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Money Grams $1 = Rp 13.640,-
,-

Kurs BI $1 = Rp 14.050,-

bersambung ke hal 4

Jum’at 04/05/19

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Setelah maret lalu Indonesia menang 
atas ICSID Inggris, masalah kepemilikan 
atas tanah 
tambang batu bara 
di kutai Timur 
Kalimantan. Kini 
Pemerintah 
Indonesia berhasil 
memenangkan 
kembali gugatan 
arbitrase yang 
dilayangkan 
perusahaan 
tambang asal India, 
Indian Metal Ferro 
& Alloys Limited 
(IMFA). Menteri 
Keuangan 
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama 
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo 
memberikan keterangan mengenai 

keberhasilan Pemerintah Indonesia 
memenangkan gugatan arbitrase IMFA 

(Indian Metal 
Ferro & Alloys 
Limited). Putusan 
tersebut keluar 
setelah 
dilaksanakan 
persidangan di 
Den Haag, 
Belanda, sejak 
Agustus 2018. 
"Nilai itu setara 
dengan Rp 6,68 
triliun atau 469 
juta dollar AS ," 
ujar Sri Mulyani 
Indrawati seusai 

menggelar pertemuan dengan Jaksa 
Agung M Prasetyo di kantor Kejaksaan 

RI Menang Atas

Perusahaan Tambang India
Sri Mulyani : Jangan Pernah 
Lelah Mencintai Indonesia
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Agung, Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan, Senin, 1 April 2019. Gugatan 
itu semula menyoal perkara perizinan 
tambang di perbatasan Barito Timur, 
Barito Selatan, dan Tabalong. Kasus ini 
terjadi akibat tumpang tindih lahan Izin 
Usaha Pertambangan (IUP), berawal 
dari pembelian PT Sri Sumber Rahayu 
Indah oleh IMFA pada 2010. Prasetyo 
menjelaskan, gugatan yang diajukan 
oleh IMFA terhadap Pemerintah RI 
pada tanggal 24 Juli 2015 tersebut 
beralasan adanya tumpang tindih IUP 
(Izin Usaha Pertambangan) yang 
dimiliki oleh PT SRI dengan tujuh 
perusahaan lain akibat adanya 
permasalahan batas wilayah yang tidak 
jelas. PT Sri memiliki IUP untuk batu 
bara di Barito Timur, Kalimantan 
Tengah (Kalteng). Lalu PT Sri 
mengajak investor asing IMFA untuk 
melakukan penambangan. 
Dikarenakan tidak meneliti dulu asal 
usul ijinnya, maka pemerintah 
melarang IMFA untuk melakukan 
penambangan karena tanah tersebut 
dimiliki oleh banyak perusahaan, IMFA 
pun merasa dibohongi, Investor asing 

asal India tersebut merasa rugi karena 
telah menggelontorkan uang US$ 8,7 
juta untuk membeli PT Sri, tapi tak bisa 
melakukan penambangan karena 
ternyata IUP di lahan seluas 3.600 
hektar yang dimiliki PT Sri tidak Clean 
and Clear (CnC). IUP mereka tumpang 
tindih dengan IUP milik 7 perusahaan 
lain. Atas dasar itu, IMFA menuntut ganti 
rugi dari pemerintah Indonesia senilai 
US$ 581 juta alias Rp 7,7 triliun. 
Menurut perhitungan mereka, potensi 
pendapatan yang hilang (potential loss) 
akibat tidak bisa menambang batu bara 
ditambah investasi yang sudah mereka 
keluarkan mencapai Rp 7,7 triliun. 
Semula, IMFA menuntut Indonesia 
membayar ganti rugi senilai US$ 581 
juta atau sekitar Rp 7,5 triliun. IMFA 
mengklaim perusahaan mengalami 
kerugian akibat izin usaha 
pertambangan atau IUP yang 
dikeluarkan pemerintah tumpang tindih 
dengan tujuh perusahaan lain. IMFA, 
yang mendapatkan hak pertambangan 
PT Sumber Rahayu Indah, menyatakan 
rugi lantaran tidak bisa menambang 
akibat batas wilayah tidak jelas. 
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Perusahaan asal India itu lalu 
mendaftarkan gugatannya ke forum 
arbitrase internasional atau Permanent 
Court of Arbitration pada 24 Juli 2014. 
IMFA dan pemerintah telah menghadiri 
prosedural hearing di Denmark yang 
telah menentukan peraturan dan 
jadwal-jadwalnya selama sidang 
kemarin. Permanent Court of Arbitration 
(PCA) dipilih sebagai badan untuk 
penyelesaian sengketa karena adanya 
perjanjian Bilateral Investment Treaty 
(BIT) antara Indonesia dan India. Untuk 
menghadapi gugatan IMFA, pemerintah 
Indonesia menyewa pengacara dari 
dalam dan luar negeri. Yaitu ahli 
arbitrase dari Simmon & Simmon, 
Stuart Butson, dan dari dalam negeri 
adalah Teddy Anggoro (Fams & P). 
Teddy menyatakan, pemerintah RI 
menang, karena gugatan IMFA tidak 
kuat. Perusahaan tambang itu tidak 
memenuhi berbagai persyaratan-
persyaratan administrasi, termasuk 
persyaratan sebagai Penanaman Modal 
Asing (PMA) di Indonesia. "Banyak hal-
hal administrasi yang belum mereka 
selesaikan. Kalau mereka mau 
menambang, IUP harus dilengkapi 
dengan berbagai izin seperti izin 
pemakaian hutan, ketika kepemilikan 

asing masuk ke PT Sri maka dia harus 
jadi PMA, ada syarat-syarat yang belum 
dipenuhi," ujar Teddy.  Saat melakukan 
investasi di Indonesia, IMFA juga 
harusnya melakukan pengecekan dulu 
dan melengkapi berbagai persyaratan. 
Menurut Teddy, IMFA dapat digolongkan 
sebagai 'spekulan investor' karena 
investasinya bersifat spekulasi, mengincar 
keuntungan dengan coba-coba. IMFA 
mengakuisisi PT Sri dengan nilai hanya 
Rp 5 miliar lalu menggugat pemerintah Rp 
7,7 triliun. Dalam BIT yang disepakati 
pemerintah Indonesia dan India serta 
Undang Undang PMA, spekulan investor 
tidak termasuk sebagai investor yang 
perlu dilindungi.  ucapnya. Pemerintah 
menunjukkan bukti-bukti bahwa IMFA 
hanya spekulan investor, ujar Teddy. Oleh 
karenanya, IMFA tidak dapat 
menyerahkan seluruh kesalahannya 
kepada Pemerintah Indonesia. Artinya 
IMFA sebelum masuk harus benar benar 
cross check dengan pemerintah RI, 
apakah izin tersebut benar benar legal 
atau bisa untuk digunakan pertambangan 
atau tidak. Karena selama ini banyak 
investor asing hanya percaya kepada 
mitra bisnisnya saja. Sedangkan kita tahu 
sendiri banyak pengusaha jaman sebelum 
pemerintahan Jokowi yang melakukan 
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kecurangan dalam soal izin. 
Persidangan terakhir atas gugatan 
tersebut digelar di Den Haag, Belanda, 
pada 16 Agustus 2018. Dalam 
persidangan tersebut, Kejaksaan 
setempat menolak gugatan yang 
diajukan IMFA. Dijelaskan oleh Jaksa 
Agung, selain memenangkan 
Pemerintah Indonesia, IMFA pun 
dihukum untuk mengembalikan biaya 
yang dikeluarkan selama proses 
arbitrase kepada Pemerintah RI 
sebesar US$2.975.017 dan 
GBP361.247,23 (Poundsterling) Sri 
Mulyani mengatakan bahwa nilai itu, 
bila diakumulasi, setara dengan Rp 50 
miliar. Majelis Arbiter dalam putusannya 
telah menerima bantahan Pemerintah 
RI mengenai temporal objection yang 
menyatakan bahwa permasalahan 
tumpang tindih Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) maupun 
permasalahan batas wilayah 
merupakan permasalahan yang telah 
terjadi sebelum IMFA masuk sebagai 
investor di Indonesia. Apabila IMFA 
melakukan due diligence (uji tuntas 
untuk menilai kinerja suatu 
perusahaan) dengan benar maka 
permasalahan dimaksud akan diketahui 

