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Edisi 1068

Tutup Tiap 
Senin 

Dan
Selasa

Kabar duka kembali menerpa 
Indonesia. Belum selesai penanganan 
masalah gempa di Lombok dan Palu 
kini Indonesia kembali diguncang 
bencana dengan jatuhnya pesawat 
Lion Air JT610 dari Jakarta ke Pangkal 
Pinang senin pagi (29/10/2018). Para 
pihak terkait dari senin pagi diberitakan 
sedang berusaha untuk mencari dan 
apa yang menyebabkan kapal tersebut 

hilang kontak. Dan siangnya kabar itu 
berubah, puing-puing yang diduga 
serpihak dari kapal Lion Air JT-610 
ditemukan di Tanjung Karawang. Lokasi 
pesawat Lion Air JT610 ditemukan 
Basarnas. Lokasinya berada di utara 
Karawang, Jawa Barat. Dari informasi 
ATC, koordinatnya 05 derajat 46 menit 15 
detik South, 107 derajat 07 menit 16 detik 

Pergantian Jam Mulai November 4,2018
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East. Pesawat itu lepas landas dari 
Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada 
pukul 06.20 WIB menuju Bandara 
Depati Amir, Pangkalpinang. Pilot 
sempat meminta kembali ke landasan 
sesaat setelah lepas landas. Pilot juga 
sempat melapor ke ATC Bandara 
Soetta adanya masalah pada flight 
control di ketinggian 1.700 kaki dan 
meminta naik ke ketinggian 5.000 kaki. 
Namun pada pukul 06.32 WIB, pesawat 
jenis Boeing 737-300 MAX 8 itu hilang 
dari radar dan tak bisa dikontak 
kembali. Setelah ditemukan bassarnas 
memprediksi tak ada yang selamat dari 
musibah ini. Keluarga korban 
berdatangan dan berkumpul di Crisis 
Center, Terminal 1B, Bandara 
Soekarno-Hatta, Jakarta. Berbagai 
spekulasi mengenai jatuhnya pesawat 
Lion Air JT610 ini. Ada yang 
mengatakan bahwa sehari sebelumnya 
pesawat Boeing 737 Max 8 yang 
dimiliki Lion Air sudah bermasalah 
ketika berangkat dari Denpasar ke 
Jakarta. Beberapa penumpang 
memberikan testimoni bahwa pesawat 
kadang mengalami turbulensi yang 
tidak normal. Seperti pesawat yang 
kesulitan untuk naik terbang. Tetapi ada 
juga yang mengatakan bahwa pesawat 

JT610 ini masih dalam keadaan baru dan 
masih layak terbang. Sebelumnya 
maskapai penerbangan Lion Air 
menyatakan pada bulan Juli bahwa 
mereka "sangat bangga" menjadi pihak 
pertama di Indonesia yang menggunakan 
pesawat itu, dan telah memesan sampai 
218 unit. "Kami menerima pesawat itu dari 
Boeing pada 13 Agustus 2018, dan baru 
mulai beroperasi pada tanggal 15 Agustus 
2018, setelah mereka terima dari pabrik 
Boeing, dua hari sebelumnya. Pesawat ini 
baru mencatat 800 jam penerbangan, kata 
Presiden Direktur Lion Air, Edward Sirait, 
dan dikukuhkan Kepala Komisi Nasional 
Keselamatan Transportasi (KNKT), 
Soerjanto Tjahjono. Diwawancarai secara 
terpisah, Direktur Utama Lion Air, Edward 
Sirait, mengakui memang ada kendala 
teknis dalam penerbangan JT-43 rute 
Denpasar-Cengkareng pada Minggu 
(28/10) malam. Dalam penerbangan 
malam sebelumnya rute Denpasar-
Jakarta, pesawat Boeing 737 Max8 itu 
menggunakan kode penerbangan JT43, 
dan untuk penerbangan berikutnya, 
Jakarta Pangkal Pinang, pesawat yang 
sama menggunakan kode penerbangan 
JT610. Catatan teknis pesawat nomor 
penerbangan JT-43 rute Denpasar-
Cengkareng menyebutkan data kecepatan 



04 03

dari halaman utama

www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

East. Pesawat itu lepas landas dari 
Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada 
pukul 06.20 WIB menuju Bandara 
Depati Amir, Pangkalpinang. Pilot 
sempat meminta kembali ke landasan 
sesaat setelah lepas landas. Pilot juga 
sempat melapor ke ATC Bandara 
Soetta adanya masalah pada flight 
control di ketinggian 1.700 kaki dan 
meminta naik ke ketinggian 5.000 kaki. 
Namun pada pukul 06.32 WIB, pesawat 
jenis Boeing 737-300 MAX 8 itu hilang 
dari radar dan tak bisa dikontak 
kembali. Setelah ditemukan bassarnas 
memprediksi tak ada yang selamat dari 
musibah ini. Keluarga korban 
berdatangan dan berkumpul di Crisis 
Center, Terminal 1B, Bandara 
Soekarno-Hatta, Jakarta. Berbagai 
spekulasi mengenai jatuhnya pesawat 
Lion Air JT610 ini. Ada yang 
mengatakan bahwa sehari sebelumnya 
pesawat Boeing 737 Max 8 yang 
dimiliki Lion Air sudah bermasalah 
ketika berangkat dari Denpasar ke 
Jakarta. Beberapa penumpang 
memberikan testimoni bahwa pesawat 
kadang mengalami turbulensi yang 
tidak normal. Seperti pesawat yang 
kesulitan untuk naik terbang. Tetapi ada 
juga yang mengatakan bahwa pesawat 

JT610 ini masih dalam keadaan baru dan 
masih layak terbang. Sebelumnya 
maskapai penerbangan Lion Air 
menyatakan pada bulan Juli bahwa 
mereka "sangat bangga" menjadi pihak 
pertama di Indonesia yang menggunakan 
pesawat itu, dan telah memesan sampai 
218 unit. "Kami menerima pesawat itu dari 
Boeing pada 13 Agustus 2018, dan baru 
mulai beroperasi pada tanggal 15 Agustus 
2018, setelah mereka terima dari pabrik 
Boeing, dua hari sebelumnya. Pesawat ini 
baru mencatat 800 jam penerbangan, kata 
Presiden Direktur Lion Air, Edward Sirait, 
dan dikukuhkan Kepala Komisi Nasional 
Keselamatan Transportasi (KNKT), 
Soerjanto Tjahjono. Diwawancarai secara 
terpisah, Direktur Utama Lion Air, Edward 
Sirait, mengakui memang ada kendala 
teknis dalam penerbangan JT-43 rute 
Denpasar-Cengkareng pada Minggu 
(28/10) malam. Dalam penerbangan 
malam sebelumnya rute Denpasar-
Jakarta, pesawat Boeing 737 Max8 itu 
menggunakan kode penerbangan JT43, 
dan untuk penerbangan berikutnya, 
Jakarta Pangkal Pinang, pesawat yang 
sama menggunakan kode penerbangan 
JT610. Catatan teknis pesawat nomor 
penerbangan JT-43 rute Denpasar-
Cengkareng menyebutkan data kecepatan 



06
05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

pesawat saat mengudara pada 
instrumen kapten pilot tidak dapat 
diandalkan. Bahkan data ketinggian 
yang tertera pada instrumen kapten 
pilot dan kopilot berbeda. 
"Teridentifikasi instumen CAPT 
(kapten) tidak dapat diandalkan dan 
kendali diserahkan ke FO (first 
officer/kopilot). Kecepatan udara 
NNC tidak dapat diandalkan dan ALT 
tidak cocok," sebut catatan 
penerbangan JT-43. Meski demikian, 
kru pesawat memutuskan untuk 
meneruskan penerbangan dan 
mendarat dengan aman di 
Cengkareng. Keesokan paginya, 
pesawat tersebut memakai nomor 
penerbangan JT-610 guna melayani 
rute Jakarta-Pangkal Pinang. "Namun 
kami tegaskan, pesawat dalam 
keadaan layak terbang, sudah 
diperiksa para insinyur kami. 
Memang ada laporan mengenai 
masalah teknis, dan masalah teknis 
ini sudah dikerjakan sesuai prosedur 
maintenance yang dikeluarkan 
pabrikan pesawat," kata Edward 
dalam jumpa pers di Bandara 
Soekarno Hatta. "Jika pesawat rusak, 
mustahil pesawat bisa diijinkan 

terbang dari Denpasar. Ketika kami 
menerima laporan kru pesawat, kami 
secepatnya membenahi," sambungnya. 

