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Belum lama ini Prabowo kembali 
mengeluarkan statemen yang menjadi 
trade mark-nya. Ketika menjadi 
cawapres di Pilpres 2009, dan capres 
Pilpres 2014 selalu bilang Bocor! Ya 
kita tentu masih ingat bagaimana 
Prabowo 
ketika 
berkampany
e atau 
berbicara 
dalam acara 
debat pilpres 
di masa itu, 
sangat royal 
mengumbar 
kata "bocor". 
Uang negara 
bocor sekian 
triliun rupiah. 
Uang rakyat 
bocor ke luar 
negeri 
sekian triliun, dan seterusnya. 
Pokoknya, bocor, bocor dan bocor. 
Maka tidak heran jika namanya 
diplesetkan orang sebagai Prabocor. 
Dan agaknya di Pilpres 2019 ini, 
"bocor" kembali menjadi kata andalan 
baginya. Capres 02 ini, dalam 
pidatonya di acara HUT ke-20 Federasi 
Serikat Pekerja Metal Indonesia 

(FSPMI) di  
Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019), 
memperkirakan ada sekitar 25% 
anggaran negara bocor. Mantan 
menantu Soeharto ini menyebutkan 
bahwa kebocoran anggaran negara itu 

sudah ia 
hitung 
dan tulis 
di 
bukunya
. 

Hall Sport Kelapa Gading,

"Saya 
hitung 
dan 
saya 
sudah 
tulis di 
buku, 
kebocor
an dari 
anggara
n rata-
rata, 

taksiran saya mungkin lebih, sebetulnya 
25% taksiran saya anggaran bocor. 
Bocornya macam-macam," kata 
Prabowo. Prabowo kemudian 
menjelaskan penyebabnya. Capres 
nomor urut 02 itu menyebut kondisi 
seperti ini terjadi terus-menerus. "Proyek 
yang harganya 100 dibilang 150. Itu 

Prabowo Bocor Lagi
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namanya apa, penggembungan, 
namanya mark up. Harga 100 dia tulis 
150. Bayangkan, jembatan harga 100 
ditulis 150. Dan ini terjadi terus-menerus. 
Kita harus objektif masalah ini sudah 
jalan lama. Ini harus kita hentikan dan 
kurangi," jelasnya. Perhitungan Prabowo, 
anggaran negara yang 'bocor' mencapai 
Rp 500 triliun. Dia menuturkan anggaran 
sebesar itu bisa membangun industri 
besar di Tanah Air. "Kalau anggaran kita 
yang sudah disepakati 200 miliar dolar, 
kalau kebocoran tadi 25%, artinya yang 
hilang hampir Rp 500 triliun yang bocor," 
ujar Prabowo. "Bayangkan dengan uang 
ini kalau dipakai untuk kesejahteraan 
dan ekonomi. Kita bayangkan apa yang 
bisa dibuat. Saya bicara dengan pakar 
industri, dengan tadi 50 miliar dollar 
kurang lebih kita bisa gabung 200 pabrik 
sehingga kota bisa ciptakan produk 
terbaik Indonesia," imbuhnya. Prabowo 
menyakini bisa membangun Indonesia. 
Eks Danjen Kopassus itu menepis 
anggapan pihak-pihak yang 
menyebutnya membangun pesimistis. 
"Kita mampu karena saya yakin kita 
mampu, maka saya bersedia maju 

capres. Saudara sekalian dibilang 
pesimis, saya justru optimis. Kalau 
saya pesimis, ngapain maju (jadi 
capres)," ucap Prabowo. Juru Bicara 
Badan Pemenangan Nasional (BPN) 
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, 
Ferdinand Hutahaean yakin Presiden 
Jokowi tak pernah melakukan 
pengecekan terhadap proyek 
infrastruktur yang dibangun di masa 
pemerintahannya. Oleh karena itu, 
Jokowi tak pernah tahu kalau ada 
sejumlah proyek yang sengaja dibuat 
mahal atau di-mark up dari harga asli. 
"Saya yakin Jokowi tidak pernah 
melakukan pengecekan kepada 
proyek-proyek infrastruktur APBN yang 
mungkin harganya di-mark up," kata 
Ferdinand. Sebelum Prabowo, ternyata 
Sri Mulyani pernah mengakui ada 
praktik mark-up dalam anggaran. Hal 
itu disampaikan Sri saat menjelaskan 
penerapan spending review di Kantor 
Kementerian Keuangan pada Februari 
2017. "Tahun ini dilakukan spending 
review untuk mengidentifikasi apakah 
ada potensi efisiensi," ujar Menteri 
Keuangan Sri Mulyani Indrawati di 



04 03www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

namanya apa, penggembungan, 
namanya mark up. Harga 100 dia tulis 
150. Bayangkan, jembatan harga 100 
ditulis 150. Dan ini terjadi terus-menerus. 
Kita harus objektif masalah ini sudah 
jalan lama. Ini harus kita hentikan dan 
kurangi," jelasnya. Perhitungan Prabowo, 
anggaran negara yang 'bocor' mencapai 
Rp 500 triliun. Dia menuturkan anggaran 
sebesar itu bisa membangun industri 
besar di Tanah Air. "Kalau anggaran kita 
yang sudah disepakati 200 miliar dolar, 
kalau kebocoran tadi 25%, artinya yang 
hilang hampir Rp 500 triliun yang bocor," 
ujar Prabowo. "Bayangkan dengan uang 
ini kalau dipakai untuk kesejahteraan 
dan ekonomi. Kita bayangkan apa yang 
bisa dibuat. Saya bicara dengan pakar 
industri, dengan tadi 50 miliar dollar 
kurang lebih kita bisa gabung 200 pabrik 
sehingga kota bisa ciptakan produk 
terbaik Indonesia," imbuhnya. Prabowo 
menyakini bisa membangun Indonesia. 
Eks Danjen Kopassus itu menepis 
anggapan pihak-pihak yang 
menyebutnya membangun pesimistis. 
"Kita mampu karena saya yakin kita 
mampu, maka saya bersedia maju 

capres. Saudara sekalian dibilang 
pesimis, saya justru optimis. Kalau 
saya pesimis, ngapain maju (jadi 
capres)," ucap Prabowo. Juru Bicara 
Badan Pemenangan Nasional (BPN) 
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, 
Ferdinand Hutahaean yakin Presiden 
Jokowi tak pernah melakukan 
pengecekan terhadap proyek 
infrastruktur yang dibangun di masa 
pemerintahannya. Oleh karena itu, 
Jokowi tak pernah tahu kalau ada 
sejumlah proyek yang sengaja dibuat 
mahal atau di-mark up dari harga asli. 
"Saya yakin Jokowi tidak pernah 
melakukan pengecekan kepada 
proyek-proyek infrastruktur APBN yang 
mungkin harganya di-mark up," kata 
Ferdinand. Sebelum Prabowo, ternyata 
Sri Mulyani pernah mengakui ada 
praktik mark-up dalam anggaran. Hal 
itu disampaikan Sri saat menjelaskan 
penerapan spending review di Kantor 
Kementerian Keuangan pada Februari 
2017. "Tahun ini dilakukan spending 
review untuk mengidentifikasi apakah 
ada potensi efisiensi," ujar Menteri 
Keuangan Sri Mulyani Indrawati di 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa, 28 
Februari 2017. Sri Mulyani pun menyentil 
perilaku kementerian atau lembaga yang 
melakukan mark-up anggaran. 
"Bayangkan kalau mereka memberikan 
mark-up bertambahnya 8-10 persen jadi 
kita over budgeting, seharusnya defisit 
tidak terlalu besar." Tapi itu dulu tahun 
2017dan sekarang sudah ditekan, karena 
sudah dilaporkan ke KPK. Mari kita 
kembali ke pilpres 2014, di mana kala itu 
Prabowo juga menyebut soal kebocoran 
kekayaan negara senilai 1000T. 
Flashback ini penting agar kita dapat 
memetakan inti dari masalah kebocoran 
ini. Apa sebenarnya yang ingin ditunjukan 
Prabowo dengan isu ini. “Masalah 
kebocoran / potensi kekayaan negara 
yang hilang menjadi pembicaraan hangat 
pasca debat capres pada 15 Juni 2014. 
Ada pihak yang menganggap itu sebagai 
kebocoran anggaran (APBN) namun ada 
juga yang memahami sebagai kebocoran 
kekayaan negara secara umum. Anggota 
tim ekonomi Capres-Cawapres Prabowo-
Hatta, Didik J. Rachbini menegaskan 
bahwa maksud kebocoran Rp 1.000 