oleh IMFA dan masalah ini tidak 
mungkin terjadi. Menurut Prasetyo, 
kemenangan dalam gugatan arbitrase 
tersebut menjadi keberhasilan bagi tim 
terpadu yang dibentuk Presiden Joko 
Widodo saat munculnya gugatan dari 
IMFA. Tim terpadu tersebut terdiri dari 
Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kejaksaan 
Agung, Menteri BUMN, Menteri 
Keuangan, dan Kepala Staf 
Kepresidenan. Dalam proses 
memenangkan gugatan itu, Selama 
proses persidangan berlangsung, Sri 
Mulyani mengatakan Kementeriannya 
memberikan dukungan dalam bentuk 
finansial. "Kami mendukung melalui 
pembiayaan barang dan jasa," ucapnya. 
Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan 
keberhasilan penanganan perkara 
tersebut menempuh perjalanan panjang. 
Tim gabungan, kata Prasetyo, tidak 
hanya berusaha menyelamatkan 
keuangan negara. "Kerja sama disertai 
kesungguhan untuk menunjukkan niat 
pemerintah menjaga sumber kekayaan 
alam," ujarnya. Belajar dari perkara itu, 
Prasetyo mengimbau pemerintah, 
khususnya pemerintah daerah, untuk 
berhati-hati dalam mengeluarkan izin 
usaha. Meski demikian, ia memastikan 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

kecurangan dalam soal izin. 
Persidangan terakhir atas gugatan 
tersebut digelar di Den Haag, Belanda, 
pada 16 Agustus 2018. Dalam 
persidangan tersebut, Kejaksaan 
setempat menolak gugatan yang 
diajukan IMFA. Dijelaskan oleh Jaksa 
Agung, selain memenangkan 
Pemerintah Indonesia, IMFA pun 
dihukum untuk mengembalikan biaya 
yang dikeluarkan selama proses 
arbitrase kepada Pemerintah RI 
sebesar US$2.975.017 dan 
GBP361.247,23 (Poundsterling) Sri 
Mulyani mengatakan bahwa nilai itu, 
bila diakumulasi, setara dengan Rp 50 
miliar. Majelis Arbiter dalam putusannya 
telah menerima bantahan Pemerintah 
RI mengenai temporal objection yang 
menyatakan bahwa permasalahan 
tumpang tindih Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) maupun 
permasalahan batas wilayah 
merupakan permasalahan yang telah 
terjadi sebelum IMFA masuk sebagai 
investor di Indonesia. Apabila IMFA 
melakukan due diligence (uji tuntas 
untuk menilai kinerja suatu 
perusahaan) dengan benar maka 
permasalahan dimaksud akan diketahui 

oleh IMFA dan masalah ini tidak 
mungkin terjadi. Menurut Prasetyo, 
kemenangan dalam gugatan arbitrase 
tersebut menjadi keberhasilan bagi tim 
terpadu yang dibentuk Presiden Joko 
Widodo saat munculnya gugatan dari 
IMFA. Tim terpadu tersebut terdiri dari 
Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kejaksaan 
Agung, Menteri BUMN, Menteri 
Keuangan, dan Kepala Staf 
Kepresidenan. Dalam proses 
memenangkan gugatan itu, Selama 
proses persidangan berlangsung, Sri 
Mulyani mengatakan Kementeriannya 
memberikan dukungan dalam bentuk 
finansial. "Kami mendukung melalui 
pembiayaan barang dan jasa," ucapnya. 
Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan 
keberhasilan penanganan perkara 
tersebut menempuh perjalanan panjang. 
Tim gabungan, kata Prasetyo, tidak 
hanya berusaha menyelamatkan 
keuangan negara. "Kerja sama disertai 
kesungguhan untuk menunjukkan niat 
pemerintah menjaga sumber kekayaan 
alam," ujarnya. Belajar dari perkara itu, 
Prasetyo mengimbau pemerintah, 
khususnya pemerintah daerah, untuk 
berhati-hati dalam mengeluarkan izin 
usaha. Meski demikian, ia memastikan 



10
09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

pemerintah akan tetap berkomitmen 
memberikan pelayanan kepada 
investor. Kementerian Keuangan akan 
membuat aturan baru mengenai izin 
pertambangan untuk investor sehingga 
dapat memberikan kepastian hukum 
dalam menjalankan bisnisnya di 
Indonesia. Menteri Keuangan, Sri 
Mulyani Indrawati mengakui selama ini 
telah terjadi Izin Usaha Pertambangan 
(IUP) yang tumpang-tindih antara pihak 
swasta dengan Pemerintah Daerah 
setempat, sehingga aturan tersebut 
harus segera diperbaharui. Sri 
menambahkan, pemerintah akan tetap 
berkomitmen memberikan pelayanan 
kepada para investor selama mengikuti 
perundang-undangan yang berlaku. 
"Kita tetap akan berkomitmen 

memberikan pelayanan untuk para 
investor. Adanya permasalahan ini bukan 
berarti Pemerintah Indonesia tidak peduli 
kepada investor, tetapi ini suatu perkara di 
mana pemerintah Indonesia akan tetap 
menjaga tata kelola perizinan tambang," 
ungkapnya kemudian. Sementara itu kita 
mendapatkan kabar gembira lagi dari 
majalah keuangan FinanceAsia, bahwa 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 
Indrawati kembali dinobatkan ketiga 
kalinya sebagai Menkeu Terbaik di Asia 
Pasifik Tahun 2019 versi majalah 
keuangan Finance Asia pada 2 April 2019. 
Hebat  Itu adalah kata yang tepat untuk 
digambarkan pada pemerintahan Jokowi. 
Jokowi telah berhasil membangun mental 
baja para menterinya sehingga mampu 
menjawab semua tantangan yang 
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diberikan oleh Presiden Jokowi untuk 
mensejahterahkan rakyat Indonesia. 
Pada Tahun 2017 Menteri Keuangan 
Republik Indonesia, Sri Mulyani 
Indrawati, mendapatkan Penghargaan 
Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister 
in the World Award) di World 
Government Summit yang 
diselenggarakan di Dubai, Uni Arab 
Emirates. Penghargaan tersebut 
diserahkan oleh pemimpin Dubai, 
Sheikh Mohammad bin Rashid Al 
Maktoum. Penghargaan Menteri 
Terbaik ini merupakan penghargaan 
global yang diberikan kepada satu 
orang menteri dari semua negara di 
dunia setiap tahunnya dan mulai 
diberikan pada tahun 2016. Proses 
seleksi dan penentuan pemenangnya 
dilakukan oleh lembaga independen 
Ernst & Young dan diselenggarakan 
oleh World Government Summit. 
Menteri Keuangan Republik Indonesia 
dalam sambutannya menyampaikan 
apresiasinya menjadi orang pertama 
dari Asia yang menerima penghargaan 
tersebut. Beliau mengatakan bahwa 
penghargaan tersebut merupakan 
pengakuan atas kerja kolektif 
pemerintah dibawah pimpinan 

Presiden Joko Widodo, khususnya 
dibidang ekonomi. Menteri Keuangan 
juga mendedikasikan penghargaan 
tersebut kepada 257 juta rakyat 
Indonesia dan 78.164 jajaran 
Kementerian Keuangan yang telah 
bekerja keras untuk mengelola keuangan 
negara dengan integritas dan komitmen 
tinggi untuk menciptakan kesejahteraan 
rakyat yang merata dan berkeadilan. 
Tahun 2018 Sri Mulyani dinobatkan 
kembali sebagai Menkeu Terbaik di Asia 
Pasifik Tahun 2018 versi majalah 
keuangan, Finance Asia. Dikutip dari 
situs Kemenkeu.go.id, menurut Finance 
Asia, Sri Mulyani berhasil membawa 
perkonomian Indonesia ke arah yang 
lebih baik. Menteri Sri Mulyani dianggap 
berhasil memanfaatkan kesempatan 
kemajuan ekonomi global untuk 
mereformasi struktur keuangan pada 
2017 sehingga dapat bertahan saat 
terjadi kenaikan suku bunga di Amerika 
Serikat. Atas penghargaan tersebut, Sri 
Mulyani mengungkapkan apresiasi ini tak 
lepas dari peran Presiden Joko Widodo 
dan Wakil Presiden Jusuf Kalla atas 
kepemimpinan mereka berdua yang 
selalu mendorong seluruh Menteri untuk 
senantiasa bekerja keras guna 