Edward menegaskan terlalu dini untuk 
menduga penyebab kecelakaan. "Kami tak 
bisa berspekulasi, karena ini menyangkut 
nyawa manusia," ucapnya. Pesawat 
dengan registrasi PK-LQP jenis Boieng 
737 MAX 8, yang tergolong sangat baru. 
Pesawat ini selesai dibuat tahun 2018. 
Pesawat itu diterbangkan kapten pilot 
Bhavye Suneja dengan copilot Harvino 
bersama enam awak kabin dan tiga 
pramugari yang sedang menjalani 
pelatihan. "Kapten pilot sudah memiliki jam 
terbang lebih dari 6.000 jam terbang dan 
kopilot telah mempunyai jam terbang lebih 
dari 5.000 jam terbang. Keduanya adalah 
penerbang yang sangat berpengalaman, 
juga dalam menerbangkan pesawat ke 
luar negeri seperti ke Cina dan Timur 
Tengah," kata Edward Sirait pula. Menteri 
Perhubungan (Menhub) Budi Karya 
Sumadi memastikan bahwa pesawat Lion 
Air JT610 dengan rute penerbangan 
Jakarta-Pangkal Pinang yang jatuh di 
Perairan Utara Karawang, Jawa Barat, 
telah dinyatakan laik terbang. “Pesawat 
layak terbang dan sudah memenuhi 
proses dari kelaikan untuk terbang, baik 
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yang dilakukan pada saat awal 
pesawat ini mendapat sertifikasi baik 
produk maupun bagian-bagiannya dan 
diikuti dengan suatu proses-proses 
inspeksi yang telah dilakukan terhadap 
pesawat tersebut” kata Menhub di 
Jakarta, Selasa. Menhub juga 
menjelaskan bahwa sertifikat -sertifikat 
pesawat Lion Air JT-610 masih valid 
dan memenuhi persyaratan untuk 
dapat terbang. “Dengan mengacu 
kepada data data yang ada, proses 
pemberian Certificate of Airworthiness 
dan Certificate of Registration kami 
lakukan dengan mengacu kepada 
persyaratan keselamatan penerbangan 
yang berlaku. Hingga hari kejadian, 
dokumen-dokumen dimaksud 
dinyatakan masih valid,” tegas 
Menhub. Lebih lanjut Menhub 
mengatakan dalam masa berlakunya 
Certificate of Registration ada suatu 
proses yang harus dikerjakan pihak 
operator (Lion Air) berkaitan dengan 
kelaikan pesawat terbang yang 
mengacu pada prosedur dari Direktorat 
Jenderal Perhubungan Udara seperti 
perawatan berkala dan lain lain. 
“Dalam masa itu memang ada suatu 

 

 

poses yang harus dikerjakan oleh operator 
berkaitan dengan kelaikan udara masing-
masing pesawat dan itu mengacu kepada 
prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat 
Jenderal Perhubungan Udara” ujar 
Menhub. Tetapi apa pun alasannya, kita 
sudah tahu bahwa pesawat Lion Air JT610 
yang seharusnya mendarat di Pangkal 
Pinang itu, jatuh di perairan Tanjung Pakis, 
Karawang. Dan kita tentu turut larut dalam 
kesedihan yang sangat, atas musibah 
tersebut. Merasakan bagaimana keluarga 
yang ditinggalkan dalam kondisi sedih 
yang sulit diungkapkan sekedar dengan 
kata-kata. Duka yang mendalam dialami 
oleh keluarga-keluarga yang salah satu 
penumpang adalah sanak saudara 
mereka. Tak ada yang menduga bahwa 
saudara mereka, suami mereka, ayah 
mereka, anak mereka, sahabat mereka 
akan menjadi salah satu korban dari 
pesawat yang jatuh itu. Bahkan ada salah 
satu korban yang mana harus 
meninggalkan istrinya yang baru 
dinikahinya. Ketika masih dalam pesawat 
masih sempat mengirimkan foto kepada 
istri tercintanya. Tapi, lima belas menit 
kemudian, tragedi menimpa suaminya. 
Dan perpisahan itu bukan lagi sementara 
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tapi untuk selama-lamanya. Kita semua 
tentu tidak mau ada kecelakaan 
pesawat. Tak ada yang 
menginginkannya. Baik itu maskapai, 
pemerintah apalagi kita sebagai 
penumpang. Tetapi kita juga harus 
mencari kelalaian yang terjadi. Kita 
harus tahu siapa yang bertanggung 
jawab atas tragedi ini. Sedikit saja 
kelalaian yang dilakukan, maka akan 
memakan korban yang tidak sedikit. 
Untuk kali ini saja, sudah memakan 
korban sebanyak 189 orang. Siapa 
yang harus bertanggung jawab akan 
kelalaian ini? Apakah maskapai Lion Air 
yang memaksakan penerbangan meski 
pun tahu bahwa pesawat tersebut 

sudah mengalami kendala saat 
penerbangan dari Denpasar ke Jakarta? 
Atau pemerintah dalam hal ini Menteri 
Perhubungan yang tidak tegas 
memberikan sanksi kepada maskapai 
yang tidak memperhatikan keselamatan 
penumpang? Kita serahkan saja kepada 
investigasi KNKT. Indonesia mempunyai 
Presiden yang sangat cepat tanggap 
terhadap berbagai musibah di Indonesia. 
Ketika terjadi teror bom di Surabaya 
Jokowi langsung datang ke lokasi dan 
melihat secara langsung penanganan 
para korban. Ketika terjadi bencana 
gempa bumi di NTB dan tsunami di Palu 
Jokowi pun langsung datang dan bahkan 
beberapa kali datang meninjau lokasi dan 
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kemajuan penanganan para korban 
gempa. Begitupun ketika terjadi 
musibah jatunya pesawat Lion Air. 
Presiden Joko Widodo mengunjungi 
dan berdialog dengan beberapa 
keluarga korban jatuhnya pesawat Lion 
Air JT-610 di Crisis Center, Terminal 1B, 
Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, 
Senin (29/10) malam. Presiden sempat 
berdiri di ujung pintu masuk Crisis 
Center melihat kondisi para keluarga 
korban. Beberapa anggota keluarga 
korban duduk dengan kepala tertunduk. 
Tak terdengar isak tangis dalam 
ruangan. Jokowi kemudian menyalami 
dan menyampaikan duka cita hampir ke 
seluruh, satu per satu, anggota 
keluarga yang berkumpul di sana. Ia 
juga duduk di tengah-tengah mereka 
guna mendengar langsung kegundahan 
keluarga korban. Air mata para keluarga 
korban mulai tak lagi bisa dibendung 
ketika eks Wali Kota Solo itu mulai 
mengajak mereka berbicara satu per 
satu. Suara pecah tangis kembali 
terdengar ketika Presiden berbicara di 
depan para keluarga korban. Jokowi 
terus berusaha menghibur keluarga 
korban. Jokowi menyatakan telah 
menginstruksikan seluruh anak 

