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Indonesia beberapa hari belakangan 
gempar dengan adanya penyerangan 
teroris kepada pejabat 
negara. Penyerangan 
ini tidak bisa dianggap 
main-main dan baru 
pertama kalinya di era 
Jokowi penyerangan 
dilakukan terhadap 
pejabat negara. Bisa 
dikatakan 
penyerangan ini 
merupakan 
penyerangan dari 
orang yang tidak mau 
menerima ideologi 
Pancasila dan telah 
terpapar radikalisme. 
Penyerangan radikal jangan hanya 
diukur dari instrumen bom saja. 
Kenyataanya penusukan kepada 

Wiranto merupakan bagian dari 
penyerangan radikal dan brutal. Pelaku 

telah 
diidentifikasi 
sebagai 
bagian dari 
jaringan 
teroris yang 
selama ini 
telah diincar 
oleh badan 
intelijen. 
Lokasi 
penusukan 
Wiranto yaitu 
alun alun 
Menes 
Pandeglang 

Banten merupakan daerah zona merah 
kelompok teroris dan seharusnya pihak 

Gara - Gara Jempol
Suami Dipecat
+ Penjara Max 6 Tahun
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intelijen sudah mengetahui itu. Oleh 
karenanya seharusnya ketika ada 
pejabat negara berkunjung ke daerah 
tersebut, pengamanan harus ditebalkan. 
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu 
memastikan akan segera menindak 
lanjuti temuan Kementerian Pertahanan 
yang menyebutkan, 3 persen Tentara 
Nasional Indonesia terpapar ajaran anti-
Pancasila. Sanksi pemecatan juga 
dipersiapkan. Ryamizard mengatakan, 
untuk tahap awal, mereka akan 
menelusuri lebih dalam untuk mencari 
prajurit TNI yang anti-Pancasila. Dia 
menduga prajurit itu bukan prajurit yang 
masuk masuk ke satuan TNI. "Ada 
memang yang disinyalir tidak suka 
terhadap Pancasila. Kalau TNI, dari awal 
juga kalau tak suka Pancasila, tak bisa 
ikut (tak bisa jadi anggota),” kata 
Ryamizard. Ia menjelaskan, Kemenhan 
lebih dulu akan melakukan pendekatan 
persuasif kepada prajurit yang terpapar 
paham radikalisme untuk 
mengembalikan nilai-nilai Pancasila. 
Kalau sudah tidak bisa, kata Ryamizard, 
sanksi terberat yakni pemecatan tak 
segan-segan diputuskan oleh 

Kemenhan. "Kita ingatkan dulu karena 
apa? Ya kita nasehati kamu jangan 
(bikin) ulah? Kalau (bikin) ulah kami 
pecat saja," tegasnya. Menurut 
peringkat dunia, Indonesia berada di 
posisi ke-12 dalam daftar negara 
dengan jumlah pasukan tentara aktif 
terbanyak di dunia. Posisi Indonesia 
mampu menyaingi negara-negara 
besar seperti, Jepang, Arab Saudi 
hingga Inggris. Dilansir dari 
Armedforces.eu.com, Indonesia 
berada di posisi ke-12 dengan jumlah 
personel aktif di Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) sebanyak 395.500 
orang. Indonesia duduk tepat di depan 
posisi negara Brazil di peringkat ke-13 
dengan personil sebanyak 318.480 
orang, dan Taiwan di peringkat ke-14 
dengan kekuatan sebanyak 290 ribu 
personil. Sementara itu Negara China 
dapat berbangga lantaran memiliki 
tentara aktif terbanyak di dunia, 
sebanyak 2,3 juta personil. Maka 
3%nya dari 395.500 adalah sekitar 
11.865 orang, bayangkan ada sekitar 
11.865 orang yang terpapar paham 
radikalisme. Bila dikalikan dengan 
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keluarganya katakanlah istrinya maka 
bisa dua kali lipat atau sekitar 20ribuan 
masyarakat yang sudah terpapar 
radikalisme. Luar biasa banyak bukan? 
Bagaimana kita tahu kalau ternyata 3% 
anggota TNI terpapar paham radikal? 
Banyak hal bisa dijadikan indikasi bahwa 
mereka radikal, tetapi yang paling 
gampang yaitu dengan melihat status 
mereka di medsos, ya bisa kita lihat 
reaksi mereka di medsos, saat ada 
kejadian yang berhubungan dengan 
pemerintah, mereka bisa dipastikan 
selalu nyinyir kepada pemerintah, 
karena bagi mereka pemerintah adalah 
thaghut. Yang paling terlihat jelas yaitu 
merek terlihat menjadi lebih religius 
dalam berpakaian yang menurut mereka 
adalah berpakaian yang sesuai dengan 
ajaran mereka. Dan ini terbukti dari apa 
yang terjadi baru- baru ini, saat seorang 
menteri yang pensiunan Jenderal TNI 
yang seharusnya dihormati oleh warga 
TNI malah dinyinyirin sendiri oleh warga 
TNI yang kemungkinan terindikasi 
paham radikal tersebut. Tiga anggota 
TNI dikenakan sanksi, Begitu viral 3 istri 
anggota TNI yang nyinyir di media sosial 
terkait ditusuknya Menko Polhukam, 
Wiranto, maka KSAD Jenderal Andika 
Perkasa langsung menjatuhkan sanksi 

kepada dua anggota TNI AD, karena 
istri keduanya mengunggah penusukan 
Menko Polhukam Wiranto di media 
sosial dengan kalimat yang tak patut 
dilakukan oleh istri TNI. "Sehubungan 
dengan beredarnya postingan di sosial 
media menyangkut insiden yang 
dialami oleh Menko Polhukam, maka 
Angkatan Darat telah mengambil 
keputusan. Pertama, kepada individu 
yang juga merupakan istri dari anggota 
TNI AD, yang pertama berinisial IPDN, 
dan yang kedua adalah LZ," tutur 
Andika di RSPAD Gatot Soebroto, 
Jakarta Pusat, pada hari Jumat sore, 
tanggal 11 Oktober 2019. IPDN adalah 
istri dari Komandan Kodim Kendari 
Kolonel HS. Sedangkan LZ adalah istri 
Sersan Dua berinisial Z. Kedua orang 
itu diarahkan ke ranah peradilan 
umum. Andika mengatakan pihaknya 
menindak suami mereka. Kolonel HS 
dan Sersan Dua Z disebut telah 
memenuhi pelanggaran terhadap 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 
yaitu hukum disiplin militer. "Sehingga 
konsekuensinya kepada Kolonel HS 
tadi sudah saya tandatangani surat 
perintah melepas dari jabatannya dan 
akan ditambah dengan hukuman 
disiplin militer berupa penahanan 
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ra usah 

selama 14 hari, 
penahanan 
ringan selama 
14 hari, Begitu 
juga dengan 
Sersan Z, telah 
dilakukan surat 
perintah 
melepas dari 
jabatannya dan 
kemudian 
menjalani 
proses 
hukuman 
disiplin militer," 
ujarnya. Pak 
Andika 
mengatakan 
bahwa beliau 
sudah 
menandatanga
ni proses 
serah-terima 
atau pelepasan 
administrasi keduanya. Tapi besok baru 
akan dilepas oleh Panglima Kodam di 
Makassar karena masuk di Kodam 

