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Money Grams $1 = Rp 13.679,- Kurs BI $1 = Rp 14.075,-

bersambung ke hal 3

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Upacara Kemerdekaan RI ke-74 di 
Istana digelar di istana merdeka pagi. 
Untuk memeriahkan momen ini, 
pemerintah pun mengeluarkan tema 
dan logo HUT RI 74 yang resmi dan 
baru. Bertema, Menuju Indonesia 
Unggul, Menteri Sekretaris Negara 
Pratikno telah menandatangani surat 
No. B 681 /M Sesneg/Set/TU 00 
04/06/2019 tentang Penyampaian 
Tema dan Logo Peringatan Hari 
Kemerdekaan Tahun 2019 yang 
disampaikan ke pimpinan lembaga 
negara dan institusi. Surat tersebut 
telah diterbitkan pada Senin 
(24/6/2019). Dalam surat tersebut, 
Pratikno menyampaikan bahwa tema 

dan logo peringatan HUT Kemerdekaan 
ke-74 RI dapat diunduh melalui situs 
resmi Sekretariat Negara. Untuk 
menyemarakkan HUT Kemerdekaan ke-
74 RI, pihaknya meminta masyarakat 
untuk mengibarkan Bendera Merah Putih 
serentak di lingkungan instansi mulai 1 
Agustus hingga 31 Agustus 2019. 
Pratikno juga mengimbau kepada seluruh 
pimpinan, institusi pemerintahan, institusi 
swasta, para kepala daerah, dan pihak 
terkait lainnya untuk ikut melakukan 
sosialisasi tema dan logo menyambut 
HUT RI tersebut. Presiden Joko Widodo 
mengenakan pakaian adat Klungkung 
asal Bali saat menghadiri upacara detik-
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detik proklamasi kemerdekaan di Istana 
Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8/2019). 
Jokowi keluar dari Istana Merdeka 
untuk menuju arena upacara pukul 
09.15 WIB. Terlihat pakaian adat 
Klungkung yang dikenakan Jokowi 
berdominasi warna hitam dan 
bawahannya menggunakan kain 
berwarna coklat. dipadu dengan kain 
batik sebagai bawahan serta tutup 
kepala. Tidak lupa, Jokowi juga 
memakai mahkota berwarna emas dan 
dibagian tengahnya terdapat warna 
merah. Sementara, bagian belakang 
Jokowi menyelipkan keris yang terselip 
di pinggang nya. Saat keluar dari 
Istana, Jokowi menggandeng cucunya 
Jan Ethes Sri Narendra. Putra sulung 
Jokowi yang juga ayah Jan Ethes, 
Gibran Rakabuming, turut ikut serta. 
Jan Ethes mengenakan baju adat 
berwarna emas, lengkap dengan tutup 
kepalanya. Sementara Gibran 
mengenakan baju putih yang juga 
dipadu kain batik dan penutup kepala. 
Jokowi mengatakan, tidak ada alasan 
khusus kenapa ia menggunakan baju 
adat Bali dalam upacara HUT RI ini. Ia 
mengaku hanya ingin mengenakan 

pakaian adat yang berbeda dari tiap 
daerah dalam berbagai kesempatan. 
"Kita kan sudah 5 tahun ini sudah ganti-
ganti, dulu pernah aceh, Sumatera Barat, 
pernah Kalimantan Selatan, pernah 
Sunda, Jawa, Betawi kemudian ke sana 
Bali, Sasak, Bugis, pernah semua," kata 
dia. "Memang kekayaan budaya pakaian 
adat ini memang ribuan, jumlahnya 
ribuan, nanti sampai ke Maluku, Papua 
semua akan kita (pakai)," sambungnya. 
Pihak Istana menyebutkan, akan ada 
kejutan menjelang peringatan Detik-detik 
Proklamasi. Peringatan Detik-detik 
Proklamasi Kemerdekaan Republik 
Indonesia tersebut dimulai dengan kirab 
bendera pusaka dan teks asli naskah 
proklamasi yang dimulai dari Monumen 
Nasional hingga Istana Merdeka. 
Sejumlah penampilan, lanjut Bey, juga 
telah dipersiapkan untuk memeriahkan 
suasana. Pihak panitia menyiapkan 
11.000 kursi bagi para tamu undangan 
yang menyaksikan langsung peringatan 
tersebut ke Istana. Dari jumlah tersebut, 
sebanyak 30 persen dialokasikan bagi 
unsur pemerintah, sedangkan 70 persen 
lainnya dialokasikan untuk masyarakat. 
Adapun pada upacara di sore harinya, 
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sebanyak 13.000 kursi untuk para tamu 
undangan telah dipersiapkan. “Pak 
Jokowi ingin lebih banyak lagi 
masyarakat yang hadir di sini dan 
menikmati acara 17 Agustus,” ucap Bey. 
Tepat pukul 10.00 WIB Presiden Jokowi 
didampingi Ibu Negara Iriana Joko 
Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf 
Kalla didampingi oleh Mufidah Jusuf 
Kalla memasuki lapangan upacara 
dengan menaiki mobil Kepresidenan 
Indonesia-1. Upacara dimulai dengan 
dentuman meriam sebanyak tujuh belas 
kali. Kolonel Laut (P) Hariyo Poernomo 
yang saat ini menjabat sebagai Kepala 
Departemen Strategi Sekolah Staf dan 
Komando Angkatan Laut (Seskoal) 
bertindak sebagai komandan upacara. 
Sementara itu, Tim Pasukan Pengibar 
Bendera Pusaka (Paskibraka) yang 
bertugas untuk mengibarkan bendera 
Merah Putih adalah Tim Merah. Salma 
El Mutafaqqiha Putri Achzaabi yang 
merupakan perwakilan dari Provinsi 
Jawa Tengah terpilih sebagai pembawa 
bendera Merah Putih. Yang bertugas 
untuk mengibarkan bendera ialah Rafi 
Ahmad Falah sebagai Komandan 
Kelompok 8 yang mewakili Provinsi 

Banten, Rayhan Alfaro Ferdinand 
Siregar sebagai pembentang bendera 
yang mewakili Provinsi DKI Jakarta, dan 
Rangga Wirabrata Mahardika sebagai 
pengerek bendera yang mewakili 
Provinsi Jawa Barat. Paskibraka 2019 
yang anggotanya berasal dari 
perwakilan masing-masing provinsi di 
Indonesia sebelumnya telah dikukuhkan 
oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 
15 Agustus 2019, di Istana Negara. 
Sebanyak 68 pemuda telah 
mengucapkan Ikrar Putra Indonesia dan 
siap untuk menjalankan tugasnya pagi 
ini. Upacara peringatan HUT Ke-74 
Republik Indonesia ini dihadiri pula oleh 
Presiden Ke-5 RI Megawati 
Soekarnoputri dan Wakil Presiden ke-6 
RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-11 
Boediono, Sekretaris Kabinet Pramono 
Anung, Menteri Sekretaris Negara 
Pratikno, dan sejumlah Menteri Kabinet 
Kerja lainnya. (setkab). Dirgahayu ke 74 
Indonesia, membuat rakyat makin jatuh 
hati dan cinta kepada negeri yang luar 
biasa majemuk ini. Melihat upacara 
kenegaraan di Istana Merdeka seperti 
melihat Indonesia kecil yang begitu 
beragam dalam segala hal. Benar-benar 
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ra usah 
segalanya, dalam bahasa, tarian, lagu, 
dan bahkan busana. Semuanya 
menyatukan dalam harmonisasi tanpa 
merasa canggung karena berbeda. 
Senangnya jika yang terjadi hari ini terus 
berlanjut besok, besok, dan besok, dan 
seterusnya serta selama lamanya. 
Harusnya, memang demikianlah 
Indonesia, karena sejak awal pun para 
pendahulu kita sudah tahu bahwa 
Indonesia majemuk. Kemajemukan 
inilah yang dipersatukan dalam Bhineka 
Tunggal Ika, atau berbeda-beda tetapi 
tetap satu. Pastinya, keunikan yang kita 
lihat lewat layar televisi memancing kita 
untuk menebak-nebak busana dari 
manakah yang digunakan para tamu 
undangan yang hadir. Terutama akan 
selalu menarik untuk menebak busana 
yang dikenakan Bapak Jokowi dan Ibu 
Iriana, kira-kira dari mana. Jokowi bisa 
langsung ketebak itu busana dari Bali. 
Karena memang sudah disebutkan 
mulai pertama Jokowi muncul. 
Maklumlah Bali itu kan sudah teramat 
terkenal dalam segalanya. Salah satu 
provinsi yang menawarkan begitu 
banyak kecantikan karena kentalnya 
adat istiadat. Sangking ngetopnya miris 
kadang Bali lebih dikenal daripada 
Indonesia. Sedangkan Ibu Iriana yang 
terlihat cantik dalam balutan warna 
merah itu mengenakan busana adat 
Suku Simalungun. Simalungun itu 
dimana? itulah asiknya lahir di 
Indonesia. Kita bakalan terbingung-
bingung karena selalu saja ada suku-
suku yang mungkin untuk sebagian dari 
kita terdengar asing. Begini, Simalungun 
itu adalah salah satu kabupaten di 
Sumatera Utara, dan suku Batak 
Simalungun merupakan penduduk asli 
dari kabupaten ini. .jadi Simalungun itu 
orang Batak juga? Yap, Suku 
Simalungun juga termasuk orang Batak, 
sama seperti Suku Toba, Suku Tapanuli, 
Suku Mandailing, dan Suku Karo. Jadi, 
meskipun sama-sama orang Batak 
tetapi tidak berarti sama adat 
istiadatnya, itulah yang menjadikan 
tambah unik dan seru khan. Tetapi ada 
yang menarik dari Suku Simalungun 
mengenai tradisi asal-usulnya. Menurut 
cerita, suku Simalungun diyakini berasal 

