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Timnas U-22 Indonesia membuat 
sejarah karena meraih gelar juara Piala 
AFF U-22 2019. Dalam partai final di 
Olympic Stadium, Phnom Penh, 
Kamboja, Selasa (26/2/2019) malam, 
Osvaldo Haay dkk menang 2-1 atas 
Thailand. Hasil positif tersebut 
mendapat sambutan dan apresiasi dari 
Kemenpora. Menpora Imam Nahrawi 
yang menyaksikan langsung 
pertandingan final di Kamboja 
menyampaikan bahwa kedatangan 
Timnas U-22 akan disambut arak-Hubungi : 267 - 235 - 3359

arakan dan mereka pun bakal mendapat 
bonus. Di era kepemimpinan Jokowi terus 
lahir pemimpin-pemimpin hebat dan 
handal di bidangnya masing-masing. 
Yang menakjubkan, semua mereka 
menggunakan rahasia sukses yang 
identik dengan yang digunakan Jokowi, 
hingga akhirnya menuai kesuksesan yang 
sama pula taraf kehebatannya. Pelatih 
Indra Sjafri bangga bisa kembali 
mempersembahkan trofi untuk Indonesia. 
Dia membuktikan, pelatih lokal mampu 

Pergantian Jam Mulai 03/10/2019
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bersaing di level internasional. Indra 
sukses membawa timnas U-22 
menjuarai Piala AFF U-22 2019 di 
Kamboja. Pada partai final di Olympic 
Stadium, Selasa (26/2/2019) malam 
WIB, tim besutannya menang 2-1 
atas Thailand meski tertinggal lebih 
dulu. Indonesia lebih dulu dibobol 
Saringkan Promsupa pada menit ke-
57. Tapi Sani Rizki memastikan 
'Garuda Muda' langsung merespons 
semenit berselang, disusul gol 
Osvaldo Haay yang membalikkan 
keadaan pada menit ke-63. Ini 
merupakan titel ketiga Indonesia di 
Piala AFF berbagai kelompok umur, 
masing-masing di U-16, U-19, dan U-
22. Dari tiga titel itu, dua di antaranya 
yakni di level U-19 dan U-22 
dipersembahkan Indra. Baginya 

raihan ini cukup mengejutkan, karena 
sejumlah negara sampai membayar 
pelatih asing demi mengangkat prestasi. 
Sebut saja Thailand, Kamboja, Timor 
Leste, dan Myanmar. "Ini persembahan 
kedua saya, setelah kemarin di Timnas 
U-19 pada 2013. Sekarang di U-22," 
kata Indra usai pertandingan. "Yang 
bikin saya agak surprise, hampir semua 
negara semua pelatih asing, salah satu 
yang memakai pelatih lokal adalah 
Indonesia. Maksud saya kita sudah bisa 
berdikari dengan kaki sendiri. Bisa, asal 
mau," imbuhnya. Apa rahasia utama di 
balik keberhasilan itu? "Mental yang 
paling cepat menggerakkan kita," kata 
Indra Sjafri, dengan nada tegas, dalam 
wawancara khusus dengan wartawan 
BBC Indonesia, Heyder Affan, Senin 28 
Oktober 2013 lalu, di sebuah hotel di 

Jakarta. Kepada anak asuhnya, Indra 
selalu menanamkan nilai-nilai bahwa 
Indonesia adalah negara besar. 
“Dengan membayangkan bahwa kita 
negara besar yang penduduknya sekian 
puluh juta, itu saja sudah cukup,” 
tandasnya, menyebut salah-satu cara 
membangun percaya diri para 
pemainnya. Selama ini, menurut Indra, 
ada mental kurang percaya diri yang 
menghinggapi timnas Indonesia. “Cuma 
karena di pikiran kita sudah dibangun 
mental yang selalu di posisikan sebagai 
orang yang ada di bawah, ya kita akan 
kalah terus, siapapun lawan kita,” 
ungkapnya. Mental seperti itu yang dia 
rombak habis-habisan. “Kita tidak mau 
lagi bicara: mudah-mudahan kita bisa 
mengalahkan Jepang. Tidak itu lagi 
bahasanya! Kita sudah harus 
memposisikan kita sejajar dengan 
mereka. Bahkan kita lebih dari mereka!” 
tandasnya. 

 

Indra Sjafri dengan agak 
emosional menyatakan bahwa "timnas 
Indonesia saat ini layak disebut sebagai 
raksasa Asia." Hal itu dia sampaikan 
usai laga yang mengantar anak asuhnya 
lolos ke putaran final Piala Asia U-19 di 

Myanmar 2014. “Itu saya tidak asal 
ngomong,” kata Indra saat di tanya 
apa yang membuatnya melontarkan 
kalimat tersebut. Menurutnya, semua 
itu didasarkan data statistik yang 
menunjukkan bahwa anak asuhnya 
“lebih baik dari negara-negara lain”.
“Kemampuan passing (umpan-
umpan) kita, itu sudah setara dengan 
tim-tim elit di Eropa,” ungkapnya.
Apalagi, tambahnya, para pemainnya 
telah melalui proses panjang yaitu 
tujuh kali laga di Piala AFF serta tiga 
kali pertandingan pada babak 
kualifikasi AFC. “Ini yang membuat 
saya yakin,” tegas mantan pemain 
klub PSP Padang (1986-1991).
“Kalau proses ini bisa dilalui, saya 
yakin di usia 21 tahun ke atas, 
mereka bakal menjadi tim yang 
terkuat di Asia. Saya yakin itu,” kata 
ayah dua anak ini. Mantan pemain 
sayap ini juga menyatakan bahwa 
perencanaan yang matang 
merupakan rahasia lain di balik 
kemenangan anak-anak asuhnya.
"Tim ini tidak ujuk-ujuk bisa juara. 
Sudah disiapkan waktu agak 
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panjang," kata Indra. Dia kemudian 
memberikan salah-satu contoh 
perencanaan, yaitu ketika harus 
menyeleksi dan memilih materi pemain 
timnas U-19. "Kita harus memilih 
pemain terbaik di Indonesia. Makanya, 
saat memilih pemain yang merupakan 
hasil blusukan, kita tetapkan standar," 
ungkapnya. Menurutnya, standar yang 
dia terapkan merupakan standar Asia 
atau dunia. "Kalau mau bicara piala 
dunia atau Asia, standarnya harus 
standar Asia atau dunia. Tidak mungkin 
di bawah itu," akunya. Dia 
menekankan, untuk menentukan 
sebuah standar, maka harus ada 
parameter. Di sinilah, akunya, dia 
dibantu tim ahli dengan berbagai 
spesialisasi. "Saya tidak kerja sendiri, 
kita punya 13 orang staf untuk memilih 
pemain terbaik. Dan pemain terbaik itu 
cerminan yang tampil di Piala Asia dan 
AFC." Intinya, Indra Sjafri menerapkan 
sepak bola modern sejak dia dipercaya 
menjadi pelatih timnas U-16 (2011) dan 
U-19 (2013) lalu. “Saya sampaikan kita 
tidak bisa lagi mengelola sepak bola 

