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bersambung ke hal 3

TOT TOT Ninu-ninu-ninu! sirene 
mobil tahanan ketika membawa Buni 
yani keluar dari gedung kejaksaan 
negeri Depok. Buni Yani masuk 
penjara pak Eko! Saat Ahok telah 
pulang ke rumahnya yang hangat, Satu 
persatu semua yang dulu pernah 
menyerang Ahok, sesuai ikrarnya dia 
dalam persidangan terakhir, semua 
benar-benar dipermalukan balik, dan 
sesuai dengan perkataannya, Tuhan 
tidak tidur. Semua adil seadil-adilnya 
kini mereka mendekam dalam penjara. 
Saat Anda membaca berita ini Buni 
Yani sudah di penjara. Terpidana 
Kasus pelanggaran Undang-Undang 
(UU) Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE), Buni Yani dibawa ke 
Lapas Gunung Sindur, Kabupaten 
Bogor, Jumat (1/2/2019) sekitar pukul 

20.15 WIB. Buni Yani pun sempat 
mengakui juga sebelumnya, tepatnya 
pada 31 Januari 2019 seperti dilansir 
dari laman DETIK, bahwa dirinya akan 
mengikuti jejak Ahmad Dhani yang 
sudah lebih dahulu dikirim ke jeruji besi. 
"(Kasus saya) sudah inkrah. Hari ini 
(kemarin rabu) saya mendapatkan 
salinan dari Mahkamah Agung yang 
mengatakan ada dua keputusannya 
bahwa satu kasasi saya ditolak, dan 
kasasi itu jaksa penuntut umum, karena 
dua-duanya mengajukan kasasi itu 
ditolak. Jadi dua-duanya ditolak. Yang 
kedua, membayar Rp 2.500 untuk 
membayar (biaya) perkara," kata Buni 
Yani saat memberikan sambutan di 
acara 'Aksi Solidaritas Ahmad Dhani' di 
kantor DPP Gerindra, Jl RM Harsono, 

Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

Buka 3pm - 8pm
Tutup 12:30 pm - 3pm
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Rabu (30/1/2019). Putusan penolakan 
kasasi Buni Yani sebetulnya diketuk 
pada 22 November 2018. Namun Buni 
Yani tidak juga dieksekusi karena 
salinan putusan kasasi dari MA belum 
dikirimkan. Buni Yani divonis 18 bulan 
penjara oleh Pengadilan Negeri 
Bandung. Buni Yani dinyatakan 
bersalah melanggar Pasal 32 ayat 1 
Undang-Undang tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus 
yang menjerat Buni Yani bermula saat 
dia mengunggah potongan video 
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias 
Ahok ketika masih menjabat Gubernur 
DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 
2016. Padahal video asli pidato Ahok 
berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik. 
Aneka cara menolak eksekusi putusan 
pengadilan dilakukan para pesakitan 
Buni yani. Buni yani menolak 
menjalankan eksekusi putusan hukum 
dari MA, dengan alasan keputusan itu 
tidak memuat penahanan. Terpidana 
ujaran kebencian, Buni yani, memilih 
bertahan dan menunggu jawaban atas 
penangguhan penahanan yang 
diajukannya kepada kejaksaan. 
Peneliti dan pengajar itu sejatinya 

menjalani eksekusi pada hari, Jumat 1 
Februari 2019 setelah kasasinya ditolak 
Mahkamah Agung. Menurut Aldwin, 
kliennya sedianya dipanggil oleh 
Kejaksaan Negeri Depok pukul 09.00 
WIB. Namun, Buni tak akan datang. 
Sepertinya cerita ini akan cukup 
berbelit, karena yang dihadapi adalah 
orang yang berani berbuat namun tidak 
berani bertanggung jawab. Seperti 
kebanyakan pengecut, mereka tanpa 
berpikir panjang,  melihat dampak dari 
perbuatannya. 

Buni yani

Aldwin 
Rahadian lima polisi tak 
bersenjata bersiap di Kejari Depok. 
Beberapa staf kejaksaan juga berjaga 
menyambut kedatangan Buni yani. Buni 
yani

Setelah hampir 12 jam 
ditunggu, akhirnya  datang ke 
Kejaksaan Negeri Depok. Dia datang 
untuk memenuhi panggilan jaksa. Buni 
datang pukul 19.25 WIB. Dia datang 
menggunakan mobil Pajero hitam B 
1983 SJV. Dia tampak mengenakan 
kemeja putih dan datang dengan 
didampingi kuasa hukumnya 

. Begitu datang, 

 
 langsung masuk ke dalam kantor 

kejaksaan. Dia hanya tersenyum saja 
ketika ditanya awak media. Dia pun 
langsung masuk ke gedung kejaksaan 
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dengan pengawalan petugas. Di dalam, 
Buni menjalani pemeriksaan 
administrasi dan pencocokkan 
identitas. Ketika selesai dan keluar 
ditanya akan kemana oleh para 
wartawan. "Ke Gunung Sindur," kata 
Buni yani sebelum masuk ke mobil 
tahanan di Kejari Depok, Jumat (1/2). 
Buni yani akhirnya menjalani eksekusi 
atas hukumannya yang telah 
berkekuatan hukum tetap atau inkrah. 
Mobil tahanan untuk Buni yani ini sudah 
disiapkan sejak pukul 17.30 WIB. Mobil 
yang disiapkan bertuliskan 'Kendaraan 
Tahanan Kejaksaan Negeri Depok'. 
Ketika kamu bermain api, pasti akan 

ikut terbakar juga, ketika kamu menyakiti 
orang, pasti kamu akan dapat ganjaran 
yang sama. Itu  yang disebut karma, 
atau memang takdir dari yang maha 
kuasa. Bahwa sejatinya Tuhan 
mengajarkan kita untuk terus berbuat 
baik terhadap sesama, maka pasti 
rewardnya selain pahala adalah 
perbuatan baik juga dimasa depan. 
Istilahnya seperti tabungan kita, 
memberi sekarang, diberi juga nanti. Ini 
bukan permainan. Ini adalah sebuah hal 
yang benar benar menjadi hukum sebab 
akibat. Siapa yang menabur, dialah yang 
menuai. Sebuah sistem kehidupan itu 
dinamakan dengan flow of energy (aliran 
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ra usah 

energy). Energi itu kekal. The law of 
conservation of energy (hukum 
kekekalan energy), adalah sebuah 
hukum yang ada dan mengatur 
perjalanan hidup baik secara dunia 
besar alias makrokosmos, dan dunia 
kecil alias mikrokosmos. Ini menjadi 
sebuah hal yang paling mendasar. 
Siapa yang menabur kebaikan, dia akan 
menuai kebaikan kelak. Tapi siapa yang 
menabur kejahatan, dia akan menuai 
kejahatan pula. Karmapala, menjadi 
penjamin keadilan bagi dunia ini. Sekali 
lagi, Ahok yang pernah dizalimi, tidak 
membalasnya dengan kejahatan. 
Kenapa? Karena Ahok tahu bahwa jika 
ia membalas kejahatan dengan 
kejahatan, hal buruk akan ia terima. 
Tapi ia diam. Ia berdoa dan tenang di 

dalam penjara Mako Brimob. Sekarang 
langit menyatakan keadilannya. Dengan 
Buni Yani, pengedit dan penyebar video 
Ahok itu ditangkap, Karma sudah dibayar 
tunai. Sudah beberapa lama kita 
menunggu kapan eksekusi terhadap Buni 
yani dilakukan. Asal tahu saja bahwa 

 
Didalam kasus Buni ini, Majelis hakim 
Pengadilan Negeri Bandung, 14 
November 2017, menilai Buni Yani 
menyebarkan ujaran kebencian 
bernuansa SARA lewat Facebook karena 
mengunggah video Ahok dan 
menghilangkan kata 'pakai' dalam 
transkripannya. Perlawanan hukum Buni 
yani berlanjut ke tingkat pengadilan tinggi, 

