnya. Saat membuka sidang, Ketua 
MK Anwar Usman menekankan bahwa 
putusan tersebut berdasarkan fakta 
persidangan. Majelis hakim konstitusi 
sudah mendengar keterangan saksi dan 
ahli yang diajukan Prabowo-Sandi, ahli 
dari KPU, serta saksi dan ahli pihak 
Jokowi-Ma'ruf. Mahkamah juga sudah 
memeriksa seluruh barang yang dijadikan 
alat bukti. Mahkamah sadar bahwa 
putusan MK tidak akan memuaskan 
semua pihak. Hanya, MK berharap 
semua pihak tidak menghujat atau 
menghina pasca putusan. Dalam 
pertimbangannya, hakim membacakan 
pendapat Mahkamah atas masing-
masing dalil yang diajukan tim 02. Tim 
hukum Prabowo-Sandi mengajukan 
sejumlah dalil yang menurut mereka 
adalah bukti kecurangan secara 

terstruktur, sistematis, dan masif oleh 
Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019. 
Seluruhnya ditolak Mahkamah dengan 
berbagai argumen. Menurut MK, dalil 02 
tidak beralasan menurut hukum. Dalam 
sidang tersebut, hadir tim hukum 
Prabowo-Sandiaga yang dipimpin 
Bambang Widjojanto. Sebagai 
termohon, seluruh Komisioner KPU hadir 
didampingi tim hukum yang dipimpin Ali 
Nurdin. Adapun pihak terkait, hadir 33 
pengacara Jokowi-Ma'ruf yang dipimpin 
Yusril Ihza Mahendra. Hadir pula seluruh 
komisioner Bawaslu. Hasil rekapitulasi 
KPU yang ditetapkan pada Selasa 
(21/5/2019), suara Jokowi-Ma'ruf unggul 
atas Prabowo-Sandiaga. Jumlah 
perolehan suara Jokowi-Ma'ruf 
mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen 
suara. Sedangkan perolehan suara 
Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 
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atau 44,50 persen suara. Selisih suara 
kedua pasangan mencapai 16.957.123 
atau 11 persen suara.

 

 Putusan MK tak 
hanya secara hukum menegaskan dan 
mengesahkan kemenangan pihak 
Jokowi tapi secara tegas juga 
menyatakan bahwa KPU dan Bawaslu 
itu tak curang, segala tudingan kubu 02 
ke KPU dan Bawaslu sudah 
terbantahkan. Dari awal pengajuan 
gugatan ke MK sebenarnya kubu BPN 
sudah salah alamat. MK hanya bisa 
menentukan gugatan berkaitan hasil 
perolehan suara. Tapi kebanyakan 
tuduhan yang mereka jadikan barang 
bukti justru pelanggaran pemilu yang 
harusnya dialamatkan ke Bawaslu. 
Itupun oleh Bawaslu sudah ditolak 
mentah-mentah. Mau sujud syukur, 
halal bi halal, tahlilan, atau jihad 
sekalian tak akan mengubah putusan. 
Prabowo beserta pengikutnya tidak 
pernah belajar dari sejarah. Bagaimana 
mereka kalah ditahun 2014 dengan alat 
bukti asal-asalan. Saat ini meski 
menyewa pengacara wow sekaliapun, 
tak akan mengubah kenyataan kalau 

tuduhan kecurangan hanya dibuat-buat. 
Semua itu untuk menutupi rasa tak terima 
kalah. Suara mayoritas rakyat tak bisa 
dibohongi. Maksud hati menjungkalkan 
Jokowi seperti Ahok tapi tak kesampain. 
Jokowi sama-sama muslim, apanya yang 
mau diperangi. Dia juga bersih dari 
tuduhan korupsi atau menghina agama. 
Cuma tuduhan kriminalisasi ulama saja 
yang dibuat-buat sebagian kelompok. 
Selebihnya rakyat Indonesia sadar kalau 
mereka cuma main drama dan sengaja 
menjelek-jelekkan petahana. Puas adalah 
sebuah keadaan di mana kita sudah tidak 
menginginkan apa-apa lagi. Rakyat 
sangat puas terhadap MK yang bukan 
hanya menyatakan keabsahan 
kemenangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. 
Tapi rakyat semakin puas ketika MK 
menolak SELURUH gugatan Prabowo 
Sandi yang dijelaskan lewat si Bambang 
dan para kuasa hukumnya. Semua 
masalah ini bukan dimulai dari tahun 
2019. Semua sudah dimulai bahkan 
sebelum tahun 2014. Hoax yang begitu 
terstruktur dilontarkan. Pembodohan yang 

begitu sistematis disebarkan dari tahun 
itu. Kebodohan yang disebarkan secara 
masif juga dikerjakan. Semua dimulai 
dari tahun 2014. Sudah terlalu lama kita 
diam dan kita cuek terhadap fitnahan-
fitnahan dan hoax yang diselancarkan 
dan dihantamkan kepada kubu Joko 
Widodo, ketika ia bersama dengan 
Jusuf Kalla, dan ditabur terus 
kebenciannya sampai tahun 2019 ini. 
Sudah terlalu lama kita pura-pura 
bijaksana dan pura-pura sabar 
terhadap kedunguan dari kubu 
Prabowo, baik dari ketika ia bersama 
Hatta Radjasa, sampai dengan kepada 
Sandiaga Uno si penista kuburan itu. 
Sudah terlalu lama kita pura-pura 
dongok dengan cara mendiamkan hoax 
yang disebarkan oleh pendukung 
mereka. Sudah terlalu lama kita tutup 
mata terhadap politisasi agama yang 
dikerjakan oleh pendukung Prabowo 
yang adalah pendukung Anies. Sudah 
terlalu lama Indonesia dirongrong oleh 

