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Seorang Youtuber Gaming bernama 
Kimi Hime (KH) protes kepada 
pemerintah melalui videonya 
bertajuk "Dear Bapak Presiden Joko 
Widodo....". Videonya menjadi viral. 
Kasus ini bermula saat Rapat Kerja 
Kominfo dengan Komisi I DPR-RI 
beberapa waktu lalu. Komisi I 
menerima laporan dari Asosiasi 
Pengawas Penyiaran Indonesia (APPI) 
terkait konten Kimi Hime yang dinilai 
mengandung konten dewasa di channel 
YouTube miliknya. Laporan tersebut 
diteruskan ke Kominfo untuk ditindak 
lanjuti. "Kami dapat aduan dari Komisi I 

bahwa mereka menerima laporan dari 
Asosiasi Pengawas Penyiaran Indonesia 
yang menyampaikan konten Kimi Home. 
Kemudian ditayangkan salah satu contoh 
(yang dianggap vulgar)," ujar Plt Kepala 
Biro Humas Kementerian Kominfo 
Ferdinandus Setu. Menerima aduan itu, 
Kominfo pun sudah memanggil YouTuber 
yang rutin mengulas game itu. Seperti 
dikatakan Ferdinandus, dalam 
pemanggilan ini berbagai cara telah 
ditempuh. Mulai dari mengirim Direct 
Message (DM) ke akun media sosial 
hingga mengirim email. "Sudah dipanggil 
sejak Senin lalu. Kami kirim lewat DM, 

Kimi Hime

Jagonya Gamer Wanita Indonesia
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email, tapi belum ada respons dari Kimi 
Hime untuk mengklarifikasi terkait 
konten yang ada di channel YouTube-
nya. Setidaknya koordinasi untuk men-
take down sendiri," tuturnya. 
Sayangnya Kimi tidak merespon 
panggilan dari Kominfo. Ini yang 
kemudian membuat Kominfo 
'mengeluarkan ancaman' memblokir 
beberapa konten yang dianggap 
kelewat vulgar. "Beberapa konten yang 
menurut pemantauan kami sudah 
memenuhi unsur vulgar bisa kami take 
down," tegas pria yang disapa Nando 
ini. Nando menjelaskan APPI meminta 
agar Kemenkominfo memblokir konten-
konten Kimi karena dianggap 
mendekati pornografi. Hal ini cukup 
meresahkan karena para subscriber 
(orang yang berlangganan) konten Kimi 
Hime di YouTube kebanyakan adalah 
anak-anak. "Kami baru benar-benar 
tahu konten itu, dan itu diputar dalam 
rapat di Komisi I. Memang dia bermain 
(sejenis) PUBG, dan kalau di YouTube 
itu hasil permainannya ditayangkan 
dan dia sendiri sambil komentar dan 
pakai baju seksi," ujarnya. Pihak 

Kominfo, sebut Nando, memberi tenggat 
waktu satu pekan ini buat Kimi Hime 
untuk menurunkan sendiri konten yang 
dianggap vulgar itu atau paling tidak 
merespons panggilan terhadap dirinya. 
"Kami beri waktu sampai minggu ini. 
Kalau tidak ada respons maka beberapa 
kontennya yang dianggap vulgar, itu 
yang di YouTube, kami take down," tutur 
Nando. Oleh karenanya, 3 video yang 
dinilai melanggar asusila akhirnya 
sedang diproses untuk ditangguhkan 
atau disuspend oleh Google selaku 
pemilik Youtube. Sementara 6 video lain 
dibatasi penayangannya sesuai dengan 
umur. Ferdinandus Setu di Jakarta, Rabu 
(24/7/2019), mengatakan Kimi sudah 
melanggar Undang-Undang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (ITE) atas 
konten videonya. Kimi Hime melanggar 
Pasal 27 ayat 1 Undang-undang ITE 
tentang penyebaran muatan yang 
melanggar kesusilaan. Selain itu, pemilik 
nama asli Kimberly Khoe itu juga dapat 
dijerat dengan tambahan Pasal 45 ayat 1 
undang-undang Nomor 19 tahun 2016 
tentang pornografi atas konten yang 
dinilai vulgar. "Saya awalnya melihat 
secara umum, berdasarkan profiling 
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videonya, memenuhi unsur itu, 
memenuhi pasal 27 ayat 1 UU ITE yang 
kita pakai untuk memberlakukan 
suspend," ujar Ferdinandus. Kominfo, 
lanjut Ferdinandus, secara resmi 
memanggil pemilik nama asli Kimi Hime 
melalui pesan surat elektronik maupun 
pesan langsung ke akun Instagram 
sejak 22 Juli. "Belum ada balasan. 
Malah, dia bikin Instastory yang 
menentang pernyataan saya di berita 
terkait videonya yang buka baju," ujar 
Setu seperti dilansir Antara. Sementara 
menurut pengakuan Kimi : "Saya bisa 
jelaskan, ini saya ada screenshoot yang 
saya sambil dari channel YouTube 
saya. Ini statistik yang cuma bisa 
dibuka oleh saya," kata Kimi. Kimi 
menambahkan, berdasarkan statistik 
data dari akunnya, persentase terbesar 
penontonnya ada di usia 18 tahun ke 
atas. Paling besar di rentang 18-24 
tahun dengan persentasi 50 persen, 25-
34 tahun dengan persentasi 24 persen, 
dan 35-44 tahun dengan persentase 
6,6 persen. Selain itu, umur 45-54 
tahun dengan persentase 2,2 persen, 
55-64 tahun dengan persentase 0,5 
persen, serta 65 tahun ke atas dengan 
persentase 1,1 persen. "Total dari 
penonton saya itu yang di bawah umur, 

13-17 tahun itu hanya di sekitar 16 
persen. Jadi kalau misalkan faktanya 
penonton saya kebanyakan anak-anak, 
itu salah," kata Kimi. Kementerian 
Komunikasi dan Informatika 
menangguhkan setidaknya tiga video 
dari pembuat konten sekaligus pemilik 
akun Youtube Kimi Hime yang dinilai 
vulgar sekaligus menetapkan batas 
waktu pemanggilan Kimi Hime untuk 
mediasi dan klarifikasi video hingga 
Sabtu 27 Juli. Aneh setelah viral dan 
ditelusuri oleh para ahli Kimi ternyata 
belum dikategorikan melanggar UU ITE. 
Dan pihak kominfopun membuat 
klarifikasi : Meskipun ingin dipanggil, 
namun ternyata Kimi Hime belum 
melanggar UU ITE, hal ini disampaikan 
juga oleh Ferdinandus Setu ke CNN. 
“Nanti akan dibahas bersama terkait 
konten dia agar dikurangi supaya 
sesuai. Karena secara umum dia 
belum memenuhi unsur pornografi 
dalam regulasi UU ITE,” jelas 
Ferdinandus Setu. "Jadi kami sebatas 
mengimbau untuk mengurangi konten itu, 
tidak akan jadi blokir," ucap Setu. Nah….. 
Kimi sebenarnya adalah seleb gamer 
internet. Hal-hal yang dia posting juga 
cuma soal game-game yang populer. 
Tapinya, postingan-postingannya 
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ra usah 

tersebut banyak ditonton para gamer 
dan anggota DPR RI. Sebelumnya 
banyak yang tidak tahu ada akun 
Youtube yang bernama Kimi Hime. 
Walau pun banyak orang yang sering 
berselancar di Youtube namun akun ini 
tidak pernah jadi hot topik (kecuali orang 
yang sering main game pasti kenal, 
karena Kimi termasuk gamer yang 
hebat). Jadi banyak orang yang sama 
sekali tidak tahu konten apa yang 
disajikan oleh Youtuber ini sampai-
sampai DPR dan Kominfo memblokir 
konten Youtuber yang bernama Kimi 
Hime ini. Setelah diblow-up oleh media 
nasional, banyak yang penasaran ingin 
searching atau mencari  siapa Kimi Hime 
itu. Dan konten apa yang disajikan 
olehnya sehingga Kominfo harus 

memblokir beberapa konten yang ia 
sajikan. Dari beberapa video yang di 
lihat, Kimi hanya menyajikan beberapa 
permainan game online seperti PUBG 
dan ML (Mobile Legend) yang sedang ia 
mainkan, selain itu tidak ada konten yang 
menjurus kepada pornografi. Lalu 
kenapa Kominfo getol memblokir konten 
yang disajikan oleh Kimi? Bukankah 
menyajikan konten permainan game 
online tidak dilarang di Indonesia? Oh 
ternyata yang bikin DPR dan Kominfo 
panas-dingin itu, Kimi bermain PUBG 
dan ML dengan dada sedikit terbuka. 
Hampir semua video Kimi yang 
berkonten permainan game itu, Kimi 
mengenakan pakaian sedikit minim 
sehingga dadanya besar mengintip dari 
baju yang dikenakannya. Tetapi jika itu 

dikategorikan sebagai pornografi tidak 
relevan. Karena Kimi tidak 
memamerkan seluruh dadanya kepada 
penonton Youtube. Mungkin yang perlu 
ditertibkan para penonton yang enggak 
pernah main gamer cuman baca 
judulnya saja yang pikirannya agak 
menjurus ke arah pornografi. Tetapi itu 
semua tergantung dari penafsiran 
penonton itu sendiri. Karena menurut 
Kimi memang tidak ingin judul tersebut 
dikonotasikan ke arah situ. Ini semua 
tergantung pemikiran orangnya. 
Karena kalau menuduh Kimi Hime 
melanggar Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 
ayat 1 UU ITE menyangkut pasal 
melanggar kesusilaan terkait konten 
yang dibuat Kimi Hime yang vulgar, 
melanggar atau tidak ya jelas bahwa 
pengertian melanggar kesusilaan harus 