triliun yang disampaikan Prabowo 
Subianto adalah kebocoran kekayaan 
negara per tahun, dari sumber-sumber 
penerimaan maupun belanja negara, 
bukan hanya kebocoran APBN secara 
khusus. "Jadi itu tepatnya Rp 1.134 
triliun, kebocoran kekayaan negara ada 
setengah lusin sumbernya," kata Didik 
dan tim Prabowo-Hatta lainnya saat 
berkunjung ke kantor detik.com, Kamis 
(19/6/2014). Didik menjelaskan 
kebocoran kekayaan negara tersebut 
berasal dari berbagai sumber, yang 
selama ini tak bisa ditutup oleh 
pemerintahan yang pernah berkuasa. 
"Kebocoran di sini bukan maksudnya 
menohok Pak Hatta (Mantan Menko 
Perekonomian), kebocoran terjadi 
sejak zaman Soeharto, Habibie, Gus 
Dur, Megawati, hingga SBY," kata 
Didik. Apa point dari informasi di atas? 
Pointnya adalah kebocoran negara 
berasal dari berbagai sumber, terjadi 
mulai jaman Soeharto hingga Susilo 
Bambang Yudhoyono. Tidak ada satu 
pun dari mantan presiden itu yang 
mampu mengatasinya. Salah satu 
rujukannya adalah pendapat ekonom 
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ra usah 

Soemitro Djojohadikoesoemo. Bapak 
dari Prabowo Subianto. Ya, Soeharto, 
mertua Prabowolah yang seharusnya 
paling bertanggung jawab atas 
kebocoran anggaran ini. Di era 
Soeharto tumbuh begitu subur KKN. 
Utamanya bagi orang-orang terdekat 
dengan Soeharto. Dan memang nama 
Soeharto adalah jaminan lancarnya 
suatu proyek. Nah, bibit KKN itulah 
yang ditanam Soeharto di 
kepemimpinannya selama kurang lebih 
32 tahun menjadi presiden. Dan hingga 
kini praktek KKN itu berakar kuat dalam 
lembaga-lembaga negara. Oknum-
oknum pejabat negara dengan 
kesadaran penuh melakukan tindak 
korupsi. Dengan sengaja 
menggelembungkan biaya perjalanan 
dinas. Biaya makan. Melakukan 
pungutan liar. Dan sebagainya. Bahkan 
semboyannya adalah “kalau bisa 
dipersulit kenapa harus dipermudah”. 
Itu untuk menggambarkan kalau ada 
uang urusan lancar. Jadi Kebocoran 
anggaran keuangan negara ini 
sejatinya warisan orde baru. Seoharto. 
Mantan mertua Prabowo. 
Pertanyaannya. Kemanakah Prabowo 
selama menjadi menantu Soeharto? 

Kenapa baru sekarang teriak-teriak 
keuangan negara bocor. Sementara 
ketika Soeharto menjadi presiden 
Prabowo diam saja. Apa jawaban 
Jokowi ketika ditanya masalah 
kebocoran yang dibilang Prabowo. 
Jokowi menantang calon presiden 
nomor 02 Prabowo Subianto 
melaporkan klaim kebocoran anggaran 
mencapai Rp 500 triliun kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Pastinya, laporan tersebut harus 
disertai data dan fakta. "Kalau memang 
bocor sampai 25 persen laporin aja ke 
KPK. Duit gede banget itu," kata 
Jokowi kepada wartawan 

 di 
Jakarta International Expo, Kemayoran, 
Jakarta, Kamis (7/2/2019). 

 usai 
menghadiri Perayaan Imlek Nasional

Jokowi 
membandingkan ucapan Prabowo ini 
dengan momen pemilihan presiden 
2014. Ada kenaikan tudingan 
kebocoran anggaran yang tinggi saat 
itu dengan sekarang. Dulu, kata 
Jokowi, Prabowo menyebut ada 
kebocoran anggaran Rp 7.200 triliun. 
"Coba ingat, 2014 katanya bocor Rp 
7.200 triliun. Sekarang itu bocornya 
kalau 25 persen itu berarti 500 triliun. 
Duitnya gede banget," katanya. Jokowi 
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meminta Ketua Umum Partai Gerindra 
itu tidak asal bicara terkait kebocoran 
anggaran. "Laporkan ke KPK dengan 
bawa bukti-bukti dan fakta-fakta jangan 
asal...," ujar Jokowi yang mengakhiri 
perkataannya sambil menunjuk mulut. 
Adapun Kepala Biro Komunikasi dan 
Layanan Informasi Kementerian 
Keuangan, Nufransa Wira Sakti, 
mempersilakan Prabowo untuk 
melaporkan kepada unit terkait bila ada 
kebocoran anggaran pada tingkat 
kementerian atau lembaga. Komentar 
ini disampaikan Nufransa menanggapi 
pernyataan Prabowo yang 
memperkirakan sebanyak 25 persen 
anggaran pemerintah Indonesia bocor. 
"Kami sangat menentang adanya 
korupsi pada pelaksanaan anggaran, 
APBN (Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara) adalah uang rakyat, 
tidak boleh dikhianati sepeserpun," kata 
dia. Menurut Nufransa, Kementerian 
Keuangan selama ini terus mengelola 
APBN secara profesional dan kredibel. 
Setiap tahunnya, kata dia, laporan dari 
APBN juga diperiksa oleh BPK. Lalu 

dalam dua tahun terakhir, hasil 
pemeriksaan  terhadap laporan 
keuangan pemerintah pusat (LKPP) 
adalah Wajar tanpa Pengecualian. Tim 
Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-
Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago 
mengomentari Prabowo, agar Prabowo 
berhati-hati dengan ocehannya soal data 
anggaran negara bocor 25 persern. 
Kebayang dong, bagaimana ini 
berpotensi menyesatkan masyarakat. 
"Jangan main tuduhlah, nanti kalau 
dibalikin, dibilang menyerang. Pak 
Prabowo lebih baik bicara program.” 
"Sebaiknya beliau bisa kasih data yang 
jelas, jangan berdasarkan hitungan di 
mulut, karena itu bisa menyesatkan 
masyarakat. Nanti kalau dibilang mirip 
dengan strategi firehose of falsehood 
marah," kata Jubir TKN Irma Suryani. 
Ketua Umum DPP Partai Golkar, 
Airlangga Hartarto mengungkapkan 
bahwa tudingan Prabowo tersebut perlu 
dipertanyakan kebenarannya. “Ya itu 
statemen saja yang kebenarannya itu 
akuntabilitasnya perlu dipertanyakan,” 
ungkapnya. Dia mengatakan, terkait 
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dengan persoalan anggaran ada 
lembaga yang memiliki kewenangan 
untuk mengevaluasi, yakni Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun 
sejauh ini, kata dia, anggaran yang 
terserap lebih dari 90 persen. “Kalau 
anggaran kan sudah terjaga, sudah ada 
yang namanya BPK dan anggaran itu 
kan terserap diatas 91 persen,”ujarnya. 
Benar sekali komentar petahana Jokowi 
yang memberikan respon baik kepada 
Prabowo untuk segera melaporkan ini 
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Yang menarik adalah bahwa 
kebocoran ini kata Prabowo, terjadi 
terus-menerus. Dan kenapa kok 
ngomongnya selalu 5 tahun sekali dan 
sudah ngomong tapi enggak pernah 
kasih data yang jelas, dan enggak mau 
langsung lapor KPK. Dan kalau itu 
terjadi sejak 2014, mestinya kan data-
datanya masih mudah dilacak. "Dari 
2014 kan beliau selalu bicara bocor, 
bocor, tapi nggak pernah kasih data, 
kalau ada mark up dan punya data 
bukannya KPK sudah menyediakan 
fasilitas layanan online untuk 
melaporkan adanya tindak pidana 
korupsi? Bahkan si pelapor diberi 
reward jika info tersebut valid, sampai 
pengadilan memutuskan kasus tersebut 