radikalisme dan anti Pancasila, yang 
bukan kebetulan merupakan pendukung 
Prabowo Anies Sandi itu. PAS. Sudah 
terlalu lama semua kedunguan ini 
dipertontonkan dan merusak bahkan 
mengoyak-ngoyak tenun kebangsaan ini. 
Dan jika dibiarkan, kedunguan ini bisa 
menjadi sebuah default setting yang akan 
merusak keutuhan berbangsa dan 
bernegara di Indonesia tercinta ini. Sudah 
terlalu lama silent majority di Indonesia ini 
diam melihat ketidakadilan dan 
demonstrasi yang kehilangan esensinya. 
Demonstrasi yang seharusnya digunakan 
untuk menyuarakan aspirasi dan solusi, 
malah digunakan untuk menyebarkan 
hoax dan meneriakkan gantung Ahok di 
jalanan. Sudah terlalu lama Indonesia 
dibius oleh radikalisme ala HTI yang 
menyusup ke pemerintahan dan 
penolakan asas tunggal Pancasila yang 
menyusup melalui partai-partai berbau 
radikal. Jika diteruskan seperti ini, 
Indonesia akan rusak. Maka dari seluruh 
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“sudah terlalu lama” itu, ketika kita 
mendapatkan kemenangan dan Tuhan 
memberikan keadilan bagi bangsa ini, 
kita harus PUAS! PUAS! PUAS! Tidak 
ada yang bisa melawan kehendak 
rakyat, yang adalah kehendak Tuhan. 
Tidak ada yang bisa melawan aspirasi 
rakyat Indonesia yang dipertontonkan 
melalui sidang Mahkamah Konstitusi. 
MK bukan menjadi penentu 
kemenangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. 
Itu yang harus dicatat. Fungsi 
Mahkamah Konstitusi adalah 
menyatakan kemenangan Jokowi dan 
Ma'ruf Amin, sudah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Lucunya, Prabowo malah 
mengatakan menerima hasil putusan 
MK, namun ingin cari celah hukum lain 
untuk meneruskan sengketa ini. Di 
Kertanegara Prabowo menyatakan 
bahwa dia menghormati putusan MK 
dan dia mengatakan akan berkonsultasi 
dengan para ahli hukum untuk mencari 
celah upaya hukum yang masih 
memungkinkan. Ternyata pihak 
Prabowo belum bisa menerima 
kekalahan dengan ikhlas. Pernyataan 
menghormati itu mengindikasikan 

bahwa dia belum menerima putusan MK. 
Mau sampai kapan bisa menerima realita 
hidup, Pak Prabowo? Indikasi yang 
menjelaskannya ada pada kalimat bahwa 
dia akan berkonsultasi dengan para ahli 
hukum untuk mencari celah upaya yang 
masih memungkinkan. Kapan usainya sih 
Prabowo ini sehingga dengan 
pernyataannya ini membuat dia sendiri 
terus mengambang. Masih mau 
menggugat lagi? Menggugat ke mana? 
Mau menggugat ke Mahkamah 
Internasional? Jangan-jangan kalau 
Mahkamah Internasional tak terima maka 
dia akan mengajukan ke Mahkamah 
Avengers atau ke Dewan Pengawas 
Kryptons untuk menghimpun dan 
mengadili kasus Prabowo. Padahal status 
hukumnya sudah final dan mengikat tapi 
kok malah hanya sekedar menghormati 
doang? Ini berarti Prabowo memang 
belum final dan masih berupaya dengan 
segala cara agar nasibnya belum divonis 
final kalah. Mudah-mudahan nggak 
demikian. Tapi apa yang disampaikan 
Prabowo malam ini jelas menunjukkan 
dia bukan ksatria dan negarawan. Kalau 
negarawan dan ksatria bisa menghormati 
lawan dan memberi selamat pada 
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lawannya. SIkap ini pun tak terlihat 
sama sekali. Prabowo sama sekali tidak 
mengucapkan selamat kepada pak 
Jokowi dan pak Kyai Ma'ruf. Ini sama 
saja dengan pecundang yang masih tak 
terima dengan kekalahannya. Sebagai 
seorang ksatria dan negarawan dia 
mestinya menghormati dan menerima 
seutuhnya hasil putusan MK. Tapi 
bukan Prabowo kalau tak legowo. Terus 
saja mencari celah dan cara untuk bisa 
kalau memungkinkan mempertanyakan 
dan meragukan keputusan MK. 
Pendukungnya pasti akan ketularan tak 
menerima kekalahan lewat keputusan 
MK ini. Pendukung Prabowo 
mengatakan bahwa semua Hakim MK 
sudah disihir. Disihir? Padahal para 
Hakim Konstitusi itu adalah para pakar, 
sebagian bergelar doctor dan master, 
berpengalaman dan berintegritas serta 
sudah teruji. Dengan cerdas dan 
analisis brilian mereka mengupas dan 
membeberkan serta memberi bantahan 
dan dengan pemeriksaan yang teliti 
menyimpulkan bahwa bukti-bukti yang 
diajukan kubu 02 itu tak meyakinkan 

dan tak berdasar secara hukum. Apapun 
rekasi dan dan respon Prabowo dan 
pendukungnya, dunia internasional juga 
sudah menyoroti proses sidang MK ini. 
Kubu 02 tak perlu lagi mencari-cari dalil 
ayat dan alasan apapun untuk 
menyangkali fakta kemenangan Pak 
Jokowi. Biarkan Prabowo tidak legowo. 
Semakin dia tidak legowo, semakin 
tambah stress dia. Sedangkan bagi kita 
yang waras. Kita merasakan benar-benar 
kepuasan ini menjadi sebuah kepuasan 
yang tidak bisa dideskripsikan dengan 
kata-kata. Indonesia berhasil 
memenangkan Jokowi dan Ma'ruf Amin, 
bukan MK, bukan KPU, buka Bawaslu. Di 
sanalah letak kepuasan yang paling hakiki. 
Mengapa? Karena dengan ini, 
membuktikan bahwa kecurangan itu 
memang tidak pernah ada. Lembaga 
hukum dan lembaga pelaksana bahkan 
sampai lembaga pengawasan pemilu, 
tidak terbukti melakukan kecurangan yang 
disebut-sebut sebagai TSM alias 
terstruktur, sistematis dan masif itu. 
Semua tuduhan terpatahkan dan 
dipatahkan dan terkeok seperti ranting 
pohon kering yang tertiup angin. Gugurnya 
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bukti-bukti kecurangan satu per satu itu 
ibarat kita melihat sebuah pohon kering, 
dengan daun-daunan yang perlahan 
rontok, diguncang oleh angin sepoi-
sepoi. Inilah yang terjadi pada kubu si 
Bambang yang menjadi suruhan dari 
Prabowo ini dalam menggugat ke MK. 
Satu per satu berguguran daunnya. 
Tidak ada lagi sisanya. Terbukti 
SELURUH gugatan 02 ditolak karena 
tidak berdasar hukum. Selamat untuk 
Jokowi dan Ma'ruf Amin. Semoga 
semuanya dilancarkan. Tuhan 
memberikan kalian kemenangan, 
melalui kami, rakyat Indonesia. Ketukan 
palu MK hari ini bukan merupakan akhir 
tetapi merupakan awal perjuangan kita 
sebagai satu bangsa Indonesia untuk 
merajut kembali Persatuan dan 
Kesatuan yang sudah dikoyakkan oleh 
golongan radikal yang bertujuan 
memperbodoh dan menghancurkan 
bangsa Indonesia. Radikalisme telah 
berkembang dan menancapkan 
pengaruhnya di seluruh lapisan 
masyarakat dari berbagai jenjang 