merujuk dalam UU Pornografi, tak bisa 
lepas dari UU Pornografi. Jadi jangan 
menyatakan muatan kesusilaan dalam 
UU ITE lebih luas dari UU Pornografi, 
justru ini memalukan. Muatan dalam UU 
ITE tidak bisa lebih luas dari UU 
Pornografi, karena satu-satunya rujukan 
hukum mengenai apa itu melanggar 
kesusilaan hanya berasal dari UU 
Pornografi. Faktanya dia menyebut 
"menampilkan ketelanjangan" yang ada 
dalam UU Pornografi. Jelas keliru 
bukan "menampilkan ketelanjangan" 
tapi "tampilan yang mengesankan 
ketelanjangan". Jadi otak orangnya 
yang sudah sangat mesum. Karena 
dalam konten-konten yang dibuat Kimi 
apa yang yang melanggar kesusilaan? 
Mengapa menyatakan UU ITE 
mengenai asusila lebih luas dari UU 
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Pornografi mengenai menampilkan 
ketelanjangan? Siapa yang telanjang? 
Kan Kimi dalam semua konten yang 
dibuatnya, sebagian besar Kimi hanya 
menggenakan BH atau tank top saja, 
tidak telanjang. Kalau hanya 
menggenakan tank top atau BH, 
mengapa dianggap melanggar 
kesusilaan dalam UU ITE? Kalau pakai 
tank top atau BH, telanjang apanya kan 
sama kayak pakai bikini di pantai? Kan 
Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo 
bilang menampilkan ketelanjangan, Kimi 
tidak telanjang, jangan fitnah. Dan Kimi 
tak telanjang sudah diakui sendiri juga 
oleh Plt Kepala Biro Humas 
Kemenkominfo melalui pernyataan di 
atas. Lalu mengapa masih menuduh 
Kimi telanjang? Dada menyembul hanya 
karena pakai BH atau tank top itu bukan 
menampilkan ketelanjangan, kan Kimi 
masih pakai tank top atau BH, kecuali 
lepas BH tak pakai tank top. Dan Plt 
Kepala Biro Humas Kemenkominfo 
sendiri yang menyatakan "akan 
telanjang", baru akan tapi mengapa 
mengatakan "menampilkan 
ketelanjangan"? Kan kalau telanjang itu 
tidak ada lagi sehelai benang pun 
melekat ditubuh Kimi. Itu masih pakai 
tank top atau BH. Dan kalau pakai tank 
top atau BH dalam konten YouTube 

dipersoalkan, berapa banyak tiap hari 
cewek-cewek disekitar pantai-pantai 
yang bisa ditangkap hanya karena 
memakai baju renang (bikin) sehingga 
dada nya mengintip atau menyembul? 
Dimana logika hukumnya 
mempersoalkan belahan dada 
menyembul? Dada menyembul di 
dalam konten Kimi Hime tidak 
melanggar UU ITE, juga tidak vulgar. 
Jadi, Kimi teruslah memakai BH atau 
tank top seperti itu karena tidak 
melanggar UU ITE atau UU Pornografi. 
Itu hanya kenyamanan seseorang 
menggenakan busana. Karena kan 
jelas yang melanggar norma kesusilaan 
dalam masyarakat harus dan wajib 
merujuk pada pengertian pornografi 
dalam UU Pornografi Pasal 1 yaitu 
adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, 
tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, 
animasi, kartun, percakapan, gerak 
tubuh, atau bentuk pesan lainnya 
melalui berbagai bentuk media 
komunikasi dan/atau pertunjukan di 
muka umum, yang memuat kecabulan 
atau eksploitasi seksual yang 
melanggar norma kesusilaan dalam 
masyarakat. Apa-apa saja 
bentuknya? Persenggamaan, 
termasuk persenggamaan yang 
menyimpang, oral sex atau blowjob, 
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menggenakan BH atau tank top saja, 
tidak telanjang. Kalau hanya 
menggenakan tank top atau BH, 
mengapa dianggap melanggar 
kesusilaan dalam UU ITE? Kalau pakai 
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anal sex, kekerasan seksual, 
masturbasi atau onani, ketelanjangan 
atau tampilan yang mengesankan 
ketelanjangan, alat kelamin, atau 
pornografi anak sebagaimana Pasal 4 
UU Pornografi. Jadi terkait Pasal 27 
ayat 1 itu sudah dikunci perbuatan-
perbuatan tersebut.Rata-rata konten 
Kimi memuat dada Kimi terlihat 
menyembul, tak ada telanjang mengapa 
mengatakan Kimi melanggar UU ITE 
karena asusila dalam UU ITE lebih luas 
dari UU Pornografi terutama 
menampilkan ketelanjangan, Kimi tak 
telanjang. Cewek-cewek yang berbikini di 
pantai-pantai juga terlihat belahan dada 
nya bahkan lebih terlihat jelas belahan 
dada nya karena hanya pakai bikini dan 
celana dalam saja di pantai, hampir 
telanjang ini pakai CD saja, apa ini juga 
dianggap melanggar kesusilaan 
sebagaimana Pasal 27 ayat 1 UU ITE? 
Kalau ada yang menyatakan bahwa 
wajar kalau di pantai, Kimi ini tidak wajar 
karena di konten YouTube, pertanyaan 
nya , cewek-cewek yang pakai baju 
dengan dada menyembul di mall, bioskop 
atau yang biasa di kantor atau jalan raya, 
yang kadang terlihat jelas gunung 
kembar nya, apa itu salah karena vulgar? 
Vulgar karena memperlihatkan belahan 
dada tidak salah secara hukum, salahnya 
dimana? Bisa masuk penjara semua 
mereka karena pasal 27 ayat 1 UU ITE? 
Pakai baju dengan belahan dada 
menyembul apa kejahatan/tindak pidana 
pornografi? Pun termasuk salah satu 
judul konten Kimi yang diblokir yaitu: 
STRIP CHALLENGE! MATI 1 KALI = 
BUKA BAJU! - PUBG Mobile Indonesia, 
kenapa hanya karena judul ini videonya 
harus diblokir? Apa Kimi benaran buka 
baju? Kan tidak , tidak mungkin juga Kimi 
mau buka baju karena Kimi masih waras. 
Karena Plt Kepala Biro Humas 
Kemenkominfo Ferdinandus Setu sudah 
mengakuinya: "Yang saya maksud buka 
baju itu (Kimi Hime) memberi 
pemberitahuan ke subscribers-nya 
(untuk) nonton sampai habis, kalau kalah 
dalam permainan (PUBG Mobile) Kimi 
Hime akan buka baju," ungkap 
Ferdinandus dalam konferensi pers di 
Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, 

Rabu (24/7/2019). "Memang di 
permainan itu, dia jago banget, dia tidak 
kalah, sehingga tidak buka baju," 
sambungnya menjelaskan. Jadi, 
terhadap Plt Kepala Biro Humas 
Kemenkominfo Ferdinandus Setu, 
jangan bicara sembarangan hati-hatilah 
kalau bicara karena anda telah 
menuduh secara terang-terangan Kimi 
menampilkan ketelanjangan karena ada 
satu pernyataan anda yang 
menyatakan: Muatan keasusilaan 
dalam UU ITE lebih luas dari pornografi 
dalam UU Nomor 44 nomor 2008 yang 
menyebutkan menampilkan 
ketelanjangan," kata Ferdinandus 
dalam jumpa pers, Rabu (27/7). 
Padahal Kimi tidak pernah telanjang di 
tiap-tiap konten-konten yang dibuatnya. 
Di atas 90% main game dengan 
menggunakan tank top atau BH , 
kenapa anda menuduh Kimi telanjang? 
Karena pernyataan itu sudah pidana 
karena sudah menyerang nama baik 
Kimi Hime dan nama Kimi sekarang 
sudah tercemar akibat pernyataan 
tersebut. Dan bisa dilaporkan 
pencemaran nama baik dana atau 
fitnah Pasal 27 ayat 3 UU ITE, Pasal 
310 KUHP dan 311 KUHP. Dan 
terhadap Plt Kepala Biro Humas 
Kemenkominfo jangan pula membaca 
komentar-komentar di konten terkait 
judul tersebut sebagaimana pernyataan 
anda, tapi lihat lah isi video atau konten 
itu dulu. Pun termasuk dua judul lainnya 
yang juga diblokir: "Lagi Tegang, Eh 
Keluar Putih Putih!?", dan "Keasyikan 
Bermain, Gadis Ini Mengeluarkan 
Cairan Lengket". Dua judul itu juga 
tidak melanggar kesusilaan. Karena 
rujukannya harus dan wajib pada UU 
Pornografi, karena tak ada rujukan lain 
lagi menyangkut tolok ukur perbuatan 
yang bagaimana yang termasuk 
melanggar norma kesusilaan selain dari 
UU Pornografi. Pertanyaan nya pada 
dua judul itu apakah memuat 
kecabulan atau eksploitasi seksual 
sebagaimana pengertian pornografi 
terkait melanggar kesusilaan pada 
Pasal 27 ayat 1 UU ITE? Kan 
eksploitasi seksual itu kalau misalnya 
menampilkan teks misalnya tentang 
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perbudakan seks. Kan itu eksploitasi 
seksual terjadi karena dilakukan 
secara sewenang-wenang atau terlalu 
berlebihan terhadap wanita yang 
posisinya jadi budak seks yang hanya 
melayani nafsu dari pria yang 
menjadikannya budak seks itu saja 
dan diwujudkan dalam bentuk teks. 
Lah kemudian kalau cabul, dimananya 
cabul dari kalimat itu? R.Soesilo dalam 
bukunya KUHP Serta Komentar-
Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 
1991) menyebut, “Yang dimaksudkan 
dengan “perbuatan cabul” ialah segala 
perbuatan yang melanggar kesusilaan 
(kesopanan) atau perbuatan yang keji, 
semuanya dalam lingkungan nafsu 
birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, 
meraba-raba anggota kemaluan, 
meraba-raba buah dada.” Jadi tidak 
segampang itu mengatakan dua judul 
itu masuk ke 27 ayat 1 UU ITE. Karena 
kalimat ''"Keasyikan Bermain, Gadis Ini 
Mengeluarkan Cairan Lengket", bisa 
ditafsirkan luas, bisa diartikan sedang 
main game seperti Kimi, sedang flu, 

