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Sejak dulu politik di negeri ini sudah 
mempertontonkan bahwa tidak ada 
kawan abadi dan tidak ada musuh 
abadi. Yang ada hanyalah kawan atau 
musuh selama memperebutkan 
kekuasaan. Musuh kalau kamu saingan, 
kawan kalau kamu sejalan. Kemarin 
rabu dagelan dalam politik di atas tak 
terbantahkan. Pertemuan Megawati-
Prabowo dan Paloh-Anies membuktikan 
bahwa sekarang sudah tidak lagi 
bertentangan secara politik, melainkan 
sudah bertemu dan penuh dengan 
canda tawa. Bahwa pertemuan itu 
sebagai tanda guyubnya bangsa atau 
momentum tawar-menawar. Bukti tak 

terbantahkan bahwa yang dulu saling adu, 
kini makan semeja dan terasa sangat 
menyenangkan. Megawati boleh 
dikatakan sebagai tokoh politik yang 
paling berpengaruh saat ini. Pimpinan 
partai pemenang pemilu. Kadernya 
menjadi orang nomor satu di negeri ini. 
Sementara Surya Paloh juga adalah 
politisi kawakan. Berbagai orde telah dia 
lewati. Pengaruhnya juga luar biasa. Baik 
dari sisi ekonomi maupun kemampuan di 
bidang informasi. Rabu 24 Juli kemarin 
drama politik yang menarik perhatian 
publik, yaitu pertemuan Anies Baswedan, 
Guburnur DKI Jakarta dan Surya Paloh, 
Ketua Umum Partai Nasdem, dan secara 

Drama Politik
Setelah Pilpres
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bersamaan ada pula pertemuan 
Megawati, Ketua Umum PDIP, dan 
Ketua Umum Gerindra, Prabowo.  

Menariknya, selain 
karena waktunya bersamaan, kedua 
pertemuan tersebut diluar dugaan 
publik. 

Acara 
makan siang dihari yang sama dengan 
jarak yang tak terlampau jauh (kurang 
dari 1km) dan sama-sama berlokasi di 
Menteng, Jakarta. 

Pertemuan Megawati dengan 
Prabowo seakan adalah reuni. Di mana 
keduanya merupakan rekan duet saat 
Pilpres 2009. Sementara, pertemuan 
yang lebih mengejutkan adalah 
pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan, dengan Ketua Umum Partai 
Nasdem Surya Paloh. Pertemuan-
pertemuan tersebut serta merta 
langsung dihubungkan dengan 
kepentingan 2024. Pertemuan Megawati 

dan Prabowo di kediaman Megawati dapat 
dimaknai merupakan kelanjutan dari 
pertemuan Jokowi dan Probowo di stasiun 
MRT Jakarta beberapa hari lalu. 
Pertemuan ini menegaskan bahwa 
kepentingan Prabowo dengan Jokowi 
selaku Presiden terpilih merupakan satu 
paket dengan PDIP selaku "pemilik" 
Jokowi. Pertemuan Megawati dan 
Prabowo adalah pertemuan dua pimpinan 
partai politik yang baru saja 
menyelesaikan pertarungan keras. Meski 
begitu, keduanya menyadari bahwa 
Pilpres sudah usai, dan ke depan masih 
ada banyak Pilkada dan ujungnya Pilpres 
2024. Antar ketua umum partai memang 
harus sering-sering bertemu untuk 
membangun komunikasi, mencari 
kemungkinan untuk berkoalisi. Karena 
bagaimanapun tahun depan sudah Pilkada 
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lagi. Tampaknya pertemuan ini hanya 
simbolisasi formal bahwa sudah ada 
kesepakatan-kesepakatan pembagian 
kekuasaan hasil dari pertemuan elit 
kedua partai sebelumnya, hasilnya 
akan kita lihat hari-hari kedepan. 
Pertemuan ini biasa saja, tidak ada hal 
yang mengejutkan. Selain itu, 
kebetulan posisi menteri, DPR dan 
MPR juga sedang dirundingkan. Jadi ya 
sekalian dibahas kemungkinannya. 
Menyediakan banyak opsi dan saran. 
Yang penting pada akhirnya semua 
sepakat. PDIP dan Gerindra pasti 
sama-sama sadar, bahwa pertarungan 
Jokowi dan Prabowo sudah selesai. 
Tak menarik lagi. Prabowo sudah renta, 
Jokowi sudah dua periode. Percuma 
menyerang Jokowi, karena 

bagaimanapun dia tak mungkin jadi 
Presiden lagi. Percuma menyerang 
Prabowo, karena dia pun tak akan 
mampu maju lagi. Sebagai sesama 
pimpinan partai, Prabowo dan Megawati 
perlu memikirkan, saling tukar informasi 
dan opini, tentang siapa calon yang bisa 
diusung menjadi penerus Jokowi. Ketum 
PDI Perjuangan, Megawati menyatakan 
bahwa tak ada partai koalisi ataupun 
oposisi dalam sistem ketatanegaraan 
kita. Tetapi, kalau berbeda hanya karena 
pilihan, nah itu monggo saja, sehingga 
yang namanya dialog itu sangat 
diperlukan (Kompas.com, 24/7/2019). 
Berbeda halnya dengan pertemuan Anies 
Baswedan dan Surya Paloh, pertemuan 
ini mengejutkan publik, antara lain 
karena; Pertama, Surya Paloh 
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menyatakan Anies Baswedan tokoh 
yang potensial didukung sebagai Calon 
Presiden pada Pilpres 2024. Tentu saja 
pernyataan ini mengejutkan karena 
publik umumnya memahami Partai 
Nasdem dan PDIP adalah dua sekawan 
sejati yang saling setia mendukung 
dalam dua periode Pilpres maupun 
Pilgub DKI 2017, sementara Anies 
Baswedan yang didukung PKS dan 
Gerindra adalah rivalnya. Banyak sekali 
respon bermunculan. Banyak yang 
kaget pertama baca berita itu dan 
kepikiran langsung "Itu Bang Birgaldo 
Sinaga dan Mbok Niluh Djelantik apa 
kabar kalau Anies beneran diusung 
Nasdem Pilpres 2024? Bagi para 
pendukung kedua belah pihak, tentu 
reaksinya berbeda. Pendukung Jokowi 
yang dulu didukung Nasdem mungkin 
akan kesal juga kepada Jokowi dan 
terutama Nasdem. Tetapi kekesalan itu 
tidak akan bertahan lama atau tidak 
terlalu mengecewakan selama Jokowi 
nanti mampu menjalankan amanah 
dengan baik. Karena pendukung Jokowi 
hanya menginginkan pemimpin yang 

mereka dukung dapat melaksanakan 
tugas dengan baik. Tetapi akan berbeda 
dengan eks-pendukung Prabowo dan 
Anies. Jokowi bertemu Prabowo langsung 
mendapat reaksi sangat keras dari eks-
pendukung Prabowo. Mereka langsung 
menyatakan dengan bertemunya 
Prabowo dengan Jokowi, berakhirlah 
dukungannya terhadap Prabowo. Jokowi 
dan para pendukungnya pun mereka 
anggap sebagai musuh untuk selamanya. 
Maka tidak heran kalau Prabowo 
kemudian mereka anggap musuh setelah 
bertemu dengan Jokowi. Sebagai 
pelarian, ditengarai mereka.telah 
mempersiapkan Anies Baswedan sebagai 
tunggangan yang berikutnya. Lalu mereka 
mulai beralih mendukung Anies. Kenapa 
itu bisa terjadi? Karena bagi kelompok itu, 
Pilpres bukan sekedar politik, melainkan 
juga perang. Sebagaimana perang, lawan 
berarti mereka yang harus ditumpas dan 
musuh untuk selamanya. Bagi mereka, 
kalah tidak apa-apa, tetapi jangan sampai 
berkawan. Meneruskan narasi 
sebelumnya yang mengatakan bahwa 
Anies adalah gubernur rasa presiden. Apa 

yang akan terjadi ketika Anies, yang 
mereka harapkan jadi pengganti 
Prabowo ternyata sekarang juga 
menjadi kawan Nasdem? Inilah inti aksi 
dari Surya Paloh. Pertemuan itu 
memporak-porandakan lagi perasaan 
pendukung Prabowo yang mengalihkan 
dukungan kepada Anies. Bayangkan, 
bagaimana dulu mereka memboikot 
MetroTV. Nasdem sendiri adalah musuh 
bebuyutan kelompok itu. Bukan hanya 
partainya, mereka sampai membenci 
stasiun televisi yang dimiliki ketua 
Nasdem, MetroTV. Sudah berapa kali 
mereka menyerukan boikot MetroTV. 
Bahkan mereka sudah menempatkan 
MetroTV dalam blacklist sehingga apa 
pun yang diberitakannya tidak ada yang 
benar, sekalipun faktanya MetroTV 
memberitakan kebenaran dan kebaikan 
untuk kelompok itu. Sebenarnya ada 
dua pilihan bagi kaum itu. Pertama, 
menarik kembali kebencian mereka 
terhadap Nasdem dan menjadikan 
MetroTV sebagai TV rujukan dengan 
catatan mereka tetap mendukung Anies 
untuk nyapres 2024. Kemungkinan ini 

kecil, sebab kebencian kaum itu terhadap 
Nasdem dan MetroTV sudah pada titik 
nadir. Maka mereka kemungkinan akan 
meninggalkan Anies. Masih dengan 
catatan, Anies benar-benar diusung 
Nasdem. Kedua, meninggalkan Anies 
dan mencari alat baru untuk diusung 
pada Pilpres 2024. Hal ini sangat 
mungkin kalau mempertimbangkan 
kebencian mereka terhadap Nasdem dan 
MetroTV yang dimiliki ketua Nasdem. 
Akan sangat memalukan jika mereka 
seperti orang yang menjilat ludah yang 
sudah mereka muntahkan. Mereka 
selama ini sudah menyerang MetroTV 
dengan begitu gencarnya. Lah kalau 
demi Pilpres 2024 mereka akan 
mendukung Nasdem karena keberadaan 
Anies di sana, mereka akan tampak 
seperti orang bodoh dan goblok. Dengan 
adanya pertemuan Surya Paloh tersebut, 
diyakini akan membuat kelompok ini 
tambah gigit jari. Membuka mata siapa 
sebenarnya Anies Baswedan. Ya, Anies 
Baswedan bukanlah orang baru bagi 
Surya Paloh. Anies diketahui menjadi 
salah satu tokoh dibalik kelahiran 
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Nasdem sewaktu masih berwujud 
ormas. Artinya, Anies mempunyai andil 
dalam pembentukan Nasdem. Dan tentu 
saja itu atas permintaan Surya Paloh, 
sebagai "pemilik" Nasdem tersebut. 
Artinya lagi, Anies masih di bawah Surya 
Paloh. Tentu saja hal itu, menjadi 
penjabaran yang nyata bagaimana 
posisi Anies sebenarnya, terutama di 
mata para pendukung dan calon 