pendidikan bahkan pemerintahan. Sudah 
terbukti dengan masifnya fitnah dan hoax 
yang jelas-jelas dilakukan oleh mereka 
yang berpenampilan super religius. Salah 
satu tantangan terberat adalah dalam 
bidang pendidikan dan kebudayaan. 
Banyak yang membuang kebudayaan 
luhur bangsanya sendiri dengan dalil auto 
Surga. Banyak anak-anak di basah umur 
sudah biasa mengkafirkan teman-
temannya yang berbeda pandangan dan 
keyakinan dengan mereka. Bila ada yang 
menyatakan kondisi darurat toleransi 
maka hal itu ada benarnya. Radikalisme 
hanya bisa diatasi dengan kerjasama 
seluruh elemen masyarakat dan 
pemerintah secara berkesinambungan 
dan terus menerus. Infrastruktur sudah 
ada tinggal manusianya yang harus 
dibenahi. Itulah makna Revolusi Mental 
Jokowi. Itulah pekerjaan yang sejatinya 
jauh lebih berat bagi Jokowi, para menteri 
dan jajarannya, TNI POLRI dan seluruh 
rakyat Indonesia dalam 5 tahun terakhir 
ini. Kita harus bersatu kembali, 
merapatkan barisan dan saling 
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bergandengan tangan. 
Keanekaragaman merupakan modal 
utama bagi bangsa ini untuk maju 
melebihi bangsa-bangsa lain yang ada 
di sekitar kita. Dalam pidatonya 
Presiden Jokowi juga mengatakan 
mengajak seluruh rakyat Indonesia 
untuk bersatu kembali bersama-sama 
membangun Indonesia bersama-sama 
memajukan negara kita Indonesia 
tanah air kita tercinta. Berikut isi pidato 
Presiden Jokowi setelah putusan MK di 
Bandara Halim Perdana Kusuma, 
Jakarta Timur, Kamis (27/6/2019) 
sebelum Jokowi bertolak ke Osaka, 
Jepang : "Hari ini kita telah sama-sama 
mengetahui hasil putusan dari 
Mahkamah Konstitusi kita semua 
menyaksikan proses persidangan di 
Mahkamah Konstitusi yang 
diselenggarakan secara adil dan 
transparan secara terbuka serta 
disaksikan secara langsung oleh 
seluruh rakyat Indonesia melalui 
televisi maupun media elektronik 
lainnya. Putusan MK putusan yang 
bersifat final dan sudah seharusnya 
kita semuanya menghormati dan 
melaksanakan bersama-sama 
keberhasilan bangsa patut kita syukuri 
bersama. Terima kasih KPU Bawaslu 

dan kepada DKPP yang melalui perannya 
masing-masing telah sukses memastikan 
terselenggaranya pemilu yang jujur dan 
adil. Terima kasih pada para penegak 
hukum termasuk Mahkamah Agung dan 
lembaga peradilan di bawahnya yang 
telah mengawal proses penegakan 
hukum pemilu yang hadir. Terima kasih 
juga kami sampaikan kepada TNI dan 
Polri yang telah mengamankan proses 
jalannya pemilihan umum dan terima 
kasih kami sampaikan kepada Mahkamah 
Konstitusi yang telah memutus sengketa 
pilpres secara adil dan transparan. Saya 
mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk 
bersatu kembali bersama-sama 
membangun Indonesia bersama-sama 
memajukan negara kita Indonesia tanah 
air kita tercinta. Tidak ada lagi 01 dan 02 
yang adanya persatuan Indonesia, walau 
pilihan politik berbeda tetapi kita harus 
saling menghargai walau dan politik 
berbeda kita harus saling menghormati. 
Walaupun politik berbeda pada saat ini, 
namun perlu kami sampaikan bahwa 
presiden dan wakil presiden terpilih 
adalah presiden dan wakil presiden bagi 
seluruh bangsa bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Kita sama yaitu Indonesia 
yang bersatu untuk membangun 
Indonesia yang maju yang mampu 
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bersanding dengan negara-negara 
besar lainnya membangun Indonesia 
yang menghadapi kompetisi global 
yang tetap dan membangun Indonesia 
yang 
unggul 
yang 
membawa 
kesejahter
aan bagi 
seluruh 
rakyat 
Indonesia. 
Saya 
meyakini 
kebesaran 
hati dan 
kenegaraw
anan dari 
sahabat 
baik saya 
Bapak 
Prabowo 
Subianto 
dan Bapak 
Sandiaga 
Uno 
berdua 
memiliki 
Indonesia 
ke depan 
yang lebih baik lebih maju dan 
Indonesia. Jadi saya ucapkan terima 
kasih kepada seluruh rakyat indonesia 
semoga amanah yang kembali 
diberikan pada saya sebagai presiden 
dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin 
sebagai wakil presiden periode 2019-
2024 dapat dijalankan sebaik-baiknya 
untuk mewujudkan pembangunan yang 
adil pembangunan yang merata demi 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Ucapan terima kasih juga 
kami sampaikan kepada seluruh partai 
koalisi seluruh relawan yang telah 
bekerja keras dan juga untuk seluruh 
rakyat Indonesia. Saya dan Pak Kiai 
Haji Ma'ruf Amin berjanji akan menjadi 
presiden dan wakil bagi seluruh rakyat 
Indonesia tanpa kecuali." Kata Jokowi 
mengakhiri pidatonya. 

Jadi 

Jangan sia-
siakan Presiden kita yang telah terpilih 
dengan seluruh perjuangan dan 
pengorbanan banyak orang. 

biarkan yang 44 persen itu perlahan-
lahan kembali ke Jokowi. Jokowi 
merupakan pemberian terbaik dari 
Tuhan YME saat ini untuk Indonesia. 

Semua 
keputus
an out 
of the 
box 
yang 
akan 
Jokowi 
buat 
untuk 
memaju
kan 
bangsa 
Indone
sia 
harus 
kita 
dukung
. Kita 
maju 
bersam
a dan 
hancurk
an 
radikali
sme 
sampai 
ke 

akar-akarnya. Kita tumbuhkan rasa 
saling menghormati dan menghargai. 
Kita jadikan perbedaan sebagai sumber 
kekuatan dan persamaan sebagai 
sumber perdamaian. Sudahlah lebih 
baik Prabowo legowo dan menerima 
Jokowi sebagai presiden 2 periode. Tapi 
bila golongan Prabowo masih ribut saja 
tidak usahlah diladenin. Biarkan saja 
mereka meracau sendirian. Kalau tidak 
mau ikut maju ya tidak apa-apa 
namanya juga pilihan. Semoga saja 
Indonesia tetap dalam lindungan Allah 
pencipta langit dan bumi. Puji syukur 
kepada Tuhan yang masih mau  
melindungi Indonesia meskipun kita 
tahu sendiri kelompok Prabowo tidak 
mau menyembahnya lagi  Dan TERIMA 
KASIH sedalam dalamnya kita 
panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa atas kebaikan-Nya kepada bumi 
Indonesia ini. Amin.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1516

