Money Grams $1 = Rp 13.775,-

Kurs BI $1 = Rp 14.173,-

Minggu 03/17/19

Edisi 1127

Ketua PPP

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) melakukan Operasi Tangkap
Tangan (OTT) terhadap ketua umum
partai PPP Romahurmuziy (Rommy).
Informasinya, Rommy ditangkap
bersama beberapa orang saat
meninggalkan lobby Hotel Bumi Kota
Surabaya, Jumat (15/3/2019) sekira
pukul 08.00 WIB. Tim penyidik KPK
mendapat informasi bahwa sekitar
pukul 07.00 WIB, akan ada penyerahan
uang yang dilakukan oleh Kepala
Kantor Kementerian Agama Gresik
Muhammad Muafaq Wirahadi kepada
Romy, sapaan akrab Romahurmuziy.
"Diduga penyerahan uang tersebut

dilakukan melalui perantara yakni ANY,
asisten Romy," ucap Wakil Ketua KPK
Laode Muhammad Syarif di kantornya,
Jakarta Selatan pada Sabtu, 16 Maret
2019. Saat itu, Romy sedang berada di
sebuah restoran di Hotel Bumi
Surabaya, Jawa Timur. Ketika ia
mengetahui bahwa tim KPK akan
mendatangi, ia berdiri dan berjalan
keluar dari restoran menuju jalan raya.
Kemudian terjadi kejar-kejaran antara
penyidik KPK dengan Romy. Hanya saja,
KPK tak menjelaskan lebih rinci perihal
kejadian kejar-kejaran tersebut. Warga
setempat yang berada tidak jauh dari
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lokasi penangkapan mengatakan
sempat melihat adegan penangkapan
yang terjadi di samping pintu keluar
area Hotel Bumi Surabaya. Ada lima
orang yang mengenakan kemeja
mengejar dua orang saat melakukan
penangkapan tersebut. Ia bahkan
sempat melihat salah satu orang yang
menangkap itu menunjukkan kertas
warna putih yang diduga merupakan
surat penangkapan. "Tadi ada ramairamai ada dua orang ditangkap,
tangannya dipegang lalu dibawa ke
mobil," ungkap warga yang melihat
kejadian tersebut. Dari tangan ANY,
asisten Romy, KPK menyita tas yang
berisi uang Rp 50 juta dan Rp 70,2
juta, sehingga total yang disita adalah
Rp 120,2 juta. Sementara itu di tempat
terpisah, di Hotel Bumi Hyatt, KPK
menangkap Muhammad Muafaq dan
supirnya. Dari tangan Muhammad
Muafaq, KPK menyita uang sebesar
Rp 17,7 juta dalam amplop putih. KPK
juga menciduk Haris Hasanudin di
dalam kamar hotel dan uang Rp 18,85
juta. Kemudian, KPK membawa enam
orang tersebut ke Markas Kepolisian

Daerah Jawa Timur untuk diperiksa.
Lalu, sorenya, sekitar pukul 17.30 WIB,
tim KPK membawa keenamnya ke
Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut dan
tiba pada pukul 20.30 WIB. Selama
enam orang itu dalam perjalanan
menuju Jakarta, KPK menyegel
sejumlah ruangan di Kantor
Kementerian Agama, yakni ruang
Menteri Agama dan ruang Sekretaris
Jenderal Kementerian Agama.
Menyusul pada pukul 20.30 WIB,
Sekjen Kementerian Agama
mendatangi KPK untuk diperiksa hingga
pukul 03.00 WIB. Dalam kasus ini, KPK
telah menetapkan Romahurmuziy, Haris
Hasanudin, dan Muhammad Muafaq
sebagai tersangka perkara dugaan
suap seleksi jabatan di lingkungan
Kementerian Agama Tahun 2018-2019.
"KPK telah menyelesaikan penyelidikan
dan setelah ditemukan bukti permulaan
yang cukup, KPK menaikkan status
penanganan perkara ini ke tingkat
penyidikan," ujar Laode. Dalam perkara
suap ini, KPK menduga Romy bersamasama dengan pihak Kementerian
Agama menerima suap untuk
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mempengaruhi hasil seleksi jabatan
pimpinan tinggi di Kementerian Agama.
Adapun Romahurmuziy yang keluar
Gedung KPK mengenakan rompi
tahanan KPK berwarna oranye
mengaku merasa dijebak dalam operasi
tangkap tangan tersebut. Menurut Wakil
Ketua KPK Laode Muhammad Syarif,
Rommy diduga terlibat dalam korupsi
Sistem Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi
di Kantor Kementerian Agama di Jawa
Timur. KPK menyimpulkan ada dugaan
tindak pidana korupsi dalam seleksi
jabatan 2018-2019. Lembaga itu
menetapkan tiga tersangka yakni RMY,
HRS dan MFQ. Didalam kasusnya ini
maka Rommy disangkakan Pasal 12
ayat a atau b jo Pasal 11 UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ironis Rommy yang juga anggota DPR
harus mencoreng nama baiknya sendiri
karena diduga menerima duit terkait
seleksi pengisian jabatan pimpinan
tinggi di Kementerian Agama
(Kemenag). Harus diketahui Komisi

Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia (KPK) adalah lembaga negara
yang dibentuk dengan tujuan
meningkatkan daya guna dan hasil guna
terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi. KPK bersifat independen
dan bebas dari pengaruh kekuasaan
mana pun dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya. Seperti pendapat
Mahfud Md yang mengatakan bahwa
KPK sudah bekerja optimal menindak
kasus korupsi. Terbukti dengan Operasi
Tangkap Tangan (OTT) terhadap Rommy
adalah bentuk ketegasan pemerintah
Jokowi terhadap hukum, dan juga
pemberantasan korupsi di negeri ini.
Terlepas siapapun itu! "Jangan
berspekulasi ini tindakan politik, ini murni
hukum, kalau mau politik, siapa coba?
Tidak mungkin ini operasinya Pak
Prabowo, karena Pak Prabowo tidak
bisa. Tidak mungkin permainannya Pak
Jokowi, murni ini soal hukum, jangan
kaitkan pilpres. Hukum harus ditegakkan,
ada pilpres atau tidak ada pilpres, ini
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murni hukum. KPK tugasnya dengan
tepat," ujar Mahfud Md kepada
wartawan di Universitas Semarang
(USM), Sabtu (16/3/2019). Artinya,
rakyat Indonesia harus cerdas untuk
menilai atau mencerna kasus Rommy.
Ini murni bukan menyangkut urusan
politik ataupun pilpres, dan bahkan
jangan berpikir ini sebagai permainan
politik kubu Jokowi ataupun kubu
Prabowo. Itu pikiran salah! Ini murni
penegakkan hukum, tanpa ada
keterlibatan dari kedua paslon pilpres
2019. Ini adalah bagian dari
berfungsinya KPK sebagai lembaga
yang indenpenden menjalankan
tugasnya memberantas korupsi di
negeri ini! Jokowi tidak mengikuti cara
berpikir ala Prabowo, kalau dia teman
kita harus bela, kalau lawan harus kita
hantam. Bagi Jokowi, sekalipun kawan,
kalau terlibat kasus hukum, maka
hormati proses hukumnya. Tidak perlu
ada pembelaan yang justru akan
mengakibatkan kegaduhan lain atau
keraguan lain. Bagi Jokowi sekali
mendukung KPK tetap mendukung
KPK untuk memberantas korupsi.
“Romy adalah kawan kita sudah lama

