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Pabrikan pesawat The Boeing 
Company sejak beberapa hari terakhir 
menjadi sorotan dunia. Dikarenakan 
berita penerbangan Ethiopian Airlines 
yang jatuh pada Minggu 10 Maret lalu 
di wilayah terbang Kenya dan 
menewaskan semua 157 orang 
termasuk awak pesawat telah 
terungkap. Jet Boeing 737 MAX-8 yang 
hancur itu jatuh hanya enam menit 
setelah lepas landas dari Bandara 
Internasional Bole di Ethiopia. Pesawat 
itu tengah menuju Nairobi, ibu kota 
Kenya dan mengangkut 149 
penumpang dan delapan awak 
pesawat. Pesawat dengan 
penerbangan ET 302 itu jatuh di dekat 
kota Bishoftu, 62 kilometer tenggara ibu 
kota Ethiopia, Addis Ababa. Maskapai 

Ethiopian mengkonfirmasi bahwa 
pesawat itu adalah Boeing 737-800 MAX, 
nomor registrasi ET-AVJ. Situs web 
pelacak penerbangan flightradar24, 
seperti dikutip News.com.au, 
mengungkapkan bahwa pesawat itu 
ternyata terbang dengan kecepatan 
vertikal yang tidak stabil, tak lama setelah 
lepas landas. Pesawat kehilangan kendali 
dan kecepatan secara dramatis di detik-
detik terakhirnya, seperti dilaporkan The 
Sun. Satu WNI yang bekerja sebagai staff 
PBB, Work Food Programme (WFP), juga 
menjadi korban yakni bernama Harina 
Hafitz. Hingga saat ini belum jelas apa 
yang menyebabkan kecelakaan itu, tetapi 
menurut News.com.au ada yang tidak 
beres setelah lepas landas pukul 8.38 

737 MAX-8
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pagi. Pesawat ketika itu naik pada 
ketinggian 2.600 m, tetapi hanya enam 
menit kemudian, kontak dengan 
pesawat hilang. Pilot pesawat 
melaporkan adanya kesulitan 
penerbangan dan diminta pesawat 
kembali, menurut CEO maskapai 
Tewolde GebreMariam, seperti dikutip 
News.com.au. Tewolde menambahkan 
pilot yang mengendalikan pesawat 
memiliki "catatan terbang yang sangat 
baik" dan mencatat lebih dari 8.000 jam 
pengalaman. Peta radar yang 
mengerikan menunjukkan penerbangan 
tidak jauh dari Addis Ababa, ibu kota 
Ethiopia, sebelum radar pelacakan tiba-
tiba berhenti. Peristiwa ini 
mengingatkan Indonesia tentang 
jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di 

perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat 
pada Senin (29/10/2018) lalu dengan 
pesawat tipe yang sama. Ternyata dua 
tragedi tersebut memiliki persamaan 
fakta seperti ini :                                                                                                                                  
1. Jenis pesawat sama
Pesawat  yang jatuh 
pada Minggu pagi menggunakan 
pesawat jenis Boeing 737 MAX 8. 
Pesawat dengan tipe yang sama juga 
digunakan Lion Air JT 610 yang jatuh di 
perairan Tanjung Karawang tahun lalu. 
Akibat dua tragedi ini, Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara Kementerian 
Perhubungan melarang terbang 
sementara pesawat Boeing 737-8 MAX 
di Indonesia. Langkah ini diambil untuk 
menjamin keselamatan penerbangan di 
Indonesia.                                                                                

 EthiopianAirlines 
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2. Jatuh tak lama setelah lepas landas
Diinformasikan Aljazeera, pesawat 

 meninggalkan Bandara 
Bole pukul 8.38 dan hilang kontak 
dengan menara kontrol enam menit 
kemudian pada pukul 8.44 waktu 
setempat. Tak lama kemudian, puing-
puing pesawat ditemukan di dekat kota 
Bishoftu, sekitar 62 km sebelah 
tenggara Addis Ababa. Pesawat 
Ethiopian Airlines enam menit setelah 
lepas landas dari Bandara Bole, Addis 
Ababa, Etiopia, Minggu (10/3/2019). 
Sementara itu, pesawat Lion Air JT 610 
jatuh 13 menit setelah pesawat 

 
EthiopianAirlines

 
mengudara. Pesawat lepas landas dari 
Bandara Soekarno-Hatta menuju 
Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang 
pukul 06.20 WIB. Pukul 06.33 WIB, 
pesawat hilang kontak dengan menara 
kontrol Bandara Soekarno-Hatta.                                                                         
3. Kesulitan mengendalikan pesawat                                                                                         
Dalam sebuah konferensi pers, seperti 
dikutip KompasTekno dari Aviation 
Safety, Senin (11/3/2019), pilot ET 302 
mengatakan memiliki kesulitan dalam 
mengendalikan pesawat. Hal itu juga 
terjadi dalam penerbangan Lion Air JT 
610 sesaat sebelum jatuh di perairan 
Karawang, seperti diwartakan 
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Kompas.com. Pilot Lion Air JT 610 
melaporkan kesulitan mengendalikan 
pesawat yang menukik beberapa kali.
4. Pilot minta izin return to base
Melansir dari Flight Global, 

 yang jatuh berusaha 
untuk kembali ke Addis Ababa setelah 
mengalami masalah usai lepas landas. 
CEO Ethiopian Airlines mengatakan, 
pilot menyebut dirinya mengalami 
kesulitan dan ingin kembali, dan diberi 
izin. Namun sebelum kembali ke 
Bandara Bole, pesawat telah jatuh 
terlebih dahulu.Pada penerbangan 
Lion Air JT 610, pesawat sempat 
meminta return to base sebelum 
akhirnya hilang dari radar. Petugas 
ATC memberikan izin untuk kembali 
mendarat ke bandara, namun sebelum 
kembali ke Bandara Soekarno-Hatta, 
pesawat Lion Air JT 610 jatuh.                                                                                                                                          
5. Seluruh penumpang dinyatakan 
meninggal dunia
Manajemen maskapai menyatakan, 
pesawat  membawa 
149 penumpang dan 8 kru. Semua 

 
EthiopianAirlines

 EthiopianAirlines

 

 

penumpang dan kru dinyatakan tewas 
dalam tragedi ini.Sementara itu, pesawat 
yang jatuh dalam penerbangan dari 
Cengkareng ke Pangkalpinang itu 
mengangkut 181 penumpang dan 8 
awak. Seluruh penumpang dinyatakan 
meninggal dunia.
6. Satu calon penumpang selamat
Sony Setiawan bersyukur tiada henti 
karena batal menumpangi pesawat Lion 
Air JT 610 yang jatuh di perairan Tanjung 
Karawang. Mengutip dari Warta Kota, 
pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Bangka Belitung (Babel) ini tertinggal 
pesawat lantaran terjebak macet di Tol 
Cikampek. Ia mengaku seharusnya 
sudah menumpang pesawat nahas ini 
dan melakukan check-in. Sementara itu, 
Antonis Mavropoulos juga merasa 
beruntung karena tertinggal pesawat 
Ethiopian Airlines yang akan 
menerbangkannya ke Nairobi. Antonis 
mengatakan, dirinya tiba di Bandara 
Bole beberapa menit setelah proses 
boarding selesai. Karena keterlambatan 
ini, Antonis selamat dari kecelakaan 
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pesawat  yang jatuh di 
Hejere dekat Bishoftu, sekitar 50 
kilometer ke arah selatan Addis 
Ababa.