bersanding dengan negara-negara 
besar lainnya membangun Indonesia 
yang menghadapi kompetisi global 
yang tetap dan membangun Indonesia 
yang 
unggul 
yang 
membawa 
kesejahter
aan bagi 
seluruh 
rakyat 
Indonesia. 
Saya 
meyakini 
kebesaran 
hati dan 
kenegaraw
anan dari 
sahabat 
baik saya 
Bapak 
Prabowo 
Subianto 
dan Bapak 
Sandiaga 
Uno 
berdua 
memiliki 
Indonesia 
ke depan 
yang lebih baik lebih maju dan 
Indonesia. Jadi saya ucapkan terima 
kasih kepada seluruh rakyat indonesia 
semoga amanah yang kembali 
diberikan pada saya sebagai presiden 
dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin 
sebagai wakil presiden periode 2019-
2024 dapat dijalankan sebaik-baiknya 
untuk mewujudkan pembangunan yang 
adil pembangunan yang merata demi 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Ucapan terima kasih juga 
kami sampaikan kepada seluruh partai 
koalisi seluruh relawan yang telah 
bekerja keras dan juga untuk seluruh 
rakyat Indonesia. Saya dan Pak Kiai 
Haji Ma'ruf Amin berjanji akan menjadi 
presiden dan wakil bagi seluruh rakyat 
Indonesia tanpa kecuali." Kata Jokowi 
mengakhiri pidatonya. 

Jadi 

Jangan sia-
siakan Presiden kita yang telah terpilih 
dengan seluruh perjuangan dan 
pengorbanan banyak orang. 

biarkan yang 44 persen itu perlahan-
lahan kembali ke Jokowi. Jokowi 
merupakan pemberian terbaik dari 
Tuhan YME saat ini untuk Indonesia. 

Semua 
keputus
an out 
of the 
box 
yang 
akan 
Jokowi 
buat 
untuk 
memaju
kan 
bangsa 
Indone
sia 
harus 
kita 
dukung
. Kita 
maju 
bersam
a dan 
hancurk
an 
radikali
sme 
sampai 
ke 

akar-akarnya. Kita tumbuhkan rasa 
saling menghormati dan menghargai. 
Kita jadikan perbedaan sebagai sumber 
kekuatan dan persamaan sebagai 
sumber perdamaian. Sudahlah lebih 
baik Prabowo legowo dan menerima 
Jokowi sebagai presiden 2 periode. Tapi 
bila golongan Prabowo masih ribut saja 
tidak usahlah diladenin. Biarkan saja 
mereka meracau sendirian. Kalau tidak 
mau ikut maju ya tidak apa-apa 
namanya juga pilihan. Semoga saja 
Indonesia tetap dalam lindungan Allah 
pencipta langit dan bumi. Puji syukur 
kepada Tuhan yang masih mau  
melindungi Indonesia meskipun kita 
tahu sendiri kelompok Prabowo tidak 
mau menyembahnya lagi  Dan TERIMA 
KASIH sedalam dalamnya kita 
panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa atas kebaikan-Nya kepada bumi 
Indonesia ini. Amin.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1718

Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Perkembangan tahapan makan pada 
bayi sebaiknya dilakukan sesuai 
dengan usianya. Memasuki usia enam 
bulan, bayi sudah bisa mulai dikenalkan 
dengan makanan padat. Usia delapan 
bulan, tekstur makanan pun bisa 
bertambah padat dan kasar. 
Selanjutnya, usia 1 tahun bayi sudah 
bisa dikenalkan pada makanan 
keluarga.
Saat bayi berusia delapan bulan, Anda 
bisa memberikan variasi makanan 
dalam bentuk finger food atau makanan 
padat yang dipotong seukuran jari atau 
tangan bayi, sehingga bayi mudah 
menggenggam atau mengambilnya 
menggunakan tangan. Tak hanya 
memberikan variasi, finger food juga 
melatih gerakan motorik halus pada 
bayi saat ia menjumput makanan lalu 
memasukkan ke dalam mulut. Untuk 
memberikan finger food pada bayi, ikuti 
tips berikut:
Berupa makanan sehat
Tujuan pemberian finger food adalah 

Tips Memberikan Finger Food 

untuk meningkatkan melatih kemampuan 
bayi untuk makan sendiri. Sehingga, 
makanan yang disediakan sebaiknya 
berupa makanan sehat, bukan sereal 
kemasan. 
Sebaiknya finger food yang diberikan 
berupa makanan seperti sayur, buah atau 
sumber protein.
Perhatikan tekstur makanan
Meskipun makanan untuk finger food 
sebaiknya adalah makanan yang mudah 
dipegang oleh bayi, namun Anda tetap 
harus memerhatikan teksturnya. Finger 
food tetap harus bertekstur lembut, mudah 
dikunyah dan makanan yang diberikan 
merupakan makanan yang sudah 
diperbolehkan pada usia tersebut.
Sajikan matang
Bila Anda ingin menyajikan sayur untuk 
finger food, sebaiknya Anda rebus terlebih 
dahulu sayur tersebut untuk mendapatkan 
tekstur yang lebih lembut. Begitu juga 
dengan buah, beberapa buah yang punya 
tekstur keras seperti pir dan apel 
sebaiknya dikukus terlebih dahulu.
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Kabar mengejutkan datang dari 
pasangan selebriti favorit Korea 
Selatan, 
SongSong 
Couple. Ya, 
pada tanggal 
27 Juni 2019 
Song Joong Ki 
resmi 
menggugat 
cerai Song Hye 
Kyo yang 
dinikahinya 
pada 2017 
lalu.Kabar 
perceraian itu 
pun 
disampaikan 
secara resmi 
oleh pengacara 
Song Joong Ki, 
Park Jae Hyun, 
yang mana 
sang aktor telah 
melayangkan 
gugatannya ke 
Pengadilan Keluarga Seoul pada Rabu 
(26/6) kemarin.

SongSong Couple Cerai

"Firma hukum kami mengajukan gugatan 
cerai atas nama Song Joong Ki di 

Pengadilan Keluarga 
Seoul pada 26 Juni," 
katanya seperti 
dikutip dari laman 
Soompi.
Dalam kesempatan 
tersebut, Park Hae 
Hyun juga 
menyampaikan 
pernyataan resmi 
dari Song Joong Ki 
terkait keputusannya 
menceraikan Song 
Hye Kyo. "Halo. Ini 
Song Joong Ki. 
Pertama saya ingin 
meminta maaf 
karena 
menyampaikan berita 
menyedihkan ini 
kepada banyak 
penggear yang 
mencintai dan peduli 
dengan saya," buka 

Song Joong Ki dalam pernyataannya.

