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bersambung ke hal 3Hubungi : 267 - 235 - 3359 Hari Ini Awal Pergantian Jam 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera 
ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, 
Lampung, 
Jumat 
(8/3/2019). 
Peresmian 
dilakukan 
di depan 
Gerbang 
Tol Natar, 
Kelurahan 
Tanjungsar
i, 
Kecamata
n Natar, 
Kabupaten 
Lampung 
Selatan. 
Tol ini 
merupakan 
tol 
terpanjang di Indonesia yang 
diresmikan Jokowi. Sebelumnya ruas 
tol terpanjang yang pernah diresmikan 
oleh Jokowi pada tahun 2015 lalu 

adalah tol cikopo palimanan (cipali) 
sepanjang 116,75 km. kemudian disusul 
ruas tol trans sumatera, tol ini merupakan 

salah satu tol 
terpanjang di 
Indonesia 
yang 
memiliki 
panjang 
140,9 km. 
Pukul 07.10 
WIB, 
Presiden 
Jokowi 
bertolak dari 
Landasan 
Udara TNI 
AU Halim 
Perdanakus
uma, Jakarta 
Timur. 
Presiden 

Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana. 
Turut hadir Menteri BUMN Rini 
Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan 

Trans Sumatera
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Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki 
Hadimuljono, Menteri Perhubungan 
Budi Karya Sumadi dan Direktur 
Utama Pt Hutama Karya (Persero) 
Bintang Perbowo. Setibanya di Bandar 
Udara Radin Inten II, Lampung, 
Presiden Jokowi langsung meninjau 
Terminal Baru Bandar Udara 
Internasional Radin Inten II. Setelah 
meninjau terminal baru tersebut, 
Presiden Jokowi menandatangani 
prasasti sebagai tanda diresmikannya 
Terminal Baru Bandar Udara 
Internasional Radin Inten II dan 
Peresmian Terminal Baru Bandar 
Udara Silampari, Kota Lubuklinggau. 
Setelah itu, Presiden dan Ibu Iriana 
bersama rombongan melanjutkan 

perjalanan menuju Gerbang Tol Natar di 
Kelurahan Tanjungsari, Lampung Selatan. 
Presiden Jokowi meresmikan Jalan Tol 
Bakauheni-Terbanggi Besar Segmen 
Bakauheni-Lematang dan Segmen 
Kotabaru-Terbanggi Besar. Peresmian 
dilakukan di Gerbang Tol (GT) Natar yang 
ditandai dengan penekanan tombol sirene 
dan penandatanganan prasasti. “Ini 
adalah babak pertama yang kita 
resmikan, dan kita harapkan nantinya di 
bulan Juni 2019, Bakauheni sampai di 
Palembang juga akan segera tersambung 
dengan jalan tol. Lebih panjang lagi. 
Berarti 350 kilometer. Hari ini akan kita 
resmikan ruas jalan tol terpanjang yang 
pernah saya resmikan, sepanjang 143 
km. Ini adalah babak pertama yang kita 
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resmikan" kata Presiden. Menurut 
Presiden, pembebasan lahan untuk 
jalan tol ini begitu cepat, "Saya lihat 
Lampung bisa dijadikan contoh dalam 
pembebasan lahan begitu sangat 
cepat. Ada yang bertanya kepada 
saya, ini adalah bagian dari Lampung 
sampai ke Aceh, kapan kira-kira 
Lampung sampai ke Aceh ini 
sambung. Insya Allah Lampung 
sampai ke Aceh tersambung tahun 
2024" ungkap Presiden. Keberhasilan 
pembebasan tanah ini tentu saja tidak 
terlepas dari kerja keras jajaran Kantor 
Pertanahan sebagai pelaksana 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan umum serta 
pemangku kepentingan terkait. Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional dalam 
kesempatan yang sama mengatakan 
bahwa keberhasilan pembebasan 

tanah ini adalah hasil kerja bersama. 
"BPN tidak sendiri, keberhasilan 
pengadaan tanah ini dengan bantuan 
penuh pemerintah daerah" ujar Sofyan 
A. Djalil. Bambang Hendrawan, Kepala 
Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung 
menyampaikan bahwa proses 
pengadaan tanah tol ini telah selesai. 
"Tanah masyarakat telah dibayarkan, 
yang masih bermasalah kita konsinyasi, 
kendala pengadaan tanah ini sengketa 
pemilikan” ujar Bambang Hendrawan. 
Dikarenakan waktu peresmian Seorang 
ibu-ibu Nur Halimah nekat menerobos 
pengamanan Paspampres dan naik ke 
panggung peresmian. Ia langsung 
duduk bersimpuh di hadapan Presiden 
Joko Widodo dan curhat soal masalah 
pembebasan lahan miliknya. Hal itu 
terjadi saat Jokowi meresmikan jalan tol 
Trans Sumatera ruas Bakauheni-
Terbanggi Besar, di Gerbang Tol Natar, 
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ra usah 

Lampung Selatan, Jumat pagi. Jokowi 
pun menundukkan badannya untuk 
mendengar curahan hati ibu tersebut. 
Kepala Negara lalu meminta ibu itu 
berdiri, namun ia tetap duduk sambil 
terus berbicara. Akhirnya asisten ajudan 
Presiden, Syarief, membantu 
mengangkat ibu itu. Namun ibu itu justru 
jatuh pingsan dan akhirnya diangkut ke 
tenda di samping panggung. Seusai 
makan siang, Jokowi sempat bertemu 
Nur Halima untuk membicarakan 
masalah yang diadukan. Presiden Joko 
Widodo menjelaskan persolan Ibu Nur 
Halimah yang nekat menemuinya saat 
peresmian. Kepada Jokowi, ibu itu 
mengaku tanahnya belum dibayar. 
"Nanti akan segera diselesaikan lewat 
BPN dan BUMN yang berkaitan dengan 
jalan tol itu. Segera diselesaikan. 

