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Setelah pemilu usai beredar kabar 
mengenai pemindahan ibu kota 
dibicarakan di jagat maya. Hal itu 
ternyata 
diungkapkan 
Presiden 
Jokowi saat 
memimpin 
rapat 
terbatas di 
Kantor 
Presiden 
Jakarta pada 
Senin 
(29/4/2019) 
pagi 
membahas 
pemindahan 
ibu kota. 
Presiden 
Joko Widodo 
yakin peminda
han Ibu Kota dari DKI Jakarta terwujud 
suatu hari nanti. Oleh sebab itu, Jokowi 

pun menekankan persiapan yang matang 
demi mewujudkan hal itu. Dalam tulisan 

Jokowi 
di 
Faceboo
k Jokowi 
menguc
apkan 
dan 
meminta 
pertimba
ngan 
kepada 
rakyatny
a : 
Selamat 
pagi. 
DKI 
Jakarta 
saat ini 
memikul 

dua beban sekaligus: sebagai pusat 

Pemindahan Ibukota

Sudah Final
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pemerintahan dan layanan publik, juga 
pusat bisnis. Apakah di masa depan 
kota ini masih mampu memikul beban 
itu? Banyak negara yang telah 
memikirkan dan mengantisipasi arah 
perkembangan negara mereka di masa 
mendatang dengan memindahkan ibu 
kota negara. Contohnya Malaysia, 
Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan, dan 
lain-lain. Di Indonesia, gagasan 
memindahkan ibu kota juga sudah 
muncul sejak era Presiden Soekarno, 
dan selalu menjadi wacana di setiap 
era presiden, tidak pernah diputuskan 
dan dijalankan secara terencana dan 
matang. Kemarin di Kantor Presiden, 
saya menggelar rapat soal pemindahan 
ibu kota negara. Pembahasan ini tidak 
hanya mempertimbangkan manfaat 
jangka pendek semata, namun, 

terutama kebutuhan dan kepentingan 
negara dalam perjalanan menuju negara 
maju. Pemindahan ibu kota adalah 
sebuah proses yang tidak singkat dan 
berbiaya besar. Di antaranya mengenai 
pemilihan lokasi yang tepat, 
pertimbangan aspek geopolitik, 
geostrategis, serta kesiapan infrastruktur 
pendukung. Menurut Anda, di mana 
sebaiknya ibu kota negara Indonesia 
ditempatkan dan apa pertimbangannya? 
Sebelum mempersilakan Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
dan Menteri Agraria dan Tata Ruang 
untuk menjelaskan rencana itu, Jokowi 
menekankan sejumlah hal. Jokowi juga 
meminta para pejabat kementerian dan 
lembaga terkait tidak berpikir pendek 
maupun dalam lingkup sempit mengenai 
pemindahan Ibu Kota. "Tapi kita harus 
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berbicara tentang kepentingan lebih 
besar untuk bangsa, negara, dan 
kepentingan visioner, jangka panjang 
sebagai negara besar dalam 
menyongsong kompetisi global," ujar dia. 
Menurut Jokowi, ketika semua pihak 
sepakat bahwa Indonesia menuju 
negara maju, maka ada sejumlah 
pertanyaan yang perlu dijawab. 
Pertanyaan itu adalah: apakah DKI 
Jakarta di masa datang sebagai Ibu Kota 
negara mampu memikul dua beban 
sekaligus, yakni sebagai pusat 
pemerintahan dan layanan publik, 
sekaligus sebagai pusat bisnis? Wacana 
rencana pemindahan ibu kota bukanlah 
barang baru. Sejak 2017 Jokowi 
menjabat wacana ini sudah santer 
terdengar mengenai rencana 
pemindahan ibu kota dari Jakarta. 
Bahkan, banyak yang menduga 
Palangkaraya yang akan didapuk 
menjadi ibu kota sebagai pengganti DKI 
Jakarta. Benar kata Jokowi rencana 
pemindahan sudah sejak jaman dahulu 
sejak jaman belanda bahkan sudah 
direncanakan, bahkan sudah pernah 

dilakukan dalam keadaan darurat pun. 
Mari kita lihat lebih jauh, wacana 
pemindahan ibu kota sudah 
berlangsung sejak lama, bahkan saat 
zaman penjajahan. Berdasarkan 
informasi dari dokumen Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas) terkait rencana pemindahan 
ibu kota, pada awal abad 20, telah ada 
wacana memindahkan ibu kota dari 
Batavia (nama Jakarta sebelumnya) ke 
Bandung. Ide yang dicetuskan Gubernur 
Jenderal JP Graaf van Limburg Strirum 
(1916-1921) didasari kondisi wilayah di 
pantai utara Jawa yang tidak sehat 
untuk dijadikan kantor pemerintahan, 
niaga, industri, hingga pendidikan. 
Namun, ide itu urung terwujud lantaran 
kondisi dunia yang tengah depresi pada 
1932 ditambah meletusnya Perang 
Dunia. Wacana pemindahan ibu kota 
"baru" terwujud saat perang 
kemerdekaan pada 1946. Pada 2 
Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono 
IX dan Sri Pakualam VIII menyodorkan 
Yogyakarta sebagai ibu kota negara. 
Dan pada 4 Januari ibu kota NKRI resmi 
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pindah ke Yogyakarta.

Setelah Yogyakarta, 
ibu kota Indonesia sempat juga 
dipindah ke Bukittinggi, Sumatera Barat 
pada tanggal 19 Desember 1948.

 Hal itu didasari 
situasi keamanan di Jakarta yang 
sangat buruk lantaran masih banyaknya 
pasukan Belanda (NICA) maupun 
Jepang di sana. Presiden Soekarno 
dan Wakil Presiden M Hatta serta 
kabinet pemerintahan pindah 
keYogyakarta. Namun, status 
Yogyakara sebagai ibu kota Indonesia 
tidak bertahan lama. Belanda yang 
sadar pusat pemerintahan yang sudah 
berpindah ke Yogyakarta, langsung 
melakukan agresi pada 19 Desember 
1948. Soekarno-Hatta pun ditangkap 
pasukan Belanda. 

 

Berada dalam situasi genting, status 
kekuasaan diserahkan kepada Syafroedin 
Prawiranegara, yang saat itu berada di 
Sumatera Barat. 

 Daerah 
Bukittinggi Sumatera Barat itu pun jadi ibu 
kota negara, menggantikan Yogyakarta. 

 Pada 6 Juli 1949, status 
ibu kota dikembalikan ke Yogyakarta, 

Hal ini dilakukan setelah 
Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau 
dikenal dengan Pemerintahan Darurat 
Republik Indonesia (PDRI).