Munculnya lebam di kulit pada kita 
merupakan hal yang biasa terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari. Ketika terjadi 
usai terbentur sesuatu, hal ini mungkin 
tidak akan terlalu membingungkan dan 
mengagetkan. Namun ketika hal ini 
terjadi tanpa benturan maka kita akan 
sangat bertanya-tanya.
Lebam yang terjadi di dalam kulit ini 
biasanya disebabkan karena 
pembuluh darah yang pecah. 
Ketika tubuh tidak bisa 
membekukan darah dengan 
tepat, maka kulit akan 
berubah menjadi lebam atau 
memar.
Ketika terjadi kondisi 
kesehatan tertentu yang 
menimpamu, lebam ini bisa 
kerap kali muncul atau 
bertahan dalam jangka waktu 
cukup lama. Dilansir dari 
Medical News Today, berikut 
sejumlah kondisi medis yang 
bisa menyebabkan 
munculnya lebam.
Penyakit Liver
Seorang peminum alkohol merupakan 
orang paling rentan mengalami 
malfungsi hati.Penyakit liver ini biasa 
disebut sirosis dan menghentikan hati 
mengeluarkan protein yang dibutuhkan 
untuk membekukan darah. Kulit juga 
bisa berubah menjadi kuning dan gatal, 
air kencing yang berwarna gelap, serta 
bengkak di kaki jika terkena penyakit 
ini.
Pendarahan
Penyakit pendarahan genetik membuat 
pembekuan darah seseorang berjalan 
lambat dan bahkan tidak sama sekali 
yang berarti buruk. Biasanya hal ini bisa 
diatasi dengan hormon sintetis tertentu. 
Namun jika masalah ini tak diselesaikan 
dengan tepat, maka pendarahan ini 
bisa berlangsung dalam waktu lama.
Kekurangan Vitamin
Kekurangan vitamin C dapat membuat 
seseorang mengalami kondisi yang 
membuat gusi berdarah dan sembuh 

Penyebab Munculnya Lebam  Di Kulit

sangat lama usai mengalami lebam. 
Menyuntik vitamin K ke dalam tubuh bisa 
membuat tubuh membekukan darah yang 
serupa dengan menghentikan 
pendarahan pada bayi baru lahir. Orang 
dewasa dengan kekurangan vitamin K 
juga menghadapi masalah serupa yang 
bisa diatasi dengan mengonsumsi 
suplemen.

Kanker
Kanker jenis tertentu 
terutama leukimia dapat 
sangat mempengaruhi 
sumsum tulang belakang 
serta aliran darah di 
tubuh. Hal ini juga dapat 
berujung pada 
pendarahan di gusi dan 
mudahnya muncul lebam 
pada seseorang.
Vaskulitis
Kondisi tertentu yang 
muncul setelah 
peradangan pembuluh 
darah disebut dengan 

vaskulitis. Selain munculnya lebam, 
muncul juga bisul, napas singkat, titik 
ungu, dan mati rasa di tangan serta kaki. 
Untuk mengatasi kondisi ini, salah satu 
yang bisa digunakan adalah steroid.
Senile Purpura
Senile purpura mempengaruhi sekitar 10 
persen orang di atas usia 50 tahun dan 
bisa muncul di lengan seseorang. Lesi 
biasanya juga muncul pada kulit dalam 
warna ungu dan merah serta membesar 
dan bertahan lama dibanding memar.
Efek Obat-Obatan
Penggunaan obat-obatan tertentu juga 
bisa menyebabkan seseorang mengalami 
lebam. Obat antidepresan seperti Celexa 
dan Prozac meningkatkan risiko 
pendarahan karena menghambat aliran 
darah dan peradangan. Obat pengencer 
darah seperti aspirin dan warfarin juga 
menyebabkan efek yang serupa.
Sejumlah hal tersebut bisa jadi penyebab 
ketika tiba-tiba kamu mengalami memar. 
Saat hal ini terjadi, sebaiknya kamu 
segera memeriksakan dirimu ke dokter.
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Lebih lanjut Song Joong Ki 
menyampaikan harapannya agar proses 
perceraian dengan Song Hye Kyo bisa 
berjalan dengan lancar dan damai."Saya 
telah memulai 
proses 
pengarsipan 
untuk bercerai 
dari Song Hye 
Kyo. Dari pada 
saling mencela 
dan berdebat 
tentang siapa 
yang harus 
disalahkan, 
saya berharap 
proses 
perceraian 
dapat 
diselesaikan 
secara damai," 
tukas Song 
Joong Ki.
Rumor 
Perceraian
Sebelum Song 
Joong Ki 
mengumumkan 
gugatan 
cerainya 
kepada Song Hye Kyo, pasangan ini 
sudah dikabarkan berpisah saat 

keduanya jarang terlihat bersama. Seiring 
dengan munculnya pertanyaan tersebut, 
tak sedikit orang berasumsi jika rumah 
tangga mereka yang dibangun sejak 31 

Oktober 2017 
itu telah 
berakhir.
Selain itu, 
keduanya pun 
jarang terlihat 
mengenakan 
cincin 
pernikahan 
mereka, meski 
dalam tradisi 
Korea 
penggunaan 
cincin tersebut 
bukanlah hal 
yang wajib.
Sejak menikah, 
pasangan 
selebriti favorit 
ini memang 
sangat tertutup 
dengan 
kehidupan 
pribadi mereka. 
Meski begitu 
keduanya suka 

saling memuji dalam wawancara media 
yang mereka lakukan.

Dalam satu pekan terakhir, Iran dan 
Amerika Serikat (AS) memasuki 
ketegangan baru di mana pemimpin 
kedua negara saling bertukar ejekan 
serta ancaman. Ketegangan itu 
semakin panas setelah Presiden AS 
Donald Trump mengumumkan sanksi 
bagi para petinggi baik sipil maupun 
komandan Garda Revolusi. Sanksi itu 
memantik kecaman tak hanya dari Iran. 
Namun juga keprihatinan dari negara 
besar seperti Rusia yang menyebut AS 
sudah melakukan tindakan yang 
gegabah. Dirangkum dari berbagai 
sumber, berikut merupakan tujuh fakta 
menarik ketegangan antara Iran dan AS 
yang sudah membuat dunia begitu 
khawatir. 
1. Berawal dari Drone yang Ditembak 
Jatuh Ketegangan sepekan terakhir 
bermula ketika Garda Revolusi Iran 
mengklaim mereka menembak jatuh 
drone pengintai RQ-4A Global Hawk 
pada Rabu pekan lalu (19/6/2019). 
Lokasi jatuhnya drone yang bisa 
terbang setinggi 60.000 kaki itu menjadi 
perdebatan dengan baik AS maupun 
Iran sama-sama mengklaim koordinat. 