dan juga ikut dalam koalisi Indonesia
kerja juga sudah lama. Kita sangat
sedih, prihatin, tetapi kita menghormati
keputusan yang telah ditetapkan oleh
KPK dan kita menghormati seluruh
proses hukum yang ada.” kata Jokowi.
Jokowi mengakui bahwa Romy adalah
bagian dari TKN dan ikut ambil bagian
dalam perjuangan. Ya bagaimana pun
ketika kawan tersangkut kasus, ya sedih.
Tetapi kesedihan itu jangan sampai
mengalahkan prinsip menghormati
keputusan KPK dan proses hukum.
Beginilah ketegasan sikap yang
seharusnya ditunjukkan seorang
pemimpin. Sebagai kawan dalam koalisi
memang kehilangan Romy adalah
kerugian besar. Romy ini adalah dewan
penasihat TKN sekaligus juga ketua
umum PPP. Disadari atau tidak posisi
Romy ini cukup penting. Pengaruhnya
pun pasti cukup besar entah itu
meningkatkan elektabilitas entah itu
menurunkan elektabilitas pasca
tertangkap OTT. Jadi ya cukup
disayangkan kasus Romy. Jokowi tidak
mau ikut-ikutan berprasangka
sebagaimana Romy bahwa kasus OTT
ini adalah jebakan politik. Jokowi tidak
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peduli itu jebakan atau tidak, yang
jelas sudah tertangkap dan ditetapkan
jadi tersangka, maka satu-satunya
jalan adalah menghadapi proses
hukum yang berlaku. Sikap tegas
Jokowi ini juga sejatinya sudah
tampak ketika salah satu menterinya
tersangkut korupsi, yaitu Idrus
Marham. Dia tidak membela atau
menghujat, tetapi membiarkan Idrus
Marham menjalani proses hukum
yang ada. Seorang pemimpin
memang harus bisa menempatkan
posisinya dengan bijaksana. Jangan
karena kawan, maka dibela, tetapi
karena lawan, lalu dimaki. Yang benar
itu, ya kalau tersangkut kasus hukum,
maka hadapilah kasus itu dan jalani

dengan baik. Itulah sikap pemimpin yang
tegas, mengikuti peraturan apa adanya.
Satu hal yang harus diingat bahwa
kedekatan Rommy baru terjadi akhirakhir ini saja. Sekitar juli 2017 ketika
dalam mukernasnya PPP secara resmi
memutuskan bergabung mendukung
Jokowi. Sebelumnya waktu pilpres 2014
semasa dipimpin oleh Suryadharma Ali
berada di kubu Prabowo. Sikap Jokowi
ini sangat jauh dari sikap Prabowo.
Ketika Suryadharma Ali dijadikan
tersangka oleh KPK terkait kasus
penyalahgunaan jabatan masalah dana
haji, respon Prabowo cenderung
membela dan seakan menyalahkan
KPK. Saat berkunjung ke kediaman
pengusaha Hary Tanoesoedibjo, di
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Jakarta dulu waktu pilpres 2014,
Prabowo Subianto mengkritik KPK yang
menjadikan Suryadharma sebagai
tersangka korupsi. "Saya juga terkejut
mendengar berita itu. Saya garis
bawahi ini, secara pribadi tidak percaya
bahwa SDA bersalah," kata Prabowo.
Dengan menyatakan bahwa SDA tidak
bersalah, secara tidak langsung
menuduh bahwa KPK telah melakukan
kriminalisasi. Sikap yang ditunjukkan
Prabowo jelas tidak menjadi teladan
baik di mata masyarakat. Apalagi waktu
itu maju mencalonkan diri sebagai
kandidat pemimpin tertinggi di negara.
Membabi buta membela teman koalisi
dan memojokkan lembaga rasuah yang
dipercaya rakyat. Komitmen akan aktif
dalam pemberantasan korupsi pun
dipertanyakan. Perbedaan dalam
menyikapi teman koalisi yang terjerat
kasus korupsi antara Jokowi dan
Prabowo bagai bumi dengan langit.
Sebagai warga yang mendukung
penegakan hukum dan penindakan
korupsi, kita tidak peduli apakah Romy