buahnya mengerahkan seluruh lampu yang 
ada ke lokasi sehingga petugas SAR bisa 
bekerja 24 jam mencari badan pesawat dan 
korban. “Saya perintahkan juga agar 
malam ini tetap bekerja 24 jam 
menggunakan lampu untuk 
mempercepat pencarian terutama badan 
pesawat yang sampai saat ini belum 
ditemukan meskipun lokasinya kurang 
lebih lokasinya sudah diketahui,” kata 
Presiden Jokowi. Gerak cepat presiden 
Jokowi dalam memberikan perintah dalam 
banyak hal tidaklah diragukan lagi. Apalagi 
yang terkait dengan rakyatnya. Dalam 
banyak kesempatan beliau selalu 
mengatakan bahwa pemimpin itu keraguan 
tanpa batas. Dan itu berlaku dalam kondisi 
apapun. Sampai disini kita bisa mengambil 
sebuah kesimpulan inilah seorang 
pemimpin yang dibutuhkan oleh bangsa 
besar bernama Indonesia ini. Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala 
Basarnas Marsekal Madya Muhammad 
Syaugi, Kepala KNKT Soerjanto Tjahjono 
berada di Crisis Center guna memberikan 
informasi terkini perihal jatuhnya pesawat 
dengan register PK-LQP itu. Tim SAR 
Gabungan di perairan Karawang, lokasi 
jatuhnya pesawat, menemukan beberapa 
puing pesawat dan barang milik 
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penumpang, seperti sepatu dan tas. 
Enam kantung jenazah juga 
ditemukan. Seorang siswa sekolah 
menengah yang duduk di hadapan 
Presiden tak kuasa menahan tangis 
hingga menutupi wajahnya ketika 
mendengar hal itu. Seorang polisi 
wanita 
bersama 
anak laki-
lakinya yang 
juga keluarga 
korban 
terlihat 
memegang 
dan 
menguatkan 
anak SMP 
itu. Kepada 
mereka, 
Presiden 
memastikan anak buahnya akan selalu 
memberi informasi terbaru kepada 
keluarga korban. Ia akhirnya 
berpamitan dengan keluarga korban 
setelah berdialog sekitar 30 menit 
bersama mereka. Jokowi hadir di sana 
masih mengenakan kemeja batik motif 
ikan yang dikenakan sedari senin pagi 
guna membuka Our Ocean 
Conference di Bali. Mantan Wali Kota 
Solo ini memang langsung terbang 
dari sana ketika mengetahui 
kecelakaan ini terjadi. Hati seorang 

seorang pemimpin yang merakyat akan 
langsung terenyuh ketika mengetahui 
rakyatnya dalam kesusahan. Sehingga 
walaupun cape dan sibuk dengan jadwal 
kepresidenan serta jarak yang jauh, 
Jokowi tetap berusaha menyempatkan 
datang menjenguk dan menghibur para 

keluarga 
korban. 
Setidaknya 
kehadiran 
presiden 
Jokowi di 
tengah 
keluarga 
korban 
jatuhnya 
pesawat Lion 
Air JT-610 
dan 
memastikan 

dengan memberi perintah pencarian 
korban dan badan pesawat selama 24 
jam tanpa berhenti tersebut, sedikit 
tidaknya bisa sebagai penghiburan bagi 
keluarga. Agar semua cepat terjawab. 
Sudah tak terhitung banyaknya air mata 
yang terkuras dari keluarga korban hingga 
saat ini. Sulit membayangkan kesedihan 
mereka ditinggalkan oleh keluarga 
tercinta atas musibah tersebut. Tinggal 
sekarang tugas pemerintah dan 
jajarannya untuk bekerja secara maksimal 
agar segala sesuatunya lekas terungkap.
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IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim 
merupakan salah satu alat kontrasepsi 
yang memiliki efektivitas tinggi, hingga 
99 persen. Sayangnya, hanya lima 
persen saja wanita Indonesia yang 
menggunakan IUD sebagai metode 
kontrasepsinya. 
Banyaknya 
mitos dan 
miskonsepsi 
yang salah 
terhadap alat 
kontrasepsi ini 
membuat 
banyak wanita 
ragu untuk 
menggunakan 
IUD.
Agar tidak ragu 
lagi untuk 
menggunakan 
kontrasepsi 
IUD, Tirsa Verani, Dokter Spesialis 
Kebidanan dan Kandungan, 
mengungkapkan sejumlah mitos 
beserta fakta mengenai IUD, yang 
disampaikan dalam acara Influencer 
Gathering #SaatnyaAndalkanIUD 
bersama Kontrasepsi Andalan di 
Jakarta, Jumat (26/10).
1. Pemasangan IUD membuat wanita 
merasa sakit
Fakta: Saat memasukkan suatu benda 
asing ke dalam tubuh memang akan 
terasa kurang nyamun. Namun hal ini 
bisa diminimalisasi dengan membuat 
tubuh merasa relaks. Saat relaks, otot 
vagina akan menjadi lebih lemas, 
sehingga IUD lebih mudah untuk 
dipasang. Waktu pemasangan juga 
sangat singkat, bila Anda tidak tegang 
dan takut.
2.IUD dapat membuat hubungan 
seksual tidak nyaman
Fakta: Letak IUD berada di dalam rahim 

Mitos Dan Fakta IUD
dengan jarak yang cukup jauh dari leher 
rahim. Kondisi ini tidak akan 
mengganggu saat berhubungan 
seksual. Sementara posisi benang bisa 
diatur panjang atau pendeknya. 
Komunikasikan dengan bidan atau 

dokter yang 
memasang IUD 
Anda.
3. IUD bisa 
berpindah tempat
Fakta: IUD 
memang bisa 
bergeser sedikit 
dari posisi 
semula di dalam 
rahim. Hal 
tersebut bisa 
terjadi akibat 
adanya tekanan 
otot atau 
kontraksi rahim. 

Tetapi Anda dapat mencegah hal 
tersebut dengan rutin kontrol setiap 
enam bulan atau satu tahun sekali.
4. IUD bisa menyebabkan perdarahan 
dan memengaruhi siklus haid
Fakta: Perdarahan yang terjadi setelah 
pemasangan IUD adalah hal yang wajar 
terjadi. Begitupun bila darah menstruasi 
keluar lebih banyak dari biasanya. Ini 
terjadi karena tubuh sedang 
menyesuaikan dan mencari 
keseimbangan baru terhadap IUD. 
Periksa kembali ke dokter, saat 
perdarahan membuat Anda merasa 
tidak nyaman.
5. IUD dapat menurunkan produksi ASI
Fakta: IUD justru sangat cocok 
digunakan saat masa menyusui. IUD 
tidak mengandung hormon sehingga 
tidak akan mengganggu produksi ASI. 
Bila produksi ASI Anda menurun setelah 
menggunakan IUD, bisa dipastikan hal 
tersebut bukan disebabkan oleh IUD.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan 
mengeksplorasi format debat 
pasangan calon presiden (capres) dan 
calon wakil presiden (cawapres). KPU 
berpeluang mengadakan debat di 
lokasi tertentu seperti persawahan, 
tetapi, KPU memikirkan mengenai 
persoalan teknis jika debat digelar di 
tempat khusus itu.“Tentang format 
debat itu bagian eksplorasi, termasuk 
tempat. Tidak tertutup kemungkinan 
debat di (area) persawahan. Hanya 
yang perlu dipertimbangkan aspek 
teknisnya,” kata Komisioner KPU 
Wahyu Setiawan di Ruang Media, 
Kantor KPU, Jakarta, Selasa (30/10).
Ia menjelaskan, esensi dari debat 
capres dan cawapres memiliki dua 
kepentingan. Pertama, agar pemilih 
memperoleh informasi memadai 
tentang kapasitas personal kandidat 
serta visi misi program. Kedua, dalam 
rangka capres maupun cawapres 
meyakinkan pemilih. “Jadi tidak 
semata-mata untuk kepentingan 
kandidat,” ucapnya.Ia menuturkan, 
debat direncanakan berlangsung 
selama lima kali. Debat pertama 