ingus keluar, kan ingus lengket juga. 
Jadi, Pasal 27 ayat 1 UU ITE terkait 
melanggar asusila itu sudah dikunci 
perbuatan-perbuatan dalam Pasal 4 UU 
Pornografi. Selama dalam Pasal 4 itu 
tidak dimasukan atau dibawa ke dalam 
konten di media sosial, mana bisa dijerat 
Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Semua 
memang bukan salah Kimi. Karena 
salah satu menarik minat penonton 
Youtube untuk menonton konten yang 
disajikan adalah membuat judul yang 
menarik. Masalah asosiasi dari 
penonton yang membaca judul tersebut 
adalah tanggung jawab dari penonton 
tersebut. Karena Kimi menuliskan judul 
tersebut tidak mempunyai konotasi ke 
arah pornografi. Yang membuat heran 
adalah kenapa DPR sampai Kominfo 
getol memblokir channel Kimi Hime? 
Dan mempublikasikannya ke media? 
Secara tidak langsung DPR dan 
Kominfo telah mempromosikan channel 
tersebut. Dan membuat yang tidak tahu 
akan channel Youtube Kimi Hime 
menjadi penasaran ingin tahu dan 
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mengunjungi channel tersebut. 
Seharusnya DPR dan Kominfo tidak 
mengurus channel demikian sehingga 
menjadi promosi terselubung untuk 
channel tersebut. Selain karena tidak 
bermanfaat, channel tersebut juga tidak 
bisa dibilang memuat konten pornografi. 
Jadi, tidak bisa ditindak menurut UU 
ITE. Apa DPR RI dan Kemkominfo 
memang begitu perhatian sama 
ketaqwaan umat. Bekerja bahu-
membahu, mereka memang gesit kalau 
ngurusin masalah beginian. Buang 
buang duit pajak rakyat untuk ngurusin 
hal hal recehan dengan alasan 
melindungi moralitas masyarakat 
supaya masyarakat Indonesia makin 
bertaqwa dan mundur ke jaman batu. 
Sebagai garda terdepan pelindung 
moral umat se-Indonesia, DPR RI 
adalah juaranya. Memang kalau 
berdasarkan konstitusi, tugas DPR RI 
itu menampung aspirasi rakyat. Dan 
sebagai lembaga Legislatif, tugas DPR 
RI adalah menerbitkan undang-undang. 
Biar ada undang-undang yang masih 
belum rampung-rampung, itu bisa 
ditinggal dulu. Ketaqwaan umat itu 
harus didulukan. Kalau ada hal-hal 
meresahkan moral masyarakat seperti 

kasus Kimi ini, maka DPR langsung 
meluncur. Ya, walaupun DPR RI saat ini 
punya 17 Rancangan Undang-Undang 
yang belum rampung (beberapa di 
antaranya sudah lebih dari 3 tahun masih 
nggak kelar-kelar), tapi kalau moral umat 
terancam, DPR RI harus bertindak. Ingat 
cerita anggota DPR RI yang terekam 
sedang nonton bokep di tengah-tengah 
sidang? Itu contoh anggota dewan yang 
mulia saat sedang menjalankan tugas 
sucinya, memeriksa dan mencari bukti 
atas pengaduan masyarakat tentang 
kasus Kimi. Begitu menerima laporan 
masyarakat, para anggota dewan yang 
mulia ini langsung ramai-ramai browsing 
sampai lihat ditempat sidang. Saat 
ketemu konten meresahkan begini, 
mereka semua langsung  prihatin. 
Anggota DPR RI kita yang mulia ini 
memang benar-benar hebat. Begitu 
dapat laporan soal Kimi yang bisa 
mengganggu iman umat, langsung gesit 
beraksi. Kita benar-benar beruntung 
punya DPR RI ini. Apa jadinya kita tanpa 
mereka sebagai polisi moral Indonesia?. 
Tapi lihat untuk konten yang radikal dan 
hoaks yang juga membahayakan anak 
anak. DPR dan Kominfo seakan tutup 
mata dan telinga. Alangkah lebih baik jika 

DPR mendesak Kominfo untuk 
membereskan konten-konten Youtube 
yang berisikan ajaran radikal, provokasi 
dan hoaks yang lebih merusak keutuhan 
dan kesatuan negeri ini. Video-video 
tersebut lebih merusak generasi muda 
Indonesia daripada konten video Kimi 
Hime itu. Banyak konten-konten video 
radikal di Youtube yang terus 
memprovokasi generasi muda untuk 
terus melawan pemerintah. Namun tidak 
ditindak oleh Kominfo. Malah terkesan 
dibiarkan dan beredar luas di Youtube 
dan siapa pun dapat mengaksesnya. 
Sedangkan video Kimi yang hanya 
menampilkan keseksiannya justru 
dengan getol diblokir oleh Kominfo. Jika 
DPR dan Kominfo merasa bahwa konten 
video Kimi Hime itu akan merusak anak-
anak di bawah umur, itu juga tidak 
bijaksana. Karena kontrol pemakaian 
media sosial seperti Youtube 

sepenuhnya ada di tangan orang tua 
mereka masing-masing. Dan yang 
menjadi pertanyaan besar adalah ini 
youtube bukan siaran TV, Kalau gak 
suka sama kontennya ya gak usah lihat. 
Mana konten yang boleh ditonton oleh 
anak-anak di bawah umur dan mana 
yang tidak boleh. Bukankah Youtube 
sudah memberikan sarana untuk 
memfilter konten-konten yang memang 
layak ditonton oleh anak di bawah 
umur? Kenapa para orang tua tidak 
menggunakan fasilitas tersebut untuk 
melindungi anaknya dari sebaran 
konten pornografi? Mari kita lebih 
bijaksana menggunakan media sosial. 
Karena semuanya tergantung dari 
pribadi kita masing-masing. Semoga di 
periode ke dua pak Jokowi masalah 
SDM manusia bisa bisa dibenahi 
termasuk orang orang yang pikirannya 
jorok di pemerintahan.
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USG atau ultrasonografi merupakan alat 
penunjang diagnostik yang digunakan 
oleh ahli medis dengan memanfaatkan 
gelombang ultrasonik berfrekuensi tinggi. 
Selama ini, banyak orang yang hanya 
mengenal USG sebagai alat pemeriksa 
kesehatan janin, sehingga USG hanya 
bisa digunakan oleh ibu hamil.
 Padahal, selain untuk memeriksa janin, 
berbagai pemeriksaan diagnostik lainnya 
juga dapat dilakukan dengan 
menggunakan USG.
1. USG Ginekologi
Tujuan USG ini adalah memeriksa organ-
organ di panggul wanita, meliputi rahim 
(uterus), indung telur (ovarium), dan 
organ-organ di sekitarnya. USG dapat 
dilakukan secara transabdomen 
(pemeriksaan melalui perut) maupun 
transrektal (melalui anus). 
Bagi wanita yang sudah menikah, 
mereka dapat melakukan USG 
transvaginal atau melalui vagina. 
Melalui USG ginekologi, 
kelainan seperti infeksi di panggul, kista, 
infertilitas, sampai benjolan tumor 
maupun kanker rahim bisa ditemukan.
2. USG Leher/Thyroid
USG leher/thyroid dilakukan untuk 
memeriksa kelenjar-kelenjar di daerah 
leher, seperti thyroid, parotis, dan 
submandibula, termasuk kelenjar getah 
bening. 
Biasanya USG leher dilakukan untuk 
memeriksa adanya benjolan di thyroid 
(kista, tumor jinak ataupun kanker), 
peradangan kelenjar thyroid, maupun 
pembengkakan kelenjar getah bening.  
3. USG Payudara/ Mamae
USG ini dilakukan untuk melihat struktur 
di dalam payudara. 
Biasanya, USG ini diperlukan untuk 