Buni 
yani divonis 1 tahun enam bulan penjara 
oleh majelis hakim pengadilan negeri 
Bandung pada 15 November 2017 lalu.
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tetapi kandas. Sampai kemudian jaksa 
dan Buni yani sama-sama mengajukan 
kasasi. Namun MA menolak kasasi 
tersebut, baik yang diajukan oleh Buni 
yani maupun jaksa. Sosiolog Sutrisno 
bersaksi terkait dampak dari postingan 
Buni yani soal video pidato Basuki 
Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut 
pria yang sehari-hari sebagai dosen di 
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 
(PTIK) ini, postingan Buni yani dalam 
akun Facebooknya memancing 
timbulnya mobilisasi massa. Apalagi 
postingan tersebut mengandung konten 
tentang agama yang dianggap sakral 
oleh masyarakat Indonesia. Pendapat 
ahli tersebut memastikan Buni yani 
telah menimbulkan mobilisasi massa. 
Artinya dia bertanggung jawab atas 
dampak editan video yang beredar di 
media sosial. Yang aneh lagi Buni ingin 

mengajukan peninjauan kembali, 
padahal belum masuk penjara sudah 
ingin peninjauan kembali atau PK. Lucu 
dan ironis memang, Ahok ketika itu 
tegap berani menghadapi hukum. Nah 
Buni yang satu ini justru kebanyakan 
alasan ini dan itu! Paling parah gokilnya 
permintaannya agar kalaupun 
dieksekusi, dirinya mendapat perlakuan 
yang sama seperti seperti mantan 
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja 
Purnama alias Ahok yang tidak ditahan 
di lembaga pemasyarakatan. Luar biasa 
memang, kok bisa-bisanya terpidana 
kasus pelanggaran Undang-undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE) Buni Yani ini percaya diri meminta 
kepada Kejaksaan Negeri Depok selaku 
eksekutor untuk menahan dirinya di 
Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa 
Dua, Depok, Jawa Barat. "Ingin dapat 
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perlakuan yang sama sebagai warga 
negara. Apalagi karena dikait-kaitkan 
dengan perkara Pak Ahok," kata Buni 
di Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Jumat (1/2/2019). "Kalau nanti 
dieksekusi untuk masuk, akan minta 
juga ke Rutan Mako Brimob biar sama 
dengan Pak Ahok. Karena dari dulu 
kan katanya terkait dengan Pak Ahok. 
Ya sudah kita minta sama dengan 
Ahok," ucap . Buni yani

Buni yani

Mako Brimob

Kepala Pusat 
Penerangan Kejaksaan Agung Mukri 
mengatakan bahwa status  
adalah seorang terpidana yang 
memang sudah sepatutnya ditahan di 
lembaga pemasyarakatan (LP), seperti 
LP Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, 
atau bukan di rumah tahanan (rutan) 
seperti . “Karena itu lapas 

dan statusnya sudah menjadi terpidana 
lapas. Saya rasa akan lebih tepat,” ujar 
Mukri di Kejaksaan Negeri Depok, Jumat 
(1/2/2019). Mukri pun belum memastikan 
apakah ke depannya  akan 
dipindah ke LP lain atau tidak. “Kita lihat 
saja ke depannya, sementara ini kan kita 
baru saja menempatkan yang 
bersangkutan ke sana ( 

),” ujar Mukri. Mukri berjanji 
tidak akan memperlakukan  
secara khusus. 

Buni yani

Lapas 
Gunungsindur

Buni Yani
Sebenarnya, semua 

adalah keputusan dari hakim Buni mau 
ditahan dimana. Jika dimohonkan, maka 
tak masalah bila pihak terkait 
mengabulkannya. Masyarakat pun 
mendukung kalau sudah dimohonkan. 
Akan tetapi, jika ditolak maka jangan 
merasa dizolimin. Maka dari itu, sebagai 
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orang yang taat hukum Buni yani harus 
mematuhi putusan hakim pengadilan 
Tingkat I maupun Tingkat II. Hukum tak 
bisa dilawan-lawan. Jika sudah 
keputusan, maka laksanakan. Tak 
boleh mengelak, apalagi mengatakan 
tak adil. Itulah keadilan yang diberikan 
hakim kepada Buni yani. Kan ada bukti 
yang menerangkan dan menguatkan 
keterlibatan Buni yani dalam 
mengunggah video yang 
menghilangkan kata “pakai” saat pidato 
BTP di Kepulauan Seribu. Akui 
kesalahan itu. Jangan sedikit-sedikit 
dikatakan kriminalisasi. Sudah 
bersalah, dikatakan kriminalisasi. Itu 
tak adil!. Bahkan banyak dari kubu 
oposisi yang mengatakan bahwa 
hukum tidak adil karena berada di 
pihak lawan atau berseberangan 
dengan Jokowi. Kita tahu bahwa UU 
yang dilanggar, bukan dibuat oleh 
Jokowi. Tapi UU yang dilanggar oleh 
Buni Yani, Ahmad Dhani dan berbagai 
pelanggar-pelanggar UU ITE ini, dibuat 
oleh Fadli Zon, Fahri Hamzah dan 
kawan-kawan. Hanya saja, 
kepentingan politik mereka saja yang 
membuat UU itu seolah-olah dibuat 
oleh Jokowi. Bahkan Andi Arief 
(demokrat) pun mengatakan dengan 

jelas bahwa Jokowi yang memenjarakan 
Ahmad Dhani dan Buni Yani. Padahal UU 
semua dibuat di DPR. Mereka duduk 
bersama, melihat dan merencanakan UU 
yang mereka akan aplikasikan di 
Indonesia. UU ini menjadi UU yang 
mengikat semua orang. Artinya, presiden 
pun harus tunduk dengan UU ini. Jika 
ada yang melanggar, tentu harus 
diselesaikan secara hukum. Jika Ahok 
BTP dianggap melanggar UU mengenai 
penistaan agama, maka Buni Yani dan 
Ahmad Dhani juga menjadi sosok yang 
harus diproses hukum juga. Rocky 
Gerung juga siap-siap diproses hukum. 
Mereka membuat hukum yang harus 
dijalankan. UU itu disahkan oleh lembaga 
legislatif, dijalankan oleh lembaga 
eksekutif, dan dikontrol oleh lembaga 
yudikatif. Artinya, Fadli Zon dan Fahri 
Hamzah CS lah yang membuat Buni 
Yani, Ahmad Dhani, dan Rocky Gerung 
tidak terima. Ini adalah produk bersama. 
Jadi jika salahkan Jokowi, tentu itu 
menjadi sebuah kekonyolan yang tidak 
bisa dibicarakan lagi. Kekonyolan yang 
hakiki adalah Andi Arief. Sekarang 
semua sudah berbalik. Semua berbalik 
180 derajat. Tuhan tidak tidur. Tuhan itu 
tetap ada di singgasana-Nya yang ajaib, 
memperlihatkan peristiwa-peristiwa yang 

tidak bisa diterima oleh nalar. Terkadang 
kita harus melongo dan terbengong-
bengong melihat cara kerja Tuhan di 
dunia ini. Semua begitu halus dan 
ternyata mendadak Tuhan bayar tunai. 
Tuhan itu adalah pribadi yang hidup, 
menjadi penjamin dan pribadi yang 
menjamin juga akan keadilan, kebenaran 
keindahan dan segala sesuatu yang baik, 
tetap ada di dunia ini. Barangkali kasus 
Ahok ini akan banyak lagi memakan 
korban, karena ternyata polisi masih 
menyisakan banyak pemeran yang cukup 
penting ketika terjadinya dugaan 
penistaan agama terhadap Ahok, padahal 
jelas jelas semua itu karena ulah si Buni. 
Dan Ahok tidak ada maksud, berniat atau 
keinginan untuk menista agama. Anda 
bisa lihat sendiri kehidupan Ahok yang 
belajar agama Islam dari kecil dan hidup 
di lingkungan yang mayoritas Islam. 
Pelajaran ini sangat penting bagi semua 
individu, dalam kehidupan kita sehari-hari, 
ataupun dalam berpolitik. Sekali saja 
coretan kita kotor, maka kotoran itu akan 
berbalik ke diri sendiri. Oposisi boleh 
menghalalkan segala cara, boleh dia 
menang sesaat, tapi semua itu tak akan 
lama. Semua akan indah pada waktunya. 