 EthiopianAirlines

Boeing 737 MAX 8 

Ethiopian Airlines

 

Kementerian Perhubungan 
melarang pesawat 
terbang untuk sementara waktu. 
Keputusan ini diambil imbas kecelakaan 

. "Salah satu langkah 
yang akan dilakukan oleh Ditjen Hubud 
adalah melakukan inspeksi dengan cara 
larang terbang sementara (temporary 
grounded), untuk memastikan kondisi 
pesawat jenis tersebut laik terbang 
(airworthy) dan langkah tersebut telah 
disetujui oleh Menteri Perhubungan," 
kata Dirjen Perhubungan Udara Polana 
B Pramesti dalam keterangan tertulis, 
Senin (11/3/2019). Kebijakan ini diambil 
untuk memastikan bahwa pesawat yang 
beroperasi di Indonesia dalam kondisi 
laik terbang. Inspeksi akan dimulai esok 
hari. Selama masa inspeksi itu, pesawat 
Boeing 737 MAX 8 yang dimiliki 
maskapai Indonesia tak boleh 
mengudara. Kemenhub selama ini 
sudah melakukan pengawasan untuk 
pengoperasian pesawat jenis Boeing 
737-8 MAX sejak 30 Oktober 2018 
pasca-kecelakaan JT610. Saat itu 
aturannya adalah jika terjadi masalah 

atau temuan hasil inspeksi, pesawat 
langsung di-grounded di tempat.  
Kementerian Perhubungan akan 
menurunkan tim untuk melakukan 
observasi dan penelitian terhadap 
pesawat Boeing 737 Max 8 yang 
beroperasi di Indonesia dalam waktu 
satu minggu ini. Hal tersebut 
disampaikan Menteri Perhubungan Budi 
Karya Sumadi di Semarang, Selasa 
(12/3). Hal tersebut dilakukan menyusul 
kebijakan Kementerian Perhubungan 
yang memutuskan untuk menggrounded 
sementara pesawat Boeing 737 Max 8 
pada Senin (11/3) kemarin. “kami akan 
menurunkan tim untuk melakukan 
observasi juga melakukan penelitian 
terhadap pesawat-pesawat yang ada 
dalam kurun waktu satu minggu. Apabila 
tim tidak menemukan sesuatu maka 
tentunya pesawat itu bisa terbang 
kembali. Tetapi apabila kita menemukan 
ada hal-hal yang tidak sesuai dengan 
apa yang kita harapkan, maka ada 
sesuatu tindakan lanjutan yang akan kita 
lakukan” ujar Menhub. Menhub Budi 
juga mengucapkan rasa prihatinnya 
dengan adanya kecelakaan pesawat 
Boeing 737 Max 8 di Euthopia yang juga 
ada satu warga negara Indonesia yang 
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menjadi korban. “Kami perihatin bahwa 
telah terjadi satu kecelakaan di 
Eutophia dan juga turut berduka cita 
karena ada satu Warga Negara 
Indonesia yang berada di situ,” 
ucapnya. Sebelumnya Ditjen 
Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) 
Kemenhub telah melakukan koordinasi 
kepada pihak Boeing, dan pihak Boeing 
akan memberikan keterangan terkini 
terkait hasil investigasi kecelakaan 
Ethiopian Airlines. Pihak Boeing juga 
siap menjawab pertanyaan dari Ditjen 
Hubud tentang langkah-langkah yang 
perlu diambil untuk memastikan 
aiworthy jenis pesawat terbang Boeing 
737-8 MAX. Terkait kebijakan grounded 
sementara yang diambil Kemenhub, 
maskapai yang memiliki pesawat jenis 
Boeing 737-8 MAX seperti Garuda 
Indonesia dan Lion Air pun telah 
menyetujui kebijakan tersebut. Garuda 
dikabarkan mempunyai 1 pesawat. 
Sedangkan Lion terbanyak se asia 
yaitu10 pesawat. Pemerintah Australia 
mengumumkan larangan bagi seluruh 
pesawat Boeing 737 MAX untuk 
memasuki wilayah udaranya pada 
Selasa 912/3/2019). Dilansir AFP, 

keputusan Badan Keamanan 
Penerbangan Sipil Australia (CASA) itu 
diambil menyusul insiden jatuhnya 
pesawat Ethiopian Airlines ET 302 pada 
pekan lalu. Menurut CEO CASA Shane 
Carmody, larangan itu bersifat 
sementara hingga mereka memperoleh 
informasi terbaru mengenai peninjauan 
tentang keamanan dari Boeing 737 
MAX. "CASA menyadari dan 
menyesalkan jika ada penumpang yang 
merasa kecewa. Namun menurut kami, 
ini adalah langkah terbaik untuk 
menjamin keamanan," tegas Carmody. 
Berdasarkan data CASA, Fiji Airways 
bakal menjadi maskapai yang paling 
terdampak atas pelarangan terhadap 
beroperasinya pesawat tersebut. 
Australia mengikuti langkah negara 
seperti Singapura, China, dan Indonesia 
yang melarang adanya Boeing 737 MAX 
beredar di zona udara mereka. 
Sementara dari belahan bumi lain, 
maskapai Argentina Aerolineas 
Argentinas mengumumkan mereka 
sementara mencekal Boeing 737 MAX 8 
untuk beroperasi. Dalam pernyataan 
yang disampaikan Senin malam 
(11/3/2019), Aerolineas berujar 
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sementara hingga mereka memperoleh 
informasi terbaru mengenai peninjauan 
tentang keamanan dari Boeing 737 
MAX. "CASA menyadari dan 
menyesalkan jika ada penumpang yang 
merasa kecewa. Namun menurut kami, 
ini adalah langkah terbaik untuk 
menjamin keamanan," tegas Carmody. 
Berdasarkan data CASA, Fiji Airways 
bakal menjadi maskapai yang paling 
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beroperasinya pesawat tersebut. 
Australia mengikuti langkah negara 
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beredar di zona udara mereka. 
Sementara dari belahan bumi lain, 
maskapai Argentina Aerolineas 
Argentinas mengumumkan mereka 
sementara mencekal Boeing 737 MAX 8 
untuk beroperasi. Dalam pernyataan 
yang disampaikan Senin malam 
(11/3/2019), Aerolineas berujar 
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penangguhan itu terjadi hingga 
penyelidikan kecelakaan Ethiopian 
dirampungkan. "Bagi Aerolineas 
Argentinas, keselamatan merupakan 
nilai terpenting," kata maskapai yang 
bakal mengandangkan lima unit 
pesawat 737 MAX 8. 