dari wilayah di India Selatan dan India 
Timur yang masuk ke nusantara sekitar 
abad ke-5 Masehi serta menetap di timur 
Danau Toba (Kabupaten Simalungun 
sekarang), dan kemudian melahirkan 
marga Damanik, yang merupakan marga 
asli Simalungun atau cikal bakal 
Simalungun Tua. Barulah kemudian 
datang marga-marga dari sekitar 
Simalungun seperti Saragih, Sinaga dan 
Purba, yang menyatu dengan Damanik 
menjadi empat marga besar di 
Simalungun. kira-kira begitulah sedikit 
gambaran mengenai latar belakang Suku 
Simalungun yang ternyata sejarah 
mencatat diyakini dari wilayah India. Nah 
Batak sendiri pun ternyata beragam maka 
pakaian adat inilah yang menjadi simbol 
paling mudah untuk dikenali dalam 
membedakan antara satu suku dengan 
suku lainnya. Keren kan Indonesia ! 
Keunikan atau ciri khas busana Suku 
Simalungun dalam hal ini pakaian 
wanitanya terlihat anggun dari baju 
berlengan panjang, serta panjang bajunya 
hingga dengkul. Kecantikannya masih 
dipermanis dengan corak emas, serta 
warna merah yang memang menjadi 
corak yang lekat sekali dengan Suku 
Simalungun. Inilah ciri khas yang 
membedakan pakaian Suku Simalungun 
dengan pakaian adat Batak dari suku 
lainnya. Mengenal lebih dalam lagi 
pakaian adat Suku Simalungun yang juga 
dilengkapi dengan ulos, atau yang di 
dalam Suku Simalungun menyebutnya 
dengan nama hiou, serta suri-suri atau 
kain samping sebagai pelengkapnya 
(selendang dalam bahasa umumnya), dan 
juga hiasan kepala untuk wanita yang 
disebut bulang, atau gotong untuk laki-
laki. Itu jika Bapak Jokowi juga memakai 
busana adat Suku Simalungun. Bulang 
atau kain penutup kepala dikenakan oleh 
wanita yang sudah menikah dan hanya 
dibuat di Simalungun. Memiliki garis 
tengah berupa tiga garis memanjang 
berwarna putih kelabu dengan bagian 
penutup berwarna putih kelabu, penuh 
bentuk simetris sebagai ragam hias. Di 
ujung luarnya, kain ini memiliki rumbai 
panjang yang memberikan kesan 
dominan. Ibu Iriana juga memakai tas 
khas Suku Batak dalam bahasa Batak 
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disebut haronduk, bertuliskan “Horas”, 
yang merupakan ungkapan rasa 
gembira, syukur dan pengharapan atas 
keselamatan serta berkat dari Tuhan 
pencipta dunia ini. Horas umum 
diucapkan saat bertemu dan berpisah. 
Tas cantik dominasi warna merah dan 
putih dipercantik lagi dengan manik-
manik dan rumbai merah yang 
umumnya digunakan Suku Batak untuk 
tempat sirih, karena sirih memiliki arti 
tersendiri bagi Suku Batak. Mardemban 
atau marsuntil adalah istilah untuk 
tradisi turun temurun Suku Batak, 
termasuk Suku Simalungun, 
merupakan kebiasaan membersihkan 
gigi dengan mengunyah sirih. Usai 
acara, Presiden Jokowi terlihat 

menghampiri para tamu undangan untuk 
bersalam - salaman. Awalnya mulanya 
Presiden Jokowi tersebut menyalami 
para tamu VVIP yang terdiri dari duta 
besar negara-negara sahabat. Dia saat 
itu didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf 
Kalla (JK). Lalu Jokowi bersalaman 
dengan tamu yang duduk di bangku 
utama seperti Ketum PDIP Megawati 
Soekarnoputri, istri almarhum Presiden 
ke-4 Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan tamu 
utama lainnya. Nah, ketika selesai 
menyalami para tamu dan hendak 
berbalik ke panggung kehormatan, 
Jokowi tiba-tiba berbelok ke lapangan 
hijau di halaman depan Istana Merdeka, 
mendekati Kolonel Laut (P) Hariyo 
Poernomo selaku komandan upacara. 
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Komandan Upacara Kolonel Laut (P) 
Hariyo Poernomo pun tampak terkejut 
saat menyadari Presiden Jokowi 
berjalan ke arahnya. Perwira menengah 
TNI Angkatan Laut tersebut tiba-tiba 
bereaksi. Ia langsung buru-buru 
memasukkan pedang yang ia pegang ke 
dalam sarung dan hormat ke Jokowi. 
Jokowi lalu menyalami Hariyo dan 
menepuk lengan nya dan mengucapkan 
Terima kasih. Aksi Jokowi itu membuat 
para tamu undangan bertepuk tangan. 
"Baru Jokowi, Presiden Salami dan 
Tepuk 5 Kali Lengan Komandan 
Upacara 17 Agustus di Istana". Saat ini, 
Hariyo menjabat sebagai Kepala 
Departemen Strategi Sekolah Staf dan 
Komando Angkatan Laut (Seskoal). 
Jokowi, menjadi Presiden Indonesia 
pertama yang melakukan hal tersebut. 

Tindakannya ini disambut tepuk tangan 
meriah seluruh tamu undangan yang 
mengikuti upacara. Banyak diantara 
peserta mengabadikan momen tersebut. 
Tak cuma itu Jokowi juga memberikan 
pernyataan singkat kepada awak media 
yang hadir. Setelah memberikan 
keterangan Jokowi bersama anak dan 
cucunya meninggalkan awak media, dan 
masuk ke dalam istana. Berbeda dengan 
presiden terdahulu, Jokowi memberikan 
prioritas kepada wartawan. "Wartawan 
diberi prioritas”. Apabila presiden sudah 
berada di sekitar istana saat ingin 
upacara, biasanya ruang gerak wartawan 
sangat dibatasi. "Biasanya kalau presiden 
sudah di sana memang agak ketat, kita 
bergerak," ujar salah satu wartawan. 
Sedangkan pidato presiden dalam 
menyambut hari proklamasi sudah 

disampaikan hari jumat kemarin waktu 
pidato kenegaraan dalam sidang 
tahunan MPR, DPR, dan juga DPD. 
Sidang Tahunan MPR 2019 sudah 
dimulai Jumat (16/8/19) pagi. Presiden 
Jokowi pun sudah menyampaikan 
pidato pertamanya, dari rencana tiga 
kali pidato, di hadapan para petinggi 
lembaga negara dan tamu-tamu penting 
yang hadir di ruangan sidang parlemen 
Indonesia itu. Dalam pidatonya, 
Presiden Jokowi menyatakan banyak 
hal berisi harapan dan kerinduannya 
untuk melihat negeri ini bisa menjadi 
semacam rumah besar untuk semua 
anak bangsa bisa berkarya, bergerak, 
dan berjuang dalam mewujudkan mimpi 
dan cita-cita bersama. Beliau juga 
menekankan pentingnya persatuan, 
yang menjadi syarat utama untuk dapat 
membangun bangsa ini dan 
mewujudkan segenap cita-citanya. 
“Bahwa Indonesia, rumah besar kita 
bersama, hanya mungkin terwujud jika 
kita mau bersatu. Bersatu untuk 
mencapai satu tujuan, bersatu untuk 
maju bergerak di jalan perubahan, serta 
bersatu dengan penuh optimisme 
menatap masa depan. Semangat itulah 
yang mengantarkan Indonesia menjadi 
negara yang merdeka, negara yang 
berdaulat, yang berdiri sejajar dengan 
bangsa-bangsa lain di dunia.”  Adanya 
kelompok tertentu yang semakin kuat 
beraksi tak sekadar menyatakan 
pendapat tetapi mulai melawan secara 
nyata dengan tujuan akhir mengubah 