Kebenaran selalu diatas kebathilan, 
Buni yani akhirnya dieksekusi ke 
lembaga pemasyarakatan Gunung 
Sindur. Hukum jangan disangkutkan ke 
Pemerintah. Karena tempatnya 
terpisah, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif. 
Semua yang telah diproses, pasti akan 
diadili seadil-adilnya. Buni yani sudah 
membuktikannya! Jangan lagi merusak 
ketentraman orang banyak, apalagi 
sampai menghancurkan toleransi umat 
beragama di Indonesia ini! Dia yang 
menjatuhkan Ahok yang sekarang ingin 
dipanggil BTP, dia juga lah yang ikutan 
jatuh dalam kasus yang sama. 
Membuat kegaduhan bangsa ini. 
Ditangkap, diciduk. Sungguh peristiwa 
yang begitu mengharukan. Semua 
orang terharu melihat Buni yani. Semua 
masyarakat sampai menangis.. yah 
menangis terharu, menangis senang, 
menangis bahagia karena akhirnya 
yang membuat masalah mendapat 
ganjarannya. Karma sudah dibayar 
tunai. Buat Pak BTP, nikmati hari-
harimu di alam bebas ini. Buatlah vlog. 
Kamu bisa memotong kata-kata mu 
sesuka hatimu. Now, You're The 
Master Of Your Words. 



www.sipbuletin.com14 www.sipbuletin.com

orang yang taat hukum Buni yani harus 
mematuhi putusan hakim pengadilan 
Tingkat I maupun Tingkat II. Hukum tak 
bisa dilawan-lawan. Jika sudah 
keputusan, maka laksanakan. Tak 
boleh mengelak, apalagi mengatakan 
tak adil. Itulah keadilan yang diberikan 
hakim kepada Buni yani. Kan ada bukti 
yang menerangkan dan menguatkan 
keterlibatan Buni yani dalam 
mengunggah video yang 
menghilangkan kata “pakai” saat pidato 
BTP di Kepulauan Seribu. Akui 
kesalahan itu. Jangan sedikit-sedikit 
dikatakan kriminalisasi. Sudah 
bersalah, dikatakan kriminalisasi. Itu 
tak adil!. Bahkan banyak dari kubu 
oposisi yang mengatakan bahwa 
hukum tidak adil karena berada di 
pihak lawan atau berseberangan 
dengan Jokowi. Kita tahu bahwa UU 
yang dilanggar, bukan dibuat oleh 
Jokowi. Tapi UU yang dilanggar oleh 
Buni Yani, Ahmad Dhani dan berbagai 
pelanggar-pelanggar UU ITE ini, dibuat 
oleh Fadli Zon, Fahri Hamzah dan 
kawan-kawan. Hanya saja, 
kepentingan politik mereka saja yang 
membuat UU itu seolah-olah dibuat 
oleh Jokowi. Bahkan Andi Arief 
(demokrat) pun mengatakan dengan 

jelas bahwa Jokowi yang memenjarakan 
Ahmad Dhani dan Buni Yani. Padahal UU 
semua dibuat di DPR. Mereka duduk 
bersama, melihat dan merencanakan UU 
yang mereka akan aplikasikan di 
Indonesia. UU ini menjadi UU yang 
mengikat semua orang. Artinya, presiden 
pun harus tunduk dengan UU ini. Jika 
ada yang melanggar, tentu harus 
diselesaikan secara hukum. Jika Ahok 
BTP dianggap melanggar UU mengenai 
penistaan agama, maka Buni Yani dan 
Ahmad Dhani juga menjadi sosok yang 
harus diproses hukum juga. Rocky 
Gerung juga siap-siap diproses hukum. 
Mereka membuat hukum yang harus 
dijalankan. UU itu disahkan oleh lembaga 
legislatif, dijalankan oleh lembaga 
eksekutif, dan dikontrol oleh lembaga 
yudikatif. Artinya, Fadli Zon dan Fahri 
Hamzah CS lah yang membuat Buni 
Yani, Ahmad Dhani, dan Rocky Gerung 
tidak terima. Ini adalah produk bersama. 
Jadi jika salahkan Jokowi, tentu itu 
menjadi sebuah kekonyolan yang tidak 
bisa dibicarakan lagi. Kekonyolan yang 
hakiki adalah Andi Arief. Sekarang 
semua sudah berbalik. Semua berbalik 
180 derajat. Tuhan tidak tidur. Tuhan itu 
tetap ada di singgasana-Nya yang ajaib, 
memperlihatkan peristiwa-peristiwa yang 

tidak bisa diterima oleh nalar. Terkadang 
kita harus melongo dan terbengong-
bengong melihat cara kerja Tuhan di 
dunia ini. Semua begitu halus dan 
ternyata mendadak Tuhan bayar tunai. 
Tuhan itu adalah pribadi yang hidup, 
menjadi penjamin dan pribadi yang 
menjamin juga akan keadilan, kebenaran 
keindahan dan segala sesuatu yang baik, 
tetap ada di dunia ini. Barangkali kasus 
Ahok ini akan banyak lagi memakan 
korban, karena ternyata polisi masih 
menyisakan banyak pemeran yang cukup 
penting ketika terjadinya dugaan 
penistaan agama terhadap Ahok, padahal 
jelas jelas semua itu karena ulah si Buni. 
Dan Ahok tidak ada maksud, berniat atau 
keinginan untuk menista agama. Anda 
bisa lihat sendiri kehidupan Ahok yang 
belajar agama Islam dari kecil dan hidup 
di lingkungan yang mayoritas Islam. 
Pelajaran ini sangat penting bagi semua 
individu, dalam kehidupan kita sehari-hari, 
ataupun dalam berpolitik. Sekali saja 
coretan kita kotor, maka kotoran itu akan 
berbalik ke diri sendiri. Oposisi boleh 
menghalalkan segala cara, boleh dia 
menang sesaat, tapi semua itu tak akan 
lama. Semua akan indah pada waktunya. 

Kebenaran selalu diatas kebathilan, 
Buni yani akhirnya dieksekusi ke 
lembaga pemasyarakatan Gunung 
Sindur. Hukum jangan disangkutkan ke 
Pemerintah. Karena tempatnya 
terpisah, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif. 
Semua yang telah diproses, pasti akan 
diadili seadil-adilnya. Buni yani sudah 
membuktikannya! Jangan lagi merusak 
ketentraman orang banyak, apalagi 
sampai menghancurkan toleransi umat 
beragama di Indonesia ini! Dia yang 
menjatuhkan Ahok yang sekarang ingin 
dipanggil BTP, dia juga lah yang ikutan 
jatuh dalam kasus yang sama. 
Membuat kegaduhan bangsa ini. 
Ditangkap, diciduk. Sungguh peristiwa 
yang begitu mengharukan. Semua 
orang terharu melihat Buni yani. Semua 
masyarakat sampai menangis.. yah 
menangis terharu, menangis senang, 
menangis bahagia karena akhirnya 
yang membuat masalah mendapat 
ganjarannya. Karma sudah dibayar 
tunai. Buat Pak BTP, nikmati hari-
harimu di alam bebas ini. Buatlah vlog. 
Kamu bisa memotong kata-kata mu 
sesuka hatimu. Now, You're The 
Master Of Your Words. 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1516