pendukungnya. Bahwa Anies belum bisa 
menjadi dirinya sendiri. Bahwa Anies 
masih bisa dipengaruhi. Dan Surya Paloh 
lah yang saat ini sedang berperang 
pengaruh dengan eks pendukung 
Prabowo itu. Tetapi kalau mau 
meninggalkan Anies, mereka tidak punya 
kendaraan lain. Sejauh ini hanya Anieslah 
yang punya peluang besar maju di 
Pilpres 2024. Dan kalau mereka 
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meninggalkan Anies, peluang itu pun 
akan menguap dengan cepatnya. Lalu 
jalan mana yang akan mereka tempuh? 
Mati dengan sendirinya. Sebenarnya 
kalau mau ditelusuri lagi ini hanya taktik 
untuk melihat reaksi kelompok islam 
garis keras. Dalam pertemuan Nasdem 
dan Anies itu hanya bentuk dukungan 
Nasdem kepada Anies jadi gubernur 
DKI. Jadi terkuak sebenarnya bahwa 
Pak Surya Paloh tak bicara dukungan 
ke Anies soal jadi capres 2024. 
Konteks pembicaraan Pak Surya Paloh 
adalah dia bicara soal mendukung 
Anies dalam pemerintahannya di DKI. 
Dilansir Detik.com, begini pemberitaan 
dari media Detik.com : Ketua Umum 
Partai NasDem Surya Paloh 

menyatakan dukungannya untuk 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 
Surya menegaskan partainya mendukung 
Anies sebagai gubernur DKI secara lahir 
batin. "Sudah pastilah dukungan. 
Lahiriyah batiniyah lah dukungan, ha-
ha-ha," kata Surya Paloh setelah 
bertemu dengan Anies di Kantor DPP 
NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, 
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NasDem Surya Paloh dan Gubernur DKI 
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Kantor DPP Partai NasDem, RABU 
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tanya itulah intinya.
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Nah Ini ada kesempatan baik. Kita 
dapat tamu khusus NasDem hari ini….

Kita kedatangan keluarga. Kita 
keluarga daripada keluarga besar dari 
NasDem. Seorang Anies Baswedan ya 
rumahnya memang dari sini 
berangkatnya. Boleh kalian tanya.

Jadi hal-hal lain tidak ada hal luar 
biasa. Ini silahkan bung Anies

Anies: Betul seperti diteruskan bang 
Surya kita diskusi santai cerita banyak 
tentang perkembangan Jakarta ya 
bang Surya.

(Pak Anies memuji Bang Surya 
sebagai seorang senior yang memiliki 
pengalaman yang luar biasa dan dia 
mendapatkan banyak hikmah yang dia 
ceritakan dari pengalaman 
perjalanannya…)
Jadi terimakasih kesempatan 
silaturahmi bang Surya dan 
terimakasih juga untuk semuanya.
Dan Insya Allah ke depannya dalam 

tanggungjawab saya sekarang 
sedang bertanggungjawab untuk 
mengurus Jakarta nantinya bisa 
dituntaskan dengan sebaik-baiknya 
dan insyallah apa yang menjadi 
tanggungjawab bisa tuntas dengan 
baik jadi terimakasih atas waktu dan 
silaturahminya.
Wartawan: izin pak apa yang menjadi 
saran ke Pak Anies?
Surya Paloh: Abang sarankan Anies 
untuk bisa lebih mengoptimalkan potensi 
kemampuan yang dimilikinya. Dari apa 
yang abang pahamin dia belum 
keluarkan itu semua, jadi kalau skornya 
10 Anies baru keluarkan 5 jadi masih 
ada 5 lagi yang dimilikin Anies. Jadi ini 
dalam perspektif apa yang kita pahami 
amat dibutuhkan oleh kita, dibutuhkan 
oleh warga Jakarta, dibutuhkan oleh 
bangsa. Tugas abang (Surya Paloh) 
dengan niat baik yaitu berikan dukungan 
dorongan agar potensi diri yang belum 
dikeluarkan semuanya ini sudah saatnya 

ini ke depan. Doa dan harapan ini 
mengiringi perjalanan dia agar bisa 
memberikan satu hal yang lebih berarti 
bagi kemaslahatan kita sebagai suatu 
bangsa, inilah dia itu aja saya pikir.

Wartawan : NasDem mendukung Pak 
Anies?
Surya Paloh: Udah pastilah dukung 
Anies.
Wartawan: Secara politik?
Surya Paloh: Secara politik, lahiriah 
batiniah lah dukunganya.
Wartawan: 2024?
Surya Paloh: 2024 ya Tergantung
Anies lah
Wartawan: Tapi Nasdem berniat
mendukung?
Surya Paloh: Niatnya sudah pasti ada, 
semua niat-niat baik itu harus terjaga 
dengan baik. Insyaallah apabila 
semuanya berjalan dan sesuai dengan 
harapan. Dukungan itu kan tidak bisa 
hanya datang daripada satu kelompok 
termasuk satu institusi partai politik 
seperti NasDem. Kita mengharapkan 
dukungan para pihak untuk anak-anak 
bangsa ini yang memenuhi kapasitas 
dan kapabilitas memimpin negeri ini.
Wartawan: NasDem lihat ada potensi?

Surya Paloh: Potensi ada tetapi ada 
proses hantaran nah itu tugas bersama-
sama
Wartawan: Kalau Pak Anies?
Anies: Saya bilang lagi ngurus jakarta
Surya Paloh: Jadi potensi ada, 
konsentrasi ngurus Jakarta
Nah, kalau diperhatikan dengan seksama 
maka konteks pembicaraan yang 
disampaikan Anies itu bicara soal 
bagaimana dia memimpin Jakarta. 
Selanjutnya direspon oleh Pak Surya 
Paloh yang menegaskan bahwa dia juga 
mendukung Anies. Elegannya adalah Pak 
Surya Paloh langsung menyentil bahwa 
rapor Anies itu masih 5 dari angka 10. Ini 
sentilan yang sangat halus tapi menohok. 
Ibarat guru, kalau menyampaikan 
poinnya, maksudnya itu belum mencapai 
standar. Kalau Anies yang berangkat dari 
dunia pendidikan harusnya paham, angka 
atau standar nilai itu sudah di atas 6 
apalagi di DKI Jakarta. Jadi kalau dia 
paham apa yang disampaikan Surya 
Paloh. Wartawan juga pinter dan ingin 
mencari berita dan lalu menggiring Pak 
Surya dengan memancingnya untuk 
bicara soal dukungan Nasdem ke Anies 
sebagai capres. Pak Surya Paloh 
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menjawab diplomatis tetapi cermati di 
atas, beliau tak bicara dukungan secara 
langsung ke Pak Anies. Surya Paloh 
sudah menegaskan kembali tergantung 
ke Anies ya tergantung juga prestasi 
dan kinerjanya yang sudah disentil 
Surya Paloh. Surya Paloh juga 
menegaskan tak bisa Nasdem yang 
akan mendukungnya tapi tergantung 
juga partai lain. Jadi artinya Nasdem 
melihat kerja Anies dalam memimpin 
Jakarta, jika dia bisa membawa maju 
Jakarta ada kemungkinan jadi presiden 
itupun harus didukung partai lain. Tapi 
jika Anies tidak bisa memimpin Jakarta 
enggak mungkin dia diusung jadi 
presiden. Jika menilik dari prestasi atau 
pencapaian Anies baik sebagai mantan 
Mendikbud yang berakhir dengan 
pemecatan, dan kiprahnya sekarang 
sebagai Gubernur DKI sama sekali 
tidak ada prestasi apapun yang diraih 

Anies. Membicarakan pilpres 2024 
masih premature masih lama rasanya, 
bahkan Anies pun masih memiliki sisa 
waktu 3 tahun masa jabatannya sebagai 
Gubernur DKI. Oke kita coba hitung 
Anies menjabat gubernur sampai 2022. 
Nah setelah itupun Anies nganggur 
enggak ada kerjaan dan beritanya. Jadi 
selama dia nganggur maka namanya 
akan ditelan bumi dengan sejarah 
gubernur DKI paling jelek karena 
enggak ada yang dihasilkan selama dia 
menjabat (itu kalau 3 tahun ini dia masih 
enggak ada hasilnya). Sementara jika 
bicara rekam jejak mencatat selama 2 
tahun DKI Jakarta bersama Anies 
adalah kemunduran. Bahkan janji 
kampanye Anies nggak lebih seperti 
bualan, karena bukan hanya tidak 
terealisasi, tetapi bahkan berakhir bak 
“jebakan” bagi rakyat Jakarta. Belum 
lagi, ketika Anies belakangan ini terlihat 

“mesra” dicoba untuk dijadikan 
tunggangan khilafah. Bahkan sejarah di 
negeri ini mencatat bagaimana Anies 
Baswedan kental dengan politisasi 
agama. 