negara ini negeri yang berlandaskan 
ajaran dari keyakinan tertentu, sungguh 
mengkhawatirkan jika sampai terlambat 
untuk ditangkal dan ditanggulangi. 
Belum lagi soal “kebodohan” yang 
masih jelas nyata terlihat pada 
sebagian rakyat di negeri ini. Meski 
sudah 74 tahun merdeka per 17 
Agustus 2019. Masih cukup banyak 
rakyat di negeri +62 ini yang begitu 
mudah dibodohi, mulai dari janji politik, 
janji calon kepala daerah, hingga yang 
membuat ajaran agama tertentu, tetapi 
penerapannya terlihat jelas sangat 
mengingkari hati nurani bagaimana 
tidak mengingkari nurani kalau 
mengobarkan kebencian kepada 
saudara sebangsanya sendiri, bahkan 
tak segan melukai dan kalau bisa juga 
mengakhiri nyawa? Tampaknya, meski 
negeri ini sudah 74 tahun merdeka, 
masih perlu perjuangan ekstra untuk 
membangun bangsa ini di segala 
bidang, terlebih dengan cita-cita 
menjadikan Indonesia menjadi bangsa 
dengan Sumber Daya Manusia (SDM) 
unggul, sehingga mampu bersaing 
dengan bangsa-bangsa lain dan 
membuat nama Indonesia harum di 
dunia internasional. Akan tetapi, 
harapan perlu tetap dilambungkan 
dengan optimisme tinggi, minimal untuk 
5 tahun ke depan, dengan 
mengedepankan persatuan dan 
kesatuan bangsa di atas kepentingan 
pribadi, kelompok, atau golongan. 
Merdeka!
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PDIP menilai pernyataan Ketum PAN 
Zulkifli Hasan soal siap mendukung 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa 
kursi menteri sebagai pernyataan yang 
tentatif atau belum pasti. PDIP lebih 
menunggu sikap PAN secara resmi.
"Ya sebetulnya itu masih pernyataan 
yang tentatif ya karena kita juga harus 
menunggu pernyataan resmi di acara 
atau di forum resmi dari PAN," ujar 
Sekretaris Bidang Pendidikan dan 
Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma 
Sundari saat dikonfirmasi, Minggu 
(18/8/2019).Eva pun tidak yakin kalau 
Zulkifli rela mendukung Jokowi meski 
tidak mendapat kursi menteri. Hal ini 
karena PAN sangat kritis ke Jokowi 
saat mendukung Prabowo Subianto di 
Pilpres 2019."Saya sih paham kalau 
Pak Zul tidak mengharap di kabinet 
karena memang sejak pilpres 
ditetapkan beliau ada di kubu sebelah, 
dan selama pilpres juga kan sikapnya 
paling kritis lah terutama Pak Amien 

PAN Siap Dukung Tanpa Kursi Menteri

Tanah Air

Rais. Jadi sebaiknya kita tunggu saja 
pernyataan resmi organisasi di forum 
yang resmi juga oleh PAN," ucapnya.
Lebih lanjut, Eva mengapresiasi 
pernyataan Zulhas tersebut. Menurutnya 
sikap tersebut diperlukan untuk 
mendorong terciptanya persatuan dan 
kesatuan usai pilpres 2019. "Tapi 
pernyataan Pak Zul sangat membuat 
sejuk di tengah suasana yang menurut 
saya butuh dorongan-dorongan untuk 
rekonsiliasi terutama di masyarakat 
bawah," katanya. 
Kini, PAN belum menyatakan sikap resmi 
setelah Prabowo Subianto kalah. Namun 
Zulkifli menekankan siap mendukung 
Jokowi dan berharap Presiden 
menyejahterakan rakyat.
"Ya dukung saja. Karena harus sukses. 
Partai politik itu maunya rakyatnya 
sejahtera kan. Yang penting presiden 
menyejahterakan rakyat kita dukung," 
ucap Zulhas di Istana Merdeka, Jl Medan 
Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu 
(17/8).

Korea Utara (Korut) mengumumkan 
menolak segala perundingan damai 
dengan Korea Selatan (Korsel), dan 
menyebut aksi mereka terjadi karena 
ulah Korsel. Pernyataan itu dibarengi 
dengan peluncuran dua proyektil tak 
teridentifikasi yang meluncur sejauh 230 
kilometer sebelum jatuh di Laut Timur, 
atau Laut Jepang.Dilansir BBC Jumat 
(pernyataan itu merupakan respons dari 
pidato yang disampaikan Presiden 
Korsel Moon Jae-in dalam peringatan 
pembebasan dari Jepang 1910-1945. 
Dalam pidatonya, Moon menuturkan 
tujuannya adalah unifikasi dua Korea 
pada 2045, meski masa jabatannya di 
Negeri "Ginseng" berakhir 2022 
mendatang. "Semenanjung Korea yang 
baru, yang bakal membawa damai dan 
kemakmuran bagi Asia Timur maupun 
dunia, saat ini tengah menunggu kami," 
ucap Moon Kamis (15/8/2019). 
Pyongyang kemudian menanggapi 
dengan mempertanyakan apa arti dialog 
unifikasi jika di saat bersamaan, Korsel 
masih melanjutkan latihan perang 

Korut Tolak Damai Dengan Korsel

Tanah Air

gabungan dengan AS. "Kami 
mempertanyakan pikirannya ketika 
dia berkata 'dialog' antara Utara dan 
Selatan sementara berlatih perang 
untuk menghancurkan negara kami 
dalam 90 hari. Dia pria tak tahu 
malu," kecam Korut. Secara rutin, 
Pyongyang mengungkapkan 
kegusaran akan latihan perang 
gabungan AS dan Korsel itu karena 
dianggap sebagai persiapan untuk 
menginvasi mereka. Dalam surat 
terakhir kepada Presiden AS Donald 
Trump, Pemimpin Korea Utara Kim 
Jong Un mengeluhkan tentang latihan 
militer yang "konyol serta mahal". 
Menurut juru bicara badan reunifikasi 
Korut, terbuntunya negosiasi 
denuklirisasi merupakan keputusan 
Korsel karena menggelar latihan 
perang gabungan. "Kami tidak 
mempunyai apa pun yang bisa 
dibicarakan dengan pejabat dari 
Korea Selatan," demikian pernyataan 
kementerian Korea Utara seperti 
dilansir KCNA.
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Apa Kata Bintang Anda

Chief Executive Officer (CEO) Cathay 
Pacific, Rupert Hogg mengundurkan diri 
dari jabatannya, Jumat (16/8).
 Jabatan eksekutif tertinggi maskapai 
induk Hong Kong itu, saat ini dipegang 
Augustus Tang.Pengunduran diri Hogg 
pertama kali diumumkan oleh televisi 
pemerintah China, CCTV. Sebelumnya, 
Kepala Pelanggan dan Pejabat 
Komersial, Paul Loo juga 
mengundurkan diri dan menunjuk 
Kepala Unit Hong Kong Ekspress, 
Ronald Lam untuk menggantikannya.
 Menurut Hogg, sudah sepantasnya 
bagi dia dan Loo untuk bertanggung 
jawab.
“Kami pikir sudah waktunya untuk 
menempatkan tim manajemen baru 
yang dapat meningkatkan kepercayaan 
diri dan memimpin maskapai lebih baik 
lagi," ungkap Ketua Cathay, John 
Slosar, seperti yang dikutip oleh 
Reuters, Sabtu (17/8).John juga 
menyampaikan komitmen Cathay untuk 
mempertahankan keselamatan dan 
keamanan perusahaan penerbangan. 
Dirinya menambahkan, perusahaan 

CEO Cathay Pacific Mundur

Internasional

perlu menjaga reputasi di tengah tekanan 
seperti saat ini.
Diawasi oleh regulator penerbangan 
China selama seminggu terakhir, 
membuat reputasi Hogg jatuh. Hogg 
mengatakan, minggu ini penuh dengan 
tantangan bagi Cathay.
Cathay yang telah mendapat banyak 
tekanan dari regulator penerbangan 
China mengatakan, pihaknya 
berkomitmen penuh untuk menjalankan 
prinsip "satu negara, dua sistem" yang 
diyakini Hong Kong.
Salah satu maskapai penerbangan kargo 
terbesar di dunia itu mulai terlibat dalam 
perselisihan dengan Beijing, setelah 
sejumlah karyawannya menjadi peserta 
unjuk rasa Hong Kong.
Minggu ini, Cathay telah memberhentikan 
dua pilotnya yang terlibat aksi demo. 
Sebelumnya, pihak regulator 
penerbangan China meminta Cathay 
Pacific untuk menangguhkan kru 
maskapainya yang mengikuti protes. 
Penangguhan itu dilakukan dengan 
alasan pelanggaran kedisiplinan, karena 
mengikuti protes ilegal.