benar," ucap Irma Tim kampanye Jokowi. 
Karena pada tanggal 17 September 
2018 lalu, Presiden Joko Widodo telah 
menandatangani Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat 
dan Pemberian Penghargaan Dalam 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Nah, pada aturan ini 
menyebut pemerintah bakal memberi 
hadiah bagi masyarakat yang 
melaporkan adanya kasus korupsi 
maksimal Rp 200 juta. Data-data itu 
mestinya yang dibawa Prabowo ke KPK 
atau pihak yang berwenang. Kalau 
Prabowo punya data yang valid dan 
dapat dibuktikan, ini pasti akan menjadi 
credit point bagi elektabilitas Prabowo 
buat menjatuhkan lawannya dan dapat 
uang lagi buat modal kampanye. Maka 
demi kebaikan Prabowo, seharusnya 
bawa dan beberkan saja data-data itu ke 
KPK. "Rakyat kira Pak Prabowo harus 
bertanggung jawab membuka itu ke 
publik. Kami mendukung sepenuhnya, 
Rp 500 triliun yang dimaksud itu 
bocornya di mana saja? Saya kira 
karena itu menyangkut kredibilitas beliau 
sebagai tokoh. Saya ingin menunggu 
satu, dua hari ini data kebocoran itu apa 
saja, di mana saja," ucap Abdul Kadir 
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Karding. Jubir Tim Sukses Jokowi-
Ma'ruf. Rakyat sebenarnya sudah bosan 
mendengar Prabowo berbicara, sebab 
kebanyakan ngawur dan hoax. Tapi 
hingga di sini dia memang sukses 
membuat banyak orang kebingungan. 
Apakah ngawur ini merupakan strategi 
kampanye, jika ini merupakan strategi 
kampanye, maka masyarakat harus 
waspada, dan jangan mau terkecoh. 
Maka supaya tidak berlarut-larut, 
sebaiknya Prabowo tidak hanya ngoceh 
berpidato di acara-acara HUT, namun 
membeberkan data-data itu ke pihak-
pihak yang berwajib. Bahkan Tim 
Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-
Ma'ruf sudah meminta Prabowo 
membuka data soal anggaran negara 
bocor 25 persen. Tujuannya, agar 
ucapan Prabowo itu tak menyesatkan 
masyarakat. Hampir setiap hari, kubu 
Prabowo melontarkan statemen yang 
tidak jelas juntrungannya, yakni 
menyerang dan menyudutkan 
pemerintah tanpa data. Maka semakin 
besar kecurigaan bahwa kubu ini 
jangan-jangan mengadopsi strategi 

kampanye dari konsultan asing, seperti 
diributkan beberapa hari ini? Strategi 
firehose of falsehood. Gunakan 
konsultan asing untuk membodohi dan 
menyerang bangsa sendiri? Itu sadis 
dan berbahaya! Kita pun mestinya tidak 
membiarkan upaya-upaya penyesatan 
ini dimainkan dengan begitu leluasa. 
Paling tidak kita harus mendorong 
Prabowo untuk membuka data-data 
yang dia miliki itu ke KPK. Dan bahwa 
kebocoran terjadi terus-menerus, dia 
harus jelaskan sejak kapan itu terjadi! 
Kalau terjadi sejak zaman Soeharto, 
kenapa sekarang ngomong? Kalau 
Prabowo bersedia membawa dan 
mempertanggungjawabkannya catatan-
catatan yang dia miliki itu ke lembaga 
anti-rasuah, maka prasangka orang 
bahwa dia dan timnya sengaja 
memainkan strategi asing untuk 
membodohi rakyat Indonesia, akan 
menghilang dengan sendirinya. Bahkan 
sebaliknya pamor Prabowo akan 
membaik, yang akan diikuti oleh 
elektabilitas. Tapi kalau sebaliknya dan 
hanya bermain kata-kata tanpa bukti, 
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maka tidak salah jika masyarakat luas 
menyebut dirinya itu sebagai si 
Prabocor. Di medsos ramai status 
bahwa mencari kelebihan (prestasi) 
Prabowo sama sulitnya mencari 
kelemahan (kekurangan) Jokowi. 
Artinya, selama ini masyarakat tidak ada 
yang dapat mengetahui apa sih prestasi 
atau kelebihan seorang Prabowo yang 
dapat dijual sehingga berani nyapres? 
Padahal timsesnya sudah mati-matian 
membongkar segala arsip dan catatan. 
Sampai-sampai Mardani Ali Sera, 
memaksakan berita tentang 
keberhasilan anggota Kopassus 
menaklukkan Mount Everest itu adalah 
prestasi Prabowo. Ketiadaan prestasi itu 
mestinya bisa dibalas oleh Prabowo 
dengan cara memaparkan data-data 
soal kebocoran yang dia miliki itu ke 

KPK. Bila data-data itu memang valid, itu 
dapat kita anggap sebagai prestasi. 
Mungkin akan lebih bagus pula apabila 
KPK misalnya memanggil Prabowo untuk 
mengklarifikasi tuduhannya itu? Ayo mari 
kita dukung bersama Prabowo Subianto 
capres nomor urut 02 untuk membantu 
membuka kebenaran mengenai 
kebocoran anggaran sebesar 25% yang 
konon kabarnya adalah hasil mark up. 
Bukankah kita sudah sepakat bahwa 
dalam pilpres 2019 ini tidak ada 
kebohongan, tidak ada fitnah dan segala 
bentuk isu, hoaks pemecah belah 
ataupun pembodohan rakyat dalam 
berbagai kemasan. Demi Indonesia yang 
bersih, jika memang Prabowo punya data 
soal kebocoran anggaran atau korupsi 
kenapa tidak kita support untuk 
melaporkannya ke KPK.

Kusta merupakan salah satu penyakit 
yang masih beredar saat ini walau 
jumlahnya sudah dapat ditekan di 
Indonesia. Walau penyakit ini masih 
beredar di masyarakat, namun banyak 
yang belum memahami penyakit satu ini.
Penyakit kusta biasanya dikaitkan 
dengan cacat yang dialami oleh 
penderitanya. Kusta tak hanya merusak 
kulit, namun juga bisa dengan cepat 
merusak saraf, anggota tubuh gerak, dan 
mata. Ini membuat kusta menjadi 
penyakit yang ditakuti dan pasiennya 
juga seringkali dijauhi karena masyarakat 
takut tertular.
Mengingat pentingnya mengetahui 
penyakit ini, Sebelum kamu mengucilkan 
penderita kusta, sebaiknya ketahui 
terlebih dahulu beberapa fakta menarik 
kusta berikut ini, seperti dilansir oleh The 
Health Site.
1. Kusta adalah salah satu penyakit 
tertua di dunia
Kusta merupakan salah satu penyakit 
tertua di seluruh dunia. Penyakit ini juga 
dikenal dengan nama Hansen's Disease, 
berasal dari nama ilmuwan yang 
menemukannya: Armauer Hansen. Kusta 
merupakan penyakit menular yang 
menyerang sistem saraf dan bagian 
tubuh lain seperti tangan, kaki, dan 
wajah.
2. Kusta disebabkan oleh bakteri
Penyakit kusta ini disebabkan oleh 
bakteri yang disebut Mycobacterium 
leprae. Salah satu gejala paling umum 
adalah munculnya bercak putih pada 
kulit yang membuatnya mati rasa.
3. Kusta tak mudah menular
Banyak yang percaya bahwa bahwa 
kusta bisa menular akibat air liur dari 
mulut atau cairan dari hidung. Namun 
faktanya kusta tak secepat itu menular. 
Kusta baru bisa menular jika terjadi 
kontak yang berkali-kali dan sangat 