Nah, akhirnya 
menjadi jelas bagaimana para politis 
senior tersebut memainkan perannya. 
Berbagi peran secara cantik. Memberi 
sumbangan yang besar tanpa 
memperlihatkannya secara berlebihan. 
Memberi pelajaran penting bagi 
semuanya. Politik hanyalah hal ringan 
dan seharusnya dijalani dengan ringan. 
Dengan makan-makan. Tak perlu lama-
lama berdendam-dendaman. Dan, 
politik hanyalah jalan menuju 
kekuasaan. Yang bila salah-salah 
hanya menjadi jalan pintas ke neraka. 
Bukan ke surga seperti yang sebagian 
golongan sebelah sono gembar-
gemborkan. Dan menghadapi mereka 
ini, terkadang gimik ataupun drama 

Dengan demikian langkah 
kepagian Surya Paloh dan Partai 
Nasdem tampaknya hanyalah sekedar 
testing the water alias cek ombak. 
Partai Nasdem ingin mengetahui reaksi 
masyarakat jika dukungan diarahkan 
kepada Anies Baswedan. 

sesekali perlu dilakukan. Apapun yang 
terjadi nantinya, ini hanyalah analisa 
rakyat biasa yang suka dengan politik. 
Apapun yang menjadi hasil dari 
pertemuan tokoh politik tersebut, kita 
yakin hasilnya adalah untuk kebaikan 
bangsa dan negeri ini. Politik itu dinamis 
dan cair. Kalau pun memang benar 
Nasdem mengusung Anies dalam pilpres 
2024 ya wajar-wajar saja. Sebagai partai 
Nasdem memang punya hak untuk 
membuat move politik apa saja. 
Sekarang ini sedang banyak yang 
kecewa dengan Nasdem. Ya memang 
politik sebaiknya nggak dibawa baper. 
Cukup kita punya nilai-nilai yang 
dipegang dengan kuat untuk dijadikan 
landasan dalam memilih. Ya misalkan 
kita nggak akan membiarkan orang yang 
suka politisasi agama menang, maka 
dalam pemilihan apapun ya nggak usah 
memilih mereka yang mengusung 
dengan cara demikian. Meskipun 
sebelumnya dikenal sebagai partai 
nasionalis Nasdem misalnya. Untuk 
sekarang ini biarkan Jokowi bekerja 
untuk lima tahun ke depan demi 
Indonesia Maju Raya Jaya. Merdeka.
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Buta Warna merupakan suatu kondisi 
yang menyebabkan seseorang tidak 
dapat melihat warna tertentu atau 
kesulitan dalam membedakan warna. 
Sebuah tes sederhana yang dilakukan 
dapat mendeteksi kondisi buta warna 
ini.
Sel berbentuk kerucut yang terletak 
pada retina mata merupakan letak 
seseorang membedakan berbagai 
warna. Kerucut ini mengandung pigmen 
yang mengandung tujuan ini, sehingga 
jika terdapat bagian yang hilang maka 
pandangan kita tak akan dapat 
mengenali warna tertentu secara tepat.
Menurut American Academy of 
Ophthalmology, buta warna biasanya 
diturunkan dari ibu kepada anak laki-
lakinya. Namun ketika kondisi ini baru 
muncul kemudian dan bukan sejak lahir, 
hal ini terjadi karena penyakit tertentu, 
trauma, efek keracunan dari obat-
obatan penyakit metabolisme, atau 
penyakit vaskular.
Terdapat tiga jenis buta warna berbeda 
tergantung dengan pigmen apa yang 
terpengaruh. Masalah paling umum 
terjadi merupakan kebutaan pada warna 
merah-hijau, sedangkan kebutaan 
kedua yang umum terjadi adalah pada 
warna biru-kuning.
Tipe ketiga adalah buta warna total 
yang ditunjukkan dengan 
ketidakmampuan mengenali warna 
secara total. Jenis kebutaan ini sangat 
jarang terjadi dan bisa disebut dengan 
achromatopsia.
Cahaya merupakan selah satu faktor 
yang berhubungan dengan tingkat 
parahnya kondisi. Seseorang mungkin 
dapat melihat warna secara jelas di 
bawah pencahayaan yang baik, namun 
dapat bermasalah mengenalinya ketika 

Mengenal Apa itu Buta Warna
cahaya meredup.
Hingga saat ini, masih belum ada obat 
untuk masalah buta warna ini. Gejala 
kebutaan ini dapat berujung pada 
komplikasi dari tingkat menengah hingga 
parah jika tidak didiagnosis secara tepat.
Banyak orang tidak sadar bahwa mereka 
sebenarnya merupakan orang yang buta 
warna. 
Padahal, seseorang yang buta warna 
tidak dapat melakukan pekerjaan khusus 
tertentu yang mengandalkan perbedaan 
warna.
"Kami memiliki banyak anak yang tumbuh 
tanpa mengetahui bahwa mereka memiliki 
masalah buta warna ini. Hal ini 
menyebabkan mereka secara tak tepat 
disebut memiliki masalah dalam belajar," 
ujar Angel perez dari University of 
Alabama.
Walau masih belum ada obatnya, saat ini 
telah muncul berbagai perangkat yang 
berguna untuk meningkatkan sensitivitas 
orang terhadap warna. Sebagai contoh, 
terdapat aplikasi smartphone yang 
dikembangkan untuk membantu orang 
buta warna dengan memasang filter pada 
gambar.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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yang menyebabkan seseorang tidak 
dapat melihat warna tertentu atau 
kesulitan dalam membedakan warna. 
Sebuah tes sederhana yang dilakukan 
dapat mendeteksi kondisi buta warna 
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warna biru-kuning.
Tipe ketiga adalah buta warna total 
yang ditunjukkan dengan 
ketidakmampuan mengenali warna 
secara total. Jenis kebutaan ini sangat 
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Mengenal Apa itu Buta Warna
cahaya meredup.
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Tanah Air

Cerita lulusan Universitas Indonesia ( 
UI) yang menolak gaji Rp 8 juta per 
bulan mendadak viral. Anak muda itu 
menyebut dirinya 
tak pantas 
disamakan 
dengan lulusan 
universitas lain. 
Pasalnya, ia 
adalah lulusan UI 
meski masih 
berstatus baru 
lulus alias  fresh 
graduate. 
Keluhan anak 
muda yang tidak 
disebutkan 
namanya itu 
dicuit oleh akun 
@WidasSatyo di 
Twitter. Orang-
orang di media 
sosial lantas 
ramai 
memperbincangk
an pokok ini dan 
membuat 
sejumlah 
komparasi dan 
analisa. Lantas, 
berapa 
sebetulnya gaji 
fresh graduate di 
Indonesia?Badan 
Pusat Statistik 
(BPS) sempat 
merilis hasil 
survei soal rata-
rata gaji bersih 
sebulan 
karyawan.  Survei 
itu disusun 
berdasarkan kategori kelompok umur 
dan jenis pekerjaan utama, bukan 
berdasarkan tingkat pendidikan 
karyawan. BPS melakukan survei 
terkait gaji pada Agustus 2018. Namun, 
data ini sudah di-update pada Maret 
2019. Ilustrasi Wisuda(Shutterstock) 
Hanya dua jutaan Hasilnya, rata-rata 

Viral Fresh Graduate Tolak Gaji Rp 8 Juta
gaji bersih karyawan di kelompok umur 
20-24  tahun hanya Rp 2.240.116 per 
bulan.  Asumsinya, di kelompok umur 

inilah fresh 
graduate seperti 
lulusan UI yang 
menolak gaji Rp 8 
juta sebulan itu 
berada. Gaji 
paling tinggi bagi 
fresh graduate 
menurut survei 
BPS ada di jenis 
pekerjaan tenaga 
kepemimpinan 
dan 
ketatalaksanaan.  
Gaji bersih rata-
rata di jenis 
pekerjaan tenaga 
kepemimpinan 
dan 
ketatalaksanaan 
ini adalah Rp 
3.327.742 per 
bulan. Selisihnya 
denga rata-rata 
gaji bersih 
kelompok umur 
20-24 tahun 
sekitar Rp 1,1 
juta.Sementara 
rata-rata gaji 
bersih terendah 
diterima oleh 
fresh graduate 
yang bekerja 
sebagai tenaga 
profesional, 
teknisi, dan yang 
sejenis.  Gaji yang 

diterima fresh graduate di jenis 
pekerjaan ini sebesar Rp 1.701.183 per 
bulan. Gaji tertinggi diterima oleh 
kelompok umur 55 tahun sampai 59 
tahun yang bekerja sebagai tenaga 
kepemimpinan dan ketatalaksanaan. 
Rata-rata gaji yang diterima golongan 
pekerja senior ini adalah Rp 7.830.255 
per bulan.

Saat sedang hamil, seorang calon ibu 
tak hanya harus memerhatikan 
kebutuhan gizi tubuhnya tetapi juga 
kebutuhan gizi janin yang ada dalam 
kandungannya. Anda harus memastikan 
makanan yang masuk ke dalam tubuh 
cukup untuk menjaga kesehatan diri 
sekaligus untuk tumbuh kembang janin.
Saat sedang hamil, tubuh Anda akan 
lebih mudah menyerap zat gizi yang 
dimakan. Saat hamil juga, Anda 
membutuhkan ekstra kalori sebagai 
sumber energi untuk menjalani 
kehamilan Anda. Namun tetap ada 
ukuran yang 
harus Anda 
perhatikan. 
Tambahan 
kalori yang 
dibutuhkan 
saat hamil 
trimester satu 
adalah 180 
kilo kalori, dan 
tambahan 
pada trimester 
dua sampai 
tiga masing-
masing 300 
kilo kalori. 
Takaran ini 
berlaku bagi Anda yang memiliki berat 
badan ideal. Bagi Anda yang sudah 
kelebihan berat badan, Anda harus 
mengonsultasikannya kembali dengan 
dokter.Ada beberapa pola makan sehat 
yang sebaiknya Anda lakukan saat 
sedang hamil, yaitu:
Makan bervariasi
Untuk memenuhi kebutuhan harian 
akan protein, karbohidrat, lemak, 
vitamin dan mineral, makanlah makanan 
yang bervariasi. Isi piring Anda dengan 
berbagai makanan dalam jumlah cukup 
namun dengan kandungan gizi yang 
lengkap. Gantilah menu setiap jam 
makan agar Anda mendapatkan lebih 
banyak jenis makanan. Semakin 
bervariasi jenis makanan Anda, maka 
semakin lengkap zat gizi yang Anda 

Pola Makan Sehat Untuk Ibu Hamil
dapatkan.
Selektif
Kurangilah mengonsumsi camilan yang 
mengandung tinggi kalori namun rendah 
nutrisi, seperti minuman ringan, 
gorengan, keripik kentang, dan donat. 
Pilihlah camilan yang bergizi seperti 
yoghurt, kacang-kacangan, telur rebus 
matang, dan buah-buahan segar. Dengan 
memilih camilan tersebut, maka Anda 
sudah cukup memberikan asupan bergizi 
untuk janin Anda.
Makanan organik
Pilihlah makanan organik untuk 

menghindari 
kandungan 
bakteri atau 
pestisida pada 
makanan 
yang Anda 
konsumsi. 
Sebab 
makanan 
yang sudah 
terpapar 
bakteri atau 
pestisida, juga 
bisa 
berbahaya 
bagi janin 
Anda. Meski 

Anda harus mengeluarkan uang lebih 
banyak, tapi Anda akan merasakan 
manfaatnya. Bila kesulitan menemukan 
makanan organik, cuci bahan makanan 
hingga bersih menggunakan air mengalir.
Hindari makanan instan
Saat merasa lapar pada tengah malam 
bukan berarti Anda boleh mengonsumsi 
makanan instan begitu saja. Makanan 
instan tentu mengandung bahan 
pengawet yang sangat berbahaya bagi 
tubuh Anda dan janin Anda. Jadi 
sebaiknya siapkan stok buah-buahan di 
dalam kulkas Anda. Anda juga bisa 
menyiapkan makanan setengah matang, 
yang bisa Anda olah dengan cepat saat 
kelaparan. Misalnya dengan membuat 
nugget buatan sendiri, ayam bumbu 
kuning, atau tempe dan tahu bacem.



