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Masih bisa kita ingat bersama betapa 
sengitnya persaingan di Pilpres 2019 
barusan. Jujur banyak masyarakat 
yang capek lahir dan batin sekalipun 
hanyalah rakyat biasa yang mengikuti 
semua perkembangan Pilpres 2019 ini. 
Perang antara kubu 01 dan kubu 02 
begitu sengit terjadi di medsos maupun 
dunia nyata. Istilah cebong kampret tak 
dapat dielakkan lagi. Apa boleh buat. 
Karena “mereka” lah yang memaksa 
keadaan jadi seperti ini. Mereka-
mereka dalam tanda kutip inilah yang 

memaksa kita menarik garis pemisah 
untuk membedakan mana kubu yang 
berpikir tegak dan mana kubu yang 
berpikir terbalik. Dibolak balik semua 
seenak udelnya. Tapi tak mengapa. Toh 
semuanya sudah terjadi. Dan yang 
namanya kompetisi apapun itu memang 
harus dihadapi dengan gagah berani. 
Yang harus kita ingat bersama adalah, 
sejarah demokrasi Indonesia sudah 
mencatat siapa kontestan yang mau 
bersaing secara sehat adu ide, program, 
gagasan dan prestasi, serta siapa 

“I love you, Pak Prabowo. I love you, Pak Jokowi,"

INGAT kedatangan Ahok ke MRT : Ahok 
ingin mengatakan bahwa nanti akan ada 
pertemuan dua kontestan pemilu disini.

MRT :
Menjadi
Ruang

Titiktemu
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kontestan pengecut yang memakai 
cara licik, provokasi, hoax dan fitnahan 
untuk memenangkan pertarungan. 
Orang yang cinta NKRI pasti bahagia 
menjadi pendukung Jokowi, bangga 
jadi Cebong NKRI. Selama kampret 
masih terus terbalik cara berpikirnya, 
maka barisan Cebong NKRI akan 
tetap tegak berdiri menjaga Ibu 
Pertiwi. Jadi jika ingin istilah cebong 
kampret diakhiri, berhentilah 
membolak-balikkan pikiran, perasaan 
dan keadaan. Berhentilah 
membenarkan yang salah dan 
menyalahkan yang benar. Berhentilah 
mencaci maki, menghujat, 

memprovokasi, menyebar berita hoax 
dan fitnahan seenakmu sendiri. Dan yang 
terpenting sekarang ini adalah berhentilah 
membenci Jokowi!!! Karena Jokowi 
adalah Presiden yang sah di negara ini. 
Suka atau tidak suka kita semua wajib 
menghormatinya. Intinya, disadari atau 
tidak, persaingan Pilpres 2019 ini sudah 
membawa dampak yang sangat besar 
bagi perkembangan berbangsa dan 
bernegara. Siapa-siapa yang layak 
disebut sebagai negawaran dan siapa-
siapa yang pantas disebut sebagai warga 
negara Indonesia yang baik bisa terlihat 
dengan sendirinya. Sebelum pertemuan 
sekretaris Kabinet RI, Pramono Anung 

melalui akun Twitter miliknya 

mengatakan akan ada pertemuan yang 
dikenang pada hari ini (kemarin 
maksudnya). Dikabarkan, Presiden 
Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan  
Prabowo Subiantodengan menaiki MRT 
Jakarta dari Lebak Bulus ke FX. Melalui 
akun Twitter miliknya, @pramonoanung, 
"Semoga hari ini menjadi hari yang 
dikenang buat proses demokrasi yang 
semakin dewasa," ujar Pramono Sabtu 
(13/7/2019). Detikcom menulis, 
Pramono mengaitkan hari ini dengan 
pertemuan yang dapat membuat Bangsa 
Indonesia menjadi maju, adil dan 
makmur. "Mudah-mudahan pertemuan 
yang terjadi membuat bangsa ini 
semakin kuat, maju, adil dan makmur 
#pertemuan #indonesia #AlFatihah," 

katanya. Ungkapan Pramono ini 

muncul di tengah penantian akan 
bertemunya Jokowi dan Prabowo 
pascapilpres 2019. Pertemuan 
rekonsiliasi keduanya ini dinilai penting 
untuk menyatukan kembali elemen 
masyarakat yang sempat terpecah saat 
Pilpres 2019. Diketahui, sejak hari H 
pencoblosan Pemilu 2019 hingga 
kemarin, Jokowi dan Prabowo belum 
pernah bertemu. Sempat ada sinyal, 
Jokowi dan Prabowo akan bertemu 
pada acara penetapan presiden dan 
wakil presiden terpilih di Komisi 
Pemilihan Umum (KPU), Minggu 30 
Juni 2019. Sayangnya, rekonsiliasi itu 
pun urung terjadi, sebab Prabowo tidak 
hadir dalam acara tersebut. Sengitnya 
persaingan Pilpres 2019 mulai ada titik 
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harapan mencair. Akhirnya pertemuan 
dua calon Presiden yang bertarung 
dalam Pilpres 2019 terjadi di Hari 
Sabtu, 13 Juli 2019 sekitar pukul 10.08 
WIB di stasiun MRT Lebak Bulus. 
Prabowo Subianto, Capres nomer urut 
02, untuk kali pertama bertemu dengan 
Joko Widodo sejak digelarnya Pilpres 
pertengahan April yang lalu. Prabowo 
tiba terlebih dulu di Stasiun MRT, 
Lebak Bulus, Jakarta Selatan pukul 
09.50 WIB didampingi Kepala BIN 
Jenderal (Purn) Budi Gunawan. Hadir 
juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, 
Waketum Gerindra Edhy Prabowo, dan 
Seskab Pramono Anung. Tak lama 
kemudian Presiden Jokowi tiba. 
Prabowo tampil dengan kemeja lengan 

pendek berwarna putih. Jokowi yang 
sehari-hari juga lebih sering berkemeja 
putih juga mengenakan pakaian yang 
sama. Selain beda potongan lengan, 
yang membuat mereka lain dari salah 
satunya yakni warna celana yang 
dipilih. Prabowo setia dengan celana 
krem kecoklatan sedangkan Jokowi 
tetap bercelana hitam. Kemunculan 
mereka berdua disambut heboh 
teriakan warga. "I love you, Pak 
Prabowo. I love you, Pak Jokowi," pekik 
warga yang hadir. Pertemuan keduanya 
sudah lama dinanti oleh masyarakat, 
termasuk politisi di kedua kubu. 
Pertemuan ini sebagai sinyal 
rekonsiliasi pasca-Pilpres untuk 
mencairkan suasana yang sempat 

memanas selama kontestasi politik 
berlangsung. 

Lalu, apa alasan MRT dipilih 
menjadi lokasi pertemuan? Presiden Joko 
Widodo mengungkapkan, ia yang memilih 
MRT sebagai lokasi pertemuan. Sebab, ia 
tahu persis bahwa Prabowo belum pernah 
menjajal moda transportasi baru Ibu Kota 
itu. 

Keduanya lalu bersalaman. 
Mereka kemudian masuk stasiun MRT 
dengan melakukan cipika cipiki bersama 
di depan gate sebelum masuk stasiun. 
Jokowi-Prabowo bersanding mesra naik 
MRT bersama ke Senayan untuk makan 
siang. 