Uangnya sudah ada di konsinyasi 
(dititipkan di pengadilan) kok," "Bukan 
hanya satu orang seperti Bu Halimah, 
enggak. Ada banyak yang lain yang 
mengalami hal sama. Program besar 
seperti itu ribuan orang yang terkena 
proyek jalan. Sehingga satu, dua orang 
secara khusus harus kita selesaikan," 
kata Presiden Jokowi usai silahturahim 
dengan petani karet se-Sumatera 
Selatan di perkebunan rakyat Desa 
Lalang Sembawa, Kecamatan 
Sembawa, Kabupaten Banyuasin, 
Sabtu (9/3/2019). Respons Jokowi pun 
sangat cepat. Jokowi menceritakan 
mengenai hal ini dengan sangat jelas. 
Ada beberapa hal yang tercecer. Jokowi 
mengatakan dengan jelas. Ia tidak 
menganggap dan mengaku bahwa 
dirinya dan pemerintahannya sebuah 
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pemerintahan yang sempurna. Cacat itu 
pasti ada. Tapi reformasi birokrasi tetap 
berjalan. Justru dengan adanya ini, 
reformasi birokrasi berjalan dengan 
sangat baik. Di sinilah peranan 
demokrasi. Demokrasi menjadikan 
pemerintah semakin sempurna sehari 
demi sehari. Saat ini, ruas Tol 
Bakauheni-Terbanggi sepanjang 140,7 
km, baru Paket 1 Bakauheni-Sidomulyo 
yang beroperasi. Mulai besok, Paket 2 
Sidomulyo-Kotabaru, Paket 3 Kotabaru-
Metro dan Paket 4 Metro-Terbanggi 
Besar akan dioperasikan secara penuh. 
Tersambungnya tol ini sudah jelas akan 
memberi dampak positif terutama untuk 
mobilitas masyarakat di pulau 
Sumatera, serta memperlancar arus 
logistik dengan waktu tempuh yang 
lebih singkat dan biaya pun lebih 
terjangkau. Jalan tol ini membentang 
dari Kabupaten Lampung Selatan, 

Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten 
Lampung Tengah. Gubernur Provinsi 
Lampung, Muhammad Ridho Ficardo 
dalam sambutannya menyampaikan 
bahwa tol Bakauheni-Terbanggi Besar ini 
sangat bermanfaat untuk masyarakat 
Lampung dan masyarakat Pulau Sumatra 
pada umumnya. Mengingat Lampung 
adalah pintu masuk Sumatera dari Pulau 
Jawa. Jalan Tol Trans Sumatera ini 
sangat strategis banget karena 
merupakan bagian dari Asian Highway 
Network, sehingga dapat memperlancar 
ekspor ke Asia dan menjadi perangsang 
pertumbuhan ekonomi nasional. 
Pembangunan tol ini digarap oleh 
Hutama Karya yang menggarap 24 ruas 
Tol Trans-Sumatera sepanjang 2.770 km, 
dengan prioritas 8 ruas sepanjang 644 
km. Pembangunan Tol Trans Sumatera 
ruas Bakauheni-Terbanggi Besar 
menelan biaya sebesar Rp 16,8 triliun, di 
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mana porsinya 52% berasal dari ekuitas 
melalui PMN sebesar Rp 2,217 triliun, 
dan obligasi yang diterbitkan Hutama 
Karya sebesar Rp 6,5 triliun. Sisanya 
yang 48% melalui pinjaman dari 7 
Bank, yaitu Bank Mandiri, BNI, BCA, 
CIMB Niaga, Maybank, Bank Permata, 
dan Bank ICBC, dengan total pinjaman 
sebesar Rp 8,078 triliun. Peletakan batu 
pertama Tol Bakauheni-Terbanggi Besar 
dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 
30 April 2015 lalu, sekaligus menjadi 
tonggak awal pengerjaan Tol Trans 
Sumatera yang menghubungkan 
Lampung-Aceh sepanjang lebih kurang 
2.700 Km, termasuk 3 lintas 
penghubungnya. Dan kurang dari 4 
tahun akhirnya tol ini bisa diselesaikan 
pembangunannya. Sebelumnya pada 
tahun 2007 telah diselesaikan desain 
Tol Trans Jawa oleh Kementerian PUPR 
bersama KOICA (Korean International 
Cooperation Agency) dilanjutkan 
dengan keluarnya Perpres No. 100 

tahun 2014 tentang Percepatan 
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. 
Penandatanganan Perjanjian 
Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Tol 
Bakaheuni - Terbanggi Besar dilakukan 
pada 4 September 2015 dan terbitnya 
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada 
Mei 2016. Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono mengatakan untuk ruas tol 
selanjutnya yakni Terbanggi Besar - 
Pematang Panggang - Kayu Agung - 
Palembang (189,2 Km) ditargetkan pada 
Juni 2019 bisa fungsional. Tol ini terdiri 
atas 2 (dua) seksi yakni Seksi 1 
Terbanggi Besar-Pematang Panggang 
(112,2 Km) dengan progres konstruksi 
89,06 % dan Seksi 2 Pematang 
Panggang-Kayu Agung (77 Km) dengan 
progres konstruksi 90,80 %. Setelah 
diresmikan, Tol Bakauheni-Terbanggi 
Besar sudah bisa digunakan tanpa tarif 
selama dua minggu. Nah buat warga 
Sumatera yang penasaran bagaimana 
rasanya, silahkan dicoba. Ruas Tol 
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Bakauheni-Terbanggi Besar 
dikerjakan melalui sinergi antar 
BUMN, yakni PT. Hutama Karya 
dengan empat BUMN konstruksi yaitu 
PT. PP, PT. Waskita Karya, PT. Adhi 
Karya, dan PT. Wijaya Karya. Nilai 
investasi sebesar Rp 16,7 miliar 
dengan porsi modal atau ekuitas 
sebesar 51,9 % dan 48,1 % dipenuhi 
melalui skema pinjaman investasi dari 
tujuh bank dan PT Sarana Multi 
Infrastruktur (Persero). Tol Bakaheuni 
- Terbanggi Besar dilengkapi dengan 
fasilitas Tempat Istirahat dan 
Pelayanan (TIP) Jalan Tol atau Rest 
Area yang dilengkapi fasilitas SPBU, 
toilet, mushola, restoran/tempat 
makan, fasilitas isi ulang (top up) uang 
elektronik. Rest area juga menjadi 
pendukung ekonomi lokal yang 
memasarkan produk-produk lokal. 
Selain itu disediakan juga sarana 
pelayanan lalu-lintas yang lengkap 
seperti Patroli Jalan Raya (PJR), 
mobil derek, ambulans, hingga mobil 
rescue untuk menjamin keselamatan 
dan kenyamanan pengendara. 
Dengan beroperasinya Tol Trans 
Sumatera ini, maka dengan demikian 
secara otomatis pertumbuhan 
ekonomi dan daya saing akan 