memperbaiki kehidupan rakyat 
Indonesia. "Hal ini juga merupakan 
pengakuan dan apresiasi atas kerja 
keras Pemerintah di bidang ekonomi, 
yang didukung oleh kerja sama yang 
baik antara Kementerian Keuangan 
dan seluruh pemangku kepentingan," 
kata Sri Mulyani dikutip dari situs 
Kemenkeu.go.id, Sabtu (14/4/2018). 
Tahun 2019 lagi lagi Menteri Keuangan 
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati 
kembali dinobatkan sebagai Menkeu 
Terbaik di Asia Pasifik Tahun 2019 
versi majalah keuangan Finance Asia 
pada 2 April 2019. Kepala Biro 
Komunikasi dan Layanan Informasi 
Kementerian Keuangan Nufransa Wira 
Sakti mengungkapkan, menurut 
Finance Asia, Sri Mulyani berhasil 
membawa perekonomian Indonesia ke 
arah yang lebih baik, dengan 
mencatatkan defisit anggaran terendah 
dalam enam tahun terakhir pada 2018 
(1,7% dari Produk Domestik Bruto). 
"Melalui program Amnesti Pajak yang 
diluncurkan pada tahun 2016-2017, 
Menkeu Sri Mulyani juga berhasil 
meningkatkan kepatuhan pajak (tax 
compliance), yang pada akhirnya 
berhasil meningkatkan penerimaan 
perpajakan," ungkap Nurfransa dalam 
keterangannya, Kamis (4/4/2019). 
Melalui Global Green Sukuk, kata 
Nurfrasa, Sri Mulyani juga 
mengantarkan Indonesia menjadi 
negara Asia pertama yang menjual 
green bonds, surat utang yang 
digunakan secara spesifik untuk 
membiayai proyek-proyek untuk iklim 
dan lingkungan, yang terjual hingga 
US$ 1,25 miliar. Sulit  dibayangkan 
hasil kerja raksasa seperti itu dapat 
terwujud tanpa orang hebat di 
belakangnya. Dan salah satu orang 
hebat itu adalah Sri Mulyani. Untuk 
membangun pasti perlu uang. Dan 
uang itu memang hasil pinjaman. 
Namun ditangan orang yang cakap, 
hutang itu tidak menjadi beban tapi 
investasi. Kita tahu sendiri Sri Mulyani 
sangat anti pemborosan. Dibawah 
kendali dirinya, anggaran Negara yang 
dulunya sering jadi uang bancakan, 
sekarang ini dengan sistem 

pertanggungjawaban yang ia bangun, 
menjadi lebih sulit ditilap. Tidak percaya? 
Tanya saja para ASN betapa prosedur 
pertanggungjawaban sekarang ini sering 
membuat mereka panas dingin. Negara 
kita memang selama ini terbebani banyak 
hutang. Kebanyakan hutang itu dipakai 
untuk hal konsumtif, termasuk 
didalamnya subsidi BBM yang memang 
habis terbakar dan tidak tepat sasaran. 
Para ASN (karyawan di kemenkeu) pun 
merasa bangga dengan hasil yang 
dicapai Ibu Sri, ketika para ASN ditanya 
tentang Ibu Sri : yang paling menonjol 
dari Ibu Sri adalah kecintaannya pada 
bangsa dan negara Indonesia. Kita sering 
mendengar ajakan beliau untuk jangan 
pernah lelah mencintai Indonesia. 
Baginya, hal ini bukan slogan kosong 
tanpa makna. Kecintaannya pada 
Indonesia dibuktikan dengan berbagai 
pemikiran dan terobosan di bidang 
keuangan negara. Beliau menginginkan 
agar segenap daerah di pelosok 
Indonesia tersentuh pembangunan 
melalui alokasi dana APBN. Dengan 
begitu, istilah terluar dan terpencil 
hanyalah istilah demografi saja. Semua 
daerah terpencil adalah bagian yang 
sama dari semua daerah di republik 
Indonesia. Tidak boleh ada daerah yang 
tertinggal. Beliau mengibaratkan 
Indonesia sebagai rumah besar dimana 
seharusnya semua daerah adalah 
layaknya kamar-kamar dalam rumah 
yang mudah dijangkau dan dihubungi. 
Kecintaannya pada Indonesia juga 
dibuktikan dengan melakukan kunjungan 
ke pelosok daerah sampai wilayah 
perbatasan-perbatasan yang belum 
pernah dikunjungi oleh para Menkeu 
sebelumnya. Setiap kali kunjungan ke 
daerah, dapat dipastikan tidak hanya 
melakukan satu kegiatan saja. Selain 
memantau langsung pelaksanaan 
program Kemenkeu di daerah, biasanya 
juga ada kuliah umum/ orasi ilmiah dan 
pertemuan dengan pegawai Kemenkeu di 
daerah tersebut. Terlepas dari reputasi 
dan prestasinya yang mendunia, beliau 
tidak segan untuk memperhatikan para 
pegawai di Kemenkeu. Dari sifatnya yang 
pribadi maupun secara umum. Dari 
berbagai dialog dengan pegawai, bila 
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dirasakan perlu untuk diwujudkan maka 
dibuatkan peraturan yang 
mendukungnya. Misalnya saja adanya 
aturan cuti yang  tidak memotong 
tunjangan kinerja bagi pegawai yang 
melaksanakan cuti melahirkan. Hal yang 
sama berlaku juga bagi pegawai pria 
yang cuti untuk mendampingi istri yang 
melahirkan. Selain itu juga terdapat 
kompensasi cuti tambahan bagi pegawai 
yang bertugas di daerah terpencil. 
Secara keseluruhan, kami di 
Kementerian Keuangan sangat bangga 
dapat bekerja dibawah pimpinannya. 
Banyak sekali teladan dari Menkeu Ibu 
Sri yang bisa dijadikan contoh. Kami 
semua  juga tidak pernah lelah mencintai 
negeri ini. Meskipun sudah berjuang 
keras menyelamatkan uang Negara dan 
di hargai oleh International, tapi masih 
banyak orang yang suka menghina hasil 
kerja Ibu Sri. Para pengkritik Ibu Sri 
Mulyani hanya melihat angka, dan 
menutup mata akan hasil kerja dari 
investasi yang dihasilkan Ibu Sri itu. Ya, 
Ibu menteri yang sarat prestasi ini 
pernah dicap Prabowo capres no urut 02 
itu sebagai "Menteri Pencetak Utang". 
Bahkan kritikan serupa datang mulai dari 
Ketua MPR Zulkifli Hasan, mantan 
Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal 

Ramli. Mereka seakan terus memberikan 
kabar yang menakutkan bahwa Indonesia 
lama kelamaan bisa terjual. Masih 
pantaskah orang orang dari kubu 
Prabowo yang notabene adalah orang 
orang yang dipecat menyebutkan Menteri 
Keuangan adalah Menteri Pencetak 
Utang ? Rupanya kritikan itu dijawab oleh 
orang orang yang professional sehingga 
mereka tak bisa membantahnya lagi. 
Usaha kerasnya Ibu Sri Mulyani itu 
dihargai secara internasional, bukan 
hanya satu kali, tapi tiga kali berturut-
turut. Ini hebat sekali, semua Negara 
kagum akan kerja Ibu Sri Mulyanni. 
Bangsa Indonesia pun bangga punya 
menteri seperti anda. Ucapan 
melecehkan dan nyinyir yang anda terima 
anggap saja sebagai vitamin agar anda 
bisa lebih dipacu untuk menunjukkan 
bahwa merekalah yang salah dan keliru. 
Tidak heran, selama 2017 dan 2018 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
mendapatkan predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian dari Badan Pemeriksa 
Keuangan. Sebuah predikat yang belum 
pernah dicapai oleh Menkeu sebelumnya. 
Sekali lagi selamat untuk Ibu Sri Mulyani, 
kami rakyat Indonesia Bangga memiliki 
Ibu seorang tokoh panutan dan 
berinterigritas. HEBAT!!!

Tanah air

Persidangan ketujuh terdakwa kasus 
penyebar hoaks Ratna Sarumpaet 
digelar Kamis (4/4/2019) di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan dengan 
menghadirkan Amien Rais sebagai 
saksi. Dalam kesempatan itu, pendiri 
sekaligus mantan Ketua Umum Partai 
Amanat Nasional (PAN) ini 
menyampaikan beberapa fakta yang ia 
ketahui terkait kasus yang menimpa 
Ratna. Sejumlah fakta baru terungkap 
dalam persidangan kali ini. Selain itu, 
beberapa hal menarik juga terjadi 
selama persidangan berlangsung. 
Info media online 
Dalam kesaksiannya, Amien Rais 
mengaku pertama kali mendengar kabar 
tentang Ratna Sarumpaet saat 

Kesaksian Amien Rais Di Sidang Ratna S

membuka salah satu portal berita, 2 
Oktober 2018 pagi. "Tanggal 2 Oktober 
2018 pagi. Saya membuka Detik.com, 
kemudian di situ ada berita Ratna 
Sarumpaet dianiaya. Kemudian, saya 
melihat di YouTube, Ibu Ratna seperti 
kena penganiayaan berat," kata Amien. 
Setelah mengetahui kabar dari media, 
Amien Rais kemudian meneruskan 
informasi itu kepada kawan-kawan dari 
Partai Gerindra yang ketika itu 
merupakan tempat Ratna bernaung. 
Bahkan, Amien berhasil berbicara 
langsung dengan Ketua Dewan Pembina 
Partai Gerindra Prabowo dan 
menyampaikan info yang ia dapatkan.  
Ratna akui 3 giginya tanggal Setelah 
mengetahui kabar penganiayaan yang 
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diterima oleh rekannya di BPN, Amien 
pun bertemu dengan Ratna di hari yang 
sama. "Saya bertemu di Lapangan 
Polo, Bogor, Jawa Barat. Saya berangat 
ke sana bersama asisten saya dan tiba 
pukul 15.00 WIB. Waktu itu Ibu Ratna 
menutupi wajahnya memakai kerudung. 
Dia hanya bilang rahangnya agak sakit 
kalau berbicara," ucap Amien. Menurut 
Amien, ketika itu Ratna telah datang 
lebih dulu, namun kondisinya seperti 
orang yang tertekan. "Dia mengaku dua 
sampai tiga giginya tanggal dan ada 
gangguan rahang, sehingga saya 
sarankan tidak perlu berbicara," kata 
Amien. Ratna mengaku ia dianiaya oleh 
dua orang tidak dikenal saat berada di 
Bandung, tepatnya beberapa ratus 
meter dari bandara di Bandung. 
Tentang jumpa pers Prabowo Ditanya 
soal jumpa pers yang digelar oleh 
Prabowo dan teman-teman lainnya, 