Bagaimanapun juga dua orang ini 

punya keinginan sayang yang sama 
untuk membangun bangsa. Meski 
berasal dari koalisi yang berbeda, 
namun kini hal-hal itu dikesampingkan. 
Mereka telah bertemu, bercipika-cipiki, 
dan mengobrol lepas. Seolah tak 
pernah ada ketegangan politik di antara 
mereka. MRT, fasilitas publik dipilih jadi 
tempat pertemuan. Bukan di Istana. 
Ibaratnya stasiun MRT adalah tempat 
netral. Bukan tempatnya Jokowi, bukan 
juga tempatnya Prabowo, itu lokasi 
publik. Milik masyarakat bersama. Ini 
seolah jadi simbol bahwa siapapun 
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ra usah 

pemenang Pilpres 2019 yang berhasil 
mendapatkan suara terbanyak adalah 
milik semua lapisan masyarakat. Bahwa 
Jokowi dan Prabowo pun sama-sama 
WNI yang kedudukannya setara. 
Harusnya tak ada lagi dikotomi cebong 
dan kampret setelah ini. Pemilihan 
lokasi ini harus diakui sangat tepat. 
Tidak ada siapa datang ke siapa. Ini 
tempat netral dan adil. Yang ada 
hanyalah dua politisi yang pernah 
sama-sama berkontestasi bertemu di 
suatu tempat. Mereka pun naik MRT 
bersama-sama. MRT adalah icon 
kemajuan bangsa. Bahwa setelah 
sekian puluh tahun Indonesia merdeka, 
akhirnya kita punya fasilitas transportasi 
publik seperti yang dimiliki banyak 
negara maju. MRT adalah simbol 

pembangunan dan kemajuan bangsa. 
MRT juga simbol munculnya budaya 
baru untuk disiplin dan tertib. MRT juga 
merupakan solusi dari keruwetan dan 
kemacetan yang acapkali mengganggu 
mobilitas warga di DKI Jakarta. Maka 
pertemuan di MRT itu sejatinya adalah 
simbol bahwa kini saatnya Indonesia 
bergerak cepat bersama Indonesia Maju 
dengan masinis Joko Widodo. Revolusi 
mental akan terus berjalan meski tak lagi 
jadi jargon pada kampanye 2019. Yang 
kita tekankan ke depan adalah 
membangun Sumber Daya Manusia 
Indonesia yang disiplin, tertib, dan 
mampu bersaing dengan SDM-SDM dari 
negara lain. Bahwa bersama kita bisa 
meraih Indonesia Maju. Berbagai 
masalah yang terjadi di bangsa ini ke 

depannya memang harus dicarikan 
solusi, bukan dijadikan sumber 
perdebatan yang malah memantik 
munculnya konflik horizontal. Bukan 
hanya Jokowi yang gembira, tapi 
Prabowo juga sepertinya girang 
disambut oleh Jokowi. Tidak perlu ada 
rekonsiliasi di pihak manapun. Mereka 
berdua lepas identitas. Rekonsiliasi itu di 
MRT. Artinya, ada dinamika yang ingin 
dipertontonkan. Dari sini kita melihat 
bagaimana Jokowi benar-benar ingin 
melihat bahwa musuh mereka bersama, 
adalah kaum radikalis yang memusuhi 
Ahok. Pesan cantik ini dibawakan oleh 
Jokowi, sambil Prabowo ada di 
dalamnya. Untuk posisi Jokowi, kita 
sudah paham betul bahwa Jokowi 
seorang muslim taat yang baik ini, 
memiliki niat baik dan menyatakan 
sebuah pesan yang Rahmatan Lil 
Alamin. Muslim Nusantara. Damai di 
bumi, untuk seluruh umat. Pesan kuat 
Jokowi ini memberitahu kita bahwa 
musuh kita adalah mereka yang 
menginginkan chaos dan ingin membuat 
Indonesia hancur, yang dimulai dari 
Jakarta, dengan keberadaan si Ahok 
yang pernah tinggal di Balai Kota. 

Presiden Jokowi memetakan dan 
menyatakan musuhnya, melalui cara-
cara yang sangat unik. Tanpa harus 
berkata-kata, Jokowi memberitahu 
melalui gerakan politiknya, dengan 
membungkam mulutnya secara inisiatif. 
Jokowi bungkam dan tidak berbicara. 
Dia berbicara melalui gerak tubuh. 
Masih ingat ketika tiba tiba Ahok datang 
ke MRT. Kita semua bahkan tidak tahu 
maksud dari kedatangan Ahok ke MRT 
minggu lalu. Mungkin Ahok ingin 
mengatakan bahwa nanti akan ada 
pertemuan dua kontestan pemilu disini. 
Melihat Jokowi, kita melihat bagaimana 
Jokowi menciptakan simbol simbol 
kekayaan dari bahasa tubuh. Bahasa 
itu bukan hanya berbicara mengenai 
kata-kata, seperti yang sering 
dibicarakan Prabowo. Kata-kata yang 
terucap dari bibir mulut Prabowo, 
ternyata kalah dengan kata-kata yang 
disampaikan dalam gerak tubuh 
Jokowi. Secara makrokosmos dan 
mikrokosmos, Jokowi 
mempertontonkan keutuhan dirinya 
sebagai manusia. Manusia tidak hanya 
dilihat dari mulutnya saja. Tapi manusia 
dilihat dari kata-katanya. Dengan 
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pertemuan antara Jokowi dan Prabowo 
di MRT bikinan Ahok, MRT juga 
merupakan hasil karya yang dimulai 
pembangunannya saat Ahok masih 
duduk di pemerintahan sebagai 
pemimpin DKI. Suka atau tidak suka, 
mau atau tidak mau, benci ataupun 
rindu, semua orang mengakui bahwa 
tanpa tangan dingin Ahok maka 
kemungkinan besar awal proyek MRT 
akan mangkrak alias mundur seperti 
undur-undur ndak jadi-jadi. Setidaknya 
Ahok turut serta membidani kelahiran 
proyek MRT. Selain itu dulu Ahok 
pernah menjadi kesayangan Prabowo 
di Gerindra loh. Tentunya memori itu 
tidak akan pernah mampu dihapus dari 
ingatan Prabowo. Setiap manusia yang 
punya hati nurani pasti mengingat 

kejadian-kejadian yang pernah 
dialaminya. Apalagi bila menyangkut 
seseorang yang unik seperti Ahok. Kita 
menemukan satu hal menarik, 
bagaimana interpretasi Jokowi terhadap 
melawan radikalisme yang merongrong 
NKRI ini, sangatlah nyata. Setibanya di 
Stasiun MRT Senayan, Jokowi dan 
Prabowo menggelar konferensi pers. 
Jokowi yang pertama menyampaikan 
pidatonya. Yang pertama bicara adalah 
Jokowi : Pertemuan saya dengan Bapak 
Prabowo Subianto pada pagi hari ini 
adalah pertemuan seorang sahabat, 
pertemuan seorang kawan, pertemuan 
seorang saudara, yang sebetulnya ini 
sudah kita rencanakan lama. Tetapi Pak 
Prabowo juga sibuk, sering mondar 
mandir keluar negeri. Saya pun juga 
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begitu, perga-pergi dari Jakarta ke 
daerah dan ada juga yang keluar 
sehingga pertemuan yang telah lama 
kita rencanakan itu belum bisa 
terlaksana. Dan alhamdulillah pada 
pagi hari ini kita bisa bertemu dan 
mencoba MRT karena saya tahu Pak 
Prabowo belum pernah nyoba MRT. 
Yang kedua setelah kontestasi, 
kompetisi di Pilpres, kita tahu kompetisi 
di Pilpres adalah kompetisi yang harus 
ngomong apa adanya, kompetisi yang 
sangat keras baik di antara kami 
maupun di antara pendukung. Oleh 
sebab itu, setelah Pilpres selesai, 
silahturahmi antara saya dengan Bapak 
Prabowo Subianto bisa kita lakukan 
pada pagi hari ini, alhamdulilah. Sekali 
lagi sebagai sahabat, sebagai kawan, 
sebagai saudara, saya sangat 
berterima kasih sekali atas pengaturan 
sehingga kami bisa bertemu dengan 
Bapak Prabowo Subianto. Dan, kita 
juga berharap agar para pendukung 
juga melakukan hal yang sama karena 
kita adalah saudara sebangsa dan 
setanah air. Tidak ada lagi yang 
namanya 01, tidak ada lagi yang 