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)

Setiap orang akan memiliki siklus 
masing-masing yang tak bisa 
disamaratakan. Fokus saja kepada target 
dan jangan buang waktu hanya untuk 
mengikuti harapan orang lain. 
Keuangan: Ada bonus.
Asmara: Agresif.

Pintar-pintar saja beradaptasi dan 
ingatlah tak semua orang bisa memiliki 
pola pikir yang sama. 
Keuangan : Ada lebih.
Asmara: Awas tergoda.

 Kapan terakhir kali Anda menemani Si 
Kecil mengerjakan PR? Memang, sih, 
pekerjaan penting untuk masa depan 
Anda dan keluarga. Akan tetapi, tak ada 
salahnya mengambil cuti saat proyek ini 
usai.
Keuangan: Terkumpul!
Asmara: Makin serasi.

You're in the mood for love!Keinginan 
untuk bermesraan seperti tak kunjung 
sirna, ya.Pernah terpikir untuk bulan 
madu kedua?
Keuangan: Aman.
Asmara: Tambah cinta.

Biasanya Anda begitu enggan 
membiarkan masalah larut dalam 
ketidakpastian, bukan? Lalu, mengapa 
Anda masih berpikir dua kali untuk 
mengambil keputusan? 
Keuangan: Dompet tebal.
Asmara: Buka hati.

Pesannya, jangan mudah percaya kepada 
orang lain dan kerjakan semua hal sesuai 
instruksi atasanTenang, riuhnya kabar 
burung perlahan-lahan akan mereda 
asalkan Anda tidak mudah tersulut 
emosi. 
Keuangan: Cicilan lunas.
Asmara: Digantung.

Cobalah berdamai dengan masa lalu. 

Toh, orang yang Anda pikirkan selama 
ini sudah memulai hidup baru. Sayang 
sekali, lho, bila waktu dan tenaga 
terbuang untuk masalah usang ini.
Keuangan: Dompet tebal.
Asmara: Buka hati.

Ke mana “taring” Anda pergi.Hanya 
pecundang yang mundur di tengah 
jalan atau lari dari persoalan. Ayo, 
hadapi semua! 
Keuangan: Tak tersisa.
Asmara: Tahan godaan.

Percayalah, sebesar apa pun rasa cinta 
terhadap pekerjaan.Khusus bagi Anda 
yang masih melajang, siap-siap 
menerima ajakan berkencan dari 
seseorang!
Keuangan: Bisa belanja.
Asmara: Quality times .

 
Jangan terlalu lama memelihara rasa 
pesimis.Namun, jangan lekas puas juga 
sebab masih banyak target yang harus 
diraih. 
Keuangan: Banyak maunya.
Asmara: Gayung bersambut.

Siap-siap! Keberuntungan berpihak
kepada Anda! Namun peluang ini tentu 
saja harus diraih dengan kerja keras. 
Oh ya, stop membeli kain jika Anda tak 
kunjung menjahitnya.
Keuangan: Terkendali.
Asmara: Mengurut dada.

 

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
Belajarlah dari kesalahan. Jangan 
membuat kesalahan yang sama 
berulang kali. Bertanggung jawab dan 
mau mendengarkan kritik orang lain, 
bisa membuat Anda lebih maju di 
kemudian hari. 
Keuangan: Sedang tidak banyak 
pemasukan 
Asmara: Anda merasa si dia terus 
mendikte dan menggurui. Padahal 
kekasih Anda coba membantu 
memecahkan masalah.
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Cara Menghilangkan Kantong Mata

Langkah-langkahnya cukup simple. 
Masukkan sendok ke dalam lemari es 
atau masukkan sendok ke dalam air 
dingin selama 15 menit. Kemudian 
gosokkan sendok di area bawah mata 
dengan menekannya secara perlahan ke 
arah luar. Tentu saja bagian yang 
digunakan adalah punggung sendok. 
Anda bisa melakukannya bersama pada 
mata kanan dan kiri. Lakukan pijatan 
ringan 
tersebut 
selama 15 
menit. 
Untuk hasil 
yang lebih 
maksimal, 
lakukanlah 
rutin 
menjelang 
tidur.
Selain 
mudah, 
dengan 
cara 
menghilangkan kantung mata satu ini, 
Anda tidak perlu susah-suah untuk 
mencari sendok karena sendok benda 
yang umum berada di sekitar Anda 
sehingga dapat dilakukan di manapun 
dan kapanpun. Tidak hanya efektif 
sebagai cara menghilangkan kantung 
mata saja, hal tersebut dapat 
mengurangi kelebihan cairan yang 
banyak ditemukan di dalam jaringan, 
melancarkan sirkulasi darah, 
meningkatkan elastisitas dan kehalusan 
kulit, serta mengurangi garis halus yang 
tampak atau keriput.
Cara menghilangkan kantung mata hitam 
dengan kantung the
Apakah Anda sering menjamu tamu 
Anda dengan teh? Jika iya, kantung 

sambungan dari minggu lalu

tehnya jangan cepat-cepat dibuang. 
Nyatanya kantung teh memiliki banyak 
sekali manfaat, salah satunya bisa 
menjadi satu alternatif cara 
menghilangkan kantung mata yang 
cepat. Kandungan tanin yang ada 
dalam kantung teh dapat menyempitkan 
pori-pori kulit dan mengencangkannya 
secara alami.
Langkah-langkah menggunakan 

kantung teh 
sebagai 
alternatif cara 
menghilangka
n kantung 
mata:
1. Siapkan 
dua kantung 
teh bekas 
(bisa teh biasa 
ataupun the 
hijau)
2. Celupkan 
kantung teh ke 
dalam air 

dingin sekitar 10 menit.
3. Tempelkan kantung teh tersebut pada 
area mata yang menghitam.
4. Diamkan selama 20 menit kemudian 
bilas dengan air sampai bersih.
Nah, itulah cara-cara mudah yang 
dapat Anda lakukan menggunakan alat-
alat sederhana sebagai cara 
menghilangkan kantung mata. Meski 
demikian, tentu saja agar kantung mata 
tidak muncul kembali, terapkanlah pola 
hidup yang sehat seperti; memiliki 
waktu tidur yang cukup, minimal 8 jam 
sehari, minum 8 gelas air mineral setiap 
hari, memakan makanan yang sehat, 
tidak merokok dan minum alkohol, rajin 
berolahraga, dan masih banyak lagi. 
Semoga bermanfaat.
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Kaki merupakan salah satu anggota 
tubuh yang Anda gunakan setiap hari. 
Anda mungkin juga senang 
menggunakan alas kaki yang berbeda. 
Mulai dari sepatu yang tertutup hingga 
sandal yang 
terbuka. Saat 
menggunakan 
alas kaki yang 
terbuka, bisa 
jadi Anda baru 
menyadari 
bahwa kulit 
bagian tumit 
kaki Anda 
pecah-pecah. 
Hal tersebut 
tentu saja dapat 
mengganggu 
kenyamanan 
dan rasa 
percaya diri.
Ada beberapa 
hal yang dapat 
menyebabkan 
tumit kaki 
pecah-pecah, di 
antaranya 
adalah:
1. Infeksi jamur
Penyebab yang 
paling sering 
terjadi saat kulit 
kaki pecah-pecah adalah karena infeksi 
jamur. Kaki pecah-pecah seringkali 
tidak menimbulkan rasa nyeri atau 
gatal, sehingga seringkali tidak disadari 
adanya infeksi jamur. Yang sebaiknya 
Anda lakukan adalah selalu mencuci 
kaki setiap selesai beraktivitas.
2. Keringat berlebih
Keringat berlebih dan lingkungan yang 
lembap juga dapat menyebabkan kaki 
pecah-pecah. Apalagi bagi Anda yang 
hobi berolahraga di dalam ruangan. 
Anda yang sering berolahraga di pusat 
kebugaran atau studio yoga perlu 
menyadari risiko ini. Segera lepas alas 
kaki Anda setiap selesai berolahraga 
dan cuci kaki hingga bersih lalu 

Penyebab Tumit Pecah - Pecah

keringkan.
3. Sepatu terbuka
Penggunaan sepatu terbuka juga dapat 
menyebabkan tumit kaki pecah-pecah. 