Ketua Dewan Kehormatan PAN ini 
menyebut acara itu digelar karena 
Ratna merupakan bagian dari BPN. “Ini 
ada orang yang dianiaya. Maka 
pemimpin yang betul maka harus 
membela," kata Amien. Menurut Amien, 
jumpa pers ini tidak terselenggara atas 
kemauan satu orang saja, melainkan 
keputusan bersama teman-teman di 
BPN, karena ini menyangkut 
penganiayaan yang diterima  salah satu 
anggota aktifnya. 
Sehari setelah informasi tersebar, 3 
Oktober 2019, Ratna menggelar 
konferensi pers untuk mengakui dirinya 
berbohong dan tidak ada tindak 
penganiayaan yang dialami. Masih dari 
ruang persidangan, Amien Rais 
menyatakan kekecewaan yang dialami 
BPN atas kebohongan yang dibuat 
Ratna. Namun, di balik itu Amien 
mengaku kagum kepada Ratna yang 

mau mengakui kebohongannya. "Ini 
saya lihat sebagai sikap kesatria dari 
Beliau. Biasanya orang salah menutupi 
kesalahannya, ini dia mau 
mengakuinya," kata Amien. Pujian tak 
hanya dilontarkan Amien kepada 
Ratna, Ratna pun melemparkan pujian 
kepada Amien Rais karena dinilai 
sampaikan keterangan di hadapan 
jaksa sesuai dengan fakta kejadian. 
"Bagus ya, baik. Semua sesuai apa 
yang terjadi sebenarnya. Menurut saya 
beda, beliau orang negarawan. 
Kehadiran beliau tadi ini memberikan 
saya kepercayaan bahwa enggak 
semua orang berpikir tidak baik," 
ungkapnya.  keterangan empat orang 
saksi salah satunya Amien Rais. Selain 
saling puji, ada hal menarik lain yang 
terjadi di dalam ruang persidangan, 
yakni ketika Ratna beranjak dari 
tempatnya duduk dan mendekat ke 
Amien Rais kemudian mencium dan 
memeluk sosok mantan Ketua MPR itu. 
"Saya minta maaf, Pak Amien. What’s 
going on, itu juga masih menjadi 
pertanyaan buat saya," ucap Ratna 
ketika itu. Persidangan ini tidak hanya 
menghadirkan Amien Rais sebagai 
saksi, namun ada tiga saksi lain yang 
dimintai keterangan terkait kasus 
pelanggaran UU ITE yang menjerat 
Ratna Sarumpaet ini. Adapun agenda 
sidang hari ini adalah mendengar 
penjelasan saksi dari Jaksa Penuntut 
Umum (JPU). Dalam kasus ini, mantan 
aktris sekaligus aktivis Ratna 
Sarumpaet didakwa dengan Pasal 14 
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1946 tentang hukum pidana. 
Selain itu, ia juga dijerat Pasal 28 Ayat 
(2) jo Pasal 45A Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentan 
Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
 Sehari setelah informasi tersebar, 3 
Oktober 2019, Ratna menggelar 
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Kehadiran beliau tadi ini memberikan 
saya kepercayaan bahwa enggak semua 
orang berpikir tidak baik," ungkapnya. 
Baca juga: Usai Dengar Kesaksian, 
Ratna Sarumpaet Sebut Amien Rais 
Negarawan Ratna cium tangan dan 
rangkul Amien Rais Terdakwa 
penyebaran berita bohong Ratna 
Sarumpaet (kanan) mencium tangan 
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien 
Rais (kiri) dalam sidang lanjutan di PN 
Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis 
(4/4/2019). Sidang tersebut 
beragendakan mendengarkan 
keterangan empat orang saksi salah 
satunya Amien Rais. (ANTARA 
FOTO/SIGID KURNIAWAN) Selain saling 
puji, ada hal menarik lain yang terjadi di 
dalam ruang persidangan, yakni ketika 
Ratna beranjak dari tempatnya duduk 
dan mendekat ke Amien Rais kemudian 
mencium dan memeluk sosok mantan 
Ketua MPR itu. "Saya minta maaf, Pak 
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tentang hukum pidana. Selain itu, ia juga 
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Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 
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Elektronik (ITE).
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diterima oleh rekannya di BPN, Amien 
pun bertemu dengan Ratna di hari yang 
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Bandung, tepatnya beberapa ratus 
meter dari bandara di Bandung. 
Tentang jumpa pers Prabowo Ditanya 
soal jumpa pers yang digelar oleh 
Prabowo dan teman-teman lainnya, 

Ketua Dewan Kehormatan PAN ini 
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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

Banyaknya dan mudahnya junk food 
ditemui menjadikan makanan ini mudah 
dikonsumsi siapa saja tak terkecuali 
anak-anak. Bahkan beberapa orang tua 
menjadikan junk food ini sebagai jalan 
keluar ketika anak rewel tak mau 
makan.Kebiasaan mengonsumsi junk 
food ini tentu saja berbahaya terutama 
ketika dilanjutkan hingga dewasa. 
Dilansir dari Boldsky, berikut sejumlah 
cara untuk jauhkan anak dari konsumsi 
junk food.
Menciptakan Kebiasaan Makanan Sehat
Anak pada usia balita adalah waktu 
yang tepat untuk dilatih untuk 
mengonsumsi makanan sehat. Jika 
tidak dibiasakan mereka akan susah 
untuk melahap makanan sehat.
Siapkan Snack sehat
Selalu siapkan makanan ringan yang 
sehat dan lezat untuk balita kamu. 
Siapkan buah kering, yogurt, roti agar 
mereka merasa kenyang dan tidak 
mudah jajan sembarangan.

Cara Menjauhkan Anak Dari Junk Food

Hindari Junk Food di Rumah
Hal ini praktis untuk menjauhkan anak 
dari junk food. Ketika kamu sudah 
terbiasa menyediakan junk food di rumah, 
otomatis anak akan ikut memakannya. 
Siapkan makanan sehat di rumah dan 
biarkan anak kamu terbiasa dengan 
makanan sehat enak daripada junk food.
Jadilah Contoh yang Baik
Anak akan meniru perilaku orang tuanya. 
Untuk itu kamu harus menjadi contoh 
yang baik dengan mengonsumsi 
makanan sehat agar anak menirunya.
Hias Makanan
Makanan yang mempunyai tampilan 
cantik akan membuat anak tertarik 
melahapnya. kamu bisa menghias piring 
dengan berbagai sayuran agar buah hati 
mau menyantapnya.
Dengan membiasakan gaya hidup sehat 
serta tak adanya junk food di rumah, 
maka anak bisa dijauhkan dari makanan 
tersebut. Biasakan hal ini agar buah 
hatimu tetap sehat sepanjang waktu.
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 Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia 
(PSI) Andy Budiman menanggapi hasil 
survei Charta Politika Indonesia terkait 
elektabilitas partainya dalam ajang 
Pemilu 2019. Melihat data yang dirilis, 
PSI semakin optimis dapat memenuhi 
ambang batas atau Parlementary 
Threshold dan lolos 
masuk DPR.
Dari hasil survei, 
PSI memiliki 
elektabilitas sebesar 
2,2 persen. Hasil 
tersebut 
berdasarkan 
penelitian dengan 
margin or error 
sebesar 2,19 
persen dan ada 
11,7 persen dari 2 
ribu responden 
yang belum 
menentukan pilihan.
Berdasarkan itu, 
lanjut Andy, 
pihaknya berkaca 
dari Pileg 2014 lalu 
yakni survei PKS 
dengan angka elektabilitas 3,8 persen 
dan Partai Nasdem 3,3 persen.
Namun saat masuk Pileg 2014 
berlangsung, PKS mendapatkan suara 
6,8 persen dan Partai Nasdem 
memperoleh 6,7 persen."Kali ini juga 
PSI yakin mengalami jalan yang sama 
dan optimis elektabilitas naik dan 
melampaui angka PT 4 persen. Ini 
menebalkan optimisme kami," tutur 
Andy di kawasan Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan, Kamis (4/4).Selain itu, 
menurut Andy ada hasil survei yang 
mencatat bahwa pemilih PSI adalah 
kalangan ekonomi menengah ke atas 
dan terdidik. Mereka pun juga terdata 
tidak mau menjawab atau menyatakan 
pilihannya saat ditanya oleh lembaga 
survei."Nah, pemilih PSI ini cenderung 
diam ketika ditanya dan pada saat 
pemilihan, 17 April 2019, mereka akan 
coblos PSI. Kami yakin mayoritas 11,7 