namanya 02. Tidak ada lagi yang 
namanya cebong, tidak ada lagi, tidak 
ada lagi yang namanya kampret. Yang 
ada ada adalah Garuda, Garuda 
Pancasila. Marilah kita rajut, kita 
gerakkan kembali persatuan kita sebagai 
sebuah bangsa. Karena kompetisi 
global, kompetisi antarnegara sekarang 
ini semakin ketat sehingga memerlukan 
sebuah kebersamaan dalam memajukan 
negara ini dalam membangun negara 
yang kita cinta ini. Saya rasa itu sedikit 
yang bisa saya sampaikan, terima kasih. 
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh. Lalu disambut Prabowo : 
Assalamualaikum warahmatullahi 
wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita 
sekalian. Shalom. Om swastiyastu. Yang 
saya hormati Bapak Jokowi, Presiden RI. 
Saudara-Saudara sekalian, sebangsa 
dan setanah air. Hari ini sebagaimana 
Saudara saksikan, saya dan Pak Jokowi 
bertemu di atas MRT. Ini juga gagasan 
beliau. Beliau tahu bahwa saya belum 
pernah naik MRT, jadi saya terima kasih. 
Saya naik MRT, luar biasa. Kita bangga 
bahwa Indonesia akhirnya punya MRT 
yang bisa membantu kepentingan 

rakyat. Walaupun  pertemuan ini seolah-
olah tidak formal, tetapi saya kira 
memiliki suatu dimensi dan arti yang 
sangat  penting. Ada yang bertanya, 
“Kenapa Pak Prabowo belum ucapkan 
selamat atas ditetapkannya Pak Jokowi 
sebagai Presiden 2019-2024?”. Saya 
katakan, saya ini bagaimanapun, ada 
“ewuh pekewuh” ada “toto kromo”. Jadi, 
kalau ucapan selamat, maunya langsung 
tatap muka. Saudara-Saudara, dikatakan 
beliau bahwa kita bersahabat dan kita 
berkawan. Memang kenyataan sepeti itu. 
Jadi kalau kita kadang-kadang bersaing, 
kadang-kadang saling mengritik, itu 
tuntutan politik dan demokrasi. Tetapi 
sesudah berkompetisi dan bertarung 
dengan keras kadang-kadang, tetapi kita 
tetap dalam kerangka keluarga besar RI. 
Kita sama-sama anak bangsa. Kita 
sama-sama patriot dan sama-sama ingin 
berbuat terbaik untuk bangsa. Saya 
mengerti, banyak yang mungkin masih 
emosional. Kita mengerti banyak hal 
yang kita harus perbaiki. Intinya, saya 
berpendapat bahwa antara pemimpin 
kalau hubungannya baik, kita bisa saling 

ingatkan. Kalau beliau mau ketemu 
saya, ya saya akan manfaatkan untuk 
menyampaikan hal-hal demi kebaikan 
bersama. Jadi, saya ucapkan selamat 
bekerja. Menjadi presiden itu 
mengabdi. Masalah yang dipikul 
besar. Kami siap membantu kalau 
diperlukan. Mohon maaf kalau kira 
mengkritisi Bapak sekali sekali. Kan 
demokrasi butuh suatu cek and 
balances.Saya kira demikian dari 
saya, oke." Presiden Jokowi 
menyatakan bahwa tidak ada lagi 
istilahnya “cebong dan kampret” yang 
ada adalah Garuda Pancasila. 
Prabowo menyatakan yang ada 
adalah Merah Putih. Ke dua kata ini 
merupakan Kode Keras loh. Kenapa? 
Karena Indonesia adalah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
dengan dasar Pancasila dan lambang 
Burung Garuda yang membawa 
sehelai kain bertuliskan Bhinneka 
Tunggal Ika dengan artinya Berbeda-
Beda Tetapi Satu. Selain itu Merah 
Putih adalah Bendera NKRI merah 
berarti berani dan putih berarti suci. 
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Ingat ya Merah Putih bukan hitam atau 
warna lain. Jadi kalau Jokowi dan 
Prabowo sudah jelas-jelas menyatakan 
Garuda Pancasila dan Merah Putih, 
monggo yang anti atau kontra Garuda 
Pancasila dan Merah Putih silakan pergi 
dari bumi kita tercinta ini. Lalu bagaimana 
dengan kelompok radikal ini? Sebetulnya 
kelompok radikal itu memang sukanya 
mendompleng dan menyusup. Di mana-
mana yang hobinya ngumpet-ngumpet 
main pintu belakang umumnya punya 
maksud jelek alias kagak ada bener-
benernya. Mereka memang sengaja 
menciptakan kekacauan dan 
perpecahan supaya negara ini mudah 
untuk dikuasai. Mereka hanya 
mementingkan diri mereka sendiri. Saat 

ini jelas-jelas mereka sudah 
berkembang biak di sektor pendidikan 
dan kebudayaan karena bila keduanya 
berhasil mereka kuasai maka negara ini 
akan kehilangan pertahanan 
terakhirnya. Pembiaran selama ini 
harus segera dihentikan. Kita harus 
berjuang dengan orang-orang yang 
berpegang teguh kepada NKRI dan 
Garuda Pancasila. Pertemuan ini juga 
membawa harapan kedepannya 
Bangsa Indonesia semakin solid 
menghadapi kaum radikal. Kita 
mendukung Pak Jokowi dalam 
memberantas radikalis dan menghargai 
Pak Prabowo yang akhirnya memilih 
untuk tetap mementingkan persatuan 
dan kesatuan bangsa. Pertemuan ini 
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justru merupakan langkah awal 
perjuangan berat untuk 
mempertahankan NKRI. Terharu sendiri 
jadinya melihat pertemuan dua anak 
manusia ini. Dengan legowo Prabowo 
akhirnya mengucapkan selamat kepada 
Jokowi atas terpilihnya menjadi 
Presiden periode 2019-2024. Semoga 
pertemuan ini ditindaklanjuti dengan 
langkah nyata dalam menyelamatkan 
bangsa dengan melakukan 
pembaharuan besar-besaran terutama 
di bidang pendidikan dan pelestarian 
budaya bangsa. Sudah terlalu lama 
pendidikan dan kebudayaan tidak 
mendapatkan perhatian yang 
semestinya. Sudah sewajarnya bahwa 