Kemudian pemindahan ibu kota yang 
terakhir adalah ke Bireuen, Aceh. 
Pemindahan itu juga terjadi pada tahun 
1948, namun hanya berlangsung selama 
seminggu. Alasannya juga sama, yaitu ibu 
kota sebelumnya, Bukittinggi, juga berhasil 
ditaklukkan Belanda dalam Agresi Militer 
Belanda kedua.

lantaran saat itu Soekarno-Hatta telah 
kembali ke daerah tersebut. Hingga 
akhirnya, pada Hari Ulang Tahun (HUT) 
17 Agustus 1950, status Ibu Kota 
negara dikembalikan ke Jakarta. Sejak 
saat itu, Jakarta nyaman menyandang 
status ibu kota negara. Namun pada 17 
Agustus 1947, Presiden Soekarno 
menyatakan Palangkaraya menjadi 
modal dan model ibu kota negara yang 
baru. Sejarah mencatat bahwa 
pemindahan Ibu Kota negara pernah 
disebut dua kali oleh Presiden pertama, 
Sukarno. Pertama, saat meresmikan 
Palangka Raya sebagai ibu kota 
Provinsi Kalimantan Tengah pada 1957. 
Ketika itu, Bung Karno ingin 
merancangnya menjadi ibu kota 

negara. Hal itu menurut Bung Karno 
sudah tertuang dalam masterplan yang ia 
buat sendiri dalam pembangunan kota 
tersebut pada masa kemerdekaan. 

 Kedua, saat Bung Karno dengan 
gaya retorikanya kembali menyebut 
Palangka Raya sebagai calon ibu kota 
negara pada Seminar TNI-AD I di 
Bandung pada 1965. 

Pembangunan pun digeber di kota di 
Kalimantan Tengah tersebut. Namun, 
krisis ekonomi yang mendera pada 1960-
an, pembangunan di Palangkaraya 
terhenti.

Hingga akhirnya, 
wacana pemindahan itu tak kunjung 
terwujud hingga Soekarno turun dari 
jabatannya sebagai presiden pada 1965. 
Di era presiden berikutnya, yakni 
Soeharto, wacana pemindahan ibu kota 
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juga pernah tercetus. Saat itu, ibu kota 
negara rencananya dipindahkan ke 
wilayah Jonggol, Jawa Barat. Namun, 
wacana itu tidak terealisasi. Wacana 
pemindahan ibu kota kembali berembus 
pada masa kepemimpinan 

, pada 2010. 
Alasan SBY memunculkan pemindahan 
ibu kota karena wilayah Jakarta yang 
rentan dihantam banjir serta kondisinya 
yang semrawut dinilai jadi beberapa hal 
yang melatarbelakangi wacana 
pemindahan ibu kota, yang sebelumnya 
senyap pada masa presiden BJ 
Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga 
Megawati tersebut. Wacana itu pun 
ditindaklanjuti pemerintahan SBY. Pada 
2013, SBY mengajukan tiga skenario 
perpindahan ibu kota negara dari 

Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY)

Jakarta. Berdasarkan keterangan Staf 
Khusus Presiden Bidang Pembangunan 
Daerah dan Otonomi Daerah, Velix 
Wanggai, disebutkan skenario pertama 
adalah mempertahankan Jakarta sebagai 
Ibu Kota, pusat pemerintahan, sekaligus 
kota ekonomi dan perdagangan. "Pilihan 
atas opsi ini berkonsekuensi pada 
pembenahan total atas soal macet, banjir, 
transportasi, permukiman, dan tata ruang 
wilayah," tutur Velix. Skenario kedua yakni 
membangun ibu kota yang benar-benar 
baru. Kata SBY, lanjut Velix, sejatinya 
dibangun totally new capital. Skenario 
selanjutnya, ibu kota tetap di Jakarta, 
tetapi memindahkan pusat pemerintahan 
ke lokasi lain. Pada 2017, di bawah 
kepemimpinan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi), wacana pemindahan ibu kota 
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negara kembali ramai diperbincangkan. 
Lewat Bappenas, wacana pemindahan 
ibu kota negara pun terus digodok. 
Menteri Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional Bambang 
Brodjonegoro, dalam laporan 
mengatakan, pemindahan ibu kota itu 
lantaran beban Jakarta dan Pulau Jawa 
yang dirasa sudah terlalu berat. 
Dengan pemindahan ibu kota tersebut, 
Jakarta diproyeksi menjadi pusat bisnis, 
sedangkan pusat pemerintahannya 
dipindah ke luar Pulau Jawa. Salah 
satu opsi yang muncul pada saat itu 
ialah Palangkaraya. "Yang pindah 
adalah pusat pemerintahan. 
Administrasi pemerintahannya. Jakarta 
tetap diposisikan sebagai pusat bisnis 
dan keuangan di Indonesia," ujarnya. 

Keputusan atas kajian pemindahan ini, 
Bambang menilai, akan dilakukan pada 
2019. Pada 29 April 2019, Jokowi pun 
mengambil keputusan dalam rapat 
terbatas yang digelar di Kantor Presiden. 

memutuskan Ibu Kota Indonesia 
harus dipindah ke luar Pulau Jawa, 
mengingatkan Kota Jakarta sudah 
sangat padat dan rawan bencana. 
Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional sekaligus Kepala Bappenas 
Bambang Brodjonegoro mengatakan, 
ada tiga alternatif lokasi yang 
mengemuka dalam rapat tersebut. 
Pertama, ibu kota tetap di Jakarta, tapi 
daerah di sekitar Monas akan dijadikan 
kantor-kantor pemerintahan. Alternatif 
kedua, pusat pemerintahannya pindah 
ke luar Jakarta, tetapi masih berada di 

 
Jokowiradius 50-70 km dari Jakarta. Alternatif 

ketiga, memindahkan ibu kota ke luar 
Pulau Jawa, khususnya mengarah 
kepada kawasan Timur Indonesia. Dari 
ketiga alternatif tersebut, Bambang 
mengatakan, Jokowi memutuskan 
untuk memilih alternatif terakhir. 
Pemerintah Indonesia mengumumkan 
akan bersiap untuk memindahkan ibu 
kota Jakarta mulai tahun 2018. Namun 
menurut para ahli, untuk mewujudkan 
gagasan tersebut dan mengurus 
segala hal terkait kepindahan, 
Indonesia masih perlu lebih banyak 

waktu. Rencananya membangun ibukota 
administratif baru yang akan dibangun 
dalam tiga sampai empat tahun, meski 
lokasinya masih belum jelas. Jakarta akan 
tetap menjadi kota pusat bisnis dan 
finansial negara. Menurut para ahli 
ibukota baru tersebut harus berada di luar 
Pulau Jawa, untuk mengurangi kepadatan 
penduduk yang berlebihan. Kemungkinan 
besar berada di suatu tempat di pulau 
Kalimantan yang kurang padat. Dari 265 
juta penduduk Indonesia, Jakarta 
merupakan rumah bagi 10 juta penduduk 
pada tahun 2016, dengan tingkat 
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pertumbuhan penduduk sebesar 3,7 
persen per tahun. Beberapa ahli 
percaya bahwa penduduk Jakarta bisa 
mencapai 16 juta orang pada tahun 
2020. Tujuan pemerintah 
memindahkan ibukota adalah untuk 
memindahkan pusat birokrasi. Selain 
itu, tujuannya juga untuk mengurangi 
kepadatan lalu lintas dan kelebihan 
populasi di 
kota terbesar 
di Indonesia 
itu. Jakarta 
adalah kota 
tua dengan 
infrastruktur 
yang 
tampaknya 
tidak mampu 
mengatasi 
populasi 
yang 
berkembang 
pesat. Jalan-
jalan yang 
macet 
dengan 
mobil dan 
motor adalah 
masalah 
sehari-hari, 
karena 
transportasi 
umum yang 
terbatas. 
Selain itu, 
kota ini 
makin 
tenggelam. 
Sekitar 40 persen wilayah Jakarta 
berada di bawah permukaan laut, dan 
menurut perkiraan resmi terbaru, kapal 
tersebut turun sekitar 7,5 sentimeter 
per tahun. Di beberapa wilayah, 
pasokan air minum tidak mencukupi, 
dan ada yang bergantung pada sumur 
dari akuifer dangkal. Meningkatnya 
jumlah pusat perbelanjaan dan 
bangunan memperburuk masalah. 
Sekarang Presiden Jokowi meminta 
pendapat atau masukan dari rakyat 
Indonesia. Kalau Soeharto tak 
memindahkan Ibu Kota Jakarta ke kota 
manapun di Indonesia, bisa diduga itu 