Mengenal Macam - Macam USG

mendeteksi adanya benjolan di 
payudara (baik berupa kista, tumor 
atau kanker), adanya pelebaran 
saluran atau peningkatan kepadatan 
jaringan di payudara, 
bahkan untuk melihat adanya 
pembengkakan kelenjar getah bening 
di daerah sekitar ketiak.
4. USG Abdomen
USG yang satu ini dapat menjangkau 
banyak bagian dalam perut, yaitu hati, 
ginjal, kandung empedu, pankreas, 
limfa, kantung kemih, aorta sampai 
prostat. 
USG ini dilakukan untuk mendeteksi 
adanya pembesaran organ perut, 
tumor atau kanker di organ perut, 
batu di kantung empedu dan ginjal, 
pelebaran aorta, kelainan di hati, 
pembesaran prostat maupun cairan di 
perut dan paru.
5. USG Otot, Tendon, dan 
Sendi/Muskuloskeletal
Kelainan yang dapat ditemukan 
melalui USG otot adalah otot, 
tendon atau urat yang putus, 
pembengkakak urat, cairan di sendi 
atau di sekitar tendon serta tumor 
maupun kista di daerah kulit, bawah 
kulit, dan otot.
6. USG Testis
Selain organ reproduksi wanita, USG 
juga dapat dilakukan untuk 
pemeriksaan pada organ reproduksi 
pria. 
Melalui USG testis, kelainan yang 
dapat ditemukan berupa ukuran 
testikel yang mengecil, kista atau 
tumor, pelebaran pembuluh darah, 
testikel melilit serta infeksi atau 
peradangan di testis maupun saluran 
testikel.
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Gunung Tangkuban Parahu mengalami 
erupsi pada Jumat (26/07/2019) sekitar 
pukul 15.48 WIB. Menurut siaran pers 
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 
Geologi (PVMBG), tinggi kolom abu 
teramati lebih kurang 200 meter di atas 
puncak atau lebih kurang 2.284 meter di 
atas permukaan laut. Gunung yang 
memiliki ketinggian 2.084 meter di atas 
permukaan laut (mdpl) ini terkenal 
sebagai kawasan yang menyediakan 
panorama alam cantik dengan pesona 
kawah-kawah di sekitarnya. Berikut ini 
KompasTravel menghimpun beberapa 
fakta terkait Gunung Tangkuban Parahu 
yang mungkin belum Kamu ketahui: 
1. Legenda Sangkuriang Kisah 
Sangkuriang menjadi legenda yang 
mewarnai Gunung Tangkuban Parahu. 
Tak hanya warga Sunda, legenda ini juga 
banyak diketahui oleh masyarakat daerah 
lain. Asal usul Gunung Tangkuban 
Parahu kerap dikisahkan tentang 
Sangkuriang yang menendang kapal 

Fakta Gunung Tangkuban Perahu

hingga terbalik dan menjadi gunung. 
Kisah bermula saat dirinya jatuh cinta 
dengan ibunya sendiri setelah sekian 
tahun tak pernah lagi bertemu dengan 
sang ibu. Dayang Sumbi yang tak 
bersedia dinikahi Sangkuriang, 
akhirnya membuat sebuah permintaan 
sebagai syarat. Ia meminta 
Sangkuriang membuatkan perahu 
lengkap dengan danaunya dalam 
waktu semalam sebelum matahari 
terbit. Dengan bantuan jin, 
Sangkuriang hampir saja 
menyelesaikan permintaan Dayang 
Sumbi. Akan tetapi Dayang Sumbi 
terus berdoa kepada sang kuasa. 
Akhirnya matahari terbit lebih cepat 
dan Sangkuriang pun gagal. Karena 
emosi, lantas ia menendang kapalnya 
yang kemudian terbalik dan menjadi 
Gunung Tangkuban Parahu.
2. “Perahu” dilihat dari bagian selatan 
Perahu terbalik dalam cerita 
Sangkuriang ini terlihat sebagai perahu 

Tidur yang berkualitas sangat 
dibutuhkan agar tubuh terus terjaga 
kesehatannya. Namun, terkadang 
seseorang mengalami gangguan tidur 
yang mengakibatkan ia hanya bisa tidur 
nyenyak selama dua hingga tiga jam 
saja setiap harinya. 
Hal seperti ini tentu saja harus segera 
mendapat penanganan yang tepat.
Sebelum menanganinya, Anda perlu 
mengetahui beberapa jenis gangguan 
tidur, yaitu:
1. Insomnia
Ditandai dengan perasaan tidak nyaman 
saat bangun tidur seperti sakit kepala, 
sulit berkonsentrasi atau mengantuk 
berlebihan tetapi tidak bisa tidur. 
Namun, bila Anda bisa terjaga 
sepanjang malam, dan tetap bisa tidur 
nyenyak di waktu lain, maka kondisi ini 
bukanlah insomnia. 
Penyebab insomnia bisa dari berbagai 
faktor, seperti stres, gaya hidup yang 
buruk, makanan yang mengandung 
MSG, rokok, dan minuman berkafein.
2. Sleep apnea
Gangguan tidur ini ditandai dengan 
kesulitan bernapas selama kurang lebih 
10 detik atau lebih secara berulang-
ulang saat tidur karena saluran napas 
yang tertutup. Akibatnya, Anda akan 
merasa sangat mengantuk sepanjang 
hari, merasa lelah, sakit kepala, sulit 
berkonsentrasi dan kehilangan memori 
di siang hari karena tubuh tidak cukup 

Jenis - Jenis Gangguan Tidur
tidur. Penyebabnya antara lain akibat 
otot tenggorokan yang terlalu kendor 
sehingga menutupi saluran napas atau 
saluran pernapasan yang relatif sempit.
3. Sleep walking
Ditandai dengan tidur nyenyak sambil 
berjalan atau melakukan aktivitas seperti 
saat terjaga. 
Kondisi ini bisa sangat berbahaya jika 
aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas 
yang membahayakan. 
Penyebab gangguan tidur ini adalah 
beban pikiran, stres, lelah, depresi, atau 
sakit.
4. Delayed sleep phase disorder
Ditandai dengan kesulitan tidur pada 
malam hari sehingga mengalami 
kesulitan bangun pagi. 
Kondisi ini masih dianggap normal bila 
terjadi sesekali. 
Namun, akan mengganggu bila terjadi 
setiap hari. Penyebabnya antara lain 
akibat gaya hidup tidak sehat, stres, dan 
perubahan suasana hati.
5. Restless legs syndrome
Gangguan kaki yang terjadi saat tidur ini 
bisa membuat kualitas tidur berkurang. 
Gejalanya, bisa berbentuk kaki yang 
tiba-tiba terasa sangat pegal atau 
kesemutan, dan baru bisa hilang ketika 
berjalan atau berjalan-jalan. 
Gangguan ini terjadi akibat kurangnya 
neurotransmitter di otak yang disebut 
dopamin. Selain itu, kurangnya zat besi 
juga bisa menyebabkan gangguan ini. 
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jika dilihat dari sisi selatan. Seperti 
diberitakan Kompas.com (12/12/2013) 
Gunung Tangkuban Parahu terlihat 
bentuknya seperti perahu terbalik 
karena ada dua kawah yang 
berdampingan antara arah barat dan 
timur. Artinya, gunung tersebut hanya 
terlihat seperti perahu terbalik dari arah 
selatan (Lembang) saja. Sedangkan jika 
dilihat dari arah lain, tidak akan tampak 
demikian.
3. Dikenal sebagai tempat para dewa 
Gunung Tangkuban Parahu juga dikenal 
sebagai tempat para dewa. Secara 
etimologis parahu menunjuk kata para 
yang artinya banyak dan hu yang 
artinya dewa atau kebaikan. Seiring 
berjalannya waktu, kini Gunung 
Tangkuban Parahu menjadi lokasi yang 
tak pernah sepi oleh wisatawan maupun 
warga sekitar yang mengadu nasib 
menjadi pedagang disana.
4. Memiliki 9 Kawah Gunung Tangkuban 
Parahu memiliki pesona, berupa 
hadirnya 9 kawah yang ada di 
wilayahnya. Kawah-kawah tersebut 
adalah Kawah Ratu, Upas, Domas, 
Baru, Jurig, Badak, Jurian, Siluman dan 
Pangguyungan Badak. Tiga kawah 
terbesar dengan diameter sekitar 500 
meter menjadi tujuan utama wisata, 

yakni Kawah Ratu, Domas, dan Upas. 
Adanya gas beracun di Kawah Ratu dan 
Kawah Upas mengakibatkan keduanya 
tidak bisa dituruni sejak 1975 dan hanya 
Domas yang bisa dituruni. Kawah Ratu 
sebagai tempat yang dipercaya sebagai 
lokasi Dayang Sumbi menceburkan diri 
hanya bisa dinikmati dari bibir kawah 
yang ada di atas. 
Meski begitu pemandangan kawah yang 
kadang berubah hijau ke biru terlihat 
menakjubkan. Di Kawah Domas 
wisatawan juga bisa duduk-duduk di 
dasar kawah, sembari merendam kaki 
dengan air hangat. Suhu air bervariasi, 
mulai 35 derajat celsius hingga yang 
terpanas 100 derajat celsius. Turis juga 
bisa merebus telur di kolam terpanas 
selama 10 menit. 
5. Memiliki Riwayat Erupsi Purba 
Diberitakan Kompas.com (16/03/2012) 
Tangkuban Parahu menyimpan sejarah 
letusan dahsyat. Tangkuban Parahu 
meletus hebat sekitar 40.000 tahun lalu, 
menghasilkan aliran lava berkomposisi 
basal yang terutama mengalir ke arah 
timur laut. Aliran lava ini menutupi area 
seluas 189 kilometer persegi dengan 
kedalaman rata-rata 10 meter. 
Tangkuban Parahu tumbuh dalam 
Kaldera Sunda 90.000 tahun lalu. Bentuk 

kerucut lancip gunung itu terdiri dari 
selingan antara endapan awan panas 
dan aliran lava yang berarti menandakan 
adanya letusan antara eksplosif dan 
efusif bergantian. ”Gunung Tangkuban 
yang sekarang muncul sebagai tahap 
paling muda dari kompleks gunung api 
Sunda purba,” kata Mochammad 
Nugraha Kartadinata, geolog dari Pusat 
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 
Geologi, Kompas.com (16/03/2012). 
Nugraha menunjukkan jejak 
kedahsyatan letusan Gunung Sunda 
purba melalui singkapan endapan awan 
panas setebal lebih dari 10 meter di 
permukiman padat di Kampung Andir, 
Desa Gudang Kahuripan, sekitar 7,5 
kilometer dari Tangkubanparahu. 
”Kaldera Sunda terbentuk akibat letusan 
dahsyat Gunung Sunda 105.000 tahun 
lalu. Letusan itu menghasilkan endapan 
awan panas dengan volume 66 
kilometer kubik dan menutupi area lebih 
dari 200 kilometer persegi,” katanya.
6. Memasok 60 Persen Sumber Air Bagi 
Cekungan Bandung Kompas.com 
(19/06/2010) pernah melaporkan, 
pengelolaan kawasan Gunung 
Tangkuban Parahu menjadi sorotan 
publik karena taman wisata alam 
berfungsi ekologis, ekonomis, sekaligus 
etnologis bagi masyarakat Sunda. 
Tangkuban Parahu memasok 60 persen 
sumber air bagi cekungan Bandung. 