pendidikan berlaku untuk semua dan 
tidak eksklusif. Sudah seharusnya 
bangsa kita menghormati sejarah dan 
budaya bangsa sendiri yang kaya 
dengan nilai-nilai luhur Ketuhanan 
Yang Maha Esa. Sudah saatnya 
manusia Indonesia menjadi manusia 
yang adil dan beradab. Sudah 
waktunya keadilan menjadi milik 
semua rakyat Indonesia. Sudah 
dasarnya kebijaksanaan dan 
permusyawaratan kembali menjadk 
dasar di dalam masyarakat 
Indonesia. Sudah pasti bahwa tidak 
ada lagi satu ataupun dua karena 
yang ada adalah tiga Persatuan 
Indonesia.
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Sabtu, Minggu : 8am- 8pm
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Buka 3pm - 8pm
Tutup 12:30 pm - 3pm
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Banyak dari kita yang terlambat 
menyadari penyakit usus buntu. Padahal, 
kondisi ini bermula dari masalah di perut 
yang jika terus didiamkan akan 
memberikan masalah pada bagian tubuh 
lainnya. 
Penyakit usus buntu yang sudah parah, 
mengharuskan Anda untuk menjalani 
operasi usus buntu.
Namun, jika Anda mampu mendeteksi 
penyakit ini lebih cepat sebelum terlanjur 
parah, ada beberapa langkah alami yang 
bisa dilakukan guna meredakan rasa sakit 
akibat penyakit ini. 
Hal ini dapat Anda lakukan sebelum Anda 
memeriksakan diri ke dokter. 
Pada dasarnya, usus buntu harus 
mendapatkan penanganan khusus dari 
dokter. 
Berikut adalah daftar bahan-bahan yang 
telah terbukti bermanfaat dalam 
meredakan gejala-gejala usus buntu.
1. Jahe
Komponen anti-inflamasi dalam jahe, 
mampu membantu meredakan penyakit 
radang kronis. 
Penggunaan jahe sebagai pengobatan 
alami untuk gangguan metabolisme, 
sangat baik bagi mereka yang menderita 
sakit akibat usus buntu. Baik 
mengonsumsi irisan jahe, atau 
meminumnya dalam bentuk teh jahe, 
semuanya sangat baik untuk mengurangi 
ketidaknyamanan dalam tubuh akibat 
penyakit usus buntu.
2. Kacang hijau
Kacang hijau bertindak sebagai agen 
antibakteri. Oleh karena itu, 
mengonsumsinya bisa membantu 
mendinginkan dan menenangkan perut 
Anda. 
Konsumsi kacang hijau satu kali dalam 
sehari sangat direkomendasikan untuk 

Cara Meredakan Sakit Usus Buntu

Anda, terlebih yang memiliki penyakit 
usus buntu.
3. Madu dan lemon
Konstipasi dianggap sebagai salah 
satu penyebab dari penyakit usus 
buntu. Madu dan lemon, telah terbukti 
memperbaiki konstipasi atau sembelit 
dan meringankan buang air besar.
 Jadi secara tidak langsung, campuran 
madu dan lemon juga bisa membantu 
dalam meredakan gejala-gejala usus 
buntu. Segelas air hangat yang 
dibubuhi madu dan lemon setiap pagi 
bisa meredakan ketidaknyamanan 
akibat radang usus buntu dan 
membantu Anda buang air besar 
secara teratur.
4. Jus sayuran
Ketika Anda menderita radang usus 
buntu, diet kaya serat adalah cara 
terbaik untuk menjaga aliran alami dari 
sistem pencernaan Anda. Sayuran 
seperti wortel, mentimun, buah bit, 
lobak, dan bayam adalah sumber serat 
yang baik.
 Memakannya dapat membantu 
menghilangkan rasa sakit, 
mendetoksifikasi darah, melawan 
infeksi dan meningkatkan pencernaan 
secara keseluruhan. 
Mengonsumsi jus sayuran setiap hari 
dapat sangat membantu mengurangi 
rasa sakit akibat radang usus buntu.
5. Daun mint
Semua orang menyadari efek sejuk 
yang diberikan oleh daun mint. Daun 
mint memang bekerja sangat baik 
dalam melepaskan gas dan 
memulihkan proses pencernaan Anda. 
Untuk menghilangkan rasa sakit akibat 
radang usus buntu, rendam 4-5 daun 
mint dalam secangkir air hangat dan 
minum dengan sedikit tambahan madu.
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Tanah Air

Jantung menjadi salah satu organ yang 
wajib Anda jaga kesehatannya. 
Kesehatan jantung yang terjaga dapat 
menentukan kesehatan tubuh Anda 
secara keseluruhan. Melakukan 
olahraga kardio terbukti dapat menjaga 
kesehatan jantung Anda. Selama ini 
olahraga kardio identik dengan 
olahraga lari. Padahal masih banyak 
olahraga kardio lainnya. Bila Anda 
merasa bosan dengan olahraga lari, 
masih ada pilihan olahraga kardio yang 
bisa Anda lakukan.
Pilihan olahraga kardio tersebut di 
antaranya adalah:
1. Sepeda
Sepeda merupakan salah satu 
olahraga yang menjadi favorit banyak 
orang. Anda bisa bersepeda bersama 
keluarga. Bersepeda juga bisa 
dilakukan di sekitar rumah atau di jalan 
saat hari bebas kendaraan. Bila Anda 
tidak suka berolahraga sepeda di luar 
rumah, Anda bisa menggunakan 
sepeda statis di dalam rumah atau di 
pusat kebugaran.
2. Berenang
Bukan hanya menyehatkan, berenang 
juga bisa menjadi salah satu olahraga 
yang menyegarkan. Saat ini pun 
terdapat banyak sarana olahraga 
berenang umum yang dapat Anda 
manfaatkan. Berenang juga bisa mulai 
diajarkan sejak anak-anak.

Olahraga Kardio Selain Lari

3. Jalan cepat
Jalan cepat adalah olahraga termurah 
yang dapat Anda pilih. Anda hanya 
memerlukan sepatu olahraga yang 
memadai untuk melakukan jalan cepat. 
Lakukan jalan cepat secara rutin minimal 
30 menit setiap hari untuk mendapatkan 
kesehatan jantung.
4. Polo air
Polo air mungkin masih menjadi jenis 
olahraga yang asing bagi masyarakat 
Indonesia. Tapi olahraga permainan 
yang satu ini akan sangat 
menyenangkan karena dilakukan secara 
berkelompok. Ajaklah teman dan 
keluarga untuk bermain olahraga yang 
satu ini.
5. Trampolin
Saat ini trampolin sedang menjadi 
olahraga yang tren di Indonesia. Ada 
banyak tempat bermain trampolin yang 
bermunculan. Trampolin juga bisa 
dilakukan oleh segala usia. Maka, Anda 
bisa mengajak seluruh anggota keluarga 
untuk melakukan olahraga ini.
Kelima olahraga tersebut di atas bisa 
menjadi pilihan olahraga kardio Anda 
sehari-hari. Namun, Anda baru akan 
mendapatkan manfaatnya bila Anda 
konsisten melakukannya setiap hari. 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
bahkan menyarankan Anda untuk 
berolahraga setiap hari minimal selama 
30 menit.