meningkat. Bagi Anda yang belum tahu, 
propinsi Sumatera merupakan kontributor 
produsen terbesar beberapa komoditas 
utama di Indonesia. Itulah sebabnya 
kenapa Presiden Jokowi terus 
menggenjot pembangunan insfrastruktur 
di sana untuk menurunkan biaya logistik, 
sehingga mampu meningkatkan daya 
saing dengan propinsi lain dan lebih 
kompetitif. Selain itu, tol Trans Sumatera 
juga tidak hanya memberikan dampak 
penambahan infrastruktur jalan melalui 
jalan tol, akan tetapi juga akan 
merangsang pertumbuhan kawasan 
industri di sekitarnya. Supaya Anda tahu 
saja, ada enam Kawasan Industri di 
propinsi Sumatera, yaitu Kawasan Industri 
Dumai, Kawasan Industri Bengkalis, 
Kawasan Industri Jambi Kemingking, 
Kawasan Industri Way Pisang, Kawasan 
Industri Tanggamus, dan Kawasan 
Industri Tenayan. Dan yang lebih mantap 
lagi, pada Lebaran 2019 nanti rute 
Bakauheni-Palembang sudah dapat 
ditempuh melalui jalan Tol Trans 
Sumatera hanya dalam tempo waktu lima 
sampai enam jam saja. Sebelumnya, 
waktu yang dibutuhkan bisa tembus 
sampai dua belas jam. Mantap, kan? 
Pengadaan tanah tol ini menggunakan 
mekanisme Undang-undang No 2 Tahun 
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2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum beserta peraturan 
pelaksanaannya. Dengan peraturan 
ini, pengadaan tanah dapat terencana 
dengan baik sesuai dengan jadwal 
waktu yang telah ditetapkan, namun 
tetap mengedepankan prinsip 
kemanusiaan, demokratis, dan adil. 
Tujuan pembangunan infrastruktur 
jalan ruas tol ini adalah untuk 
memberikan sarana lalu lintas pulau 
sumatera agar segala aktifitas dapat 
memudahkan aktivitas masyarakat. 
Pembangunan tol ini juga merupakan 
program Jokowi selama terpilih jadi 
presiden. Sudah banyak yang 
rampung selama 4 tahun 
pemerintahannya. Menurut informasi 
jalan tol trans Sumatera direncanakan 

tarif cukup ringan yang diusulkan yaitu 
Rp 840 per kilometer. Usulan itu masih 
bersifat sementara karena belum resmi, 
jika usulan itu disetujui maka akan 
diputuskan secara resmi melalui SK 
menteri PUPR. Setelah resmi tarif 
ditetapkan maka sepertinya pengguna 
jalan tol akan dikenakan biaya. Karena 
ini baru peresmian jadi ini merupakan uji 
coba penggunaan, sementara waktu tarif 
bebas. Manfaat jalan tol sumatera ini 
akan mempermudah pengiriman logistik 
berbagai daerah di sumatera, 
meminimalisir biaya pengiriman. 
Sehingga arus perekonomian terus 
berkembang dan lapangan pekerjaan 
bisa meningkat karena infrastruktur 
sudah memadai dan mudah akses. Ini 
merupakan langkah untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan 

perkembangan suatu daerah dengan 
berbagai sistem sudah bisa terjangkau. 
Apa lagi didaerah tertinggal setidaknya 
bisa berkembang dengan mudahnya 
dijangkau oleh para investor. Adanya tol 
trans Sumatera ini, segala distribusi 
barang dan jasa menjadi mudah demi 
memajukan suatu daerah. Dan juga 
bisa berdampak pada lapangan 
pekerjaan terbuka luas untuk pencari 
kerja. Pembangunan tol ini terus 
digenjot agar rampung, karena kalau 
sudah rampung pertumbuhan ekonomi 
semakin meningkat dan dapat 
berdampak positif bagi masyarakat 
setempat. Ibu Nur Halimah, sang ibu itu 
pun akhirnya sadar, mendapatkan 
perawatan dan menjadi orang yang 

diberitakan. Pemberitaan ini menjadi 
bunga-bunga harum yang ada di dalam 
kepemimpinan periode pertama 
Jokowi. Satu kali lagi Jokowi 
memimpin, tangisan sang ibu tentu 
akan berubah menjadi senyuman, 
puas melihat Tol terpanjang di 
Indonesia yang diresmikan oleh 
Jokowi. Ibu itu akan menjadi nenek 
yang menceritakan kepada cucu-
cucunya, bahwa waktu itu, dia pernah 
menerobos penjagaan presiden. Meski 
akhirnya tak sadarkan diri.  Ayo kawan 
bantu ibu Nur halimah mewujudkan 
impiannya supaya tol Lampung – Aceh 
terwujud 2024 dengan mengantar 
Jokowi sekali lagi. Terima kasih 
Jokowi.
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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

Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. 
Termasuk di rumah. Dapur adalah area 
rumah yang paling sering terjadi 
kecelakaan. Salah satu kecelakaan yang 
paling sering terjadi adalah luka tersiram 
air atau minyak panas. Perlu 
penanganan yang tepat dalam 
memberikan pertlongan pertama saat 
tersiram minyak panas. Mengoleskan 
bahan-bahan yang tidak 
direkomendasikan bisa membuat luka 
menjadi semakin parah.
Berikut pertolongan pertama pada orang 
yang tersiram minyak panas:
1. Redakan nyeri dengan air mengalir
Redakan rasa nyeri panas pada kulit 
yang terkena minyak panas 
menggunakan air mengalir dari kran. Air 
dengan suhu ruang  dapat membantu 
menetralisir kulit akibat luka bakar. 
Lakukan hal ini minimal 10 hingga 20 
menit, hingga rasa nyeri akibat luka itu 
berkurang. Untuk menghilangkan noda 
minyak, daripada menggunakan sabun 
antiseptik, gunakan sabun yang 