dijebak atau memang melakukan
rutinitasnya (biasa korupsi). Karena
selama terbukti melakukan korupsi,
maka dijebak atau tidak, itu tidak
berpengaruh sama sekali pada status
korupsinya. Kita tidak punya toleransi
atas tindakan korupsi yang sedikit
seperti yang pernah diucapkan
Prabowo. Pun kita tak punya toleransi
terhadap politisi-politisi yang dianggap
satu koalisi. Kalau memang korupsi,
proses saja. Karena sekali lagi kita
bukan orang model Prabowo.
Selanjutnya, soal status korupsi. Di sisi
hukum, tidak ada bedanya antara orang
yang korupsi karena kesengajaan, tidak
sengaja, atau dijebak. Semua alasanalasan yang melatar belakangi
terjadinya korupsi, tidak masuk dalam
pertimbangan KPK untuk tidak
menghukum pelaku. Tertangkapnya
Romahurmuziy oleh KPK, di Surabaya,
pada (16/03), menambah daftar panjang
Ketua Umum Partai yang berhasil
dicyduk oleh KPK.
1. Anas Urbaningrum Anas merupakan
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Ketua Umum Partai Demokrat periode
2010-2015. Namun, ia mengundurkan
diri dari orang nomor satu di partai
besutan SBY tersebut pada 23
Februari 2013, pasca ditetapkan
sebagai tersangka oleh KPK. Kiprah
Anas di kancah perpolitikan dimulai
dari organisasi gerakan mahasiswa. Ia
bergabung dengan organisasi ektra
kampus yang didirikan oleh Lafran
Pane, HMI. Hingga akhirnya terpilih
sebagai Ketua Umum PB HMI pada
1997. Pada Pemilu Demokratis
pertama, tahun 1999, Anas menjadi
anggota Timsel Parpol yang bertugas
memverifikasi kelayakan Parpol untuk
ikut Pemilu. Selanjutnya, ia menjadi
anggota KPU periode 2001-2005 yang
mengawal pelaksanaan pemilu 2004.
Setelah mengundurkan diri dari KPU,
Anas bergabung dengan partai
Demokrat pada tahun 2005, dan
menjabat sebagai Ketua Bidang Politik
dan Otonomi Daerah. KPK
menetapkan Anas sebagai tersangka

atas kasus dugaan gratifikasi dalam
proyek Hambalang. Karena
perbuatannya itu, ia dijatuhi hukuman 7
tahun penjara. Oleh hakim MA, masa
hukuman Anas diperberat menjadi 14
tahun penjara dan diwajibkan membayar
denda sebesar Rp 5 miliar subsider 1
tahun 4 bulan penjara, diwajibkan
membayar uang pengganti sebesar Rp
57.592.330.580 kepada negara serta hak
politiknya dicabut.
2. Suryadharma Ali Berhubung
Romahurmuziy ditangkap KPK, berarti
ada 2 Ketua Umum partai berlambang
Ka'bah tersebut yang harus berurusan
dengan lembaga anti rasuah.
Sebelumnya, ada Suryadharma Ali. SDA
terpilih merupakan Ketua Umum PPP
periode 2007-2014. Pada 23 Mei 2014, ia
ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK
atas kasus korupsi dana haji. Oleh hakim
Pengadilan Tinggi DKI, SDA divonis 10
tahun penjara, beserta hak politiknya
dicabut selama lima tahun setelah bebas
dari penjara. Sementara, denda Rp 300
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juta subsider 3 bulan kurungan tidak
berubah kepadanya. Sebelumnya,
Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan vonis
4 tahun penjara dan denda Rp 300 juta,
subsider 3 bulan kurungan kepada
Suryadharma Ali. Kapok hukuman
diperberat, ia menyatakan tidak akan
banding lagi.
3. Luthfi Hasan Ishaaq LHI adalah
Presiden PKS periode 2009 - 2014. Ia
juga pernah menjabat sebagai anggota
DPR dari Fraksi PKS periode 2009 2014. Namun, LHI tidak menyelesaikan
masa jabatannya tersebut hingga tuntas.
Ia dijemput dan ditahan oleh KPK pada
30 Januari 2013 dengan sangkaan
menerima hadiah/janji terkait
pengurusan kuota impor daging sapi
pada Kementerian Pertanian. Jadilah,
PKS diplesetkan menjadi 'Partai Korupsi
Sapi'. Vonis hakim kepada LHI cukup
berat, yakni 18 tahun penjara dan denda
Rp 1 miliar subsider kurungan 6 bulan
penjara, serta hak politiknya dicabut.
Vonis tersebut memperberat putusan
sebelumnya, dari Pengadilan Tinggi
Jakarta, yakni 16 tahun penjara. Di
depan pintu gerbang KPK, 31 Januari
2013, LHI menyatakan mengundurkan
14