Ketua Gerakan Nasional Pengawal 
Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad 
Martak menyatakan bahwa pihaknya 
sudah tidak berada dalam barisan 
pendukung Prabowo Subianto. Sikap itu 
seirama dengan Pilpres 2019 yang telah 
usai digelar.
"(Pilpres 2019) Selesai, ya sudah," tutur 
Yusuf saat menghubungi 
CNNIndonesia.com, Sabtu (13/7).
Diketahui, Yusuf merupakan salah satu 
orang yang kerap mendatangi kediaman 
Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta 
selama Pilpres 2019 berjalan. Dia pun 
termasuk orang yang mendampingi 
Prabowo saat mengklaim kemenangan 
Pilpres 2019 tak lama setelah 
pemungutan suara dilakukan pada 17 
April lalu.Selain itu, Ijtima Ulama yang 
mendukung Prabowo-Sandi pada Pilpres 
2019 pun diinisiasi oleh Yusuf. Tidak 
ketinggalan, dalam Badan Pemenangan 
Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Yusuf 
juga terdaftar sebagai anggota Dewan 
Pengarah.Meski begitu, Yusuf 
mengklaim pihaknya tidak pernah berada 

GNPF Mundur Dari Barisan Prabowo

dalam satu kongsi dengan Prabowo-
Sandi. Dia mengatakan GNPF Ulama 
hanya berada dalam jalur perjuangan 
yang sama pada Pilpres 2019 
lalu."Tidak pernah kongsi. Satu alur 
perjuangan, iya," kata Yusuf.
Diketahui, Joko Widodo dan Prabowo 
Subianto baru saja mengadakan 
pertemuan Stasiun MRT, Jakarta, 
Sabtu siang (13/7). Mereka lalu 
menyantap makan siang bersama di 
bilangan Senayan, Jakarta.
Jokowi dan Prabowo sudah tidak 
tampak seperti rival. Mereka 
bersalaman, berpelukan, dan 
berbincang seraya diselingi gelak tawa.
Mengenai hal itu, Yusuf belum mau 
berkomentar banyak. GNPF Ulama 
juga menarik diri dari barisan 
pendukung Prabowo-Sandi bukan 
karena kecewa dengan sikap Prabowo 
yang mau berjumpa dengan Jokowi.
“Itu adalah hak dia. Kami belum 
menentukan sikap karena belum 
membahasnya. Santai-santai saja," 
kata Yusuf. 
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Menteri Tenaga Kerja (Menaker) 
Amerika Serikat (AS), Alexander 
Acosta, mengumumkan pengunduran 
dirinya pada Jumat (12/7).Acosta 
mundur karena diduga terlibat kasus 
suap kasus pebisnis Jerrey Epstein 
yang dituduh melakukan penghinaan 
seksual untuk puluhan gadis di bawah 
umur.Pada 2008, Acosta menjadi 
pengacara yang membela pebisnis 
tersebut. Dia diduga secara diam-diam 
melakukan suap untuk meringankan 
hukuman kliennya itu.
Presiden Donald Trump berdiri 
mendampingi Acosta saat 
mengumuman pengunduran diri dan 
perpisahannya dengan Gedung Putih. 
Presiden menerangkan Acosta telah 
menjadi menteri tenaga kerja yang 
hebat.“Saya benci melihat ini terjadi. 
Saya tidak meminta Acosta untuk 
meninggalkan kabinet," kata Trump.
Trump awalnya membela Acosta. Tetapi 
tekanan dari Parlemen AS membuat 
Trump mengatakan akan mengawasi 
penanganan kasus Acosta untuk Tekad 

Menaker AS Mundur Karena Suap

bulat pada 2008 tersebut.
Acosta menerangkan pengunduran 
dirinya akan efektif dalam tujuh hari ke 
depan. Dia mengakui tidak berpikir bahwa 
langkahnya dalam penanganan Perkara 
Epstein telah mengganggu pekerjaannya 
sebagai menteri tenaga kerja. Acosta 
menyampaikan permintaan maaf karena 
tidak dapat meneruskan tugasnya untuk 
membawa peningkatan ekonomi dan 
membuka lapangan kerja di AS.
"Maksud saya di sini, hari ini, kita 
mempunyai ekonomi yang luar biasa dan 
fokus Penting ada penciptaan lapangan 
kerja,” ujar Acosta.
Para anggota parlemen dan kandidat 
Calon Presiden dari Partai Demokrat telah 
menuntut supaya Acosta mengundurkan 
diri terkait penanganan hukum atas kasus 
Epstein.Menurut seorang hakim federal, 
tindakan Acosta telah menabrak hukum 
federal karena tidak memberi tahu korban 
bahwa pengaturan pembayaran ganti rugi 
tersebut dilakukan atas nama Epstein. 
Departemen Kehakiman AS juga telah 
menyelidiki kasus tersebut.

Pemerintah Amerika Serikat bisa 
kehabisan uang pada awal September ini 
kecuali jika Kongres mengizinkan utang 
lagi, kata Menteri Keuangan Steven 
Mnuchin, Jumat (12/7/2019) waktu 
setempat.Sejak Maret lalu, Kementerian 
Keuangan sudah melakukan sejumlah 
upaya luar biasa untuk menjaga 
ketersediaan dana tunai agar bisa 
membayar tagihan-tagihan, setelah 
menyentuh batas utang US$ 22 triliun 
yang ditetapkan Kongres.
Para pejabat mengingatkan bahwa kalau 
batasan utang ini tidak dinaikkan, AS 
akan mengalami default atau gagal 
membayar utang-utangnya untuk 
pertama kali dalam sejarah, dan mereka 
meminta Kongres untuk bertindak 
sebelum masa reses musim panas bulan 
ini."Berdasarkan proyeksi-proyeksi 
terbaru, muncul skenario bahwa kita bisa 
kehabisan dana tunai awal September, 

AS Terancam Kehabisan Dana 
sebelum masa sidang Kongres dibuka 
lagi," kata Mnuchin dalam suratnya 
kepada Ketua DPR Nancy Pelosi.
Hari sebelumnya Pelosi mengatakan 
sedang menggarap finalisasi 
kesepakatan untuk meningkatkan batas 
atas utang pemerintah, sebelum masa 
reses DPR 26 Juli.
Masa sidang berikutnya baru akan 
dimulai pada 9 September.
Pada 2011, 
Amerika Serikat sudah kehilangan 
peringkat utang AAA ketika para 
anggota Kongres masih berdebat untuk 
menaikkan batas utang.
Secara tradisi pemerintah federal selalu 
menjalankan anggaran yang defisit, 
sehingga tidak punya pilihan lain 
kecuali berutang untuk membiayai 
operasional pemerintahan termasuk 
gaji, tunjangan pensiun, dan biaya-
biaya lain yang disetujui Kongres.
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Kementerian Hukum Amerika Serikat 
dilaporkan tengah mengusut dugaan 
keterlibatan Deutsche Bank dalam 
skandal korupsi 1 Malaysia 
Development Berhad (1MDB). Mereka 
diduga melanggar aturan keuangan 
internasional.Seperti dilansir AFP yang 
mengutip laporan surat kabar Wall 
Street Journal, Kamis (11/7), 
Kementerian Hukum AS saat ini tengah 
menyelidiki dugaan apakah keterlibatan 
Deutsche Bank tergolong korupsi atau 
pencucian uang dalam kasus 1MDB. 
Mereka diduga membantu lembaga itu 
menghimpun dana sebesar US$1,2 
miliar (sekitar Rp16,8 triliun) pada 
2014, padahal saat itu banyak pihak 
sudah meragukan kemampuan 
pengelolaan uang 1MDB.
"Deutsche Bank akan bekerja sama 
dalam penyelidikan. 1MDB 
menyampaikan materi yang keliru 
kepada pejabat Deutsche Bank terkait 
transaksi mereka dengan kami," 
demikian isi pernyataan Deutsche 
Bank.Proses penyelidikan itu dibantu 
oleh mantan bankir Deutsche Bank, 
Tim Leissner, yang mengaku bersalah 
karena terlibat dalam skandal 1MDB. 