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan cara-cara yang tradisional,” 
ungkapnya. Di sinilah, dia melibatkan 
sport science untuk “mengambil 
berbagai keputusan taktikal, keputusan 
program yang akan kita buat, yang 
harus dari informasi dan data”. Indra 
kemudian mencontohkan persiapan 
timnya menjelang lawan Korsel. Saat itu 
timnya mengumpulkan data terkait calon 
lawannya itu termasuk rekaman video 
latihan mereka. Setelah mendiskusikan 
kelebihan dan kelemahan masing-
masing, Indra dan timnya kemudian 
merumuskan “apa yang harus dilakukan 
saat di lapangan.” “Jadi, saya berharap, 
tim-tim lain harus mempergunakan hal 
ini dan tidak bisa lagi kita menetapkan 
tactical by feeling atau by visual dengan 
melihat dengan kasat mata,” katanya 
lebih lanjut. Mengapa blusukan?
Tentang aktivitas blusukan mencari 
pemain berbakat dengan mendatangi 
berbagai wilayah terpencil di Indonesia, 
Indra mengaku itu dilakukannya karena 
tidak ada kompetisi tingkat usia muda.
"Blusukan itu akibat tidak adanya sistem 
yang bagus, tidak adanya kompetisi 

 

 

 

 

  

 

yang berjenjang,” ungkapnya, berterus 
terang. “Ini 'kan yang belum berjalan. 
Saya tidak mungkin menunggu. Kalau 
menunggu kapan kita bekerja," katanya 
lagi, seraya tertawa tipis. Upaya 
mencari pemain berbakat itu dilakukan 
Indra setelah gagal membawa timnas U-
16 lolos dari kualifikasi Piala AFC di 
Bangkok, 2011 lalu. Menurutnya, saat 
itu dia sudah disodori sekitar 50 orang 
pemain, yang disebutnya sebagian 
besar mungkin dari wilayah Jakarta dan 
sekitarnya. “Nah ini 'kan bukan 
mencerminkan kekuatan Indonesia yang 
sebenarnya,” katanya. Ketika 
melontarkan rencananya untuk mencari 
pemain berbakat di daerah, sebagian 
orang meremehkannya, dengan 
mengatakan bahwa di daerah sulit 
mencari pemain berbakat. “Ini yang 
keliru. Lebih banyak orang berlatih di 
kampung-kampung dari pada di kota, 
karena fasilitas masih banyak. 
Lapangan-lapangan terbuka masih 
banyak. Di kota kapan orang bisa 
bermain sepakbola? Itu dasarnya,” 

 

 

 

 

 

 

papar Indra. Adakah pengalaman yang 
mengharukan ketika Anda melakukan 
blusukan? Tanya BBC. Saat 
melakukan pemantauan di daerah-
daerah, Indra bertemu beberapa 
pemain yang mengaku “senang luar 
biasa.“ Pasalnya, kebanyakan anak-
anak itu tidak pernah ikut seleksi atau 
kompetisi, katanya. ”Jadi mulai lahir 
dan terus bermain bola ya di kampung 
itu terus,” ungkapnya, agak getir.
Walaupun demikian, Indra mengaku 
tidak selalu menemukan pemain 
berbakat di setiap daerah yang 
dikunjunginya. “Ada yang tidak ada 
sama-sekali,” katanya setengah 
tergelak. “Tapi setidaknya mereka 'kan 
sudah diberi kesempatan.“

 

 

 

 

 

 

 kata Indra. 
Sebagai apresiasi atas prestasi timnas 
U-22 menjuarai turnamen Piala AFF U-
22 di Kamboja, Presiden mengundang 
dan meluangkan waktu untuk 
berbincang-bincang dengan para 
pemain. Tentu saja merupakan sebuah 
kebanggaan tersendiri dapat bertemu 
orang nomor satu di republik ini di 
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ra usah 

istana yang megah tersebut. 

Seperti 
biasa dalam berbagai pertemuan 
dengan kelompok masyarakat lainnya, 
Presiden tampak begitu akrab bergurau 
dengan seluruh pemain, tidak kelihatan 
menjaga jarak. Namun beliau 
memberikan perhatian khusus pada 
pemain asal Papua. Ini tidak 
mengherankan bila mengingat betapa 
Presiden sangat mencintai Papua yang 
terbukti dari demikian seringnya beliau 
berkunjung ke daerah paling timur di 
negara kita itu. Maka dalam pertemuan 
di Istana Negara, dua bintang timnas U-
22 asal Papua, Marinus Wanewar dan 
Osvaldo Haay, terlihat duduk di sebelah 
kanan dan kiri Presiden. Sang pelatih 
bertangan dingin Indra Sjafri malah 
terlihat di baris belakang. Ternyata 

Bagas Adi 
Nugroho, sang kapten, dan kawan-
kawan diterima langsung oleh Presiden 
di veranda Istana Merdeka, Jakarta, 
pada Kamis, 28 Februari 2019. 

Marinus yang merupakan bintang di 
timnas U-22 karena di Piala AFF yang 
baru usai ia mengemas 3 gol dan 
menjadi salah satu top skor, Saat 
ditanya berasal dari mana oleh 
Presiden, Marinus menjawab dari 
Papua. Tapi segera diperjelas 
Presiden, bahwa kalau Marinus orang 
Papua, beliau sudah tahu, yang 
ditanyakan adalah Papua-nya di 
mana? Barulah Marinus menjawab 
bahwa ia berasal dari Sarmi, sebuah 
kabupaten di Papua yang terletak di 
sebelah barat Kabupaten Jayapura, 
dan menghadap ke Lautan Pasifik di 
sebelah utaranya. Sarmi merupakan 
salah satu kabupaten yang banyak 
menerima transmigran dari Jawa 
sehingga pertaniannya mulai 
berkembang. Namun jalan raya antar 
kampung di Sarmi masih tergolong 
jelek, sehingga saat ditanya oleh 
Presiden mau minta apa, Marinus 
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spontan menjawab meminta agar jalan di 
kampungnya diperbaiki. Sedangkan 
pemain yang sudah berstatus TNI dan 
Polri meminta agar dinaikkan pangkatnya. 
Hal ini langsung terkabul seperti yang 
dialami Sani Rizki Fauzi yang mencetak 
gol di laga final melawan Thailand. Polisi 
berpangkat Bripda di Satuan Brimob 
Polda Metro Jaya ini baru saja mendapat 
kenaikan pangkat luar biasa. Para 
pemain lain sewaktu ditanya Presiden hal 
yang sama, meminta agar diberi 
kesempatan menjadi pegawai negeri, 
tentara, atau polisi. Ada juga yang ingin 
kuliah, seperti diutarakan Osvaldo Haay. 
Presiden pun memerintahkan staf 
kepresidenan untuk mencatat dan 
menindaklanjutinya. Presiden pun berkata 
"Saya dan seluruh rakyat Indonesia 
merasa bangga sekali atas prestasi dari 
generasi baru sepak bola Indonesia yang 
kita harapkan kebangkitan sepak bola 
Indonesia dimulai dari titik ini" kata 
Presiden di hadapan tim nasional U-22 
beserta jajaran pelatih. Presiden 
menyampaikan, dirinya dan tentunya 

rakyat Indonesia berharap agar 
prestasi tersebut mampu diulang 
kembali pada kejuaraan berikutnya 
yang akan digelar dalam waktu dekat. 
"AFF sudah. Kita harapkan nanti yang 
AFC juga dapat. Nanti lagi di akhir 
tahun, di Sea Games, juga saya kira 
arahnya ke sana" ucapnya. Khusus 
kepada pelatih Indra Sjafri yang 
sebelumnya juga pernah membawa tim 
nasional menjuarai Piala AFF dalam 
kelompok usia yang berbeda (19 
tahun), Kepala Negara meminta agar 
kebersamaan dan semangat Bagas, 
Marinus, dan kawan-kawannya untuk 
tetap dijaga. "Jangan sampai redup, 
Pak Sjafri. Sehingga prestasi ini betul-
betul menjadi sebuah arah baru, 
generasi baru, kebangkitan sepak bola 
Indonesia," tutur Presiden. Dalam 
kesempatan tersebut, Kepala Negara 
sempat menanyakan kepada Menpora 
mengenai bonus yang disediakan 
Kemenpora bagi anggota Garuda 
Muda. Menpora menjawab bahwa 
pihaknya sudah menyiapkan bonus 
untuk seluruh tim nasional U-22. "Akan 
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ada arak-arakan, akan kami sambut. 
Bonus juga ada, kami siapkan. Saya 
hitung bonusnya Rp 2,1 miliar," ujar 
Imam Nahrawi. "Masing-masing pemain 
Rp65 juta? Ya sudah, dari saya masing-
masing Rp200 juta" sahut Presiden yang 
langsung disambut riuh. "Oh ya, pelatih 
sama asisten pelatih juga dapat. Dapat 
semua, bukan hanya pemain. Dokternya 
juga dapat" ucap Kepala Negara. 