Presiden AS 
Donald Trump memberi tanggapan atas 
insiden kecelakaan pesawat, yang 
membuat sejumlah negara 
menghentikan operasional Boeing 737 
MAX. Melalui kicauannya di Twitter, 
Trump berpendapat pesawat di era 
modern saat ini terlalu rumit untuk 
diterbangkan oleh pilot. Pesawat 
(modern) membutuhkan ilmuwan 
komputer dari MIT," tulis Trump, Selasa 
(12/3/2019). "Saya sering 

Lembaga 
keselamatan penerbangan Uni Eropa, 
EASA menghentikan seluruh 
penerbangan yang menggunakan 
pesawat Boeing 737-8 dan 737-9. 
Pengumuman yang dirilis Selasa (12/3) 
siang waktu Eropa ini menambah 
panjang daftar larangan bagi pesawat 
Boeing 737. "EASA telah memutuskan 
untuk menghentikan seluruh operasional 
penerbangan untuk seluruh Boeing 
model 737-8 Max dan 737-9 Max di 
Eropa," ungkap EASA dalam 
pernyataannya. EASA terus 
menganalisa data yang sudah ada dan 
update data yang tersedia. Sejumlah 
negara Eropa mengumumkan 
penutupan penerbangan Boeing hingga 
informasi lebih lanjut. Sebelum EASA, 
otoritas penerbangan Norwegia 
menutup seluruh penerbangan Boeing 
737 Max 8. Jerman, Prancis, Belanda, 
Austria, dan Irlandia telah merilis 
larangan penerbangan seri yang sama 
pada Selasa (12/3) waktu setempat. 
Otoritas penerbangan Jerman bahkan 
melarang operasional Boeing 737 Max 8 
dan Max 9 di wilayah udara Jerman 
hingga 12 Juni mendatang. 
Sebelumnya, sejumlah negara 
menyetop penerbangan dengan Boeing 
737 Max. Beberapa negara ini misalnya, 
China, Australia, Singapura, Indonesia, 
Oman dan Argentina. Setelah semua 
Negara menghentikan penerbangan 
Boeing 737 Max, Trump pun masih 
sempat membela Boeing. 

menyaksikannya dalam banyak produk. 
Selalu mencari cara untuk selangkah lebih 
maju ketika terkadang yang tua dan 
sederhana justru lebih baik." "Saya tidak 
tahu dengan Anda, tetapi saya tidak ingin 
Albert Einstein menjadi pilot saya. Saya 
menginginkan seorang penerbang 
profesional yang mampu dengan mudah 
dan cepat mengendalikan pesawat," kata 
Trump. Menyusul pernyataannya itu, 
Trump dan CEO Boeing Dennis 
Muilenburg dilaporkan berbicara melalui 
telepon pada Selasa (12/3/2019). 
Melansir dari kantor berita AFP, keduanya 
membahas soal jatuhnya pesawat Boeing 
737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines yang 
menewaskan 157 orang. Seorang sumber 
menyebutkan, Muilenburg berusaha 
menyakinkan Trump bahwa pesawat itu 
aman dan dapat diandalkan. 
"Menegaskan kembali kepada presiden, 
posisi kami adalah pesawat MAX aman," 
demikian ujar sumber tersebut. Namun 
sumber menolak untuk menyebut siapa 
yang memulai panggilan telepon atau 
berapa lama pembicaraan keduanya. 
Perusahaan Boeing enggan berkomentar 
soal obrolan sang bos dengan presiden. 
Sebelumnya Boeing mengatakan, setelah 
kecelakaan Lion Air pada Oktober 2018, 
pihaknya telah bekerja pada peningkatan 
perangkat lunak kontrol penerbangan. 
Muilenburg menyesalkan tragedi jatuhnya 
pesawat yang dioperasikan Ethiopian 
Airlines, tetapi dia tetap tidak meragukan 
keamanan pesawat. "Kami yakin akan 
keamanan 737 MAX," katanya dalam 
email kepada pekerja Boeing. CNN 
mencatat, panggilan telepon tersebut 
merupakan percakapan pertama yang 
dilaporkan sejak kecelakaan pesawat 
Ethiopian Airlines. Setelah melihat semua 
Negara menghentikan penerbangan 
Boeing 737 dan mungkin Trump 
mendapatkan tekanan dari berbagai 
Negara, akhirnya Trump pun menyerah 
dan berubah pikirannya. Presiden AS 
Donald Trump pada Rabu (13/3/2019) 
akhirnya bergabung dengan Kanada dan 
negara lain untuk menghentikan 
penerbangan pesawat tipe itu. Diwartakan 
CNBC, Trump mengaku keputusan 
tersebut dia ambil setelah berbicara 
dengan CEO Boeing Dennis Mueilenberg, 
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FAA dan Kementerian Transportasi. 
"Kami akan mengeluarkan perintah 
darurat untuk menghentikan semua 
penerbangan 737 MAX 8 dan 737 
MAX 9, di US katanya kepada 
wartawan di Gedung Putih, seperti 
dikutip dari CBS News. "Semua 
pesawat yang mengudara akan 
mencapai tujuannya dan setelah itu 
dikandangkan sampai pemberitahuan 
lebih lanjut," ujarnya. Pria berusia 72 
tahun itu juga menilai keputusannya 
sebagai tindakan demi keselamatan 
rakyat AS dan semua orang. "Ini hal 
yang sangat mengerikan," ucapnya 
terkait dengan kecelakaan pesawat 
milik maskapai Ethiopian Airlines. 
"Boeing adalah perusahaan yang luar 
biasa mereka bekerja sangat keras 
sekarang, dan mudah-mudahan 
mereka akan segera memberikan 
jawabannya," tutur Trump. Langkah 
terbaru dari pemerintah AS merupakan 
suatu kebijakan yang mengharuskan 
semua Negara harus menghentikan 
pengoperasian Boeing 737 Max. Ini 
berarti Boeing 737 tidak boleh lagi 
mengudara di seluruh dunia sampai 
ada pemberitaan lebih lanjut. 
Sementara itu, Kepala Administrator 
FAA Daniel Elwell mengatakan, 
keputusan untuk menghentikan 

penerbangan dengan pesawat Boeing 
737 MAX bukanlah karena adanya 
tekanan. Dia mengatakan, data baru 
hasil penyelidikan jatuhnya pesawat 
Ethiopian Airlines di Etiopia yang 
menewaskan 157 orang menjadi 
pertimbangan FAA. "Kami tidak 
merasakan tekanan global," katanya. 
Kami mendukung langkah proaktif dari 
kehati hatian ini. Keselamatan adalah 
nilai inti di Boeing selama kami 
membangun pesawat terbang," katanya 
seperti diwartakan Sky News, Rabu 
(13/3/2019). "Tidak ada prioritas yang 
lebih besar (daripada keselamatan) bagi 
perusahaan dan industri kami," ujarnya. 
Informasi baru itu berkaitan dengan 
lintasan pesawat yang cukup dekat 
dengan yang terjadi terhadap Lion Air," 
ucapnya. "Kami bisa mendapatkan 
informasi lebih banyak dari kotak hitam 
dan menentukan apakah ada hubungan 
antara keduanya. Jika ada, kami mencari 
perbaikan untuk hubungan itu," 
imbuhnya. CEO Boeing Dennis 
Muilenberg mendukung keputusan 
pemerintah AS, namun tetap memiliki 
kepercayaan penuh pada keselamatan 
pesawat produksi perusahaannya. 
"Perusahaan berupaya untuk memahami 
penyebab kecelakaan dalam kemitraan 
dengan para penyelidik, meningkatkan 

keselamatan, dan membantu 
memastikan ini tidak terjadi lagi," 
katanya. Kapitalisasi pasar saham  
pabrikan pesawat Boeing Co hilang 
sebanyak 26,6 miliar dollar AS dalam 
dua hari selama pekan ini. Hal ini 
adalah dampak jatuhnya pesawat 
Boeing 737 Max 8 yang dioperasikan 
Ethiopian Airlines. Dilansir dari CNBC, 
saham Boeing tergelincir 11 persen 
dari level 422,54 dollar AS pada Jumat 
(8/3/2019) menjadi 375,41 dollar AS 
pada perdagangan Selasa (12/3/2019) 
waktu setempat. Saham Boeing 
sempat menguat pada perdagangan 
sesi pagi, Rabu (13/3/2019). Ambrolnya 
saham Boeing memangkas kapitalisasi 
pasar saham Boeing dari 238,7 miliar 
dollar AS menjadi 212,1 miliar dollar AS 
sejak Senin (11/3/2019) hingga Selasa 
waktu setempat. Ini menyusul 
keputusan puluhan negara termasuk 
AS dan maskapai untuk melarang 
terbang pesawat Boeing 737 Max. 
Pada perdagangan sesi pertama di 
bursa AS, Rabu, saham Boeing 
menguat tipis kurang dari 1 persen. 
Pialang saham Edward Jones 
menurunkan rekomendasi saham 
Boeing dari "beli" menjadi "tahan" 
dengan pertimbangan kemungkinan 
penundaan pesanan pesawat Boeing 
737 Max. Kita berharap masalah 
Boeing bisa cepat diketemukan dan 