Hasanuddin, 
yaitu 
Sulawesi 
Selatan dan 
Sulawesi 
Tenggara. 
"Untuk satu 
anggota TNI 
AU, Peltu Y 
dan istrinya 
FS telah 
dikenakan 
sanksi, yakni 
bagi Peltu Y 
sudah 
dicopot dari 
jabatannya 
dan sanksi 
kurungan, 
karena 
masalah 
yang sama, 
yakni istrinya 
FS nyinyir di 

medsos". Jabatan Dandim 1417 
Kendari resmi berganti, Sabtu (12/10). 
Sertijab dimulai pukul 11.30 WITA. 
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Kolonel Kav Hendi Suhendi digantikan 
oleh mantan Dandim Kolaka yang 
sekaligus pernah menjabat sebagai 
Kasrem 143 Haluoleo, Kolonel Infanteri 
Alamsyah. Sertijab dipimpin langsung 
oleh Danrem 143 Haluoleo, Kolonel Inf 
Yustinus Nono Yulianto, di Aula 
Jenderal Sudirman Korem 143 Halu 
Oleo Kendari. Terlihat, istri Suhendi 
yang berinisial IPDN, menangis di acara 
itu. Sebelum sertijab dimulai, Pangdam 
XIV Hasanuddin, Mayjen TNI 
Surawahadi, lebih dulu memberikan 
sambutan secara tertutup. Surawahadi 
mengatakan, sanksi yang diberikan 
kepada Hendi Suhendi sudah sesuai 
aturan sebagaimana yang disampaikan 
KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa di 

RSPAD Gatot Subroto. "Kita juga 
dasarnya adalah kepada ketentuan yaitu 
Undang-Undang. Pasal 8 Ayat A tentang 
ketaatan, dan pasal 9 itu ketentuan jenis 
hukuman," kata Surawahadi di Korem 143 
HaluOleo. Menurut Surawahadi, ada tiga 
jenis sanksi atau hukuman yang telah 
ditetapkan. Pertama teguran, hukuman 
ringan 14 hari, dan hukuman berat. 
Terkait cuitan istri mantan Dandim 
Kendari tentang Wiranto, ia dijatuhi 
hukuman ringan berupa penahanan 
selama 14 hari. TNI menegaskan prajurit 
harus bertanggung jawab atas apa yang 
dilakukan keluarganya, termasuk istri. 
"Setiap suami bertanggung jawab pada 
apa yang dilakukan dan tidak dilakukan 
oleh anak dan istrinya. Itu intinya," 

ungkap Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi. 
Tentara kan gitu, harus patuh terhadap, 
hukum yang berlaku di masyarakat sipil, 
kaya KUHP dan semacamnya itu, lalu 
hukum pidana militer seperti dalam 
pelanggaran perang semua kan," kata 
Sisriadi. "Kemudian harus patuh 
terhadap hukum disiplin militer, ada lagi 
peraturan disiplin militer, P5, semua 
diatur itu termasuk urusan dalam," 
lanjutnya. Aturan soal pelanggaran 
hukum disiplin militer dan hukuman 
disiplin militer termaktub dalam pasal 8 
dan 9, berikut bunyinya: Pasal 8 jenis 
Pelanggaran Hukum Disiplin Militer 
terdiri atas:
a.segala perbuatan yang bertentangan 
dengan perintah kedinasan, peraturan 
kedinasan, atau perbuatan yang tidak 

sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan
b.perbuatan yang melanggar peraturan 
perundang-undangan pidana yang 
sedemikian ringan sifatnya.
Pasal 9
Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri 
atas:
a.teguran;
b.penahanan disiplin ringan paling 
lama 14 (empat belas) hari; atau
c.penahanan disiplin berat paling lama 
21 (dua puluh satu) hari.
Jabatan suami yang merupakan TNI 
dicopot, karena ulah istri. Sang mertua 
sudah susah-susah mendidik anak 
lelakinya untuk menjadi tentara, dan 
dalam waktu satu malam, karena 
kejadian penusukan Wiranto, langsung 
runtuh semua mimpi orang tua dari 
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lelaki gagah itu. Setelah suami diproses 
TNI, istri-istri mereka akan dijerat UU 
ITE. Karena jempolmu itu, urusan jadi 
panjang begini. Melanggar UU ITE 
nomor 19 Tahun 2016 yang diperbarui 
dari UU nomor 11 Tahun 2008. Otomatis 
peradilannya peradilan umum karena 
istrinya bukan militer maka berlaku 
undang-undang ini. Kan kita ini dari awal 
diperintahkan oleh pimpinan baik kepada 
prajurit, istri dan keluarga itu untuk tidak 
memposting hal-hal yang berkaitan 
dengan SARA, atau membuat konten-
konten yang menjatuhkan martabat 
sebagai prajurit atau istri prajurit atau 
men-share, memposting share meskipun 
bukan buatannya tapi itu menimbulkan 
yang berimplikasi terhadap 
terganggunya keadaan sosial atau 
menjadi polemik. Akhirnya martabat 

militernya menjadi terganggu atau 
boleh dikatakan kehormatan militernya 
jatuh. kata Kapendam XIV 
Hasanuddin, Kolonel Inf Maskun Nafik, 
Jumat (11/10/2019) malam. Kapendam 
XIV Hasanuddin, Kolonel Inf Maskun 
Nafik mengatakan bahwa perempuan 
yang nyinyir itu bisa dijerat dengan UU 
ITE nomor 19 tahun 2016 yang 
merupakan pembaharuan dari UU 
Nomor 11 tahun 2008. Artinya, 
peradilan ini bersifat umum. Mungkin 
peradilan umum yang dimaksud 
adalah peradilan non militer. Nah kalau 
sudah begini, panjang urusannya. 
Suami ditahan 14 hari oleh sistem 
hukum TNI, istri-istri mereka 
diserahkan kepada polisi untuk 
menyelesaikan pelanggaran hukum 
UU ITE. Karena ulah postingannya itu, 
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dia menjadi orang yang terkenal sejagad 
media sosial. Jagad media sosial dan 
jagat dunia real itu sekarang semakin 
dekat. Kalau viral di medsos, biasanya 
akan viral juga di dunia asli. Ini saling 
mempengaruhi. 
Kita hidup di 
zaman serba 
cepat. Internet 
begitu kencang. 
Dan disinilah kita 
butuh bijaksana 
untuk menahan 
diri. Menahan diri 
dari segala hoax, 
asumsi, dan 
tindakan-tindakan 
tidak senonoh di 
media sosial. 
Media sosial juga 
menjadi sebuah tempat di mana 
penghakiman itu muncul. Penghakiman 
di media sosial, bisa menjadi sebuah 
trigger untuk penghakiman dunia. 
Banyak orang bodoh saat ini yang tidak 
pandai menggunakan media sosial 
dengan baik. Bisa dikatakan bahwa 