 Pertemuan tersebut kemudian 
diakhiri dengan sesi foto bersama di 
veranda Istana Merdeka. Tampak 
sejumlah pemain tim nasional yang 
kompak mengenakan seragam 
berwarna merah memperlihatkan piala 
yang berhasil dibawa pulang Indonesia. 
Sementara pelatih Indra Sjafri berada di 
sisi kiri Presiden Joko Widodo. Turut 
hadir mendampingi Presiden, Sekretaris 
Kabinet Pramono Anung dan Menteri 
Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. 
Di era Jokowi ini memang yang 
namanya atlet sangat dihargai oleh 
negara. Kalau berprestasi maka ada 
apresiasi dari negara. Nggak cuma 

Maka 
total yang mereka dapatkan mencapai 
Rp.265 juta per orangnya. Dan apresiasi 
besar negara ini bukan hanya ke para 
atlet saja, pelatih hingga tim dokter-pun 
mendapatkan sejumlah bonus dari 
Jokowi.

atletnya, tapi juga pelatih dan official 
team. Di jaman Jokowi ini 

Pengalaman yang 
sudah didapatkan langsung oleh salah 
satu pelatih hebat tanah air kita. Bapak 
Indra Sjafri, orang Padang asli. 
Bagaimana dia ternyata sudah dua kali 
mempersembahkan trofi kebanggaan 
piala AFF bagi Indonesia. Seperti yang 
dilansir oleh kompas.com (28/2/2019), 
bahwa Bapak Indra Sjafri setidaknya 
sudah dua kali membawa garuda-
garuda muda Indonesia atau tim 
nasional sepak bola Indonesia menjadi 
juara di Final Piala AFF. Pertama di 
tahun 2013, dimana kita ketahui 
bersama, Indonesia saat itu masih 
dipimpin oleh Bapak SBY, Sjafri 
membawa anak asuhannya menjadi 
juara AFF U-19. Kemudian trofi yang 

siapapun kita 
yang bisa membawa dan 
mengharumkan nama Indonesia 
dimanapun itu, maka ketahuilah negara 
dan bangsa ini akan segera 
mengapresiasi dengan begitu besarnya 
terhadap segala upaya dan kerja keras 
kita selama ini. Kemudian, bahwa istana 
juga sedang menunggu anak-anak 
bangsa lainnya yang mau berkorban 
jiwa dan raganya demi tegaknya nama 
bangsa dan harumnya nama Indonesia 
ke seluruh dunia. 
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kedua, di tahun 2019 ini, di akhir masa 
Pemerintahan Jokowi periode pertama. 
Bapak Sjafri kembali membuat nama 
harum bangsa Indonesia menjadi juara 
pertama di tingkat Asia Tenggara, Piala 
AFF U-22. Beliaupun langsung sontak 
memberikan pernyataan yang 
mengejutkan pada saat berada di istana 
negara. Pelatih Indra Sjafri mengaku 
gembira timnya dapat bertandang ke 
Istana dan bertemu Presiden. Berikut 
pernyataan Beliau, "Ini trofi kedua bagi 
saya. Tapi ada perbedaan. Tahun 2013, 
saat saya membawa U-19 juara AFF itu, 
kami tidak diundang ke Istana. 
Sekarang dipanggil Presiden. Terima 
kasih, Pak," kata Indra yang kemudian 
mendapat tepuk tangan. Artinya apa 
dengan pernyataan Bapak Indra Sjafri 
tersebut, bahwa sekalipun mungkin 
tanpa adanya bonus-bonus uang yang 
akan diterima oleh timnya, dengan satu 
undangan ke istana, cukup dengarkan 
cerita mereka bagaimana perjuangan 
mereka dari awal hingga menjadi juara, 
maka kesan yang demikian sebenarnya 
cukup. Tapi yang namanya Bapak 
Jokowi, bisa dipastikan tidak akan 
pernah memberikan satu hal berupa 
apresiasi yang tanggung-tanggung. 

Yang artinya Jokowi kerap selalu 
memberikan apa yang terbaik bagi setiap 
anak bangsa. Kita semua senang melihat 
prestasi timnas U-22 ini. Ini langkah awal 
yang sangat baik bagi kebangkitan 
sepakbola kita. Apalagi Indonesia sedang 
mengajukan permohonan bisa jadi tuan 
rumah Olimpiade 2032. Cikal bakal 
kejayaan timnas kita harus dibangun dari 
sekarang agar nanti kalau tampil di 
Olimpiade tidak bikin malu. Dan 
masyarakat Indonesia yakin peningkatan 
prestasi ini akan bisa makin melesat ketika 
PSSI sebagai induk organisasi dibersihkan 
dari segala mafia dan praktek kotor di 
dalamnya. Ketika iklim kompetisi nasional 
antar klub sudah lebih bersih dan 
bersahabat, akan makin banyak bibit 
pemain dengan talenta yang bagus bisa 
digiring berprestasi dengan menjadi 
punggawa timnas. Belum lagi kalau kita 
bicara soal biaya dan komitmen 
pembinaan. Krusial sekali ini. Membangun 
timnas yang hebat bukan pekerjaan 1-2 
tahun. Ada generasi pemain muda yang 
harus diseriusi perkembangan skill dan 
tenaganya. Sekali lagi kita ucapkan 
selamat atas piala AFF U 22. Semoga 
akan terus berdatangan berita baik dari 
kancah sepakbola Indonesia.
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Tanah Air

Ketua Dewan Penasihat Persaudaraan 
Alumni (PA) 212 Amien Rais 
meninggalk
an 
pertemuan 
antara 
perwakilan 
massa 
Apel Siaga 
Umat 
dengan 
Komisi 
Pemilihan 
Umum 
(KPU).
Ia 
melakukan 
walkout 
karena 
tidak 
berhasil 
menemui 
satu pun 
komisioner 
KPU. 
Perwakilan 
massa 
disambut 
oleh 
Sekjen 
KPU Arif 
Rahman Hakim.
“Sekali pun disurati tidak ada satu pun 
komisioner KPU, Pak Arief Budiman ke 
Singapura, yang lain entah ke mana. 
Namanya Wahyu atau siapa itu masih di 
bandara. Jadi lebih baik saya pulang," 
ujar Amien Rais saat ditemui di Kantor 
KPU, Jakarta, Jumat (1/3/2019).
Amien mengatakan menyerahkan 
pertemuan ke rekan-rekannya. Dalam 
pertemuan itu, massa aksi diwakili 
beberapa tokoh, seperti Al Khaththath, 
Eggi Sudjana, dan Abdul Jabar.
Dia mengatakan, sebenarnya dirinya 
ingin mengutarakan beberapa hal 
indikasi kecurangan KPU. Ia ingin 
meminta ada 31 juta daftar pemilih tetap 
(DPT) ganda hingga kasus-kasus KTP 
tercecer.Amien pun meninggalkan 