Apabila terjadi kerusakan ekologis di 
wilayah ini berarti ancaman bagi warga 
Bandung. Pengelolaan Taman Wisata 
Alam Tangkuban Parahu, sempat 
mengalami polemik. Dilaporkan 
Kompas.com (24/05/2010), usulan 
pencabutan izin pengelolaan pariwisata 
alam di wilayah Tangkuban Parahu 
yang dikeluarkan oleh Menteri 
Kehutanan kepada PT Graha Rani 
Putera Persada (GRPP) pernah 
disuarakan oleh puluhan komponen 
masyarakat Jabar termasuk surat 
Gubernur Jabar terhadap Menteri 
Kehutanan. 
7. Habitat Flora dan Fauna Gunung 
Tangkuban Parahu ditumbuhi beberapa 
jenis flora khas Tatar Sunda, antara lain 
puspa (Schima wallichii), pohon lemo 
yang bisa mengusir ular dan serangga, 
dan 12 macam pakis. Fauna langka 
yang dilindungi, seperti elang jawa, 
macan tutul, dan macan kumbang, juga 
hidup di sana. 8. Dekat dengan wisata 
Lain Ada beberapa tempat wisata di 
sekitar Gunung Tangkuban Parahu 
diantaranya adalah gedung 
Peneropongan Bintang Boscha. Hutan 
alam Jayagiri yang dipuja-puja generasi 
1970-an, dan diabadikan kelompok 
Bimbo dalam lagu ”Melati dari Jayagiri” 
serta Taman Wisata Alam Maribaya 
yang menyediakan guyuran air hangat 
belerang.
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jika dilihat dari sisi selatan. Seperti 
diberitakan Kompas.com (12/12/2013) 
Gunung Tangkuban Parahu terlihat 
bentuknya seperti perahu terbalik 
karena ada dua kawah yang 
berdampingan antara arah barat dan 
timur. Artinya, gunung tersebut hanya 
terlihat seperti perahu terbalik dari arah 
selatan (Lembang) saja. Sedangkan jika 
dilihat dari arah lain, tidak akan tampak 
demikian.
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Baru, Jurig, Badak, Jurian, Siluman dan 
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mulai 35 derajat celsius hingga yang 
terpanas 100 derajat celsius. Turis juga 
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dahsyat Gunung Sunda 105.000 tahun 
lalu. Letusan itu menghasilkan endapan 
awan panas dengan volume 66 
kilometer kubik dan menutupi area lebih 
dari 200 kilometer persegi,” katanya.
6. Memasok 60 Persen Sumber Air Bagi 
Cekungan Bandung Kompas.com 
(19/06/2010) pernah melaporkan, 
pengelolaan kawasan Gunung 
Tangkuban Parahu menjadi sorotan 
publik karena taman wisata alam 
berfungsi ekologis, ekonomis, sekaligus 
etnologis bagi masyarakat Sunda. 
Tangkuban Parahu memasok 60 persen 
sumber air bagi cekungan Bandung. 

Apabila terjadi kerusakan ekologis di 
wilayah ini berarti ancaman bagi warga 
Bandung. Pengelolaan Taman Wisata 
Alam Tangkuban Parahu, sempat 
mengalami polemik. Dilaporkan 
Kompas.com (24/05/2010), usulan 
pencabutan izin pengelolaan pariwisata 
alam di wilayah Tangkuban Parahu 
yang dikeluarkan oleh Menteri 
Kehutanan kepada PT Graha Rani 
Putera Persada (GRPP) pernah 
disuarakan oleh puluhan komponen 
masyarakat Jabar termasuk surat 
Gubernur Jabar terhadap Menteri 
Kehutanan. 
7. Habitat Flora dan Fauna Gunung 
Tangkuban Parahu ditumbuhi beberapa 
jenis flora khas Tatar Sunda, antara lain 
puspa (Schima wallichii), pohon lemo 
yang bisa mengusir ular dan serangga, 
dan 12 macam pakis. Fauna langka 
yang dilindungi, seperti elang jawa, 
macan tutul, dan macan kumbang, juga 
hidup di sana. 8. Dekat dengan wisata 
Lain Ada beberapa tempat wisata di 
sekitar Gunung Tangkuban Parahu 
diantaranya adalah gedung 
Peneropongan Bintang Boscha. Hutan 
alam Jayagiri yang dipuja-puja generasi 
1970-an, dan diabadikan kelompok 
Bimbo dalam lagu ”Melati dari Jayagiri” 
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Tanah Air

Apa Kata Bintang Anda

1429 Jackson Street. Philadelphia PA 19145
215 - 309 - 3957

 Jam Buka : Senin - Sabtu 9am - 7:45pm
www.mijoechinesecuisine.com

Toko Dan Restaurant Indonesia

Spesialis : Ayam Goreng / Nasi Goreng Teri / 
Bubble Tea / Aneka masakan cumi

Bupati Kudus Muhammad Tamzil terjaring 
operasi tangkap tangan (OTT) yang 
dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Tamzil diduga menerima suap 
terkait jual beli jabatan. Penangkapan 
terkait suap jual beli jabatan bukan kali 
pertama, lembaga antirasuah sudah 
berkali-kali memproses kepala daerah 
maupun pejabat negara yang 
memperjualbelikan jabatan."Sebelumnya 
KPK juga beberapa kali melakukan 
tangkap tangan ya, terkait 
dengan pengisian jabatan 
ini, atau jual beli jabatan," 
ujar Juru Bicara KPK Febri 
Diansyah saat dikonfirmasi, 
Sabtu (27/7).Tercatat KPK 
pernah memproses kasus 
suap jual beli jabatan di 
Pemkab Klaten, Pemkab 
Cirebon, hingga di 
Kementerian Agama 
(Kemenag). KPK 
menyesalkan masih terjadi 
tindak pidana suap jual beli 
jabatan.Kasus jual beli 
jabatan menjadi perhatian 
KPK. Sebab, jika ada suap dalam proses 
pengisian jabatan, maka ada risiko 
korupsi berlapis atau efek domino dari 
korupsi yang akan terjadi ketika pejabat 
yang mendapatkan jabatannya dengan 
suap.Maka ketika dia menjabat bukan 
tidak mungkin dia akan mengumpulkan 

Bupati Kudus Terjaring OTT KPK
pengembalian uangnya atau akan 
melakukan korupsi lebih lanjut," kata 
Febri.Sebelumnya, Tim Satgas Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menggelar operasi tangkap tangan 
(OTT) di Kabupaten Kudus, Jawa 
Tengah. Dari operasi senyap ini, tim 
mengamankan 9 orang."KPK 
mengamankan total 9 orang sampai 
saat ini," ujar Wakil Ketua KPK Basaria 
Panjaitan saat dikonfirmasi, Jumat 

(26/7).Sembilan 
orang yang 
diamankan KPK 
antara lain Bupati 
Kudus M Tamzil, staf 
dan ajudan Bupati 
Kudus, serta calon 
kepala dinas 
setempat. Mereka 
diamankan usai 
melakukan transaksi 
suap."Dugaan 
pemberian suap ini 
terkait dengan 
pengisian jabatan di 
Kabupaten Kudus," 

kata Basaria.Selain mereka, tim juga 
mengamankan uang Rp 200 juta. 
Sesuai dengan mekanisme dan hukum 
acara yang berlaku, maka KPK 
diberikan waktu 1x24 jam untuk 
menentukan status perkara dan status 
hukum pihak-pihak yang diamankan.

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)

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Proyek yang dirintis beberapa bulan 
lalu apakah hasilnya akan 
menguntungkan atau merugikan?. 
Good luck ! 
Keuangan: Morat-marit.
Asmara: Plinplan.

Kesehatan Anda memang sudah 
membaik Anda harus tahu kapasitas 
diri. Hiduplah lebih santai dan 
jalankan rencana yang membuat Anda 
lebih bahagia. Salah satunya, rencana 
membuka usaha bersama teman-teman 
lama.Keuangan:   Lunasi 
kredit.Asmara: Terus terang.

 Tak enak rasanya menitipkan buah 
hati kepada saudara selama Anda 
bekerja. Coba lebih berani untuk 
mendiskusikannya dengan pasangan
Keuangan: Cari diskon.
Asmara: Makin kompak.