Fakta Tentang Penyakit Kusta
dekat dengan pasien.
Lebih khusus, hanya pasien yang tidak 
diobati saja yang bisa menularkan 
kusta. Jika pasien sudah melakukan 
pengobatan, risiko penularan kusta 
sudah menurun drastis.
4. Gejala kusta berbeda pada masing-
masing orang
Gejala kusta bisa berbeda-beda pada 
masing-masing orang. Salah satu 
gejala klasik adalah munculnya bercak 
putih pada kulit yang mati rasa dan 
tidak bisa merasakan sensasi apapun 
saat disentuh.
5. Kusta bisa disembuhkan secara 
gratis
Kusta bisa disembuhkan 
menggunakan terapi obat-obatan 
(MDT). Saat ini, berdasarkan siaran 
dari Menteri Kesehatan, pasien kusta 
bisa berobat gratis di puskesmas.
MDT untuk kusta terdiri atas kombinasi 
tiga obat antara lain clozafimine, 
rifampicin, dan daspone yang biasanya 
dikonsumsi selama enam sampai 24 
bulan masa pengobatan.
6. Kusta yang tak terawat bisa 
sebabkan cacat
Jika tak segera dirawat, kusta bisa 
menyebabkan cacat dan perubahan 
bentuk pada bagian tubuh. Beberapa 
di antaranya adalah jari tangan dan 
kaki yang menekuk. Selain itu, kusta 
juga bisa menyebabkan cacar pada 
mata dan memicu kebutaan, serta 
infeksi pada tangan dan khaki.
Ketika seseorang memiliki kusta, maka 
penting untuk langsung merawat dan 
mengobatinya agar tak menyebabkan 
cacat permanen.
 Perawatan dini dan pengobatan pada 
penyakit ini dapat membuat seorang 
pasien kusta sembuh tanpa mengalami 
maslaah cacat ataupun kerusakan 
saraf. 
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PT Pertamina (Persero) menyesuaikan 
harga bahan bakar minyak (BBM) 
nonsubsidi dengan besaran bervariasi. 
Hal ini seiring turunnya harga rata-rata 
minyak mentah dunia dan penguatan 
rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 
(AS).Mengutip laman Pertamina, Jumat 
(4/1/2019), Direktur Utama PT 
Pertamina, Nicke Widyawati menuturkan, 
penyesuaian harga yang dilakukan 
Pertamina telah sesuai dengan 
mekanisme dan peraturan yang berlaku.
"Kami telah berkoordinasi dengan pihak-
pihak terkait untuk memberikan 
pelayanan terbaik bagi masyarakat, 
terutama pelanggan setia serta produk-
produk Pertamina," ujar Nicke.
Sementara itu, Direktur Pemasaran 
Retail, Mas’ud Khamid menambahkan, 
penyesuaian BBM Non Subsidi tersebut 
berlaku mulai Sabtu 5 Januari 2019 
pukul 00.00 waktu setempat. Adapun 
jenis BBM yang mengalami penyesuaian 
harga sebagai berikut :
Pertalite turun sebesar Rp 150 per liter
Pertamax turun sebesar Rp 200 per liter
Pertamax Turbo turun sebesar Rp 250 
per liter.
Dexlite turun sebesar Rp 200 per liter
Dex turun sebesar Rp 100 per liter
Harga baru yang berlaku di beberapa 
daerah bisa berbeda-beda karena 
dipengaruhi oleh perbedaan besaran 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

Pertamina Turunkan Harga Petramax

(PBBKB) di masing-masing daerah. 
Untuk detail harga BBM dapat dilihat di 
www.pertamina.com.Mas’ud 
menambahkan, Pertamina akan terus 
mengevaluasi secara berkala harga 
BBM tersebut sesuai dengan dinamika  
harga minyak mentah dan nilai tukar 
rupiah di pasar global.Pertamina 
berharap penyesuaian harga ini dapat 
meningkatkan loyalitas masyarakat 
yang sudah menjadi pelanggan produk 
Pertamina. Sekaligus sebagai upaya 
perusahaan untuk mengajak 
masyarakat untuk menggunakan 
produk-produk BBM berkualitas.
2 dari 2 halaman
Adapun sebagai gambaran untuk 
wilayah Jabodetabek mengalami 
perubahan sebagai berikut:
1.Pertalite
Harga lama (per liter) Rp 7.800
Harga baru (per liter) Rp 7.650
2.Pertamax
Harga lama (per liter) Rp 10.400
Harga baru (per liter) Rp 10.200
3. Pertamax Turbo
Harga lama (per liter) Rp 12.250
Harga baru (per liter) Rp 12.000
4. Dexlite
Harga lama (per liter) Rp 10.500
Harga baru (per liter) Rp 10.300
5. Dex
Harga lama (per liter) Rp 11.850
Harga baru (per liter) Rp 11.750

Kesehatan gigi tentu saja harus dirawat. 
Gigi merupakan 'senjata' pertama dalam 
pencernaan Anda. Meski perannya 
sangat penting, banyak orang yang 
seringkali lalai dan tanpa sadar 
melakukan 
beberapa kegiatan 
atau kebiasaan 
yang dapat 
merusak gigi.
Kebiasaan tersebut 
di antaranya 
adalah:
Makan es batu
Mengunyah es batu 
nampaknya 
memang tidak 
berbahaya. Namun 
bila kebiasaan ini 
dilakukan terus-
menerus, maka 
dapat menyebabkan kerusakan 
permanen pada gigi Anda. Gigi bisa 
menjadi retak dan lama-kelamaan dapat 
membuat gigi patah. Jadi sebaiknya 
segera hentikan kebiasaan tersebut 
sekarang juga.
Tindik lidah
Membuat tindikan di lidah memang 
menjadi tren. Namun hal ini sangat tidak 
disarankan. Tindikan lidah dapat 
menimbulkan gesekan antara anting 
dengan gusi atau gigi yang dapat  
meningkatkan sensitifitas. Anting 
tindikan juga dapat menyebabkan 
penumpukan bakteri di dalam mulut. Hal 
tersebut tentu saja dapat mengganggu 
kesehatan mulut secara keseluruhan.
Mengonsumsi permen jeli
Permen jeli merupakan satu jenis 
permen yang paling berbahaya. Selain 
kandungan gulanya yang tinggi, sifat 
kenyal dan lengketnya sangat 
memungkinkan untuk membuatnya 
terjebak di antara sela-sela gigi Anda. 
Keadaan tersebut dapat mengendapkan 
bakteri di dalam gigi Anda.
Mengonsumsi minuman bersoda
Minuman bersoda mengandung gula 
dan asam yang sangat tinggi. 

Kebiasaan Yang Merusak Gigi

Tanah Air

Kandungan gulanya dapat menimbulkan 
plak pada gigi Anda. Sementara 
asamnya dapat mengikis enamel gigi 
dan meningkatkan sensitifitas gigi. Bila 
Anda harus minum soda, jangan lupa 

untuk segera 
menggosok gigi 
Anda maksimal 
30 menit 
setelahnya.
Membuka 
sesuatu
Demi alasan 
kepraktisan, 
banyak orang 
yang 
menggunakan 
gigi untuk 
membuka 
sesuatu. 

Kebiasaan Anda untuk membuka 
beberapa barang seperti bungkus 
keripik kentang, tutup botol, atau label 
pakaian, sebaiknya segera Anda 
hentikan. Kebiasaan tersebut dapat 
membuat gigi retak hingga patah.
Mengonsumsi keripik kentang
Keripik kentang dapat dengan sangat 
mudah menempel pada gigi dan 
menciptakan tumpukan plak. Bakteri 
plak tentu dapat mengikis gigi Anda 
secara perlahan. Setelah mengonsumsi 
keripik kentang, sebaiknya segera 
bersihkan gigi Anda.
Minum kopi
Kopi memang dapat membuat Anda 
lebih segar di pagi hari. Namun, kafein 
di dalam kopi dapat mengganggu aliran 
air liur, menyebabkan mulut kering, dan 
menyebabkan kerusakan gigi. Apalagi 
bila Anda menambahkan gula ke dalam 
kopi Anda. Sebaiknya segera minum air 
putih, sesaat setelah minum kopi.
Merokok
Tembakau dapat membuat mulut kering 
dan meningkatkan penumpukan plak 
pada gigi. Rokok dapat membuat gigi 
Anda menghitam, keropos, hingga 
karies. Jadi jangan tunda lagi untuk 
menghentikan kebiasaan Anda merokok.



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com 1718

PT Pertamina (Persero) menyesuaikan 
harga bahan bakar minyak (BBM) 
nonsubsidi dengan besaran bervariasi. 
Hal ini seiring turunnya harga rata-rata 
minyak mentah dunia dan penguatan 
rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 
(AS).Mengutip laman Pertamina, Jumat 
(4/1/2019), Direktur Utama PT 
Pertamina, Nicke Widyawati menuturkan, 
penyesuaian harga yang dilakukan 
Pertamina telah sesuai dengan 
mekanisme dan peraturan yang berlaku.
"Kami telah berkoordinasi dengan pihak-
pihak terkait untuk memberikan 
pelayanan terbaik bagi masyarakat, 
terutama pelanggan setia serta produk-
produk Pertamina," ujar Nicke.
Sementara itu, Direktur Pemasaran 
Retail, Mas’ud Khamid menambahkan, 
penyesuaian BBM Non Subsidi tersebut 
berlaku mulai Sabtu 5 Januari 2019 
pukul 00.00 waktu setempat. Adapun 
jenis BBM yang mengalami penyesuaian 
harga sebagai berikut :
Pertalite turun sebesar Rp 150 per liter
Pertamax turun sebesar Rp 200 per liter
Pertamax Turbo turun sebesar Rp 250 
per liter.
Dexlite turun sebesar Rp 200 per liter
Dex turun sebesar Rp 100 per liter
Harga baru yang berlaku di beberapa 
daerah bisa berbeda-beda karena 
dipengaruhi oleh perbedaan besaran 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