karena cara dia mempertahankan 
kekuasaannya. Soeharto menganut Jawa 
centris. Kalau SBY tidak memindahkan 
Ibu Kota ke kota lain di Indonesia, 
mungkin SBY bahkan lupa soal adanya 
wacana ini selama 10 tahun dia 
memerintah. Selain itu, SBY adalah 
Presiden Indonesia yang paling takut 
melakukan keputusan-keputusan yang 

tidak populer. 
Lalu, kenapa 
Jokowi juga 
tidak 
memindahkan 
Ibu Kota di 
periode 
pertamanya 
sebagai 
Presiden 
Indonesia? 
kita lebih 
menduga 
karena biaya 
kepindahan 
Ibu Kota 
sangat mahal, 
sementara 
Jokowi lebih 
memilih 
menggunakan 
uang yang 
ada untuk 
membangun 
infrastruktur 
dulu. Lima 
tahun di 
periode kedua 
nanti, Jokowi 
bisa lebih 

leluasa menggunakan dana APBN untuk 
digunakan membiayai kepindahan Ibu 
Kota ke kota manapun yang menjadi 
pilihan terbanyak rakyat Indonesia. 
Rakyat yakin dan percaya kalau wacana 
kepindahan Ibu Kota ini bisa segera 
dinaikkan menjadi rencana, dan setelah 
semuanya matang-matang direncanakan, 
ya tinggal dilaksanakan. Menteri 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Bappenas Bambang 
Brodjonegoro memproyeksi pemindahan 
ibu kota dari Jakarta ke kota lain 
setidaknya membutuhkan dana sebesar 
US$23-33 miliar atau setara Rp323 

triliun-Rp466 triliun. Ada dua skenario 
terkait hal ini. Pertama, skenario 
pemindahan menyeluruh ke sebuah 
daerah baru, sehingga pemerintah 
harus membangun infrastruktur dan 
gedung baru, termasuk memindahkan 
seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) 
yang ada di DKI Jakarta ke ibu kota 
baru. Skenario kedua, pemerintah tetap 
membangun infrastruktur dan gedung 
baru, namun jumlah ASN yang bakal 
dipindahkan tidak mencapai 100 persen. 
Artinya, akan ada rekrutmen di calon ibu 
kota baru. Skenario pertama itu 

memang jelas mahal karena ibarat 
Pemerintah membangun kota baru. 
Itulah yang diperkirakan Bambang 
menelan biaya 466 triliun rupiah. 
Sementara kalau pakai skenario kedua 
hanya butuh 323 triliiun rupiah. Anggap 
saja kita butuh 466 triliun rupiah untuk 
membangun Ibukota baru. Sedangkan 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
mengajukan proposal kepada Presiden 
Joko Widodo untuk percepatan 
pembangunan DKI Jakarta. Jumlahnya 
mencapai Rp571 triliun. Angka ini 
dialokasikan untuk pembangunan 
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Jakarta mulai dari pertambahan jalur 
Mass Rapid Transit (MRT) hingga 
pembenahan perlintasan sebidang di 
Ibu Kota. Selain itu, Pemprov DKI juga 
akan membangun jalan di atas 
perlintasan sebidang kereta api. Hal ini 
dilakukan menyusul kemacetan yang 
sering terjadi saat transportasi umum 
menunggu kereta api yang lewat.Total 
keseluruhan jalan yang akan dibangun 
di atas perlintasan sebidang ialah 
sepanjang 27 kilometer. Dengan 
pembangunan ini diperkirakan waktu 
tunggu akan berkurang hingga lima 
menit. Selain transportasi, Pemprov 
DKI juga akan fokus membangun 
sistem air bersih. Anies mengatakan 
saat melakukan musrembang di 
Jakarta Utara permasalahan air bersih 
masih dihadapi oleh masyarakat. Anies 
mengatakan dari semua rencana itu, 
sumber pembiayaan bakal diusahakan 
dari pinjaman dan APBD. Dia 
menyampaikan porsi pinjaman bakal 

lebih besar ketimbang dana dari APBN. 
Ternyata Anies itu sadar kalau 
pembangunan infrastruktur itu produktif 
dan penting. 
Tapi kenapa ya kok para fansnya dan 
pimpinannya Prabowo itu suka sekali 
nyinyir dengan utang Indonesia dan 
pembangunan infrastruktur yang 
dilakukan Jokowi? Betapa besarnya 
pembangunan untuk menata Jakarta. 571 
triliun rupiah untuk 10 tahun dengan 
tujuan membangun jalur MRT lebih 
panjang, mengatasi masalah perlintasan, 
dan mengupayakan air bersih. Apakah 
impactnya akan besar bagi perekonomian 
Indonesia secara umum atau hanya akan 
dinikmati oleh warga Jakarta saja? Coba 
bandingkan dengan jika kalau 
memindahkan Ibukota RI, Jokowi hanya 
butuh dana sebesar US$23-33 miliar atau 
setara Rp323 triliun-Rp466 triliun. Jadi 
Membangun proyeknya Anies jauh 
lebih mahal 105 triliiun rupiah 
dibanding membangun Ibukota baru! 