PSI Yakin Lolos Ke DPR

Tanah Air

persen undecided voters di survei Charta 
Politica adalah pemilih PSI," jelas 
Andy.Direktur Riset Charta Politika 
Indonesia, Muslimin mengatakan, trend 
kenaikan memang dialami oleh PSI. 
Secara rinci mulai 22 Desember 2018-2 

Januari 2019, 
partai tersebut 
memiliki 
elektabilitas 
sebesar 1,5 
persen. Kemudian 
sempat turun pada 
1-9 Maret 2019 
dengan 1,4 persen 
dan kemudian naik 
kembali pada 19-
25 Maret 2019 
sebesar 2,2 
persen."Trend 
kenaikan PSI ini 
memang tidak 
terlepas dari figur 
ketum Grace 
Natalie yang selalu 
menyampaikan isu-
isu yang 

kontroversial, seperti tolak poligami dan 
tolak perda syariah. Publik juga tertarik 
dengan program-program PSI, seperti 
aplikasi untuk mengawasi anggota DPR," 
ujar Muslimin.PDIP sendiri menjadi partai 
pilihan tertinggi dengan 25,3 persen. 
Disusul Partai Gerindra sebesar 16,2 
persen dan Partai Golkar 11,3 
persen.Kemudian PKB dengan 8,5 
persen; Partai Demokrat dan Nasdem 
5,2 persen; PKS 5,0 persen; PAN 3,3 
persen; PPP 2,4 persen; PSI 2,2 persen; 
Partai Perindo 2,0 persen; dan Hanura 
1,0 persen.Survei tersebut diambil 
dengan kurun waktu 19 Maret sampai 25 
Maret 2019 melalui tatap muka secara 
langsung dengan menggunakan 
kuesioner terstruktur. Ada sebanyak 2 
ribu responden yang tersebar di 34 
provinsi menggunakan metode 
multistage random sampling dengan 
margin of error sebesar 2,19 persen dan 
tingkat kepercayaan 95 persen.

Kurang tidur menjadi masalah yang 
dialami oleh banyak orang, terlebih 
orang dewasa yang sudah disibukkan 
dengan berbagai aktivitas dan kegiatan 
yang padat. Gangguan tidur juga 
menjadi satu masalah yang sulit 
terhindarkan, dan banyak orang 
akhirnya memilih jalan pintas, yakni 
menenggak obat tidur.
Pil-pil obat tidur memang dapat 
membuat Anda segera tidur dalam 
waktu yang singkat, namun, 
mengonsumsinya tentu membawa efek 
samping tersendiri untuk diri Anda. Apa 
saja efek samping dari pil obat tidur 
yang Anda telan?
Kecanduan
Pil tidur dapat membuat Anda 
kecanduan. Anda terbiasa untuk tidur 
dengan obat ini, sehingga ketika Anda 
mencoba tidur tanpa menelannya, 
tubuh Anda akan menolak untuk 
melakukannya. Ketergantungan ini akan 
bersifat fisik dan emosional, dan ini 
tentu sangat berbahaya bagi diri Anda.
Masalah pernapasan
Pil tidur dapat membuat napas Anda 
lebih pendek dan lambat. Oleh karena 
itu, obat-obatan ini sangat tidak sehat 

Efek Samping Obat Tidur
untuk pasien asma. Orang dengan 
gangguan pernapasan juga harus 
menghindari konsumsi dari pil tidur ini.
Memengaruhi nafsu makan
Gangguan ada ritme sirkadian akibat 
meminum pil dapat menyebabkan 
perubahan pada semua fungsi 
metabolisme Anda, dan ini juga berlaku 
untuk nafsu makan. Hati-hati, masalah 
baru justru bisa timbul akibat 
pengonsumsian pil tidur secara berlebih.
Parasomnia
Parasomnia merupakan efek samping 
umum dari menelan pil tidur yang kuat. 
Anda mungkin akan melihat dinding di 
sekitar Anda bergetar dan kepala terasa 
berputar akibat mengonsumsi pil ini.
Gangguan fisik
Beberapa gangguan fisik yang terjadi 
akibat menelan pil tidur terlalu sering ialah 
sakit kepala di pagi hari, kelelahan, pusing 
terus menerus, dan rasa haus dan lapar 
yang kian meningkat.
Tubuh melemah
Saat seseorang meminum pil tidur yang 
kuat, ini akan membuat tubuhnya lebih 
lemah dan bahkan sering bergetar. 
Segera berhenti jika Anda sudah terlalu 
sering mengonsumsi obat-obatan ini.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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menebalkan optimisme kami," tutur 
Andy di kawasan Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan, Kamis (4/4).Selain itu, 
menurut Andy ada hasil survei yang 
mencatat bahwa pemilih PSI adalah 
kalangan ekonomi menengah ke atas 
dan terdidik. Mereka pun juga terdata 
tidak mau menjawab atau menyatakan 
pilihannya saat ditanya oleh lembaga 
survei."Nah, pemilih PSI ini cenderung 
diam ketika ditanya dan pada saat 
pemilihan, 17 April 2019, mereka akan 
coblos PSI. Kami yakin mayoritas 11,7 
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persen undecided voters di survei Charta 
Politica adalah pemilih PSI," jelas 
Andy.Direktur Riset Charta Politika 
Indonesia, Muslimin mengatakan, trend 
kenaikan memang dialami oleh PSI. 
Secara rinci mulai 22 Desember 2018-2 

Januari 2019, 
partai tersebut 
memiliki 
elektabilitas 
sebesar 1,5 
persen. Kemudian 
sempat turun pada 
1-9 Maret 2019 
dengan 1,4 persen 
dan kemudian naik 
kembali pada 19-
25 Maret 2019 
sebesar 2,2 
persen."Trend 
kenaikan PSI ini 
memang tidak 
terlepas dari figur 
ketum Grace 
Natalie yang selalu 
menyampaikan isu-
isu yang 

kontroversial, seperti tolak poligami dan 
tolak perda syariah. Publik juga tertarik 
dengan program-program PSI, seperti 
aplikasi untuk mengawasi anggota DPR," 
ujar Muslimin.PDIP sendiri menjadi partai 
pilihan tertinggi dengan 25,3 persen. 
Disusul Partai Gerindra sebesar 16,2 
persen dan Partai Golkar 11,3 
persen.Kemudian PKB dengan 8,5 
persen; Partai Demokrat dan Nasdem 
5,2 persen; PKS 5,0 persen; PAN 3,3 
persen; PPP 2,4 persen; PSI 2,2 persen; 
Partai Perindo 2,0 persen; dan Hanura 
1,0 persen.Survei tersebut diambil 
dengan kurun waktu 19 Maret sampai 25 
Maret 2019 melalui tatap muka secara 
langsung dengan menggunakan 
kuesioner terstruktur. Ada sebanyak 2 
ribu responden yang tersebar di 34 
provinsi menggunakan metode 
multistage random sampling dengan 
margin of error sebesar 2,19 persen dan 
tingkat kepercayaan 95 persen.

Kurang tidur menjadi masalah yang 
dialami oleh banyak orang, terlebih 
orang dewasa yang sudah disibukkan 
dengan berbagai aktivitas dan kegiatan 
yang padat. Gangguan tidur juga 
menjadi satu masalah yang sulit 
terhindarkan, dan banyak orang 
akhirnya memilih jalan pintas, yakni 
menenggak obat tidur.
Pil-pil obat tidur memang dapat 
membuat Anda segera tidur dalam 
waktu yang singkat, namun, 
mengonsumsinya tentu membawa efek 
samping tersendiri untuk diri Anda. Apa 
saja efek samping dari pil obat tidur 
yang Anda telan?
Kecanduan
Pil tidur dapat membuat Anda 
kecanduan. Anda terbiasa untuk tidur 
dengan obat ini, sehingga ketika Anda 
mencoba tidur tanpa menelannya, 
tubuh Anda akan menolak untuk 
melakukannya. Ketergantungan ini akan 
bersifat fisik dan emosional, dan ini 
tentu sangat berbahaya bagi diri Anda.
Masalah pernapasan
Pil tidur dapat membuat napas Anda 
lebih pendek dan lambat. Oleh karena 
itu, obat-obatan ini sangat tidak sehat 