 Hari-hari Anda yang sedang sibuk 
karena dipenuhi tugas yang tak 
kunjung henti. Akibatnya, Anda mudah 
lemas dan selalu kuyu ketika sampai di 
kantor
Keuangan: Aman.
Asmara: Salah sangka.

Jangan sampai orang lain yang 
mendapatkan promosi, padahal Anda 
yang berusaha. 
Keuangan: Irit.
Asmara: Mau berubah.

Anda terlibat dengan urusan teman. 
Lain kali, sebaiknya tak perlu repot-
repot berkorban Waktu yang bisa 
dipakai untuk bercengkerama bersama 
keluarga malah terbuang percuma, 
kan?.
Pekerjaan:  Butuh istirahat. 
Keuangan:  Pikir ulang. 
Asmara: Bertemu jodoh.

 
Tak banyak orang yang sepeka Anda. 
Maka, tak heran Anda merasa ada 

gelagat pasangan yang berubah 
belakangan ini meskipun semua tampak 
baik-baik saja di permukaan. Selesaikan 
masalah dengan tahan emosi. 
Keuangan: Rezeki lebih.
Asmara: Penasaran.

Hubungan asmara kian menghangat 
dengan Si Dia. Hubungan percintaan 
akan bergerak ke level selanjutnya
Keuangan: Agak pelit.
Asmara: Kasmaran.

Beberapa barang memang dipenuhi 
kenangan. Ini pula yang membuat Anda 
enggan membuang barang-barang yang 
sebenarnya tak diperlukan lagi.Segera  
lakukan check up  dan perbaiki pola 
hidup.  
Keuangan: Cicil target.
Asmara: Pindah ke lain hati.

 
Jangan pedulikan rekan kerja yang 
selalu mempermasalahkan kesalahan 
kecil Anda. fokuslah terhadap tugas, 
sebab hal ini jauh lebih baik daripada 
terganggu oleh omongan miring di 
lingkungan kerja
Keuangan: Ada tambahan.
Asmara:Berpikir positif.

Anda sedang tak ingin bertemu terlalu 
banyak orang karena malas berbasa-
basi. Anda berpikir, lebih baik menjaga 
jarak daripada membuat hubungan 
rusak, kan.
Anda justru sedang memerlukan 
sahabat-sahabat yang bisa dipercaya 
dan maklum terhadap kata-kata ketus 
Anda. 
Keuangan: Cukup.
Asmara: Ingin dimanja.

 

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
Belajarlah dari kesalahan mau 
mendengarkan kritik orang lain, bisa 
membuat Anda lebih maju di kemudian 
hari. 
Keuangan: Sedang tidak banyak 
pemasukan, alias masih biasa-biasa 
saja
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Bupati Kudus Muhammad Tamzil terjaring 
operasi tangkap tangan (OTT) yang 
dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Tamzil diduga menerima suap 
terkait jual beli jabatan. Penangkapan 
terkait suap jual beli jabatan bukan kali 
pertama, lembaga antirasuah sudah 
berkali-kali memproses kepala daerah 
maupun pejabat negara yang 
memperjualbelikan jabatan."Sebelumnya 
KPK juga beberapa kali melakukan 
tangkap tangan ya, terkait 
dengan pengisian jabatan 
ini, atau jual beli jabatan," 
ujar Juru Bicara KPK Febri 
Diansyah saat dikonfirmasi, 
Sabtu (27/7).Tercatat KPK 
pernah memproses kasus 
suap jual beli jabatan di 
Pemkab Klaten, Pemkab 
Cirebon, hingga di 
Kementerian Agama 
(Kemenag). KPK 
menyesalkan masih terjadi 
tindak pidana suap jual beli 
jabatan.Kasus jual beli 
jabatan menjadi perhatian 
KPK. Sebab, jika ada suap dalam proses 
pengisian jabatan, maka ada risiko 
korupsi berlapis atau efek domino dari 
korupsi yang akan terjadi ketika pejabat 
yang mendapatkan jabatannya dengan 
suap.Maka ketika dia menjabat bukan 
tidak mungkin dia akan mengumpulkan 

Bupati Kudus Terjaring OTT KPK
pengembalian uangnya atau akan 
melakukan korupsi lebih lanjut," kata 
Febri.Sebelumnya, Tim Satgas Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menggelar operasi tangkap tangan 
(OTT) di Kabupaten Kudus, Jawa 
Tengah. Dari operasi senyap ini, tim 
mengamankan 9 orang."KPK 
mengamankan total 9 orang sampai 
saat ini," ujar Wakil Ketua KPK Basaria 
Panjaitan saat dikonfirmasi, Jumat 

(26/7).Sembilan 
orang yang 
diamankan KPK 
antara lain Bupati 
Kudus M Tamzil, staf 
dan ajudan Bupati 
Kudus, serta calon 
kepala dinas 
setempat. Mereka 
diamankan usai 
melakukan transaksi 
suap."Dugaan 
pemberian suap ini 
terkait dengan 
pengisian jabatan di 
Kabupaten Kudus," 

kata Basaria.Selain mereka, tim juga 
mengamankan uang Rp 200 juta. 
Sesuai dengan mekanisme dan hukum 
acara yang berlaku, maka KPK 
diberikan waktu 1x24 jam untuk 
menentukan status perkara dan status 
hukum pihak-pihak yang diamankan.
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Proyek yang dirintis beberapa bulan 
lalu apakah hasilnya akan 
menguntungkan atau merugikan?. 
Good luck ! 
Keuangan: Morat-marit.
Asmara: Plinplan.

Kesehatan Anda memang sudah 
membaik Anda harus tahu kapasitas 
diri. Hiduplah lebih santai dan 
jalankan rencana yang membuat Anda 
lebih bahagia. Salah satunya, rencana 
membuka usaha bersama teman-teman 
lama.Keuangan:   Lunasi 
kredit.Asmara: Terus terang.

 Tak enak rasanya menitipkan buah 
hati kepada saudara selama Anda 
bekerja. Coba lebih berani untuk 
mendiskusikannya dengan pasangan
Keuangan: Cari diskon.
Asmara: Makin kompak.

 Hari-hari Anda yang sedang sibuk 
karena dipenuhi tugas yang tak 
kunjung henti. Akibatnya, Anda mudah 
lemas dan selalu kuyu ketika sampai di 
kantor
Keuangan: Aman.
Asmara: Salah sangka.

Jangan sampai orang lain yang 
mendapatkan promosi, padahal Anda 
yang berusaha. 
Keuangan: Irit.
Asmara: Mau berubah.

Anda terlibat dengan urusan teman. 
Lain kali, sebaiknya tak perlu repot-
repot berkorban Waktu yang bisa 
dipakai untuk bercengkerama bersama 
keluarga malah terbuang percuma, 
kan?.
Pekerjaan:  Butuh istirahat. 
Keuangan:  Pikir ulang. 
Asmara: Bertemu jodoh.

 
Tak banyak orang yang sepeka Anda. 
Maka, tak heran Anda merasa ada 

gelagat pasangan yang berubah 
belakangan ini meskipun semua tampak 
baik-baik saja di permukaan. Selesaikan 
masalah dengan tahan emosi. 
Keuangan: Rezeki lebih.
Asmara: Penasaran.

Hubungan asmara kian menghangat 
dengan Si Dia. Hubungan percintaan 
akan bergerak ke level selanjutnya
Keuangan: Agak pelit.
Asmara: Kasmaran.

Beberapa barang memang dipenuhi 
kenangan. Ini pula yang membuat Anda 
enggan membuang barang-barang yang 
sebenarnya tak diperlukan lagi.Segera  
lakukan check up  dan perbaiki pola 
hidup.  
Keuangan: Cicil target.
Asmara: Pindah ke lain hati.

 
Jangan pedulikan rekan kerja yang 
selalu mempermasalahkan kesalahan 
kecil Anda. fokuslah terhadap tugas, 
sebab hal ini jauh lebih baik daripada 
terganggu oleh omongan miring di 
lingkungan kerja
Keuangan: Ada tambahan.
Asmara:Berpikir positif.

Anda sedang tak ingin bertemu terlalu 
banyak orang karena malas berbasa-
basi. Anda berpikir, lebih baik menjaga 
jarak daripada membuat hubungan 
rusak, kan.
Anda justru sedang memerlukan 
sahabat-sahabat yang bisa dipercaya 
dan maklum terhadap kata-kata ketus 
Anda. 
Keuangan: Cukup.
Asmara: Ingin dimanja.