KPU Eksplorasi Format Debat Presiden

Tanah Air

dimulai pada awal 2019. KPU mulai 
menyiapkan topik-topik untuk setiap 
debat seperti politik, ekonomi, lingkungan 
dan lain sebagainya. “Semua isu utama 
akan jadi isu debat. Kami buat format 
semenarik mungkin,” tuturnya.Pada 
kesempatan itu, ia menegaskan, debat 
menggunakan bahasa Indonesia. Bukan 
bahasa Inggris, apalagi Arab 
sebagaimana usulan sejumlah pihak. 
Pasalnya, KPU mematuhi regulasi 
penggunaan bahasa nasional. “Debat 
dipastikan gunakan bahasa nasional yaitu 
bahasa Indonesia,” tegasnya.Wahyu juga 
menjelaskan alasan tempat pendidikan 
tidak dapat menjadi lokasi debat. 
Diungkapkan, debat merupakan salah 
satu metode kampanye. “Dasar hukum 
KPU sangat kokoh. Debat capres dan 
cawapres itu bagian metode kampanye. 
Jadi tidak bisa dipahami debat ini bukan 
sosialisasi,” jelasnya.Ia mengatakan, 
pihaknya mulai mengidentifikasi 
moderator dan panelis. “KPU sangat 
berhati-hati agar moderator tidak miliki 
konflik kepentingan. Selain kemampuan 
akademik, kami pertimbangkan posisi 
politik yang bersangkutan (moderator dan 
panelis),” pungkasnya.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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Lingkungan, kebiasaan serta makanan 
yang kita santap bisa membuat tubuh 
dipenuhi oleh berbagai zat yang 
berbahaya bagi kesehatan tubuh. 
Sangat penting bagi kita untuk 
membersihkan diri dengan cara 
detoksifikasi. Ada banyak cara yang 
bisa Anda terapkan untuk mendetoks 
tubuh, salah satunya dengan 
berolahraga. Berikut beberapa cara 
alami mendetoks tubuh yang wajib 
Anda ketahui.
Tarik napas
Menghirup napas panjang dengan 
teknik ujjayi atau teknik pernapasan 
tenggorokan dalam, bisa membuat kita 
membuang toksin dari dalam tubuh. 
Lewat teknik tersebut Anda akan 
memanaskan tubuh dan mengurangi 
timbunan karbondioksida setiap kali 
Anda membuang napas.
Makan bersih
Makan makanan bersih juga menjadi 

Cara Alami Mendetoks Tubuh

salah satu cara untuk mendetoks tubuh. 
Cobalah untuk lebih banyak 
mengonsumsi sayuran berdaun hijau, 
seperti seledri, brokoloi, bayam dan lain 
sebagainya. Zat gizi dalam sayuran hijau 
dapat mengeluarkan metal seperti 
merkuri dan timbal dari dalam tubuh.
Tidur cukup
Saat tidur, otak akan bekerja lebih keras 
untuk membuang zat sisa yang disebut 
dengan sistem glimphatic. Jika tidak 
dibuang, toksin tersebut dapat 
menumpuk dan membentuk plak yang 
menyebabkan penyakit Alzheimer.
Pilih sabun yang tepat
Pilihlah sabun yang mengandung  sulfur 
atau mandilah dengan menggunakan 
garam khusus. Sulfur dapat 
meningkatkan kadar glutathione atau 
antioksidan alami yang dibuat tubuh di 
kulit. Garam untuk berendam juga 
biasanya mengandung magnesium yang 
bisa membuat kita lebih relaks.

Pemungutan suara Pemilu 2019 bakal 
berlangsung pada 17 April 2019. Warga 
Negara Indonesia (WNI) di luar negeri 
yang 
memiliki hak 
pilih akan 
terlebih 
dahulu 
memilih.“Ta
nggal 
pemunguta
n suara di 
dalam 
negeri itu 17 
April 2019. 
Pemilu di 
luar negeri 
lebih awal. 
Mulai 8-14 
April 2019,” 
kata 
Komisioner 
Komisi 
Pemilihan 
Umum, 
Wahyu 
Setiawan di 
Ruang 
Media, 
Kantor 
KPU, 
Jakarta, 
Selasa 
(30/10).Ia 
menambahk
an, setiap 
negara 
mempunyai 
perbedaan waktu. “Tidak bisa 
diserentakkan antara di dalam negeri 
dan di luar negeri, tetapi yang penting 
kurun waktu 8-14 April 2019,” 
imbuhnya.Terkait aspek keamanan, 
menurutnya, aparat Polri dan TNI tidak 
bisa bertugas menjaga pemilu di luar 
negeri. Secara efektif, penyelenggaraan 
pemilu menjadi tanggung jawab Panitia 
Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
“Negara lain punya kedaulatan sendiri. 
Keamanannya diserahkan ke negara 

Pemungutan Suara Di LN Dilakukan Lebih Awal

yang bersangkutan. Jadi tidak bisa kita 
datrangkan aparat keamanan ke luar 
negeri,” ujarnya.

Kampanye di 
Luar Negeri
Wahyu 
menjelaskan
, kantor 
perwakilan 
RI di luar 
negeri 
dilarang 
menjadi 
tempat 
kampanye. 
“Sebelumny
a bisa 
dipakai 
untuk 
kampanye, 
tetapi 
sekarang 
kantor 
perwakilan 
RI di luar 
negeri tak 
boleh 
dipakai 
untuk 
kampanye,” 
tegasnya.
Ia 
menuturkan, 
metode 
kampanye 
dapat 
dilakukan 
melalui 

pertemuan terbatas, tatap muka dan lain 
sebagainya sesuai ketentuan. “Intinya 
kampanye di luar negeri tidak dilarang. 
Bisa lewat pertemuan terbatas, tatap 
muka, tetapi tidak di kantor perwakilan,” 
tuturnya.Ia menyatakan, peserta Pemilu 
juga tak diwajibkan mengikuti langsung 
kampanye di luar negeri. Artinya, tim 
kampanye pun boleh melaksanakan 
kampanye. “Tidak harus dihadiri peserta. 
Bisa oleh tim kampanye dan pelaksana 
kampanye,” ucapnya.
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Menteri Luar Negeri Retno Marsudi 
memastikan bahwa Pemerintah RI telah 
menyampaikan keberatan atau protes 
terkait eksekusi mati terhadap warga 
negara Indonesia bernama Tuti 
Tursilawati. Tuti, 
yang merupakan 
pekerja migran, 
dieksekusi tanpa 
pemberitahuan 
kepada Pemerintah 
RI. Menurut Retno, 
Pemerintah RI 
menerima informasi 
pada Senin 
(29/10/2018) pagi 
waktu Saudi bahwa 
terpidana Tuti 
Tursilawati telah 
dieksekusi mati.   
"Setelah menerima 
kabar itu, saya 
menghubungi Menlu 
Arab Saudi untuk 
menyampaikan 
protes dan concern 
yang mendalam 
karena pelaksanaan 
hukuman mati 
terhadap Tuty 
dilakukan tanpa 
notifikasi 
kekonsuleran," kata Retno di Nusa Dua, 
Bali, Selasa (30/10/2018), seperti dikutip 
Antara. Dieksekusi Mati di Arab Saudi 
Retno mengaku sudah memanggil dan 
bertemu Duta Besar Arab Saudi untuk 
Indonesia di Bali untuk menyampaikan 
protes terkait kasus Tuti. Dalam 
pertemuan itu, Retno juga 
menyampaikan keprihatinan yang 
mendalam kepada Pemerintah Saudi. 
"Saya tadi pagi memanggil Dubes Arab 
Saudi. Saya menyampaikan concern 
mendalam dan protes kita mengenai 
pelaksanaan hukuman mati tanpa 
notifikasi kekonsuleran," ujar Menlu 
Retno. Menurut Retno, Dubes Saudi 
berjanji untuk menyampaikan protes 
Pemerintah Indonesia kepada 
Pemerintah Arab Saudi. Protes juga 