Efek Samping Obat Tidur
untuk pasien asma. Orang dengan 
gangguan pernapasan juga harus 
menghindari konsumsi dari pil tidur ini.
Memengaruhi nafsu makan
Gangguan ada ritme sirkadian akibat 
meminum pil dapat menyebabkan 
perubahan pada semua fungsi 
metabolisme Anda, dan ini juga berlaku 
untuk nafsu makan. Hati-hati, masalah 
baru justru bisa timbul akibat 
pengonsumsian pil tidur secara berlebih.
Parasomnia
Parasomnia merupakan efek samping 
umum dari menelan pil tidur yang kuat. 
Anda mungkin akan melihat dinding di 
sekitar Anda bergetar dan kepala terasa 
berputar akibat mengonsumsi pil ini.
Gangguan fisik
Beberapa gangguan fisik yang terjadi 
akibat menelan pil tidur terlalu sering ialah 
sakit kepala di pagi hari, kelelahan, pusing 
terus menerus, dan rasa haus dan lapar 
yang kian meningkat.
Tubuh melemah
Saat seseorang meminum pil tidur yang 
kuat, ini akan membuat tubuhnya lebih 
lemah dan bahkan sering bergetar. 
Segera berhenti jika Anda sudah terlalu 
sering mengonsumsi obat-obatan ini.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Diduga hendak kabur, mantan Wakil 
Gubernur (Wagub) Bali Ketut Sudikerta 
tertangkap di Bandara Ngurah Rai pada 
hari Kamis (4/4/2019). Sudikerta 
diketahui telah ditetapkan menjadi 
tersangka oleh polisi dalam dugaan 
kasus penipuan jual beli dua objek 
tanah di Bali senilai Rp 150 miliar pada 
tahun 2013.  Setelah tertangkap, polisi 
memeriksa Sudikerta selama 4 jam dan 
langsung dijebloskan ke penjara Polda 
Bali. Seperti diketahui, kasus dugaan 
penipuan tersebut dilaporkan oleh bos 
Maspion Group, Ali Markus.  Berikut ini 
fakta lengkapnya: 
1. Diduga hendak kabur, Sudikerta 
tertangkap di bandara Mantan Wakil 
Gubernur Bali Sudikerta membantah 
dirinya berniat akan kabur dari kasus 
penipuan Rp 150 miliar yang 
menjeratnya. "Saya tidak ada niat kabur 
apalagi ke luar negeri, saya ingin 
menindakalanjuti penyelesaian perkara 
dengan teman-teman di Jakarta," 
katanya sesaat sebelum dijebloskan ke 

Mantan Wagub Bali Diduga Tipu Bos Maspion

ruang tahanan Mapolda Bali, Kamis 
(4/4/2019). Polisi menangkap Sudikerta di 
Bandara Ngurah Rai dan ditahan seusai 
menjalani pemeriksaan selama 4 jam di 
Mapolda Bali. "Sudah ditangkap pada 
hari Kamis, 4 April 2019 pukul 14.19 di 
Gate 3 domestik Bandara Ngurah Rai Bali 
tujuan Jakarta. Saat ini sedang menjalani 
pemeriksaan di ruang penyidik Subdit 
Siber Ditreskrimsus Polda Bali," kata 
Kabid Humas Polda Bali AKBP Hengky 
Widjaja saat dikonfirmasi via pesan 
singkat, Kamis sore. Seperti diketahui, 
Sudikerta diduga terlibat kasus penipuan 
terhadap bos Maspion Group, Ali Markus, 
terkait pembelian dua objek tanah di Bali 
pada tahun 2013.
2. Kronologi kasus dugaan penipuan bos 
Maspion Group
Ketut Sudikerta sebelumnya ditetapkan 
sebagai tersangka dalam kasus dugaan 
penipuan dan penggelapan uang senilai 
Rp 150 miliar pada Senin (11/3/2018) 
lalu. Saat itu, Sudikerta menawarkan dua 
objek tanah di Desa Balangan, Jimbaran, 

Arab Saudi membantah pemberian 
rumah mewah dan uang tunjangan 
bernilai puluhan ribu dolar kepada 
keluarga almarhum Jamal Khashoggi 
sebagai uang “tutup mulut”.
Beberapa pejabat Saudi yang 
dikonfirmasi Washington Post, 
mengatakan bahwa pembayaran itu 
merupakan upaya untuk memaksa 
keluarga Jamal Khashoggi tidak 
memberi pernyataan publik tentang 
pembunuhan ayah mereka oleh agen 
Saudi di Istanbul, 
Turki, enam bulan lalu.“Rumah dan 
pembayaran bulanan setidaknya US$ 
10.000 (Rp 141,8 juta) untuk setiap 
anak yang disetujui oleh Raja Salman 
dalam upaya untuk membuat kesalahan 
itu menjadi benar,” kata pejabat yang 
menolak disebut identitasnya, seperti 
dikutip Washington Post, Rabu 
(3/4/2019).
Washington Post melaporkan rumah-
rumah yang diberikan kepada anak-
anak Khashoggi terletak di Kota 
Jeddah, di satu kompleks tempat 
tinggal anak laki-laki sulung almarhum, 
yakni Salah Khashoggi. 
Properti adalah bagian dari 
penyelesaian awal dan bernilai masing-
masing US$ 4 juta atau Rp 56,73 miliar.
Pejabat tersebut mengungkapkan, ada 
kemungkinan bahwa kedua putra dan 
dua putri itu juga dapat menerima 
puluhan juta dolar sebagai bagian dari 
negosiasi "uang darah" yang 
diperkirakan akan terjadi ketika 
persidangan para pembunuh yang 
dituduh memutilasi Jamal Khashoggi 
selesai.
Namun pejabat Saudi lainnya 
membantah dugaan bahwa pemberian 
tersebut dimaksudkan agar keluarga 
Khashoggi tetap tutup mulut. 
"Dukungan seperti itu adalah bagian 
dari kebiasaan dan budaya kami. Itu 
tidak ada maksud lain," kata pejabat itu.
Arab Saudi telah memberi uang 
santunan jutaan dolar kepada keempat 
anak kolomis yang dibunuh Jamal 
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Khashoggi. Washington Post melaporkan 
keluarga Khashoggi mendapat "rumah 
bernilai jutaan dolar" dan "pembayaran 
lima digit bulanan" sebagai kompensasi 
atas pembunuhan ayah mereka.Pada 
Senin (1/4/2019), Washington Post 
melaporkan kerajaan Saudi sedang 
berusaha mencapai kesepakatan jangka 
panjang dengan anggota keluarga 
Khashoggi.
 Santunan itu diberikan untuk mendorong 
mereka untuk terus menahan diri dari 
kritik sehubungan dengan pembunuhan 
ayah mereka oleh agen-agen Saudi.
Pembayaran yang lebih besar, mungkin 
masing-masing puluhan juta dolar, 
sebagai bagian dari negosiasi "uang 
darah" dapat ditawarkan kepada keluarga 
Jamal Khashoggi dalam beberapa bulan 
mendatang.
 Washington Post mengutip akun oleh 
pejabat saat ini dan mantan pejabat 
Saudi serta orang-orang yang dekat 
dengan keluarga.
Negosiasi mengenai pembayaran lebih 
lanjut diperkirakan akan dilakukan 
setelah pengadilan terhadap para 
pembunuh Jamal Khashoggi yang 
dituduh, menurut para pejabat dan 
lainnya yang berbicara kepada surat 
kabar tersebut dengan syarat anonimitas.
Jamal Khashoggi adalah kontributor 
Washington Post yang tinggal di Amerika 
Serikat. 
Dia dibunuh pada 2 Oktober 2018, di 
konsulat Saudi di Istanbul, tempat ia 
pergi untuk mengurus dokumen untuk 
pernikahan yang direncanakannya.
Dikenal sebagai kritikus dari pemerintah 
Saudi dan Putra Mahkota Mohammed bin 
Salman, Khashoggi telah menolak 
tekanan dari Riyadh untuk kembali ke 
rumah. 
Mayat Khashoggi, yang menurut pejabat 
Turki terpotong-potong, belum 
ditemukan.
Mohammed bin Salman telah dituduh 
memerintahkan operasi untuk membunuh 
Khashoggi, tetapi kerajaan Saudi telah 
membantah klaim tersebut.
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tertangkap di Bandara Ngurah Rai pada 
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Kuta Selatan, kepada pemilik Maspion 
Group, Ali Markus pada tahun 2013. 
Sementara objek tanah yang sama 
pernah dijual ke PT Dua Kelinci. 
Padahal Maspion secara kewajiban 
sudah sudah memberikan hampir Rp 
150 miliar. Atas perbuatan tersebut, 
Sudikerta dilaporkan Ali Markus ke 
Polda Bali. Berdasar penyelidikan polisi, 
Sudikerta diduga melakukan tindak 
pidana Penipuan atau Penggelapan 
dan/atau menggunakan surat/dokumen 
yg diduga palsu seolah-olah asli 
dan/atau Pencucian uang. Sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 378 KUHP atau 
pasal 372 KUHP dan/atau pasal 263 
ayat (2) KUHP dan/atau pasal 3 UU 
nomor 8 th 2010 tentang 
Pemberantasan dan Pencegahan tindak 
Pidana Pencucian Uang.
3. Diperiksa 4 jam, Sudikerta akhirnya 
dijebloskan penjara
Polisi akhirnya menjebloskan Sudikerta 
ke penjara setelah tertangkap di 
Bandara Ngurah Rai. Sebelumnya, ti 
penyidik Polda Bali memeriksa secara 
intensif mantan Wakil Gubernur Bali 
tersebut. Kepada petugas Sudikerta 
membantah bahwa dirinya berniat lari 
dari masalah dan hendak kabur dari 
Bali. Namun demikian, Sudikerta tetap 
menyerahkan semuanya pada proses 
hukum. "Kita menghormati dan menaati 
hukum," ucap Sudikerta. 
 4. Kuasa hukum sudah larang Sudikerta 
tidak keluar Bali 
Togar Situmorang, pengacara yang 
sebelumnya selalu mendampingi Ketut 