Mengatasi Tersiram Minyak Panas

mengandung moisturizer lalu kembali 
bilas dengan air mengalir. Hindari 
menggosok kulit dengan kencang. 
Jangan pernah mengoleskan pasta 
gigi dan kecap di atas luka yang 
terbakar.
2. Lindungi dengan kain kasa
Setelah kering, tutup bagian luka 
dengan kain kasa kering, supaya 
terhindar dari bakteri dan  kuman yang 
dapat menyebabkan luka  membusuk.
3. Periksa ke tim medis
Segera cari pertolongan medis 
terutama saat kulit melepuh. Jangan 
dipecah atau dikelupas agar terhindar 
dari infeksi.
4. Jaga kebersihan kulit
Meskipun salah satu anggota tubuh 
mengalami luka bakar, namun Anda 
tetap harus menjaganya agar bersih. 
Tetaplah mandi 2 kali sehari agar kulit 
terjaga kebersihannya. Jika dokter tak 
melarang, biarkan luka terbilas oleh air 
yang mengalir dan gunakan sabun 
pelembap kulit terpercaya.
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Jantung merupakan salah satu organ 
tubuh yang sudah bekerja dengan baik 
sejak Anda di dalam kandungan. Hingga 
Anda tua pun, organ ini menjadi salah 
satu organ penting untuk menopang 
hidup Anda. Kerusakan kecil saja, dapat 
membuat kerja jantung terganggu.
Ada banyak cara untuk menjaga 
kesehat
an 
jantung, 
seperti 
olahrag
a teratur 
dan 
mengon
sumsi 
makana
n sehat. 
Sebalik
nya, 
ada 
juga 
hal-hal 
yang 
dapat 
merusa
k jantung, seperti minimnya aktivitas 
dan konsumsi makanan yang tak sehat. 
Beberapa makanan yang dapat 
membahayakan kesehatan jantung 
Anda, antara lain:
1. Sup instan
Tahukah Anda, bahwa sup yang Anda 
makan di restoran cepat saji atau sup 
instan yang Anda beli dalam kemasan 
banyak mengandung sodium? Sodium 
ini lama kelamaan akan merusak arteri 
yang dapat memicu serangan jantung. 
Untuk menghindari hal tersebut, Anda 
dapat memasak sendiri sup di rumah 
dengan memanfaatkan bahan-bahan 
alami. Tambahkan bumbu dapur untuk 
menambah kelezatan sup buatan Anda.
2. Ayam goreng
Ayam goreng yang terdapat di restoran 
cepat saji bisa mengandung lemak 
hingga 63 gram, 350mg kolesterol dan 
920 kalori. Jumlah kalori yang terlalu 
besar ini dapat mengganggu kesehatan 

Makanan Pemicu Penyakit Jantung

jantung.
3. Steak
Siapa yang bisa menahan diri dari 
lezatnya potongan steak yang 
dihidangkan di atas hot plate? Dijamin 
Anda pasti tidak segan untuk segera 
melahapnya. Sayangnya, kelezatan yang 
dimiliki steak juga membawa 594 kalori, 

18,5gram 
lemak dan 
191 
kolesterol. 
Jika terlalu 
sering 
mengonsu
msinya, 
bisa 
dipastikan 
zat-zat ini 
mampu 
memperle
mah 
ketahanan 
jantung 
Anda.
4. Blended 
coffee

Blended coffee yang mungkin menjadi 
minuman wajib Anda sehari-hari, 
nyatanya tidak selalu membawa 
kebahagiaan. Di dalam segelas blended 
coffee terdapat campuran sirup, gula, 
dan whipped cream yang mengandung 
tinggi kalori. Konsumsi terlalu banyak 
kalori akan memicu kegemukan yang 
pada akhirnya dapat mengganggu 
kesehatan jantung.
5. Pizza
Pizza merupakan salah satu makanan 
yang wajib hadir di setiap perayaan. 
Dengan berbagai macam topping, pizza 
mampu menjadi makanan favorit oleh 
hampir setiap orang di dunia. Namun 
lagi-lagi, terlalu banyak konsumsi pizza 
juga tidak baik untuk kesehatan jantung 
Anda. Kandungan karbohidrat dan 
sodium yang tinggi di dalam sepotong 
pizza sangat cukup merusak organ 
jantung dan menambah kadar kolesterol 
di dalam tubuh Anda.

Internasional 

Pihak maskapai Ethiopian Airlines 
dengan pesawat Boeing 737 tujuan 
Nairobi yang mengangkut 149 
penumpang dan delapan kru, dilaporkan 
jatuh pada Minggu (10/3) pagi waktu 
Ethiopia.Pesawat dengan nomor 
penerbangan ET 302 tersebut jatuh di 
dekat kota Bishoftu, 62 kilometer di 
tenggara ibukota Addis Ababa. 
Pihak maskapai menyebut pihaknya 
telah memastikan pesawat yang jatuh 
tersebut berjenis Boeing 737-800 MAX 
dengan angka registrasi ET-AVJ.
Pesawat tersebut meninggalkan 
Bandara Bole di Addis Ababa pada pukul 
08.38 pagi waktu setempat, sebelum 
kehilangan kontak dengan menara 
pengawas, beberapa menit kemudian 
pada 08.44 pagi."Operasi pencarian dan 
penyelamatan tengah dilakukan dan 
kami belum bisa mengonfirmasi 

Pesawat Ethiopian Airlines Jatuh, 149 Tewas

informasi tentang penumpang yang 
selamat atau korban yang mungkin 
ada," kata pihak maskapai dalam 
pernyataannya.Kantor Perdana 
Menteri Ethiopia mengucapkan 
belasungkawa melalui unggahan di 
Twitter kepada keluarga penumpang 
pesawat tersebut. Akan tetapi, pihak 
pemerintah tidak menyampaikan hal 
lebih detail.Pesawat yang dimiliki oleh 
pemerintah Ethiopia tersebut 
merupakan salah satu perusahaan 
transportasi terbesar di Afrika, 
berdasarkan jumah armada yang 
dimiliki.Maskapai tersebut dilaporkan 
telah mengangkut 10,6 juta 
penumpang pada tahun 
lalu.Kecelakaan besar terakhir kali 
terjadi pada Januari 2010 lalu kala 
sebuah penerbangan dari Beirut 
gagal terbang usai lepas landas.