RI Protes Atas Eksekusi WNI Tuti
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sudah disampaikan Retno kepada Menlu 
Arab Saudi Adel Al-Jubeir. Dalam 
kesempatan itu, Retno, mewakili 
Pemerintah menyampaikan 

belasungkawa 
kepada 
keluarga Tuti 
Tursilawati. 
"Saya atas 
nama 
Pemerintah 
dan pribadi 
menyampaikan 
dukacita 
mendalam 
kepada 
keluarga Tuty," 
ucapnya. 
Menurut Retno, 
tim dari 
Kementerian 
Luar Negeri 
juga telah 
mengunjungi 
keluarga Tuti 
untuk 
menyampaikan 
secara 
langsung berita 
duka ini. Retno 
menuturkan 
bahwa 

pemerintah sudah berupaya maksimal 
dalam pendampingan hukum terhadap 
Tuti. "Kami mengupayakan apa pun 
untuk meringankan hukuman Tuti," kata 
Retno. Tuti Tursilawati merupakan 
tenaga kerja Indonesia asal Desa 
Cikeusik, Majalengka, Jawa Barat. Tuti 
divonis mati oleh pengadilan di Arab 
Saudi pada Juni 2011 dengan tuduhan 
membunuh majikannya. Nisma Abdullah, 
Ketua Umum Serikat Buruh Migran 
Indonesia yang mendampingi kasus itu 
sejak awal, mengatakan, pembunuhan 
itu tak disengaja lantaran Tuti membela 
diri dari upaya pemerkosaan majikannya. 
Selama bekerja di rumah majikan itu, 
menurut Nisma, Tuti kerap mendapat 
pelecehan seksual hingga pemerkosaan. 

AS Terjunkan 14.000 Tentara Ke Perbatasan

Amerika

Militer Amerika Serikat ( AS) dilaporkan 
bakal mengerahkan 14.000 pasukan ke 
perbatasan Meksiko untuk 
menghadang karavan migran. Seorang 
pejabat anonim Kementerian 
Pertahanan AS mengatakan 
pengerahan itu tercantum dalam misi 
bernama Operation Faithful Patriot. 
Diwartakan Newsweek Senin 
(29/10/2018), sebelumnya Pentagon 
mengumumkan bakal mengerahkan 
5.200 tentara ke perbatasan untuk 
mengantisipasi migran dari Amerika 
Tengah. 5.200 personel itu bakal 
memperkuat 2.000 Garda Nasional 
yang telah ditempatkan di sana 
sehingga total kekuatannya menjadi 
7.200 orang. "Terdapat juga tambahan 
7.000 pasukan yang siap dikerahkan 
dalam 24 jam ke depan untuk 
menambah unit yang telah 
ditempatkan," ujar pejabat tersebut. 
Dalam dokumen tersebut, Menteri 
Pertahanan James Mattis dan pejabat 
militer lainnya telah memerintahkan 
agar pasukan tersebut membekali diri 

dengan peluru tajam. Detil lain dalam 
dokumen Operation Faithful Patriot itu 
antara lain unit penerbang, anjing militer, 
hingga personel penerjemah. Pemerintah 
AS memutuskan mengerahkan militer 
setelah 13 Oktober lalu, rombongan besar 
pencari suaka meninggalkan kota San 
Pedro Sula, Honduras. 
Mereka menuju Tapanatepec di Oaxaca, 
Meksiko. Dari 7.000 orang yang tercatat 
pada pekan lalu, jumlahnya menyusut 
menjadi 3.500. 
Meski begitu, dua karavan kecil yang 
berasal dari Honduras dan El Salvador dan 
dilaporkan bakal bergabung dengan 
rombongan utama. El Salvador, 
Guatemala, dan Honduras dikenal sebagai 
Segitiga Utara. Tiga negara itu dilaporkan 
ditimpa angka pembunuhan tinggi dan 
kesulitan ekonomi. Presiden Donald Trump 
menjadikan masalah migran itu sebagai isu 
utama karena dia khawatir jika rombongan 
disusupi geng kriminal. Trump telah 
memperingatkan rombongan yang bakal 
datang bahwa militer telah menunggu 
mereka jika nekat melewati perbatasan.
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Peneliti Forum Masyarakat Peduli 
Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius 
Karus menuturkan, untuk 
menyelamatkan citra parlemen, wakil 
ketua DPR Taufik 
Kurniawan segera 
mengundurkan diri 
baik dari parlemen 
maupun dari PAN. 
Hal itu dikatakan 
Lucius 
menanggapi Wakil 
Ketua DPR Taufik 
Kurniawan yang 
ditetapkan 
tersangka oleh 
Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi ( KPK) 
terkait kasus 
dugaan tindak 
pidana korupsi 
terkait Dana 
Alokasi Khusus 
(DAK) untuk 
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. 
“Taufik (Taufik Kurniawan) mesti 
merespons cepat dengan langkah 
berani untuk menghadapi proses 
hukum tanpa mempertahankan 
statusnya sebagai pimpinan DPR yang 
bisa-bisa dinilai sebagai celah untuk 
melakukan intervensi terhadap penegak 
hukum,” tutur Lucius kepada 
Kompas.com, Selasa (30/10/2018) 
malam. Lucius mengatakan, respons 
atau reaksi cepat untuk menyelamatkan 
wajah DPR dan Parpol penting 
dilakukan. Hal itu mengingat 
momentum saat ini, DPR dan Parpol 
mesti menemui rakyat dengan tampilan 
menarik supaya tetap dipilih pada 
Pemilu 2019. “Jika Taufik malah ngotot 
untuk tetap bertahan sebagai pimpinan 
walaupun berstatus tersangka, maka 
virus ketidakpercayaan akan begitu 
mudah menjalar ke mana-mana jelang 
pelaksanaan Pemilu,” kata Lucius. Oleh 
karena itu, kata Lucius, baik Taufik 
maupun partai asalnya mesti segera 

memutuskan rantai relasi yang bisa 
merugikan posisi parpol menjelang 
Pemilu 2019 mendatang. Lucius 
menuturkan, ketika pimpinan DPR 

berurusan 
dengan kasus 
korupsi, sudah 
seharusnya para 
anggota DPR 
sekaligus fraksi 
pengusungnya 
malu. “Pihak lain 
yang harus 
menanggung 
malu adalah 
Partai (parpol) 
asal figur yang 
terlibat korupsi 
ini. Untuk Taufik, 
PAN seharusnya 
malu dengan 
fakta penetapan 
tersangka,” ujar 
Lucius. Lucius 
menuturkan, 

perilaku korupsi anggota DPR 
menunjukkan partai politik telah gagal 
membentuk kadernya menjadi figur 
yang berintegritas. Lalu pihak lain yang 
juga seharusnya malu, menurut Lucius, 
yakni pemilih. Pemilih, kata Lucius, 
telah keliru memberikan mandat kepada 
wakil rakyat dengan menorehkan 
kenangan pahit korupsi. “Pemilih 
mestinya harus juga malu, karena telah 
mendelegasikan mandat pada figur 
yang rupanya tak berintegritas,” kata 
Lucius.Pada akhirnya, menurut Lucius, 
lembaga DPR juga terkena dampaknya. 
Dampaknya berupa pudarnya 
kepercayaan dan hilangnya 
kewibawaan lantaran terpaan kasus 
korupsi yang dilakukan oleh 
pimpinannya. Sebelumnya, masih segar 
dalam ingatan, Ketua DPR, Setya 
Novanto, sejawat Taufik Kurniawan 
sudah mendekam di penjara setelah 
diproses hukum terkait kasus korupsi 
KTP Elektronik. Lucius menilai, catatan 
dua figur pimpinan DPR 2014-2019 