Sepatu terbuka 
akan menyebabkan 
banyak gesekan 
pada kaki Anda, 
sehingga berakhir 
dengan pecah-
pecah. Sandal jepit 
juga dapat 
memberikan 
dampak yang sama. 
Sebaiknya Anda 
membatasi 
penggunaan alas 
kaki terbuka. 
Gunakanlah sepatu 
tertutup namun 
pastikan Anda juga 
menggunakan kaos 
kaki yang dapat 
menyerap keringat.
4. Terbakar 
matahari
Saat beraktivitas di 
luar ruangan, 
kebanyakan orang 
hanya memberikan 
tabir surya pada 
wajah dan tubuhnya 
saja. Kaki apalagi 

bagian tumit sering terabaikan. Padahal 
sinar matahari yang berlebih juga dapat 
membuat kulit tumit kaki kering dan 
pecah-pecah.
5. Dehidrasi
Selain dapat membuat lemas, dehidrasi 
juga dapat memberikan dampak pada 
kulit. Bila Anda tidak mencukupi 
kebutuhan cairan, maka kulit di seluruh 
tubuh bisa menjadi kering dan 
mengelupas, termasuk kulit pada tumit 
kaki. Konsumsilah air putih minimal 
delapan gelas sehari. Selain itu Anda 
juga dapat menambah cairan dengan 
mengosumsi buah-buahan yang 
mengandung banyak air seperti jeruk dan 
semangka.

Sejumlah paket misterius dilaporkan 
ditemukan di stasiun kereta bawah tanah 
di New York, Jumat (16/8/2019) pagi, 
memicu 
dilakukannya 
penutupan selama 
dua jam. Dilansir 
AFP, kepolisian 
New York waspada 
setelah menerima 
laporan warga 
tentang temuan 
paket misterius 
yang ditinggalkan di 
stasiun kereta 
bawah tanah Fulton 
Street, Manhattan, 
dekat bekas World 
Trade Center, pada 
pukul 07.00 waktu 
setempat. Dua 
buah paket yang 
tampak seperti alat 
penanak nasi atau " 
rice cooker" itu ditemukan di dua lokasi 
yang terpisah di stasiun, memicu 
kecurigaan warga sehingga 
melaporkannya ke polisi. Stasiun kereta 

Subway New Yok Ditutup Karena “Rice Cooker”

bawah tanah itu pun segera ditutup, 
dengan para calon pengunjung 
dievakuasi dan layanan di dua jalur 

kereta bawah 
tanah 
ditangguhkan.Ke
reta di jalur lain 
juga 
diperintahkan 
tidak berhenti di 
stasiun tersebut 
dan langsung 
menuju stasiun 
berikutnya. 
Namun setelah 
pemeriksaan 
terhadap paket 
misterius itu 
selama dua jam, 
polisi 
mengumumkan 
bahwa paket itu 
tidak berbahaya 
dan hanya 

merupakan rice cooker biasa. Polisi 
juga melaporkan menemukan paket 
ketiga yang serupa di 16th Street di 
distrik Chelsea, yang berada di utara. 

Internasional
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terbuka, bisa 
jadi Anda baru 
menyadari 
bahwa kulit 
bagian tumit 
kaki Anda 
pecah-pecah. 
Hal tersebut 
tentu saja dapat 
mengganggu 
kenyamanan 
dan rasa 
percaya diri.
Ada beberapa 
hal yang dapat 
menyebabkan 
tumit kaki 
pecah-pecah, di 
antaranya 
adalah:
1. Infeksi jamur
Penyebab yang 
paling sering 
terjadi saat kulit 
kaki pecah-pecah adalah karena infeksi 
jamur. Kaki pecah-pecah seringkali 
tidak menimbulkan rasa nyeri atau 
gatal, sehingga seringkali tidak disadari 
adanya infeksi jamur. Yang sebaiknya 
Anda lakukan adalah selalu mencuci 
kaki setiap selesai beraktivitas.
2. Keringat berlebih
Keringat berlebih dan lingkungan yang 
lembap juga dapat menyebabkan kaki 
pecah-pecah. Apalagi bagi Anda yang 
hobi berolahraga di dalam ruangan. 
Anda yang sering berolahraga di pusat 
kebugaran atau studio yoga perlu 
menyadari risiko ini. Segera lepas alas 
kaki Anda setiap selesai berolahraga 
dan cuci kaki hingga bersih lalu 

Penyebab Tumit Pecah - Pecah

keringkan.
3. Sepatu terbuka
Penggunaan sepatu terbuka juga dapat 
menyebabkan tumit kaki pecah-pecah. 

Sepatu terbuka 
akan menyebabkan 
banyak gesekan 
pada kaki Anda, 
sehingga berakhir 
dengan pecah-
pecah. Sandal jepit 
juga dapat 
memberikan 
dampak yang sama. 
Sebaiknya Anda 
membatasi 
penggunaan alas 
kaki terbuka. 
Gunakanlah sepatu 
tertutup namun 
pastikan Anda juga 
menggunakan kaos 
kaki yang dapat 
menyerap keringat.
4. Terbakar 
matahari
Saat beraktivitas di 
luar ruangan, 
kebanyakan orang 
hanya memberikan 
tabir surya pada 
wajah dan tubuhnya 
saja. Kaki apalagi 

bagian tumit sering terabaikan. Padahal 
sinar matahari yang berlebih juga dapat 
membuat kulit tumit kaki kering dan 
pecah-pecah.
5. Dehidrasi
Selain dapat membuat lemas, dehidrasi 
juga dapat memberikan dampak pada 
kulit. Bila Anda tidak mencukupi 
kebutuhan cairan, maka kulit di seluruh 
tubuh bisa menjadi kering dan 
mengelupas, termasuk kulit pada tumit 
kaki. Konsumsilah air putih minimal 
delapan gelas sehari. Selain itu Anda 
juga dapat menambah cairan dengan 
mengosumsi buah-buahan yang 
mengandung banyak air seperti jeruk dan 
semangka.

Sejumlah paket misterius dilaporkan 
ditemukan di stasiun kereta bawah tanah 
di New York, Jumat (16/8/2019) pagi, 
memicu 
dilakukannya 
penutupan selama 
dua jam. Dilansir 
AFP, kepolisian 
New York waspada 
setelah menerima 
laporan warga 
tentang temuan 
paket misterius 
yang ditinggalkan di 
stasiun kereta 
bawah tanah Fulton 
Street, Manhattan, 
dekat bekas World 
Trade Center, pada 
pukul 07.00 waktu 
setempat. Dua 
buah paket yang 
tampak seperti alat 
penanak nasi atau " 
rice cooker" itu ditemukan di dua lokasi 
yang terpisah di stasiun, memicu 
kecurigaan warga sehingga 
melaporkannya ke polisi. Stasiun kereta 

Subway New Yok Ditutup Karena “Rice Cooker”

bawah tanah itu pun segera ditutup, 
dengan para calon pengunjung 
dievakuasi dan layanan di dua jalur 

kereta bawah 
tanah 
ditangguhkan.Ke
reta di jalur lain 
juga 
diperintahkan 
tidak berhenti di 
stasiun tersebut 
dan langsung 
menuju stasiun 
berikutnya. 
Namun setelah 
pemeriksaan 
terhadap paket 
misterius itu 
selama dua jam, 
polisi 
mengumumkan 
bahwa paket itu 
tidak berbahaya 
dan hanya 

merupakan rice cooker biasa. Polisi 
juga melaporkan menemukan paket 
ketiga yang serupa di 16th Street di 
distrik Chelsea, yang berada di utara. 

Internasional
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"Paket itu juga ternyata hanya rice 
cooker biasa," kata John Miller, wakil 
komisaris untuk intelijen dan 
kontraterorisme Departemen Kepolisian 
New York.Polisi lantas memeriksa 
rekaman kamera pengawas dan 
menemukan bahwa dua paket penanak 
nasi yang 
ditemukan di 
stasiun 
diletakkan 
oleh orang 
yang sama. 
"Seorang pria 
terekam 
kamera saat 
membawa dua 
penanak nasi 
itu ke dalam 
stasiun 
menggunakan 
kereta belanja. 
Pihak 
berwenang 
masih mencari 
pria itu," kata 
Miller. Polisi 
mencari pria 
tersebut untuk 
mengetahui 
motif 
sebenarnya 
dari 
tindakannya 
meninggalkan 
dua rice 
cooker itu di 
stasiun kereta 
bawah tanah. 
Polisi tidak 
dapat 
memastikan apakah paket penanak nasi 
ketiga yang ditemukan di lokasi lain 
memiliki keterkaitan dengan temuan dua 
paket di stasiun. Namun ketiga penanak 
nasi yang ditemukan memiliki model 
yang sama. Kewaspadaan warga 
masyarakat akan temuan paket maupun 
benda-benda mencurigakan telah 
meningkat setelah adanya sejumlah 
aksi serangan yang terjadi di AS selama 
beberapa tahun terakhir. Pada 
September 2016, di Chelsea, sebuah 
bom penanak nasi bertekanan rakitan 

meledak dan melukai 31 orang, memicu 
kepanikan di kota yang belum lupa akan 
serangan 9/11 yang menghancurkan 
gedung WTC. Ahmad Raimi, seorang 
pria kelahiran Afghanistan yang 
bersimpati dengan pelaku penyerangan, 
telah dijatuhi hukuman penjara seumur 

hidup atas 
insiden ledakan 
itu. Dia 
mengaku 
menempatkan 
beberapa bom 
rakitan di New 
Jersey dan 
Manhattan, 
tetapi hanya 
satu yang 
kemudian 
dapat meledak. 
Sejak serangan 
yang dilakukan 
Raimi, ibu kota 
ekonomi AS itu 
telah dilanda 
dua serangan 
lainnya, yakni 
pada Oktober 
2017, dengan 
seorang pria 
Uzbekistan 
yang menabrak 
pengendara 
sepeda motor 
dan pejalan 
kaki di jalur 
sepeda di 
Manhattan dan 
menewaskan 
delapan orang, 
serta melukai 

12 lainnya. Pelaku yang bernama 
Sayfullo Saipov dijadwalkan untuk 
menjalani persidangan pada April tahun 
depan dan terancam hukuman mati. 
Serta pada Desember 2017, saat 
seorng imigran Bangladesh bernama 
Akayed Ullah meledakkan bom di 
terowongan kereta bawah tanah di 
dekat Times Square, menyebabkan tiga 
orang luka ringan. Pelaku dinyatakan 
bersalah atas pelanggaran terkait 
terorisme dan akan dihukum pada 10 
September mendatang.