20 19www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Cerita lulusan Universitas Indonesia ( 
UI) yang menolak gaji Rp 8 juta per 
bulan mendadak viral. Anak muda itu 
menyebut dirinya 
tak pantas 
disamakan 
dengan lulusan 
universitas lain. 
Pasalnya, ia 
adalah lulusan UI 
meski masih 
berstatus baru 
lulus alias  fresh 
graduate. 
Keluhan anak 
muda yang tidak 
disebutkan 
namanya itu 
dicuit oleh akun 
@WidasSatyo di 
Twitter. Orang-
orang di media 
sosial lantas 
ramai 
memperbincangk
an pokok ini dan 
membuat 
sejumlah 
komparasi dan 
analisa. Lantas, 
berapa 
sebetulnya gaji 
fresh graduate di 
Indonesia?Badan 
Pusat Statistik 
(BPS) sempat 
merilis hasil 
survei soal rata-
rata gaji bersih 
sebulan 
karyawan.  Survei 
itu disusun 
berdasarkan kategori kelompok umur 
dan jenis pekerjaan utama, bukan 
berdasarkan tingkat pendidikan 
karyawan. BPS melakukan survei 
terkait gaji pada Agustus 2018. Namun, 
data ini sudah di-update pada Maret 
2019. Ilustrasi Wisuda(Shutterstock) 
Hanya dua jutaan Hasilnya, rata-rata 

Viral Fresh Graduate Tolak Gaji Rp 8 Juta
gaji bersih karyawan di kelompok umur 
20-24  tahun hanya Rp 2.240.116 per 
bulan.  Asumsinya, di kelompok umur 

inilah fresh 
graduate seperti 
lulusan UI yang 
menolak gaji Rp 8 
juta sebulan itu 
berada. Gaji 
paling tinggi bagi 
fresh graduate 
menurut survei 
BPS ada di jenis 
pekerjaan tenaga 
kepemimpinan 
dan 
ketatalaksanaan.  
Gaji bersih rata-
rata di jenis 
pekerjaan tenaga 
kepemimpinan 
dan 
ketatalaksanaan 
ini adalah Rp 
3.327.742 per 
bulan. Selisihnya 
denga rata-rata 
gaji bersih 
kelompok umur 
20-24 tahun 
sekitar Rp 1,1 
juta.Sementara 
rata-rata gaji 
bersih terendah 
diterima oleh 
fresh graduate 
yang bekerja 
sebagai tenaga 
profesional, 
teknisi, dan yang 
sejenis.  Gaji yang 

diterima fresh graduate di jenis 
pekerjaan ini sebesar Rp 1.701.183 per 
bulan. Gaji tertinggi diterima oleh 
kelompok umur 55 tahun sampai 59 
tahun yang bekerja sebagai tenaga 
kepemimpinan dan ketatalaksanaan. 
Rata-rata gaji yang diterima golongan 
pekerja senior ini adalah Rp 7.830.255 
per bulan.

Saat sedang hamil, seorang calon ibu 
tak hanya harus memerhatikan 
kebutuhan gizi tubuhnya tetapi juga 
kebutuhan gizi janin yang ada dalam 
kandungannya. Anda harus memastikan 
makanan yang masuk ke dalam tubuh 
cukup untuk menjaga kesehatan diri 
sekaligus untuk tumbuh kembang janin.
Saat sedang hamil, tubuh Anda akan 
lebih mudah menyerap zat gizi yang 
dimakan. Saat hamil juga, Anda 
membutuhkan ekstra kalori sebagai 
sumber energi untuk menjalani 
kehamilan Anda. Namun tetap ada 
ukuran yang 
harus Anda 
perhatikan. 
Tambahan 
kalori yang 
dibutuhkan 
saat hamil 
trimester satu 
adalah 180 
kilo kalori, dan 
tambahan 
pada trimester 
dua sampai 
tiga masing-
masing 300 
kilo kalori. 
Takaran ini 
berlaku bagi Anda yang memiliki berat 
badan ideal. Bagi Anda yang sudah 
kelebihan berat badan, Anda harus 
mengonsultasikannya kembali dengan 
dokter.Ada beberapa pola makan sehat 
yang sebaiknya Anda lakukan saat 
sedang hamil, yaitu:
Makan bervariasi
Untuk memenuhi kebutuhan harian 
akan protein, karbohidrat, lemak, 
vitamin dan mineral, makanlah makanan 
yang bervariasi. Isi piring Anda dengan 
berbagai makanan dalam jumlah cukup 
namun dengan kandungan gizi yang 
lengkap. Gantilah menu setiap jam 
makan agar Anda mendapatkan lebih 
banyak jenis makanan. Semakin 
bervariasi jenis makanan Anda, maka 
semakin lengkap zat gizi yang Anda 

Pola Makan Sehat Untuk Ibu Hamil
dapatkan.
Selektif
Kurangilah mengonsumsi camilan yang 
mengandung tinggi kalori namun rendah 
nutrisi, seperti minuman ringan, 
gorengan, keripik kentang, dan donat. 
Pilihlah camilan yang bergizi seperti 
yoghurt, kacang-kacangan, telur rebus 
matang, dan buah-buahan segar. Dengan 
memilih camilan tersebut, maka Anda 
sudah cukup memberikan asupan bergizi 
untuk janin Anda.
Makanan organik
Pilihlah makanan organik untuk 

menghindari 
kandungan 
bakteri atau 
pestisida pada 
makanan 
yang Anda 
konsumsi. 
Sebab 
makanan 
yang sudah 
terpapar 
bakteri atau 
pestisida, juga 
bisa 
berbahaya 
bagi janin 
Anda. Meski 

Anda harus mengeluarkan uang lebih 
banyak, tapi Anda akan merasakan 
manfaatnya. Bila kesulitan menemukan 
makanan organik, cuci bahan makanan 
hingga bersih menggunakan air mengalir.
Hindari makanan instan
Saat merasa lapar pada tengah malam 
bukan berarti Anda boleh mengonsumsi 
makanan instan begitu saja. Makanan 
instan tentu mengandung bahan 
pengawet yang sangat berbahaya bagi 
tubuh Anda dan janin Anda. Jadi 
sebaiknya siapkan stok buah-buahan di 
dalam kulkas Anda. Anda juga bisa 
menyiapkan makanan setengah matang, 
yang bisa Anda olah dengan cepat saat 
kelaparan. Misalnya dengan membuat 
nugget buatan sendiri, ayam bumbu 
kuning, atau tempe dan tahu bacem.



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Kementerian Pertahanan China 
memperingatkan siap berperang jika 
ada langkah menuju kemerdekaan 
Taiwan. China juga menuduh Amerika 
Serikat (AS) merusak stabilitas global 
karena 
melakukan 
penjualan 
senjata ke 
Taiwan.Dike
tahui 
Kementeria
n Luar 
Negeri AS 
menyetujui 
penjualan 
senjata 
yang 
diminta oleh 
Taiwan, 
termasuk 
tank dan 
rudal 
Stinger 
yang 
diperkiraka
n bernilai 
sekitar USD 2,2 miliar atau Rp30,7 
triliun. China menanggapi dengan 
mengatakan akan memberlakukan 
sanksi terhadap perusahaan AS yang 
terlibat dalam kesepakatan semacam 
itu."China akan melakukan upaya 
terbesarnya untuk penyatuan kembali 
secara damai," kata juru bicara 
Kementerian Pertahanan China, Wu 
Qian, dilansir dari Channel News Asia 
pada Rabu (24/7).”
Namun, kami harus dengan tegas 
menunjukkan bahwa kemerdekaan 
Taiwan adalah jalan buntu. Militer 
China akan siap berperang untuk 
menjaga kedaulatan nasional, 
persatuan, dan integritas wilayah," 
lanjutnya.Amerika Serikat adalah 
pemasok senjata utama ke Taiwan, 
yang dianggap sebagai provinsi patuh 
oleh China, namun tidak pernah 
menindaknya dengan penggunaan 
kekuatan militer. AS tidak memiliki 
hubungan formal dengan Taiwan, tetapi 

China Ancam Taiwan Jika Ingin Merdeka

terikat oleh hukum untuk membantu 
negara pulau itu menyediakan sarana 
pertahanan diri.
Pemerintah China mengatakan AS telah 

memicu 
persaingan 
intensif di 
antara negara-
negara utama, 
yang secara 
signifikan 
meningkatkan 
pengeluaran 
pertahanannya 
dan merusak 
stabilitas 
strategis 
global. 
Pengeluaran 
pertahanan 
China akan 
mempertahank
an 
pertumbuhan 
yang moderat 
dan stabil, 
tetapi itu relatif 

rendah, dibandingkan dengan negara-
negara besar lainnya."Masih ada 
kesenjangan yang lebar antara 
pengeluaran pertahanan China dan 
persyaratan untuk menjaga kedaulatan 
nasional, keamanan, dan kepentingan 
pembangunan," ujarnya.
Dewan Urusan Daratan Taiwan 
mengecam keras ancaman yang 
disampaikan China."Perilaku provokatif 
Beijing telah serius melanggar prinsip 
perdamaian dalam hukum dan hubungan 
internasional, menantang keamanan dan 
ketertiban regional," kata lembaga itu 
dalam sebuah pernyataan.
"Kami mendesak pemerintah China 
untuk melepaskan tindakan irasional dan 
jahat seperti penggunaan kekuatan, 
serta meningkatkan hubungan lintas 
selat dan menangani masalah termasuk 
Hong Kong secara rasional, sehingga 
dapat menjadi anggota regional yang 
bertanggung jawab," pungkasnya.