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

MIJOE  MART PHILLY
TOKO INDONESIA

 #MMP
Grand Opening

Menyediakan :
- Kebutuhan sehari - hari produk
  Indonesia
- Camilan - camilan Indonesia
- Masakan Indonesia siap saji
- Masakan Indonesia siap pilih
  (Buffet)
- Pengiriman ke luar kota dengan  
  menggunakan UPS

- Jasa antar South Philly $20 keatas
- Menerima penitipan makanan
- Undian berhadiah untuk pembelian 
  $20 keatas
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Internasional 

Pihak maskapai Ethiopian Airlines 
dengan pesawat Boeing 737 tujuan 
Nairobi yang mengangkut 149 
penumpang dan delapan kru, dilaporkan 
jatuh pada Minggu (10/3) pagi waktu 
Ethiopia.Pesawat dengan nomor 
penerbangan ET 302 tersebut jatuh di 
dekat kota Bishoftu, 62 kilometer di 
tenggara ibukota Addis Ababa. 
Pihak maskapai menyebut pihaknya 
telah memastikan pesawat yang jatuh 
tersebut berjenis Boeing 737-800 MAX 
dengan angka registrasi ET-AVJ.
Pesawat tersebut meninggalkan 
Bandara Bole di Addis Ababa pada pukul 
08.38 pagi waktu setempat, sebelum 
kehilangan kontak dengan menara 
pengawas, beberapa menit kemudian 
pada 08.44 pagi."Operasi pencarian dan 
penyelamatan tengah dilakukan dan 
kami belum bisa mengonfirmasi 

Pesawat Ethiopian Airlines Jatuh, 149 Tewas

informasi tentang penumpang yang 
selamat atau korban yang mungkin 
ada," kata pihak maskapai dalam 
pernyataannya.Kantor Perdana 
Menteri Ethiopia mengucapkan 
belasungkawa melalui unggahan di 
Twitter kepada keluarga penumpang 
pesawat tersebut. Akan tetapi, pihak 
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berdasarkan jumah armada yang 
dimiliki.Maskapai tersebut dilaporkan 
telah mengangkut 10,6 juta 
penumpang pada tahun 
lalu.Kecelakaan besar terakhir kali 
terjadi pada Januari 2010 lalu kala 
sebuah penerbangan dari Beirut 
gagal terbang usai lepas landas.

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

MIJOE  MART PHILLY
TOKO INDONESIA

 #MMP
Grand Opening

Menyediakan :
- Kebutuhan sehari - hari produk
  Indonesia
- Camilan - camilan Indonesia
- Masakan Indonesia siap saji
- Masakan Indonesia siap pilih
  (Buffet)
- Pengiriman ke luar kota dengan  
  menggunakan UPS

- Jasa antar South Philly $20 keatas
- Menerima penitipan makanan
- Undian berhadiah untuk pembelian 
  $20 keatas
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Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan 
menghadiri peresmian jembatan gantung 
Situgunung di Taman Nasional Gunung 
Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi 
pada Sabtu (9/3). Jembatan kebanggaan 
warga Sukabumi ini memiliki panjang 
243 meter dan lebar 1,2 meter, yang 
menjadikannya sebagai jembatan 
gantung terpanjang di Asia Tenggara.
"Terimakasih Situgunung Suspension 
Bridge ini telah dikerjakan dengan bagus 
dan terimakasih juga kepada 
Kementerian LHK, PT Fontis Aquam 
Vivam yang merupakan badan usaha 
swasta yang mengembangkan wisata di 
sini," sambut Menko Luhut di lokasi 
acara.Menko Maritim Luhut Binsar 
Panjaitan Resmikan Jembatan Situ 
Gunung IstimewaPemerintah 
mendukung pembangunan obyek wisata 
seperti jembatan gantung tersebut 
karena sejalan target untuk menjadikan 
pariwisata sebagai pemberi sumbangan 

Jembatan Gantung Terpanjang Se Asia Tenggara

Tanah Air

devisa negara terbesar.
Sesuai kewenangan yang diantaranya 
membawahi sektor pariwisata dan 
perhubungan,
 Menko Luhut memaparkan strateginya 
untuk membangun daerah Selatan 
Pulau Jawa khususnya Kabupaten 
Sukabumi.
Salah satunya dengan membangun 
konektifitas transportasi yang sangat 
vital diperlukan untuk memajukan 
wisata. "Apapun yang kita kerjakan di 
sini, nanti kalau tidak ada angkutan 
yang bagus, orang tidak akan mau 
datang," ujarnya.Menko Luhut 
menjelaskan berbagai upaya 
pemerintah mengenai pembangunan 
infrastruktur pendukung yang sudah 
dan sedang dilaksanakan, diantaranya 
pembangunan jalan tol yang 
menghubungkan berbagai wilayah di 
kabupaten terluas di Jawa Barat itu 
dengan provinsi lain."Program jalan tol 

 Warga negara Amerika Serikat (AS) 
yang bepergian ke Eropa harus 
menggunakan visa pada tahun 2021. 
Pada Jumat (8/3), Uni Eropa 
mengumumkan bahwa pelancong asal 
AS harus memiliki jenis visa baru yakni 
Sistem Informasi Perjalanan dan 
Otorisasi Eropa atau ETIAS - untuk 
mengunjungi Wilayah Schengen Eropa.
Wilayah Schengen adalah zona dari 26 
negara Eropa yang tidak memiliki 
perbatasan internal. Hal ini 
memungkinkan orang untuk bergerak 
secara bebas, termasuk negara-negara 
seperti Spanyol, Prancis, Yunani, 
Jerman, Italia, dan Polandia.
Saat ini, warga AS masih dapat 
melakukan perjalanan ke Eropa hingga 
90 hari tanpa visa. Untuk mengajukan 
ETIAS, menurut UE, warga negara AS 
akan memerlukan paspor yang valid, 
akun email dan kartu kredit atau debit. 
Anak di bawah umur, kata situs UE itu, 
masih hanya memerlukan paspor 
normal untuk bepergian setelah visa 
diberlakukan.Uni menyatakan bahwa 
visa ETIAS berlaku selama tiga tahun 
dan memungkinkan orang Amerika 
untuk memasuki Area Schengen 
sebanyak yang diperlukan.Di situs 
internet ETIAS, Uni Eropa menyatakan 

baru-baru ini memutuskan untuk 
meningkatkan tingkat keamanan demi 
menghindari masalah lebih lanjut dengan 
migrasi ilegal dan terorisme.
Amerika Serikat telah berselisih dengan 
Parlemen Eropa UE dan Komisi Eropa 
mengenai visa untuk Bulgaria, Kroasia, 
Polandia, Rumania, dan Siprus. 
Wisatawan di lima negara tersebut 
adalah negara- negara UE yang diminta 
AS untuk mengajukan visa.
Pada tahun 2016, Komisi Eropa pertama-
tama merilis satu laporan yang 
menyerukan AS untuk memberikan 
status bebas visa yang sama ke lima 
negara tersebut sebagai mana ke 23 
negara Uni Eropa lainnya.Pemberian 
visa itu akan dibalas dengan imbalan 
bagi warga negara AS yang 
mempertahankan status bebas visa yang 
sama di Area Schengen. Aturan UE 
membutuhkan perlakuan yang sama 
untuk semua negara anggota.
Laporan itu juga mengindikasikan, bahwa 
komisi UE ingin menunggu sampai 
setelah Donald Trump dipastikan 
menjabat presiden untuk mendorong 
timbal balik visa penuh. Pada Juni 2018, 
Parlemen UE memberikan suara 
mendukung Komisi mewajibkan visa 
pada warga AS.