Boeing 737 Max bisa mengudara lagi.Ini 
terkait tidak adanya informasi kepada 
maskapai terkait sistem automated stall-
prevention dalam sensor angle of attack 
(AOA) pada pesawat seri 737 Max 8. 
Sistem pengendalian pesawat itu diduga 
menjadi penyebab jatuhnya pesawat 
Lion Air PK LQP dengan nomor 
penerbangan JT 610 beberapa waktu 
lalu. Hal ini dinyatakan para ahli yang 
ikut dalam penyelidikan jatuhnya 
pesawat Lion Air, baik Federal Aviation 
Administration (FAA), maupun para pilot 
di AS. Ketika memberikan pelatihan dan 
memaparkan kepada maskapai dan 
regulator saat peluncuran 737 seri Max 
8, Boeing tidak mengungkapkan potensi 
error sistem tersebut. Presiden Direktur 
Aviatory Indonesia Ziva Narendra 
menyoroti tidak transparannya Boeing 
terhadap produk barunya tersebut. 
Menurutnya, Boeing harus 
memberitahukan fitur atau sistem baru 
kepada maskapai dan pilot. Jika 
memang teknologi baru itu memiliki 
kerentanan terhadap situasi tertentu, 
sebaiknya penggunaan untuk 
penerbangan komersil ditunda terlebih 
dulu. “Tapi untuk tipe 737 ini pesawatnya 
sudah diluncurkan duluan, harusnya 
dikaji lebih dalam dulu. Ini yang 
membuat banyak khalayak penerbangan 
melihat adanya kurang preventif di sini,” 
kata Ziva 
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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

Mitos Dan Fakta Kolesterol
Kolesterol merupakan salah satu 
penyakit yang diakibatkan oleh gaya 
hidup. Kadar kolesterol yang tinggi di 
dalam darah bisa mengganggu 
kesehatan, karena kolesterol bisa 
menghambat aliran darah ke organ-
organ penting. 
Sehingga 
kolesterol bisa 
dianggap 
sebagai 
penyakit yang 
berbahaya. 
Namun 
demikian, 
masih banyak 
orang yang 
mengabaikan 
kolesterol. 
Apalagi 
banyak mitos 
yang beredar 
tentang 
kolesterol yang membuat penderitanya 
tidak menghiraukan penyakit 
degeneratif ini.
Beberapa mitos tersebut antara lain:
1. Mitos: Setelah minum obat 
antikolesterol, kadar kolesterol akan 
normal, sehingga obat tak lagi 
dibutuhkan.
Fakta: Belum tentu, sebab kolesterol 
darah bisa dihasilkan oleh tubuh. 
Sehingga, bila metabolisme tubuh 
memburuk, maka dibutuhkan pola hidup 
sehat juga untuk mengontrol kolesterol.
2. Mitos: Jika dokter belum mengatakan 
apa-apa tentang kolesterol, maka tidak 
perlu risau.
Fakta: Kolesterol tidak menimbulkan 
gejala, sehingga jarang sekali orang 
yang memeriksakan kadar 
kolesterolnya. Untuk itu, diperlukan 
kesadaran untuk rutin memeriksakan 

kesehatan secara rutin. Semakin cepat 
ganggguan kesehatan diketahui, maka 
semakin cepat pula gangguan tersebut 
ditangani.
3. Mitos: Orang yang gemuk memiliki 
kadar kolesterol yang lebih tinggi 

dibandingkan 
orang yang kurus.
Fakta: Belum 
tentu, sebab, 
kadar kolesterol 
dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, 
termasuk apa 
yang Anda 
makan, seberapa 
cepat Anda 
memproduksi dan 
membuang 
kolesterol dan 
kebiasaan hidup.
4. Mitos: Kadar 
kolesterol yang 

tinggi tidak berbahaya, karena tidak 
menimbulkan gejala.
Fakta: Meskipun tidak bergejala, 
kolesterol bisa sangat berbahaya karena 
bisa membuat dinding pembuluh darah 
menjadi tersumbat dan memicu penyakit 
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Sekitar 40 persen kematian mendadak 
diakibatkan oleh serangan jantung karena 
tingginya kadar kolesterol. 
Sehingga, kolesterol harus dikontrol 
dengan baik.
5. Mitos: Kadar kolesterol tinggi hanya 
pada orang yang sudah tua saja.
Fakta: Kolesterol tinggi tidak hanya 
diderita oleh orang tua. Bahkan pada usia 
anak atau remaja, kolesterol sangat 
mungkin terjadi. Pembentukan plak pada 
pembuluh darah pernah dijumpai pada 
anak-anak dan kejadiannya meningkat 
seiring dengan bertambahnya usia anak.
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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
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Tanah Air

Komandan Komando Tugas Bersama 
(Kogasma) Partai Demokrat (PD) Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak 
masyarakat agar datang ke tempat 
pemungutan suara (TPS) pada 17 April 
2019. Masyarakat yang menginginkan 
perubahan kepemimpinan nasional 
dinilai 
perlu 
menggun
akan hak 
pilih pada 
Pemilu 
2019.
AHY 
menyamp
aikan itu 
saat 
mengunju
ngi 
Kampung 
Ulujami, 
Jakarta, 
Kamis 
(14/3). 
Untuk Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden (Pilpres), AHY meminta warga 
memilih Prabowo Subianto-Sandiaga 
Uno (Prabowo-Sandi). Sementara 
Pemilu Legslatif (Pileg), pemilih 
diharapkan mencoblos nomor urut 14 
yakni Partai Demokrat.
“Partainya Demokrat. Jangan salah. 
Partainya Demokrat, nomor 14. 
Presidennya Prabowo-Sandi. Itulah 
komitmen dari Partai Demokrat. 
Pantengin (jaga) hasilnya, jangan 
sampai ada kecurangan. Pantengin, 
jangan tidur dulu. Nanti tidurnya kalau 
kita menang, insyaallah,” kata AHY 
yang juga putra pertama Presiden 
keenam Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY).Dengan penuh semangat, AHY 
menyatakan, hari pemungutan suara 
kian dekat.“Sekarang ini saatnya 
perjuangan akhir kita. Saya sebagai 
komandan pemenangan pemilu ingin 
memberikan semangat semua, jangan 
setengah-setengah. Jangan nanti-nanti, 
enggak ada lagi nanti. Begitu tiba-tiba 