Sejumlah partai politik berebut kursi 
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR). Setidaknya, lima partai, yakni 
PKB, Golkar, PDIP, Demokrat dan 
Gerindra telah mengutarakan keinginan 
agar partai mereka dapat memimpin 
Lembaga Negara tersebut. Hal ini 
menunjukkan elite politik MPR masih 
seksi dan strategis, meski bukan lagi 
Lembaga Tertinggi Negara. Hal ini 
lantaran MPR masih memiliki 
kewenangan yang mempengaruhi 
jalannya demokrasi dan konstelasi 
politik di Indonesia."Kursi pimpinan 
MPR utamanya Ketua MPR jelas 
memiliki posisi strategis dalam sistem 
ketatanegaraan maupun jagat politik 
Indonesia. MPR tidak lagi memiliki 
kewenangan untuk memilih Presiden 
dan Wakil Presiden karena Presiden 
dan Wakil Presiden sekarang dipilih 
langsung oleh rakyat, namun 
kewenangan MPR yang tersisa saat ini 
pun tetaplah punya arti penting dan bisa 
mempengaruhi jalannya demokrasi dan 
konstelasi politik nasional," kata Direktur 
Pusat Pengkajian Pancasila dan 

Alasan Kursi Ketua MPR Jadi Rebutan

Tanah Air

Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember 
Bayu Dwi Anggono kepada SP, Jumat 
(26/7/2019).Bayu memaparkan sejumlah 
kewenangan yang masih dimiliki MPR dan 
memiliki arti penting bagi jalannya 
demokrasi dan konstelasi politik di 
Indonesia. Berdasarkan, Pasal 7A, 7B dan 
Pasal 8 UUD 1945, MPR berwenang 
memberhentikan presiden dan/atau wakil 
presiden atas usulan DPR setelah terlebih 
dahulu usulan DPR tersebut mendapat 
persetujuan Mahkamah Konstitusi.Selain 
itu, MPR juga berwenang memilih Wakil 
Presiden apabila terjadi kekosongan 
jabatan Wakil Presiden dalam masa 
jabatannya; memilih Presiden dan Wakil 
Presiden apabila keduanya mangkat, 
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya dalam masa 
jabatannya secara bersamaan.
“Artinya, MPR di satu sisi dapat menjaga 
keberlangsungan pemerintah namun 
dalam kondisi tertentu juga berpotensi 
mengakhiri kekuasaan pemerintah 
tertentu," ungkapnya.Tak hanya itu, 
berdasarkan Pasal 3 UUD 1945 MPR juga 
memiliki kewenangan untuk mengubah 

Internasional
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dalam sebuah pernyataan.
"Kami mendesak pemerintah China 
untuk melepaskan tindakan irasional dan 
jahat seperti penggunaan kekuatan, 
serta meningkatkan hubungan lintas 
selat dan menangani masalah termasuk 
Hong Kong secara rasional, sehingga 
dapat menjadi anggota regional yang 
bertanggung jawab," pungkasnya.

Sejumlah partai politik berebut kursi 
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR). Setidaknya, lima partai, yakni 
PKB, Golkar, PDIP, Demokrat dan 
Gerindra telah mengutarakan keinginan 
agar partai mereka dapat memimpin 
Lembaga Negara tersebut. Hal ini 
menunjukkan elite politik MPR masih 
seksi dan strategis, meski bukan lagi 
Lembaga Tertinggi Negara. Hal ini 
lantaran MPR masih memiliki 
kewenangan yang mempengaruhi 
jalannya demokrasi dan konstelasi 
politik di Indonesia."Kursi pimpinan 
MPR utamanya Ketua MPR jelas 
memiliki posisi strategis dalam sistem 
ketatanegaraan maupun jagat politik 
Indonesia. MPR tidak lagi memiliki 
kewenangan untuk memilih Presiden 
dan Wakil Presiden karena Presiden 
dan Wakil Presiden sekarang dipilih 
langsung oleh rakyat, namun 
kewenangan MPR yang tersisa saat ini 
pun tetaplah punya arti penting dan bisa 
mempengaruhi jalannya demokrasi dan 
konstelasi politik nasional," kata Direktur 
Pusat Pengkajian Pancasila dan 

Alasan Kursi Ketua MPR Jadi Rebutan

Tanah Air

Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember 
Bayu Dwi Anggono kepada SP, Jumat 
(26/7/2019).Bayu memaparkan sejumlah 
kewenangan yang masih dimiliki MPR dan 
memiliki arti penting bagi jalannya 
demokrasi dan konstelasi politik di 
Indonesia. Berdasarkan, Pasal 7A, 7B dan 
Pasal 8 UUD 1945, MPR berwenang 
memberhentikan presiden dan/atau wakil 
presiden atas usulan DPR setelah terlebih 
dahulu usulan DPR tersebut mendapat 
persetujuan Mahkamah Konstitusi.Selain 
itu, MPR juga berwenang memilih Wakil 
Presiden apabila terjadi kekosongan 
jabatan Wakil Presiden dalam masa 
jabatannya; memilih Presiden dan Wakil 
Presiden apabila keduanya mangkat, 
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya dalam masa 
jabatannya secara bersamaan.
“Artinya, MPR di satu sisi dapat menjaga 
keberlangsungan pemerintah namun 
dalam kondisi tertentu juga berpotensi 
mengakhiri kekuasaan pemerintah 
tertentu," ungkapnya.Tak hanya itu, 
berdasarkan Pasal 3 UUD 1945 MPR juga 
memiliki kewenangan untuk mengubah 
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UUD 1945 sebagai hukum dasar 
tertinggi. Kewenangan ini dapat 
berakibat ditambah atau dikuranginya 
kewenangan lembaga negara seperti 
DPD, DPR, MK, MA, KY termasuk juga 
kewenangan Presiden. Bayu menilai, 
kabar bahwa MPR periode 2019 - 2024 
akan melaksanakan perubahan 
terhadap UUD 1945 menjadi salah satu 
magnet bagi partai politik untuk 
mengatur strategi berebut kursi 
Pimpinan MPR, meskipun perubahan 
UUD 1945 nantinya disebut terbatas 
yaitu hadirnya kembali haluan 
negara."Tetap saja kabar ini menarik 
parpol-parpol untuk merebut pucuk 
pimpinan MPR karena tidak ada 
jaminan bahwa perubahan UUD 1945 
tidak akan menyasar ketentuan lain 
dalam UUD 1945," katanya.Dengan 
melihat kewenangan MPR yang 
ternyata tetap strategis dan ditambah 
rencana agenda MPR ke depan yang 
punya dampak politik besar, Bayu 
memahami penyebab perebutan kursi 
Ketua MPR saat ini menjadi terkesan 
sangat sengit dan panas. Bahkan 
mayoritas parpol berlomba-lomba 
membangun opini bahwa kursi Ketua 
MPR paling layak diserahkan kepada 
Parpolnya dengan masing-masing 
alasan. Selain membangun opini di 
publik antar petinggi parpol juga 
berusaha melobi satu dengan yang lain 
agar mau mendukung kader yang 
diajukannya sebagai ketua 
MPR."Kompetisi merebut jabatan 
tertentu termasuk jabatan Ketua MPR 
adalah suatu keniscayaan dalam 
demokrasi, namun kompetisi tersebut 
haruslah dilakukan dalam rel 
konstitusi," tegasnya.Menurutnya, 
Ketua MPR sebaiknya diisi oleh kader 
parpol koalisi pendukung Presiden dan 
Wakil Presiden terpilih. Hal ini 
mengingat jika figur non-koalisi yang 
menjabat Ketua MPR, maka keinginan 
untuk menjatuhkan presiden dan wakil 
presiden akan selalu tetap ada.
"Jika ini yang terjadi maka ide 
penguatan sistem presidensial akan 
mengalami kemunduran," tegasnya.
Bayu menyatakan, setiap parpol koalisi 
pemdukung Jokowi-Ma'ruf Amin 

sebagai Presiden dan Wakil Presiden 
terpilih yang memiliki perwakilan di MPR 
memiliki hak dan peluang yang sama 
untuk mengajukan calonnya menduduki 
kursi panas Ketua MPR. Bahkan dalam 
UUD 1945 maupun UU MPR, DPR, DPD 
dan DPRD (UU MD3) tidak ada ketentuan 
yang membatasi atau melarang 
mencalonkan kadernya sebagai Ketua 
MPR, termasuk Parpol yang telah 
mendapatkan posisi Ketua DPR karena 
sebagai pemenang Pemilu."Bahkan jika 
pendekatan legitimasi dan representasi 
dari mayoritas rakyat yang dipakai maka 
parpol pemenang Pemilu lah yang 
sesungguhnya paling berhak menduduki 
jabatan ketua MPR karena pada 
dasarnya saat rakyat memilih kader 
Parpol dalam Pemilu 17 April yang lalu 
secara sadar rakyat tahu bahwa kader 
parpol ini akan duduk sebagai anggota 
DPR yang secara otomatis juga akan 
menjadi anggota MPR. Artinya ketika 
suatu parpol memenangkan Pemilu dan 
mendapat kursi terbesar di DPR maka 
sebenarnya mayoritas pemilih secara 
sadar menginginkan parpol tersebut 
memimpin di parlemen yaitu DPR dan 
juga MPR agar kemudian dapat 
memperjuangkan aspirasi mayoritas 
publik," paparnya.Meski demikian, Bayu 
mengingatkan, Pasal 15 UU MD3 telah 
ditentukan bahwa Pimpinan MPR dipilih 
dari dan oleh anggota MPR. Dengan 
demikian, dapat dimaknai bahwa setiap 
Parpol atau anggota DPD punya peluang 
menjadi pimpinan MPR sepanjang 
mendapat kepercayaan dari anggota. 
Untuk itu, Bayu menyatakan, jika solid, 
partai pendukung Jokowi memiliki 
peluang paling tinggi untuk dapat 
menduduki pimpinan MPR. Hal ini 
mengingat koalisi Jokowi selain mayoritas 
menguasai kursi DPR juga kursi 
MPR."Tinggal sekarang Parpol Koalisi 
harus mampu mengkonsolidasikan diri 
untuk kemudian mampu mendukung satu 
figur calon Ketua MPR yang diterima oleh 
semua pihak utamanya anggota Parpol 
Koalisi. Jika Parpol Koalisi tidak solid 
maka bukan tidak mungkin kursi ketua 
MPR akan jatuh ke parpol non-koalisi 
atau malah mungkin direbut anggota 
DPD," katanya.