Uni Eropa : 2021 Wisman AS Harus Punya Visa

Amerika

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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Ciawi ke Sukabumi itu sudah 21 tahun 
mangkrak. Sekarang tahap 1 sudah 
selesai dan akan terus dikejar (karena) 
Presiden mau (supaya dapat 
diselesaikan) tahun 2021. Itu jalan tol 
harus jadi sampai ke Pelabuhan Ratu 
dan juga nanti ke Cianjur sehingga 
betul-betul daerah ini menjadi kawasan 
yang bagus. 
Jalan itu di selatan itu supaya 
menghubungkan dari Banten terus 
selatan sampai nanti ke Sukabumi 
sehingga ekonomi di sini akan tumbuh," 
tuturnya.Selain jalan darat, Menko 
Luhut juga mendorong pembangunan 
bandar udara di Sukabumi dapat lebih 
diakses oleh para pelancong. "Saya 
dorong betul lapangan terbang yang di 
Sukabumi itu supaya selesai tahun ini. 
Dan ini bukan bicara akan-akan. Ini 
sudah kita mulai," pungkasnya.
Hal demikian disambut baik dan sangat 
diapresiasi oleh Bupati Sukabumi 
Marwan Hamami yang mewakili 
masyarakat Sukabumi. Menurutnya, 

berbagai upaya pemerintah yang 
disampaikan oleh Menko Luhut sangat 
dinantikan oleh 
masyarakat."Pembangunan infrastruktur 
di wilayah kami jelas-jelas sangat 
membantu dan meningkatkan 
perekonomian masyarakat, apalagi nanti 
apabila jalan tol tahap 3 selesai, tentunya 
ini akan mengurangi kemacetan parah 
yang kerap kali dialami masyarakat yang 
dampaknya tentu akan meningkatkan 
pula kunjungan wisata ke wilayah 
Sukabumi," tutur Bupati Marwan.
Seperti diketahui, Indonesia juga memiliki 
jembatan lain yang tak kalah 
membanggakan. 
Di saat, Amerika Serikat memiliki 
jembatan suspensi tertua yakni Jembatan 
Brooklyn yang selesai dibangun tahun 
1883, Indonesia punya jembatan yang 
lebih tua yakni jembatan lama Kediri 
'Brug Over den Brantas te Kediri'. 
Jembatan dengan konstruksi besi 
pertama di Jawa ini diresmikan pada 18 
Maret 1869.

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
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo 
Subianto mengaku bertekad membuka 
lapangan kerja seluas-luasnya untuk 
masyarakat Indonesia. Hal itu ia 
sampaikan saat bersilaturahim dengan 
kiai dan ulama serta masyarakat di 
Pondok Pesantren Darussalam, Garut, 
Jawa Barat, Sabtu (9/3/2019). Awalnya, 
Prabowo menyapa anak-anak muda 
Garut di Pondok Pesantren Darussalam. 
Ia bertanya apakah mereka sudah 
memiliki pekerjaan.
 "Anak-anak muda Garut, sudah punya 
pekerjaan belum? Gimana mau dapat 
pacar kalau nganggur," kelakar Prabowo 
disambut tepuk tangan ribuan 
masyarakat yang hadir.Ketua Umum 
Partai Gerindra itu bercerita latar 
belakang dirinya terjun ke dunia politik 
dan maju sebagai calon presiden. 
Prabowo mengaku maju sebagai capres 
untuk mengabdi kepada rakyat 
Indonesia.  Bentuk pengabdian itu, lanjut 

Prabowo : Gimana Dapat Pacar Kalau Nganggur 

Tanah Air

Prabowo, di antaranya adalah dengan 
berupaya memperbaiki kondisi ekonomi 
serta membuka lapangan pekerjaan 
untuk rakyat. "Insya Allah saat saya 
mendapat mandat dari rakyat, sisa 
hidup saya akan saya abdikan untuk 
bangsa dan rakyat. Saya akan berantas 
korupsi. 
Saya akan perbaiki kehidupan ekonomi 
rakyat. Rakyat harus bisa senyum 
karena punya pekerjaan. Indonesia 
harus adil makmur," ucap Prabowo. 
Oleh sebab itu, Prabowo meminta doa 
restu kepada para kiai dan ulama serta 
masyarakat agar pemilu 17 April 2019 
berjalan lancar, aman, serta 
berlangsung jujur dan adil. "Saudara-
saudara sekalian, kalian sudah harus 
mengerti bagaimana dan apa yang 
harus dilakukan pada 17 April 2019 
untuk Indonesia menang. Bawa kabar 
ini kepada saudara, sanak kerabat di 
rumah masing-masing," kata Prabowo.
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Apa Kata Bintang Anda
Perdana Menteri Peru Cesar Villanueva 
telah resmi mengundurkan diri. Pada 
Jumat (8/3), pemerintah menyatakan hal 
itu di tengah seruan protes kepada 
Presiden Martin 
Vizcarra.
Villanueva 
menyerahkan surat 
pengunduran dirinya 
ke Vizcarra. Kantor 
presiden 
membenarkan 
laporan media 
sebelumnya pada 
Jumat. Pernyataan 
itu tidak mengatakan 
pengunduran diri itu 
bisa diterima. Tetapi 
disebutkan, Vizcarra 
berterima kasih 
kepada Villanueva 
atas 
jasanya.Perdana 
menteri baru belum 
dipilih tetapi dua 
sumber pemerintah 
yang meminta tidak 
disebutkan namanya mengatakan 
kepada Reuters bahwa Menteri 
Kehakiman Vicente Zeballos sedang 
dipertimbangkan untuk menggantikan 
Villanueva.
Vizcarra kemungkinan akan membuat 

PM Peru Mengundurkan Diri

beberapa perubahan kabinet untuk 
memperbaiki timnya dan menopang 
dukungan yang terus merosot.
Survei Datum Internacional yang 

diterbitkan di harian 
lokal Peru 21 pada 
Kamis (7/3) 
mendapati bahwa 
peringkat dukungan 
Vizcarra turun tujuh 
poin persentase dari 
Februari menjadi 56 
persen.Presiden di 
Peru sering 
merombak kabinet 
ketika peringkat 
persetujuan mereka 
jatuh, meskipun 
semua presiden 
baru-baru ini telah 
mengakhiri masa 
jabatannya secara 
tidak 
populer.Peringkat 
dukungan Vizcarra 
naik ke level 
tertinggi 66 % pada 

Januari setelah ia melawan Kongres 
yang dikuasai oposisi. Dia mendorong 
langkah-langkah yang bertujuan 
memerangi korupsi dan dengan mudah 
lolos dalam referendum nasional pada 
Desember.
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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.