Jadi Tersangka Taufik Di Minta Mundur
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Tak lama setelah pertandingan yang 
berakhir 1-1 antara Leicester City dan 
West Ham, Sabtu (27/10) malam lalu, 
para pendukung tim tuan rumah dicekam 
kengerian dan rasa kaget luar biasa 
setelah helikopter milik bos Leicester 
Vichai Srivaddhanaprabha jatuh di luar 
stadion.
Srivaddhanaprabha diperkirakan satu 
dari lima orang yang berada dalam 
helikopter naas itu, yang terbakar habis 
di area parkir mobil dan menutup 
peluang ada korban selamat.
Berikut yang kita ketahui sejauh ini:
Apa yang terjadi?
Helikopter tersebut lepas landas dari 
lapangan sekitar pukul 20.30, atau 1 jam 
15 menit setelah pertandingan usai.
Para saksi mata mengatakan ke Sky 
Sports News bahwa heli tersebut 
berputar-putar tanpa kendali dan 
menghantam daratan hingga meledak di 
area parkir E, yang biasa dipakai para 
staf klub dan terletak sekitar 200 meter 
dari Stadion King Power.

Heli Milik Bos Leicester Jatuh 

Internasional

Salah satu saksi mengatakan: "Saya 
harap mereka selamat. Kelihatannya 
tidak banyak peluang itu. Langsung 
terkurung api."Para penonton yang 
sedang meninggalkan stadion 
berhamburan melarikan diri, lokasi 
kecelakaan dikosongkan dan ditutup.
Layanan ambulans East Midlands 
mengatakan mendapat panggilan pukul 
20.38 dan segera mengirim dokter, 
ambulans, dan tim paramedik. Kepolisian 
dan pemadam kebakaran Leicester juga 
datang ke lokasi.
Siapa di dalam heli?
Srivaddhanaprabha berada di dalam 
helikopter saat musibah itu terjadi, 
menurut seorang sumber yang dekat 
dengan keluarganya. Kantor berita 
Reuters dan BBC juga menyebutkan dia 
satu dari lima orang yang ada di dalam 
helikoper.
Putra dia yang juga wakil ketua Leicester, 
Aiyawatt Srivaddhanaprabha, dan 
direktur sepakbola John Rudkin, tidak 
naik helikopter itu.Srivaddhanaprabha 

yang berperkara korupsi bukan sesuatu 
yang remeh temeh dan hal yang biasa. 
“Bayangkan, dua orang berkedudukan 
sebagai Pimpinan DPR sama-sama 
terjerat korupsi. Mungkin hanya di 
Indonesia saja kisah memalukan ini 
terjadi,” kata Lucius. “Saya kira ketika 
pucuk pimpinan menyumbang dua 
figurnya dalam daftar hitam pelaku 
korupsi, maka efeknya pasti 
menyentuh lembaga yang dipimpin,” 
sambung Lucius. Dengan demikian, 
kata Lucius, membuat citra parlemen 
menjadi kian buruk. “Hampir tak ada 
sisi positif yang secara konsisten 
diperlihatkan DPR untuk menciptakan 
wajah atau citra DPR baru. Bicara 
kinerja selalu rendah, bicara etika juga 
buruk, ketaatan hukum sama jeleknya,” 
ujar Lucius. Penetapan Taufik 
Kurniawan sebagai tersangka ini 

merupakan hasil pengembangan kasus 
dugaan tindak pidana korupsi terkait 
Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk 
kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. 
Taufik diduga menerima hadiah atau janji 
terkait dengan perolehan anggaran DAK 
fisik pada perubahan APBN Tahun 
Anggaran 2016. Setelah M Yahya Fuad 
dilantik sebagai Bupati Kebumen, ia 
diduga melakukan pendekatan pada 
sejumlah pihak termasuk Taufik. Dalam 
pengesahan APBN Perubahan Tahun 
2016, Kabupaten Kebumen mendapat 
alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 
miliar. Taufik disangkakan melanggar 
pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurut b 
atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
diubah dengan Undang-undang Nomor 
20 Tahun 2001.
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diketahui rutin datang ke dan pergi dari 
Stadion King Power dengan helikopter. 
Sebelum kecelakaan terjadi, heli 
tersebut berangkat dari Bandara 
Fairoaks di Surrey pukul 14.45 menuju 
Fulham, London Barat, sebelum ke 
utara menuju Leicester.Setiap selesai 
pertandingan kandang, biasanya 20 
tamu 
khusus 
diangkut 
pergi dari 
stadion 
dengan 
helikoper.
Belum ada 
konfirmasi 
resmi dari 
pihak 
berwajib 
tentang 
berapa 
orang di 
dalam heli naas itu dan bagaimana 
kondisi mereka.Namun, muncul 
kekhawatiran bahwa kecelakaan yang 
menciptakan bola api itu tidak memberi 
peluang selamat sama sekali bagi para 
penumpangnya.Seorang saksi yang 
menolak disebut namanya 
mengatakan: "Kami baru saja di bar 
depan King Power, banyak sekali mobil 
pemadam kebakaran, saat kami keluar 
keponakan saya berlari di sepanjang 

jalan, dan dia benar-benar syok."
"Dia mengatakan melihat helikopter ini 
berputar-putar tanpa kendali, jatuh dalam 
hitungan detik dan terbakar."
Apa penyebab kecelakaan?
Penyebabnya belum ditemukan, namun 
reporter Sky Sports News Rob Dorsett 
yang berada di lokasi mengatakan 

tampaknya ada 
masalah pda 
baling-baling di 
bagian ekor 
helikopter.
Dia 
menambahkan 
heli itu 
kehilangan 
kendali setelah 
beberapa detik.
Polisi 
mengatakan 
kantor cabang 
investigasi 

kecelakaan udara atau Air Accident 
Investigation Branch (AAIB) akan 
memimpin penyelidikan kasus ini, dan 
lokasi kecelakaan akan tetap ditutup agar 
penyelidik bisa bekerja.
Sebelumnya tidak ada laporan terkait tipe 
heli tersebut - AgustaWetland AW169 - 
yang pernah jatuh. Heli ini banyak dipakai 
untuk layanan darurat di berbagai wilayah 
dunia, termasuk Inggris di mana AW169 
dipakai untuk layanan ambulans udara.