Jaksa penyidik kini menelusuri peran 
mantan rekan kerja Leissner merupakan 
mantan Kepala Perwakilan Asia Pasifik 
Deutsche Bank, Tan Boon-Kee.Tan yang 
merupakan seorang perempuan 
dilaporkan mengundurkan diri dari 
Deutsche Bank tahun lalu setelah dia 
diketahui menjalin kontak dengan 
mantan pakar keuangan Malaysia, Low 
Taek Jho alias Jho Low.
 Low adalah tokoh kunci skandal ini dan 
saat ini berstatus sebagai 
buronan.Deutsche Bank akhir-akhir ini 
kerap terlilit masalah. Pada Juni lalu, 
Senator fraksi Demokrat di Kongres 
meminta Bank Sentral AS turun tangan 
memeriksa transaksi mencurigakan 
antara Deutsche Bank dan Presiden 
Donald Trump dan sang menantu, Jared 
Kushner.Deutsche Bank pada akhir 
pekan lalu juga menyatakan akan 
melakukan pemutusan hubungan kerja 
18 ribu pegawainya pada 2011. 
Alasannya demi mempertahankan 
keuntungan.Diduga keputusan itu 
diambil sebagai langkah terakhir setelah 
rencana dan negosiasi merger dengan 
sesama bank Jerman, Commerzbank, 
gagal di awal tahun ini. 

Deutsche Bank Diduga Terlibat Skandal 1MDB 

Internasional

 Persaudaraan Alumni 212 memilih 
berpisah jalan dengan Prabowo 
Subianto, setelah Ketua Gerindra itu 
bertemu dengan Joko Widodo di Stasiun 
MRT, Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7) 
pagi.PA 212 merupakan salah satu 
kelompok Islam yang aktif mendukung 
Prabowo saat Pilpres 2019. Selain PA 
212, kelompok Islam lain yang 
mendukung Prabowo saat itu adalah FPI 
dan GNPF Ulama."Kami PA 212 serta 
alumnus dan simpatisan 212 tidak 
tunduk apalagi patuh kepada 
Kertanegara. Kami hanya tunduk kepada 
imam besar Rizieq Shihab yang saat ini 
berada di kota suci Mekkah," kata Damai 
Hari Lubis, Kepala Divisi Hukum PA 212, 
dalam keterangan tertulis yang diterima 
CNNIndonesia.com. "Atas peristiwa 
pertemuan Prabowo Subianto dan 
Presiden Jokowi, kami sampaikan 
selamat tinggal Prabowo Subianto," 
ujarnya lagi.Damai menuturkan PA 212 
akan tetap berjuang melawan rezim yang 
menurutnya telah melakukan tindakan 
suka-suka dalam penegakan hukum. 
Tindakan suka-suka itu antara lain 
kriminalisasi dan persekusi ulama dan 
aktivis."Serta penegakan hukum yang 
ada selama ini, yang kami rasakan berat 
sebelah. Tajam ke bawah terhadap 

PA 212 : Selamat Tinggal Prabowo

Tanah Air

oposan dan tumpul ke pendukung," 
kata Damai.Dia melanjutkan, PA 212 
merasa tersakiti jika pertemuan itu 
ternyata merupakan rekonsiliasi antara 
Prabowo dan Jokowi. Terlebih, kata 
dia, Prabowo belum sempat bertemu 
dengan para ulama pendukungnya. 
"Kami selaku Kadivhum PA 212 agak 
kecewa dan mungkin sejatinya beliau 
kurang paham tentang hakekat atau 
makna sami'na waato'na yang pernah 
dinyatakannya dalam beberapa 
kesempatan," kata Damai merujuk 
pernyataan Prabowo beberapa waktu 
lalu.Damai menuturkan sami'na 
wato'na artinya adalah 'kita dengar dan 
diikuti apa yang disampaikan oleh para 
ulama'. Dalam konteks yang diucapkan 
Prabowo, kata Damai, ulama yang 
dimaksud adalah yang mendukung 
Prabowo di Ijtimak Ulama 1 dan 2. 
Ulama di bawah komando Rizieq 
Shihab."Nyatanya Prabowo Subianto 
tinggalkan pendapat atau belum ada 
tabayyun dengan para ulama 
pendukungnya. Sekali lagi kami yang 
mewakili umat atau alumnus 212 yang 
masih konsisten kepada para ulama 
Ijtimak Ulama 1 dan 2, mengucapkan 
selamat tinggal Prabowo Subianto," 
ujar Damai. 
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Apa Kata Bintang Anda

Warga salah satu perumahan di Daan 
Mogot, Jakarta Barat (Jakbar) 
memasang spanduk penolakan terhadap 
keberadaan penampungan pencari 
suaka di dekat wilayah mereka. Kepala 
Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah, 
mengingatkan warga soal aspek 
kemanusiaan.
"Yang dilakukan oleh pemerintah ini kan 
aspek kemanusiaan sesungguhnya. 
Karena kemanusiaan kita coba 
memposisikan kalau kita berada pada 
seperti mereka itu. Siapa coba yang 
senang berada di negara orang lain 
dengan ketidakpastian, itu yang saya 
berharap semua bisa memaklumi 
kondisinya," kata Irmansyah, Sabtu 
(13/7/2019) malam.
Dia mengatakan telah melihat spanduk 
penolakan tersebut secara langsung. 
Irmansyah menyebut penolakan itu 
merupakan hak warga, namun dia 
mengimbau warga bisa membantu para 
pencari suaka tersebut sebagai sesama 
manusia.
"Ada spanduk dan sebagainya itu bagian 
daripada hak untuk menyampaikan 
pendapat ya saya pikir silakan saja, dari 
sisi pribadi ya, kita pun tidak melarang 
itu. Tapi yang kita mengimbau sesama 
manusia tentu kita harus bisa merasakan 
apa yang dirasakan orang lain. 
Walaupun bukan satu, katakanlah tidak 

Warga Daan Mogot Tolak Pencari Suaka

satu kewarganegaraan dengan kita, 
tapi sebagai sesama manusia kita 
harus memahami," ucapnya.
Irmansyah juga menjelaskan alasan 
pihak Pemprov DKI belum memberi 
sosialisasi yang memadai kepada 
warga sebelum menempatkan para 
pencari suaka ke lokasi itu. Dia 
mengatakan pemindahan dilakukan 
secara darurat dan tiba-tiba.
Ini satu hal yang bisa dianggap sebagai 
keadaan darurat ya. Mereka 
dipindahkan dari Jalan Kebon Sirih 
walau akhirnya bertambah-bertambah 
tapi ini bisa dikatakan darurat gitu. Oleh 
karenanya, barang kali proses sosialiasi 
itu kan bisa kita lakukan setelah ada di 
sana, dikomunikasikan," ucapnya.
Dia menyebut pihak Pemprov DKI 
terbuka untuk berdiskusi terkait 
permasalahan yang ada. Irmansyah 
juga mengatakan telah membuat aturan 
agar para pencari suaka tidak boleh 
keluar dari lokasi penampungan setelah 
pukul 17.00 WIB. Penjagaan akan 
dilakukan oleh petugas.
Irmansyah kemudian menyatakan 
posisi Dinsos DKI adalah untuk 
membantu pelayanan dasar para 
pencari suaka. Namun, dia menyebut 
penanganan nasib para pencari suaka 
ini sebenarnya berada pada pemerintah 
pusat dan UNHCR (United Nations 

Tanah Air

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Peluang terbuka lebar bagi Anda jika 
Anda mau berusaha keras untuk 
mendapatkannya. Strategi baru 
memangsangatdiperlukan.
Cinta: Perlu kejujuran bagi kedua 
pasangan. 