Amien Rais Dicuekin KPU

Kantor KPU. Namun beberapa saat 
setelah itu, Komisioner KPU Wahyu 

Setiaw
an 
datang 
ke 
pertem
uan. Ia 
baru 
saja 
tiba di 
Jakarta 
dari 
kunjun
gan 
kerja 
ke luar 
provinsi
.Sebelu
mnya, 
dalam 
aksi 
Apel 
Siaga 
Umat, 
Amien 
menye
but 
laknat 
Allah 
menant

i jika KPU dan Bawaslu tidak bisa berlaku 
adil dan membiarkan kecurangan."Kalau 
sampai curang, dan terbukti, tentu kita 
akan buat perhitungan. Dan laknat Allah 
akan menimpa mereka," teriak Amien dari 
atas mobil komando di depan Kantor KPU 
seperti dilaporkan cnnindonesia.com.
Usai pernyataan itu, mantan Ketua MPR 
RI itu memimpin massa aksi untuk 
berdoa. Amien menekankan agar Pemilu 
2019 berjalan lancar. Lebih lanjut, ia 
meminta massa aksi mendoakan KPU 
dan Bawaslu.
"Saudara-saudaraku, kalau teman-teman 
KPU, Bawaslu, baik pusat atau daerah 
bekerja bagus, jujur, tidak curang, kita 
doakan mereka mendapat barokah, 
rahmat, hidayah dari Allah SWT," dia 
menambahkan.

Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan 
Hasto Kristiyanto mengatakan, program 
kartu baru Presiden Joko Widodo lahir 
dari kebiasaan blusukan Jokowi. Dari 
blusukan itu, kata Hasto, Jokowi bisa 
mendengarkan aspirasi masyarakat. " 
Blusukan Pak Jokowi menjadi jembatan 
terbaik bagi hadirnya program 
kerakyatan. Dengan demikian seluruh 
kartu program unggulan tersebut hasil 
dari dambaan rakyat yang dijawab 
dengan baik oleh Presiden Jokowi," ujar 
Hasto melalui keterangan tertulis, Rabu 
(27/2/2019). Kartu baru yang dimaksud 
adalah Kartu Indonesia Pintar-Kuliah, 
Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra-
kerja. Hasto mengatakan, program tiga 
kartu trsebut merupakan bentuk 
tanggung jawab negara untuk 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 
"Sembako, pendidikan hingga kuliah, 
kesehatan, kesejahteraan ibu-ibu rumah 

3 Program Kartu Baru Dari Jokowi

Tanah Air

tangga, stabilitas harga pangan 
melalui kartu sembago, hingga 
pekerjaan yang layak, dijamin oleh 
Jokowi dan negara benar-benar 
hadir," kata Hasto. Menurut Hasto, 
program Jokowi ini berbeda dengan 
yang ditawarkan calon presiden dan 
wakil presiden nomor urut 02 
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 
Hasto mengatakan program Prabowo-
Sandiaga hanya retorika. Menurut dia 
hal ini karena program tersebut tidak 
dibuat atas dasar aspirasi 
masyarakat. "Program Prabowo-Sandi 
juga tidak terlepas dari tim 
kampanyenya. Sosok seperti Amien 
Rais, Fadli Zon, Neno Warisman, 
Sudirman Said, Tommy Suharto, 
Ratna Sarumpaet dan lain yang 
merupakan die-hard Prabowo, praktis 
tidak memiliki pengalaman sekomplit 
Pak Jokowi," kata Hasto.
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i jika KPU dan Bawaslu tidak bisa berlaku 
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Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan 
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3 Program Kartu Baru Dari Jokowi

Tanah Air

tangga, stabilitas harga pangan 
melalui kartu sembago, hingga 
pekerjaan yang layak, dijamin oleh 
Jokowi dan negara benar-benar 
hadir," kata Hasto. Menurut Hasto, 
program Jokowi ini berbeda dengan 
yang ditawarkan calon presiden dan 
wakil presiden nomor urut 02 
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 
Hasto mengatakan program Prabowo-
Sandiaga hanya retorika. Menurut dia 
hal ini karena program tersebut tidak 
dibuat atas dasar aspirasi 
masyarakat. "Program Prabowo-Sandi 
juga tidak terlepas dari tim 
kampanyenya. Sosok seperti Amien 
Rais, Fadli Zon, Neno Warisman, 
Sudirman Said, Tommy Suharto, 
Ratna Sarumpaet dan lain yang 
merupakan die-hard Prabowo, praktis 
tidak memiliki pengalaman sekomplit 
Pak Jokowi," kata Hasto.



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com 1718

Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Saat matahari bersinar terik, banyak 
orang menutupi area kulit mereka dari 
kepala hingga ujung kaki, dengan 
tujuan agar tidak terpapar dan terbakar 
sinar matahari. Namun, tubuh Anda 
nyatanya juga membutuhkan sinar 
matahari dalam jumlah yang cukup.
Bukan sembarang sinar matahari, sinar 
matahari pagi merupakan hal yang 
dibutuhkan untuk menjaga kesehatan 
manusia. Memaparkan kulit pada sinar 
matahari pagi diketahui memiliki 
sejumlah manfaat kesehatan.
Ketika sinar matahari menyentuh kulit 
Anda, sinar matahari akan diserap oleh 
melanin, pigmen kulit, dan disimpan 
serta diproses menjadi senyawa baru 
yang digunakan untuk fungsi tubuh 
yang penting. Hal ini termasuk 
memperkuat tulang, mengurangi 
peradangan kronis, meningkatkan 
kekebalan, memproduksi vitamin D, dan 
lain-lain.Paparan sinar matahari dapat 
membantu pelepasan endorfin dalam 
tubuh, yang mana menyiratkan bahwa 
sinar matahari juga memiliki kekuatan 
penyembuhan. Selain itu, kombinasi 
sinar ultraviolet dan sinar inframerah di 
pagi hari, akan membantu meredakan 
peradangan dan rasa sakit. Cahaya 
inframerah meningkatkan penyerapan 
sinar UV dengan cara yang sehat jika 
dibandingkan dengan sinar matahari 
sore.
Berikut ini merupakan beberapa 
manfaat kesehatan dari sinar matahari 
di pagi hari:
Membantu penurunan berat
Menurut penelitian baru-baru ini, orang 
dewasa yang terpapar sinar matahari 
pagi cenderung menunjukkan 
penurunan berat badan. 
Penelitian mengatakan bahwa ada efek 
positif dari sinar matahari pada sel-sel 
lemak putih yang hadir tepat di bawah 

Manfaat Sinar Matahari
kulit. Ini dapat membantu mengecilkan 
sel-sel lemak pada orang yang 
mengalami obesitas dengan diabetes 
tipe 1.
Menurunkan depresi
Paparan sinar matahari memicu 
hormon serotonin, yang terkait dengan 
peningkatan mood. Jika terjadi 
penurunan kadar serotonin, ini akan 
menyebabkan depresi dengan pola 
musiman, yang biasanya akan terjadi 
selama musim dingin. 
Paparan sinar matahari di retina dapat 
memicu pelepasan serotonin yang 
akan mengurangi depresi.
Menjaga tulang tetap sehat
Sinar matahari merupakan sumber 
vitamin D terbaik. 
Ketika vitamin D menumpuk di dalam 
tubuh, ini akan meningkatkan kalsium 
dan penyerapan fosfor, juga 
mengendalikan aliran kalsium untuk 
masuk dan keluar dari tulang sehingga 
dapat mengelola metabolisme kalisum-
tulang.Memperbaiki kondisi kulit
Sinar matahari dapat membantu 
mengobati berbagai masalah pada 
kulit, seperti psoriasis, jerawat, 
penyakit kuning, dan eksim.
 Manfaat lain dari sinar matahari ialah 
membantu mengurangi kemungkinan 
penyakit kronis seperti asma, multiple 
sclerosis, diabetes tipe 2, penyakit 
jantung, rheumatoid arthritis, dan 
infeksi virus juga bakteri lainnya.