handphonenya lebih smart dari 
penggunanya. Gara-gara istri 
terkontaminasi radikal, suaminya yang 
kena dampaknya. Atau memang bisa 
dua duanya (suami istri) sudah terkena 

paham radikal. 
Makanya mikir 
dong sebelum 
posting, biar 
nggak malu-
maluin dan 
ngerepotin 
keluarga, bahkan 
menjatuhkan karir 
suami. Nah 
rupanya godaan 
buat ngember di 
medsos itu 
sangat berat, 
apalagi kalau 

emosi yang bicara. Mungkin dia 
mengira orang bebas ngember apa 
saja di medsos, padahal jejak digital di 
medsos itu jauh lebih keji ketimbang 
ibukota, ia tak bisa hilang begitu saja. 
Kalau dah jadi kasus begini, padahal 
cuma karena satu dua status, ia akan 
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menghantui karir suaminya seumur 
hidup. Lha yang dinyinyiri, dihujat 
adalah bos besar suaminya sendiri. 
Apalagi militer punya hukum disiplin 
sendiri yang lebih ketat dari orang sipil 
kalau masalah gini. Dipecat sih enggak, 
paling lepas jabatan, dan karirnya akan 
lambat. Kita rakyat Indonesia yang 
mencintai NKRI agak bahagia 
mendengarnya, meskipun belum 
semuanya yang keciduk. Tapi ini 
merupakan peringatan bagi yang lain 
untuk segera bertobat. Mereka makan 
uang negara dapat kedudukan dari 
negara, tugasnya menjaga negara, kok 
malah memusuhi negara. Yang kena 
sanksi memang baru ada tiga orang, 
tapi Sebenarnya masih banyak lagi dari 
istri-istri para TNI ini yang jempolnya 
lebih cepat bekerja daripada otaknya, 
dan tentu saja sudah di screen capture 
untuk segera dilaporkan kepada pihak-
pihak terkait agar segera bisa diproses 
seperti ketiga orang sebelumnya. Kami 
sangat Respect dengan Jenderal 
Andika, mantab dan hebat pokoknya. 
Memang harus begitu, Karena para istri 
sebelum menikah jelas tahu pekerjaan 
suaminya apa, mau tidak mau, suka 
tidak suka mereka harus terima 
konsekuensinya sebagai seorang istri 
TNI, dan yang paling utama adalah cinta 
NKRI, bukannya malah memperkeruh 
suasana yang terjadi. Sebagai anggota 
persit ( Persatuan Istri TNI) para ibu-ibu 
ini seharusnya bisa menjaga sikap 
korps, dan wibawa suami, sebagai istri 
prajurit, harusnya ibu-ibu itu sudah 
paham, bahwa perilaku negatif istri akan 
sangat berpengaruh pada karir suami, 
tapi perilaku positif istri tidak akan 
berpengaruh pada karir suami, dan 
seharusnya mereka juga sadar bahwa 
pak Wiranto adalah senior para suami 
mereka. Sekarang tinggal nikmati saja 
akibatnya. Di sini TNI sudah bertindak 
dan menjalankan tugas dan fungsinya 
sebagai institusi yang berdaulat, 
bermartabat dan memperjuangkan NKRI 
sebagai harga yang tidak bisa ditawar 
lagi. Di sini Polisi, TNI dan BIN sedang 
memperjuangkan kehidupan NKRI, 
dengan cara-cara yang brilian. Polisi 
menegakkan hukum kepada umum, TNI 

menegakkan hukum kepada 
perwiranya, dan BIN menegakkan 
hukum melalui mencari informasi 
teroris yang ada. Ketiga ini adalah 
satu. Kesatuan NKRI yang dijaga oleh 
trisula. Ketiga institusi ini, sudah 
menjadi sebuah institusi yang 
bertumbuh. Dengan peristiwa 
penusukan Wiranto, kita melihat 
bagaimana TNI, Polri dan BIN 
sekarang sedang menjadi tritunggal 
penjaga bangsa ini, penegak hukum 
dan membasmi potensi-potensi 
radikalis yang ada di Indonesia. TNI, 
Polri dan BIN sekarang sedang 
berusaha dipisahkan jauh-jauh. Para 
kaum radikal sedang mencoba 
bersusah payah untuk melepaskan 
dan mencerai beraikan Indonesia, 
melalui memutus hubungan mesra 
antara TNI dan Polri. Di era Joko 
Widodo, mereka tidak terpisahkan. 
Joko Widodo memastikan bahwa TNI, 
Polri dan BIN sudah harus bekerja 
sama, untuk Indonesia maju. 
Pancasila saat ini sakti, dan masih 
belum terkalahkan. Dan jangan sampai 
dikalahkan oleh mereka yang 
membenci Pancasila. Sekali lagi 
langkah yang dilakukan oleh KSAD 
Jenderal Andhika Pratama sungguh 
tepat dan harus diacungi jempol, kita 
tinggal menanti kelanjutanya. Karena 
terus terang rakyat juga was-was jika 
TNI sudah terpapar paham radikal. 
Untuk itu Jendral Andhika harus 
langsung melanjutkannya dengan 
program deradikalisasi, berawal dari 
melakukan pengecekan aktivitas 
medsos para istri atau keluarga 
mereka. Gerakan bersih- bersih dari 
paham radikal di tubuh TNI harus kita 
dukung, agar TNI bersih dari paham 
radikal. Apa yang dilakukan netizen 
dengan meng capture status- status 
yang bernada radikal dan provokatif 
yang dilakukan oleh para istri anggota 
TNI maupun oknum harus didukung. 
Sekaranglah saatnya, momen yang 
tepat bagi TNI untuk membersihkan 
dirinya, jangan menunggu lagi sampai 
jatuh korban lagi. Jangan biarkan 
paham radikal dari gurun berkembang 
di tanah air tercinta Indonesia.
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Saat ini olahraga bukan hanya menjadi 
sesuatu yang menyehatkan, tetapi juga 
menjadi satu tontonan yang menarik 
untuk disaksikan. Salah satu jenis 
olahraga 
yang 
memiliki 
unsur 
hiburan 
adalah 
gymnastic. 
Olahraga 
yang 
menganda
lkan 
keseimban
gan dan 
kelenturan 
ini juga 
menjadi 
salah satu cabang olahraga yang 
dilombakan dalam ajang Asian Games 
2018.
Bila Anda tertarik untuk memulai 
olahraga gymnastic, Anda akan 
mendapatkan berbagai manfaat ini:
1.Menjaga kesehatan tulang
Melakukan olahraga gymnastic sangat 
bermanfaat untuk meningkatkan 
kekuatan dan kesehatan tulang, yang 
sangat penting di usia muda. Seiring 
berjalannya usia, tulang akan kehilangan 
kepadatannya. Namun, bila Anda 
melakukan olahraga gymnastic saat 
muda, maka kesehatan tulang Anda akan 
tetap terjaga dan terhindar dari risiko 
osteoporosis.
2. Melatih kelenturan tubuh
Kelenturan tubuh dapat mencegah Anda 
dari risiko cedera akibat gerakan tubuh 
yang tidak terkontrol. Dengan melakukan 
olahraga gymnastic, kelenturan dan 