Fakta Ketegangan AS Dan Iran

Teheran menyatakan, drone yang 
ditembak itu ditemukan sekitar enam 
kilometer dalam wilayah mereka. 
Sementara Pentagon menyatakan drone 
itu jatuh di perairan internasional.
2. Trump Perintahkan Serangan namun 
Batal Setelah kabar drone yang 
dijatuhkan Iran itu menyebar, Trump 
dilaporkan langsung memerintahkan 
serangan militer sebagai balasan dengan 
jet tempur diterbangkan, dan kapal 
perang berada di lokasi. Namun dalam 
pernyataan di Twitter, Trump mengatakan 
dia membatalkan serangan itu 10 menit 
sebelum dieksekusi karena mendapat 
laporan bakal ada 150 korban tewas. 
Sebagai gantinya, dia dikabarkan 
memerintahkan serangan siber yang 
menyasar sistem rudal serta memata-
matai jaringan pendukung. Namun, Iran 
menyebut upaya itu gagal.
3. Trump Umumkan Sanksi kepada Iran 
Pada Senin kemarin (24/6/2019), Trump 
mengumumkan paket sanksi kepada 
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali 
Khamenei karena dianggap bertanggung 
jawab atas sikap "permusuhan". Selain 
itu, presiden berusia 73 tahun itu juga 
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memberikan sanksi kepada Menteri 
Luar Negeri Mohammed Javad Zarif 
serta komandan Garda Revolusi. Trump 
awalnya menyatakan, sanksi tersebut 
dijatuhkan sebagai balasan setelah 
drone mereka ditembak jatuh. Namun 
Trump meralat dan berujar sanksi 
muncul karena berbagai perkembangan 
yang ada. Teheran kemudian 
merespons dengan melontarkan 
kecaman serta menyatakan 
Washington telah "menutup pintu 
diplomasi" karena menjatuhkan sanksi 
bagi petinggi mereka.
 4. "Islam Melarang Kami Memproduksi 
Senjata Nuklir" Trump selalu 
mengatakan, target utama mereka 
dalam memberikan tekanan dan sanksi 
kepada Iran supaya rival Israel itu tidak 
berhasil memperoleh senjata nuklir. 
Menteri Luar Negeri Iran Mohammed 
Javad Zarif kemudian merespon 
dengan menegaskan negara mereka 
tidak ingin mengembangkan nuklir 
untuk dijadikan senjata. Zarif 
menjelaskan mereka tidak ingin 
mengembangkan senjata nuklir karena 
dilarang dalam Islam.
5. Pemimpin Tertinggi Iran Ogah 
Berunding dengan AS Pemimpin 
Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei 
tampil di hadapan publik setelah dirinya 
disanksi oleh AS dan menyatakan 
negaranya tidak akan tunduk pada apa 
pun. Dalam pidato di hadapan rakyat 
Teheran, pemimpin berusia 80 tahun itu 

menuturkan tekanan yang diberikan 
Washington kepada mereka tidak 
memberi pengaruh. Dia menegaskan Iran 
tidak akan tunduk terhadap tekanan itu. 
"Iran mencari martabat, kemerdekaan, 
dan kemajuan. Jadi tekanan dari musuh 
kejam ini tak berpengaruh," tutur dia. 
6. Ejekan Presiden Iran kepada Trump 
Presiden Iran Hassan Rouhani 
melontarkan kecaman serta ejekan 
kepada Presiden Trump setelah Gedung 
Putih mengumumkan sanksi kepada 
sejumlah pejabat seniornya. Rouhani 
mengatakan, AS melakukan kebohongan 
ketika menawarkan perundingan. Sebab 
di sisi lain, mereka juga menjatuhkan 
sanksi kepada Menlu Zarif. Selain itu, 
Rouhani menyebut tekanan terbaru AS 
merupakan tindakan yang "keterlaluan 
serta bodoh". "AS menderita 
keterbelakangan mental," ujarnya. 
7. Trump Sebut Iran Bisa Lenyap jika 
Melakukan Serangan Trump melalui 
serangkaian kicauannya menanggapi 
dengan berkata bahwa pernyataan 
Rouhani adalah penghinaan, dan 
menyebut Iran bakal lenyap jika berani 
menyerang kepentingan AS. Selain itu, 
Trump mengklaim kekuatan militer AS 
terkuat di dunia berkat dana jumbo yang 
dihabiskan dalam dua tahun terakhir. Dia 
mengaku tak ingin perang dengan Iran. 
Namun jika akhirnya terjadi, presiden ke-
45 dalam sejarah Negeri "Uncle Sam" itu 
yakin militernya bakal superior sehingga 
perang tak bakal berlangsung lama.
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Keluarga Alek Sigley, mahasiswa asal 
Australia yang diduga ditahan otoritas 
Korea Utara, mengatakan sudah tidak 
menerima kabar dari Sigley sejak 
beberapa hari lalu. Pihak keluarga 
mengaku belum mendengar kabar dari 
mahasiswa berusia 29 tahun itu sejak 
Selasa (25/6/2019). "Dia belum 
melakukan kontak baik dengan teman-
teman maupun keluarga sejak Selasa 
pagi waktu Australia. Dan hal itu dirasa 
tidak biasa," kata juru bicara keluarga, 
Lesley Parker, dikutip Reuters, Kamis 
(27/6/2019). Parker menambahkan, 
pihak keluarga mengonfirmasi jika 
Sigley telah hilang, tetapi mereka tidak 
melihat adanya indikasi yang 
menunjukkan bahwa dia telah ditahan di 
Korea Utara. Sigley pertama kali 
dilaporkan hilang oleh teman-temannya, 
menurut sumber yang mengetahui 
situasi tersebut. Usai menerima laporan, 
Departemen Urusan Luar Negeri 
Australia segera mencari klarifikasi 
terkait kabar penangkapan seorang 
warganya di Korea Utara itu. Kabar 
penahanan juga diketahui dari sejumlah 
media berbahasa Korea, yang 
mengidentifikasi nama Alek Sigley. 
Sigley diketahui mempelajari Sastra 
Korea di Universitas Kim Il Sung, 
Pyongyang, Korea Utara. Mahasiswa itu 