 

Leo (23 Juli - 22 Agust)
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Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24Okt - 21 Nov)
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Belajarlah dari kesalahan mau 
mendengarkan kritik orang lain, bisa 
membuat Anda lebih maju di kemudian 
hari. 
Keuangan: Sedang tidak banyak 
pemasukan, alias masih biasa-biasa 
saja
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Hampir seribu demonstran Hong Kong 
berunjuk rasa di bandara hari ini hingga 
membuat aktivitas di salah satu 
bandara tersibuk di Asia itu agak 
terganggu.Halaman the Straits Times 
melaporkan, Jumat (26/7), para 
demonstran itu membawa spanduk-
spanduk bertuliskan protes atas 
rancangan undang-undang ekstradisi. 
Mereka terlihat memenuhi aula 
kedatangan di bandara supaya para 
warga asing yang baru datang melihat 
unjuk rasa itu.Para demonstran itu 
duduk di lantai bandara dan sebagian 
pendemo meneriakkan slogan seperti 
'Yang ada hanya tirani, bukan perusuh' 
dan 'Ayo Hong Kong'.Pihak bandara 
mengatakan aktivitas di bandara masih 
belum terpengaruh namun mereka 
menyarankan para penumpang untuk 
datang lebih awal dari jadwal biasanya. 
Sejumlah satuan keamanan dan 
petugas juga dikerahkan untuk 
mengawal unjuk rasa itu.Sejumlah 
pramugari dan pegawai penerbangan 
juga ikut dalam unjuk rasa itu. Serikat 
Pramugari Maskapai Cathay Pacific 
Airways dalam laman Facebook 

Demonstran Hong Kong Duduki Bandara

Internasional

mereka kemarin menyerukan 
anggotanya untuk ikut berdemo dan 
saling menjaga satu sama lain.
Dua pramugari yang ikut dalam unjuk 
rasa itu mengatakan mereka ingin 
memberi dukungan kepada gerakan 
demonstran dalam bentuk apa pun yang 
bisa dilakukan."Sebagai orang Hong 
Kong, kami tidak rela melihat kota kami 
menjadi seperti ini maka kami harus 
membela Hong Kong. Harusnya ada 
perubahan supaya Hong Kong bisa 
punya masa depan," kata pramugari 
yang mengaku bernama Hannah.
Tak hanya berunjuk rasa, massa juga 
membagikan pamflet dalam beberapa 
bahasa, termasuk Inggris, Mandarin, dan 
Korea kepada para pengunjung 
bandara.Salah satu pendemo bahkan 
memperlihatkan sebuah peta yang 
memuat informasi lokasi-lokasi yang 
menjadi pusat demo, termasuk Kantor 
Pemerintah Pusat, Taman Tamar dan 
Mongkok."Ini ada beberapa lokasi yang 
mewakili Hong Kong, Anda bisa 
merasakan semangat gerakan anti-RUU 
Ekstradisi di sini," tulis keterangan di 
peta. 

Internasional

Ukraina mengumumkan telah menahan 
sebuah kapal tanker mili Rusia yang 
sempat terlibat dalam konfrontasi dengan 
angkatan laut mereka pada November 
tahun lalu. Klaim tersebut langsung 
mendapat peringatan dari Moskwa yang 
menegaskan bakal ada "konsekuensi" 
yang cepat terhadap Ukraina. Badan 
Keamanan Ukraina, SBU, mengatakan 
bahwa mereka menghentikan kapal 
tanker berbendera Rusia, Neyma, saat 
memasuki pelabuhan Izmail di wilayah 
Odessa selatan. "Penyelidik lantas 
menyita dokumen di atas kapal dan 
meminta keterangan dari para kru," tulis 
pernyataan SBU, dikutip AFP.Moskwa 
yang mendengar kabar kapal tankernya 
ditahan segera merespons dengan 
mengancam Kiev akan adanya 
konsekuensi cepat yang tidak ditentukan. 
"Kami melihat apa yang terjadi untuk 
mengambil langkah-langkah yang tepat," 
kata juru bicara Kementerian Luar Negeri 
Rusia. "Jika ada warga Rusia yang 
disandera, ini akan ditafsirkan sebagai 
pelanggaran paling kasar terhadap hukum 
internasional dan konsekuensinya tidak 
akan lama," tambah juru bicara itu. Rusia 
dan Ukraina telah terjebak dalam 
permusuhan sejak 2014 ketika Moskwa 
menganeksasi Crimea dan mendukung 
pemberontakan di Ukraina timur. Lebih 
dari 13.000 orang tewas dalam konflik 
tersebut. Menurut SBU, kapal tanker 
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tersebut berpartisipasi dalam sebuah 
operasi oleh Rusia untuk merebut tiga 
kapal Ukraina dari Crimea, November 
lalu. " Kapal tanker Neyma telah 
mengubah namanya yang dilukis di 
lambung kapal untuk 
menyembunyikan keterlibatannya 
dalam tindakan agresi," ujar 
pernyataan SBU.SBU bahkan telah 
merilis sebuah video yang 
menunjukkan pejabat Ukraina berada 
di atas kapal tanker, yang memiliki 
bendera Rusia, sebagai bukti. 
Sebelumnya, dalam konfrontasi pada 
November tahun lalu, Rusia menahan 
kapal Angakatan Laut Ukraina 
bersama dengan 24 pelaut. Itu 
menjadi konfrontasi paling berbahaya 
antara kedua negara dalam beberapa 
tahun. Para pelaut Ukraina itu 
dilaporkan masih ditahan dipenjara di 
Moskwa. Pengadilan Internasional 
untuk Hukum Laut, yang berpusat di 
Hamburg, Jerman, telah mendesak 
Rusia untuk membebaskan para 
pelaut dan mengembalikan mereka ke 
Ukraina. Namun Moskwa bersikeras 
dengan menuduh para pelaut itu telah 
melanggar perbatasan maritimnya. 
Presiden Rusia Vladimir Putin dan 
pemimpin baru Ukraina Volodymyr 
Zelensky telah membahas 
kemungkinan pertukaran tahanan 
selama panggilan telepon pertama 
mereka awal bulan ini.
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Tanah Air

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra 
Ferry Juliantono menyebut partainya 
terbuka untuk bergabung dalam koalisi 
pemerintahan pada periode kedua 
pemerintahan Joko Widodo. 
Keterbukaan ini kata Ferry terjadi sejak 
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo 
Subianto bertemu dengan Joko Widodo 
di stasiun MRT, serta pertemuan 
dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, 
Megawati Soekarnoputri di kediaman 
Mega yang berlokasi di Jalan Teunku 
Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 
(23/7). "Kemungkinan Partai Gerindra 
bergabung di pemerintahan. Jadi 
terbuka kemungkinan itu," kata Ferry di 
kawasan Menteng, Jakarta Pusat, 
Sabtu (27/7). Meski begitu kata Ferry, 
bergabungnya Gerindra dalam koalisi 
pendukung pemerintahan Jokowi 
semuanya tergantung pada mantan 
Gubernur DKI Jakarta itu. Sebab, 
semuanya harus atas persetujuan 
Jokowi apakah memang Gerindra 
dibutuhkan mengawal pemerintahan 
dari dalam atau tidak. "Itu juga sangat 
tergantung dari apakah Pak Jokowi 

Gerindra Klaim Tak Minta Kursi
sebagai presiden merasa bahwa beliau 
perlu untuk mengajak partai-partai di luar 
koalisinya, atau sejauh mana Pak Jokowi 
sebagai presiden kemudian bisa mau 
menyelesaikan masalah bersama sama," 
ucapnya.Oleh karena itu Gerindra 
maupun Prabowo menolak keras jika 
pertemuan yang dilakukan Prabowo-
Jokowi maupun Prabowo-Mega 
disangkutkan dengan jatah kursi menteri 
yang mungkin akan didapatkan oleh 
partainya. Apalagi soal jatah kursi 
menteri ini menurut Ferry sepenuhnya 
adalah ranah dan hak presiden untuk 
memilih para pembantunya. "Soal kursi 
soal menteri itu hak prerogatif. Jadi 
menurut saya harus dibedakan antara 
Pak Prabowo memberi masukan 
terhadap soal-soal yang lebih besar, soal 
kemandirian soal apa, dengan soal nitip 
menteri dan sebagainya. Saya rasa 
enggak," kata Ferry.Yang jelas kata 
Ferry, Prabowo akan selalu siap 
membantu Jokowi jika memang diminta, 
sekalipun bukan terkait posisi menteri. 
"Maka itu gerindra tidak akan minta 
jabatan, tapi Pak Prabowo akan 
membantu bila diperlukan," kata dia.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057

Selatan karena melakukan latihan 
bersama, yang biasanya dilakukan 
dengan pasukan Negeri Paman Sam.
"Kita tidak bisa tidak mengembangkan 
sistem senjata super-kuat nonstop 
untuk menghilangkan potensi dan 
ancaman langsung terhadap 
keamanan negara kita yang ada di 
Selatan," kata Kim, menurut KCNA.
Kim Jong-un menuduh Korea Selatan 
melakukan "transaksi ganda", karena 
mengatakan mereka mendukung 
perdamaian, tetapi secara bersamaan 
mengimpor senjata baru dan 
melakukan latihan militer.Ada hampir 
30.000 tentara AS yang ditempatkan di 
Korea Selatan dan manuver tahunan 
mereka dengan tentara setempat telah 
membuat marah 
Pyongyang."Pemimpin Korea Selatan 
harus menghentikan tindakan bunuh 
diri semacam itu, dan jangan membuat 
kesalahan dengan mengabaikan 
peringatan kami," kata Kim.Pemimpin 
Korea Utara itu mengatakan bahwa 
dia puas dengan respons cepat dan 
lintasan senjata rendah, yang 
menurutnya akan mempersulit 
penyadapan.
Dewan Keamanan Nasional Seoul 
mengatakan pada hari Kamis bahwa 
mereka percaya rudal itu adalah jenis 
rudal balistik baru, tetapi detail 