Info SIP
Peradangan pada sendi umumnya 
dikenal sebagai arthritis. Banyak orang 
telah berjuang dengan kondisi kesehatan 
ini, yang sedikitnya telah memengaruhi 
fungsi normal kehidupan seseorang.
Peradan
gan 
sendi 
biasanya 
dikaitkan 
dengan 
pemben
gkakan 
sendi, 
nyeri 
sendi 
dan 
kekakua
n di 
sendi. Ini 
dapat 
menyeb
abkan 
Anda sulit bergerak atau bahkan 
hilangnya fungsi sendi.
Perawatan untuk radang sendi dapat 
termasuk obat-obatan, latihan fisik, dan 
bahkan operasi. Namun, karena tindak 
pencegahan selalu lebih baik daripada 
mengobati, maka kita harus melihat daftar 
makanan yang dapat menyebabkan 
radang sendi, sehingga Anda bisa 
menghindarinya.
Berikut ini beberapa makanan penyebab 
radang sendi yang seharusnya Anda 
hindari:
Tomat
Tomat memang sering hadir di hampir 
setiap menu harian kita, misalnya dalam 
salad atau produk saus. Meskipun tomat 
memiliki sifat anti-inflamasi, penelitian 
terbaru menunjukkan bahwa senyawa 
tertentu dalam tomat diketahui dapat 
menyebabkan peradangan pada sendi.

Pantangan Penderita Radang Sendi
Soda
Soda sudah menjadi bagian dari hidup 
kita sehari-hari, sayangnya, soda dapat 
menyebabkan peradangan karena 
pemanis buatan yang terkandung di 

dalamnya. 
Kandungan 
fruktosa 
dalam 
minuman 
soda dapat 
meningkatk
an kadar 
asam urat 
dalam 
darah yang 
berkontribu
si terhadap 
peradangan 
sendi. 
Asupan 
berlebihan 
dari 
minuman 

soda harus dihindari untuk mencegah 
peradangan sendi.
Daging olahan
Daging olahan dapat menyebabkan 
radang sendi. Jumlah asupan lemak 
dan kalori dari daging dapat membuat 
Anda sangat rentan terhadap 
peradangan sendi. Jika Anda memiliki 
riwayat radang sendi, ada baiknya 
untuk beralih dari makanan berdaging 
ke pola makan vegetarian guna 
menghindari peradangan lebih lanjut.
MSG
MSG biasanya digunakan untuk 
meningkatkan rasa dan menyedapkan 
makanan. Namun, MSG bisa menjadi 
pilihan yang buruk bagi orang-orang 
yang menderita radang sendi, karena 
MSG bisa meningkatkan gejala 
penyakit ini.
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Tahun Baru Imlek akan tiba sebentar lagi.
Perlahan-lahan kita akan meninggalkan 
tahun Anjing Tanah 2018 dan segera 
memasuki tahun Babi tanah.
Perayaan Imlek 2570 itu sendiri akan 
jatuh pada 5 Februari 2019.
Nah bagaimana dengan peruntungan 
keuangan Anda di tahun Babi Tanah 
mendatang?
1. Shio Babi (1947, 1959, 1971, 1983, 
1995, 2007)
Ada pengeluaran ekstra untuk anak-anak.
Tidak terlalu masalah, karena sifatnya 
untuk keluarga sendiri.
Namun tetaplah cermat menyiasatinya 
agar tidak belebihan.
2. Shio Tikus (1948, 1960, 1972, 1984, 
1996, 2008)
Keuangan sangat baik.
Banyak yang bisa diakukan tapi jangan 
boros dan senang-senang.
Lebih baik disimpan untuk persiapan hari 
depan.
3. Shio Kerbau (1949, 1961, 1973, 1985, 
1997, 2009)
Cukup berjalan mulus walau ada sedikit 
hambatan di sana-sini yang sifatnya 
wajar.

Ramalan Shio Di Tahun Babi 2019

Untuk karier akan ada perubahan jika 
Anda tak bisa mengontrol emosi.
Jaga networking akan sangat 
membantu.
4. Shio Macan (1950, 1962, 1974, 
1986, 1998, 2010)
Akan banyak pengeluaran untuk 
kebutuhan anak.
Karier akan terjadi perubahan jika 
tidak berhati-hati.
Ini adalah tahun penuh tantangan dan 
Anda akan dikelilingi orang yang egois 
dan menusuk dari belakang.
5. Shio Kelinci (1939, 1951, 1963, 
1975, 1987, 1999)
Banyak uang habis untuk perjalanan 
atau hubungan dengan luar negeri.
Di tahun babi tanah ini, stres dan 
beban mental akan datang.
Anda harus banyak melakukan 
rekreasi, meditasi, serta tidak ikut 
campur urusan orang lain.
6. Shio Naga (1940, 1952, 1964, 
1976, 1988, 2000)
Keuangan akan mengalir lancar.
Ini juga merupakan tahun yang bagus 
bagi warga shio Naga.
Karena bintang-bintang bersinar 

 Rambut rontok merupakan salah satu 
masalah yang kerap kali dialami 
banyak orang terutama pada usia 
tertentu. Produk perawatan rambut 
yang mahal sekalipun kadang tak 
mampu menyelesaikan masalah 
rambut rontok ini.
rata-rata secara normal seseorang 
kehilangan 80 helai rambut per hari.
Namun ketika 
kamu 
mengalami 
kerontokan 
rambut yang 
tampak jauh 
lebih banyak 
dari biasanya, 
maka perlu 
kamu 
perhatikan 
lebih lanjut 
kondisi yang 
kamu alami 
ini. Berikut 
sejumlah hal 
yang dapat 
menyebabkan 
masalah 
kerontokan 
pada rambut.
1. Perubahan hormonal
Selama hidup, seseorang mengalami 
fluktuasi hormon yang menyebabkan 
munculnya perubahan secara 
psikologis. Perubahan hormon 
terutama ketika kehamilan dan 
kelahiran dapat berkontribusi terhadap 
rambut rontok. Kondisi tiroid yang tidak 
stabil dan menopause merupakan 
salah satu penyebab meningkatnya 
kerontokan.
2. Kurang tidur
Kurangnya tidur bahkan hanya 
beberapa jam dalam sehari bisa 
menyebabkan terjadinya rambut rontok. 
Hal ini berakibat pada kesehatan 
secara keseluruhan dan menimbulkan 
berbagai kondisi seperti insomnia, 
narkolepsi, serta munculnya gejala 
kebotakan.

3. Stres
Gaya hidup yang dijalani dapat berakibat 
pada kesehatan fisik dan mental kita. 
Stres bisa menimbulkan berbagai 
macam masalah seperti penyakit 
kardiovaskular, pusing, serta rambut 
rontok. Guncangan akibat stres membuat 
lebih rentan terjadinya fase rontoknya 
rambut.

4. Alat 
pembentuk 
rambut
Penggunaa
n catok atau 
juga 
pengering 
rambut 
setiap hari 
dapat 
menjadi 
salah satu 
penyebab 
rambutmu 
menjadi 
rontok. 
Paparan 
panas yang 
konstan, 
terutama 

setalah keramas (saat rambut paling 
rentan), membuat rambut ini menjadi 
rusak. Jangan terlalu sering mengatur 
rambutmu dengan cara ini untuk 
menjaga kesehatannya.
5. Jenis Kelamin
Faktor terakhir ini menentukan pola 
rambut rontok mana yang kamu alami. 
Wanita cenderung mengalami rambut 
rontok di bagian atas kulit kepala, 
sedangkan pada pria hal ini terjadi 
dengan pola tertentu seperti garis rambut 
yang menipis. Pria juga cenderung 
mengalami kondisi auto imun yang 
mendorong munculnya kerontokan ini.
Baik secara sengaja maupun tidak, 
kelima faktor itu sangat berpengaruh 
terhadap kondisi kesehatan rambut yang 
kamu miliki. Kerontokan dapat terjadi 
karena beberapa faktor yang disebut di 
atas.