Pemikiran dan kebijakan Jokowi 
mengenai pemindahan ibu kota ini ke 
luar Jawa bertujuan untuk menciptakan 
pemerataan ekonomi dan 
pembangunan. Bahwa nantinya 
pengertian pemindahan ibu kota hanya 
berlaku pada pusat pemerintahan saja, 
sehingga DKI Jakarta akan menjadi 
kota metropolitan yang fokus pada 
kegiatan ekonomi dan bisnis. Bahkan 
kedepannya harus sudah menjadi 
pusat bisnis level Asia Tenggara! Ini 
mengingatkan bahwa dahulu Jakarta 
adalah kota pelabuhan untuk 
perdagangan. Hanya saja ketika jaman 
kolonial dikembangkan menjadi pusat 
pemerintahan. Dipindahkannya ibu 
kota ke lokasi yang baru maka 
nantinya yang pindah hanya pusat 
pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, 
dan yudikatif. Sehingga, di ibu kota 
yang baru, pusat pemerintahan akan 
diisi kementerian dan lembaga, MPR, 
DPR, DPD, kehakiman, kejaksaan, 
Mahkamah Konstitusi, TNI, dan Polri, 
serta kedutaan besar dan perwakilan 
organisasi internasional di Indonesia. 
Sedangkan lembaga yang tetap 
berada di Jakarta adalah yang 
berkaitan dengan jasa keuangan, 
perdagangan, dan industri. Misalnya, 
Bank Indonesia, Otoritas Jasa 
Keuangan, dan Badan Koordinasi 
Penanaman Modal. Silahkan bagi yang 
ingin menyumbangkan pemikiran 
kalian untuk membantu Presiden kita 
dalam mengambil keputusan tentang 
lokasi Ibu kota yang baru, kalian bisa 
menuliskan pendapat kalian di akun 
media sosial milik Presiden Joko 
Widodo sendiri. Namun, kota yang 
kalian pilih nanti, harus memenuhi 
kriteria-kriteria sebagai berikut :
1.Daerah tersebut harus berada di 
tengah Indonesia.
2.Daerah itu harus memiliki lahan yang 
luas yang dimiliki oleh pemerintah atau 
pun BUMN. Dengan begitu, tidak lagi 
memerlukan biaya pembebasan lahan 
yang besar.
3.Wilayah tersebut harus bebas 
bencana gempa bumi, gunung berapi, 
tsunami, banjir, erosi, maupun 
kebakaran hutan dan lahan gambut.

4.Lokasinya masih dekat dengan kota 
yang sudah mempunyai akses mobilitas 
atau logistik. Tujuannya untuk bisa 
melakukan efisiensi dalam investasi awal 
infrastruktur.
5.Wilayah yang tidak akan menimbulkan 
konflik sosial dengan penduduk setempat.
6.Lokasi yang jaraknya tidak terlalu 
berdekatan dengan perbatasan negara.

Tahun 2019 ini wacana pemindahan ibu 
kita semakin menguat. Rencana 
pemindahan Ibu Kota Indonesia dari 
Jakarta masih terus digodok 
pemerintahan Jokowi-JK. Belum 
dipastikan Jokowi pindah kemana, namun 
kabar Palangka Raya pengganti Jakarta 
semakin menguat. Pada akhirnya 
memang bangsa ini harus belajar banyak, 
dan tidak salah melihat atau bahkan 
mencontoh bangsa lain yang sudah 
berpikir beribu langkah kedepan. 
Memindahkan ibu kota memang bukan 
pekerjaan setahun, atau pun dua tahun 
karena jelas membutuhkan pemikiran 
matang. Banyak hal positip jika gagasan 
Bung Karno ini bisa direalisasikan. 
Membayangkan betapa pembangunan 
dan kesejahteraan bisa dirasakan merata, 
dan bukan milik rakyat di Pulau Jawa 
saja. Memikirkan mencari ibu kota yang 
baru untuk Indonesia ini juga dilakukan 
Jokowi dengan mengajak netizen atau 
rakyat berpartisipasi memberikan usulan. 
Inilah bentuk atau cara Jokowi agar rakyat 
Indonesia pun terlibat memikirkan nasib 
bangsa. Lha, memang nyatanya 
Indonesia ini milik seluruh rakyat 
Indonesia khan, jadi sudah sepantasnya 
rakyat ikut memberikan sumbang pikiran. 
Ayo kita beri masukan Bapak Presiden 
Jokowi dalam mengambil keputusan ini. 
Mulai dari sekarang seluruh elemen 
bangsa bersama-sama rakyat tidak perlu 
lagi saling nyinyir, sayang waktu yang 
terbuang! Menata ibu kota tidak cukup 
dengan menata kata seperti spesialisasi 
gabener. Indonesia butuh orang-orang 
yang membangun negeri ini, dan bukan 
membangun halusinasi! Supaya 
Indonesia bisa sejajar dengan negara 
maju dan tidak ada lagi yang menghina 
Indonesia. Karena Indonesia terkenal 
karena ibu kotanya jorok, bau dan tidak 
tertata gara gara pemimpin seiman.
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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

Kulit kita merupakan salah satu organ 
tubuh yang sangat sensitif. Seiring 
berjalannya waktu, kulit kita juga akan 
mengalami perubahan, dan ini tak jarang 
akan semakin menurunkan 
keelastisitasannya. Bahkan, beberapa 
faktor pun dapat membuat kulit nampak 
lebih kusam dan kering. Ini bisa jadi 
akibat ulah polusi, stres, paparan sinar 
ultraviolet, kelebihan penggunaan 
produk kecantikan berbahan kimia, dan 
lain-lain.
Semua faktor ini berkontribusi terhadap 
penuaan dini, garis halus, bintik hitam, 
jerawat, dan kerutan. Namun, tentu ada 
solusi untuk semua masalah-masalah 
ini. Kenalkah Anda pada sayur bayam? 
Sayur favorit tokoh kartun Popeye ini 
memang mengandung banyak sekali 
manfaat. Tak hanya menyehatkan tubuh, 
bayam juga bisa membantu mengatasi 
berbagai masalah kulit.
Dilengkapi dengan vitamin A, C, K, B1, 
B2, B6, zat besi, magnesium, kalsium, 
folat, protein, fosfor, seng, asam lemak 
omega-3, dan lain-lain, bayam dapat 
membawa setumpuk keajaiban untuk 
kulit Anda. Bayam juga mengandung 
beta-karoten, antioksidan yang dapat 
membantu memperbaiki kulit yang 
rusak. Kandungan air yang tinggi di 
dalamnya juga akan membuat kulit lebih 
terhidrasi dan mengembalikan cahaya 
alaminya.
Masker bayam bisa menjadi solusi yang 
bermanfaat untuk Anda. Masker ini 
sangat mudah dibuat, namun memiliki 
banyak manfaat. Apa saja manfaat 
masker bayam untuk kulit Anda?
Mencegah jerawat
Orang-orang dengan kulit berminyak 

sangat rentah terhadap masalah jerawat. 
Ini karena kotoran yang menempel pada 
pori-pori menumpuk dan terjebak di sana, 
sehingga dapat menyebabkan jerawat. 
Khasiat luar biasa yang ditemukan dalam 
bayam dapat membantu mengurangi 
minyak berlebih dan kotoran di wajah, 
sehingga membuat kulit lebih segar dan 
bercahaya.
Melindungi kulit dari sinar UV
Vitamin B dalam bayam dapat membantu 
melindungi kulit dari sinar UV yang 
berbahaya. Ini dapat membantu kulit yang 
terbakar matahari, menghambat penuaan 
dini, dan menyamarkan bintik-bintik 
cokelat akibat paparan sinar UV.
Menunda penuaan
Bayam kaya akan sifat antioksdian yang 
dapat membantu memperlambat proses 
penuaan. Penggunaan bayam secara 
teratur dapat membantu kulit terlihat lebih 
segar dan muda.
Membersihkan kulit
Tak hanya untuk kulit berminyak, bayam 
juga baik untuk Anda yang memiliki kulit 
kering. Vitamin K dan folat yang hadir di 
dalamnya, dapat membantu dalam 
meminimalkan lingkaran hitam bawah 
mata, jerawat, dan peradangan yang 
terjadi di kulit. Selain itu, bayam juga 
memberikan Anda bantuan cepat dari 
masalah kulit yang kering dan gatal, yang 
pada akhirnya memberikan tampilan kulit 
yang lebih bercahaya.
Memperbaiki kulit
Bayam kaya akan vitamin A dan C, di 
mana vitamin A dapat membantu 
meningkatkan warna kulit dan vitamin C 
dapat memperbaiki sel-sel kulit yang 
rusak sehingga membuatnya lebih cantik 
dan bercahaya.