Pertamina Turunkan Harga Petramax

(PBBKB) di masing-masing daerah. 
Untuk detail harga BBM dapat dilihat di 
www.pertamina.com.Mas’ud 
menambahkan, Pertamina akan terus 
mengevaluasi secara berkala harga 
BBM tersebut sesuai dengan dinamika  
harga minyak mentah dan nilai tukar 
rupiah di pasar global.Pertamina 
berharap penyesuaian harga ini dapat 
meningkatkan loyalitas masyarakat 
yang sudah menjadi pelanggan produk 
Pertamina. Sekaligus sebagai upaya 
perusahaan untuk mengajak 
masyarakat untuk menggunakan 
produk-produk BBM berkualitas.
2 dari 2 halaman
Adapun sebagai gambaran untuk 
wilayah Jabodetabek mengalami 
perubahan sebagai berikut:
1.Pertalite
Harga lama (per liter) Rp 7.800
Harga baru (per liter) Rp 7.650
2.Pertamax
Harga lama (per liter) Rp 10.400
Harga baru (per liter) Rp 10.200
3. Pertamax Turbo
Harga lama (per liter) Rp 12.250
Harga baru (per liter) Rp 12.000
4. Dexlite
Harga lama (per liter) Rp 10.500
Harga baru (per liter) Rp 10.300
5. Dex
Harga lama (per liter) Rp 11.850
Harga baru (per liter) Rp 11.750

Kesehatan gigi tentu saja harus dirawat. 
Gigi merupakan 'senjata' pertama dalam 
pencernaan Anda. Meski perannya 
sangat penting, banyak orang yang 
seringkali lalai dan tanpa sadar 
melakukan 
beberapa kegiatan 
atau kebiasaan 
yang dapat 
merusak gigi.
Kebiasaan tersebut 
di antaranya 
adalah:
Makan es batu
Mengunyah es batu 
nampaknya 
memang tidak 
berbahaya. Namun 
bila kebiasaan ini 
dilakukan terus-
menerus, maka 
dapat menyebabkan kerusakan 
permanen pada gigi Anda. Gigi bisa 
menjadi retak dan lama-kelamaan dapat 
membuat gigi patah. Jadi sebaiknya 
segera hentikan kebiasaan tersebut 
sekarang juga.
Tindik lidah
Membuat tindikan di lidah memang 
menjadi tren. Namun hal ini sangat tidak 
disarankan. Tindikan lidah dapat 
menimbulkan gesekan antara anting 
dengan gusi atau gigi yang dapat  
meningkatkan sensitifitas. Anting 
tindikan juga dapat menyebabkan 
penumpukan bakteri di dalam mulut. Hal 
tersebut tentu saja dapat mengganggu 
kesehatan mulut secara keseluruhan.
Mengonsumsi permen jeli
Permen jeli merupakan satu jenis 
permen yang paling berbahaya. Selain 
kandungan gulanya yang tinggi, sifat 
kenyal dan lengketnya sangat 
memungkinkan untuk membuatnya 
terjebak di antara sela-sela gigi Anda. 
Keadaan tersebut dapat mengendapkan 
bakteri di dalam gigi Anda.
Mengonsumsi minuman bersoda
Minuman bersoda mengandung gula 
dan asam yang sangat tinggi. 

Kebiasaan Yang Merusak Gigi

Tanah Air

Kandungan gulanya dapat menimbulkan 
plak pada gigi Anda. Sementara 
asamnya dapat mengikis enamel gigi 
dan meningkatkan sensitifitas gigi. Bila 
Anda harus minum soda, jangan lupa 

untuk segera 
menggosok gigi 
Anda maksimal 
30 menit 
setelahnya.
Membuka 
sesuatu
Demi alasan 
kepraktisan, 
banyak orang 
yang 
menggunakan 
gigi untuk 
membuka 
sesuatu. 

Kebiasaan Anda untuk membuka 
beberapa barang seperti bungkus 
keripik kentang, tutup botol, atau label 
pakaian, sebaiknya segera Anda 
hentikan. Kebiasaan tersebut dapat 
membuat gigi retak hingga patah.
Mengonsumsi keripik kentang
Keripik kentang dapat dengan sangat 
mudah menempel pada gigi dan 
menciptakan tumpukan plak. Bakteri 
plak tentu dapat mengikis gigi Anda 
secara perlahan. Setelah mengonsumsi 
keripik kentang, sebaiknya segera 
bersihkan gigi Anda.
Minum kopi
Kopi memang dapat membuat Anda 
lebih segar di pagi hari. Namun, kafein 
di dalam kopi dapat mengganggu aliran 
air liur, menyebabkan mulut kering, dan 
menyebabkan kerusakan gigi. Apalagi 
bila Anda menambahkan gula ke dalam 
kopi Anda. Sebaiknya segera minum air 
putih, sesaat setelah minum kopi.
Merokok
Tembakau dapat membuat mulut kering 
dan meningkatkan penumpukan plak 
pada gigi. Rokok dapat membuat gigi 
Anda menghitam, keropos, hingga 
karies. Jadi jangan tunda lagi untuk 
menghentikan kebiasaan Anda merokok.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com20 19

Gubernur dan wakil gubernur Jawa 
Timur terpilih, Khofifah Indar 
Parawansa dan Emil Dardak akan 
dilantik Presiden Joko Widodo pada 13 
Februari 
mendatang. 
Kabar 
tersebut 
membuat 
Emil segera 
berkemas 
dari 
Pendopo 
Trenggalek.
"Kemarin 
beliau mulai 
berkemas. 
Masih ada 
waktu 3-4 
hari ini 
untuk 
boyongan 
sampai 
dilaksanaka
n pelantikan 
pada Rabu 
(13/2) 
mendatang,
" kata Kabag Protokol dan Rumah 
Tangga Pemkab Trenggalek, Triadi 
Atmono, di Trenggalek. Demikian 
dikutip dari Antara, Sabtu (9/2).Emil 
mulai mengemasi buku-buku kerja dan 
puluhan piagam serta penghargaan 
yang pernah diterima selama 
memimpin Kabupaten Trenggalek 
sejak 2016. Emil juga mengakui dirinya 
dan keluarga sedang merapi-rapikan 
barang yang akan dibawa."Iya, saya 
baru mendapatkan kabar dari Pakde 
Karwo Kamis (7/2) kemarin siang, 
disusul dengan informasi Pak Sekda 
Provinsi kepada Ibu Khofifah, beliau 
menyampaikan bahwa sudah final 
pelantikan Gubernur dan Wakil 
Gubernur terpilih Jawa Timur itu 
dilakukan pada Rabu, 13 Februari 
pukul 15.00 WIB di Istana Negara, 
Jakarta," kata Emil saat dikonfirmasi 
wartawan.

Emil Dardak Berkemas Dari Trenggalek

Emil mengaku ingin memaksimalkan 
hari-hari terakhir sisa jabatannya sebagai 
Bupati Trenggalek.
"Pada 10 Februari, saya hadir di sini ada 

kegiatan 
ramah-tamah 
dengan 
DPRD 
Provinsi Jatim 
di malam hari. 
Sedangkan 
tanggal 11 
ada 
perpisahan 
dengan 
Pakde Karwo 
pada malam 
hari. Jadi 
sementara 
bolak-balik 
dulu dan 
terakhir 
tanggal 12," 
ujarnya.
Kalau 
dihitung, kata 
Emil, tinggal 
empat 

setengah hari lagi dirinya aktif menjadi 
seorang bupati."Saya ingin 
memanfaatkan sisa waktu empat hari ini 
dengan sebaik-baiknya untuk 
Trenggalek, meskipun menjadi Wakil 
Gubernur ini juga mengabdi untuk 
Trenggalek," tuturnya.
Resmi akan meninggalkan Trenggalek 
pada 13 Februari, Emil Dardak mengaku 
sangat terkesan dengan tanah kelahiran 
keluarganya tersebut.
"Trenggalek ini benar-benar ada 
kedekatan emosional yang tidak akan 
putus dengan saya maupun keluarga. 
Saya sangat terkesan sekali karena 
masyarakat Trenggalek sangat progresif, 
mereka mau diajak melihat dan 
menerapkan hal-hal baru," kata Emil.
Dia menambahkan, banyak sekali 
pengalaman didapat selama memimpin 
Trenggalek. Bukan hanya bagi dirinya, 
tapi juga untuk keluarga. 