Manfaat Olahraga Gymnastic

kontrol tubuh Anda akan terlatih dengan 
baik.
3. Meningkatkan fungsi kognitif
Olahraga gymnastic bukan hanya dapat 

meningkat
kan 
kesehatan 
fisik, tetapi 
juga fungsi 
kognitif. 
Gymnastic 
sangat 
bermanfaa
t untuk 
meningkat
kan 
konsentras
i dan 
fokus. 
Bahkan 

bila dilakukan oleh anak-anak, 
gymnastic dapat meningkatkan imajinasi 
mereka untuk menyelesaikan masalah.
4. Meningkatkan koordinasi
Koordinasi tubuh diperlukan untuk 
mengantisipasi kejadian yang terjadi di 
luar dugaan. Dengan berlatih gymnastic, 
Anda akan lebih siap saat menghadapi 
kejadian berbahaya yang terjadi secara 
tiba-tiba. Gymnastic juga dapat 
memperbaiki keselaran tubuh saat 
berjalan, berdiri, atau melompat.
5. Meningkatkan kemampuan sosial
Gymnastic juga sangat bermanfaat 
untuk meningkatkan kemampuan sosial. 
Ini juga menjadi salah satu alasan 
mengapa gymnastic menjadi olahraga 
yang cocok ditekuni oleh generasi 
muda. Saat aktif berlatih gymnastic, 
seseorang akan lebih percaya diri, dan 
paham bagaimana untuk berinteraksi 
dengan orang di sekitarnya.
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Internasional

 Amerika Serikat (AS), Jumat (11/10), 
mengumumkan pengerahan pasukan 
tambahan ke Arab Saudi untuk 
meningkatkan pertahanan kerajaan 
setelah serangan ke fasilitas minyaknya 
pada 14 September 2019.
Total sebanyak 3.000 pasukan yang 
dikirimkan ke Saudi, termasuk skuadron 
tempur, sayap ekspedisi udara, dan 
personel pertahanan militer.
AS dan Saudi menyalahkan Iran atas 
serangan kepada fasilitas minyak milik 
Saudi Aramco. Serangan oleh pesawat 
nirawak (drone) itu menyebabkan 
kebakaran di dua fasilitas minyak 
perusahaan itu.Ketegangan AS-Iran 
meningkat ke tingkat baru sejak Mei 2018 
saat pemerintahan Trump menarik diri 
dari perjanjian nuklir tahun 2015 dengan 
Teheran, yaitu kesepakatan agar Iran 
membatasi program nuklirnya dengan 
imbalan pelonggaran sanksi.
Saat Presiden AS Donald Trump kembali 
memberlakukan sanksi dengan menekan 

AS Kerahkan 3.000 Tentara Ke Arab Saudi

ekonomi Iran, terjadi serangkaian 
serangan yang dituduh AS dan sekutu-
sekutu dekatnya telah dilakukan oleh 
Iran. Di antaranya termasuk serangan 
kepada fasilitas pemrosesan minyak 
mentah terbesar di dunia, namun Iran 
membantah bertanggung jawab atas 
hal itu.Sebagai upaya melindungi Arab 
Saudi, Pentagon menyatakan akan 
mengirimkan dua baterai tambahan 
Patriot dan satu sistem Terminal Area 
Pertahanan Dataran Tinggi (THAAD). 
Menteri Pertahanan AS Mark Esper 
menyatakan pengerahan itu dirancang 
untuk mencegah Iran.“Kami pikir 
penting untuk melanjutkan pengerahan 
pasukan untuk mencegah dan 
membela, serta mengirimkan pesan 
kepada Iran, jangan menyerang 
negara berdaulat lain, jangan 
mengancam kepentingan Amerika, 
pasukan Amerika, atau kami akan 
memberikan tanggapan,” kata Esper 
kepada wartawan, Jumat.

Sistem endokrin tubuh manusia bekerja 
berdasar distribusi hormon di 
dalamnya. Kurang atau tidak stabilnya 
hormon bisa berujung pada komplikasi 
kesehatan.
Terdapat beberapa masalah kesehatan 
yang terjadi dipicu karena masalah 
hormon ini. Beberapa masalah 
kesehatan yang mungkin kamu alami 
karena hormon adalah kecemasan 
kronis, obesitas, rambut rontok, dan 
ketidaksuburan.
Hormon merupakan kandungan kimia 
alami yang diproduksi oleh tubuh untuk 
memastikan nya bisa berfungsi secara 
normal. 
Insulin di dalam tubuh mampu 
membatasi tingkat gula darah dalam 
tubuh.
 Estrogen berguna untuk 
mengembangkan karakteristik seksual 
dalam tubuh.
Sejumlah hormon juga bermanfaat 
untuk mengatur mood, energi, berat 
badan, perkembangan rambut, 
kesuburan, serta masalah kecemasan. 
Memiliki jumlah hormon yang tepat bisa 
membantu menjaga kesehatan 
tubuhmu.
Untuk menyeimbangkan kadar hormon 
di dalam tubuh, kamu bisa melakukan 
sejumlah cara terutama secara alami. 
Dilansir dari The Health Site, 
berikut sejumlah cara alami untuk 
menyeimbangkan hormon di dalam 
tubuh.
1.Konsumsi Makanan Sehat
Konsumsi makanan yang tidak sehat 
bisa mengganggu sistem endokrin di 
dalam tubuh. 
Untuk memastikan kadar hormon kamu 
dalam jumlah seimbang, disarankan 
mengonsumsi makanan kaya protein 
dan serat.
Selain itu, kamu disarankan untuk 
berhenti mengonsumsi karbohidrat 
serta gula berlebih. 
Pastikan makanan yang kamu 
konsumsi juga kaya dengan 
kandungan antioksidan.