AHY : Demokrat Partainya, Prabowo Presidennya
tanggal 17 sudah selesai,” tegas AHY.
AHY menuturkan, keberadaan SBY di 
Singapura yang tengah mendampingi 
perawatan Ani Yudhoyono justru harus 
menambah motivasi setiap masyarakat. 
AHY mengungkap, SBY senantiasa 
mendukung dan berdoa untuk perjuangan 

kader-
kader 
PD.“Belia
u pernah 
membesa
rkan kita 
semua, 
mari kita 
membuat 
beliau 
juga 
bangga 
walaupun 
beliau 
tidak ada 
di Tanah 
Air,” ujar 
AHY.AHY 

pun meminta segenap kader senantiasa 
memanjatkan doa agar dilindungi Tuhan 
Yang Maha Kuasa. Pasalnya, tak sedikit 
orang perorangan yang menyerang 
secara fisik maupun non fisik.“Maka kita 
harus jaga diri mawas diri, tetap lindungi, 
bentengi kita dengan doa-doa yang baik,” 
demikian AHY.Pada kesempatan itu, AHY 
merasa prihatin atas kondisi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Polarisasi di tengah-tengah 
masyarakat, lanjut AHY, terlihat semakin 
menguat hanya karena perbedaan pilihan 
politik.“Sekarang ini kok mudah sekali kita 
dibentur-benturkan satu sama lain. 
Sedih,” ucap AHY.AHY mengajak warga 
tetap menjunjung tinggi toleransi antar 
sesama.“Menjaga persatuan. Jangan 
gara-gara pemilu kemudian persaudaraan 
dan persahabatan rusak. Inilah yang 
harus kita cegah, jangan sampai terjadi 
perpecahan di antara kita. Mudah-
mudahan pemilu nanti 17 April bisa 
berjalan dengan adil, damai, dan lancar. 
Tidak ada kerusuhan,” kata AHY.

Beda Lari Treadmil Dan Di luar
 Sebagai pengganti kebiasaan berlari 
di luar ruangan, banyak orang yang 
memilih berlari di dalam ruangan 
dengan menggunakan treadmill. 
Sebenarnya, mana sih yang lebih baik 
antara berlari di luar ruangan atau 
menggunakan treadmill di dalam 
ruangan?
Dilansir dari Greatist, berlari 
menggunakan treadmill memiliki 
dampak yang lebih rendah pada 
persendianmu. Orang yang berlari 
dengan treadmill cenderung memiliki 
langkah yang lebih pendek namun 
lebih banyak dibanding ketika berlari di 
luar ruangan. Itulah mengapa berlari 
menggunakan treadmill lebih baik 
untuk memulihkan diri dari cedera.
Walau begitu, karena treadmill 
menggunakan permukaan yang 
bergerak maka harmstrings tidak 
bekerja sekeras biasanya karena 
membantu kaki bergerak maju. Dilansir 
dari Time, untuk mengatasi hal ini 
pastikan kamu memasukkan cross 
training pada latihanmu untuk melatih 
otot pada kaki bagian belakang.
Berbeda dengan berlari menggunakan 
treadmill, berlari di luar ruangan dapat 
meningkatkan ketangkasan karena 
permukaan tanah yang tak rata. 
Keterampilan ini tak akan dapat 
berkembang jika kamu hanya berlari di 
permukaan treadmill."Ketika kamu 
berlari di luar ruangan, terjadi 

perubahan pemandangan, perubahan 
arah, serta ada rasa eksplorasi. Kamu 
akan kehilangan hal tersebut jika kamu 
berlari di dalam ruangan dan 
menyelesaikan olahragamu dengan 
berjalan di ruangan," tutur Pamela 
Geisel, M.S., C.S.C.S., spesialis 
kekuatan dan dan kondisi bersertifikasi.
Secara umum, disarankan untuk berlari 
di luar ruangan dengan kondisi hijau jika 
kamu memang bisa. Sebuah penelitian 
di University of Exeter menemukan 
bahwa berlari dan berolahraga di dekat 
alam memiliki sejumlah manfaat.
"berlari di lingkungan alami 
diasosiasikan dengan sejumlah 
perasaan posotof dan revitalisasi, 
menurunkan tekanan, kebingungan, 
kemarahan, dan depresi, serta 
meningkatkan tingkat energi dan 
perilaku positif," tulis penelitian tersebut.
Namun ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam memilih tempat 
berolahraga. 
Hal pertama adalah tempat tinggalmu 
serta cuaca di sekitarnya untuk 
menentukan apakah kamu lebih baik 
berlari menggunakan treadmill atau 
berlari di luar ruangan.
Masalah kesehatan atau riwayat cedera 
seseorang juga menentukan lingkungan 
olahraga mana yang sebaiknya 
dipilihnya. Oleh karena itu, perhatikan 
kondisimu sebelum memilih di mana 
kamu bakal berlari. 

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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 Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor 
meminta Majelis hakim menolak nota 
keberatan dari terdakwa karena 
dakwaan sudah sesuai fakta. Jaksa 
menegaskan bahwa dakwaan kepada 
Habib Bahar alias Bahar bin Smith 
sudah cermat dan jelas siapa pelaku 
dan sebab akibat dari perbuatannya 
yang dianggap melawan hukum.
"Penasihat hukum (Bahar bin Smith) 
tidak cermat dan membaca. Karena di 
dakwaan sudah jelas menguraikan," 
ucap jaksa.Jaksa juga menanggapi soal 
keberatan atas peran Bahar dalam 
dugaan penganiayaan. Dalam eksepsi 
yang disampaikan pihak Bahar, luka 
yang dialami korban Cahya Abdul Jabar 
dan Muhammad Khoerul Aumam Al 
Mudzaqi akibat perkelahian mereka 
berdua. Jaksa menilai eksepsi yang 
disampaikan itu sudah jauh dari materi 
pokok persidangan.Dengan uraian yang 
dibacakan itu, jaksa meminta hakim 
untuk menolak eksepsi dan menerima 
surat dakwaan untuk Bahar bin Smith. 

Habib Bahar Ancam Jokowi

Tanah Air

"Kami menyimpulkan permohonan 
eksepsi yang diajukan dan dibacakan 
adalah tidak beralasan," kata jaksa.
Sementara itu, tanggapan dari uraian 
jaksa akan disampaikan hakim dalam 
sidang agenda putusan sela pada Kamis 
21 Maret 2019 mendatang.
Sembari menunggu pekan depan, Ketua 
majelis hakim Edison Muhammad 
meminta Bahar kembali ke tahanan. 
Bahar sampai saat ini masih dititipkan di 
ruang tahanan (Rutan) Polda Jawa 
Barat."Saudara kembali lagi ke tahanan," 
kata hakim.Putusan sela ini akan 
menentukan nasib Bahar di persidangan. 
Apabila hakim menerima eksepsi 
penasihat hukum, kasus akan ditinjau 
ulang. Sebaliknya apabila hakim menolak 
eksepsi Bahar, sidang akan berlanjut ke 
pemeriksaan saksi.Bahar didakwa 
melakukan penganiayaan terhadap dua 
remaja Cahya Abdul Jabar dan 
Muhammad Khoerul Aumam Al Mudzaqi. 
Dakwaan jaksa telah menguraikan detail 
aksi penganiayaan yang dilakukan Bahar.
Dalam dakwaan, Bahar dijerat pasal 