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un 
memberi peringatan terbaru bagi Korea 
Selatan lewat uji coba "senjata 
berpemandu taktis tipe baru" yang 
diluncurkan kemarin. Peringatan itu, kata 
Kim, bertujuan supaya Korea Selatan 
berhenti mengimpor senjata teknologi 
tinggi, dan melakukan latihan militer 
bersama dengan Amerika Serikat (AS). 
Kabar itu dilaporkan media pemerintah 
Korea Utara, KCNA.Korut melakukan uji 
coba peluncuran dua rudal balistik jarak 
pendek baru kemarin, kata pejabat 
Korea Selatan, sebagaimana dikutip dari 
Aljazeera pada Jumat (26/7).Ini 
merupakan uji coba pertama sejak 
pertemuan terakhir antara Kim Jong-un 
dan Presiden AS Donald Trump pada 
bulan lalu, ketika kedua pemimpin 
negara setuju untuk menghidupkan 
kembali pembicaraan 
denuklirisasi.Kepala Staf Gabungan 
Seoul (JCS) mengatakan, dua rudal 
Korea Utara diluncurkan tepat setelah 
fajar dari Wonsan di pantai timur.
Seorang pejabat militer di Seoul 
mengatakan salah satu dari dua senjata 
itu terbang sejauh lebih dari 430 
kilometer, sementara yang lain 
menempuh jarak 690 kilometer.Laporan 
KCNA tidak menyebutkan Donald Trump 
atau AS, tetapi mengatakan Kim Jong-un 
mengkritik pihak berwenang Korea 

Kim Jong Un Peringatkan Korsel

Internasional
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Disewakan kamar  untuk wanita 
yang bersih dan tidak merokok 
di 1717 McClelland  st.
Hub : 215 - 983 - 8810

Disewakan kamar untuk wanita
di 11th st. Ada laundry, internet
bis 45 di depan rumah .
Hub : 267 - 444 - 3487 

Empat orang tewas dan dua orang 
lainnya terluka dalam aksi penembakan 
brutal di Los Angeles, Amerika Serikat. 
Pelaku penembakan sempat kabur dan 
diburu polisi selama 12 jam sebelum 
akhirnya berhasil ditangkap.
Juru bicara kepolisian Los Angeles 
mengidentifikasi tersangka pelaku 
sebagai Gerry Zaragoza. Pria berumur 
26 tahun itu kini ditahan atas dakwaan 
pembunuhan.Aksi penembakan brutal 
pada Kamis (25/7) waktu setempat itu, 
dimulai pada sekitar pukul 2 dini hari di 
sebuah apartemen yang ditinggali 
Zaragoza bersama ayah dan ibunya di 
Los Angeles. Di apartemen itu, Zaragoza 
menembak ayah dan saudara laki-
lakinya hingga tewas. Dia juga melukai 
ibunya yang tak luput dari penembakan.
Kepolisian setempat menyatakan, 
setelah itu, pelaku pergi meninggalkan 
apartemen dan menembak mati seorang 
wanita yang dikenalnya di sebuah pom 
bensin di Hollywood Utara, sekitar 45 
menit kemudian. Tidak disebutkan apa 
hubungan pelaku dengan wanita yang 
tidak disebut identitasnya itu.
Media Los Angeles Times melaporkan, di 
waktu yang sama, Zaragoza juga 
menembak seorang pegawai pom 

Penembakan Di LA, 4 Orang Tewas

Amerika

bensin. Pria itu ditembak lima kali dan 
saat ini dalam kondisi kritis. Setelah 
itu, Zaragoza diduga menembak 
seorang pria yang coba dirampoknya 
di sebuah mesin ATM. Pria tersebut 
terluka akibat penembakan itu dan 
kini dirawat di rumah sakit. Kemudian 
pada sekitar pukul 13.00 waktu 
setempat, dia diduga menembak mati 
seorang pria di dalam sebuah bus di 
kawasan Van Nuys.The Los Angeles 
Times melaporkan bahwa Zaragoza 
ditangkap di Canoga Park oleh para 
polisi yang menggunakan taser untuk 
melumpuhkan dia. Belum diketahui 
motif penembakan brutal yang 
dilakukannya.

lengkapnya akan diungkap setelah 
melakukan penilaian bersama AS.
Tes rudal balistik akan menjadi 
pelanggaran terhadap resolusi Dewan 
Keamanan PBB, yang melarang Korea 
Utara menggunakan teknologi 
tersebut.Korea Utara menolak 
pembatasan itu sebagai pelanggaran 
atas haknya dalam membela diri.
Korea Selatan, yang telah mendukung 
upaya Korea Utara dan Amerika Serikat 
untuk mengakhiri permusuhan selama 
bertahun-tahun, pada hari Kamis, 
mendesak Pyongyang untuk 
menghentikan tindakan yang tidak 
membantu meredakan ketegangan, 
dan mengatakan tes itu menimbulkan 
ancaman militer.Kementerian Luar 
Negeri AS mendesak Pyongyang untuk 
menahan diri dari provokasi lebih lanjut, 
dan mengatakan pihaknya masih 
mengharapkan dimulainya kembali 
pembicaraan mengenai denuklirisasi 
Korea Utara."Kami mendesak tidak ada 
lagi provokasi, dan bahwa semua pihak 
harus mematuhi kewajiban mereka di 

bawah resolusi (Dewan Keamanan 
PBB)," kata juru bicara Kemlu AS Morgan 
Ortagus.Ketika ditanya pesan apa yang 
diambil pemerintahan Trump dari 
peluncuran rudal jarak pendek Korea 
Utara, Menteri Luar Negeri AS Mike 
Pompeo mengatakan kepada Fox News: 
"Ketika presiden dan Ketua Kim bertemu 
hanya beberapa pekan lalu di DMZ, 
Ketua Kim membuat dua komitmen."
“Satu, dia mengatakan dia akan 
berkomitmen untuk tidak melakukan uji 
coba nuklir, dan kedua adalah dia akan 
terus menghindari peluncuran rudal 
balistik jarak menengah dan jarak jauh," 
lanjutnya.Pyongyang melakukan 
peluncuran jarak pendek yang serupa 
pada bulan Mei, yang oleh dianggap 
Trump kala itu sebagai "barang sangat 
standar", yang tidak akan berdampak 
pada hubungannya dengan Kim.
Peluncuran rudal Korut pada hari Kamis, 
terjadi sehari setelah Penasihat 
Keamanan Nasional AS John Bolton 
berbicara dengan para pejabat senior 
Korea Selatan di Seoul.
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Disewakan kamar  untuk wanita 
yang bersih dan tidak merokok 
di 1717 McClelland  st.
Hub : 215 - 983 - 8810

Disewakan kamar untuk wanita
di 11th st. Ada laundry, internet
bis 45 di depan rumah .
Hub : 267 - 444 - 3487 
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Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Tanah Air

Sekretaris Jenderal PDIP, yang juga 
mantan Sekretaris Tim Kampanye 
Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto 
Kristiyanto mengatakan, sejauh ini 
belum 
ada 
wadah 
lain yang 
ingin 
dibentuk 
sebagai 
pengganti 
TKN. Di 
mana, 
beredar 
isu akan 
dibentuk 
Sekretaris 
Gabunga
n atau 
Sesgab.
"Kami 
belum 
berpikir 
ke sana. 
Tetapi 
intinya 
kan 
koordinasi 
dan 
komunikasi. Dengan kemajuan 
teknologi kami bisa melakukan rapat-
rapat dengan menggunakan 
komunikasi yang lebih baik," kata Hasto 
usai menghadiri acara Konferda PDIP 
ke V wilayah Jawa Barat, Bandung, 
Sabtu (27/7).Dia menegaskan, 
komunikasi akan terus berjalan. 
Adapun pertemuan kemarin, lebih 
bagaimana para Sekjen menjelaskan 
kebijakan Presiden ke depan, kepada 
seluruh Ketua Umum partai."Pertemuan 
para sekjen kemarin kami menyepakati 
agenda penting dan strategis. Seluruh 
sekjen bertanggungjawab dalam 
menjabarkan kebijakan presiden 
bersama para ketum," jelas Hasto.
Sehingga, masih kata dia, apakah 
bentuknya Sesgab atau yang lain, itu 
akan dibicarakan lebih jauh dengan 

PDIP : Belum Ada Wadah Pengganti TKN

Presiden maupun Ketum parpol.
"Tetapi intinya dengan adanya semacam 
forum komunikasi di antara para Sekjen, 
tugas dalam menjabarkan kebijakan 

akan dapat 
dijalankan 
dan 
membangun 
koordinasi 
yang lebih 
baik, guna 
mengawal 
pemerintahan 
Pak Jokowi-
Kiai Maruf 
Amin lebih 
baik dari 
sebelumnya," 
pungkasnya.
Sebelumnya, 
Presiden Joko 
Widodo atau 
Jokowi resmi 
membubarka
n Tim 
Kampanye 
Nasional 
Jokowi-Ma'ruf 
(TKN)."Ya 

intinya tadi pembubaran TKN. Kemudian 
evaluasi-evaluasi. Intinya semuanya 
baik," ucap Jokowi di Restoran Seribu 
Rasa, Jakarta.
Dia pun mengucapkan terimakasih atas 
kerjasama selama ini. "Ya tentu ucapan 
terimakasih. Kaena kerja keras pagi, 
siang, malam. Dari TKN dalam 
memanajemen kegiatan hampir 1 tahun. 
Dan berkat kerja keras pagi, siang, 
malam, ya kita kerja sama-sama, gotong 
royong," ungkap Jokowi.
Meskipun dibubarkan, masih kata dia, 
TKN dalam konteks lparpol akan terus 
ketemu. Baik itu dengan Sekjen dan 
Ketum-ketum.
"Hanya memang kita ini kan mengatur 
kapan ketemunya. Kalau sudah sangat 
urgen ya, 5 menit saja kita telepon-
teleponan, sudah kumpul kok," 
pungkasnya.
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