Gubernur Puerto Rico Ricardo Rossello 
akhirnya mengundurkan diri setelah 
selama dua pekan ini terus didemo 
secara besar-besaran oleh warganya 
yang menuntut pengunduran dirinya. 
Aksi-aksi demo digelar para demonstran 
untuk mengecam Rossello atas 
publikasi pesan yang berisi cemoohan 
terhadap gay, wanita dan para korban 
Badai Maria.Para demonstran yang 
telah memenuhi jalan-jalan dekat 
mansion gubernur sejak Rabu (24/7) 
sore waktu setempat, berteriak-teriak 
gembira setelah pengumuman 
pengunduran diri Rossello pada Rabu 
malam waktu setempat. 
Mereka pun menyalakan kembang api 
dan mengibarkan bendera Puerto Rico.
"Saya mengumumkan bahwa saya akan 
mengundurkan diri dari posisi gubernur 
efektif pada Jumat, 2 Agustus pukul 5 
sore," kata Rossello dalam dalam 
rekaman video yang diposting di laman 
Facebook pemerintah seperti dilansir 
kantor berita AFP, Kamis (25/7/2019).
Aksi-aksi demo massal dimulai sejak 13 
Juli lalu, ketika Pusat Jurnalisme 
Investigasi merilis 889 halaman berisi 

Gubernur Puerto Rico Mundur
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percakapan teks di aplikasi Telegram. 
Dalam percakapan itu, Rossello dan 11 
pria pejabat pemerintah lainnya 
mengkritik para pejabat, politisi dan 
jurnalis."Saya percaya bahwa Puerto Rico 
akan terus bersatu dan bergerak maju 
seperti biasa," kata Rossello. 
"Dan saya berharap bahwa keputusan ini 
akan berfungsi sebagai panggilan untuk 
rekonsiliasi warga," imbuhnya.
Rossello mengatakan, dirinya mengambil 
keputusan ini setelah mempertimbangkan 
keluhan-keluhan terhadap dirinya dan 
setelah pembicaraan dengan 
keluarganya.
Warga Puerto Rico telah menantikan 
pengumuman pengunduran diri ini karena 
isu Rossello bakal mundur sudah santer 
terdengar. 
Meski beberapa waktu sebelumnya 
Rossello bersikeras tidak akan mundur 
dari jabatan gubernur.
Rossello menghadapi krisis politik atas 
skandal obrolan dan kasus korupsi yang 
melibatkan uang bantuan untuk para 
korban Badai Maria, yang menghantam 
Puerto Rico pada 2017 dan menewaskan 
hampir 3.000 orang.
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UUD 1945 sebagai hukum dasar 
tertinggi. Kewenangan ini dapat 
berakibat ditambah atau dikuranginya 
kewenangan lembaga negara seperti 
DPD, DPR, MK, MA, KY termasuk juga 
kewenangan Presiden. Bayu menilai, 
kabar bahwa MPR periode 2019 - 2024 
akan melaksanakan perubahan 
terhadap UUD 1945 menjadi salah satu 
magnet bagi partai politik untuk 
mengatur strategi berebut kursi 
Pimpinan MPR, meskipun perubahan 
UUD 1945 nantinya disebut terbatas 
yaitu hadirnya kembali haluan 
negara."Tetap saja kabar ini menarik 
parpol-parpol untuk merebut pucuk 
pimpinan MPR karena tidak ada 
jaminan bahwa perubahan UUD 1945 
tidak akan menyasar ketentuan lain 
dalam UUD 1945," katanya.Dengan 
melihat kewenangan MPR yang 
ternyata tetap strategis dan ditambah 
rencana agenda MPR ke depan yang 
punya dampak politik besar, Bayu 
memahami penyebab perebutan kursi 
Ketua MPR saat ini menjadi terkesan 
sangat sengit dan panas. Bahkan 
mayoritas parpol berlomba-lomba 
membangun opini bahwa kursi Ketua 
MPR paling layak diserahkan kepada 
Parpolnya dengan masing-masing 
alasan. Selain membangun opini di 
publik antar petinggi parpol juga 
berusaha melobi satu dengan yang lain 
agar mau mendukung kader yang 
diajukannya sebagai ketua 
MPR."Kompetisi merebut jabatan 
tertentu termasuk jabatan Ketua MPR 
adalah suatu keniscayaan dalam 
demokrasi, namun kompetisi tersebut 
haruslah dilakukan dalam rel 
konstitusi," tegasnya.Menurutnya, 
Ketua MPR sebaiknya diisi oleh kader 
parpol koalisi pendukung Presiden dan 
Wakil Presiden terpilih. Hal ini 
mengingat jika figur non-koalisi yang 
menjabat Ketua MPR, maka keinginan 
untuk menjatuhkan presiden dan wakil 
presiden akan selalu tetap ada.
"Jika ini yang terjadi maka ide 
penguatan sistem presidensial akan 
mengalami kemunduran," tegasnya.
Bayu menyatakan, setiap parpol koalisi 
pemdukung Jokowi-Ma'ruf Amin 

sebagai Presiden dan Wakil Presiden 
terpilih yang memiliki perwakilan di MPR 
memiliki hak dan peluang yang sama 
untuk mengajukan calonnya menduduki 
kursi panas Ketua MPR. Bahkan dalam 
UUD 1945 maupun UU MPR, DPR, DPD 
dan DPRD (UU MD3) tidak ada ketentuan 
yang membatasi atau melarang 
mencalonkan kadernya sebagai Ketua 
MPR, termasuk Parpol yang telah 
mendapatkan posisi Ketua DPR karena 
sebagai pemenang Pemilu."Bahkan jika 
pendekatan legitimasi dan representasi 
dari mayoritas rakyat yang dipakai maka 
parpol pemenang Pemilu lah yang 
sesungguhnya paling berhak menduduki 
jabatan ketua MPR karena pada 
dasarnya saat rakyat memilih kader 
Parpol dalam Pemilu 17 April yang lalu 
secara sadar rakyat tahu bahwa kader 
parpol ini akan duduk sebagai anggota 
DPR yang secara otomatis juga akan 
menjadi anggota MPR. Artinya ketika 
suatu parpol memenangkan Pemilu dan 
mendapat kursi terbesar di DPR maka 
sebenarnya mayoritas pemilih secara 
sadar menginginkan parpol tersebut 
memimpin di parlemen yaitu DPR dan 
juga MPR agar kemudian dapat 
memperjuangkan aspirasi mayoritas 
publik," paparnya.Meski demikian, Bayu 
mengingatkan, Pasal 15 UU MD3 telah 
ditentukan bahwa Pimpinan MPR dipilih 
dari dan oleh anggota MPR. Dengan 
demikian, dapat dimaknai bahwa setiap 
Parpol atau anggota DPD punya peluang 
menjadi pimpinan MPR sepanjang 
mendapat kepercayaan dari anggota. 
Untuk itu, Bayu menyatakan, jika solid, 
partai pendukung Jokowi memiliki 
peluang paling tinggi untuk dapat 
menduduki pimpinan MPR. Hal ini 
mengingat koalisi Jokowi selain mayoritas 
menguasai kursi DPR juga kursi 
MPR."Tinggal sekarang Parpol Koalisi 
harus mampu mengkonsolidasikan diri 
untuk kemudian mampu mendukung satu 
figur calon Ketua MPR yang diterima oleh 
semua pihak utamanya anggota Parpol 
Koalisi. Jika Parpol Koalisi tidak solid 
maka bukan tidak mungkin kursi ketua 
MPR akan jatuh ke parpol non-koalisi 
atau malah mungkin direbut anggota 
DPD," katanya.