Penyebab Rambut Rontok
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cerah.
Tahun yang bagus pula untuk menikah.
7. Shio ular (1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001)
Perihal keuangan, Anda harus banyak 
menggunakan strategi.
Akan terjadi perubahan karier, karena itu 
jangan salah jalan.
Untuk kesehatan, Anda sebaiknya 
menjaga makanan.
Jantung, urat saraf, dan mata sebaiknya 
dikontrol.
8. Shio Kuda (1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001)
Keuangan akan meningkat seiring 
kemajuan dalam usaha.
Karier akan berkembang sesuai dengan 
apa yang telah diupayakan.
Ini adalah tahun yang bagus, namun 
mesti waspada terhadap orang yang sakit 
hati dan tidak suka terhadap Anda.
9. Shio Kambing (1943, 1955, 1967, 
1979, 1991, 2003)
Keuangan lancar, tetapi Anda harus 
berhati-hati berinvestasi atau dalam 
pembelian jangka panjang.
Karier Anda cukup konsisten, tapi akan 
ada banyak gangguan kecil yang 

membuat stress.
10. Shio Monyet (1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004)
Keuangan Anda tak ada masalah.
Tapi jangan sampai keuangan 
terganggu karena membantu orang 
lain.Karier Anda akan kedatangan 
banyak gejolak.
Terutama yang berbisnis impor.
11. Shio Ayam (1945, 1957, 1967, 
1981, 1993, 2005)
Pemasukan bertambah, tapi harus 
tetap menahan emosi terutama untuk 
investasi yang tidak perlu.
Ini adalah saat yang trpat untuk 
berekspansi dalam karier Anda.
Tapi harus tetap memperhitungkan 
arus kas.
12. Shio Anjing (1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006)
Banyak teman yang mengharapkan 
bantuan, tapi akibatnya malah stres 
berkepanjangan.
Dalam hal karier, Anda akan mendapat 
kesempatan promosi atau ke tempat 
baru yang lebih baik.
Jangan lupa jaga kesehatan dan 
banyak olahraga.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com20 19

cerah.
Tahun yang bagus pula untuk menikah.
7. Shio ular (1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001)
Perihal keuangan, Anda harus banyak 
menggunakan strategi.
Akan terjadi perubahan karier, karena itu 
jangan salah jalan.
Untuk kesehatan, Anda sebaiknya 
menjaga makanan.
Jantung, urat saraf, dan mata sebaiknya 
dikontrol.
8. Shio Kuda (1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001)
Keuangan akan meningkat seiring 
kemajuan dalam usaha.
Karier akan berkembang sesuai dengan 
apa yang telah diupayakan.
Ini adalah tahun yang bagus, namun 
mesti waspada terhadap orang yang sakit 
hati dan tidak suka terhadap Anda.
9. Shio Kambing (1943, 1955, 1967, 
1979, 1991, 2003)
Keuangan lancar, tetapi Anda harus 
berhati-hati berinvestasi atau dalam 
pembelian jangka panjang.
Karier Anda cukup konsisten, tapi akan 
ada banyak gangguan kecil yang 

membuat stress.
10. Shio Monyet (1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004)
Keuangan Anda tak ada masalah.
Tapi jangan sampai keuangan 
terganggu karena membantu orang 
lain.Karier Anda akan kedatangan 
banyak gejolak.
Terutama yang berbisnis impor.
11. Shio Ayam (1945, 1957, 1967, 
1981, 1993, 2005)
Pemasukan bertambah, tapi harus 
tetap menahan emosi terutama untuk 
investasi yang tidak perlu.
Ini adalah saat yang trpat untuk 
berekspansi dalam karier Anda.
Tapi harus tetap memperhitungkan 
arus kas.
12. Shio Anjing (1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006)
Banyak teman yang mengharapkan 
bantuan, tapi akibatnya malah stres 
berkepanjangan.
Dalam hal karier, Anda akan mendapat 
kesempatan promosi atau ke tempat 
baru yang lebih baik.
Jangan lupa jaga kesehatan dan 
banyak olahraga.



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Makan bersama keluarga merupakan 
salah satu tradisi merayakan Imlek. 
Biasanya makan bersama keluarga 
dilakukan pada malam sebelum Imlek 
atau hari Imlek. Ada beberapa hidangan 
wajib dalam menu makan di hari raya 
Imlek. "Biasanya di meja makan harus 
ada berbagai unsur, dari yang berenang, 
yang di darat berkaki empat, dan berkaki 
dua. Semua makanan saat Imlek juga 
ada artinya," kata pakar kuliner William 
Wongso di acara Makan Siang Bersama 
Tradisi Imlek Mall Ciputra Jakarta, Kamis 
(12/1/2017).  Pada acara Makan Siang 
Bersama Tradisi Imlek Mall Ciputra 
Jakarta disajikan delapan hidangan yang 
biasa ada di tradisi Imlek, dengan 
penjelasan makna di baliknya yang 
disampaikan oleh William Wongso 
berikut ini: 
1. Yu Sheng Yu sheng adalah sejenis 
salad dari campuran sayur dan buah 
yang dibuat oleh koki dari Singapura 
pada tahun 1964. Tradisi unik dari yu 
sheng adalah cara mengaduk yu sheng, 
yakni masing-masing anggota keluarga 
mengangkat yu sheng tinggi-tinggi. 

Aneka Menu Imlek Dan Maknanya

Semakin tinggi mengangkat sayur 
dianggap semakin baik, lambang 
harapan akan terkabul. 
2. Eight treasure soup (Sup delapan 
jenis) Sup yang menggunakan delapan 
jenis bahan dasar yang terdiri dari 
teripang, jamur tungku, ikan, udang, 
perut ikan, kerang kering, abalone, 
jamur hitam, kacang ginko, dan biji 
lotus. Menyantap sup ini merupakan 
harapan dari usaha atau bisnis 
berkembang pesat di tahun yang baru. 
3. Udang Udang adalah makanan 
lambang kemakmuran, tak heran 
hidangan udang selalu ada di tradisi 
makan bersama Imlek, yang dimasak 
dengan bumbu khas masing-masing 
keluarga. 
4. Teripang Teripang yang biasanya 
dimasak dengan abalon merupakan 
lambang harapan untuk kehidupan 
yang lebih baik. Uniknya harga teripang 
akan melambung tinggi jelang imlek, 
hingga mencapai jutaan rupiah untuk 
kualitas teripang yang baik. 5. Ikan 
bandeng "Masakan Bandeng adalah 
kebudayaan orang indonesia. Lucunya 



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Makan bersama keluarga merupakan 
salah satu tradisi merayakan Imlek. 
Biasanya makan bersama keluarga 
dilakukan pada malam sebelum Imlek 
atau hari Imlek. Ada beberapa hidangan 
wajib dalam menu makan di hari raya 
Imlek. "Biasanya di meja makan harus 
ada berbagai unsur, dari yang berenang, 
yang di darat berkaki empat, dan berkaki 
dua. Semua makanan saat Imlek juga 
ada artinya," kata pakar kuliner William 
Wongso di acara Makan Siang Bersama 
Tradisi Imlek Mall Ciputra Jakarta, Kamis 
(12/1/2017).  Pada acara Makan Siang 
Bersama Tradisi Imlek Mall Ciputra 
Jakarta disajikan delapan hidangan yang 
biasa ada di tradisi Imlek, dengan 
penjelasan makna di baliknya yang 
disampaikan oleh William Wongso 
berikut ini: 
1. Yu Sheng Yu sheng adalah sejenis 
salad dari campuran sayur dan buah 
yang dibuat oleh koki dari Singapura 
pada tahun 1964. Tradisi unik dari yu 
sheng adalah cara mengaduk yu sheng, 
yakni masing-masing anggota keluarga 
mengangkat yu sheng tinggi-tinggi. 