Disewakan 1 kamar besar depan ada
kasur dan lemari plastik. Di 2008 s 7th
street lantai 2. Depan ada laundry, 
Dekat Toko Nusantara.
Hub: Ibu Hermin 267-230-8891
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Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
menambah porsi kepemilikan saham di 
emiten produsen minumal alkohol PT 
Delta Djakarta Tbk (DLTA) dari 
sebelumnya 23,33% menjadi 26,25%.
Dalam keterbukaan informasi di Bursa 
Efek Indonesia (BEI), Pemprov DKI 
menambah kepemilikan saham 
sebanyak 23,35 juta perusahaan BUMD 
yang juga menjadi perusahaan terbuka 
itu. Transaksi penambahan porsi saham 
dilakukan pada 25 Februari 2019 tanpa 

menyebutkan harga pelaksanaan.
Jika mengacu pada data BEI, pada 
tanggal tersebut terjadi beberapa 
transaksi saham DLTA yang 
dilakukan di antaranya oleh broker 
berkode CC (Mandiri Sekuritas), YP 
(Mirae Asset Sekuritas), dan AK 
(UBS Sekuritas Indonesia), dengan 
harga transaksi rata-rata masing-
masing yakni Rp 6.663, Rp 6.752, 
dan Rp 6.675/saham.
Dengan asumsi harga rata-rata per 1 

Anies Beli Saham Delta Djakarta

Tanah Air

Salah satu hal menyebalkan yang 
kerap kamu alami ketika menyikat gigi 
di pagi hari adalah gusi yang berdarah. 
Pada banyak kasus, gusi berdarah dan 
bengkak ini merupakan tanda dari 
terjadinya penyakit gusi.
Darah di gusi ini sendiri tak jarang juga 
disebabkan oleh hal lain yang mungkin 
kamu miliki. 
Dilansir dari howstuffworks, berikut 
sejumlah hal yang bisa menyebabkan 
gusi kamu berdarah.
1. Kebersihan Mulut yang Buruk
Kebersihan mulut yang buruk menjadi 
penyebab utama dari gusi bengkak dan 
berdarah. Menjaga kebersihan mulut 
tidak hanya dilakukan dengan menyikat 
gigi saja. Pasalnya, menyikat gigi tidak 
akan menghapus semua plak, tartar 
dan kalkulus yang terakumulasi pada 
gigi Anda.
2. Radang Gusi
Gingivitis atau radang gusi, adalah 
salah satu penyebab dari gusi bengkak 
dan berdarah. Jika tidak ditangani 
dengan serius, gingivitis bisa menjadi 
penyakit serius. Masalah ini adalah 
kondisi kronis yang disebabkan oleh 
efek jangka panjang dari plak dan 
karang gigi.
3. Kehamilan atau Perubahan 
Hormonal
Gusi kamu menjadi lebih sensitif saat 

Penyebab Gusi Berdarah

hamil. Hal ini disebut gingivitis kehamilan 
yang disebabkan oleh fluktuasi kadar 
hormon yang meningkatkan aliran darah 
ke gusi dan jaringan lain di tubuh. 
Hormon-hormon kehamilan juga 
mempengaruhi respons normal tubuh 
terhadap bakteri sehingga kamu lebih 
rentan terhadap infeksi periodontal.
4. Penyakit Periodontal
Penyakit periodontal terjadi ketika 
gingivitis tidak diobati dengan baik. 
Sementara gingivitis terbatas hanya pada 
gusi, penyakit periodontal bisa menyebar 
ke jaringan dan tulang yang mendukung 
gigi. Kamu bahkan juga dapat melihat 
nanah di antara gigi dan gusi.
5. Gangguan Pendarahan
Salah satu penjelasan yang paling serius 
bagi gusi berdarah adalah gangguan 
pendarahan, seperti idiopatik 
thrombocytopenic purpura. \Gusi 
berdarah bisa menjadi tanda 
ketidakmampuan darah untuk membeku, 
sehingga gusi dan mulut seringkali 
menjadi tempat pertama di mana gejala 
itu muncul.
Lima hal tersebut dapat menjadi 
penyebab kamu mengalami masalah gusi 
berdarah. 
Salah satu cara paling penting untuk 
mencegah terjadinya hal ini adalah 
dengan membersihkan gigi secara tepat 
dan menyeluruh. 

Anda perlu File Tax Income Return,

Number (ITIN),urus SIM Maryland,
Bookeeping, payroll untuk medium &

small business

Hubungi : Steve  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer Identification
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Maret ini Rp 6.465/saham, maka 
transaksi pembelian itu bisa sekitar Rp 
150,96 miliar. Saat ini Pemrov DKI 
Jakarta punya porsi kepemilikan 
186,85 juta saham atau 23,33% dari 
total saham yang telah ditempatkan 
dan disetor penuh Delta. Setelah 
transaksi, saham Pemprov DKI 
Jakarta menjadi 210,20 juta atau 
setara 26,25%.Mayoritas saham 
produsen bir dengan merek dagang 
Anker Bir ini ialah San Miguel 
Malaysia sebesar 58,33% atau setara 
dengan 467 juta saham.
Sebelumnya, sempat bergulir kabar 
Pemprov DKI Jakarta akan melepas 
kepemilikan saham Delta Djakarta. 
Wacana pelepasan saham DLTA 
sudah mencuat sejak Anis Baswedan 
dan Sandiaga Uno dilantik menjadi 
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 

pada 2017. Namun rencana tersebut tak 
kunjung terlaksana. 
Alih-alih melepas kepemilikan DLTA, DKI 
malah menambah porsi kepemilikan 
saham. Dari sisi kinerja, hingga triwulan 
ketiga 2018, DLTA mencatatkan kinerja 
yang positif. Penjualan tumbuh 13,07% 
secara tahunan menjadi Rp 627,79 
miliar. Laba bersih DLTA mencapai Rp 
232,89 miliar naik 23,21% secara 
tahunan. 
Pada penutupan perdagangan Jumat 
(1/3/2019) ini, harga saham DLTA 
menguat 3,91% atau 250 poin ke level 
6.650/saham.
Saham DLTA diperdagangkan sebanyak 
16.000 saham yang mencatatkan nilai 
transaksi sebesar Rp 103,44 juta dengan 
frekuensi sebanyak 34 kali. 
Saat ini nilai kapitalisasi pasar saham 
DLTA sebesar Rp 5,32 triliun.

Kanada pada Jumat lalu memulai 
proses ekstradisi eksekutif Huawei 
Meng Wanzhou ke Amerika Serikat. 
Langkah tersebut segera ditanggapi 
oleh China, dengan menyebutkan 
tindakan pemerintah Kanada sebagai 
insiden politik yang bengis. "Hari ini, 
pejabat Kementerian Kehakiman Kanda 
mengeluarkan Authority to Proceed, 
secara resmi memulai proses ekstradisi 
dalam kasus Meng Wanzhou," demikian 
pernyataan pemerintah, seperti 
dilaporkan AFP, Sabtu (2/3/2019). Baca 
juga: Putrinya Ditangkap atas Meng 
merupakan kepala keuangan Huawei 
sekaligus putri dari pendiri perusahaan 
tersebut, Ren Zhengfei. Dia ditangkap 
di Vancouver pada Desember lalu atas 
permintaan AS, yang diduga melanggar 
sanksi AS terhadap Iran. Perempuan 
berusia 47 tahun itu akan dibawa ke 
pengadilan pada 6 Maret 2019. Pada 
persidangan mendatang, jaksa 
penuntut akan mengajukan bukti dan 
menguraikan argumen untuk 
ekstradisinya. Keputusan tersebut 
diambil setelah otoritas melakukan 
peninjauan secara menyeluruh, dengan 
menemukan bukti yanng cukup untuk 
menjamin masalah ini harus 
dihadapkan kepada hakim. Pada akhir 
proses ekstradisi yang diperkirakan 
berlangsung berbulan-bulan bahkan 
tahunan, Jaksa Agung Kanada akan 
memutuskan Meng diserahkan atau 
tidak. Melalui juru bicara Kementerian 
Luar Negeri Lu Kang, China 