Meski tak salah, Anda bisa diprotes 
orang-orang di sekitar yang berpengaruh 
terhadap masa depan Anda. Kurangi 
keluar malam dan perbanyak konsumsi 
buah-buahan.
Keuangan : Berhemat.
Asmara : Emosi negatif.

Saatnya menentukan segala sesuatu 
dengan memutuskan sendiri. Anda sudah 
dewasa dan tak sepatutnya terus-
menerus bergantung kepada orang lain
Keuangan : Lebih teliti.
Asmara : Orang lama.

Minggu ini, Anda boleh sedikit bersenang 
hati, meskipun ada pihak yang merasa 
kecewa dengan keberhasilan Anda. 
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. 
Keuangan : Belanja!
Asmara : Meletup-letup.

Dalam urusan apa pun, jangan 
menganggap enteng orang lain. Setiap 
orang pasti mempunyai kelebihan dan 
kelemahan. 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. .
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.

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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Apa Kata Bintang Anda
Perdana Menteri Peru Cesar Villanueva 
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Calon Presiden nomor urut 01, Joko 
Widodo atau Jokowi mengajak semua 
pendukungnya melawan berita bohong 
alias hoaks. Jawa Barat dengan 
penduduk yang mempunyai intelektual 
tinggi, diharapkan bisa membantu 
menyebarkan informasi yang valid.
Hal itu disampaikan saat menghadiri 
deklarasi dukungan dari kelompok 
alumnus perguruan tinggi yang 
mengatasnamakan "Alumni Jabar 
Ngahiji" di Monumen Perjuangan, Kota 
Bandung, Minggu (10/3).Menurut Jokowi, 
Jawa Barat adalah miniatur Indonesia 
karena masyarakatnya datang dari 
semua suku. Jangan sampai karena 
urusan politik atau berita palsu, 

Jokowi Kembali Sindir Prabowo

hubungan antar masyarakat sampai 
terpecah pecah.
"Saya sangat berbahagia sekali 
masyarakat Jabar penuh toleransi, 
masyarakat terbuka. Jangan sampai 
karen berita hoaks, fitnah, cara cara 
tidak beretika, tidak bertatakrama, kita 
kelihatan tidak bersaudara," terangnya.
Jokowi menegaskan, dia tidak anti 
kritik. Jika memang salah, maka 
katakan salah. Namun, jika kinerjanya 
sudah baik, dia berharap tak selalu 
digambarkan salah. Apalagi 
menyebarkan informasi yang salah 
kepada masyarakat secara door to 
door."Harus berani meyiarakan yang 
benar. Katakan benar dan salah bilang 
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salah. Saya juga enggak mau dipuji, 
kalau salah katakan salah," terangnya.
Menurutnya, akan bahaya jika banyak 
masyarakat percaya dengan berita 
yang tidak benar. Maka dari itu, 
dengan nada meninggi, dia meminta 
semua relawan untuk berani melawan.
Berbagai isu yang ditekankan adalah 
pelarangan azan dan penghapusan 
pendidikan agama. Menurutnya, isu 
tersebut tidak logis, karena dirinya 
menjaga hubungan yang baik dengan 
para ulama.Selain itu, dia pun 
menyinggung tentang berbagai 
serangan ke pemerintah. Mulai dari 
kriminalisasi ulama hingga isu hoaks 
yang disebar dari rumah ke rumah. 
Baginya, semua proses hukum sudah 
dijalankan dengan aturan. Jika ada 
yang melanggar, semua harus 
menerima konsekuensinya. Maka dari 
itu, pendukungnya harus melawan 
semua berita palsu dengan fakta dan 
data. Disampaikannya secara 

sederhana kepada masyarakat di 
bawah."Harus berani lawan jangan diam. 
Coba kita lihat isu yang dibawa. Nanti 
pemerintahan kalau kita menang, azan 
akan dilarang. logikanya seperti apa?. 
Tetapi perlu diketahui, 9 juta lebih 
masyarakat kita percaya. Kalau diam dan 
tidak melawan, bisa jadi 15 juta lebih (yang 
percaya)," tegasnya.
“Jangan ada teriak pesimisme lagi, jangan 
ada teriak pasal 33, tapi dia memiliki 
(lahan seluas) lima kali Jakarta. 
Sebetulnya yang namanya pemberian 
lahan tidak apa-apa, legal. Tidak masalah. 
Tetapi lahan itu harus produktif dan 
memberikan manfaat kepada negara 
rakyat," tegasnya."Kita ini memberikan 
hutan sosial, sertifikat kok katanya tidak 
berguna, tidak bermanfaat. Yang sudah 
dibagikan ke petani, nelayan dan lain-lain 
2,6 juta hektar selama empat tahun. 
Sertifikat yang sudah diberikan tanda bukti 
hak hukum 16 juta sertifikat kok dibilang 
tidak bermanfaat," ucapnya. 