Aneka Menu Imlek Dan Maknanya

Semakin tinggi mengangkat sayur 
dianggap semakin baik, lambang 
harapan akan terkabul. 
2. Eight treasure soup (Sup delapan 
jenis) Sup yang menggunakan delapan 
jenis bahan dasar yang terdiri dari 
teripang, jamur tungku, ikan, udang, 
perut ikan, kerang kering, abalone, 
jamur hitam, kacang ginko, dan biji 
lotus. Menyantap sup ini merupakan 
harapan dari usaha atau bisnis 
berkembang pesat di tahun yang baru. 
3. Udang Udang adalah makanan 
lambang kemakmuran, tak heran 
hidangan udang selalu ada di tradisi 
makan bersama Imlek, yang dimasak 
dengan bumbu khas masing-masing 
keluarga. 
4. Teripang Teripang yang biasanya 
dimasak dengan abalon merupakan 
lambang harapan untuk kehidupan 
yang lebih baik. Uniknya harga teripang 
akan melambung tinggi jelang imlek, 
hingga mencapai jutaan rupiah untuk 
kualitas teripang yang baik. 5. Ikan 
bandeng "Masakan Bandeng adalah 
kebudayaan orang indonesia. Lucunya 



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

saya cuma lihat bandeng ukuran besar 
di Jakarta, sekitar tiga kilogram saat 
jelang Imlek," kata William. Ikan 
bandeng menurutnya adalah lambang 
usaha yang lancar, melaju penuh 
keberuntungan. "Tak pernah lihat ikan 
berenang mundur, kan? Selalu ke 
depan," kata William. 
6. Ayam kodok Hidangan satu ini adalah 
masakan khas China Peranakan. Ayam 
disajikan secara utuh, dengan bentuk 
yang menyerui kodok gemuk, ayam 
kodok merupakan simbol kebahagiaan 
dan keberuntungan. 

7. Mie Mie merupakan lambang dari 
panjang umur. Pada tradisi China 
dalam memasak dan menyajikan mie 
dilarang untuk memotong karena 
dianggap lambang memperpendek 
usia. 
8. Kue keranjang Memiliki makna agar 
setiap hubungan menjadi erat dan 
lengket. Pada acara makan bersama 
kue keranjang disajikan dengan 
santan, kelapa muda dan pacar cina. 
Kemudian dikukus dengan bungkus 
daun pisang. Rasa legit terasa dengan 
harum daun pisang yang menyeruak.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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Apa Kata Bintang Anda
Media sosial di Jepang digemparkan 
oleh penemuan sejumlah ikan yang 
hidup di laut dalam. Bagi sebagian 
orang hal ini dikaitkan dengan 
kemungkinan adanya bencana alam. 
Pada Senin (29/1/2019), seekor oarfish, 
ikan bertubuh pipih dengan panjang 
sekitar empat meter, ditemukan di jaring 
nelayan di 
pelabuhan 
Imizu, 
prefektur 
Toyama. Ikan 
itu sudah mati 
saat ditemukan 
tetapi 
tetapdibawa ke 
Uozu Aquariam 
tak jauh dari 
Imizu untuk 
dipelajari. 
Sementara itu, 
dua lagi ikan 
dengan tubuh 
mirip ular itu 
ditemukan di 
Teluk Toyama 
sembilan hari 
sebelumnya. 
Spesies ikan 
itu, yang 
dicirikan 
dengan tubuh panjang berwarna perak 
dan sirip merah, biasanya hidup di laut 
dalam dan jarang terlihat di permukaan. 
Legenda setempat menyebut, jika ikan 
ini terlihat di perairan yang dangkal 
maka tak lama lagi bencana alam akan 
datang. Di masa lalu, ikan yang dalam 
bahasa Jepang disebut ryugu atau 
tsukai yang artinya pembawa pesan 
dari istana raja naga, dianggap sebagai 
pertanda datangnya bencana. 
Berdasarkan pengetahuan umum, ikan 
ini berenang ke permukaan dan menuju 
ke pantai menjelang terjadinya gempa 
bumi. Hal itu sejalan dengan teori ilmiah 
bahwa ikan-ikan yang hidup di laut 
dalam kemungkinan bisa merasakan  
pertanda gempa bumi dan bersikap tak 

Ikan Oarfish Bikin Rakyat Jepang Cemas

Internasional

wajar sebelum gempa terjadi. Hiroyuki 
Motomura, guru besar ilmu perikanan di 
Universitas Kagoshima, memiliki 
penjelasan terkait penemuan oarfish di 
prefektur Toyama. "Saya memilikki 20 
spesimen ikan ini jadi ini bukan ikan yang 
teramat langka. Saya yakin ikan ini naik 
ke permukaan saat kondisi fisik mereka 

buruk," ujar Hiroyuki. 
"Mereka naik ke 
permukaan yang 
berarus kencang, 
sehingga mereka lebih 
sering ditemukan 
dalam kondisi mati," 
tambah dia. Dia 
melanjutkan, ikan ini 
dikaitkan dengan 
aktivitas seismik sudah 
muncul sejak bertahun-
tahun lalu. "Namun, tak 
ada bukti ilmiah 
tentang kaitan ini 
sehingga warga tak 
perlu khawatir," dia 
menegaskan. Profesor 
Shigeo Aramaki, pakar 
gempa dari Universitas 
Tokyo, menepis 
ketakutan para netizen. 
"Saya bukan ahli ikan, 
tetapi tidak ada literatur 

ilmiah yang membuktikan kaitan antara 
perilaku hewan dan aktivitas seismik," 
kata Shigeo. "Saya melihat tak ada 
alasan apa pun untuk khawatir dan saya 
tidak melihat adanya laporan 
peningkatan aktivitas seismik di Jepang 
dalam beberapa pekan terakhir," sang 
profesor menegaskan. Meski demikian, 
reputasi oarfish sebagai pertanda adanya 
bencana amat kuat setelah 10 ekor ikan 
ini terdampar di pesisir utara Jepang 
pada 2010. Pada Maret 2011, gempa 
bumi berkekuatan 9 magnitudo 
mengguncang Jepang dan memicu 
tsunami raksasa. Bencana itu 
menewaskan 19.000 orang dan 
meghancurkan pembangkit listrik tenaga 
nuklir Fukushima.

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)

Anda sedang tidak berminat untuk 
menyelesaikan pekerjaan, tapi kerjakan 
semua sebelum beristirahat.Tugas 
pekerjaan haruslah selesai dan beres 
semua agar anda bisa beristirahat dengan 
baik dan nyaman. Rahasia akan sulit 
disimpan, tapi jika tidak hati-hati, anda 
akan menghadapi masalah besar. 

Jangan biarkan orang lain menghalangi 
anda. Galilah & temukan jawabnnya. 
Temukan informasi yg anda butuhkan 
untuk melangkah kedepan. Janganlah 
selalu mendengarkan omongan orang 
yang belum tentu baik untuk anda. Tak 
ada salahnya jika anda mengacuhkan 
pendapat orang lain sekali kali.

Semakin banyak yg dikerjakan, semakin 
tenang anda. jangan biarkan orang lain 
memanfaatkan kebaikkan anda. Bekerja 
'terlalu' banyak sama jeleknya dgn 
bekerja 'terlalu' sedikit. 

Pemborosan akan menguras saku lebih 
dari yg anda duga. Rekan serta keluarga 
akan bereaksi negatif terhadap pola 
pengeluaran, jadi tetap ikuti rencana 
keuangan dlm pekerjaan maupun urusan 
pribadi. 