Manfaat Bayam Untuk Kulit
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Pneumonia merupakan komplikasi yang 
umum terjadi akibat infeksi pernapasan. 
Pneumonia disebabkan oleh infeksi 
bakteri dan menyebabkan 
pembengkakan pada jaringan di dalam 
paru yang terinfeksi. Penyakit ini 
menjadi penyakit yang serius dengan 
gejala yang dapat berlangsung hingga 
berbulan-bulan.
Gejala pneumonia sangat bervariasi, 
tergantung pada jenis pneumonia dan 
usia penderitanya. Beberapa jenis 
pneumonia dan gejalanya yang patut 
Anda ketahui adalah:
Bacterial pneumonia
Pneumonia ini dapat menginfeksi 
siapapun tanpa memandang usia, dan 
bisa berkembang sendiri atau berasal 
dari flu yang serius. Bacterial 
pneumonia umumnya disebabkan oleh 
streptococcus pneumoniae. Bisa juga 
disebabkan oleh chlamydophila 
pneumonia atau legionella pneumophila.
Viral pneumonia
Virus pernapasan dapat menyebabkan 
pneumonia, khususnya pada anak-anak 
dan lanjut usia. Pneumonia yang satu ini 
merupakan jenis pneumonia yang 

Mengenal Jenis Pneumonia
sangat fatal. Wanita hamil dan seseorang 
dengan gangguan jantung atau paru-paru, 
memiliki risiko yang lebih besar untuk 
terinfeksi pneumonia ini.
Mycoplasma pneumonia
Penyebab pneumonia yang satu ini 
bukanlah virus atau bakteri, tapi memiliki 
ciri-ciri yang hampir mirip. Pneumonia ini 
menyebabkan pneumonia yang ringan, 
umumnya terjadi pada anak-anak dan 
dewasa muda.
Pneumonia jenis lain
Selain ketiga jenis pneumonia di atas, 
masih ada jenis pneumonia lainnya, 
termasuk tuberkolosis dan pneumocystis 
carinii pneumonia. Pneumonia ini 
umumnya terjadi pada seseorang dengan 
sistem kekebalan tubuh yang lemah.
Gejala umum yang biasa terjadi pada 
pneumonia adalah nyeri dada, demam, 
batuk kering, nyeri otot, mual, muntah, 
susah bernapas, napas cepat, dan napas 
berbunyi. Sementara beberapa gejala 
pneumonia yang menandakan keadaan 
gawat darurat adalah detak jantung yang 
cepat, demam tinggi, kulit membiru, dan 
batuk berdarah. Segera cari pertolongan 
bila Anda mengalami gejala-gejala 
tersebut.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057

Presiden Venezuela Nicolas Maduro 
mengucapkan terima kasih kepada 
militernya karena telah melawan plot 
pengkhianatan yang ditujukan 
kepadanya. "Kesetiaan adalah nilai 
yang Anda bisa punya, bisa juga tidak. 
Saya yakin kalian tidak akan 
mengkhianati ibu pertiwi," kata Maduro 
di hadapan militer. Diwartakan The 
Guardian 
Kamis 
(2/5/2019), 
Maduro ikut 
berbaris 
bersama 
pasukan 
dalam 
parade 
militer yang 
disiarkan 
televisi 
nasional 
pagi waktu 
setempat. 
Presiden 
yang 
berkuasa sejak 2013 itu mengklaim, 
pihaknya berhasil menghentikan potensi 
perang sipil karena upaya kudeta yang 
dilakukan para pengkhianat. "Berapa 
banyak kerusakan yang akan kita 
hadapi dan berapa tahun yang harus 
kita lewati jika terjadi perang? Sebab 
kami tak akan menyerah," tegas 
Maduro. Televisi nasional Venezuela 
melaporkan parade itu merupakan 
upaya untuk "memastikan loyalitas dari 
angkatan bersenjata" sekaligus 
memantapkan posisi Maduro. 
Sebelumnya pada Selasa pagi waktu 
setempat (30/4/2019), pemimpin oposisi 
Juan Guaido tampil di Pangkalan Udara 
La Carlota di kawasan ibu kota 
Caracas. Dalam video yang diunggah 
ke Twitter pribadinya, Guaido 
menyatakan agar angkatan bersenjata 
Venezuela untuk berbalik dari Maduro 
dan mendukunngya. Namun, 
permintaannya sejauh ini tidak 
mendapat respon memuaskan meski 

Internasional

dikabarkan menghabiskan beberapa 
bulan terlibat pembicaraan rahasia 
dengan sejumlah pejabat militer 
Venezuela. Para pejabat yang dilaporkan 
bertemu Guaido di antaranya adalah 
Kepala Intelijen Militer Ivan Rafael 
Hernandez dan Menteri Pertahanan 
Vladimir Padrino. Padrino yang tampil di 
samping Maduro kemudian melontarkan 

caci maki atas 
klaim itu dengan 
menyebut 
oposisi 
berupaya 
membeli militer 
Venezuela 
seolah mereka 
adalah tentara 
bayaran. Dia 
menyatakan 
oposisi yang 
disebutnya anti-
demokrasi, 
fasis, sayap 
kanan, dan 
ekstremis 

tersebut tidak menawarkan apapun 
kepada pasukan Venezuela."Selalu setia. 
Tidak pernah menjadi pengkhianat!" teriak 
Padrino. Peristiwa itu terjadi beberapa 
jam setelah kalimat yang dilontarkan 
Presiden AS Donald Trump. Trump yang 
merupakan pendukung Guaido 
mengatakan bakal mengerahkan segala 
upaya terakhir untuk melengserkan 
Maduro yang disebutnya sebagai "pemain 
tangguh". Sebuah laporan yang dirilis 
Washington Post mengungkapkan oposisi 
mempunyai rencana untuk 
menjungkalkan Maduro. Termasuk 
meyakinkan loyalisnya guna berpindah 
haluan. Sejumlah pejabat Maduro 
dikabarkan sepakat berpindah haluan. 
Bahkan ada yang diizinkan untuk 
meninggalkan Venezuela dengan aman 
jika Maduro tumbang. Namun, Maduro 
dilaporkan mengeluarkan rencana 
rahasianya yang membuat Guaido harus 
membuka kartu as-nya dari hari ke hari, 
dan berdampak kepada kegagalannya.