Pemilu Korea Utara, yang digelar setiap 
lima tahun sekali, kembali 
diselenggarakan pada tahun ini, tepat 
pada hari Minggu, 10 Maret 2019. Di 
tingkat nasional, rakyat akan memilih para 
anggota badan legislatif yang bernama 
Majelis Tertinggi Rakyat (SPA).Jumlah 
pemilih sah yang terakhir kali terdaftar 
adalah 99,97%, menurut kantor berita 
resmi KCNA. Sedangkan mereka yang 
berada di luar negeri atau sedang bekerja 
di lautan, tidak ambil bagian dalam pemilu 
kali ini.Korea Utara dibagi menjadi 
beberapa daerah pemilihan. Ada 686 titik 
yang menjadi tempat pemungutan suara 
pada pemilu terakhir, tahun 2014 
lalu.Korea Utara menggelar pemilu lokal 
perdana setelah Kim Jong-un naik ke 
pucuk kekuasaan pada 2011. Para pemilih 
memilih wakil mereka di tingkat propinsi, 
kota, dan desa. Tiap satu surat suara 
hanya terdapat satu nama yang telah 
ditunjuk oleh partai milik Kim Jong-un, 
Partai Buruh Korea.Menurut Aljazeera 
yang mengutip KCNA, pilkada 
dilaksanakan serentak pukul dua siang 
waktu setempat, dengan 91% pemilih 
yang turut berpartisipasi dalam pilkada 
perdana era Kim Jong-un ini.Tiap warga 
yang telah berusia minimal 17 tahun, 
wajib berpartisipasi. Para pengamat 
menyebut bahwa pemilu lokal ini adalah 
akal-akalan pemerintah pusat untuk 
melakukan sensus penduduk."Pemerintah 
akan mengecek daftar nama dan dari situ 
mereka bisa melihat siapa yang tidak 
datang ke pemilu, berarti dianggap 
pembelot. Mereka akan menginvestigasi 
keluargamu," kata Dae Younh-kim, 
seorang wartawan Korsel yang sangat 
berpengalaman meliput Korea Utara.
"Kertas suaranya pun sudah ada nama 
kandidat. Para pemilih tinggal 
memasukkan ke kotak suara yang 
tersedia. Ada dua kotak suara; yang satu 
'Ya' yang satu 'Tidak', tentu anda tahu 
harus memasukkan kertas suara ke 
mana," lanjutnya.
'Dipaksa' Datang ke TPS
Salah seorang pembelot bernama Kim 
Kwang-jin menegaskan, tugas warga 

Korut Gelar Pemilu Hari Ini

Internasional

negara adalah bukan untuk memilih 
kandidat, melainkan datang ke bilik 
suara. "Sebelum berangkat ke lokasi 
pemilihan, bukan kita yang mengecek 
siapa kandidat, melainkan mereka yang 
akan mengecek apakah saya akan 
datang ke hari pemilihan atau 
tidak."Menurut Kwang-jin, pilkada 
adalah sebuah propaganda pemerintah 
Korut yang selalu mengatakan 
negerinya demokratis. Mereka 
memaksa pemilih untuk datang ke 
lokasi pilkada."Otoritas lokal setempat 
memaksa datang ke bilik suara dan bagi 
siapa yang sakit sehingga tidak bisa 
datang, mereka akan mendatangi 
orang-orang itu untuk memilih kandidat 
yang telah ditentukan sebelumnya," 
menurut Kwang-jin.Bagi salah seorang 
analis Korut dari University of Leeds, 
Adam Cathcart, penunjukan wakil 
daerah tidak punya pengaruh apapun di 
pemerintahan pusat. Keberadaan 
mereka hanya sebuah validasi dan 
sensus informal orang-orang di 
pedesaan."Mereka bukan siapa-siapa di 
pemerintahan Kim. Mereka yang 
ditunjuk Kim bukan untuk pembuat 
keputusan di daerahnya, melainkan 
untuk memvalidasi kesetiaan rakyat 
Korut terhadap pemerintah pusat," kata 
Cathcart.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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berada di luar negeri atau sedang bekerja 
di lautan, tidak ambil bagian dalam pemilu 
kali ini.Korea Utara dibagi menjadi 
beberapa daerah pemilihan. Ada 686 titik 
yang menjadi tempat pemungutan suara 
pada pemilu terakhir, tahun 2014 
lalu.Korea Utara menggelar pemilu lokal 
perdana setelah Kim Jong-un naik ke 
pucuk kekuasaan pada 2011. Para pemilih 
memilih wakil mereka di tingkat propinsi, 
kota, dan desa. Tiap satu surat suara 
hanya terdapat satu nama yang telah 
ditunjuk oleh partai milik Kim Jong-un, 
Partai Buruh Korea.Menurut Aljazeera 
yang mengutip KCNA, pilkada 
dilaksanakan serentak pukul dua siang 
waktu setempat, dengan 91% pemilih 
yang turut berpartisipasi dalam pilkada 
perdana era Kim Jong-un ini.Tiap warga 
yang telah berusia minimal 17 tahun, 
wajib berpartisipasi. Para pengamat 
menyebut bahwa pemilu lokal ini adalah 
akal-akalan pemerintah pusat untuk 
melakukan sensus penduduk."Pemerintah 
akan mengecek daftar nama dan dari situ 
mereka bisa melihat siapa yang tidak 
datang ke pemilu, berarti dianggap 
pembelot. Mereka akan menginvestigasi 
keluargamu," kata Dae Younh-kim, 
seorang wartawan Korsel yang sangat 
berpengalaman meliput Korea Utara.
"Kertas suaranya pun sudah ada nama 
kandidat. Para pemilih tinggal 
memasukkan ke kotak suara yang 
tersedia. Ada dua kotak suara; yang satu 
'Ya' yang satu 'Tidak', tentu anda tahu 
harus memasukkan kertas suara ke 
mana," lanjutnya.
'Dipaksa' Datang ke TPS
Salah seorang pembelot bernama Kim 
Kwang-jin menegaskan, tugas warga 
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negara adalah bukan untuk memilih 
kandidat, melainkan datang ke bilik 
suara. "Sebelum berangkat ke lokasi 
pemilihan, bukan kita yang mengecek 
siapa kandidat, melainkan mereka yang 
akan mengecek apakah saya akan 
datang ke hari pemilihan atau 
tidak."Menurut Kwang-jin, pilkada 
adalah sebuah propaganda pemerintah 
Korut yang selalu mengatakan 
negerinya demokratis. Mereka 
memaksa pemilih untuk datang ke 
lokasi pilkada."Otoritas lokal setempat 
memaksa datang ke bilik suara dan bagi 
siapa yang sakit sehingga tidak bisa 
datang, mereka akan mendatangi 
orang-orang itu untuk memilih kandidat 
yang telah ditentukan sebelumnya," 
menurut Kwang-jin.Bagi salah seorang 
analis Korut dari University of Leeds, 
Adam Cathcart, penunjukan wakil 
daerah tidak punya pengaruh apapun di 
pemerintahan pusat. Keberadaan 
mereka hanya sebuah validasi dan 
sensus informal orang-orang di 
pedesaan."Mereka bukan siapa-siapa di 
pemerintahan Kim. Mereka yang 
ditunjuk Kim bukan untuk pembuat 
keputusan di daerahnya, melainkan 
untuk memvalidasi kesetiaan rakyat 
Korut terhadap pemerintah pusat," kata 
Cathcart.
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