Bintang bersinar cerah untuk 
anda.Saatnya berjuang lebih giat dan 
keras lagi untuk mencapai apa yang telah 
lama anda inginkan.Jika anda masih tetap 
ragu semua hanyalah tinggal mimpi yang 
tidak akan pernah jadi kenyataan.  
Tampilkan diri & keluarkan pendapat. 
Cinta akan mendekati anda. Luangkan 
waktu berharga bersama keluarga 
tercinta. 

Anda akan memiliki banyak waktu untuk 
berbincang-bincang. jalankan tanggung 
jawab seseorang yg tak memiliki 
kemampuan menjalankkannya. Keuangan 
sedang ketat, bijak dgn uang maka 
segalanya berjalan lancar. Tetapi ingat 
janganlah terlalu percaya kepada semua 

orang tidak semua orang yang 
menjadi teman anda benar benar tulus 
. Ada juga musang yang berbulu 
domba yang mencoba mendekati 
anda .

Saat yg tepat untuk berbagi perasaan 
anda. Romantika sedang menyala-
nyala. Rencanakan sesuatu untuk 
melakukan sesuatu yg akan 
memperbaharui penampilan anda. 

Nyalakan kharisma 'Leo' anda & raih 
kemajuan pada pekerjaan. Ungkapkan 
rasa terima kasih & semua orang akan 
memberikan hal yg sama. bersikap 
terlalu agresif hanya akan 
menyingkirkan anda. 

Kesempatan datang untuk membantu 
teman atau rekan yg lebih muda. 
Semakin banyak yg anda lakukan 
untuk membantu seseorang, semakin 
baik untuk anda. Cinta mengambang 
di udara untuk anda. 

Jangan biarkan halangan 
menghentikan langkah anda. 
Nyatakan maksud & ide anda dlm 
kesempatan yg ada. Perjalanan 
pendek akan memberikan informasi 
yg dapat menjadi pijakan dlm bekerja.

Gunakan telepon atau berikan 
kunjungan pada orang yg anda 
hormati dlm dunia pekerjaan. Banyak 
yg bisa terjadi jika anda bergaul dgn 
orang yg tepat. Bukan berarti anda 
sealu memilih dalam berkawan tetapi 
tak ada salahnya jika anda melihat 
dimanakah lingkungan yang kiranya 
mendukung untuk keberhasilan anda. 
Sedikit banyak lingan pergaulan anda 
juha mempengaruhi pekerjaan anda.

Langsung ke pokok masalah & buat 
segalanya terwujud. Jangan biarkan 
persoalan pribadi mengganggu 
aktifitas kerja. Seseorang dapat 
mencoba merusak reputasi anda. 

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
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Media sosial di Jepang digemparkan 
oleh penemuan sejumlah ikan yang 
hidup di laut dalam. Bagi sebagian 
orang hal ini dikaitkan dengan 
kemungkinan adanya bencana alam. 
Pada Senin (29/1/2019), seekor oarfish, 
ikan bertubuh pipih dengan panjang 
sekitar empat meter, ditemukan di jaring 
nelayan di 
pelabuhan 
Imizu, 
prefektur 
Toyama. Ikan 
itu sudah mati 
saat ditemukan 
tetapi 
tetapdibawa ke 
Uozu Aquariam 
tak jauh dari 
Imizu untuk 
dipelajari. 
Sementara itu, 
dua lagi ikan 
dengan tubuh 
mirip ular itu 
ditemukan di 
Teluk Toyama 
sembilan hari 
sebelumnya. 
Spesies ikan 
itu, yang 
dicirikan 
dengan tubuh panjang berwarna perak 
dan sirip merah, biasanya hidup di laut 
dalam dan jarang terlihat di permukaan. 
Legenda setempat menyebut, jika ikan 
ini terlihat di perairan yang dangkal 
maka tak lama lagi bencana alam akan 
datang. Di masa lalu, ikan yang dalam 
bahasa Jepang disebut ryugu atau 
tsukai yang artinya pembawa pesan 
dari istana raja naga, dianggap sebagai 
pertanda datangnya bencana. 
Berdasarkan pengetahuan umum, ikan 
ini berenang ke permukaan dan menuju 
ke pantai menjelang terjadinya gempa 
bumi. Hal itu sejalan dengan teori ilmiah 
bahwa ikan-ikan yang hidup di laut 
dalam kemungkinan bisa merasakan  
pertanda gempa bumi dan bersikap tak 

Ikan Oarfish Bikin Rakyat Jepang Cemas

Internasional

wajar sebelum gempa terjadi. Hiroyuki 
Motomura, guru besar ilmu perikanan di 
Universitas Kagoshima, memiliki 
penjelasan terkait penemuan oarfish di 
prefektur Toyama. "Saya memilikki 20 
spesimen ikan ini jadi ini bukan ikan yang 
teramat langka. Saya yakin ikan ini naik 
ke permukaan saat kondisi fisik mereka 

buruk," ujar Hiroyuki. 
"Mereka naik ke 
permukaan yang 
berarus kencang, 
sehingga mereka lebih 
sering ditemukan 
dalam kondisi mati," 
tambah dia. Dia 
melanjutkan, ikan ini 
dikaitkan dengan 
aktivitas seismik sudah 
muncul sejak bertahun-
tahun lalu. "Namun, tak 
ada bukti ilmiah 
tentang kaitan ini 
sehingga warga tak 
perlu khawatir," dia 
menegaskan. Profesor 
Shigeo Aramaki, pakar 
gempa dari Universitas 
Tokyo, menepis 
ketakutan para netizen. 
"Saya bukan ahli ikan, 
tetapi tidak ada literatur 

ilmiah yang membuktikan kaitan antara 
perilaku hewan dan aktivitas seismik," 
kata Shigeo. "Saya melihat tak ada 
alasan apa pun untuk khawatir dan saya 
tidak melihat adanya laporan 
peningkatan aktivitas seismik di Jepang 
dalam beberapa pekan terakhir," sang 
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bencana amat kuat setelah 10 ekor ikan 
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pada 2010. Pada Maret 2011, gempa 
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mengguncang Jepang dan memicu 
tsunami raksasa. Bencana itu 
menewaskan 19.000 orang dan 
meghancurkan pembangkit listrik tenaga 
nuklir Fukushima.
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mencoba merusak reputasi anda. 

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)

 

 



28 27www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tahun Babi yang sekaligus menandai 
Tahun Baru Tiongkok pada 5 Februari 
2019, akan membawa pengaruh yang 
sangat buruk bagi mereka yang terlahir 
di Tahun Anjing, termasuk Presiden 
Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Sejumlah master Feng Shui 
memprediksi Tahun Babi akan 
membawa turbulensi dan perpecahan 
bagi para pemimpin dunia di negara 
mereka, tidak terkecuali Presiden 
Trump.Master Feng Shui asal Taiwan, 
Tsai Shang-chi, mengatakan Trump 
menghadapi risiko yang menyangkut 
terungkapnya rahasia masa lalu. Hal itu 
bahkan dapat mendorong pemakzulan 
terhadap Trump."Semua hal buruk yang 
dilakukan oleh orang-orang yang lahir 
pada Tahun anjing dapat diekspos dan 
dipublikasikan. Ada kemungkinan dia 
(Donald Trump, Red) mungkin 
dimakzulkan," kata Tsai kepada AFP, 
Jumat (1/2).Senada dengan itu, Master 
Feng Shui Hong Kong, Thiery Chow, 
mengatakan akan ada banyak energi 
yang dihabiskan Trump justru untuk 
menyelesaikan masalah masa lalunya, 
juga masalah kebijakannya.