Mirip sinetron Kiamat sudah dekat yang 
diputar tiap bulan Ramadhan. Cerita 
hampir sama juga mendoktrin warga 
Desa Watubonang, Kecamatan 
Badegan, Ponorogo, Jawa Timur.
Akibatnya, 
52 warga 
di desa 
tersebut 
memilih 
bedol 
desa 
mencari 
perlindung
an ke 
pondok 
pesantren 
(Ponpes) 
yang ada 
di 
Kabupate
n Malang. Dan informasinya, hijrahnya 
warga Watubonang ini tidak 
bersamaan, tapi bertahap sejak 
sebulan lalu.Terakhir warga yang 
pindah ke Kabupaten Malang itu terjadi 
pada 7 Febuari 2019 lalu tapi baru 
heboh dan viral di media sosial sejak 
dua hari terakhir.Kabar inipun membuat 
pihak kepolisian hingga Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) ikut turun tangan untuk 
mendalami isu kiamat ala sinetron 
garapan Deddy Mizwar tersebut.
Pun begitu dengan Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa yang 
ikut angkat bicara dan heran dengan 
doktrin kiamat tersebut tanpa klarifikasi 
lebih dulu oleh si penerima informasi.
"Itu kerentanan masyarakat ketika 
menerima informasi-informasi yang 
mereka tidak sempat tabayyun, tidak 
sempat klarifikasi atau mereka salah 
referensi," kata Khofifah usai menjamu 
kader GP Ansor se-Jawa Timur yang 
menggelar penutupan Rapat Koordinasi 
Wilayah (Rakorwil) di Grahadi, 
Surabaya, Kamis (14/3) dinihari.
Jadi, lanjutnya, mereka warga yang 
menerima informasi tanpa tabayyun itu 
sudah punya ketaatan, kepercayaan, 
ketundukan kepada orang tertentu.

Heboh Isu Kiamat Di Ponorogo

Tanah Air

“Sehingga ketika orang yang merasa 
menjadi top reference dalam hidupnya itu 
menyampaikan sesuatu, ya sudah 
mereka langsung percaya, dianggap 
kebenaran," jelas dia.

Perlu 
Saling 
Sapa
Maka, kata 
mantan 
Menteri 
Sosial ini, 
diperlukan 
adanya 
saling sapa 
antar 
elemen, 
baik dari 
pemerintah
, Ormas 
keagamaan 

maupun komponen-komponen 
masyarakat lainnya.
"Ini saya rasa fenomena-fenomena yang 
menjadikan kita semua harus makin 
banyak berkomunikasi dan bersapa 
dengan masyarakat," jelas Khofifah.
Sebelumnya, Bupati Ponorogo Ipong 
Muchlissoni juga mengaku prihatin 
dengan doktrin kiamat yang menimpa 
warganya, sehingga memilih pindah dan 
berlindung ke Ponpes Miftahul Falahil 
Mubtadi'in di Kabupaten Malang.
Bupati yang juga Ketua Bappilu DPW 
NasDem Jawa Timur ini juga 
menjelaskan, bahwa ke-52 warganya 
yang percaya doktrin kiamat sudah dekat 
sehingga memilih hijrah keluar Ponorogo. 
"Mereka percaya akan ada kiamat dan 
kalau di pondok itu enggak ikut kiamat," 
sesalnya."Sesungguhnya kita sudah 
melakukan pembinaan sekaligus 
memberikan pemahaman, tapi ya sulit, 
mereka terlanjur percaya dan meyakini," 
sesalnya lagi.Ipongpun berharap, semua 
pihak terkait ikut turun tangan untuk 
memberikan pembinaan. "Jadi harus ada 
upaya yang serius dari Ormas-Ormas 
keagamaan, MUI, Pemprov, Pemkab 
Malang," tandas Ipong. 
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meminta Majelis hakim menolak nota 
keberatan dari terdakwa karena 
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surat dakwaan untuk Bahar bin Smith. 

Habib Bahar Ancam Jokowi

Tanah Air

"Kami menyimpulkan permohonan 
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Dakwaan jaksa telah menguraikan detail 
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Mirip sinetron Kiamat sudah dekat yang 
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di desa 
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memilih 
bedol 
desa 
mencari 
perlindung
an ke 
pondok 
pesantren 
(Ponpes) 
yang ada 
di 
Kabupate
n Malang. Dan informasinya, hijrahnya 
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Heboh Isu Kiamat Di Ponorogo

Tanah Air

“Sehingga ketika orang yang merasa 
menjadi top reference dalam hidupnya itu 
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mereka langsung percaya, dianggap 
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Perlu 
Saling 
Sapa
Maka, kata 
mantan 
Menteri 
Sosial ini, 
diperlukan 
adanya 
saling sapa 
antar 
elemen, 
baik dari 
pemerintah
, Ormas 
keagamaan 
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berlapis yakni Pasal 333 ayat 1 
dan/atau Pasal 170 ayat 2 dan/atau 
Pasal 351 ayat 1 juncto Pasal 55 KUHP. 
Jaksa juga mendakwa Habib Bahar 
dengan Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76 C 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak.
Bahar Ancam Jokowi
Usai sidang, Bahar bin Smith buka 
suara terkait kasus yang sedang 
dihadapinya. Meski tak banyak 
berucap, ia mengecam hukum di 
Indonesia yang tidak adil. Bahkan, ia 
menyatakan secara tersirat bahwa apa 
yang dialaminya ini tak lepas dari peran 
Presiden Joko Widodo.
"Ketidakadilan hukum, ketidakadilan 
hukum dari Jokowi, tunggu saya keluar 
dan akan dia rasakan," katanya sambil 
berlalu meninggalkan ruangan sidang.
Sambil dikawal pihak keamanan, Bahar 

Bin Smith tak hanya sekali menyebutkan 
nama Joko Widodo. Ia memberi pesan 
khusus kepada pria yang saat ini 
bertarung di Pilpres 2019 tersebut.
"Sampaikan ke Jokowi, tunggu saya 
keluar dan rasakan pedasnya lidah saya," 
kata Bahar tegasnya.
Sementara itu, kuasa hukum Bahar bin 
Smith, Ichwan Tuankotta menilai 
tanggapan dari JPU terkait eksepsi tidak 
jelas dan tidak menyentuh esensi serta tak 
utuh.Pasalnya, ada hal-hal yang tidak 
diuraikan dalam dakwaan. Seperti, kedua 
korban sempat berkelahi sehingga luka 
dialami bukan dari perbuatan Bahar.
Ia berharap majelis hakim 
mempertimbangkan terkait eksepsi yang 
diajukan olehnya.
"Ane minta yang mulia majelis hakim, 
dengan nurani yang paling dalam, pakai 
nurani beliau, lihat bahwa substansi 
eksepsi yang kita sampaikan harusnya 
dikabulkan oleh majelis. Insya Allah ane 
yakin sekali," kata Ichwan.
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Perjalanan politik Prabowo Subianto 
kerap kali mendapat sandungan. Paling 
banyak adalah serangan isu seputar 
hak asasi manusia (HAM), apalagi 
menjelang pemilu.
Pada Pemilu 2014 lalu contohnya. 
Prabowo yang saat itu tengah maju 
sebagai capres juga sering 
mendapatkan pertanyaan seputar HAM. 
Kisah seputar tudingan-tudingan negatif 
Prabowo tulis dalam buku "Prabowo 
Subianto Indonesia Menang" yang 
diterbitkan Koperasi Garudayaksa 
Nusantara. Buku ini merupakan 
kumpulan tulisan kampanye yang 
dikeluarkan tim Prabowo Subianto- 
Sandiaga Uno.Prabowo bercerita sering 
mendapat pertanyaan seputar HAM dari 
lawan politiknya. Meski mendapat 
serangan, ia tak ingin menyerang balik. 
Prabowo mengaku mengingat sebuah 
pepatah dalam kalimat 'menang tanpo 
ngasorake'. Maksud dari kalimat 
tersebut adalah kemenangan yang kita 
inginkan jangan sampai merendahkan 
orang lain. Menang tanpa menghina, 