Kabar bahagia datang dari artis musik 
Maia Estianty. Dia resmi dipersunting 
oleh pengusaha Irwan Mussry di Tokyo, 
Jepang, pada Senin (29/10/2018). Meski 
tak secara gamblang diungkapkan, 
namun Maia menyatakannya secara 
tersirat melalui unggahan Instagram 
miliknya. Dua pasang kaki Pada minggu 
(28/10/2018), Maia mengunggah sebuah 
gambar jam pada akun Instagram 
miliknya, @maiaestiantyreal. Dalam jam 
tersebut terdapat tulisan "Counting the 
hours, Maia Estianty" sedangkan dalam 
keterangan fotonya Maia menuliskan 
sebuah kalimat penuh arti. "Looking 
foward for tomorrow.... 
Yeeeehhhaawww.....," tulisnya.Ucapan 
selamat pun mengalir di kolom komentar. 
Namun, Maia tak banyak memberi 
jawaban. Ia hanya menanggapi 
beberapa ucapan selamat dengan emoji 
berbentuk hati. Senin (29/10/2018), Maia 

Maia Resmi Menikah Dengan Irwan Mussry

kembali mengunggah foto kolase 
bergambar dua pasang kaki bersepatu. 
Yang satu menggunakan sepatu wanita 
berjenis flat shoes dengan pita di depan 
da jari bercat kuku merah. Sepasang 
kaki yang lain, kaki laki-laki, bersepatu 
pantofel berwarna cokelat dan celana 
abu-abu. Foto tersebut bertuliskan, "The 
Start of A New Journey". Di kolom 
komentar, ucapan selamat kembali 
mengalir baik dari rekan sesama 
selebritas, maupun followers Maia. Foto 
masa kecil Maia juga mengunggah foto 
masa kecilnya saat mengenakan 
pakaian pengantin Jawa. Foto masa 
kecil Maia itu digabungkan dengan foto 
masa kecil Irwan. Maia menambahkan 
tulisan "Our own fairytale". Foto yang 
sama juga diunggah Irwan melalui akun 
Instagramnya, @irwanmussry. Dia 
menuliskan ucapan syukur sebagai 
pelengkap keterangan foto. "The 



26 25 
www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

diketahui rutin datang ke dan pergi dari 
Stadion King Power dengan helikopter. 
Sebelum kecelakaan terjadi, heli 
tersebut berangkat dari Bandara 
Fairoaks di Surrey pukul 14.45 menuju 
Fulham, London Barat, sebelum ke 
utara menuju Leicester.Setiap selesai 
pertandingan kandang, biasanya 20 
tamu 
khusus 
diangkut 
pergi dari 
stadion 
dengan 
helikoper.
Belum ada 
konfirmasi 
resmi dari 
pihak 
berwajib 
tentang 
berapa 
orang di 
dalam heli naas itu dan bagaimana 
kondisi mereka.Namun, muncul 
kekhawatiran bahwa kecelakaan yang 
menciptakan bola api itu tidak memberi 
peluang selamat sama sekali bagi para 
penumpangnya.Seorang saksi yang 
menolak disebut namanya 
mengatakan: "Kami baru saja di bar 
depan King Power, banyak sekali mobil 
pemadam kebakaran, saat kami keluar 
keponakan saya berlari di sepanjang 

jalan, dan dia benar-benar syok."
"Dia mengatakan melihat helikopter ini 
berputar-putar tanpa kendali, jatuh dalam 
hitungan detik dan terbakar."
Apa penyebab kecelakaan?
Penyebabnya belum ditemukan, namun 
reporter Sky Sports News Rob Dorsett 
yang berada di lokasi mengatakan 

tampaknya ada 
masalah pda 
baling-baling di 
bagian ekor 
helikopter.
Dia 
menambahkan 
heli itu 
kehilangan 
kendali setelah 
beberapa detik.
Polisi 
mengatakan 
kantor cabang 
investigasi 

kecelakaan udara atau Air Accident 
Investigation Branch (AAIB) akan 
memimpin penyelidikan kasus ini, dan 
lokasi kecelakaan akan tetap ditutup agar 
penyelidik bisa bekerja.
Sebelumnya tidak ada laporan terkait tipe 
heli tersebut - AgustaWetland AW169 - 
yang pernah jatuh. Heli ini banyak dipakai 
untuk layanan darurat di berbagai wilayah 
dunia, termasuk Inggris di mana AW169 
dipakai untuk layanan ambulans udara.

Kabar bahagia datang dari artis musik 
Maia Estianty. Dia resmi dipersunting 
oleh pengusaha Irwan Mussry di Tokyo, 
Jepang, pada Senin (29/10/2018). Meski 
tak secara gamblang diungkapkan, 
namun Maia menyatakannya secara 
tersirat melalui unggahan Instagram 
miliknya. Dua pasang kaki Pada minggu 
(28/10/2018), Maia mengunggah sebuah 
gambar jam pada akun Instagram 
miliknya, @maiaestiantyreal. Dalam jam 
tersebut terdapat tulisan "Counting the 
hours, Maia Estianty" sedangkan dalam 
keterangan fotonya Maia menuliskan 
sebuah kalimat penuh arti. "Looking 
foward for tomorrow.... 
Yeeeehhhaawww.....," tulisnya.Ucapan 
selamat pun mengalir di kolom komentar. 
Namun, Maia tak banyak memberi 
jawaban. Ia hanya menanggapi 
beberapa ucapan selamat dengan emoji 
berbentuk hati. Senin (29/10/2018), Maia 

Maia Resmi Menikah Dengan Irwan Mussry

kembali mengunggah foto kolase 
bergambar dua pasang kaki bersepatu. 
Yang satu menggunakan sepatu wanita 
berjenis flat shoes dengan pita di depan 
da jari bercat kuku merah. Sepasang 
kaki yang lain, kaki laki-laki, bersepatu 
pantofel berwarna cokelat dan celana 
abu-abu. Foto tersebut bertuliskan, "The 
Start of A New Journey". Di kolom 
komentar, ucapan selamat kembali 
mengalir baik dari rekan sesama 
selebritas, maupun followers Maia. Foto 
masa kecil Maia juga mengunggah foto 
masa kecilnya saat mengenakan 
pakaian pengantin Jawa. Foto masa 
kecil Maia itu digabungkan dengan foto 
masa kecil Irwan. Maia menambahkan 
tulisan "Our own fairytale". Foto yang 
sama juga diunggah Irwan melalui akun 
Instagramnya, @irwanmussry. Dia 
menuliskan ucapan syukur sebagai 
pelengkap keterangan foto. "The 



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

moment we have been waiting for, 
Alhamdulillah," tulisnya seperti yang 
dikutip Kompas.com. Ucapan dari Al 
dan El Mengiringi kabar pernikahan 
Maia dan Irwan, kedua anak Maia dari 
pernikahannya dengan Ahmad Dhani, 
Al Ghazali dan El Rumi mengucapkan 
selamat. Melalui akun Instagram-nya, 
Al mengunggah foto masa kecilnya 
sedang dipeluk oleh Maia. Di bawah 
foto itu Al menulis, "I love you so much 
bunda. I wish you all the happiness for 
your new chapter in your life. 
Alhamdulillah." Membaca pesan itu, 
Maia membalas dengan singkat, "I 
LOVE YOU."Sementara Ahmad El 
Jallaludin Rumi (19) atau El Rumi, 
juga mengucapkan selamat untuk 
Maia Estianty. Ketika itu Maia 
mengunggah foto masa kecil dirinya, 
yang memperlihatkan ia mengenakan 
kebaya, kain dan sanggul Jawa, yang 
disandingkan dengan foto masa kecil 
kekasihnya, pengusaha Irwan Mussry. 
"Congratss bunda," tulis El. Kata 

sahabat Sahabat Maia, artis peran Teuku 
Zacky, membenarkan penikahan Maia dan 
Irwan. "Hari ini (menikah). Sudah (sah) 
dong. kan sudah ada di Instagram juga di 
mana-mana," kata Zacky. Sebagai 
sahabat, Zacky mengaku turut berbahagia 
melihat pernikahan Maia dan Irwan. Yang 
pasti bahagia banget, Bunda sama Mas 
Irwan sudah," ucapnya. Menurut Zacky, 
pernikahan Maia dan Zacky hanya dihadiri 
oleh keluarga saja. "Itu keluarga inti saja. 
Teman-teman belum, tapi di grup kita 
sudah dideklarasikan iya bahwa sudah 
nikah," ungkapnya. Ajukan permohonan 
menikah ke KUA Menurut Kepala Kantor 
Urusan Agama (KUA), Pasar Minggu TB 
Zamroni, Maia telah mengajukan 
permohonan menikah di Tokyo pada 12 
Oktober lalu. "Tidak mendaftar di KUA, 
tapi memohon rekomendasi nikah untuk di 
luar negeri yaitu di Tokyo pada tanggal 12 
Oktober (tanggal masukkan berkasnya) 
melalui utusannya, memohon untuk 
dilakukan permohonan, surat keterangan 
nikah ke luar negeri yakni di Tokyo," ujar 