Prabowo Sambangi Mulan Jameela

Tanah Air

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo 
Subianto mengunjungi keluarga Ahmad 
Dhani di kawasan Pondok Indah, 
Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019) 
malam. Prabowo bertemu ibunda 
Ahmad Dhani, Joyce Theresia Pamela 
Kohler, serta istrinya Mulan Jamila. 
Prabowo tiba di kediaman Ahmad Dhani 
sekitar pukul 22.00 WIB. Ia didampingi 
sejumlah pengurus Badan Pemenangan 
Nasional pasangan Prabowo-Sandiaga 
(BPN).Ketua Umum Partai Gerindra itu 
memberikan dukungan moral kepada 
keluarga Ahmad Dhani yang ditahan 
karena kasus ujaran kebencian. "Tetap 
sabar dan tetap kuat, Bu. Kedatangan 

saya beserta rombongan untuk 
memberikan dukungan moral kepada 
Ibu dan keluarga," ujar Prabowo 
seperti dikutip dari keterangan 
tertulisnya, Selasa (5/2/2019). Di 
hadapan keluarga Ahmad Dhani, 
Prabowo menuturkan bahwa dirinya 
bersama pengurus BPN akan 
mengunjungi pentolan grup Dewa 19 
tersebut dalam waktu dekat. "Dan 
dalam waktu dekat ini kami berencana 
akan berkunjung bertemu Mas Ahmad 
Dhani," ungkap Prabowo. Mantan 
Danjen Kopassus itu mengimbau 
kepada seluruh kader Partai Gerindra 
dan kader partai Koalisi Indonesia Adil 
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Makmur untuk memberikan dukungan 
kepada Dhani. Prabowo mengatakan, 
pihaknya akan melakukan upaya hukum 
yang dianggap perlu untuk mengawal 
kasus yang menjerat Ahmad Dhani 
hingga selesai. "Kepada seluruh 
sahabat, keluarga, serta kader kami 
imbau untuk memberikan semangat 
serta dukungan kepada Mas Ahmad 
Dhani. Kita akan lakukan upaya-upaya 
hukum yang dianggap perlu untuk 
membantu mas Ahmad Dhani serta 
mengawal kasus ini hingga selesai," 
ucap dia. Dalam kesempatan itu, 
Ibunda Ahmad Dhani, Joyce Theresia 
Pamela Kohler mengungkapkan rasa 
hormat dan terima kasih kepada 
Prabowo atas dukungan yang diberikan. 
Ia pun berdoa agar Dhani diberikan 
kekuatan dalam menghadapi proses 
hukum yang menimpanya.  "Terima 

kasih Pak Prabowo atas dukungannya, 
saya pun berdoa agar anak saya selalu 
diberikan kekuatan dalam menghadapi 
cobaan ini. Sekali lagi terima kasih 
banyak atas dukungan Bapak," ungkap 
Joyce. 
Ahmad Dhani divonis hukuman penjara 
selama satu tahun enam bulan atas 
kasus ujaran kebencian pada Senin 
(28/1/2019) oleh majelis hakim 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 
Seusai vonis, Dhani langsung 
dijebloskan ke penjara. 
Adapun vonis majelis hakim lebih rendah 
dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) 
dua tahun penjara. Hakim menilai Dhani 
melanggar Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 
28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat 
1 KUHP.

Miliuner sekaligus mantan CEO 
Starbucks, Howard Schultz tampaknya 
tidak main-main saat mengatakan akan 
menjadi presiden Amerika Serikat (AS) 
berikutnya. Jika terpilih jadi Presiden AS, 
miliuner ini menegaskan bahwa 
kepemimpinannya berbeda dari Donald 
Trump.Seperti 
yang dilansir 
Forbes, Howard 
Schultz memang 
berjuang dengan 
usahanya sendiri. 
Dia tinggal di 
rumah subsidi 
sederhana di 
Brooklyn, dan 
mulai bekerja di 
Starbucks pada 
1982, yang ketika 
itu hanyalah 
kedai kopi 
biasa.Saat ini, 
Starbucks sudah 
memiliki lebih dari 
15 ribu cabang 
dan total kekayaan sang miliuner telah 
mencapai USD 3,4 miliar atau sekitar Rp 
47,5 triliun. Hal inilah yang 
membedakannya dari Trump.Trump lahir 
di keluarga kaya raya dan ayahnya kala 
itu adalah pengembang properti terkenal 
yang tinggal di sekitar rumah Schultz. 
Ayah Trump telah dipercaya untuk 
menangani kebutuhan properti bagi 
orang-orang penting, termasuk Presiden 
AS.Perbedaan inilah yang membuat 
kebijakannya kelak jelas akan memihak 
orang-orang kecil, karena Schultz sendiri 
berasal dari bawah.Dengan pengalaman 
berbisnisnya, Schultz mengaku 
memahami betul bagaimana tata 
komunikasi dengan pemilik kepentingan 
(stakeholder)--investor, karyawan, 
pemerintah dan konsumen. Sedangkan 
Trump yang mengelola bisnis privat tentu 
tidak memiliki kapabilitas serupa.Schultz 
berjanji akan memisahkan urusan bisnis 
dan pencalonan presidennya. Meskipun 
telah meninggalkan Starbucks, namanya 

CEO Starbuck Maju Pilpres 2020

masih tercatat sebagai pemegang 
saham perusahaan lebih dari 3 persen, 
yang bernilai USD 2,5 miliar atau 
sekitar Rp 34,9 triliun.Selain itu, poin 
plus yang dibawa Schultz adalah 
kemampuannya memimpin. Hidup dan 
berkembang di dunia bisnis 

membuatnya 
memahami 
bahwa ia 
bukanlah orang 
terpintar dan 
bisa 
segalanya.Justr
u, dia 
membutuhkan 
bantuan orang 
lain yang lebih 
pintar darinya. 
Dia tahu betul 
bagaimana 
merekrut orang 
untuk bekerja 
bersamanya 
agar dapat 
mencapai 

tujuan bersama.Gaya kepemimpinan ini 
dinilai berbeda dari Trump, yang 
berkata, "Saya dapat 
menyelesaikannya sendiri." saat 
Konvensi Nasional Republikan sesaat 
setelah ia menjadi presiden.Daripada 
berkata seperti itu, Schultz akan 
mengatakan, "Kami siap untuk 
melakukan apa yang penting bagi 
Amerika", lebih baik daripada bekerja 
sendiri."

Lowongan Kerja Di Pabrik
1. Daging
2. Packing
3. Paper

Hub : 267 - 559 - 1209

Internasional



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com
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Sekretaris Jenderal DPP PDI 
Perjuangan, Hasto Kristiyanto, 
menyatakan masuknya Basuki Tjahaja 
Purnama (BTP) menjadi anggota partai 
adalah sebagai anggota biasa. 
Dipastikan juga bahwa BTP tak 
dilibatkan dalam proses kampanye 
pemilu 2019, sebab yang bersangkutan 
akan berlibur panjang.
"BTP masuk PDIP sebagai anggota 
biasa. Ya sama seperti Almarhum KH 
Yusuf Supendi yang kini digantikan oleh 
putrinya Azmah Shobirooh. Lalu seperti 
masuknya Pak Kapitra Ampera. Ada 
juga 17 purnawirawan TNI masuk PDIP. 
Jadi anggota biasa," kata Hasto 
Kristiyanto, Sabtu (9/2).Lebih lanjut, 
Hasto mengatakan bahwa pihaknya 
akan membiarkan BTP untuk pergi dulu 
berlibur ke luar negeri."Itu kan agenda 
pribadi beliau. Berlibur ke luar negeri 
selama 2,5 bulan," imbuhnya.Kata 
Hasto, PDIP sendiri masih 
berkonsentrasi ke pemilu sebagai fokus 
utama.Dipastikan pria asal Yogyakarta 
itu, bahwa BTP tidak akan menjadi juru 
kampanye atau terlibat dalam proses 
kampanye pemilu 2019. Baik untuk 
parpol maupun untuk pasangan Jokowi-
KH Ma'ruf Amin. Belum ada penugasan-

BTP Jadi Anggota Biasa Di PDIP

Tanah Air

penugasan partai untuk BTP. Apalagi, 
sama seperti anggota baru lainnya, BTP 
masih harus menjalani proses kaderisasi 
terlebih dahulu."Jadi Pak BTP tidak akan 
jadi juru kampanye, karena dia ada 
agenda kegiatan pribadi di luar negeri," 
kata Hasto."Yang jelas saat ini kami 
kerjakan pemilu dulu. Fokus kami ke 
pemilu, konsentrasi penuh," tandasnya.
Ketika ditanya apakah bergabungnya 
BTP akan menguntungkan atau 
merugikan partainya, Hasto menjawab 
pihaknya tak bicara soal untung rugi. 
Yang diutamakan pihaknya adalah politik 
dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sebab, 
politik haruslah membangun peradaban, 
sehingga tidak hanya bicara soal untung 
rugi."Politik itu bicara tentang hal-hal 
yang sangat fundamental termasuk 
hubungan kita sebagai sesama manusia, 
hubungan kita dengan Tuhan, hubungan 
kita dengan alam raya, itu politik," kata 
dia."Tapi apakah bergabungnya BTP 
akan meningkatkan suara PDIP?" tanya 
wartawan lagi."Kita tidak berpikir 
demikian. Karena bagi kami, suara itu 
hanya melalui kerja keras di tengah 
rakyat. Bukan dari seseorang itu masuk 
dan menjadi anggota dengan KTA (Kartu 
Tanda Anggota, red)," jawab Hasto.