Jawaban Prabowo Terkait Isu HAM

tanpa mempermalukan. Menang dengan 
cara elegan. Menang dengan jiwa besar, 
namun lawan tetap bisa menegakkan 
kepala tanpa dinistakan.
Saat lawat politiknya bertanya soal HAM, 
Prabowo menjawab semua pertanyaan 
tanpa membalas dengan pertanyaan 
serupa. Ketika ada kesempatan bertanya 
kepada lawan politiknya, ia memilih 
memberikan pertanyaan yang tidak 
bersifat pribadi. Prabowo tidak 
menyerang, tidak memojokkan lawan 
politiknya. Dia tidak sindir atau tatap sinis 
lawannya. Dia mengaku tak segan 
memuji dan menghormati pendapat lawan 
politik.Prabowo yakin, semua tuduhan 
yang dilontarkan seperti pepatah "ajining 
diri saka pucuke lathi, aji ning raga saka 
busana". Maksudnya, harga diri 
seseorang terletak dari lidahnya dan 
kemampuan menempatkan diri sesuai 
situasinya. Hormati lawan secara sportif. 
Menang tanpo ngasorake. Jika lawan 
politik menang, kita harus tetap 
menghormati dan mendukung walau 
berat.Tak hanya dalam politik, saat masih 

Sebuah laporan penggunaan anggaran 
belanja pemerintah federal Amerika 
Serikat (AS) mengungkapkan 
bagaimana badan-badan federal AS 
menggunakan anggaran untuk berbagai 
kesenangan. Salah satunya ialah 
menghabiskan anggaran sebesar USD 
4,6 juta atau setara Rp 65 miliar dalam 
sebulan untuk makanan mewah seperti 
kepiting dan lobster.
Penggunaan dana itu tercantum dalam 
laporan bulan terakhir tahun fiskal 2018.
Demikian 
diungkapk
an 
OpenTheB
ooks, 
sebuah 
organisasi 
nirlaba 
yang 
meneliti 
transparan
si dan 
efisiensi 
anggaran 
federal."Ka
mi melihat 
pada tahun 
itu, USD 
22 juta 
yang 
dihabiskan Pentagon (Kantor 
Departemen Pertahanan AS) hanya 
untuk lobster, selama empat tahun 
terakhir hanya untuk lobster saja hampir 
mencapai USD 55 juta, kata CEO 
OpenTheBooks, Adam Andrzejewski 
kepada Fox Business, dilansir dari 
Sputnik News, Kamis (14/3).Menurut 
laporan yang berjudul The Federal 
Governments Use-It-Or-Lose-It 
Spending Spree, badan-badan federal 
menghabiskan total USD 97 miliar pada 
kontrak tahun lalu atau mengalami 
kenaikan 16 persen dari tahun fiskal 
2017.Pada hari-hari terakhir tahun fiskal 
2018, badan-badan federal 
meningkatkan anggaran pengeluaran 
menjadi USD 53 miliar, lebih besar dari 

Anggaran Belanja Pentagon Untuk Makan

anggaran yang mereka belanjakan 
sepanjang Agustus.Rupanya, itu bukan 
fenomena baru: di bulan terakhir setiap 
tahun fiskal, badan-badan federal bekerja 
keras menghabiskan sisa anggaran 
tahunan dan jika tidak, ada kekhawatiran 
Kongres akan menurunkan anggaran 
untuk badan-badan tersebut di tahun 
selanjutnya.
"Teori kami adalah bahwa, dalam banyak 
kasus, orang-orang yang bertanggung 
jawab atas anggaran hanya mengikuti 

jalan 
yang 
paling 
sedikit 
bertentan
gan. 
Ketika 
dihadapk
an 
dengan 
tenggat 
waktu 
pengguna
an-atau 
kerugian-
struktural, 
mereka 
membela
njakan 

sebanyak mungkin untuk apa pun yang 
paling mudah untuk menghabiskan uang. 
Sekali lagi, Kongres menciptakan struktur 
insentif yang sesat ini," jelas 
Andrzejewski.Selain membeli makanan 
sari laut yang mahal, badan-badan ini 
juga menggunakan dana dari pajak rakyat 
itu untuk membeli perabot mahal, 
peralatan CrossFit, iPhone dan iPad, 
peralatan musik, peralatan makan 
porselen, dan alkohol di antara kategori-
kategori lainnya.Warganet pun bereaksi 
keras terkait hal ini. Di Twitter, warga AS 
pun mencuit dan mengecam penggunaan 
anggaran untuk membeli lobster dan 
kepiting."Pemborosan ini harus 
dihentikan. Ini penghinaan bagi para 
pembayar pajak," tulis senator Rand Paul 
Rand di Twitter. 
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aktif dalam militer juga sama. Kerap 
mendapat tuduhan negatif. Prabowo 
mengaku sering menerima berbagai 
hantaman, hujatan sampai fitnah.
Mantan Panglima Kostrad ini 
menceritakan pernah dituding ingin 
membunuh mertuanya sendiri, 
Presiden Soeharto. Bahkan ada yang 
menyebut dirinya ingin kudeta 
Presiden BJ Habibie. Selain itu ada 
juga tudingan menjadi dalang 
kerusuhan Mei 1998.
Prabowo merasa tuduhan-tuduhan itu 
adalah fitnah belaka. Namun dia 
percaya, yang terbaik adalah tidak 
membalas tuduhan-tuduhan tersebut. 

Prabowo percaya, cepat atau lambat, 
semua yang baik akan terungkap. Cepat 
atau lambat, semua yang tidak baik juga 
akan terungkap.
Mantan komandan Kopassu ini berprinsip 
seperti dalam bahasa jawa, becik ketitik 
ala ketara. Ini adalah salah satu prinsip 
hidup yang begitu berat, namun dia 
percaya harus mengakar jiwa setiap 
pejuang bangsa Indonesia. Menurut 
Prabowo, seorang pejuang tidak boleh 
bicara kebencian, bicara dengki, bicara iri 
dan bicara ciri-ciri manusia yang lemah 
lainnya. Setiap pejuang bangsa harus 
menggali kekuatan tangguh, jiwa bisa dan 
sikap pemaaf.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359