Zamroni. Baca juga: KUA Pasar 
Minggu Benarkan Maia Estianty Ajukan 
Permohonan Nikah di Tokyo 
Sayangnya pihak KUA tak mengetahui 
di mana tepatnya pernikahan Irwan 
dan Maia berlangsung. Al, El Dul 
menangis Ayahanda Maia, Harjono 
Sigit mengaku turut bahagia 
mengantar Maia kembali menikah 
dengan Irwan. "Bahagia adalah saat 
mengantarkan anakku 
@maiaestiantyreal melepas “masa 
lajangnya”. SAH !!! ????????," tulis 
Harjono di akun Instagram miliknya 
seperti dikutip Kompas.com.Harjono 
juga mengungkapkan bagaimana 
ketiga putra Maia dari pernikahannya 
dengan artis musik Ahmad Dhani, Al 
Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani tak 
kyasa menahan air mata haru saat 
menyaksikan pernikahan Maia dengan 
Irwan. "Disaksikan cucu2ku yg 
semuanya menangis terharu pada saat 

prosesi akad nikah @alghazali7 , 
@elelrumi , @duljaelani ???? taken by 
@pinkyevianty," tulis Harjono lagi. 
Tanggapan Ahmad Dhani Sebagai 
mantan suami, Ahmad Dhani 
mengucapkan selamat atas pernikahan 
Maia dan Irwan.
 "Ya selamat. Semoga bahagia sampai 
kakek dan nenek, seperti saya," kata 
Dhani di Pengadilan Negeri (PN) 
Jakarta Selatan, Ampera Raya, Senin 
(29/10/2018). 
Dhani mengetahui kabar pernikahan 
Maia dan Irwan dari anak-anaknya, Al 
Ghazali dan Dul Jaelani, yang ikut ke 
Tokyo, Jepang, bersama ibunya. Maia 
dan Irwan menikah di Negeri 
Sakura.Dhani mengaku senang dengan 
keputusan Maia yang akhirnya melepas 
masa lajangnya setelah bercerai 
darinya. "Ya senang. Pernikahan adalah 
sesuatu yang positif, sesuatu yang 
enak," kata dia. 
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Politikus Partai Demokrat AS, Hillary 
Clinton memberikan pertanda dia ingin 
maju kembali dalam pemilihan 
presiden Amerika Serikat pada 2020. 
Dia mengatakan dia cocok untuk 
bekerja di Gedung Putih. Dia beralasan 
menjadi presiden adalah impiannya 
yang belum kesampaian.
"Ya, saya ingin menjadi presiden. 
Pekerjaan itu merupakan pekerjaan 
yang saya rasakan dengan baik karena 
telah berada di Senat selama delapan 
tahun, telah menjadi diplomat di 
Departemen Luar Negeri, dan itu akan 
menjadi sangat berat," kata Hillary, 
sebagaimana dilansir New York Times, 
Selasa (30/10).Padahal sebelumnya, 
reaksi berbeda diungkapkan oleh 
Hillary saat ditanya apakah masih 
berminat mencalonkan diri menjadi 
presiden lagi. Dia awalnya mengatakan 
'tidak', dan ketika ditanya kedua kalinya 
pun jawabannya masih sama.
Meski begitu, Hillary merasa perlu 
mempertimbangkan kembali 
jawabannya. Dia mengatakan tugas 
utama presiden dari Partai Demokrat 
AS berikutnya akan meningkatkan 
daya tawar AS di mata dunia.
Dalam beberapa pekan terakhir, Hillary 

Hillary Masih Berhasrat Jadi Presiden

Amerika

sering muncul di depan publik. Diduga hal 
itu untuk meningkatkan citranya dan 
mengumpulkan pundi-pundi kas untuk 
Partai Demokrat di seluruh AS.
Pada pekan lalu, Hillary berbicara di 
penggalangan dana untuk Donna Shalala, 
seorang mantan pejabat pemerintahan 
Hillary yang sedang mencalonkan diri 
untuk parlemen Negara Bagian Florida.
Hillary mengatakan dia tidak mau terlalu 
memikirkan keputusan apa yang akan dia 
ambil dilakukan pada pemilihan presiden 
2020, sampai pemilihan jangka menegah 
pada pekan depan selesai.
"Saya bahkan tidak akan memikirkannya 
hingga kita melewati pemilihan pada 6 
November ini," kata dia.
"Tapi, saya akan melakukan segala upaya 
untuk memastikan kami memiliki kandidat 
partai Demokrat di Gedung Putih pada 
Januari 2021."Hillary hanya berharap 
bahwa pemilihannya akan ramai dengan 
kandidat sebanyak 20 orang dari 
Demokrat."Saya pikir kami memiliki 
sejumlah kandidat Demokrat yang luar 
biasa tangguh di jalur kampanye, tapi mari 
kita tunggu dan lihat siapa itu. Saya hanya 
akan menunggu dan melihat apa yang 
akan terjadi," kata dia. 

menyebarkan berita hoax.
“Jangan segera disebarkan, cek dulu 
lalu lapor ke polisi agar polisi yang cek 
langsung. Akan segera kita ungkap 
secara tuntas, termasuk penyebarnya,” 
janji Setyo.Kabar hoax itu misalnya 
penculikan anak di Pontianak, pada 
Jumat 19 Oktober 2018. Foto pelaku 
yang diklaim penculik anak di Pontianak 
itu diambil dari kasus pencurian HP di 
desa Cimpabuan, Bogor, pada 16 
Oktober.Juga kasus penculikan anak di 
Cakung dan dikembalikan setelah tiga 
hari dengan kondisi mata telah diambil 
pada Senin 21 Oktober 2018 juga hoax. 
Foto itu adalah pelajar SD yang 
meninggal karena kelelahan bersepeda 
pada 20 Oktober 2018.

Mabes Polri mendalami 
maraknya info hoax yang viral soal 
penculikan anak yang lantas diambil 
organnya. Korps baju cokelat itu mencari 
apakah ada unsur kesengajaan dan 
kaitan antara satu hoax dengan lainnya.
“Masih kita dalami apakah ini satu 
rangkaian, ada kaitannya, apakah ada 
saling hubungannya atau tidak. Intinya 
masyarakat harap tenang. Polri sedang 
melakukan penyelidikan. Semoga dalam 
waktu dekat bisa kita ungkap,” kata 
Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto 
di Mabes Polri Selasa (30/10).
Ada enam akun yang sedang diteliti 
polisi dan dicari kaitannya satu dengan 
lainnya. Polisi meminta masyarakat 
waspada dan hati-hati. Juga tidak ikut 

Polisi Selidiki HOAX Penculikan Anak

Tanah Air 
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