Cara Menyeimbangkan Kadar Hormon
2.Makan dalam Jumlah Tepat
Makan terlalu sedikit atau terlalu banyak 
bisa menyebabkan hormon dalam 
tubuhmu tidak stabil. Selain kurang nutrisi, 
pengaturan berat badan yang tidak efisien 
juga bisa menyebabkan perubahan 
hormonal.
Makan terlalu sedikit atau banyak bisa 
mengakibatkan masalah metabolisme 
serta meningkatkan insulin dan kortisol 
dalam tubuh. 
Oleh karena itu, sangat penting untuk 
menjaga jumlah kalori yang tepat di dalam 
tubuh.
3.Olahraga Secara Rutin
Berolahraga secara rutin bisa 
menimbulkan sejumlah dampak positif 
bagi kesehatan dan kebugaranmu.
 Salah satu hal yang bisa kamu peroleh 
adalah meningkatnya aliran darah.
Untuk meningkatkan aliran darah ini, 
tubuh bakal meningkatkan produksi 
hormon anti peradangan. 
Olahraga seperti latihan kekuatan, 
aerobik, dan ketahanan bisa bermanfaat 
meningkatkan hormon.
4.Mengatur Stres
Ketika tubuh berada dalam tekanan, 
produksi hormon mengalami masalah. 
Tingkat hormon seperti kortisol dan 
adrenalin yang bisa melawan penyakit 
menjadi terganggu saat dalam tekanan.
Gaya hidup yang sibuk serta masalah 
kesehatan yang dimiliki bisa 
meningkatkan stres. 
Untuk mengatasi hal ini, lakukan meditasi, 
yoga, aromaterapi, atau olahraga untuk 
menyeimbangkan hormon.
5.Tidur yang Cukup
Ketika kita tidur, tubuh menghilangkan 
racun melalui sejumlah hormon dalam 
tubuh. 
Saat tubuh kurang tidur, produksi hormon 
juga bakal ikut terganggu.
Pola tidur yang tak seimbang bisa 
membingungkan tubuh dan menyebabkan 
bahaya potensial pada produksi hormon. 
Oleh karena itu, 
dalam menjaga kestabilan hormon dalam 
tubuh, tidur yang cukup penting dilakukan.
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 Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok 
mencapai tahap I kesepakatan yang 
mengakhiri perang dagang, setelah 
melalui perundingan selama dua hari, 
10-11 Oktober 2019, di Washington DC.
"Kesepakatan ini mencegah kenaikan 
tarif yang dijadwalkan untuk minggu 
depan (15 Oktober 2019, Red) yang 
aka memberikan relaksasi sementara 
dalam perang dagang yang 
berkepanjangan dan menyakitkan 
secara ekonomi," kata Presiden AS, 
Donald Trump, di Gedung Putih, 
Washington, Jumat (11/10).
Menurut Trump, negosiator dari AS dan 
Tiongkok telah mencapai kesepakatan 
"Tahap 1" yang akan diselesaikan 
rinciannya dalam beberapa minggu ke 
depan, dan secara resmi akan 
ditandatangani pada November 2019.
Kesepakatan tahap I mencakup bidang 
pertanian, yang akan membantu petani 
dan agrobisnis AS yang telah terpukul 
oleh perang dagang.
"Perjanjian substansial di bidang 
pertanian menyepakati Tiongkok akan 
membeli produk pertanian AS senilai 

AS - China Capai Kesepakatan Tahap I

Amerika

US$ 40 miliar hingga US$ 50 miliar setiap 
tahun," ujar Trump.
Kesepakatan itu, juga membuat Tiongkok 
menyetujui perlindungan untuk kekayaan 
intelektual AS, dan memberi perusahaan 
jasa keuangan AD lebih banyak akses ke 
pasar Tiongkok.Sebagai kompensasinya, 
AS tidak akan menerapkan kenaikan tarif 
barang-barang Tiongkok sebesar 30% 
senilai US$ 250 miliar pada 15 Oktober 
2019. Namun Presiden Trump belum 
membuat keputusan akhir apakah akan 
tetap memberlakukan kenaikan tarif 
tambahan pada 15 Desember 2019.
"Ini adalah langkah besar yang akan 
melalui beberapa bagian, secara bertahap. 
Jadi, akan ada dua fase atau tiga fase 
(kesepakatan, Red)," kata Trump seusai 
pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri 
Tiongkok, Liu He, di Gedung Putih, Jumat.
Tahap I kesepakatan perdagangan AS-
Tiongkok tersebut dapat ditandatangani 
Presidrn Donald Trump bersama Presiden 
Tiongkok, Xi Jinping, pada pertemuan para 
pemimpin global, di Santiago, Chili, pada 
November 2019. Fase berikutnya akan 
dimulai segera setelah itu.

Putri pendiri Partai Amanat Nasional 
Amin Rais, Hanum Rais, dilaporkan ke 
Bareskrim Polri oleh Relawan Jam'iyyah 
Jokowi-Ma'ruf Amin, Jumat (11/10/2019). 
Hanum Rais dilaporkan karena dianggap 
telah menyebarkan berita bohong terkait 
peristiwa penusukan Menteri Koordinator 
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
Wiranto pada Kamis (10/10/2019) 
melalui akun Twitter. Koordinator 
Jam'iyyah Jokowi-Ma'ruf Amin, Rody 
Asyadi mengatakan, pihaknya 
melaporkan Hanum karena melihatnya 
sebagai figur publik, sehingga tidak 
boleh sembarangan dalam memberikan 
pernyataan. "Banyak masyarakat yang 
sudah simpatik (dengan peristiwan 
penusukan Wiranto), tapi dia 
memberikan statement bahwa ini hanya 
rekayasa, settingan, hanya untuk 