TOUR & TRAVEL
TRANSPORTATION

Melayani penjualan tiket
domestik dan internasional

Menyewakan transportasi untuk
perjalanan wisata ke berbagai state di USA

Melayani Pengurusan Passport
Telp.: 267-235-3359, 267-528-8502

Fax: 215-755-0736

Rencana pengerjaan Tol Semarang-
Demak sepanjang 27 kilometer kini 
tinggal diperebutkan dua konsorsium 
dalam negeri. Setelah dua konsorsium 
asing asal China batal memasukkan 
dokumen lelang. "Yang shortlist 
diundang kan ada empat. Sekarang 
ada dua (yang sudah masukkan), 
kecuali yang asing enggak masukkan 
(dokumen)," kata Kepala Badan 
Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang 
Parikesit di Jakarta, Rabu (14/3/2019). 
Kedua konsorsium asing itu adalah PT 
China Harbour Indonesia dan 
Sinohydro Corporation Limited. 
Sementara dua konsorsium dalam 
negeri yang merebutkan yakni PT Jasa 
Marga Tbk-PT Waskita Toll Road-PT 
Adhi Karya Tbk-PT Brantas Abipraya 
(Persero). Kemudian, PT 
Pembangunan Perumahan (Persero) 
Tbk-PT Wijaya Karya (Persero) Tbk-PT 
Misi Mulia Metrical. Saat ini, ia 
menambahkan, panitia masih 
membahas teknis lelang yang akan 
dilakukan. Bila tak ada rintangan, 
tahapan lelang itu akan berjalan dalam 
waktu enam bulan. "Pengumuman 
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tunggu panitia lelang. Kalau proses 
biasanya itu enam bulan selesai," ujarnya. 
Untuk diketahui, pembangunan tol ini 
diperkirakan menelan investasi Rp 15,3 
triliun. Adapun pelaksanaannya 
direncanakan dimulai tahun ini dan 
beroperasi pada 2021. Secara teknis Tol 
Semarang-Demak memiliki empat 
simpang susun yaitu Kaligawe, Terboyo, 
Sayung dan Demak. Kecepatan rencana 
100 kilometer per jam dengan arah 
pelebaran pada jalan tol ini adalah 
pelebaran ke dalam dengan jalur awal 2x2 
dan jalur akhir 2x3. 
Tol Semarang-Demak dibangun untuk 
meningkatkan aksebilitas dan kapasitas 
jaringan jalan dalam melayani kawasan 
utara Jawa. Seperti diketahui kondisi lalu 
lintas kawasan utara Jawa kepadatannya 
cukup tinggi. Jalan tol ini akan 
diintegrasikan dengan tanggul laut di 
pantai utara Kota Semarang, mulai dari 
wilayah Kaligawe hingga Kali Sayung di 
Kabupaten Demak. Tanggul laut tersebut 
berfungsi untuk mengatasi banjir, rob dan 
penurunan (land subsidence) di 
Semarang Utara bagian timur khususnya 
kawasan Kaligawe sampai Sayung.
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membunuh mertuanya sendiri, 
Presiden Soeharto. Bahkan ada yang 
menyebut dirinya ingin kudeta 
Presiden BJ Habibie. Selain itu ada 
juga tudingan menjadi dalang 
kerusuhan Mei 1998.
Prabowo merasa tuduhan-tuduhan itu 
adalah fitnah belaka. Namun dia 
percaya, yang terbaik adalah tidak 
membalas tuduhan-tuduhan tersebut. 

Prabowo percaya, cepat atau lambat, 
semua yang baik akan terungkap. Cepat 
atau lambat, semua yang tidak baik juga 
akan terungkap.
Mantan komandan Kopassu ini berprinsip 
seperti dalam bahasa jawa, becik ketitik 
ala ketara. Ini adalah salah satu prinsip 
hidup yang begitu berat, namun dia 
percaya harus mengakar jiwa setiap 
pejuang bangsa Indonesia. Menurut 
Prabowo, seorang pejuang tidak boleh 
bicara kebencian, bicara dengki, bicara iri 
dan bicara ciri-ciri manusia yang lemah 
lainnya. Setiap pejuang bangsa harus 
menggali kekuatan tangguh, jiwa bisa dan 
sikap pemaaf.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359

TOUR & TRAVEL
TRANSPORTATION

Melayani penjualan tiket
domestik dan internasional

Menyewakan transportasi untuk
perjalanan wisata ke berbagai state di USA

Melayani Pengurusan Passport
Telp.: 267-235-3359, 267-528-8502

Fax: 215-755-0736

Rencana pengerjaan Tol Semarang-
Demak sepanjang 27 kilometer kini 
tinggal diperebutkan dua konsorsium 
dalam negeri. Setelah dua konsorsium 
asing asal China batal memasukkan 
dokumen lelang. "Yang shortlist 
diundang kan ada empat. Sekarang 
ada dua (yang sudah masukkan), 
kecuali yang asing enggak masukkan 
(dokumen)," kata Kepala Badan 
Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang 
Parikesit di Jakarta, Rabu (14/3/2019). 
Kedua konsorsium asing itu adalah PT 
China Harbour Indonesia dan 
Sinohydro Corporation Limited. 
Sementara dua konsorsium dalam 
negeri yang merebutkan yakni PT Jasa 
Marga Tbk-PT Waskita Toll Road-PT 
Adhi Karya Tbk-PT Brantas Abipraya 
(Persero). Kemudian, PT 
Pembangunan Perumahan (Persero) 
Tbk-PT Wijaya Karya (Persero) Tbk-PT 
Misi Mulia Metrical. Saat ini, ia 
menambahkan, panitia masih 
membahas teknis lelang yang akan 
dilakukan. Bila tak ada rintangan, 
tahapan lelang itu akan berjalan dalam 
waktu enam bulan. "Pengumuman 

China Batal Investasi Tol Semarang - Demak

Ekonomi

tunggu panitia lelang. Kalau proses 
biasanya itu enam bulan selesai," ujarnya. 
Untuk diketahui, pembangunan tol ini 
diperkirakan menelan investasi Rp 15,3 
triliun. Adapun pelaksanaannya 
direncanakan dimulai tahun ini dan 
beroperasi pada 2021. Secara teknis Tol 
Semarang-Demak memiliki empat 
simpang susun yaitu Kaligawe, Terboyo, 
Sayung dan Demak. Kecepatan rencana 
100 kilometer per jam dengan arah 
pelebaran pada jalan tol ini adalah 
pelebaran ke dalam dengan jalur awal 2x2 
dan jalur akhir 2x3. 
Tol Semarang-Demak dibangun untuk 
meningkatkan aksebilitas dan kapasitas 
jaringan jalan dalam melayani kawasan 
utara Jawa. Seperti diketahui kondisi lalu 
lintas kawasan utara Jawa kepadatannya 
cukup tinggi. Jalan tol ini akan 
diintegrasikan dengan tanggul laut di 
pantai utara Kota Semarang, mulai dari 
wilayah Kaligawe hingga Kali Sayung di 
Kabupaten Demak. Tanggul laut tersebut 
berfungsi untuk mengatasi banjir, rob dan 
penurunan (land subsidence) di 
Semarang Utara bagian timur khususnya 
kawasan Kaligawe sampai Sayung.



2930 www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 215-271-3057

Email ke : redaksi@sipbulletin.com

Beredar foto-foto di jagat dunia maya 
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo 
Subianto memakai sarung tangan saat 
menyapa pendukungnya dari atas mobil 
di Jambi. Dari foto yang beredar, 
Prabowo terlihat melayani permintaan 
jabat tangan dari para pendukung yang 
memenuhi ruas jalan di Jambi.
Foto-foto itu Prabowo pakai sarung 
tangan pun viral dan mendapatkan 
komentar miring dari netizen. BPN 
Prabowo-Sandiaga membenarkan foto-
foto tersebut.
Juru Bicara Prabowo-Sandiaga Andre 
Rosiade mengatakan Prabowo terpaksa 
harus memakai sarung tangan karena 

Prabowo SalamanPakai Sarung Tangan

Tanah Air

tangannya luka. Mungkin, kata dia, 
tangan Prabowo luka karena tercakar 
oleh pendukungnya saat berkampanye.
"Bukan karena enggak sopan tapi luka," 
kata Andre kepada wartawan, Kamis 
(14/3).Saat pidato di Gedung RCC, 
Telanaipura, Kota Jambi, kata Andre, 
Prabowo juga telah membuka alasan 
dirinya memakai sarung tangan. Dia 
menyebut mantan Pangkostrad itu telah 
menyampaikan maaf terkait hal itu.
"Tadi sudah dijelaskan Pak Prabowo ya 
beliau, dia sudah minta maaf pake sarung 
tangan bukan tidak sopan tapi luka. Ada 
yang kecakar kebeset jadi luka," ujar 
politikus Partai Gerindra ini.
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