Maduro : Kami Tak Akan Menyerah
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Tanah Air

Pertemuan Presiden Joko Widodo 
dengan Komandan Kogasma Partai 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, 
Kamis (2/5/2019), sarat dengan muatan 
politik. Demikian diungkapkan Analis 
Politik dan Direktur IndoStrategi Arif 
Nurul Imam kepada Kompas.com, 
Jumat malam. "Pertemuan Presiden 
Jokowi dengan AHY bukan sekadar 
silaturahim biasa. Namun, itu 
kemungkinan besar membahas 
perkembangan politik mutakhir, 
terutama mengenai pasca-Pilpres," ujar 
Imam.  Salah satu konteks politik yang 
dapat dikaitkan dengan pertemuan 
Jokowi-AHY kali ini, yakni kemungkinan 
merapatnya Partai Demokrat ke barisan 
partai politik pendukung Jokowi. 

AHY Bertemu Jokowi

Mengingat, hitung cepat sejumlah 
lembaga survei menunjukkan pemenang 
Pilpres 2019 adalah pasangan Jokowi-
Ma'ruf Amin. Rekapitulasi sementara 
yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) per Kamis ini juga menunjukkan 
hal senada. Selain itu, berdasarkan 
pernyataan AHY sendiri, pertemuan itu 
juga bukan atas inisiatif dirinya, 
melainkan undangan Jokowi. "Kan pihak 
Jokowi mengatakan, kalau menang di 
periode kedua dia ingin mendapatkan 
dukungan di parlemen sebesar 80 
persen. Jadi, bisa saja ini sekadar 
komunikasi untuk penjajakan ajakan ke 
koalisi Jokowi," ujar Imam. Meski 
demikian, tentu selama belum ada 
deklarasi, merapatnya Demokrat ke 
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barisan parpol pendukung pemerintah 
masih sebatas wacana dan dinamika 
politik. Masih ada banyak waktu dan 
ruang bagi proses tersebut hingga 
mencapai keputusan akhir. "Semua 
terpulang kembali ke Jokowi jika 
terpilih lagi di periode kedua. Ia punya 
kewenangan untuk menentukan 
komposisi dukungan partai-partai 
politik agar agenda- agendanya tidak 
diganggu di Senayan," ujar Imam. 
Pertemuan Jokowi dan AHY 
berlangsung sekitar 20 menit di Ruang 

Kerja Presiden Jokowi, Istana 
Merdeka, Jakarta. Tidak ada seorang 
pun yang mendampingi pertemuan 
tersebut. AHY mengatakan pertemuan 
itu bukan inisiatif dirinya, melainkan 
undangan langsung dari Presiden 
Jokowi. Perbincangan empat mata itu 
berisi tukar pikiran demi kemajuan 
bangsa Indonesia ke depan. Selain itu, 
AHY juga menyampaikan salam 
hormat sang ayahanda Susilo 
Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani 
Yudhoyono kepada Presiden Jokowi.

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn 
Bodindradebayavarangkun 
memberikan kejutan dengan menikah 
lagi, hanya berselang beberapa hari 
sebelum penobatannya.
Pada Rabu (1/5/2019), Raja Maha 
Vajiralongkorn mengumumkan 
pernikahannya dengan Suthida 
Vajiralongkorn Na Aydhaya yang 
merupakan kepala pengawal pribadinya 
yang juga mantan pramugari dan 
berpangkat Jenderal.Suthida menjadi 
istri keempat Raja Vajiralongkorn dan 
diberi gelar Ratu Suthida setelah resmi 
dipersunting Raja Thailand yang 
bergelar Raja Rama X.
Dalam pengumuman resmi kerajaan, 
Raja Maha Vajiralongkorn yang berusia 
66 tahun itu, menyatakan Jenderal 
Suthida dipersunting sebagai 
permaisurinya, dan dinobatkan sebagai 
Ratu Suthida yang akan memegang 
gelar kerajaan serta status sebagai 
bagian anggota keluarga kerajaan.
Raja Maha Vajiralongkorn naik takhta 
setelah ayahnya, Bhumibol Adulyadej, 
mangkat karena sakit pada 13 Oktober 
2016. Raja Maha Vajiralongkorn akan 
menjadi Raja Rama X yaitu anggota 
dinasti Chakri ke-10 yang memerintah 

Raja Thailand Menikah Lagi

Internasional

Thailand sejak Rama I berkuasa pada 
1782.Pernikahan Raja Maha 
Vajiralongkorn ini merupakan pernikahan 
keempatnya. Tidak ada rincian yang 
disampaikan terkait Ratu Suthida, 
termasuk usianya. Namun media 
setempat menyebut Ratu Suthida adalah 
mantan pramugari Thai Airways dan 
ditunjuk sebagai wakil komandan 
pengawal raja tahun 2014.
Dari foto upacara pernikahan yang 
disiarkan oleh stasiun televisi Thailand 
memperlihatkkan raja menuangkan air 
suci ke kepala ratu dan keduanya 
menandatangani dokumen.
Perdana Menteri (PM) sementara Prayut 
Chan-o-cha bersama Ketua Dewan 
Penasihat Prem Tinsulanonda, serta 
pejabat senior lainnya, juga hadir dalam 
upacara pernikahan itu.Raja Maha 
Vajiralongkorn sebelumnya menikah 
dengan Soamsawali Kitiyakara pada 
1977, lalu menikahi Yuvadhida 
Polpraserth pada 1994, dan menikah 
untuk ketiga kalinya dengan Srirasmi 
Suwadee pada 2001.Raja Maha 
Vajiralongkorn saat ini mempunyai dua 
putri dan lima putra, tapi hanya satu 
diantaranya yang secara resmi diakui 
sebagai pangeran.
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Penobatan Maha Vajiralongkorn 
menjadi Raja akan digelar Sabtu 
(4/5/2019
) dengan 
perayaan 
yang 
dilakukan 
sepanjan
g akhir 
pekan 
sampai 
Senin 
(6/5/2019
). Pada 
Senin, 
yang 
sudah 
diumumk
an sebagai hari libur nasional, raja 
akan bertemu para tamu kehormatan 
Thailand dan tamu asing.Otoritas 
Thailand menyatakan akan menutup 
40 jalan di Bangkok untuk memberikan 
ruang bagi parade, terdiri dari drum 
band dan para penunggang kuda, yang 
berjalan melewati Istana Agung pada 
Minggu (5/5/2019). Penobatan ini 
pertama kalinya setelah hampir tujuh 
dekade.Penobatan Raja Maha 
Vajiralongkorn digelar setelah masa 
berkabung untuk Bhumibol selama 

satu tahun. Pemerintahan militer Thailand 
menyatakan alokasi anggaran untuk 

upacara 
penobatan 
raja pada 
4-6 Mei 
2016 
sebesar 1 
miliar baht 
(Rp 445,6 
miliar), 
namun 
sepertigan
ya 
dialokasika
n untuk 
biaya 
pemakama

n.Acara penobatan resmi adalah 
perpaduan dari upacara ritual keagamaan 
Budha dan Hindu Brahmana. Raja akan 
dinobatan pada 4 Mei 2019 dan 
prosesinya akan berlanjut pada hari 
berikutnya.Thailand menjadi bentuk 
monarki konstitusional sejak 1932, tapi 
raja dianggap sebagai pelindung spiritual 
bagi rakyat dan kebudayaan. Kebangkitan 
dalam popularitas monarki terbantu lewat 
mesin hubungan masyarakat, yaitu berita 
sore di Thailand termasuk segmen harian 
khusus untuk kerajaan.