Kanada Ekstradisi Petinggi Huawei Ke AS

Internasional 

menyatakan ketidakpuasan terhadap 
langkah Kanada. "AS dan Kanada 
menyalahgunakan perjanjian ekstradisi 
bilateral untuk menerapkan tindakan 
pemaksaan yang sewenang-wenang 
terhadap warga China, melanggar hak 
dan kepentingan absah," katanya. "Ini 
merupakan insiden politik yang 
bengis," imbuhnya. Lu menyatakan, 
China meminta Kanada untuk 
membebaskan Meng dan AS agar 
membatalkan surat perintah 
penangkapan dan permintaan 
ekstradisi. Meng telah dibebaskan dari 
tahanan dengan jaminan, sambil 
menunggu hasil pemeriksaan. China 
menilai penangkapan Meng 
bermotivasi politik dan sebuah upaya 
untuk merusak perusak telekomunikasi 
andalan negerinya. Pada Februari lalu, 
pendiri Huawei akhirnya angkat bicara. 
Ayah Meng itu menganggap 
penangkapan putrinya tidak akan 
menghancurkan perusahaannya. 
"Tidak mungkin AS bisa 
menghancurkan kami," katanya, 
seperti diwartakan BBC. "Dunia tidak 
bisa meninggalkan kami karena kami 
lebih maju," lanjutnya. Pendiri Huawei 
biasanya jarang muncul ke media, 
namun kini menampakan diri usai 
tekanan yang meningkat terkait 
spionase dan bujukan AS kepada 
negara lain untuk melarang 
teknologinya. "Jika lampu padam di 
Barat, Timur akan tetap bersinar," kata 
Ren.
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Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 

pada 2017. Namun rencana tersebut tak 
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tidak. Melalui juru bicara Kementerian 
Luar Negeri Lu Kang, China 

Kanada Ekstradisi Petinggi Huawei Ke AS
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Tanah AirInternasional

PT Pelayaran Nasional Indonesia 
(Persero) atau Pelni menegaskan 
bahwa pihaknya masih memberikan 
bagasi gratis untuk barang bawaan 
penumpang hingga 50 Kg per 
penumpang yang bertiket ke seluruh 
rute pelayaran. Sebagai BUMN 
transportasi laut dengan pelanggan 
seluruh lapisan masyarakat ke seluruh 
Nusantara, Pelni berkomitmen 
memberikan pelayanan terbaik kepada 
masyarakat.Plh. Kepala 
Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI 
(Persero), Yahya Kuncoro mengatakan, 
sesuai peraturan perusahaan tentang 

Bagasi Gratis Dari PT. Pelni

bagasi penumpang kapal Pelni yang 
disebut dengan bagasi bebas atau 
cuma-cuma adalah barang bawaan 
penumpang yang dibebaskan dari 
biaya, berupa barang jinjingan, dapat 
diangkat dengan 1 tangan oleh 
penumpang bertiket dan tidak 
membutuhkan bantuan orang lain, tidak 
boleh diseret atau dipikul saat 
embarkasi atau naik ke kapal.Setiap 
barang bawaan yang melebihi 
ketentuan bagasi bebas sebagaimana 
ketentuan di atas disebut sebagai over 
bagasi dan dikenakan tarif over bagasi. 
"Bila bagasi melebihi 50 Kg akan 

 Tiga pendaki di Gunung Tampomas, 
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 
Minggu (3/3) ditemukan meninggal di 
dalam tendanya di pos 4 pendakian. 
Dugaan 
sementara 
ketiganya 
mengalami 
hipotermia atau 
kedinginan.
Juru bicara 
Kantor SAR 
Bandung, Joshua 
Banjarnahor 
menyatakan saat 
ditemukan tiga 
pendaki tersebut 
dinyatakan masih 
hidup namun 
dengan kondisi 
tubuh kaku.
"Kondisi tubuh terbujur kaku dan 
kemungkinan besar terkena 
hipotermia," kata Joshua dalam pesan 
singkat yang diterima 
CNNIndonesia.com.Petugas kemudian 
membawa ketiganya turun untuk 
dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Sumedang. Namun dalam 
perjalanan nyawa mereka tidak 
tertolong.

3 Pendaki Gunung Tampomas Tewas
"Untuk proses selanjutnya Kita 
bekerjasama dengan pihak DVI untuk 
mencari tahu identitas ketiga korban," 
ujar Joshua.Hingga berita ini diturunkan, 

belum diketahui 
ketiga identitas 
pendaki. Adapun 
telepon seluler 
korban tidak bisa 
menyala.
"Korban 
diperkirakan 
berumur belasan. 
Posisi korban 
meringkuk sambil 
menahan 
kedinginan," 
ujarnya.
Kantor SAR 
Bandung menerima 

adanya tiga pendaki di dalam tenda itu 
dari sesama pendaki. Dari laporan saksi, 
tiga korban tak kunjung keluar dari tenda.
Saat diintip, ketiganya telah terbujur 
kaku. Kejadian ini kemudian dilaporkan 
pada petugas SAR.
"Saksi melihat dari jendela tenda, namun 
ketiga korban yang dilihat terbujur kaku. 
Saksi langsung melapor melalui pos 
Narimbang. Kemudian tim menuju 
lokasi," kata Joshua.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com



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

Tanah AirInternasional

PT Pelayaran Nasional Indonesia 
(Persero) atau Pelni menegaskan 
bahwa pihaknya masih memberikan 
bagasi gratis untuk barang bawaan 
penumpang hingga 50 Kg per 
penumpang yang bertiket ke seluruh 
rute pelayaran. Sebagai BUMN 
transportasi laut dengan pelanggan 
seluruh lapisan masyarakat ke seluruh 
Nusantara, Pelni berkomitmen 
memberikan pelayanan terbaik kepada 
masyarakat.Plh. Kepala 
Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI 
(Persero), Yahya Kuncoro mengatakan, 
sesuai peraturan perusahaan tentang 

Bagasi Gratis Dari PT. Pelni

bagasi penumpang kapal Pelni yang 
disebut dengan bagasi bebas atau 
cuma-cuma adalah barang bawaan 
penumpang yang dibebaskan dari 
biaya, berupa barang jinjingan, dapat 
diangkat dengan 1 tangan oleh 
penumpang bertiket dan tidak 
membutuhkan bantuan orang lain, tidak 
boleh diseret atau dipikul saat 
embarkasi atau naik ke kapal.Setiap 
barang bawaan yang melebihi 
ketentuan bagasi bebas sebagaimana 
ketentuan di atas disebut sebagai over 
bagasi dan dikenakan tarif over bagasi. 
"Bila bagasi melebihi 50 Kg akan 

 Tiga pendaki di Gunung Tampomas, 
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 
Minggu (3/3) ditemukan meninggal di 
dalam tendanya di pos 4 pendakian. 
Dugaan 
sementara 
ketiganya 
mengalami 
hipotermia atau 
kedinginan.
Juru bicara 
Kantor SAR 
Bandung, Joshua 
Banjarnahor 
menyatakan saat 
ditemukan tiga 
pendaki tersebut 
dinyatakan masih 
hidup namun 
dengan kondisi 
tubuh kaku.
"Kondisi tubuh terbujur kaku dan 
kemungkinan besar terkena 
hipotermia," kata Joshua dalam pesan 
singkat yang diterima 
CNNIndonesia.com.Petugas kemudian 
membawa ketiganya turun untuk 
dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Sumedang. Namun dalam 
perjalanan nyawa mereka tidak 
tertolong.