Amerika Serikat membeberkan alasan 
memilih Vietnam sebagai tuan rumah 
pertemuan kedua antara Presiden 
Donald Trump dan pemimpin tertinggi 
Korea Utara, Kim Jong-un.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, 
Robert Palladino, mengatakan bahwa 
salah satu alasan mendasar pemilihan 
lokasi tersebut adalah karena sejarah 
AS-Vietnam dapat "merefleksikan 
kemungkinan perdamaian dan 
kesejahteraan.""Kami melalui konflik dan 
divisi menuju kerja sama berkembang 
yang kami nikmati saat ini," ujar 
Palladino sebagaimana dikutip Reuters, 
Kamis (7/2).Sebelumnya, sejumlah 
pengamat juga mengatakan bahwa 
pemilihan tempat ini merupakan salah 
satu cara AS untuk menunjukkan kepada 
dunia perbaikan hubungan dengan 
Vietnam setelah perang pada medio 
1970-an.Selama Perang Vietnam, lebih 
dari 58 ribu warga AS tewas dalam 
operasi invasi dan sekitar tiga juta nyawa 
orang Vietnam melayang sebelum 
konflik tersebut berakhir pada 1975.
Sejak perang berakhir, AS dan Vietnam 
terus mempererat hubungan. Melalui 
pemilihan lokasi ini, AS juga dianggap 
ingin unjuk gigi di depan China di tengah 

Alasan AS Pilih Vietnam 

Internasional

perang dagang di antara kedua 
negara.Peneliti dari Institut Asan untuk 
Studi Kebijakan di Seoul, Cheon Seong 
Whun, mengatakan bahwa Trump 
dapat menggunakan Vietnam untuk 
"memberi isyarat kepada Beijing 
bahwa Korea Utara tidak ada di 
genggaman mereka. Kami memiliki 
penyeimbang terhadap pengaruh 
China di kawasan ini."Vietnam juga 
dianggap sebagai salah satu negara 
Asia Tenggara yang cerdik 
berdiplomasi dan memiliki relasi baik 
dengan Korut.Bagi Vietnam sendiri, 
menjadi tuan rumah pertemuan Kim 
dan Trump dapat membawa 
keuntungan. Vietnam sangat ingin 
menunjukkan kedudukan dipolmatiknya 
di kancah global setelah menggelar 
KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik 
(APEC) pada 2017 dan pertemuan 
Forum Ekonomi Dunia regional tahun 
lalu.Menurut analis kebijakan di 
Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan 
Yew, Vu Minh Khuong, menjadi tuan 
rumah pertemuan bergengsi semacam 
ini dapat meningkatkan "status Vietnam 
di komunitas internasional, yang 
membantu negara itu menarik 
pariwisata dan investasi asing." 
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Apa Kata Bintang Anda
Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat 
(NTB) Zainul Majdi atau Tuan Guru 
Bajang ( TGB) menyebut ada lima 
alasan kenapa dirinya mendukung Joko 
Widodo sebagai calon presiden di 
Pilpres 2019. "Pertama karena Jokowi 
itu seorang Muslim yang baik. 
Meskipun banyak fitnah yang tertuju 
pada beliau, kalau kita mendatangi 
orang-orang yang pernah bertemu 
Jokowi, dia adalah seorang Muslim 
yang baik dan lahir dari keluarga yang 
baik," ujar TGB di Hotel Aryaduta, 
Jakarta, Sabtu (9/2/2019).TGB 
menjelaskan, rekam jejak kemusliman 
Jokowi sudah jelas yang terkonfirmasi 
dari buku-buku yang pernah ia baca. 
"Banyak saksi hidup, guru, sahabat, 
dan buku yang mengonfirmasi bahwa 
beliau dan keluarganya adalah Muslim 
yang baik," ujarnya. Alasan kedua, 
lanjut TGB, Jokowi adalah seorang 
yang menikmati sebuah proses. Dirinya 
mengaku selalu kagum dengan 
seseorang yang berproses. "Dia 
(Jokowi) menapaki rekam jejak yang 
panjang, berproses secara alami, 
banting tulang tanpa lelah, dan tanpa 

Alasan TGB Dukung Jokowi
ada korupsi, kolusi, nepotisme," kata 
TGB. Ketiga, seperti diungkapkan Ketua 
Koordinator Bidang Keumatan DPP 
Golkar ini, karena Jokowi mencerminkan 
dirinya sebagai seorang pemimpin di 
depan masyarakat. Menurut dia, 
kepemimpinan Jokowi tampak saat ia 
menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI 
Jakarta, dan menjadi Presiden dengan 
kebijakan yang berpihak kepada rakyat. 
"Tidak ada kebijakan yang mencederai 
masyarakat dan kepentingan umat. 
Semua sepakat tidak ada kebijakan 
yang menyisihkan aspirasi umat," 
tuturnya. Dirinya melanjutkan, alasan 
keempat, Jokowi memiliki pendekatan 
yang berbeda dalam perumusan 
kebijakan alokasi anggaran 
pembangunan daerah. TGB 
mengisahkan, selama menjadi Gubernur 
NTB, Jokowi menempatkan 
pembangunan di seluruh daerah di 
Indonesia dengan pendekatan 
kemanusiaan. 
“Kelima, Jokowi memiliki komitmen kuat 
dalam membangunan ekonomi Islam. 
Hal itu terlihat ketika ia memilih 
cawapres Ma'ruf," ujarnya.
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Jangan sampai cuaca yang mendung 
memengaruhi suasana hati Anda. Apalagi 
jika masalah kecil itu sampai membuat 
patah semangat
Keuangan  : Untuk anak.
Asmara  : Bolak-balik.

Anda kesal dan bingung kebutuhan Anda 
dan anak saja belum terpenuhi. 
Akibatnya, Anda harus banting tulang 
mencari tambahan. Kesehatan Anda pun 
agak menurun akibat terlalu banyak 
begadang menyelesaikan pekerjaan 
kantor
Keuangan  : Malas menabung.
Asmara  : Kurang perhatian.

Pikirkan kembali jika Anda ingin 
menjadikan rekan kerja sebagai partner 
bisnis. Kebanyakan kasus, biasanya 
kurang berjalan lancar karena perbedaan 
pendapat dan kepentingan
Keuangan  : Banyak bonus.
Asmara  : Tetap sendiri.

Anda menjadi tumpuan kemarahan 
atasan karena dianggap lalai dalam 
bekerja. Tentu saja Anda menolak 
mentah-mentah tuduhan itu. 
Keuangan  : Kerugian.
Asmara  : Satukan pendapat.

Berunding adalah  paling tepat untuk 
menyelesaikan masalah minggu ini. 
Sayangnya, atasan tak begitu merespons 
keinginan Anda. 
Keuangan  : Titik cerah.
Asmara  : Belum saatnya. 

Hati-hati dengan sakit di daerah kaki dan 
sekitarnya akibat kebanyakan jalan-jalan 
tanpa diimbangi kesehatan badan. 
Keuangan  : Timpang.
Asmara  : Masih cinta

Cinta Anda sedang diuji. Memang tak 
mudah menjalin cinta dengan pasangan 
yang berbeda kota. Pekerjaan 
membuahkan hasil yang sangat 

memuaskan. Anda layak mendapatkan 
pujian. 
Keuangan  : Kredit macet.
Asmara  : Diuji.

 
Si Kecil merengek saat Anda sedang 
sibuk menyelesaikan urusan kerja? 
Jangan keburu mengabulkan 
keinginannya, siapa tahu ia hanya 
ingin menarik perhatian saja. Coba 
ingat-ingat kapat terakhir 
menemaninya saat di rumah. Bisa jadi, 
Si Kecil hanya ingin ditemani saat 
belajar atau . Oh iya, sakit kepala 
kembali muncul karena Anda selalu 
telat makan. Kasihani tubuh Anda, ya, 
misalnya dengan selalu  camilan. 
Pekerjaan  : Buat keputusan.
Keuangan  : Berpikir praktis.
Asmara  : Salah pilih.