Hanum Rais Di Polisikan

menggelontorkan dana deradikalisasi," 
ujar Rody di Bareskrim Polri, Jumat 
(11/10/2019).Dia mengaku merasa 
miris dengan twit yang ditulis oleh 
Hanum, karena berdampak negatif di 
lapangan. Twit Hanum Rais yang 
dimaksud itu berbunyi, 'Setingan agar 
dana deradikalisasi terus mengucur. 
Dia caper. Krn tdk bakal dipakai lg. 
Play victim. Mudah dibaca sbg plot. 
Diatas berbagai opini yg beredar terkait 
berita hits siang ini. Tdk banyak yg 
benar2 serius kenanggapi. Mgkn krn 
terlalu banyak hoax-framing yg selama 
ini terjadi'. "Mbak Hanum tidak hanya 
kali ini memberikan pandangan yang 
tidak bisa dipertanggungjawabkan 
kebenarannya, yang akhirnya 
memberikan pandangan masyarakat 
bahwa saat kejadian ini hanya 
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rekayasa," kata dia.Twit Hanum tidak 
menyebutkan 
soal penusukan 
Wiranto di 
Pandeglang, 
Banten. Namun, 
menurut Rody, 
sudah sangat 
jelas terdapat 
kata "berita hits" 
yang 
dianggapnya 
merujuk akan 
peristiwa 
penusukan 
Wiranto. Hingga 
saat ini, 
Kompas.com 
berupaya 
menghubungi 
Hanum Rais 
untuk meminta 
tanggapan atas 
twit dan laporan 
yang 
disampaikan ke polisi. Pelapor 

membawa bukti screenshot dari twit 
Hanum, serta 
artikel 
pemberitaan 
di sebuah 
media. Melalui 
kuasa 
hukumnya, 
Feri Afrizal, 
pihaknya 
menyebut 
Hanum Rais 
melanggar 
Pasal 28 Ayat 
2 dan Pasal 
45 Huruf a 
Ayat 2 UU 
Nomor 19 
Tahun 2016 
tentang 
perubahaan 
atas UU 
Nomor 11 
Tahun 2008 
tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

 Pihak Otoritas Jepang melaporkan 
hingga Minggu (13/10) setidaknya 11 
orang tewas akibat topan Hagibis. 
Korban tewas dilaporkan akibat tanah 
longsor dan sebagian tersapu banjir 
yang meluap dari tepi sungai saat 
mereka berada di dalam kendaraan.
Topan Hagibis yang menerjang Jepang 
pada Sabtu (12/10) disertai hujan lebat 
yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Militer Jepang turut mengerahkan 
helikopter untuk menyelamatkan korban.
"Dalam semalam, kami memerintahkan 
evakuasi terhadap 427 kepala keluarga, 
1.417 orang," ujar otoritas penanganan 
darurat, di Nagano seperti dilaporkan 
AFP."Masih tidak jelas berapa banyak 
kepala keluarga yang terdampak (topan 
Hagibis)," jelasnya.Saat ini dipastikan 
permukaan air sungai sudah tidak lagi 
tinggi. Namun genangan air di sejumlah 
pemukiman masih meningkat.
Sepanjang Sabtu, lebih dari tujuh juta 
orang diperintahkan untuk ikut dalam 
proses evakuasi. Ratusan ribu orang 
dievakuasi dan bergerak ke tempat 
perlindungan yang lebih aman milik 
pemerintah.Masyarakat sebelumnya 

11 Orang Hilang Karena Topan Hagibis 

telah mendapat peringat adanya topan 
Hagibis yang akan menerjang kawasan 
Samudera Pasifik atau selatan Jepang.
Kedutaan besar Republik Indonesia 
(KBRI) di Jepang mengimbau Warga 
Negara Indonesia (WNI) untuk 
waspada dan mengikuti informasi 
otoritas di tengah terjadinya badai 
Hagibis pada Sabtu (12/10) dini hari.
"KBRI Tokyo dan KJRI (Konsulat 
Jenderal Republik Indonesia) Osaka 
telah mengeluarkan imbauan kepada 
masyarakat WNI untuk selalu waspada 
dan mengikuti informasi dan arahan 
otoritas setempat," ujar Direktur 
Perlindungan WNI dan Badan Hukum 
Indonesia Judha Nugraha dalam pesan 
tertulis, Sabtu (12/10).
Sebagai informasi, jumlah WNI di 
Jepang tercatat mencapai 56.346 
orang. 
Jika menghadapi situasi darurat, WNI 
dapat menghubungi hotline KBRI 
Tokyo: +8180-4940-7419 dan +8180-
3506-8612 atau Hotline KJRI Osaka: 
+8180-3113-1003. WNI dapat pula 
menekan Tombol Darurat pada aplikasi 
Safe Travel Kementerian Luar Negeri.
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Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
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11 Orang Hilang Karena Topan Hagibis 
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Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 
(F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR RI) Jazuli Juwaini menegaskan 
partainya akan tetap berada di luar 
pemerintahan atau menjadi oposisi 
pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam 5 
tahun mendatang. PKS, kata Jazuli, 
tidak akan tergoda untuk masuk 
menjadi koalisi."Insyaallah PKS 
komitmen tetap berada di luar 
pemerintahan," ujar Jazuli kepada 
Beritasatu.com, Sabtu (12/10/2019).
Jazuli mengatakan bahwa PKS akan 
lebih mantap dan objektif dalam 
memberikan perspektif dan alternatif 
solusi terhadap permasalahan bangsa 
jika tetap berada di luar pemerintahan. 
"PKS akan lebih leluasa, terhormat, 
bermartabat, dan objektif dalam 

PKS Tetap Konsisten Jadi Oposisi

Tanah Air

menawarkan perspektif dan alternatif 
solusi kebangsaan jika tetap berada di luar 
pemerintahan," tandas Jazuli.PKS, kata 
Jazuli, ingin memberi contoh budaya politik 
yang sehat.
 Termasuk, kata dia, PKS tidak ingin 
masuk kabinet karena ingin menghormati 
partai-partai koalisi yang sudah 
berkeringat memenangkan Jokowi-Ma'ruf 
Amin dalam Pilpres lalu."Kami ingin 
memaksimalkan peran parlemen dalam 
hal check and balances sesuai konstitusi. 
Lagipula, kami merasa tetap di 
Pemerintahan Republik Indonesia karena 
PKS punya kader-kader terbaik yang 
menjadi gubernur dan bupati atau wali 
kota. Di situ PKS hadir dan meberikan 
cinta dan pengabdian untuk Indonesia," 
pungkas Jazuli.

Apa Kata Bintang Anda
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?
Keuangan: Morat-marit.
Asmara: Plinplan.

 Hiduplah lebih santai dan jalankan 
rencana yang membuat Anda lebih 
bahagia. 
Pekerjaan: Mundur saja?
Keuangan:   Lunasi kredit.
Asmara: Terus terang.

Sejak ditinggal pengasuh, Anda tak bisa 
bekerja dengan tenang. Tak enak rasanya 
menitipkan buah hati kepada saudara 
selama Anda bekerja. Coba lebih berani 
untuk mendiskusikannya dengan 
pasangan
Keuangan: Cari diskon.
Asmara: Makin kompak.

Tuntutan keluarga, tempat kerja, teman, 
dan pasangan, kadang memang 
melelahkan, ya? Belum lagi target untuk 
diri sendiri. 
Keuangan: Aman.
Asmara: Salah sangka.