3 Pendaki Gunung Tampomas Tewas
"Untuk proses selanjutnya Kita 
bekerjasama dengan pihak DVI untuk 
mencari tahu identitas ketiga korban," 
ujar Joshua.Hingga berita ini diturunkan, 

belum diketahui 
ketiga identitas 
pendaki. Adapun 
telepon seluler 
korban tidak bisa 
menyala.
"Korban 
diperkirakan 
berumur belasan. 
Posisi korban 
meringkuk sambil 
menahan 
kedinginan," 
ujarnya.
Kantor SAR 
Bandung menerima 

adanya tiga pendaki di dalam tenda itu 
dari sesama pendaki. Dari laporan saksi, 
tiga korban tak kunjung keluar dari tenda.
Saat diintip, ketiganya telah terbujur 
kaku. Kejadian ini kemudian dilaporkan 
pada petugas SAR.
"Saksi melihat dari jendela tenda, namun 
ketiga korban yang dilihat terbujur kaku. 
Saksi langsung melapor melalui pos 
Narimbang. Kemudian tim menuju 
lokasi," kata Joshua.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com



26 25 
www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Apa Kata Bintang Anda

INCOME TAX REFUND
1626 S. Broad Street Philadelphia, PA 19145

Phone : 267 - 886 - 9097 
( on Broad st. Between Tasker and Morris )

- Accurate tax filling / Pengisian pajak dengan tepat

- Fast refund / Dapatkan pengembalian pajak dengan cepat

- Free E-File / Gratis pengisian lewat internet

- Small busniess and individuals / Melayani bisnis atau perorangan

- In or out of state / Melayani seluruh state

email amaraandassociates@gmail.com

WWW.AMARAACCOUNTING.COM

$50 and Up
biaya untuk 

pengurusan pajak

dikenakan tarif over bagasi," terang 
Yahya.Pelni menurutnya sangat toleran 
dalam menerapkan ketentuan bagasi 
bagi penumpang karena beratnya 
hingga 50 Kg. 
Ketentuan ini hendaknya dapat 
dipatuhi para penumpang kapal Pelni 
agar ketertiban, keamanan, dan 
kelancaran penerapan barang bagasi 
dapat berjalan sesuai ketentuan 
sehingga dapat mendukung 
keselamatan pelayaran.Ketentuan free 
bagasi hingga 50 Kg untuk 
menegakkan aturan dan menjamin 
keselamatan pelayaran. Pelni 
memberlakukan ketentuan over bagasi 
atau tarif kelebihan bagasi bagi 
penumpang yang membawa bagasi 
melebihi ketentuan.
"Bagi yang membawa bagasi melebihi 
berat 50 Kg, Pelni menerapkan tarif 
over bagasi, tujuannya agar tertib, 
aman, dan selamat," tegas Yahya.Dia 
menjelaskan, barang bagasi adalah 

barang jinjingan yang dibawa 
penumpang. Saat ini, barang bagasi 
penumpang menyatu dengan 
penumpang di mana dia mendapatkan 
seat atau bed. 
Sedangkan Redpack merupakan 
kiriman atau paket yang 
diselenggarakan Pelni di luar bagasi.
Barang bagasi selalu bersama 
penumpang, sedangkan Redpack tidak 
bersamaan dengan penumpang. 
Redpack melayani door to door service 
di mana pengirim barang meminta 
diambil dan dapat pula diantar hingga 
ke alamat penerima.“
Redpack adalah produk baru dari Pelni 
yang merupakan bagian dari lini bisnis 
dalam memperkenalkan packaging dan 
standar labelling logistik. 
Redpack telah diluncurkan pada 15 
Agustus 2018 dengan bentuk kemasan 
kantong merah. Hal ini memberikan 
perbedaan dengan paket kiriman 
perusahaan lain."

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 lupa, ya, tenggat waktu tugas yang 
diberikan atasan sudah lewat. Atasan 
memang sengaja mendiamkan karena dia 
lelah mengingatkan Anda.
Keuangan : Banyak rezeki.
Asmara : Lagi bete .

Ada persoalan yang sebaiknya segera 
dibicarakan dengan anggota keluarga.Anda 
mengalami banyak kemajuan di bidang 
karier. Meski beberapa hal harus 
dikorbankan, tak ada yang perlu disesali. 
Semua ini demi masa depan yang lebih 
baik, kan?
Keuangan : Kalang kabut.
Asmara : Masih sensitif.

Tak perlu malu mengakui. Buka mata 
lebar-lebar sebab ada banyak kesempatan 
menghampiri. Mintalah saran dari orang 
dekat sebelum mengambil keputusan. 
Keuangan : Berhemat.
Asmara : Emosi negatif.

Saatnya menentukan segala sesuatu 
dengan memutuskan sendiri. Anda sudah 
dewasa dan tak sepatutnya terus-menerus 
bergantung kepada orang lain.Omong-
omong, cinta lama tampaknya bersemi 
kembali, tuntaskan segala urusan dengan 
Si Mantan.
Keuangan : Lebih teliti.
Asmara : Orang lama.

Minggu ini, Anda boleh sedikit bersenang 
hati, meskipun ada pihak yang merasa 
kecewa dengan keberhasilan Anda. Oh ya, 
cobalah lebih mendekatkan diri kepada-
Nya dan jangan lupa bersyukur atas segala 
berkah-Nya
Keuangan : Berinvestasi.
Asmara : Bagi waktu.

Jangan terburu-buru melibatkan orang lain 
untuk merealisasikan ide-ide 
Anda.Sebaiknya berkonsultasi dengan 
orang yang terpercaya dan ahli di 
bidangnya. Akan ada banyak pihak yang 
datang menawarkan hal-hal baru. 
Termasuk, peluang usaha. Lihat dulu dan 
pertimbangkan masing-masing pilihan. 

Siapa tahu Anda malah mendapatkan 
rezeki baru.
Keuangan : Ada kejutan.
Asmara : Beruntung.

 
 Anda sebaiknya memperhatikan 
penampilan minggu ini. Siapa tahu 
perubahan ini akan membawa optimisme 
yang selama ini mengendap. Dan, jangan 
sok tahu bila banyak orang mengadukan 
masalah kepada Anda supaya mereka tak 
makin murung.
Keuangan : Belanja!
Asmara : Meletup-letup.

 Jangan mengira hanya Anda yang paling 
unggul sebab hal ini bisa menjerumuskan 
Anda ke dalam kesombongan. 
Keuangan:  Tak ada masalah.
Asmara:  Butuh perhatian
.
Sudah saatnya Anda membuat 
keputusan.Tutup kuping saja dan 
usahakan kepala tetap dingin.Peluang 
masih terbuka lebar. Yuk, rekatkan 
hubungan bersamanya.
Keuangan : Tukar uang. 
Asmara : Awal baru.

 
Bila Anda sedang jenuh, lebih baik 
beristirahat dan menyimpan tenaga.Anda 
sepertinya harus menahan luapan 
kebahagiaan bila tak ingin terlalu kecewa 
di kemudian hariSemangat, ya!
Keuangan : Berlimpah.
Asmara : Makin menjauh.

Jangan biarkan “bibit-bibit” stres tumbuh 
subur dalam hidup Anda.Ada beberapa 
klien baru yang cenderung menyukai 
hasil kerja Anda. 
Meski demikian, jangan serta-merta 
menurunkan harga, ya!
Keuangan: Selalu hoki.
Asmara: Biasa-biasa saja.