Mungkin saat ini jalannya terasa berat, 
tetap berpikir positif saja Cinta 
pertengkaran sering menyapa Anda dan 
pasangan. Sebenarnya semua itu dapat 
Anda lalui. Karena Anda berdua saling 
mencintai dan memahami

menyimpan permasalahan sendiri 
tentunya bukan hal yang baik dalam 
dunia karier, karena Anda tidak bekerja 
sendirian, Jangan sampai saat Anda 
ingin meluruskan masalah namun 
malah membuatnya menjadi kacau.
Cinta: Coba kendalikan emosi Anda dan 
jangan terlampau sensitif.

Jika Anda diminta untuk memilih mana 
yang harus di prioritas bagi Anda, 
sepertinya Anda akan memilih 
pekerjaanCinta: Cobalah untuk lebih 
fokus dan menjaga hati Anda. 
Kesetiaan Anda akan diuji dan 
berusahalah untuk dapat melewatinya.

Minggu ini akan Anda lewati dengan 
banyak proses pembelajaran, di 
antaranya Anda akan belajar melihat 
sesuatu dari sudut pandang orang lain. 
ada baiknya Anda lebih mampu untuk 
lebih objektif dan memandang dari 
segala sisi. 
Cinta: Tampaknya ini akan menjadi 
kencan yang sangat lebih 
menyenangkan.

Nampaknya saat ini Anda adalah satu-
satunya orang dalam keluarga yang 
bisa melakukan banyak hal bagi yang 
lainnya. Kondisi mereka memang lagi 
kurang beruntung selayaknya bisa Anda 
tolerir. Cinta: Tetap saling 
memperhatikan seperti sebelumnya. 

Dan tampaknya semakin hari semakin 
harmonis.

Staminamu yang sedang baik membuat 
Anda terdorong melakukan banyak hal 
yang selama ini Anda tunda. Selama 
Anda mampu, kenapa nggak? 
Cinta: Anda wajar untuk cemburu pasa 
pasangan.Anda harus lebih dewasa 
dalam berpikir.

Cobalah proporsionalkan dalam 
membagi waktu antara pekerjaan dan 
waktu santai. Sesal kemudian tidak 
berguna, jadi kenapa tidak Anda mulai 
dari sekarang?
Cinta: Hubungan Anda berada di ujung 
tanduk. Ubah sikap Anda bila masih 
mendambakannya bersama.

Akan ada persoalan baru. Keuangan 
Anda mengkhawatirkan.Cari setiap 
peluang yang ada, jadikan hal tersebut 
sesuatu yang menguntungkanCinta: 
Jangan terlena pada situasi sekarang. 

Pangkas rencana pengeluaran yang 
tidak penting. Kesabaran dan 
ketenangan akan membawa banyak hal 
positif di minggu ini .Cinta: Pasangan 
Anda berbuat ulah lagi? Tenang sabar 
jangan terburu membuat keputusan 
yang salah di kemudian hari. 

Berikan sedikit kesenangan buat diri 
sendiri, agar semangat kerja Anda pulih 
kembali
Cinta: Pasangan Anda bertindak sedikit 
aneh di minggu ini. Ingat untuk lebih 
sabar menghadapinya yang paling 
utama. 

Cobalah untuk tidak terlalu boros. 
Beberapa hari ke depan akan ada 
pengeluaran yang cukup besar. Jangan 
lupa beramal. 
Cinta: Jalani hidup baru dan cobalah 
beradaptasi dengan orang baru yang 
saat ini ada untuk Anda, mungkin dia 
menjadi yang terbaik buat Anda.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
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Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
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High Commissioner for Refugees).
"Kita ini kan kebijakan dari Pak Gubernur, 
Pak Sekda, kemudian yang melakukan 
komunikasi juga kepada tingkat pusat itu 
adalah 
Kesbangpol. 
Posisi Dinas 
Sosial adalah 
ketika berada 
di lokasi kami 
memberi 
pelayanan 
dasar, 
kebutuhan 
dasar mereka 
sebaik 
mungkin," 
jelasnya.
"Sesungguhny
a mereka itu lebih kepada posisi yang 
menjadi tanggung jawab dari pemerintah 
pusat, kita supporting untuk itu. Artinya 
bagaimana dengan UNHCR, dengan 
Kemlu, dengan yang lainnya, dengan 
keimigrasian bagaimana mengatasinya," 
sambungnya.
Jumlah para pencari suaka di Kalideres 
ini sendiri disebutnya sudah berkurang 
dibanding hari-hari awal mereka 
dipindahkan. Dia menduga ada pencari 

suaka yang keluar karena sudah ada 
tempat tinggal sementara di lokasi 
lainnya.Sebelumnya, warga ramai-
ramai membuat spanduk penolakan 

karena pencari 
suaka yang tinggal 
di Kalideres, 
Jakarta Barat. 
Setidaknya ada 10 
spanduk yang 
disebar warga ke 
beberapa lokasi di 
sekitar Jakarta 
Barat.
"Kami warga 
kompleks Daan 
Mogot Baru, 
menolak tempat 
penampungan 

imigran di komplek kami," tulis spanduk 
itu.Salah satu pencari suaka, 
Muhammad (24) asal Afghanistan 
mengaku tahu soal penolakan warga 
setempat terkait kedatangan 
rombongan mereka yang menempati 
bekas Gedung Kodim Jakarta Barat. 
Muhammad juga berjanji akan 
mematuhi aturan yang diberikan 
Pemprov dan warga sekitar, asal 
mereka diberi izin tinggal sementara di 
sana.
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Turki memutuskan mengacuhkan 
Amerika Serikat ( AS) dengan 
menerima sistem pertahanan rudal S-
400 yang dikirimkan dari 
Rusia di dekat ibu kota 
Ankara. "Pengiriman 
sistem pertahanan rudal 
jarak jauh S-400 
dilanjutkan hari ini," kata 
Kementerian Pertahanan 
Turki seperti diberitakan 
AFP Sabtu 
(13/7/2019).Dalam 
keterangan resminya, Kemenhan Turki 
menuturkan pesawat keempat berisi 
suku cadang S-400 dikabarkan sudah 
mendarat di Bandara Murted di luar 
Ankara. AS khawatir jika rahasia jet 
tempur F-35 bakal bocor ke Rusia jika 
Turki mengintegrasikannya dengan S-
400, sehingga membuat AS 
mengancam bakal mengeluarkan 

Turki Terima Rudal Dari Rusia
mereka. Selain, Organisasi Kerja Sama 
Atlantik Utara (NATO) di mana Turki 
merupakan salah satu anggotanya, juga 
menyatakan gelisah dengan keputusan 

pembelian. Anggota 
Kongres dari Komite 
Hubungan Luar Negeri, 
Eliot Engel maupun 
Michael McFaul, 
berulang kali mengecam 
pembelian itu dan 
mengancam bakal 
menjatuhkan sanksi. 

Keduanya menyatakan, Presiden Recep 
Tayyip Erdogan sudah diberikan pilihan. 
"Sayangnya dia sudah menjatuhkan 
keputusan yang salah," keluhnya. Turki 
melalui Menteri Luar Negeri Mevlut 
Cavusoglu menanggapi dengan menolak 
peringatan AS. "Kami terus 
mengatakannya. Pembelian ini sudah 
sah dan dilanjutkan," katanya.