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh 
meminta setiap pihak untuk menghormati 
lembaga negara. Salah satunya dilakukan 
dengan tidak mendelegitimasi seiring 
dengan perkembangan sosial 
kemasyarakatan pascapemilu yang 
mengkhawatirkan.
"Rapat pleno Komisi Fatwa MUI 
menyerukan untuk menghormati lembaga 
negara yang diberikan tugas dan 
kewenangan oleh konstitusi, 
memercayakan kepada lembaga yang 
memiliki kewenangan dan kompetensi 
untuk menjalankan tugas secara baik 
terkait dengan proses pemilu hingga 
tuntas," kata Niam dalam siaran pers yang 
diterima di Jakarta, Jumat (3/5).
Niam mengajak masyarakat agar jangan 
saling curiga serta menyebarkan informasi 
yang menyebabkan terjadinya keresahan 
di masyarakat. Jangan pula membangun 
opini menyesatkan yang melemahkan 
fungsi negara. 
Menurut dia, jika ada masukan, 
ketidakpuasan, kritik, atau protes terhadap 
kinerja lembaga negara agar disampaikan 
dengan cara yang baik sesuai mekanisme 
yang dibenarkan.
"Tidak boleh menghalalkan segala cara 
untuk mencapai tujuan. Tujuan yang baik 
harus dilakukan dengan cara yang baik 
dan dampak yang ditimbulkan juga baik," 
katanya.MUI juga mengimbau agar 
aparatur negara bekerja dengan penuh 
dedikasi dan amanah untuk kemaslahatan 
bangsa.
 Terkait adanya Ijtimak Ulama III, Niam 
mengatakan hal itu tidak terkait Majelis 
Ulama Indonesia.
Menurutnya, MUI memiliki skema sendiri 
yang diselenggarakan secara berkala. 
Artinya jika ada ijtimak ulama serupa yang 
dikaitkan dengan MUI sejatinya itu 
berbeda. "Ijtimak Ulama Komisi Fatwa 
dilaksanakan rutin setiap tiga tahun, sejak 
2003," kata dia.
Dia mengatakan Forum Ijtimak Ulama 
Komisi Fatwa MUI diikuti oleh seluruh 
pimpinan Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, 
pimpinan lembaga fatwa ormas Islam 
tingkat pusat, pimpinan pondok pesantren, 
pimpinan fakultas syariah PTAI serta 

Fatwa MUI Soal Pemilu

Tanah Air

individu yang memiliki kompetensi di bidang 
hukum Islam.
"Lingkup pembahasan dalam Forum Ijtima' 
Ulama kami adalah masalah-masalah 
keagamaan kontemporer untuk jadi 
panduan dan pegangan umat dan 
pemerintah, baik terkait dengan masalah 
strategis kebangsaan (masail asaiyyah 
wathaniyyah), masalah fikih kontemporer 
(masail fiqhiyyah muashirah) maupun 
masalah hukum dan perundang-
undanganan (masail qanuniyah)," kata 
dia.Senada, Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid 
Saadi menegaskan MUI tidak terkait dengan 
Ijtimak Ulama III.Dia mengatakan, MUI tidak 
memiliki hubungan kelembagaan dengan 
Ijtimak itu, baik proses pelaksanaan maupun 
hasil keputusan itu. Jika ada pengurus MUI 
yang mengikuti kegiatan tersebut, kata dia, 
maka dipastikan bahwa kehadirannya tidak 
mewakili institusi tetapi atas nama pribadi.
MUI, kata Zainut, menghormati perbedaan 
aspirasi politik umat Islam dan mendorong 
agar umat menyikapi perbedaan tersebut 
dengan cara dewasa dan tidak 
menimbulkan perpecahan.
Dia mengingatkan kepada semua pihak 
bahwa Pemilu merupakan agenda nasional 
yang harus dikawal dan disukseskan 
bersama. 
Seluruh tahapan pemilu harus dipastikan 
berjalan dengan demokratis, jujur, adil dan 
sesuai dengan mekanisme peraturan 
perundang-undangan, ujarnya.
"Tidak boleh atas nama apa pun agenda 
kenegaraan yang sangat penting ini 
terganggu apalagi diintervensi oleh 
kelompok kepentingan yang memiliki niat 
jahat akan membelokkan arah demokrasi di 
Indonesia," katanya.
MUI, kata dia, mengimbau kepada semua 
pihak untuk menaati konsensus nasional 
yang sudah menjadi kesepakatan bersama, 
menyerahkan penyelesaian sengketa dan 
pelanggaran pemilu kepada lembaga 
negara yang diberikan kewenangan oleh 
undang-undang.
"Sehingga mekanisme pergantian 
kepemimpinan nasional lima tahunan 
berjalan dengan tertib, lancar, aman dan 
tidak menimbulkan gejolak yang dapat 
mengganggu keamanan dan keselamatan 
bangsa dan negara," kata dia.
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 Persib Bandung menunjuk salah satu 
pelatih asing yang berpengalaman di 
Liga Indonesia, Robert Rene Alberts, 
sebagai pelatih baru menggantikan 
Miljan Radovic jelang Liga 1 2019 
dimulai.Rene Alberts tidak asing 
dengan sepak bola Indonesia. Sosok 
64 tahun itu kali pertama berkarier di 
Indonesia 
dengan 
membesut 
Arema pada 
musim 
kompetisi 
2009/2010 
setelah pindah 
dari Sarawak 
FA.
Pada akhir 
musim polesan 
Rene Alberts 
terbukti 
dengan gelar 
juara kompetisi 
sepak bola 
tertinggi di 
Indonesia yang kala itu masih bertajuk 
Indonesia Super League (ISL).
Singo Edan juga menjadi runner up 
Piala Indonesia 2010. Skuat yang kala 
itu dihuni Kurnia Meiga, Noh Alam 
Shah, dan Ahmad Bustomi itu kalah 1-2 
dari Sriwijaya di final.Sukses di Arema, 
Rene Alberts tidak melanjutkan karier di 
Kota Apel dan memilih PSM Makassar 
sebagai klub baru. Bersama Laskar 
Ramang pelatih yang pernah bermain 
sebagai gelandang itu tidak bertahan 
lama seiring keinginan manajemen 
yang memutuskan PSM beralih dari ISL 
ke Indonesian Premier League (IPL).
Rene Alberts, Pelatih Berpengalaman 
Andalan PersibSelepas melatih PSM, 
Rene Alberts melipir ke Liga Malaysia 
kembali membesut Sarawak FA sejak 
2011 hingga 2015 dan menghasilkan 
gelar juara liga pada 2013.
Empat tahun di Malaysia, Rene Alberts 
kembali memutuskan ke Indonesia 
dengan kembali menangani PSM di 

Robert Rene Pelatih Pilihan Persib
ajang Indonesia Soccer Championship 
(ISC).Setelah turnamen pengganti liga 
tersebut usai, Rene Alberts bertahan di 
PSM dan membawa skuat Juku Eja 
masuk jajaran papan atas Liga 1 2017 
dan 2018.
Rene Alberts, Pelatih Berpengalaman 
Andalan Persib