Ramalan Nasib Trump Dari Beberapa Ahli

"Untuk Donald Trump, saya meramalkan 
akan ada cukup banyak energi yang 
berfokus untuk membebaskan dirinya 
dari masalah. Akan ada banyak masalah 
yang akan muncul yang sangat tidak baik 
untuk karirnya," ujar Thiery.
Master Feng Shui Hong Kong lainnya, 
Alion Yeo, mengatakan Trump akan 
menghadapi banyak kesulitan, naun para 
lawanya harus tetap waspada dan 
berhati-hati menghadapi Trump.
“Satu-satunya kesempatan untuk 
berhasil memakzulkan Trump adalah 
antara 6 Desember sampai 6 Januari 
2020," kata Alion.Menurut dia, ada 
ketegangan yag meningkat 
antarbeberapa negara yang bertikai atau 
mengalami perpecahan domestik di 
tahun ini, tetapi akan ada sedikit 
kelonggaran bagi para politisi di negara 
mereka.
"Tahun ini adalah Tahun Babi Tanah. 
Babi mewakili air dan ketika air 
ditambahkan ke tanah, itu menjadi 
berlumpur, yang berarti orang akan 
kurang berpikir jernih dan keputusan 
mereka akan bermasalah tahun ini," kata 
Alion.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057

Presiden Nicolas Maduro mengajukan 
pemilihan umum parlemen lebih cepat di 
tengah 
pergolakan 
politik 
Venezuela 
akibat 
demonstrasi 
besar-besaran 
dalam 
beberapa 
pekan 
belakangan."K
alian mau 
pemilu? Kalian 
ingin pemilu 
lebih cepat? 
Kami akan mengadakan pemilu 
parlemen," ujar Maduro, sebagaimana 
dikutip Reuters, Sabtu (2/2).Pemilu 
parlemen Venezuela ini sendiri awalnya 
dijadwalkan digelar pada 2020 
mendatang. Namun, Maduro tak 
menyebut waktu pasti pemilu Majelis 
Konstituen yang ia gagas lebih cepat ini.
Maduro mengumumkan percepatan 
pemilu ini di tengah desakan oposisi dan 
rakyat yang meminta peralihan 
kekuasaan.Desakan semakin kuat 
setelah Juan Guaido, pemimpin institusi 
parlemen Venezuela, Majelis Nasional, 
mendeklarasikan diri sebagai presiden 
interim saat demonstrasi anti-Maduro 
meluas.Namun, menurut seorang 
anggota parlemen oposisi, Armando 
Armas, pengumuman pemilu lebih cepat 
hanya taktik Maduro untuk mengambil 
hati rakyat."Maduro bukan presiden dan 
Majelis Konstituen tak punya legitimasi, 
tak bernilai," tutur Armas.
Pembentukan Majelis Konstituen ini 
sendiri memang menjadi polemik besar 
di Venezuela. Maduro mendirikan majelis 
ini menjelang pemilu presiden untuk 
menggantikan fungsi Majelis Nasional 
yang dikuasai oposisi.
Sejumlah negara, seperti Amerika 
Serikat, pun mengangga Majelis 
Nasional sebagai satu-satunya institusi 
pemerintahan sah karena dipilih 

Maduro Minta Pemilu Parlemen Dipercepat

Internasional

langsung oleh rakyat.Dengan dasar 
pemikiran tersebut, ketika Guaido 

mendeklarasika
n diri sebagai 
presiden interim, 
AS langsung 
memberikan 
dukungan, 
disusul sejumlah 
negara lain, 
seperti Kanada, 
Brasil, Chile, 
hingga 
Australia.Meski 
sudah didesak 
banyak pihak, 
Maduro tetap 

enggan turun takhta. Cengkeraman 
Maduro di Venezuela sendiri masih 
kuat karena militer masih 
mendukungnya.Guaido pun terus 
menyerukan demonstrasi besar-
besaran untuk mendesak militer agar 
membelot dari Maduro.
Hingga saat ini, sudah ada dua petinggi 
militer Venezuela yang menyatakan 
dukungan pada Guaido. Mereka adalah 
atase militer Venezuela di AS, Jose 
Luis Silva, dan komandan tinggi 
Angkatan Udara, Jenderal Francisco 
Yanez.Dalam demonstrasi anti-Maduro 
di Caracas pada Sabtu, Guaido pun 
menyerukan agar para jenderal di 
Venezuela mengikuti jejak Yanez dan 
Silva."Saya yakin banyak pejabat dan 
tentara akan mengikuti gestur ini 
dalam, segera, segera," katanya. 

Lowongan Kerja Di Pabrik
1. Daging
2. Packing
3. Paper

Hub : 267 - 559 - 1209
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Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

 Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) mencatat setelah gempa 
Mentawai pertama pada Sabtu sore, 2 
Februari 2019, terjadi 52 kali gempa 
susulan hingga pukul 21.00 WIB. "BMKG 
terus memonitor perkembangan gempa 
susulan dan hasilnya akan diinformasikan 
kepada masyarakat," kata Deputi Bidang 
Geofisika BMKG Muhammad Sadly dalam 
keterangan tertulis, Sabtu, 2 Februari 2019.
Sadly mengatakan, ada lima aktivitas 
gempa yang guncangannya dirasakan oleh 
masyarakat yaitu magnitudo 5,3; 6,1; 5,3; 
5,9 dan 5,0. Dia berujar, dampak gempa 
bumi dirasakan di daerah Padang Panjang, 
Bukittinggi, Solok, Padang Pariaman, 
Painan, dan Kepulauan Mentawai tepatnya 
di kawasan Tuapejat, dan Pagai Selatan.
Menurut dia, sudah ada laporan dampak 
kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa 
tersebut. "Berdasarkan data sementara 
tercatat Puskesmas Sikakap rusak ringan, 
Mercusuar yang sudah tidak berfungsi 
roboh," kata dia.Berdasarkan lokasi 

episenter dan kedalaman hiposenter, 
lindu di Mentawai diklasifikasi dalam 
gempa bumi dangkal akibat aktivitas 
subduksi Lempeng Indo Australia ke 
bawah Lempeng Eurasia. Tepatnya, 
menurut dia, di zona Megathrust Segmen 
Pagai yang merupakan zona subduksi 
lempeng yang berada di Samudera 
Hindia sebelah barat 
Sumatra.Konvergensi kedua lempeng 
tersebut membentuk zona subduksi yang 
menjadi salah satu kawasan sumber 
gempa bumi yang sangat aktif di wilayah 
Sumatera. 
“Hasil analisis mekanisme sumber 
menunjukkan bahwa gempa ini dipicu 
sesar naik," katanya.
Gempa bumi di Mentawai terjadi di 
kedalam 26 kilometer. Gempa ini 
berpusat di laut pada jarak 105 kilometer 
arah tenggara Tuapejat, Kabupaten 
Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. 
BMKG menyatakan, gempa ini tidak 
berpotensi menimbulkan tsunami.

Mentawai Diguncang 52 Kali Gempa

Tanah Air

Jual Buku 

Kebijakan

 267 - 438 - 3084
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lindu di Mentawai diklasifikasi dalam 
gempa bumi dangkal akibat aktivitas 
subduksi Lempeng Indo Australia ke 
bawah Lempeng Eurasia. Tepatnya, 
menurut dia, di zona Megathrust Segmen 
Pagai yang merupakan zona subduksi 
lempeng yang berada di Samudera 
Hindia sebelah barat 
Sumatra.Konvergensi kedua lempeng 
tersebut membentuk zona subduksi yang 
menjadi salah satu kawasan sumber 
gempa bumi yang sangat aktif di wilayah 
Sumatera. 
“Hasil analisis mekanisme sumber 
menunjukkan bahwa gempa ini dipicu 
sesar naik," katanya.
Gempa bumi di Mentawai terjadi di 
kedalam 26 kilometer. Gempa ini 
berpusat di laut pada jarak 105 kilometer 
arah tenggara Tuapejat, Kabupaten 
Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. 
BMKG menyatakan, gempa ini tidak 
berpotensi menimbulkan tsunami.

Mentawai Diguncang 52 Kali Gempa
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