Unjuk rasa Hong Kong telah terjadi 
berminggu-minggu lamanya. Selasa 
(13/8) lalu, kerusuhan meledak. 
Demonstran terlibat bentrok dengan 
polisi, setelah menduduki Bandara 
Internasional Hong Kong sejak Jumat 
sore.Polisi anti huru hara mengepung 
kerumunan demonstran yang berkumpul 
di area kedatangan terminal 1, Bandara 
Hong Kong. Dalam dua area terpisah di 
dalam bandara, sekelompok demonstran 
menangkap sejumlah orang yang 
dituding sebagai mata-mata. Satu dari 
orang yang ditangkap diketahui sebagai 
reporter yang bekerja untuk media pro 
pemerintah China.
"Insiden itu menandakan peningkatan 
keberanian para demonstran dalam 
menghadapi orang yang mereka anggap 
sebagai penyusup dari China daratan 
dan mengakhiri kekacauan dua hari 
dalam Bandara Hong Kong," ungkap 
seorang sumber The Washington Post.
The Washington Post mengabarkan, 
bentrokan itu menjadi yang terparah 
selama protes Rancangan Undang-
undang (RUU) ekstradisi digelar. Hingga 
saat ini, baik demonstran maupun 
pemerintah Hong Kong, yang sebagian 
besar dikendalikan pemerintah pusat 

Akankah Demo Hong Kong Jadi Tiannamen Jilid II?

Internasional

China, tidak ada yang mau mengalah.
Senin lalu, pejabat senior China 
menilai sikap demonstran Hong Kong 
sebagai bagian dari terorisme. 
Sementara, media pemerintah China 
berusaha membangun sentimen 
nasionalis dalam pemberitaannya. 
Menurutnya, aksi protes yang 
dilakukan warga Hong Kong tidak 
lepas dari campur tangan asing, 
termasuk Amerika Serikat.
Menurut analisa The Washington Post, 
kerusuhan yang terjadi di Bandara 
Hong Kong mungkin saja justru akan 
memperkuat argumen pemerintah 
Hong Kong dan Beijing, bahwa aksi 
tersebut hanyalah perbuatan para 
perusuh.
Selasa lalu, Presiden Amerika Serikat, 
Donald Trump mengunggah ulang 
cuitan di Twitter berisi video pasukan 
China yang bergerak ke Kota 
Shenzhen, perbatasan antara China 
daratan dan Hong Kong. Pada Tweet 
terpisah, Trump mendesak semua 
pihak untuk tenang.
Aksi demo digawangi kelompok 
pemuda yang menolak RUU ekstradisi, 
ketika RUU itu masih digodok 
pemerintah. Protes keras mereka saat 
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itu berhasil menghentikan pihak 
legislatif untuk meneruskan RUU 
ekstradisi. Meskipun tidak ada jaminan 
RUU tersebut akan dicabut 
sepenuhnya. Protes warga Hong Kong 
kemudian meluas, seiring 
bertambahnya tuntutan melakukan 
reformasi demokratis. Pendemo juga 
meminta 
tanggung jawab 
pihak kepolisian, 
sebagai 
tanggapan atas 
sikap polisi 
selama aksi 
demo 
berlangsung.
Mengutip artikel 
The Washington 
Post yang ditulis 
Ishaan Tharoor, 
ada kemarahan 
besar atas tindak 
kekerasan yang 
ditunjukkan polisi Hong Kong. Hasil 
jajak pendapat menunjukkan, mayoritas 
warga Hong Kong ingin adanya 
penyelidikan khusus atas sikap 
kepolisian selama aksi demo.
Hampir setiap harinya, para pendemo 
memblokir jalan, mengadakan aksi 

duduk di tempat-tempat publik, hingga 
memblokir jalanan padat di Hong Kong. 
Para demonstran pro-demokrasi bahkan 
sempat melakukan mogok masal pekan 
lalu. Aksi itu berdampak pada lumpuhnya 
pusat keuangan Asia, hingga pembatalan 
ratusan penerbangan.
Minggu ini, para pengunjuk rasa 

memakai penutup 
mata, sebagai 
bentuk solidaritas 
kepada demonstran 
yang kehilangan 
penglihatan, akibat 
upaya petugas 
membubarkan 
massa.
Selasa kemarin, 
Kantor 
Kemanusiaan AS 
telah meninjau bukti 
yang kredibel terkait 
penggunaan gas air 
mata dan senjata 

yang dilakukan polisi Hong Kong. Ini 
dinilai melanggar norma dan standar 
internasional. Sebab, tembakan 
dilakukan dalam jarak dekat.
"Bisa jadi perilaku polisi membuat warga 
sadar bahwa Hong Kong tidak lagi 
terlihat seperti wilayah otonom," Michael 

C. Davis, anggota Wilson Center, 
lembaga ilmuwan AS.
Davis meyakini, ada perdebatan yang 
terjadi di kalangan elit Beijing. 
Menurutnya, Presiden China, Xi Jinping 
tentu merasa perlu mengambil tindakan 
tegas. Namun di sisi lain, keputusan itu 
memerlukan biaya yang tinggi.
Dia menuturkan, kericuhan yang terjadi 
di Hong Kong menjadi tantangan bagi 
pemerintah China. Di satu sisi, menurut 
Davis, pemerintahan Xi Jinping seolah 
sengaja membiarkan situasi di Hong 
Kong untuk mewujudkan impian China, 
kembali ke masa kejayaan.
"Di sisi lain, dia (Xi Jinping) perlu sangat 
berhati-hati karena dunia internasional, 
termasuk Trump dan Taiwan, mengawasi 
apakah dia salah menangani masalah," 
tambahnya.Krisis politik yang terjadi di 
Hong Kong, disebut-sebut sebagai yang 
terburuk sejak bergabung dengan China 
pada 1997. Kericuhan yang pecah 
dalam unjuk rasa tersebut juga 

mengingatkan publik pada peristiwa 
Lapangan Tiananmen, Beijing, China.
Peristiwa Tiananmen, atau yang 
berarti gerbang kedamaian surga itu 
terjadi pada 4 Juni 1989. Kala itu, 
tentara China memasuki Lapangan 
Tiananmen dan melepaskan 
tembakan ke arah demonstran yang 
telah melakukan aksi dalam beberapa 
pekan.
Tidak diketahui jumlah pasti warga 
yang menjadi korban jiwa dalam 
peristiwa mematikan itu. Namun, 
diperkirakan jumlahnya mencapai 
ribuan. Serupa dengan unjuk rasa 
Hong Kong, aksi demo di Tiananmen 
juga diprakarsai sejumlah pemuda 
anti pemerintah."Mereka mencari 
keadilan, dan kebetulan nasib kami 
seperti ini. Jika pemerintah menghajar 
para pendemo, lalu untuk apa mereka 
(pejabat) memerintah?" ungkap 
Krishna Hariharan, seorang insinyur 
asal India.
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Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Arcandra Tahar 
memastikan semua data minyak dan 
gas (migas) 
dapat diakses 
secara online 
pada pekan 
depan. Hal ini 
untuk 
mempermuda
h investasi di 
sektor 
migas."Tujuan
nya untuk 
mempermuda
h investasi. Ini 
juga milestone 
untuk lebih 
terbuka 
terhadap 
penggunaan 
data migas di 
Indonesia, 
agar investor 
memiliki data 
yang lebih 
banyak untuk 
dianalisa," 
tuturnya di 
Kementerian 
ESDM, Kamis 
(15/8).
Dia 
menjelaskan, 
akses data migas secara online ini 
merupakan implementasi Peraturan 
Menteri (Permen) ESDM Nomor 7 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Data Minyak dan Gas 
Bumi. Beleid tersebut mencabut 
Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2006 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Data 
yang diperoleh dari Survei Umum, 
Eksplorasi, dan Eksploitasi Minyak dan 
Gas Bumi.Selain itu, pihaknya 
menjelaskan, akses data migas akan 
meningkatkan kemudahan dalam 
berusaha karena berpotensi untuk 
mendorong penemuan cadangan-
cadangan migas baru ke depannya. 