 
Ada rezeki tak terduga. Bisa dari bonus 
atau cairnya invoice  yang sudah lama 
tertunda. Jangan lupa sisihkan untuk 
beramal, ya.
Keuangan:  Kas aman.
Asmara:  Beri hadiah.

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

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)



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

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

Internasional

 Gempa tektonik dengan magnitudo 4,2 
mengguncang Kabupaten Luwu Utara, 
Sulawesi Selatan pada Minggu (3/3).
Badan Meteorologi 
Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) 
menunjukkan informasi 
awal gempa bumi 
bermagnitudo 4,2 ini 
terjadi pada pukul 
08.49 WITA. 
Berdasarkan hasil 
pemodelan 
menunjukkan gempa 
bumi ini tidak berpotensi 
tsunami.Memperhatikan lokasi dan 
kedalaman hiposenter, gempa bumi ini 
masuk dalam klasfikasi gempa dangkat 
akibat aktivitas patahan Matano yang 
berdekatan dengan pusat 
epicenter.Pelaksana tugas Kepala 

Gempa Di Kabupaten Luwu Utara

BBMKG Wilayah IV Makassar, 
Joharman mengatakan gempa bumi ini 
dirasakan masyarakat di rampi III MMI, 

Masamba II 
MMI."Masyarakat 
diimbau agar tetap 
tenang dan tidak 
terpengaruh oleh isu 
yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan 
kebenarannya," ujar 
Pelaksana tugas Kepala 
BBMKG Wilayah IV 
Makassar, Joharman 

dalam keterangan resmi seperti dilansir 
Antara.Masyarakat juga bisa memantau 
informasi seputar gempa bumi lewat 
kanal muikasi resmi BMKG melalui 
Instagram, Twitter @infoBMKG, aplikasi 
di perangkat Android dan iOS, dan situs 
resmi BMKG.

Tanah Air

Otoritas Amerika Serikat (AS) 
menawarkan hadiah uang hingga US$ 
1 juta atau Rp 14 miliar untuk informasi 
yang mengarah pada identifikasi atau 
keberadaan putra Osama bin Laden 
yakni Hamza bin Laden.Pada Kamis 
(28/2), Departemen Luar Negeri AS 
menggambarkan Hamza bin Laden 
sebagai "pemimpin" di dalam al-Qaeda 
yang semakin menonjol dalam 
kelompok "teror" yang dituding AS.
Menurut Deplu AS, Hamza bin Laden 
telah merilis pesan audio dan video di 
internet yang menyerukan serangan 
terhadap negara Barat. Dia 
mengancam akan membalas dendam 
atas pembunuhan ayahnya oleh 
pasukan AS tahun 2011.
Osama bin Laden terbunuh tahun 2011 
dalam operasi rahasia yang dilakukan 
di Abbottabad, Pakistan di kompleks 

AS : Anak Osama Bin Laden US$ 1 Juta

tempat pemimpin al-Qaeda itu 
bersembunyi. Dia mengaku bertanggung 
jawab atas serangan 11 September 2001 
di Menara Kembar New York, serta 
serangan yang sama di Pentagon.
Serangan-serangan teror Osama 
dilakukan dengan menggunakan tiga 
pesawat penumpang yang dibajak oleh 
milisi al-Qaeda. 
Pesawat keempat, menuju Gedung Putih 
atau Capitol, jatuh di satu lapangan di 
Pennsylvania setelah penumpang 
berusaha merebutnya kembali dari para 
pembajak.
Hampir 3.000 orang terbunuh pada hari 
itu, termasuk warga dari sekitar 77 
negara.Hamza bin Laden dinyatakan 
sebagai "teroris global" oleh AS pada 
Januari 2017. Dengan pernyataan itu, 
otoritas melarang orang AS melakukan 
transaksi dengannya.

Tersedia Masakan Indonesia Siap Saji
Take Out and Catering

1429 Jackson Street
Philadelphia . PA 19145

215 - 309 - 3957
BUKA 7 HARI

 Senin - Sabtu 9am - 9pm

Minggu 11am - 6pm
website : www. mijoe chinese cuisine.com
Facebook / Instagram : mijoe chinese cuisine

Menu fy.com
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Jual Buku 

Kebijakan

 267 - 438 - 3084

AHOK
   Hubungi

APHI
AHOKER
Philadelphia

$100

Tanah Air

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump 
telah melancarkan serangan besar-
besaran terhadap penyelidik khusus 
Kementerian Kehakiman AS untuk kasus 
dugaan 
campur 
tangan 
Rusia 
dalam 
Pilpres 
2016, 
Robert 
Mueller. 
Kecaman 
dari Trump 
muncul 
menjelang 
Mueller 
menyerahk
an laporan 
final 
investigasi
nya yang 
telah berjalan selama lebih-kurang dua 
tahun kepada Kejaksaan Agung AS 
dalam beberapa hari mendatang.
Penyelidikan itu menyeret beberapa 
orang dekat Donald Trump ke meja 
dakwaan, dan banyak yang menduga 
bahwa pada akhirnya, Mueller akan ikut 
mendakwa sang presiden nantinya.
Tapi, Trump telah mengkritik penyelidikan 
penasihat khusus itu sebagai 'perburuan 
penyihir' dan sengaja mencari-cari 
'kesalahan' untuk menjatuhkannya.
"Sayangnya, kamu menempatkan orang 
yang salah dalam beberapa posisi dan 
mereka meninggalkan orang untuk waktu 
yang lama yang seharusnya tidak ada di 
sana dan tiba-tiba mereka mencoba 
mengeluarkanmu dengan omong 
kosong," kata presiden menyerang 
Mueller dalam sebuah pidato terbarunya 
pada Sabtu 2 Maret 2019, seperti dikutip 
dari BBC (3/3).Pidato yang berlangsung 
lebih dari dua jam juga termasuk 
serangan tajam terhadap mantan Jaksa 
Agung Jeff Sessions, mantan kepala FBI 
James Comey, Partai Demokrat dan 
mereka yang mengkritik terhadap 

Trump Bantah Campur Tangan Rusia
pendekatan kebijakan luar negerinya 
ke Korea Utara.Presiden berulang kali 
mengatakan bahwa Mueller 'tidak 
pernah menerima pemungutan suara', 

begitu pula 
Wakil Jaksa 
Agung Rod 
Rosenstein, 
yang 
menunjuk 
Mueller untuk 
posisinya. 
Rosenstein 
berencana 
mundur pada 
Maret 2019 
karena kerap 
menerima 
serangan kritik 
dari Trump.
Trump juga 
menuduh 
Mueller 

sebagai 'teman baik' mantan kepala 
FBI James Comey, dan mengejek 
mantan jaksa agung Jeff Sessions, 
yang dipecatnya pada November 
2018 lalu.
Dia mengatakan Sessions "lemah dan 
tidak efektif dan dia tidak melakukan 
apa yang seharusnya dia lakukan."
Presiden Donald Trump juga 
membela pertemuan puncaknya 
dengan pemimpin Korea Utara Kim 
Jong-un, mengatakan kepada orang 
banyak bahwa mereka telah membuat 
'banyak kemajuan' dan mengatakan 
negara itu memiliki masa depan yang 
luar biasa, cemerlang.

Private Tutoring Harpa / Piano
(any age) by Jessica, every
Saturday evening.
Call : 267-312-1957

Disewakan : 2 rumah di 64 st dan
Lindbergh @ 3 kt / 1 km  dekat
bus stop ke segala jurusan.
Hub : Eddy 267 - 709 - 9560
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Hubungi 

Ahokers Philadelphia
APHI

$25

Mulai 03 / 03 / 2019
Pasang Iklan
Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu
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