Jangan mengecilkan diri atas usaha yang 
telah dijalankan.Tunjukkan kemampuan 
agar rekan kerja dan atasan tahu bahwa 
banyak ide cemerlang di kepala Anda. 
Jangan sampai orang lain yang 
mendapatkan promosi, padahal Anda 
yang berusaha. 

Keuangan: Irit.
Asmara: Mau berubah.

Cari 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. Bagi Anda yang masih 
lajang, ada tanda-tanda hubungan 
percintaan akan bergerak ke level 
selanjutnya
Keuangan: Agak pelit.
Asmara: Kasmaran.

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 (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, alias masih biasa-biasa 
saja. 
Asmara: Anda merasa si dia cemburu
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Lima orang terluka dalam insiden 
penikaman massal di sebuah pusat 
perbelanjaan di Inggris, Jumat 
(11/10/2019). Kasus penusukan itu kini 
dalam penyelidikan detektif anti-
terorisme. Penikaman terjadi di pusat 
perbelanjaan Arndale di pusat kota 
Manchester. Pengunjung mal segera 
dievakuasi, sementara polisi bersenjata 
segera 
tiba di 
lokasi 
kejadia
n. 
"Kami 
dapat 
mengko
nfirmasi 
bahwa 
lima 
orang 
telah 
ditikam 
dan 
dibawa 
ke 
rumah 
sakit," 
kata 
kepolisi
an 
Greater 
Manche
ster 
dalam 
sebuah 
pernyat
aan. "Untuk tahap awal kami berusaha 
menjaga pikiran terbuka tentang 
motivasi dari insiden mengerikan ini dan 
keadaan seperti yang kita ketahui," 
tambah pernyataan polisi, dikutip AFP. 
Polisi mengatakan, pelaku penusukan 
adalah seorang pria berusia 40-an dan 
telah ditahan di tempat kejadian atas 
dugaan melakukan serangan serius. 
Foto-foto yang diunggah ke media sosial 
menunjukkan petugas yang 
menggunakan pistol kejut pada seorang 
pria. Foto lain yang beredar di media 

Penusukan Di Inggris, 5 Orang Luka

Internasional

sosial menunjukkan petugas medis 
merawat korban di sebuah kafe. 
BSementara pihak pengelola mal 
mengatakan bahwa pengunjung di pusat 
perbelanjaan segera dievakuasi setelah 
terjadinya insiden. "Para pengunjung telah 
dievakuasi," kata David Allinson, direktur 
Manchester Arndale, kepada Manchester 
Evening News. Seorang saksi mata, 

Jordan 
(23), 
yang 
bekerja 
di salah 
satu 
toko, 
mengata
kan 
kepada 
kantor 
berita 
lokal 
Inggris, 
seorang 
pria 
berlari 
sambil 
membaw
a pisau 
dan 
menerja
ng 
orang-
orang. 
"Salah 
satunya 
datang 
ke toko 

saya dengan tubuh bergetar dan 
mengalami goresan kecil," ujarnya. 
Layanan Ambulans North West 
mengatakan menerima panggilan terkait 
insiden sekitar pukul 11.17 waktu setempat 
dan telah merawat lima orang yang terluka. 
Kota Manchester sempat diguncang aksi 
teror paling mematikan di Inggris pada Mei 
2017, ketika terjadinya ledakan bom bunuh 
diri di konser pop Ariana Grande di 
Manchester Arena, yang menewaskan 22 
orang.

Pertemuan Presiden Joko Widodo 
dengan Ketua Umum Partai Gerindra 
Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, 
Jumat (11/10/2019) kemarin, 
berlangsung cair dan penuh canda tawa. 
Suasana berbeda terjadi sehari 
sebelumnya saat Presiden Jokowi 
bertemu Ketua Umum Partai Demokrat 
Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal, 
kedua pertemuan tersebut membahas 
hal yang sama, yakni peluang untuk 
masuk ke kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. 
Saat menyambut kedatangan Prabowo, 
senyum terkembang lebar dari wajah 
Jokowi. Begitu juga Prabowo langsung 
menjabat tangan Jokowi sambil 

Jokowi Bertemu Prabowo Di Istana Merdeka

Tanah Air

tersenyum. Keduanya berjabat tangan 
selama beberapa saat sambil 
menghadap kamera awak media. 
Setelah melakukan pertemuan tertutup 
selama sekitar 45 menit, Jokowi dan 
Prabowo berjalan ke luar ruangan 
sambil tertawa lepas.Keduanya lalu 
memberikan keterangan pers bersama-
sama. Jokowi sebagai tuan rumah 
bicara lebih dulu. Ia mengaku 
membincangkan banyak hal dengan 
Prabowo. Mereka bicara mulai dari 
kondisi ekonomi global, politik dan 
keamanan, hingga rencana pemerintah 
memindahkan ibu kota ke Kalimantan 
Timur. "Bercerita banyak kenapa pindah 
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Timur. "Bercerita banyak kenapa pindah 
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ke Kalimantan Timur, alasannya ini-ini-
ini. Kami sampaikan semuanya dengan 
Pak Prabowo Subianto," kata 
Jokowi.Selain itu, Jokowi juga 
mengakui ia dan Prabowo turut 
membahas peluang Partai Gerindra 
masuk ke dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. 
"Ini belum final, tapi kami sudah bicara 
banyak mengenai kemungkinan Partai 
Gerindra koalisi kita," kata Jokowi. Siap 
mendukung Setelah itu, Jokowi 
mempersilakan Prabowo bicara. 
Prabowo mengaku, ia diundang oleh 
Jokowi dan keduanya membahas 
berbagai isu. Untuk isu pemindahan ibu 
kota, Prabowo dengan tegas 
menyatakan dukungannya. "Saya 
mendukung gagasan (pemindahan) ibu 
kota. Tentunya beliau mengatakan akan 
melalui kajian-kajian yang tepat dan 
sudah dilaksanakan banyak kajian dan 
kami akan mendukung gagasan itu," 
kata Prabowo. Prabowo lalu masuk ke 
topik koalisi. Rival Jokowi pada Pilpres 
2014 dan Pilpres 2019 ini memastikan 
Partai Gerindra siap membantu 
pemerintahan Jokowi-Ma'ruf apabila 
diperlukan. "Saya berpendapat, kita 
harus bersatu. Jadi saya sampaikan ke 
beliau, apabila kami diperlukan kami 
siap untuk membantu," kata dia. 