Gubernur Puerto Rico Ricardo Rossello 
akhirnya mengundurkan diri setelah 
selama dua pekan ini terus didemo 
secara besar-besaran oleh warganya 
yang menuntut pengunduran dirinya. 
Aksi-aksi demo digelar para demonstran 
untuk mengecam Rossello atas 
publikasi pesan yang berisi cemoohan 
terhadap gay, wanita dan para korban 
Badai Maria.Para demonstran yang 
telah memenuhi jalan-jalan dekat 
mansion gubernur sejak Rabu (24/7) 
sore waktu setempat, berteriak-teriak 
gembira setelah pengumuman 
pengunduran diri Rossello pada Rabu 
malam waktu setempat. 
Mereka pun menyalakan kembang api 
dan mengibarkan bendera Puerto Rico.
"Saya mengumumkan bahwa saya akan 
mengundurkan diri dari posisi gubernur 
efektif pada Jumat, 2 Agustus pukul 5 
sore," kata Rossello dalam dalam 
rekaman video yang diposting di laman 
Facebook pemerintah seperti dilansir 
kantor berita AFP, Kamis (25/7/2019).
Aksi-aksi demo massal dimulai sejak 13 
Juli lalu, ketika Pusat Jurnalisme 
Investigasi merilis 889 halaman berisi 
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percakapan teks di aplikasi Telegram. 
Dalam percakapan itu, Rossello dan 11 
pria pejabat pemerintah lainnya 
mengkritik para pejabat, politisi dan 
jurnalis."Saya percaya bahwa Puerto Rico 
akan terus bersatu dan bergerak maju 
seperti biasa," kata Rossello. 
"Dan saya berharap bahwa keputusan ini 
akan berfungsi sebagai panggilan untuk 
rekonsiliasi warga," imbuhnya.
Rossello mengatakan, dirinya mengambil 
keputusan ini setelah mempertimbangkan 
keluhan-keluhan terhadap dirinya dan 
setelah pembicaraan dengan 
keluarganya.
Warga Puerto Rico telah menantikan 
pengumuman pengunduran diri ini karena 
isu Rossello bakal mundur sudah santer 
terdengar. 
Meski beberapa waktu sebelumnya 
Rossello bersikeras tidak akan mundur 
dari jabatan gubernur.
Rossello menghadapi krisis politik atas 
skandal obrolan dan kasus korupsi yang 
melibatkan uang bantuan untuk para 
korban Badai Maria, yang menghantam 
Puerto Rico pada 2017 dan menewaskan 
hampir 3.000 orang.
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Persidangan skandal korupsi lembaga 
investasi 1 Malaysia Development 
Berhad (1MDB) dengan terdakwa 
mantan Perdana Menteri Malaysia, 
Najib Razak, ditunda setelah Pengadilan 
Tinggi Kuala Lumpur mendapat 
ancaman bom, Kamis (25/7).
Hakim Mohd Nazlan Mohd Ghazali 
memberi tahu pengadilan bahwa ia 
menerima 
informasi 
dari Wakil 
Panitera 
Mahyudin 
Mohmad 
Som 
bahwa 
ada 
ancaman 
bom.Dilan
sir Asia 
One, 
Mohd 
Nazlan 
kemudian 
meminta sidang ditunda dan meminta 
seluruh hadirin di ruang sidang untuk 
mengosongkan ruangan.Polisi meminta 
seluruh gedung pengadilan dievakuasi 
pada pukul 12.30 waktu 
setempat."Kepolisian Distrik Sentul 
menerima telepon ancaman bom yang 
disimpan di pengadilan. Polisi sekarang 
sudah berada di sana," kata sumber, 
seperti dilansir The Straits Times.Kepala 
Kepolisian Sentul, S. 
Shanmugamoorthy, membenarkan 
mereka menerima telepon berisi 
ancaman bom. Dia pun mengerahkan 
tim penjinak bahan peledak ke lokasi.
"Kami tidak tahu identitas pelaku. Dia 
tidak memperkenalkan diri dan hanya 
menyampaikan ada bom di pengadilan," 
kataShanmugamoorthy.
Shanmugamoorthy menyatakan polisi 
menyisir seluruh gedung pengadilan 
selama 90 menit. Namun, mereka tidak 
menemukan apapun. Persidangan Najib 
lantas dilanjutkan pada pukul 14.45 
waktu setempat.Dalam sidang perdana 

Sidang Najib Dihentikan Karena Ancaman Bom

Internasional

pada 3 April lalu, Najib keberatan dengan 
dakwaan jaksa yang menuduhnya 
menyalahgunakan wewenang dan 
pencucian uang karena dianggap kurang 
bukti. Dia juga beralasan waktu yang 
diberikan untuk mempersiapkan 
pembelaan terlampau singkat.Najib 
dituduh menerima RM42 juta untuk 
memberikan jaminan kepada pemerintah 
atas pinjaman RM4 miliar yang diambil 

SRC 
International, 
sebuah 
perusahaan 
yang didirikan 
sebagai 
pemasok 
batubara. 
Perusahaan itu 
adalah bagian 
dari 1 Malaysia 
Development 
Berhad 
(1MDB).Najib 
juga diduga 

melakukan pencucian uang dengan 
menerima tiga kali transfer terpisah 
dalam jumlah besar. Masing-masing satu 
kali sebesar Rp94 miliar dan dua kali 
senilai Rp34 miliar.Aliran dana dari SRC 
ke rekening Najib dikirim melalui rekening 
dua perusahaan berbeda yakni 
Gandingan Mentari Sdn., Bhd., yang 
merupakan anak perusahaan SRC dan 
Ihsan Perdana Sdn. Bhd.Najib kemudian 
mengirim lagi uang itu ke rekening pribadi 
lainnya di AmPrivate Banking, yang 
merupakan bagian dari AmIslamic Bank 
Bhd.Najib tetap membantah telah 
melakukan kesalahan dan menyatakan 
semua tuduhan kepadanya bermotif 
politik.Sejauh ini, jaksa membuktikan 
Najib membelanjakan uang korupsinya 
untuk untuk membeli produk merek 
fesyen ternama, Chanel hingga 
membiayai renovasi rumah. Aliran dana 
korupsinya juga diduga masuk ke kas 
partai-partai mitra koalisi Barisan 
Nasional. Pemberian itu dalam bentuk 
cek.

Perusahaan teknologi asal China, 
Huawei, diam-diam membantu 
membangun jaringan telepon seluler 
Korea Utara. Hal itu berpotensi 
melanggar sanksi yang bertujuan 
menekan rezim Korut untuk berhenti 
mengembangkan senjata nuklir. 
Demikian menurut laporan harian The 
Washington Post.
Mengutip dokumen yang dibocorkan 
mantan pegawai dan orang-orang yang 
akrab dengan proyek tersebut, 
Washington Post melaporkan pada 
Senin, Huawei bekerja sama dengan 
perusahaan milik pemerintah China, 
Panda International Information 
Technology dalam sejumlah proyek 
telekomunikasi di Korea Utara 
setidaknya selama delapan tahun 
sampai 2016.Berdasarkan perintah 
kerja sebelumnya, kontrak dan laporan 
yang diberikan kepada Washington 
Post, Huawei dan Panda International 
Information Technology mengangkut 
peralatan seperti stasiun pangkalan 
dan antena ke Korea Utara untuk 
membantu negara tersebut 
membangun jaringan 3G, demikian 
menurut surat kabar asal AS itu.
"Ini menunjukkan berapa banyak warga 
Korea Utara menggunakan ponselnya. 
Ini dilakukan secara rahasia. Mereka 
menggunakan kode sebagai nama 
untuk mencegah penyebutan Korea 
Utara," jelas penulis Washington Post, 
John Hudson, dalam wawancara 
bersama CNN, dilansir dari laman 
CNN, Rabu (24/7).Dokumen tersebut 
menunjukkan Huawei menggunakan 
sebuah kode, A9, ketika mengacu pada 
Korea Utara. Huawei merupakan 
produsen peralatan telekomunikasi 
terbesar dunia dan merek ponsel 
ternama. Perusahaan China tersebut 
berada di bawah tekanan kampanye 
Amerika Serikat mencegah 
penggunaan peralatan Huawei dalam 
peluncuran jaringan 5G dengan alasan 
keamanan nasional. Huawei 
menyangkal salah satu produknya 

Huawei Bangun Jaringan Seluler Di Korut

dapat menimbulkan risiko keamanan 
nasional.Dalam sebuah pernyataan 
menanggapi laporan Washington Post, 
Huawei mengatakan pihaknya tidak ada 
urusan bisnis di Korea Utara. Perusahaan 
tersebut menegaskan pihaknya mematuhi 
semua hukum dan peraturan yang berlaku 
di negara dan wilayah tempat beroperasi, 
termasuk semua hukum dan peraturan 
kontrol ekspor dan sanksi PBB, AS, dan 
Uni Eropa.Juru bicara Huawei menolak 
mengomentari apakah perusahaan 
tersebut memiliki hubungan bisnis dengan 
Korea Utara di masa lalu. Dia juga 
menolak menanggapi apakah perusahaan 
tersebut membantah laporan Washington 
Post.Pada Mei, pemerintah AS 
memasukkan Huawei ke daftar hitam 
perdagangan. Alasannya, AS meyakini 
Huawei terlibat dalam kegiatan yang 
bertentangan dengan keamanan nasional 
atau kepentingan kebijakan luar negeri 
AS. Daftar hitam mencegah perusahaan-
perusahaan AS untuk menjual teknologi 
dan pasokan ke Huawei.Washington telah 
lama mencurigai Huawei mengabaikan 
sanksi AS terhadap negara-negara 
tertentu. Pada Januari, Departemen 
Kehakiman menuduh Huawei melanggar 
sanksi terhadap Iran, menyatakan dalam 
dokumen pengadilan bahwa perusahaan 
telah diselidiki karena melanggar undang-
undang ekspor AS setidaknya sejak 2007. 
Huawei mengaku tidak bersalah.
Secara terpisah, Departemen 
Perdagangan dilaporkan memanggil 
Huawei pada tahun 2016, menuntut 
perusahaan itu menyerahkan informasi 
mengenai ekspor atau ekspor kembali 
teknologi Amerika ke Korea Utara. 
Departemen Perdagangan menolak untuk 
mengomentari hal tersebut.Beberapa kali 
panggilan telepon ditujukan ke Panda 
International untuk konfirmasi namun tak 
diangkat. Pada 2014, Departemen 
Perdagangan memasukkan Panda 
International ke dalam daftar hitam 
perdagangan dengan alasan perusahaan 
itu dinilai berusaha memasok barang ke 
Tentara Pembebasan Rakyat [China] dan 
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Persidangan skandal korupsi lembaga 
investasi 1 Malaysia Development 
Berhad (1MDB) dengan terdakwa 
mantan Perdana Menteri Malaysia, 
Najib Razak, ditunda setelah Pengadilan 
Tinggi Kuala Lumpur mendapat 
ancaman bom, Kamis (25/7).
Hakim Mohd Nazlan Mohd Ghazali 
memberi tahu pengadilan bahwa ia 
menerima 
informasi 
dari Wakil 
Panitera 
Mahyudin 
Mohmad 
Som 
bahwa 
ada 
ancaman 
bom.Dilan
sir Asia 
One, 
Mohd 
Nazlan 
kemudian 
meminta sidang ditunda dan meminta 
seluruh hadirin di ruang sidang untuk 
mengosongkan ruangan.Polisi meminta 
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tim penjinak bahan peledak ke lokasi.
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selama 90 menit. Namun, mereka tidak 
menemukan apapun. Persidangan Najib 
lantas dilanjutkan pada pukul 14.45 
waktu setempat.Dalam sidang perdana 

Sidang Najib Dihentikan Karena Ancaman Bom
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pada 3 April lalu, Najib keberatan dengan 
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SRC 
International, 
sebuah 
perusahaan 
yang didirikan 
sebagai 
pemasok 
batubara. 
Perusahaan itu 
adalah bagian 
dari 1 Malaysia 
Development 
Berhad 
(1MDB).Najib 
juga diduga 
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Perusahaan teknologi asal China, 
Huawei, diam-diam membantu 
membangun jaringan telepon seluler 
Korea Utara. Hal itu berpotensi 
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Washington Post.
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Huawei Bangun Jaringan Seluler Di Korut
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/ atau untuk mengekspor barang ke 
negara yang disanksi AS.Ditanya 
wartawan tentang hubungan Huawei 
dengan Korea Utara pada hari Senin, 
Presiden Donald Trump mengatakan, 
"Kita harus mencari tahu. Hubungan kita 
dengan Korea 
Utara sangat 
baik."
Pengungkapan 
Huawei 
berpotensi 
melanggar 
sanksi AS 
terhadap Korea 
Utara dapat 
memperumit 
sikap Trump 
saat ini 
terhadap 
perusahaan 
China.
Bulan lalu, Trump mengatakan akan 
melonggarkan beberapa pembatasan 
pada Huawei, akan mengizinkan 
perusahaan-perusahaan Amerika untuk 
melanjutkan penjualan produk-produk 

yang tidak menimbulkan ancaman 
keamanan kepada Huawei.Setelah 
laporan Washington Post, anggota 
parlemen dari Partai Republik dan 
Demokrat menuntut agar sikap 
pemerintah ke Huawei bisa lebih tegas.