1429 Jackson Street
Philadelphia . PA 19145

215 - 309 - 3957
BUKA 7 HARI

 Senin - Sabtu 9am - 8pm

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

MIJOE  MART PHILLY
Resto & TOKO INDONESIA

 #MMP

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

* Bubble Teas
* Cumi Saos Tiram
   Seafood Asam Manis
* Cumi Goreng
* Nasgor Ikan Teri
* Ham Asam Manis
* Bakso Sapi
* Cumi Ranch Pedas
* Mie Goreng Seafood
* Pecel Kapur Sirih

Calon Presiden Amerika Serikat (AS) 
Joe Biden melontarkan janjinya jika 
terpilih sebagai orang nomor satu di 
Negeri "Uncle Sam". Mantan Wakil 
Presiden Barack Obama mencalonkan 
diri dari jalur Partai Demokrat 
menantang petahana Presiden Donald 
Trump dalam pemilihan 2020 
mendatang.Capres Demokrat Berbicara 
di New York, Biden mengkritik Trump 
karena "merangkul" diktator dan 
mendukung kesombongannya, serta 
terlalu menyerukan nasionalisme dan 
xenofobia. Diwartakan Sky News Jumat 
(12/7/2019), Biden juga menuduh Trump 
telah merusak reputasi AS dan dan 
meragukan kemampuannya dalam 
memimpin panggung dunia. Sejak 
dilantik pada 2017, Trump sudah 
menarik AS dari dua kesepakatan 
penting dunia. Yakni perjanjian iklim 
Paris serta perjanjian nuklir 2015. Dalam 
pidatonya, Biden berjanji bakal kembali 
masuk perjanjian iklim Paris, 
berhubungan kembali dengan Iran 
terkait kesepakatan nuklir 2015. Serta 
mendesak negara seperti China untuk 
secara agresif mengurangi emisi karbon. 
Selain itu Biden juga melontarkan janji 
terkait kebijakan di Timur Tengah. Politisi 
76 tahun itu mengatakan, dia siap untuk 
mengakhiri " perang abadi" yang 

Amerika

berlangsung di Afghanistan serta 
kawasan Timur Tengah yang lain. 
Biden mengakui dia masih 
mempertimbangkan opsi militer. 
Namun dia menegaskan, kebijakan 
untuk mengerahkan pasukan 
merupakan pilihan "paling terakhir" 
dan harus "menghasilkan". Mantan 
Senator Delaware itu menerangkan, 
dia berjanji bakal menarik mayoritas 
pasukan dari Afghanistan sembari 
mempertahankan "jumlah kecil" di 
kawasan. Dia juga menyatakan siap 
mengakhiri larangan bepergian bagi 
negara Muslim dan menghentikan 
pemisahan keluarga migran yang 
berada di perbatasan Meksiko. 
Menurut jajak pendapat yang digelar 
oleh NBC News/Wall Street Journal 
menggunakan 800 responden, Biden 
menjadi kandidat favorit untuk 
bertarung melawan Trump. Dia berada 
di peringkat pertama dengan 
perolehan 26 persen. Diikuti Senator 
Massachusetts Elizabeth Warren 
dengan 19 persen, serta Senator 
California Kamala Harris.

Joe Biden Janji Akhiri “Perang Abadi”

Disewakan kamar  untuk wanita 
yang bersih dan tidak merokok 
di 1717 McClelland  st.
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald 
Trump menegaskan bahwa 
cryptocurrency bukan uang, dan 
memperingatkan kepada pihak yang 
ingin bergabung dalam aktivitas 
keuangan harus mematuhi peraturan 
perbankan. "Saya bukan penggemar 
Bitcoin dan cryptocurrency lainnya, 
yang bukan uang, dan nilainya sangat 
fluktuatif, didasari pada pergerakan 
yang 
fluktuatif," tulis 
Trump dalam 
akun 
Twitternya.Dik
utip dari AFP, 
Trump 
mengatakan 
bahwa 
cryptocurrenc
y yang bersifat 
digital 
membuatnya 
hampir tidak dapat dilacak, sehingga 
dapat memfasilitasi aktivitas ilegal. 
Cryptocurrency sebenarnya telah 
berkembang sejak Bitcoin diluncurkan 
pada 2009. Namun, ketika bulan lalu 
Facebook mengungkapkan rencana 
menerbitkan mata uang virtual sendiri 
yakni, Libra, hal itu mengguncang 
regulator keuangan di seluruh dunia.
Dengan jumlah lebih dari dua miliar 
pengguna, perusahaan raksasa media 
sosial itu dijadwalkan akan merilis 
cryptocurrency pada 2020, di kelilingi 
pula oleh banyak mitra. Pada akhirnya, 
rencana itu benar-benar dapat 
mengganggu dunia keuangan.
Tetapi Trump mengatakan bahwa Libra 
memiliki kedudukan yang rendah, dan 
memiliki ketergantungan. Dia juga 
memperingatkan Facebook dan 
perusahaan lain bahwa mereka harus 
mematuhi peraturan perbankan AS dan 
internasional jika mereka ingin 
meluncurkan cryptocurrency mereka 
sendiri. "Kami hanya memiliki satu 
mata uang riil di AS, dan lebih kuat dari 
yang pernah ada," tweetnya.

Trump : Cryptocurrency Bukan Mata Uang

Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok Kerja 
G7 diperkirakan akan menghasilkan 
laporan pendahuluan tentang 
cryptocurrency berbasis aset pada pekan 
depan, tepatnya ketika para menteri 
keuangan negara-negara kelompok G7 
itu bertemu di Prancis.
"Semakin regulator internasional 
menyelidiki proyek ini, semakin banyak 
kita memiliki pertanyaan serius dan 

kemungkinan melakukan 
pemesanan," kata 
Gubernur Bank Sentral 
Prancis Francois Villeroy 
de Galhaut.
Jerome Powell, Gubernur 
bank sentral AS Federal 
Reserve juga 
menyinggung topik yang 
sama ketika bersaksi di 
depan Kongres AS pada 
Rabu (10/7) dan Kamis 
(11/7) lalu. "Saya pikir 

kita perlu melakukan penilaian yang 
sangat hati-hati, sabar, dan seksama 
tentang risiko sebenarnya. Ukuran 
jaringan media sosial Facebook mengaraj 
pada kepentingan sistemik," kata Jerome 
Powell, Kamis (11/7) waktu 
setempat.Beberapa politikus AS 
menyerukan pembekuan total pada 
proyek Libra Facebook.
Facebook telah berjanji untuk 
menyediakan mata uang virtual sehingga 
dapat membawa lebih dari 1 miliar orang 
yang tidak memiliki rekening bank untuk 
masuk ke dalam sistem keuangan.
Perusahaan menegaskan akan 
menyediakan mata uang yang stabil dan 
hadir di telepon pintar, sehingga orang 
dewasa tanpa rekening bank atau 
mereka yang menggunakan layanan di 
luar sistem perbankan untuk memenuhi 
kebutuhan dari dalam sistem keuangan.
Pada akhirnya, setiap telepon pintar akan 
menjadi dompet digital bagi Libra untuk 
dapat memperluas penggunaan 
perbankan, layanan kartu kredit dan e-
commerce di negara-negara 
berkembang.
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