Prabowo menekankan, Partai Gerindra 
selalu mengutamakan kepentingan yang 
lebih besar, yaitu kepentingan bangsa 
dan negara. Meskipun berbeda 
pandangan politik dan pernah terlibat 
rivalitas pada pesta demokrasi, Prabowo 
meyakinkan bahwa hal itu bukanlah 
penghalang. "Kami bertarung politik. Tapi 
begitu selesai, kepentingan nasional yang 
utama," kata Prabowo.  Kendati demikian, 
Prabowo juga tidak mempermasalahkan 
jika pada akhirnya Partai Gerindra tidak 
masuk ke dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. 
"Kalau umpamanya kita tidak masuk 
kabinet, kami tetap akan loyal. Di luar 
sebagai check and balances. Sebagai 
penyeimbang. Kan kita di Indonesia tidak 
ada oposisi," ujarnya.Mesra Prabowo lalu 
menegaskan bahwa hubungannya 
dengan Jokowi baik, bahkan terbilang 
mesra. "Hubungan saya baik, bisa 
dikatakan mesra ya, Pak?" kata Prabowo. 
"Sangat mesra," ujar Jokowi. Prabowo 
lalu tertawa sambil menambahkan, 
"Banyak yang enggak suka mungkin ya." 
Prabowo juga mengungkapkan, setelah 
bertemu Jokowi ia akan kedatangan 
rombongan pimpinan MPR untuk 
menyerahkan undangan pelantikan 
Jokowi-Ma'ruf pada 20 Oktober 
mendatang. Prabowo pun memastikan 

akan hadir. "Ya kalau diundang ya hadir, 
lah," kata dia. Setelah selesai 
memberikan keterangan pers, Jokowi 
dan Prabowo pun meninggalkan 
wartawan dan berjalan ke arah pintu 
keluar Istana Merdeka. Namun, 
wartawan meminta agar Jokowi dan 
Prabowo berpose terlebih dulu di 
hadapan kamera. Keduanya pun 
langsung berjabat tangan sambil 
tersenyum. Lalu seorang wartawan pun 
meminta agar Jokowi dan Prabowo 
selfie bersama awak media yang hadir. 
Jokowi dan Prabowo pun kembali 
berjalan mendekat ke awak media. 
Jokowi lalu mengambil telpon genggam 
yang disodorkan oleh salah satu 
wartawan. Crek, crek! Jokowi beberapa 
kali mengambil foto selfie dirinya 
dengan Prabowo dan awak media yang 
hadir. Jokowi dan Prabowo yang sama-
sama mengenakan kemeja putih 
tersenyum girang ke arah kamera. 
Begitu juga para wartawan langsung 
berpose sambil mengambil posisi agar 
masuk ke frame kamera. Beda saat 
bertemu SBY Suasana penuh canda 
tawa itu kontras saat Jokowi menerima 
SBY sehari sebelumnya atau Kamis 
(10/10/2019). Saat media diberi 
kesempatan untuk mengambil gambar, 
Jokowi dan SBY tampak berbincang 
serius. Namun, tak terdengar apa yang 
mereka bicarakan. Pertemuan itu 
berlangsung selama kurang lebih satu 
jam. Usai pertemuan, SBY langsung 
meninggalkan Istana Kepresidenan. 

Presiden Jokowi mengantarnya sampai 
ke teras samping Istana Merdeka. Di 
sana, mobil golf sudah menunggu 
untuk mengantar SBY menuju 
kendaraannya.Setelah itu, Jokowi 
kembali masuk ke Istana Kepresidenan 
dan memberi keterangan kepada 
media seorang diri. Ia menyebut 
pertemuan dengan SBY sudah 
dirancang sejak lama.  "Ini saya 
dengan Pak SBY sudah janjian lama 
tapi belum pas waktunya dan hari ini 
Alhamdulillah pas waktunya dan 
ketemu," kata Jokowi. Jokowi mengaku 
membahas situasi politik terkini dengan 
SBY. Ia pun mengakui turut membahas 
peluang Partai Demokrat bergabung ke 
kabinetnya di periode kedua bersama 
Ma'ruf Amin. Namun belum ada titik 
temu antara kedua pihak. "Kita bicara 
itu (peluang Demokrat masuk kabinet), 
tapi belum sampai sebuah keputusan," 
ujar Jokowi. Jokowi menambahkan, 
belum ada nama-nama menteri yang 
diusulkan oleh SBY. Ini termasuk saat 
ditanya apakah SBY mengajukan 
putera sulungnya Agus Harimurti 
Yudhoyono, Jokowi juga menjawab 
belum. "Enggak sampai ke sana, 
belum sampai ke sana," kata Jokowi. 
Jokowi pun meminta wartawan 
bertanya kepada SBY apakah bersedia 
membawa partainya bergabung ke 
pemerintahan atau tidak. "Ditanyakan 
ke Pak SBY langsung," kata dia. 
Sayangnya, SBY tak ikut saat Jokowi 
memberi keterangan ke awak media.
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Proyek hotel Hard Rock di New 
Orleans, negara bagian Louisiana, 
Amerika Serikat (AS) rubuh. Satu 
orang tewas dan 18 lainnya terluka 
akibat insiden ini.
Dilansir Reuters, Minggu (13/10/2019), 
rubuhnya proyek hotel Hard Rock 
menyebabkan puing-puing menutupi 
jalanan sekitar proyek. Video rubuhnya 
proyek juga tersebar luas di media 
sosial setempat.Media lokal setempat 
mengatakan, 3 orang lainnya hilang 
dan anjing penyelamat dikerahkan 
untuk mencari korban. Gubernur 
Louisiana John Bel Edwards 
mendesak warga dan pengunjung 
untuk menghindari daerah tersebut."Ini 

situasi yang sangat berbahaya," ujar 
Edwards kepada wartawan, Sabtu (12/10) 
waktu setempat.
Bangunan Hotel Hard Rock New Orleans 
tengah dibangun di sudut Rampart Street 
dan Canal Street, sebuah bulevar luas di 
luar Quarter yang dipenuhi restoran, hotel, 
dan pengecer. Canal Street, yang 
membawa enam jalur lalu lintas, 
memisahkan Quarter dari kawasan bisnis 
utama kota. Menyusul insiden ini, Pihak 
Hard Rock International sudah 
menyampaikan ucapan belasungkawa.
“Kami ingin menyampaikan simpati 
terdalam kami kepada para korban 
kecelakaan tragis ini," kata Hard Rock 
International dalam sebuah pernyataan.

Proyek Hotel Hard Rock Café Roboh

Internasional

Dicari pekerja di Charlotte, PA
$8,5/jam (10 jam) +OT.
kerja 6 atau 7 hari kerja berminat
SMS Budi : 267 - 971 - 7402

Disewakan kamar besar depan
lantai 2 untuk satu (1) orang di
street besar, ada internet, $350
sms / telp 267 - 339 - 5195

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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