PSM berhasil 
berlaga di Piala 
AFC tahun ini 
tidak lepas dari 
campur tangan 
Rene Alberts 
yang membawa 
tim Juku Eja 
menjadi runner-
up Liga 1 musim 
lalu.Karier 
pelatih asal 
Belanda itu 
tidak hanya 
seputar 
Serawak, 
Arema, dan 
PSM. Klub 

pertama yang ditanganinya adalah klub 
Swedia Hittarpas pada 1984 hingga 1987 
dan berlanjut ke klub Astorps pada 1988 
hingga 1991.Rene Alberts kemudian 
berkelana ke Malaysia menangani Kedah 
FA pada 1992 hingga 1995 dan 
menghasilkan gelar Liga Malaysia serta 
Piala Malaysia pada 1993.Klub 
Singapura, Tanjong Pagar dan Home 
United, juga pernah ditangani Rene 
Alberts. Sukses membawa Home United 
menjadi juara liga, Rene Alberts kemudian 
menangani timnas Korea Selatan U-19 
pada 2002 sampai 2004 dan timnas 
Malaysia U-19 pada 2007 dan bergabung 
ke Sarawak pada 2008.Berdasarkan 
pengalaman melatih di Indonesia, Rene 
Alberts pun pernah mengungkapkan 
borok dalam kompetisi nasional. Ia 
mengaku tidak asing dengan pengaturan 
skor dan berharap pihak berwenang 
dapat melakukan tindakan mengenai 
perilaku menyimpang di sepak bola 
Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
mencabut pembantaran tersangka kasus 
dugaan suap jual beli jabatan di 
Kementerian Agama (Kemenag) 
Romahurmuzi
y (Rommy). 
Mantan Ketua 
Umum Partai 
Persatuan 
Pembanguna
n (PPP) itu 
kembali 
dijebloskan 
ke Rumah 
Tahanan 
(Rutan) KPK, 
Kamis (2/5) 
malam."KPK 
membawa RMY (Romahurmuziy) 
kembali ke rutan tadi malam," ujar Juru 
Bicara KPK Febri Diansyah saat 
dikonfirmasi, Jumat (3/5).
Febri mengatakan, pembantaran atau 
penangguhan masa tahanan dicabut 
usai tim dokter dan pihak Rumah Sakit 
Polri menyimpulkan tak lagi ada alasan 
perawatan untuk Rommy di RS Polri. 
"Setelah dokter atau pihak RS simpulkan 
tidak perlu rawat inap lagi pembantaran 
dicabut," kata Febri.Rommy dibantarkan 
di RS Polri sejak 2 April 2019 lalu. 
Menurut Febri, kondisi Rommy kini 
sudah baik-baik saja. Saat disinggung 

Romy Kembali Masuk Rutan KPK

soal penyakit yang menderita Rommy, 
Febri tak bersedia menjawab.
"Tadi bisa berjalan, sudah sarapan dan 
melakukan kegiatan lain. Obat-obat yang 

diberikan pihak 
RS sudah 
dikonsumsi," 
kata 
Febri.Dengan 
pencabutan 
pembantaran 
tersebut maka 
KPK akan 
segera 
memeriksa 
kembali Rommy 
sebagai 
tersangka. 

Pemeriksaan dilakukan agar berkas 
perkaranya segera dilimpahkan ke 
Pengadilan Tipikor."Nanti jika dibutuhkan 
pemeriksaan oleh Penyidik, tentu akan 
diagendakan," kata dia.Diketahui, KPK 
telah menetapkan tiga tersangka terkait 
suap pengisian jabatan di lingkungan 
Kementerian Agama RI Tahun 2018-
2019. Diduga sebagai penerima 
Muhammad Romahurmuziy. Sedangkan 
diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala 
Kantor Kemenag Kabupaten Gresik 
Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan 
Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi 
Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).
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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

Help wanted, 2 person cashier 
for convenience / gas store.
15 mt from 15 st, fulltime job, 
Sunday - Friday, Saturday off.
Call or text :
215 - 876 - 7819 ( Mr. Choi )
267 - 357 - 9198 ( Ing )

Nail Tech wanted.
Coco Blue Spruce Nail
(Broad and Spruce st ) Looking 
for “Experienced” nail tech.
full/part time.
call : Mike 267 - 357 - 7761

Dijual Rumah Di Surabaya Lokasi:
Jl: Barata Jaya XX/65
 luas tanah: 200m, 2lt, 5kt, 2km, 
Harga: Rp. 1,3M. Surat Ijo Pemkot
SMS/ tinggal pesan 267 - 432 - 6181

Dijual Rumah Di Surabaya Lokasi:
Jl: Barata Jaya XXI/60
 luas tanah:152m, 2lt, 5kt, 2km, 
Harga: Rp. 1,2M. Surat Ijo Pemkot
SMS/ tinggal pesan 267 - 432 - 6181

 Menteri Pertahanan (Menhan) Inggris 
Gavin Williamson dipecat usai kabar 
kontrak dengan Huawei 
mencuat. Kontrak 
yang dimaksud terkait 
rencana kerja sama 
Inggris dalam proyek 
jaringan 5G dengan 
perusahaan China, 
Huawei.Keputusan 
PM Inggris Theresa 
May untuk memecat 
Williamson ini pun 
dinilai mengejutkan. 
Pemecatan disebut 
terjadi menyusul 
penyelidikan atas 
bagaimana surat 
kabar Inggris, Daily 
Telegraph mengetahui 
pemerintah Inggris tengah bersiap 
memberikan Huawei akses membangun 
jaringan 5G di negara itu. Hal tersebut 
dibahas dalam rapat Dewan Keamanan 
Nasional. Dalam keterangan resminya, 
pemerintah Inggris menyebut May 
memecat Williamson karena kehilangan 
kepercayaan dan kemampuan 
melaksanakan tugas sebagai Menhan.
"Perdana Menteri malam ini telah 

Menhan Inggris Dipecat

Internasional

meminta Gavin Williamson untuk 
meninggalkan pemerintahan, karena 
hilangnya kepercayaan akan 

kemampuannya untuk 
menjalankan perannya 
sebagai Menteri 
Pertahanan dan sebagai 
anggota Kabinetnya," 
demikian pernyataan 
pemerintah seperti dilansir 
CNN, Kamis (2/5/2019).
May juga disebut 
mengambil keputusan 
pemecatan itu karena 
dipicu perilaku Williamson 
seputar investigasi 
mengenai keadaan 
pengungkapan informasi 
tanpa izin dari pertemuan 
Dewan Keamanan Nasional 

Inggris. Williamson sendiri telah memberi 
pernyataan terkait kebocoran informasi 
kontrak itu.
Dia mengatakan menyesal ada 
kebocoran informasi yang dibahas di 
Dewan Keamanan Nasional. Namun, dia 
meyakini kebocoran tersebut bukan 
masalah yang membuat dirinya dipecat.
"Saya menyesal Anda merasa kebocoran 
baru-baru ini dari Dewan Keamanan 
Nasional berasal dari Departemen saya. 
Saya dengan tegas percaya ini bukan 
masalahnya," katanya.
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