Sudikerta, mengaku kaget atas 
penangkapan dan penahan terhadap 
kliennya oleh pihak kepolisian. "Saya 
kaget beliau ditangkap, karena tadi pagi 
jam 10 masih sama-sama di rumahnya," 
kata Togar saat dikonfirmasi via telepon, 
Kamis (4/4/2019) malam. Togar 
mengatakan, ia sempat meminta 
Sudikerta tidak meninggalkan Bali dan 
segera ke Mapolda Bali untuk memenuhi 
panggilan polisi. Namun rupanya 
permintaan ini tidak diindahkan Ketut 
Sudikerta. "Saya sudah bilang jangan ke 
mana-mana dan ke polda untuk 
memenuhi panggilan," ucap Togar. 
5. Sudikerta sempat hubungi kuasa 
hukumnya 
Menurut Togar, Sudikerta sempat 
menghubungi dirinya dan menyampaikan 
sedang dalam perjalanan menuju 
Mapolda Bali. Namun, Togar tidak bisa 
mendampingi Sudikerta saat 
pemeriksaan di mapolda karena sudah 
ada pengacara lain di sana. "Sampai 
sekarang tetap komunikasi, saya bilang 
sabar. Saya akan pantau dan besok 
rencananya ketemu untuk susun langkah 
selanjutnya," ucap Togar. 
Untuk diketahui Ketut Sudikerta 
ditangkap di Bandara Ngurah Rai pada 
Kamis (4/4/2019) pukul 14.19 Wita. Dia 
ditangkap di Gate 3 domestik dengan 
penerbangan tujuan Jakarta. Ketut 
Sudikerta sebelumnya ditetapkan 
sebagai tersangka dalam kasus dugaan 
penipuan dan penggelapan uang senilai 
Rp 150 miliar pada Senin (11/3/2018) 
silam.
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Kamis (4/4) ," katanya.Namun, 
menurutnya karena kesalahan teknis yang 
terjadi di Medan, Sumatera Utara, 
akibatnya ikut berimbas terhadap jadwal 
kunjungan Prabowo Subianto ke Provinsi 
Aceh, yakni ke Kabupaten Aceh 
Utara.Marzuki tak menjelaskan secara 
rinci kesalahan teknis itu.
"BPN Pusat dan Aceh akan mengatur 
kembali schedule beliau dalam waktu 
yang tepat nantinya," katanya.
Ia mengatakan meskipun Prabowo tidak 
dapat hadir, acara Isra Mi'raj tetap akan 
digelar.Prabowo sebelumnya juga batal 
hadir di Peringatan Isra Mikraj Nabi 
Muhammad SAW 1440 H sekaligus Dzikir 
Akbar yang digelar Istana Maimun, 
Medan, Rabu (3/4).
Gerindra Sumatera Utara, seperti dikutip 
sejumlah media, menyatakan 
ketidakhadiran Prabowo Subianto 
disebabkan sejumlah faktor. Salah 
satunya kesulitan mendapatkan carteran 
helikopter untuk digunakan selama 
berkunjung di Sumatera Utara.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo 
Subianto dikabarkan batal mengunjungi 
Aceh, Kamis (4/4). 
Badan Pemenangan Nasional (BPN) 
Prabowo-Sandi Provinsi Aceh meminta 
maaf atas pembatalan Prabowo 
tersebut."Kami menyampaikan 
permohonan maaf kepada para ulama, 
masyarakat, seluruh partai koalisi, 
relawan, ormas dan lapisan masyarakat 
yang ingin berpartisipasi mengikuti Isra 
Mi'raj yang dihadiri Capres Prabowo 
Subianto, karena adanya kesalahan 
teknis," kata Sekretaris BPN Prabowo 
Sandi Provinsi Aceh, Marzuki AR, 
seperti dikutip Antara, Rabu (3/4).
Marzuki mengatakan Prabowo 
sebelumnya dijadwalkan akan 
menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi 
Muhammad SAW di Dayah 
Madinatuddiniyah Darul Huda Paloh 
Gadeng Krueng Geukuh, Desa Paloh 
Gadeng, Kecamatan Dewantara 
Kabupaten Aceh Utara."Seyogyanya 
beliau akan berkunjung ke Aceh pada 

Prabowo Batal Ke Aceh
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Australia akan membuka tambahan 
hingga mencapai ribuan warga 
Indonesia yang dapat bekerja sambil 
berlibur, lewat program working holiday 
visa atau WHV.
Visa Kerja Sambil Berlibur
Program Working Holiday Visa
Kesempatan bagi pemuda Indonesia 
usia 18-30 tahun untuk bisa berlibur 
sambil bekerja di Australia
Skor IELTS minimal 4,5
Memiliki keterangan dari bank memilki 
dana minimal AU$ 5000, yang boleh 
juga rekening atas nama orang tua
Jika ingin kerja dua tahun, perlu 
setidaknya 3 bulan bekerja di kawasan 
pedalaman atau pekerjaan tertentu
Dapatkan informasi selengkapnya di 
situs resmi WHV dan waspada dengan 
tawaran yang menjanjikan dapat 
membantu
Hal ini terungkap saat pemerintah 
Australia mengumumkan RAPBN 2019 
hari Selasa malam (2/04/2019), yang 
banyak ditunggu warga karena 
menyangkut dompet mereka.
"Pemerintah Australia akan 
meningkatkan kuota tahunan untuk 

Australia Buka Program Berlibur Dan Bekerja

Working and Holiday visa (subclass 462) 
bagi warga Indonesia dari 2.500 menjadi 
5.000 dalam periode enam tahun," seperti 
yang ditulis dalam anggaran dan kini 
sudah tersedia online.
Sebelum ini kuota bagi WNI untuk visa 
WHV adalah seribu orang, dan kuota ini 
dalam beberapa tahun terakhir dengan 
cepat terisi.
Artinya kuota akan menjadi 2.500 orang di 
tahun 2019 - 2020 dan ditambah 500 
orang per tahunnya, hingga mencapai 
5.000 orang di tahun keuangan 2024-
2025.Ini adalah bagian dari perjanjian 
kemitraan ekonomi komprehensif kedua 
negara yang ditandatangani awal Maret 
lalu.Disebutkan pula dengan perhitungan 
ini pemerintah Australia memperkirakan 
lewat program Working Holiday Visa 
tersebut akan mendapat pemasukan 
$AUD 40,4 juta (sekitar Rp 400 
miliar).Seorang pria sedang berangkulan 
dan berfoto 
ABC Indonesia telah berbicara kepada 
sejumlah pekerja Indonesia yang saat ini 
memiliki WHV visa dan mereka 
menyambut baik penambahan kuota ini, 
karena akan semakin membuka 
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kesempatan luas bagi pemuda 
Indonesia."Saya senang 
mendengarnya, persyaratan juga 
sudah baik karena pemerintah Australia 
tahu kapasitas kita," ujar Rendy 
Anugerah asal Makassar.
Rendy kini sedang tinggal di negara 
bagian New South Wales dan bekerja 
di bagian pengemasan di sebuah 
pabrik pengolahan daging.
Banyak pula diantara mereka yang 
sudah menyelesaikan program WHV 
ingin mencoba tinggal lebih lama di 
Australia dengan mengikuti program 
WHV lanjutan di tahun kedua.Salah 
satu syaratnya adalah bekerja di 
kawasan pedalaman, Kawasan 
Australia Utara, atau di sektor tertentu 
seperti pertanian dan perkebunan.
Melinda Agustina, misalnya, gadis asal 
Bekasi yang sempat bekerja di 
perkebunan di negara bagian 
Queensland, sebelum akhirnya pindah 
bekerja di pabrik kosmetik.
Ia mengaku butuh usaha lebih keras 
agar bisa bekerja dan tinggal lebih 
lama di Australia, dan menurutnya para 
peserta WHV harus memiliki mental 
yang siap berjuang dan menjalin 
banyak pertemanan."Cari banyak 
teman dan kenalan untuk informasi, ini 