Data Migas Akan Bisa Diakses Online

Tanah Air

"Inggris beberapa bulan lalu juga buka 
datanya dan ini termasuk ease of doing 
business, jadi hari ini cita-cita lama 

terwujud 
dengan 
Permen ini," 
paparnya."Jadi 
ini langkah 
awal, bahwa 
kita punya data 
yang bisa 
diakses. 
Semoga 
ujungnya ini 
dapat 
menciptakan 
lapangan kerja 
dan investasi," 
tegas dia.
Sebelumnya, 
Arcandra 
menjelaskan, 
tidak semua 
data migas 
akan terbuka 
sepenuhnya 
kepada para 
kontraktor 
kontrak kerja 
sama (KKKS). 
Menurutnya 
akan ada data 
yang tetap 
dirahasiakan 

tergantung dengan klasifikasi 
keanggotaan."Jadi untuk dapat bisa akses 
data tersebut harus daftar dan tersistem, 
nanti ada dua jenis keanggotaan, yaitu 
member dan nonmember, untuk member 
akan bisa dapat semua akses, sedangkan 
nonmember terbatas," jelas Arcandra.
Dia juga mengatakan akan memberikan 
amnesti bagi Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (KKKS) yang masih memiliki atau 
memegang data eksplorasi mengenai 
migas di Indonesia. "Kami memberikan 
waktu tiga bulan untuk menyerahkan data 
migas yang seandainya ada yang belum 
dikembalikan kepada negara dari hasil 
eksplorasi sebelumnya," jelasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan 
Pulungan mengusulkan Pimpinan Pondok 
Pesantren Al-
Anwar Sarang, 
Rembang, 
(almarhum) KH 
Maimun Zubair 
alias Mbah 
Moen menjadi 
pahlawan 
nasinonal.
Ade menyebut 
Mbah Moen 
adalah sosok 
pemersatu 
bangsa. 
Menurutnya, 
Mbah Moen 
berperan di 
awal 
kemerdekaan 
RI sampai tutup 
usia saat 
melaksanakan ibadah haji di Makkah, 
Arab Saudi, 6 Agustus lalu."Beliau adalah 
tokoh pemersatu bangsa. Pemikirannya 
tentang keislaman dan keindonesiaan 
semakin menyadarkan masyarakat 
bahwa NKRI ini adalah final dan perlu 
diperjuangkan dengan jihad," kata Ade 
dalam keterangan tertulis, Jumat 
(16/8/2019).Ade mengatakan, Mbah 

Mbah Moen Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Tanah Air

Moen adalah tokoh lintas zaman. Mbah 
Moen lahir pada 28 Oktober 1928, saat 
Indonesia masih dijajah kolonial. 

Menurut Ade, Mbah 
Moen juga pernah 
menjadi tentara, 
kemudian pensiun 
setelah ikut 
berkontribusi 
mempertahankan 
kemerdekaan 
Indonesia."Negara 
pantas 
mempertimbangkan 
memberikan gelar 
Pahlawan Nasional 
kepada Mbah 
Moen," ujarnya.Ade 
mendorong PPP 
segera membentuk 
tim dan 
melaksanakan 
berbagai forum 
ilmiah untuk 

menggali kontribusi serta jasa yang 
telah dilakukan Mbah Moen selama ini. 
Menurutnya, dari forum itu kemudian 
dicari berbagai bukti ilmiah kontribusi 
Mbah Moen bagi Indonesia.
"Pemerintah melalui Kementerian 
Sosial bisa melakukan kajian dan 
menggali bukti kontribusi dan 
kepahlawanan Mbah Moen," tuturnya.

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

 Jam Buka : Senin - Sabtu 9am - 7:45pm
www.mijoechinesecuisine.com
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 Narapidana kasus terorisme Abu Bakar 
Ba'asyir yang mendekam di Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III 
Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat mendapatkan remisi pada HUT 
Kemerdekaan ke-74 RI.Kalapas 
Gunung Sindur, Sopiyana mengatakan 
bahwa mantan pimpinan Jemaah 
Anshotu Tauhid (JAT) itu mendapatkan 
remisi kemerdekaan selama lima 
bulan."Abu Bakar Ba'asyir mendapat 
remisi kemerdekaan selama lima bulan 
di tahun kelimanya masa tahanannya di 
Lapas Gunung Sindur," kata Sopiyana, 
saat mengonfirmasi, Sabtu (17/8/2019).
Tidak hanya Abu Bakar Ba'asyir, 

Gayus Dan Ba’asyir Dapat Remisi

Tanah Air

narapidana kasus korupsi Gayus 
Tambunan dan narapidana kasus UU ITE 
Buni Yani juga turut mendapatkan 
remisi."Gayus mendapat remisi enam 
bulan di tahun kesembilannya dan Buni 
Yani mendapat remisi satu bulan di tahun 
pertamanya," tambah Sopiyana.
Ia menambahkan, bahwa di Lapas 
Gunung Sindur terdapat 845 dari jumlah 
total 1.020 narapidana yang mendapat 
remisi. Lamayanya remisi tergantung dari 
masa tanahan mereka yang sudah 
dijalani."Bagi narapidana yang masuk ke 
lapasnya sudah lama otomatis mendapat 
remisi yang lebih besar dibanding yang 
baru masuk lapas," pungkasnya.

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 
  Sabtu  : 2pm - 8pm

Kami Juga Menerima Catering Pabrik

Liverpool menundukkan tuan rumah 
Southampton 2-1 dalam laga pekan 
kedua Premier League, Sabtu 
(17/8/2019), di Stadion St Mary's.
Dua gol yang membawa tim tamu meraih 
kemenangan dilesakkan Sadio Mane 
saat injury time babak pertama dan 
Roberto Firmino pada menit ke-71. 
Southampton memperkecil ketinggalan 
melalui gol Danny Ings pada menit ke-
83.Ini merupakan kemenangan kedua 
yang diraih Liverpool di Premier League 
musim ini. Rabu lalu, mereka juga 
menyabet juara Piala Super Eropa 
setelah menundukkan Chelsea lewat adu 
penalti. Liverpool kini bertengger di 
puncak klasemen dengan koleksi enam 
poin sama dengan Arsenal. 
Manajer Liverpool Juergen Klopp, 
mengusung formasi andalannya 4-3-3. 
Dia tetap menurunkan trio terkuat di 
barisan depan yang terdiri dari Mohamed 
Salah, Roberto Firmino, Sadio 
Mane.Mereka ditopang tiga pemain 
tengah Alex Oxlade-Chamberlain, 
Georginio Wijnaldum, dan James Milner. 
Alisson Becker masih cedera sehingga 

posisi penjaga gawang masih akan 
dipercayakan kepada Adrian.Kiper asal 
Spanyol ini bakal dikawal Joel Matip dan 
Virgil van Dijk sebagai bek tengah. Serta 
Trent Alexander-Arnold di sisi kanan 
pertahanan dan Andrew Robertson di 
kiri.Liverpool sudah menekan sejak 
menit ketiga. James Milner melepaskan 
tendangan dari luar kotak penalti 
setelah mendapat sodoran dari Sadio 
Mane. Namun tendangan mantan 
pemain Manchester City ini berhasil 
diredam kiper Angus Gunn.
Empat menit kemudian Milner kembali 
melepaskan tendangan keras dari luar 
kotak penalti. Namun upaya ini juga 
gagal menghasilkan gol karena berhasil 
diblok Gunn.Permainan menekan yang 
diterapkan Liverpool kembali 
menghasilkan peluang pada menit ke-
13. Alex Oxlade-Chamberlain 
menendang bola dengan kaki kanan 
dari sisi kanan kotak penalti. Namun 
sepakan eks pemain Arsenal ini 
melenceng ke sisi kiri gawang.Pada 
menit ke-18 dan 21, pemain 
Southampton, Maya Yoshida, mendapat 