Senator Demokrat 
Chris Van Hollen dan 
Senator Republik 
Tom Cotton 
mendesak Trump 
memberlakukan 
perintah yang 
melarang ekspor 
suku cadang dan 
komponen AS ke 
perusahaan 
telekomunikasi China 
seperti Huawei yang 
melanggar kontrol 
ekspor AS atau 

undang-undang sanksi.
"Bahwa setiap perusahaan yang 
melakukan bisnis dengan Korea Utara - 
seperti yang dilaporkan Huawei - akan 
menghadapi sanksi Amerika," kata para 
senator dalam sebuah pernyataan.

Jagat maya dihebohkan video seorang 
polisi yang berusaha menilang 
pengendara di Jalan pasir Kaliki, 
Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, 
Kamis (25/7). Dalam video berdurasi 
10 detik, anggota Unit Lantas Polsek 
Cicendo Brigadir Natan Doris berusaha 
menghentikan mobil yang melaju. 
Kedua tangannya berpegangan di kap 
mobil."Yang saya tahu, Pak Polisi itu 
mau nilang, tapi si sopir mobil malah 
terus melajukan mobilnya. Pak Polisi 
yang sedang di depan, menempel di 
depan kayak Spiderman," kata Abdul 
Rahman (40), seorang tukang ojek 
online yang mengaku ikut mengejar 
mobil.Dari penuturannya, mobil yang 
ditumpangi satu orang pria itu tidak 
melaju kencang karena pandangan 
sopir terhalangi. Mobil baru berhenti 
setelah maju sekira 300 meter dari 
lokasi penilangan."Pas berhenti, polisi 
menilang. Tapi enggak ada gontok-
gontokan. Semua aman," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek 
Cicendo Kompol Edi Kusmawan 

Polisi “Nyangkut” Di Kap Mobil

Tanah Air

mengatakan pengendara merupakan 
seorang laki-laki berstatus mahasiswa.
"Anggota kami sudah melakukan 
penilangan. Alhamdulillah tidak ada yang 
terluka, hanya ponselnya saja yang rusak," 
ucapnya.Dia akan segera memanggil 
anggotanya untuk mengetahui kronologis 
kejadian tersebut. Namun Edi memastikan 
anggota tidak terluka pada peristiwa 
tersebut.
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 Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) 
akan membubarkan Tim Kampanye 
Nasional (TKN) petang ini. Pembubaran 
TKN rencananya akan dilakukan dalam 
sebuah pertemuan di salah satu 
restoran di 
kawasan 
Menteng, Jakarta 
Pusat, Jumat 
(26/7) 
petang.Wakil 
Sekretaris TKN 
Jokowi-Ma'ruf, 
Verry Surya 
Hendrawan 
mengatakan 
pembubaran itu 
karena tugas tim 
kampanye sudah 
selesai setelah 
Jokowi-Ma'ruf ditetapkan sebagai 
pemenang Pilpres 2019."Dengan 
selesainya tugas ini, maka TKN KIK 
(Koalisi Indonesia Kerja) Insyallah akan 
resmi dibubarkan hari ini langsung oleh 
capres terpilih, Pak Jokowi," kata Verry 
melalui pesan singkat.Verry 
mengatakan pembubaran TKN akan 
diikuti dengan pembubaran tim 

Jokowi Bubarkan TKN

Tanah Air

kampanye tingkat daerah, baik di provinsi, 
kabupaten, dan kota. 
“Semua kader-kader parpol dan anggota 
ormas, relawan akan kembali ke wadah 
organisasi masing-masing," ujarnya.Di sisi 

lain, Verry menyebut Koalisi 
Indonesia Kerja (KIK) akan 
tetap ada. Menurut Verry, 
seluruh partai koalisi sepakat 
konsisten mengawal 
pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 
selama lima tahun ke depan.
"Semua, sepuluh parpol, lima di 
dalam dan lima diluar parlemen 
DPR akan terus aktif dan kritis 
di pemerintahan maupun 
legislatif," tuturnya.Anggota 
koalisi Jokowi-Ma'ruf terdiri dari 
sepuluh partai. Mereka antara 
lain PDIP, Golkar, PKB, 

NasDem, PPP, PSI, Perindo, Hanura, 
PKPI, serta PBB.Sementara partai di luar 
koalisi yang disebut-sebut akan merapat 
antara lain Demokrat, PAN, dan terakhir 
Gerindra. Tiga partai ini pada Pilpres 2019 
berada di seberang Jokowi karena turut 
mengusung Prabowo-Subianto dan 
Sandiaga Uno sebagai capres dan 
cawapres.
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Presiden Amerika Serikat Donald Trump 
menyatakan pada Rabu (24/7), bahwa 
penyelidikan yang diprakarsai mantan 
penasihat khusus Robert Mueller terkait 
adanya intervensi Rusia terhadap 
kemenangannya dalam Pilpres 2016 
lalu adalah "kebohongan besar."
Hal ini disampaikan ketika partai 
Demokrat memperoleh sedikit 
dukungan untuk memakzulkan Trump 
dalam sidang kesaksian Mueller kepada 
Kongres. Trump mengatakan ini 
merupakan "hari yang sangat besar 
bagi dirinya dan negara." "Tidak ada 
pembelaan atas kebohongan tak masuk 
akal ini," ujar Trump "Ini semua menjadi 
tiga tahun yang memalukan dan 
membuang-buang waktu negara kita. 
Demokrat kalah telak hari ini," kata 
Trump. Sementara itu, partai Republik 
menyatakan bahwa penyelidikan Rusia 
itu telah berakhir. Dalam kesaksiannya, 
Mueller mengatakan bahwa dirinya 
tidak membebaskan Trump dari 
tuduhan tersebut, namun ia juga tetap 
menolak menuduh presiden AS itu 
melakukan kejahatan ataupun 
merekomendasikan Kongres 
melakukannya. Mueller sebelumnya 
sempat mengajukan laporan yang 
memaparkan dugaan bahwa Trump 
telah berkolusi dengan Rusia untuk 
memenangkan pilpres pada 2016 lalu. 
Namun, laporan tersebut tidak 
membuktikan adanya konspirasi pidana 
yang dilakukan Trump. Meskipun 
laporan Mueller tersebut gagal 
membuktikan adanya kolusi antara 
Trump dengan Rusia, dirinya bersikeras 
ada hal ganjil yang membuat Trump 
mampu memenangkan Pilpres 2016. 
 Inggris"Presiden (Trump) belum 
terbebas dari segala tindakan yang 
dituduhkan kepadanya," ujar Mueller 
kepada Komite Kehakiman DPR. 
Mantan penasihat khusus itu mengaku 
siap menghadapi segala serangan 
pribadi yang mungkin dilakukan Trump 
terhadap dirinya. Namun, Mueller 
menjelaskan bahwa Kementerian 

Trump Yakin Tak Ada Intervensi Rusia

Kehakiman melarangnya untuk 
menjatuhkan tuntutan pidana kepada 
presiden yang sedang menjabat. Ia 
kemudian menambahkan bahwa secara 
teoretis Trump dapat didakwa setelah ia 
selesai dari jabatannya.  Akan tetapi, 
dalam sebuah pernyataan tegas di 
televisi, Mueller membantah bahwa 
pemakzulan Trump menjadi tujuan utama 
fraksi Demokrat. Pengajuan laporan itu 
dilakukan karena menurutnya, Trump 
telah secara kriminal menghalangi proses 
penegakan keadilan.  
Penyelidikan Mueller yang menghabiskan 
waktu hampir 2 tahun itu menimbulkan 
amarah serta mengguncang Gedung 
Putih, khususnya ketika sekitar lima dari 
enam pembantu presiden dan rekan 
Trump yang sempat didakwa, akhirnya 
dinyatakan bersalah. Penyelidikan oleh 
Mueller ini berawal ketika partai Demokrat 
dan Republik sama-sama meningkatkan 
kampanye mereka menjelang Pilpres 
2020 mendatang, di mana Trump berniat 
untuk kembali mengulang 
kemenangannya sebagai presiden yang 
mengejutkan pada 2016 lalu. Sementara 
itu, partai Demokrat yang pekan lalu 
sempat menolak melanjutkan mosi 
pemakzulan Trump, mengatakan 
kesaksian Mueller menambah argumen 
untuk mencopot Trump dari jabatannya. 
Pihaknya juga berupaya untuk terus 
mencari informasi yang dapat memajukan 
kasus ini.  "Kami bertarung dengan 
presiden di pengadilan" untuk 
mendapatkan kesaksian, ujar Ketua DPR 
Nancy Pelosi.  "Jika kita memiliki kasus 
pemakzulan, itu adalah saat di mana kita 
harus selesaikan," ujar Pelosi. 
"Kami ingin memiliki argumen sekuat 
mungkin untuk membuat keputusan," 
ujarnya. Namun, fraksi Republik tetap 
bersikeras agar penyelidikan terkait 
kesaksian Mueller itu segera diakhiri.  
"Warga Amerika mengerti bahwa perkara 
ini sudah selesai. Mereka juga mengerti 
bahwa kasus ini sudah ditutup," kata 
pengacara Trump, Jay Sekulow dalam 
sebuah pernyataan. 
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