Mahasiswa Australia Hilang Di Korut

juga diketahui menjalankan sebuah 
perusahaan tur Korea Utara dan menjadi 
penulis tentang tempat-tempat di 
Pyongyang untuk NK News serta outlet 
lainnya. Unggahan di sosial medianya 
diketahui terakhir diperbarui pada tiga hari 
lalu. "Departemen Luar Negeri dan 
Perdagangan memberikan pendampingan 
konsuler kepada keluarga mahasiswa 
yang dilaporkan ditahan di Korea Utara." 
"Departemen kini sedang mencari 
klarifikasi," tulis pernyataan dari 
Departemen Urusan Luar Negeri 
Australia. Misi Korea Utara di PBB tidak 
segera menanggapi permintaan untuk 
komentar terkait kasus ini. Australia tidak 
memiliki hubungan misi diplomatik dengan 
Pyongyang dan hanya diwakili oleh 
kedutaan Swedia untuk segala urusan 
terkait Korea Utara. Kasus dugaan 
penahanan mahasiswa asal Australia ini 
mengingatkan kembali akan kasus serupa 
pada 2016, saat Otto Warmbier, 
mahasiswa Universitas Virginia, dipenjara 
selama menjalani tur ke negara tertutup 
itu setelah dituduh menurunkan poster 
propaganda. Pemuda berusia 22 tahun itu 
dipulangkan ke Amerika Serikat pada Juni 
2017 dalam kondisi menderita kerusakan 
otak parah, menurut dokter, dan jatuh 
koma, sebelum meninggal beberapa hari 
kemudian.
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 FX Hadi Rudyatmo, mengaku tak ingin 
lagi memimpin DPC Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP) 
Surakarta. Pria yang kini juga menjabat 
Wali Kota Surakarta ini mengaku ingin 
'pensiun' setelah 20 tahun memimpin 
PDIP di Solo."Saya sudah 20 tahun 
menjadi Ketua DPC PDIP Surakarta. 
Saya sudah tidak mau dicalonkan lagi," 
kata pria yang akrab disapa Rudy itu di 
sela-sela kegiatan mider projo, Jumat 
(28/6/2019).Dia mengaku sudah 
menyampaikan keinginannya tersebut 
kepada Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri. Menurutnya, Mega telah 
menyetujui keputusannya itu."Sudah 
saya sampaikan ke Bu Mega, saya 
bilang ingin mengurus cucu. Beliau 
setuju," ujarnya.Namun Rudy 
menyatakan tidak akan lepas tangan 
dengan kegiatan partai. Dia berjanji 
akan tetap membantu jika dibutuhkan.
"Saya ini sudah mengabdi di partai 

Hadi Rudyatmo Enggan Dipilih Lagi

Tanah Air

selama 43 tahun. Kalau masih dibutuhkan 
saya siap membantu," katanya.Ditanya 
kemungkinan dirinya menjabat Ketua DPD 
PDIP Jawa Tengah, dia mengelak. Dia 
mengaku benar-benar ingin melepas 
jabatan di kepengurusan partai.
“Tidak, tidak, saya sudah tidak mau 
dicalonkan lagi," kata dia.
DPC PDIP Surakarta juga telah 
melakukan konferensi cabang untuk 
mengusulkan nama-nama yang akan 
bersaing di bursa ketua di tingkat 
kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat."Di 
DPC ada tujuh nama yang diusulkan, 
terakhir ada nama saya juga, tapi saya 
menolak. Kalau Ketua DPD Jateng kami 
ajukan lagi Pak Bambang Wuryanto," 
katanya.
Sedangkan untuk Ketua Umum DPP 
PDIP, Rudy menilai Megawati masih layak 
memimpin."Tidak perlu ditanya lagi, 
jawabannya tetap Ibu Hajjah Megawati 
Soekarnoputri," pungkasnya.

Partai Demokrat membuka peluang 
merapat ke kubu Joko Widodo-Ma'ruf 
Amin setelah gugatan sengketa pilpres 
yang diajukan paslon Prabowo 
Subianto-Sandiaga Uno ditolak oleh 
Mahkamah Konstitusi. Ketua Dewan 
Kehormatan Partai Demokrat Amir 
Syamsuddin menyatakan, partainya 
terbuka jika ada tawaran dari Jokowi-
Ma'ruf untuk bergabung dalam 
pemerintahan. "Saya kira semua opsi 
terbuka, tanpa perlu kita 
memperlihatkan, mempertontonkan 
kerakusan pada kekuasaan," kata Amir 
kepada Kompas.com, Jumat 
(28/6/2019). Menurut Amir, arah 
partainya kedepan akan sangat 
tergantung pada keputusan Ketua 
Umum Partai Demokrat Susilo Bambang 
Yudhoyono. Namun, SBY juga akan 
tetap berkomunikasi dengan para kader 
terlebih dulu sebelum mengambil 
keputusan. "Seperti biasanya memang 
keputusan strategis selalu ketua umum 
melibatkan dan mendengarkan kader 
utama Demokrat," ucap Amir. Amir 
mengatakan, pada dasarnya menjadi 
partai oposisi atau pun menjadi partai 

Demokrat Berpeluang Gabung Ke Jokowi

pendukung pemerintah sama saja bagi 
Partai Demokrat. Apalagi Demokrat 
sendiri sudah pernah sudah pernah 
merasakan berada di dua posisi itu. 
Demokrat berada di dalam pemerintahan 
saat 10 tahun Ketua Umum Partai 
Demokrat Susilo Bambang Yudoyono 
berkuasa. Namun, setelah SBY pensiun 
dan digantikan Jokowi, partai berlambang 
mercy itu memilih berada di luar 
pemerintahan. "Dimanapun, Demokrat 
selalu bisa menjalankan peranannya," 
kata dia. Dalam sidang pada Kamis 
(27/6/2019) kemarin, Mahkamah 
Konstitusi (MK) telah memutuskan 
menolak seluruh gugatan paslon nomor 
urut 02, Prabowo-Sandi. 
“Mengadili, menyatakan, menolak 
permohonan pemohon untuk seluruhnya," 
ujar Ketua MK Anwar Usman dalam 
sidang putusan. Dengan ditolaknya 
gugatan tersebut, hasil rekapitulasi 
Pilpres 2019 yang ditetapkan KPU tetap 
sah. Dalam hasil rekapitulasi itu paslon 
nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf, 
mengungguli paslon 02, Prabowo-Sandi, 
dengan suara 55,50 persen berbanding 
44,50 persen. 
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 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menjadwalkan pemeriksaan Direktur 
Keuangan PT Waskita Karya (Persero) 
Tbk Haris Gunawan terkait kasus 
dugaan korupsi 14 proyek fiktif yang 
digarap PT Waskita Karya. Haris 
Gunawan bakal diperiksa sebagai 
saksi untuk melengkapi berkas perkara 
tersangka Fathor Rachman (FR) 
selaku mantan Kepala Divisi II PT 
Waskita Karya.
“Yang bersangkutan akan diperiksa 
sebagai saksi untuk tersangka FR," 
ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah 
saat dikonfirmasi, Jumat (28/6).
Belum diketahui kaitan Direktur 
Keuangan PT Waskita Karya dalam 
kasus ini. Diduga, KPK sedang 
menelusuri aliran uang serta konstruksi 
perkara dugaan korupsi 14 proyek fiktif 
yang dikerjakan oleh PT Waskita 
Karya.Selain Haris Gunawan, KPK 
juga memanggil tiga saksi lainnya 
yakni, Mantan Direktur Utama (Dirut) 
PT Aryana Sejahtera Happy Syarief, 