Liverpool Tundukkan Southampton

Bola
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Tanah Air

kesempatan menjebol gawang 
Liverpool. Namun bek asal Jepang ini 
juga gagal menghasilkan gol. Peluang 
pertama melenceng. Sementara upaya 
keduanya dengan sundulan berhasil 
digagalkan kiper Adrian.
Saat babak pertama mendekati akhir, 
Mane membuat kejutan dengan 
menjebol gawang Southampton. 
Setelah menerima bola, mantan pemain 
Southampton ini melewati dua pemain 
lalu melepaskan tendangan. Bola yang 
mengarah ke sudut kiri atas gawang 
membuat kiper Gunn tak mampu 
menjangkaunya. Liverpool pun unggul 
1-0 pada babak pertama.
Memasuki babak kedua, Southampton 
mulai memberikan perlawanan. Mereka 
melakukan tekanan melalui Pierre-
Emile Hojbjerg. Namun tendangan dari 
luar kotak penalti yang dieksekusinya 
berhasil diblok Adrian.Liverpool 
menambah keunggulan menjadi 2-0 
pada menit ke-71. Gol kedua pasukan 
Juergen Klopp dilesakkan Roberto 
Firmino.Gol berawal dari aksi Sadio 
Mane yang berhasil merebut bola dari 
pemain Southampton. Dia lalu 
menyodorkan bola kepada Firmino. 
Pemain Brasil ini kemudian membawa 
sebentar bola lalu melepaskan 
tendangan yang tak mampu ditahan 
kiper Angus Gunn.Secara mengejutkan 
Southampton ternyata mampu 

memperkecil ketinggalan menjadi 1-2 
pada menit ke-83. Gol tuan rumah 
dilesakkan Danny Ings.
Gol terjadi karena kesalahan yang 
dilakukan kiper Liverpool, Adrian. 
Penjaga gawang asal Spanyol ini 
menerima bola dari rekannya Virgil van 
Dijk. Namun saat hendak bermaksud 
melepaskan tendangan ke arah 
rekannya, bola diblok kaki kanan Ings 
dan masuk ke gawang Liverpool.Tak 
berapa lama, Southampton sebenarnya 
memiliki peluang emas menyamakan 
skor. Yan Valery berhasil mengirim 
umpan silan ke mulut gawang. Namun 
upaya Ings mnjebol gawang Liverpool 
dari jarak dekat gagal.
Berikut susunan pemain:
Southampton (3-5-2): 28 Angus Gunn; 35 
Jan Bednarek, 3 Maya Yoshida, 4 Jannik 
Vestergaard; 43 Yan Valery, 16 James 
Ward-Prowse, 14 Oriol Romeu (9 Danny 
Ings 64), 23 Pierre-Emile Hojbjerg, 21 
Ryan Bertrand (12 Moussa Djenepo 77); 
10 Che Adams (17 Stuart Armstrong 68), 
22 Nathan Redmond.
Liverpool (4-3-3): 13 Adrian; 66 Trent 
Alexander-Arnold, 32 Joel Matip, 4 Virgil 
van Dijk, 26 Andrew Robertson; 15 Alex 
Oxlade-Chamberlain (14 Jordan 
Henderson 89), 5 Georginio Wijnaldum, 7 
James Milner (3 Fabinho 74); 11 
Mohamed Salah (27 Divock Origi 79), 9 
Roberto Firmino, 10 Sadio Mane.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057

Presiden Joko Widodo menghadiri sidang 
tahunan MPR di Kompleks Parlemen 
Senayan, Jakarta (16/08/2019). Dalam 
sidang tahunan MPR tersebut, Presiden 
Jokowi menyampaikan poin-poin pidato 
kenegaraannya. Pidato kenegaraan 
Jokowi menjadi yang terakhir untuk masa 
jabatan kepresidenan periode 2014-2019. 
Pidato kenegaraan Persiden Jokowi 
dilakukan sebanyak tiga kali yaitu dalam 
rapat tahunan MPR, sidang Bersama 
DPR-DPD, dan Rancangan APBN 2020. 
Berikut beberapa poin penting dalam 
pidato Presiden Joko Widodo. 
1. Pemindahan Ibu Kota Presiden Jokowi 
menjanjikan pemindahan ibu kota dari 
Jakarta ke Kalimantan tidak akan 
menghabiskan anggaran negara terlalu 
besar. Pernyataan tersebut termuat 
dalam isi pidato Presiden Republik 
Indonesia pada penyampaian keterangan 
pemerintah atas rancangan undang-
undang tentang APBN tahun anggaran 
2020. Dalam isi pidato tersebut termuat 
dukungan pendanaan bagi pemindahan 
ibu kota akan sekecil mungkin 

Point Penting Pidato Jokowi

menggunakan APBN. Presiden juga 
menyampaikan dalam isi pidatonya 
tentang pentingnya ibu kota baru yang 
dirancang tidak hanya sebagai simbol 
identitas, tapi juga sebagai 
representasi kemajuan bangsa. 
Rancangan konsep ibu kota baru akan 
mengusung konsep modern dan ramah 
lingkungan sehingga tidak bergantung 
pada pemanfaatan energi fosil. 
Presiden berharap dengan 
pemindahan ibu kota baru akan 
mendorong pemerataan ekonomi yang 
tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. 
2. Realisasi Anggaran Tepat Guna 
Dalam isi pidato kenegaraan pada 
sidang bersama DPR-DPD RI, 
Presiden menyampaikan penggunaan 
anggaran yang tidak didasarkan pada 
kuantitas tetapi kualitas, dan 
akuntabilitas hasil anggaran yang 
digunakan. Presiden menjelaskan, 
dengan adanya penggunaan teknologi 
harus ada penyederhanaan dalam 
kelembagaan, sehingga ada 
pengoptimalan dalam pelayanan 
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kesempatan menjebol gawang 
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Saat babak pertama mendekati akhir, 
Mane membuat kejutan dengan 
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publik. Dengan adanya penggunaan 
teknologi dalam kelembagaan 
pemerintah, maka lembaga yang dinilai 
kurang efektif harus dipangkas. Pidato 
tentang realisasi anggaran juga 
dijelaskan dalam sidang RAPBN 2020. 
Beliau mengaitkan belanja pemerintah 
yang meningkat harus sejalan dengan 
sistem birokrasi yang mudah bagi 
masyarakat, tidak menghambat 
investasi, serta responsif. 
3. Pancasila Harga Mati Presiden 
menegaskan tidak akan berkompromi 
dengan aparatur yang mengingkari 
Pancasila. Jokowi mengatakan untuk 
peningkatan kualitas dan budaya 
Aparatur Sipil Negara (ASN), birokrat, 
TNI, Polri, dan badan BUMN. Dalam 
pidatonya presiden mengapresiasi bagi 
aparat negara yang selalu bersikap 
optimistis. Beliau menambahkan 
tentang aparat negara yang mempunyai 
sikap optimistis, yang melakukan smart 
shortcut, dan melayani sepenuh hati 
patut dicari. Jokowi tidak berkompromi 
apabila menemukan aparatur yang 
mengingkari Pancasila dengan tidak 
melayani masyarakat dengan baik dan 
tidak langsung turun ke lapangan. 
4. Pemberdayaan SDM Unggul untuk 
Inovasi Jokowi menegaskan pentingnya 
meningkatkan SDM yang ada di 
Indonesia. Dengan SDM yang 
berkualitas diharapkan mampu 
menciptakan inovasi baru untuk bersiap 
mengahdapi ekonomi global. Presiden 
menjelaskan tidak hanya membutuhkan 
SDM yang unggul, namun juga berhati 

mulia, berdedikasi, dan berideologi 
Pancasila. Dengan adanya SDM yang 
memadai, presiden menggambarkan 
Indonesia dapat keluar dari kutukan 
sumber daya alam. Presiden 
mencontohkan di masa 
pemerintahannya, Indonesia mampu 
mendorong penggunaan energi alternatif 
melalui program B20, dan akan bergerak 
menuju B30. Presiden juga optimistis 
Indonesia dapat mencapai program B100 
di tahun yang akan datang. Selain itu 
presiden sudah memulai pengembangan 
mobil listrik. Tidak hanya mengacu pada 
pengembangkan mobil listrik namun 
presiden juga berencana membangung 
industri mobil listrik. 
5. Mitigasi Bencana yang Responsif 
Presiden juga menyampaikan terkait 
pentingnnya mitigasi bencana untuk 
mencegah risiko bencana alam. Presiden 
menekankan pembangunan infrastruktur 
yang harus sensitif terhadap risiko 
bencana sebab Indonesia berada di 
berada di wilayah Ring of Fire. Presiden 
menegaskan kapasitas dalam 
pengelolaan risiko bencana harus 
diperkuat dengan menyiapkan 
inftrastruktur yang mendukung mitigasi 
bencana. Dengan adanya infrastruktur 
yang mendukung mitigasi bencana 
diharapkan dapat mencegah krisis iklim 
yang mengancam dunia.

Disewakan 1 kamar besar depan ada
kasur dan lemari plastik. Di 2008 s 7th
street lantai 2. Depan ada laundry, 
Dekat Toko Nusantara.
Hub: Ibu Hermin 267-230-8891

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

Dicari antar jemput sekolah
Masterman.
Hub : 215 - 200 - 1552

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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