 Di saat orang lain memutuskan hal 
yang sama, Anda justru memilih hal 
berlawanan. Tak masalah asal berani 
pertanggungjawabkan putusan 
tersebut. 
Keuangan  : Biaya promosi.
Asmara  : Menyesal.

 Tidak perlu marah-marah jika
bertemu orang yang mengesalkan di 
jalan. Bersabar adalah kunci utama di 
minggu ini
Keuangan  : Nyaris bangkrut.
Asmara  : Kenapa marah?

Kerusakan di rumah memang tak ada 
habisnya. 
Kamar mandi sudah beres, rusak di 
ruangan lain. Cari tukang yang 
profesional untuk menyelesaikan 
masalah ini
Keuangan  : Sedikit berkurang.
Asmara  : Selalu hangat.

Bila Anda masih lajang, jodoh akan 
menghampiri lebih cepat bila Anda 
mengubah penampilan.
Keuangan: Ditraktir.
Asmara: Naik daun.
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main

sedia

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
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Apa Kata Bintang Anda
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Kementerian Luar Negeri Malaysia 
mengonfirmasikan bahwa kapal angkut 
massal yang terdaftar di Yunani, MV 
Piraeus bertabrakan dengan kapal 
pemerintah Malaysia MV Polaris di 
Perairan Teritorial Malaysia pukul 02.26 
dini hari, Sabtu (9/2).
MV Pireas terlihat memasuki batas 
Pelabuhan Johor Bahru di Perairan 
Teritorial Malaysia pukul 02.15 malam.
Selama komunikasi dengan MV Polaris, 
MV Pireas menjawab bahwa dia akan 
menghindari MV Polaris.
 Meskipun komunikasi yang jelas dan 
instruksi definitif diberikan, 
tabrakan terjadi pada kontak pertama 
sampai kedua kapal divekuasi pada 
pukul 02.36 waktu 
setempat.Departemen Kelautan 
Malaysia (Mardep) telah menahan 

Kapal Yunani Dan Malaysia Tabrakan

Internasional

kapal Yunani berikut awak kapal untuk 
penyelidikan awal sesuai Pasal 334 (1) 
Undang-Undang Perkapalan Malaysia 
1952.
Tidak ada laporan tentang cedera atau 
tumpahan minyak yang timbul dari 
tabrakan tersebut.Mardep menyarankan 
kapal-kapal di Batas Pelabuhan Johor 
Bahru yang terletak di Perairan Teritorial 
Malaysia untuk berhati-hati guna 
menghindari insiden yang tidak diinginkan 
di perairan tersebut
.Namun insiden tersebut tidak 
menghambat arus lalu lintas dan jauh dari 
area Skema Pemisahan Lalu Lintas (The 
Traffic Separation Scheme Area).
Malaysia berkomitmen mengambil 
tindakan tepat untuk menjaga integritas 
teritorial, kepentingan, dan navigasi kapal 
yang aman.

INCOME TAX REFUND
1626 S. Broad Street Philadelphia, PA 19145

Phone : 267 - 886 - 9097 
( on Broad st. Between Tasker and Morris )

- Accurate tax filling / Pengisian pajak dengan tepat

- Fast refund / Dapatkan pengembalian pajak dengan cepat

- Free E-File / Gratis pengisian lewat internet

- Small busniess and individuals / Melayani bisnis atau perorangan

- In or out of state / Melayani seluruh state

email amaraandassociates@gmail.com

WWW.AMARAACCOUNTING.COM

$50 and Up
biaya untuk 

pengurusan pajak

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Arief Budiman menyatakan pihaknya 
mendapat tuntutan yang sangat besar 
dari masyarakat terkait debat Calon 
Presiden (Capres) putaran kedua yang 
akan digelar pada 17 Februari 2019. 
Menurut Arief, masyarakat ingin debat 
Capres lebih menarik.
"Tuntutan publik cukup besar pada kami 
untuk membuat debat kedua ini jauh 
lebih menarik," ujar Arief di Hotel Sari 
Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2).
Arif berdalih, debat putaran pertama 
bukan tidak menarik, melainkan masih 
ada beberapa yang harus diperbaiki dan 
ditingkatkan. 
Oleh sebab itu, salah satu permintaan 
publik agar tak ada bocoran soal 
sebelum sidang akhirnya dia tepati.
"Berbeda dengan yang pertama, maka di 
debat yang kedua kami dituntut untuk 

KPU : Tak Ada Bocoran Soal Debat Ke 2

Tanah Air

merahasiakan semua pertanyaan yang 
akan diajukan kepada pasangan calon 
Presiden," kata Arief.Arief mengatakan, 
permintaan masyarakat dia tepati agar 
masyarakat benar-benar mengetahui 
kualitas serta visi dan misi calon orang 
nomor satu di negara ini melalui debat.
"Agar debat ini mampu mengirimkan 
pesan apa program visi misi dari 
masing-masing pasangan, calon 
karena sesungguhnya itulah tujuan 
utama dari kegiatan kampanye dalam 
bentuk debat antar capres," kata 
Arief.Sebelumnya, KPU bersama 
moderator Anisha Dasuki dan Tommy 
Tjokro serta para panelis meneken 
berkas pakta integritas debat Calon 
Presiden (Capres) putaran kedua. 
Penandatanganan pakta integritas ini 
untuk menciptakan debat jauh lebih 
baik dan profesional.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday
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$100
 Presiden Joko Widodo resmi mencabut 
remisi I Nyoman Susrama, otak 
pembunuhan jurnalis Jawa Pos Radar 
Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. 
Hal itu terkonfirmasi di sela-sela 
menghadiri puncak peringatan Hari Pers 
Nasioanal 2019 di Grand City Convention 
Center, Sabtu (9/2)."Sudah, sudah saya 
tandatangani," kata Jokowi saat 
bersalaman dengan sejumlah pemimpin 
media dan tokoh pers di Surabaya.
Di saat yang sama Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) se Jawa Timur 
menggelar aksi menuntut pencabutan 
remisi Susrama, di Surabaya. 
Mereka mendesak Presiden Jokowi 
segera mencabut remisi I Nyoman 
Susrama, terpidana pembunuh jurnalis 
Radar Bali (Jawa Pos Group) AA Gde 
Bagus Narendra Prabangsa dari seumur 
hidup menjadi penjara sementara 20 
tahun. Desakan ini menyusul pernyataan 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
Kementerian Hukum dan HAM bahwa 
draft Keppres pencabutan remisi sudah 
sampai ke meja Mensesneg dan 
menunggu tanda tangan presiden.
Desakan publik juga muncul melalui 
tanda tangan petisi online di change.org 

Jokowi Cabut Remisi I Nyoman Susrama

yang hingga Jumat 8 Februari 2019, 
telah menembus 48 Ribu lebih 
dukungan.Petisi bersama surat 
keberatan tersebut pada Jumat 8 
Februari kemarin telah diserahkan ke 
pemerintah melalui Kementerian 
Hukum dan HAM. "Besarnya partisipasi 
publik dalam masalah ini, menunjukkan 
ada keadilan masyarakat yang 
tercederai. Artinya, tidak ada alasan 
lagi bagi pemerintah untuk tidak 
mencabut remisi bagi Susrama. Tentu 
kami menuntut sikap politik Presiden 
Joko Widodo untuk menegakkan 
keadilan," kata Ketua AJI Surabaya, 
Miftah Faridl. 
Sepuluh tahun silam, Prabangsa 
dibunuh dengan amat sadis oleh 
sembilan orang, tepatnya pada 11 
Februari 2009. Dengan tangan terikat, 
kepala Prabangsa dihajar dengan kayu, 
bertubi. Hingga kondisinya remuk.
Jasad Prabangsa kemudian dibuang ke 
laut. Ia baru ditemukan enam hari 
setelahnya, yakni pada 16 Februari 
2009 di perairan Padang Bai, Karang 
Asem, Bali. Kasus pembunuhannya 
pun baru terungkap berbulan-bulan 
setelahnya.
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laut. Ia baru ditemukan enam hari 
setelahnya, yakni pada 16 Februari 
2009 di perairan Padang Bai, Karang 
Asem, Bali. Kasus pembunuhannya 
pun baru terungkap berbulan-bulan 
setelahnya.
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