KPK Periksa Direktur PT. Waskita

Direktur PT MER Engineering Ari 
Prasodo, serta Direktur PT Safa 
Sejahtera Abadi Riza Alfarizi. Mereka juga 
akan diperiksa untuk tersangka Fathor 
Rachman.
Sebelumnya, KPK menetapkan General 
Manager of Divison IV Waskita Karya 
Fathor Rachman dan General Manager of 
Finance and Risk Department, Acting 
Corporate Secretary Waskita Karya Yuly 
Ariandi Siregar sebagai tersangka korupsi 
14 proyek fiktif.
Kedua tersangka diduga telah 
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau 
perusahaan yang menyebabkan kerugian 
keuangan negara terkait pelaksanaan 
pekerjaan sub kontraktor fiktif pada 
proyek-proyek yang dikerjakan PT 
Waskita Karya.
Diduga terjadi kerugian keuangan negara 
sekurang-kurangnya Rp 186 miliar dari 
sejumlah pengeluaran atau pembayaran 
PT Waskita Karya kepada perusahaan 
subkontraktor yang melakukan kegiatan 
fiktif.
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 Langkah Prabowo untuk menjadi 
presiden dipastikan gagal setelah 
gugatannya ditolak Mahkamah 
Konstitusi. Mantan Ketua MK Mahfud 
Md menyebut masih banyak peluang 
bagi Prabowo untuk mengabdi kepada 
bangsa."Meda
n pengabdian 
sangat luas di 
negara kita. 
Untuk 
mengabdi 
kepada 
bangsa dan 
negara tidak 
harus menjadi 
presiden. 
Prabowo bisa 
memimpin 
koalisinya di 
DPR untuk 
mengawasi pemerintahan dan 
membenahi berbagai UU. Bisa juga 
bergabung ke eksekutif dengan 
mengirim kadernya di kabinet," kata 
Mahfud kepada wartawan, Jumat 
(28/6/2019). Mahfud mengatakan 
Prabowo punya kekuatan politik yang 
besar berdasarkan hasil Pemilu 2019. 
Menurutnya, kekuatan itu bisa menjadi 
luar biasa jika disinergikan dengan 
kekuatan politik Joko Widodo-Ma'ruf 

Mahfud : Mengabdi Tak Harus Jadi Presiden
Amin."Kalau memang cinta Indonesia, 
harus terus berjuang dengan modal politik 
yang dimiliki. Modal politik Prabowo-Sandi 
besar, dipilih oleh 44,5% dalam pemilu ini. 
Itu dahsyat jika disinergikan dengan modal 
politik Jokowi-Ma'ruf yang dipilih 55,5%. Itu 

akan membuat 
negara dan 
bangsa lebih 
cepat untuk maju," 
ujarnya.
Seperti diketahui, 
MK menolak 
semua 
permohonan 
gugatan hasil 
Pilpres 2019 yang 
diajukan Prabowo 
Subianto-
Sandiaga Uno. 
Dengan putusan 

ini, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin tetap 
memenangi Pilpres 2019.
"Mengadili, menyatakan, dalam eksepsi 
menolak eksepsi termohon dan pihak 
terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok 
permohonan: menolak permohonan 
pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua 
MK Anwar Usman membacakan amar 
putusan dalam sidang gugatan hasil 
Pilpres di gedung MK, Jalan Medan 
Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Avantage Service Agency mencari
pekerja di warehouse.
Hub : Kevin 856 - 308 - 0513

Mantan perdana menteri Israel, Ehud 
Barak, menyatakan akan kembali ke 
panggung politik dengan mencalonkan 
diri sebagai kandidat PM. Dia 
menyatakan siap melawan petahana 
Benjamin Netanyahu yang belum lama 
ini menang dalam pemilihan umum, 
tetapi gagal membentuk pemerintahan 
karena jumlah mitra koalisinya tidak 
mencapai kuorum.
"Ini bukan waktunya hanya berdiam 
diri. Rezim Netanyahu yang fanatik 
buta dan korup harus diganti," kata 
Barak dalam jumpa pers di Tel Aviv, 
seperti dilansir Reuters, Kamis 
(27/6).Barak juga sekaligus 
mengumumkan pembentukan partai 
baru, tetapi masih merahasiakan 
namanya. 
Dia hanya memberi kisi-kisi bakal 
berkoalisi dengan kelompok poros 
tengah dan sayap kiri untuk 
mengalahkan Partai Likud yang 
mendukung Netanyahu.
“Bibi (julukan Netanyahu) waktunya 
sudah tiba, kesempatan terakhir untuk 
Anda mundur tanpa paksaan," kata 
Barak.
Selepas jumpa pers, stasiun televisi 
Israel, Channel 12, menggelar jajak 
pendapat mengukur elektabilitas Barak 
dan partai barunya. 
Hasilnya mereka digadang bakal 
merebut enam dari 120 kursi di 
Parlemen Israel (Knesset).
Akan tetapi, kehadiran kembali Barak 
ke panggung politik diperkirakan bakal 
menggerus peluang pesaing utama 
Netanyahu, Benny Gantz. 
Dalam pemilu belum lama ini, 
perolehan suara Partai Biru Putih yang 
dipimpin Gantz hanya beda tipis 
dengan Partai Likud.
Latar belakang Barak juga sama 
dengan Netanyahu, yakni mantan 
perwira angkatan bersenjata. Dia 
merupakan perdana menteri pada 
1999 sampai 2001 dan pernah menjadi 
ketua Partai Buruh, yang merupakan 
oposisi Partai Likud.Prestasinya saat 

Ehud Barak Ingin Kalahkan Netanyahu

Internasional

itu adalah berhasil menggelar 
perundingan damai dengan Suriah dan 
Palestina. Dia lantas pernah menjadi 
menteri pertahanan pada 2007 hingga 
2013, di masa pemerintahan PM Ehud 
Olmert dan Netanyahu.
Setelah itu Barak memutuskan mundur 
dari politik dan fokus berbisnis. Dia 
mendirikan perusahaan dalam bidang 
keamanan siber, mengembangkan 
teknologi penyelamatan dan gawat 
darurat, serta industri ganja medis.
Di samping berwirausaha, Barak kerap 
mengkritik Netanyahu melalui media 
sosial.
 Di masa lalu, Barak adalah komandan 
Netanyahu ketika sama-sama 
ditempatkan di unit pasukan khusus 
Israel, Sayeret Matkal.Kegagalan Bibi-
sapaan akrab Benjamin Netanyahu-
membentuk pemerintahan salah satunya 
karena ketegangan antara mantan 
Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman 
dan kelompok Yahudi yang ultra-ortodoks. 
Lieberman sendiri dikenal sebagai sayap 
kanan yang sekuler.
Perdebatan yang terjadi adalah 
Lieberman, yang mantan menteri 
pertahanan, hendak memaksa muda-mudi 
Yahudi Ortodoks wajib berdinas di militer. 
Namun, partai beraliran Ultra Ortodoks 
menentang gagasan itu.
Bibi saat ini sedang terjerat sejumlah 
kasus dugaan korupsi.Netanyahu sudah 
bolak-balik diperiksa kepolisian sejak 
skandal korupsi terungkap pada 2017 
silam.

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