yang paling utama: networking," ujarnya 
kepada Erwin Renaldi dari ABC 
Indonesia.Seorang perempuan dengan 
latar belakang jalan setapak Tapi tidak 
semua pemuda Indonesia bekerja di sektor 
yang populer seperti di sektor pelayanan 
atau perkebunan, yang disebut para 
peserta WHV sebagai "sektor paling 
kompetitif".Ada pula yang bekerja di pabrik 
pengolahan daging, dengan pekerjaan 
memisahkan potongan daging, 
membersihkan lemak atau pengemasan.
Upah mereka pun tergolong tinggi bisa 
mencapai lebih dari AU$ 25, atau lebih dari 
Rp 250 ribu per jam dan bahkan pernah 
ada yang menabung lebih dari AU$ 3.000, 
atau lebih dari Rp 30 juta sebulan.
Tapi tentu saja pekerjaan di pabrik 
pengolahan daging sangat melelahkan 
karena banyak menggunakan tenaga fisik.
"Karena pakai pisau, sebulan pertama jari-
jari saya sakit sekali karena belum terbiasa 
dan masih salah posisi dalam 
menggunakan pisau," ujar Vita Nur 
Khasanah, asal Rembang, Jawa Tengah, 
yang kini bekerja di sebuah pabrik daging 
di Queensland.Program Working Holiday 
Visa (WHV) di Australia memberikan 
kesempatan bagi mereka yang berusia di 
bawah 30 tahun untuk bekerja sambil 
berlibur di Australia

Presiden AS Donald Trump yang 
sempat mengancam bakal menutup 
perbatasan selatan Amerika Serikat 
dengan Meksiko, kini beralih dengan 
ancaman sanksi ekonomi. Trump 
sempat menyatakan bahwa dirinya akan 
menutp perbatasan AS-Meksiko 
sesegera mungkin karena pemerintah 
Meksiko yang dianggap gagal 
mengambil langkah mencegah 
gelombang imigran 
yang akan 
memasuki wilayah 
AS. Namun alih-alih 
merealisasikan 
ancamannya 
penutupan tersebut, 
Trump justru 
menundanya dan 
kini beralih 
mengancam bakal 
menaikkan tarif 
impor mobil oleh 
mitra dagang AS di 
Meksiko. "Jika 
Meksiko tidak memberikan bantuan, 
tidak apa-apa. Kami akan menaikkan 
tarif mobil mereka," kata Trump di 
Gedung Putih, Kamis (4/4/2019). "Saya 
akan melakukannya, karena saya tidak 
bermain-main," tambahnya 
menegaskan, seperti dikutip AFP. Trump 
mengatakan, dirinya memberi batas 
waktu selama satu tahun kepada 
Meksiko untuk mengambil tindakan 
guna menurunkan peredaran narkoba 
yang melintasi perbatasan. Jika tidak 
tercapai, maka AS akan mengenakan 
tarif 25 persen untuk mobil Meksiko. 
"Dan jika itu tidak berhasil (memberi 
dampak), penutupan perbatasan akan 
datang berikutnya," ujar Trump. Tidak 
dijelaskan apakah tuntutan Trump untuk 
Meksiko juga berlaku untuk penindakan 
aliran imigran selama jangka waktu satu  
tahun, atau harus dipenuhi dalam waktu 
dekat. Trump juga sempat memuji 
Meksiko yang dianggapnya telah mulai 
mengambil tindakan terhadap para 
imigran, yang disebutnya sebagai 

Trump Ancam Naikkan  Tarif Impor Mobil

tanggapan atas ancaman penutupan 
perbatasan yang berulang. "Meksiko 
telah melakukan pekerjaan yang sangat 
baik dengan menangkap dan menahan 
para imigran," ujar Trump. "Tetapi saya 
menginginkan hasil dengan segera. 
Mungkin setelah akhir konferensi pers ini 
atau besok (penindakan) itu akan 
berhenti. Maka kami akan 

memberlakuk
an tarif yang 
besar," lanjut 
Trump. 
Pernyataan 
Trump akan 
ancaman 
sanksi tarif 
tersebut 
mengisyaratk
an bahwa 
dirinya tidak 
akan segera 
melakukan 
penutupan 

perbatasan selatan, yang sebelumnya 
dia katakan akan ditutup, setidaknya 
sebagian, dalam beberapa hari. Isu 
perbatasan AS dengan Meksiko telah 
menjadi masalah yang selalu 
dikemukakan Trump dalam setiap 
kesempatan. Dia bahkan masih berkeras 
untuk membangun tembok perbatasan 
yang lebih ketat dan meminta anggara 
sangat besar. Sementara di Meksiko, 
Menteri Perekonomian Graciela Marquez 
Collin mendesak kepada Trump untuk 
tidak mencampuradukkan antara 
masalah imigran dengan hubungan 
perdagangan. "Bagi pemerintah Meksiko, 
sangat penting untuk memisahkan 
masalah migran dengan perdagangan," 
ujarnya dalam konferensi pers. "Tetapi 
AS kadang mencampurkan kedua 
masalah tersebut. Bagi kami, penting 
untuk menjaga ratifikasi perjanjian 
perdagangan di satu jalur dan masalah 
imigrasi di jalur lainnya," kata Marquez 
yang merujuk kesepakatan USMCA yang 
tengah dinegosiasikan antara kedua 
negara bersama Kanada.
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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: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Dicari Studio hubungi :
267-693-7867, 267-398-9235

Disewakan rumah dgn r. tamu, 3 kt 
r. makan, dapur, 1km, ada driveway,
dekat halte bus & trolly, no pet,
no smoking,  (64 & Lindbergh) yang
berminat 
Hub Eddy : 267 - 709 - 9560 j/1

j/1

Disewakan 1 kamar di Chinatown
Hub : 267 - 844 - 6700 j/2

Internasional

Sekretaris Jenderal Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio 
Guterres, 
menyebut 
Brunei 
Darussalam 
melanggar hak 
asasi manusia 
(HAM) dengan 
menerapkan 
hukum syariat 
Islam yang 
mendiskreditka
n kaum LGBT 
(Lesbian, Guy, 
Biseksual dan 
Transgender).“
Undang-
undang yang 
disetujui jelas 
melanggar HAM. Selama orang-orang 
menghadapi kriminalisasi dan 
kekerasan berdasarkan orientasi 
seksual, identitas gender atau 
karakteristik seks mereka, maka itu 
adalah pelanggaran (HAM) dan kita 
harus melipatgandakan upaya untuk 
mengakhirinya,” kata Antonio Gutteres, 
dalam pernyataan, Rabu (3/4/2019).
Brunei yang merupakan bekas jajahan 
Inggris berpenduduk mayoritas Muslim 
dengan populasi sekitar 400.000, telah 
menerapkan hukum syariah Islam yang 
menghukum pelaku sodomi, perzinahan 
dan pemerkosaan dengan hukuman 
cambuk, rajam (dilempari batu) hingga 
hukuman mati, mulai 3 April 2019.
Dengan diberlakukannya hukum 
tersebut, maka setiap pelaku kejahatan 
perzinahan, pemerkosaan, bahkan 
kaum LGBT yang dianggap melanggar 
syariat Islam, dapat dijatuhi hukuman 
cambuk, rajam, hingga hukuman mati.
Meskipun mendapat banyak kecaman, 
Brunei telah mempertahankan haknya 
untuk mengimplementasikan undang-
undang, yang unsur-unsurnya pertama 
kali diadopsi pada 2014 dan telah 
diluncurkan secara bertahap sejak saat 
itu.Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah, 

mengatakan bahwa pemerintah harus 
menegakkan syariat Islam untuk mendidik 
dan melindungi hak-hak seluruh warga 

negara dari ancaman 
perzinahan, perkosaan, 
hingga perilaku yang 
menyimpang dari ajaran 
Islam.
"Undang-undang (Syariah), 
selain mengkriminalkan 
dan menghalangi tindakan 
yang bertentangan dengan 
ajaran Islam, juga 
bertujuan untuk mendidik, 
menghormati, dan 
melindungi hak-hak yang 
sah dari semua individu, 
masyarakat atau 
kebangsaan dari setiap 
agama dan ras," kata 

Sultan Hassanal Bolkiah, melalui 
pernyataan yang dirilis, Rabu (3/4/2019).

Sekjen PBB Sebut Brunei Langgar HAM

Terima haircut, creambath, facial
massage. 
hub: Atik 267 - 736 - 2629

Seafood store in Wynnewood mem
butuhkan pegawai laki2 segera.
call : Jenny 267 - 304 - 5031
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Pasang Iklan
Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Jual Kaos

STMJ

267 -438 - 3084

Hubungi 

Ahokers Philadelphia
APHI

$25
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