diri sebagai Presiden PKS.
4. Setya Novanto Ketua Umum Partai
Golkar dengan masa jabatan
terpendek ini lebih cocok dijuluki 'Bad
Boy'. Bagaimana tidak, sebelum
akhirnya berurusan dengan KPK,
sedikitnya ada 4 kasus yang
melibatkan namanya, seperti Bank
Bali, kasus Akil Mochtar, kasus PON
XVII, bertemu dengan Donald Trump
saat masa kampanye capres bersama
Fadli Zon, dan 'Papa Minta Saham'
Freeport. Kesemua kasus itu, tidak ada
yang mampu menjerat Setnov. Baru
kasus e-KTP inilah yang berhasil
menjadikannya sebagai pesakitan.
Setnov akhirnya divonis 15 tahun
penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor
Jakarta. Belajar dari pengalaman
terdakwa korupsi yang lain, yang masa
hukumannya diperberat oleh Majelis
Hakim pada tingkat yang lebih tinggi,
Setnov lantas tidak mengajukan
banding.
5. Romahurmuziy Romi, sapaan
Romahurmuziy, menjabat sebagai
Ketua Umum PPP periode 2014 2019, menggatikan Suryadharma Ali
dalam Muktamar PPP di Surabaya
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pada tahun 2014. Senasib dengan
Ketua Umum PPP sebelumnya, pada 15
Maret 2019, Romy ditangkap oleh KPK
di Surabaya. Dan ditetapkan sebagai
tersangka atas kasus dugaan korupsi
dalam seleksi jabatan di Kemenag.
Ditangkapnya dan menjadi
tersangkanya Rommy adalah bukti
pemerintahan Jokowi serius dalam
memberantas korupsi di negeri ini!
Kepercayaan publik akan komitmen
Jokowi soal pemberantasan korupsi
semakin besar.

melakukan barter politik memberi
perlindungan bagi orang yang
bermasalah hukum hanya demi
kekuasaan. Mempersilahkan semua
proses hukum dijalankan sesuai
dengan aturan yang berlaku walau itu
menyangkut orang-orang di kubunya.
Akhirnya, semoga kita semua bisa
memetik pelajaran dari setiap kejadian.
Melihat dari banyaknya Ketua Umum
Partai yang berhasil dicyduk KPK ini
membuat kita prihatin sekaligus
bangga.

Tudingan bahwa hukum tajam kebawah
tumpul keatas terbantahkan sendirinya.
Jokowi tidak ada sama sekali
menggunakan kekuasaan untuk mengintervensi masalah hukum. Memberikan
kewenangan seluas-luasnya bagi
penegak hukum, tidak terkecuali KPK,
untuk menjalankan kewajibannya dalam
pemberantasan segala tindak pidana
termasuk korupsi. Asumsi yang
dibangun oleh kelompok tertentu lewat
propaganda bahwa elit-elit politik yang
merapat ke Jokowi karena bermasalah
hukum dan akan dilindungi, tidak
terbukti sama sekali. Jokowi tidak akan
mengkhianati komitmennya dan

Prihatin, karena masih banyaknya elit
partai yang tidak berintegritas dan
doyan maling uang rakyat. Bangga,
karena masih ada KPK yang terus
bekerja dan berjuang menyelamatkan
uang rakyat, dengan menghadapi
segala tantangan yang tidak ringan dan
tidak mudah. Bahkan nyawa yang
menjadi taruhannya. Fokus kita kepada
Jokowi sebagai petahana yang
memiliki rekam jejak jelas, pekerja
keras, bersih dan tidak memiliki cacat
hukum! Jokowi pantas untuk
penegakkan hukum dan Indonesia
bersih koruptor! Jokowi harus terpilih
demi Indonesia maju!
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Senin - Selasa Tutup
Rabu, Kamis, Jum’at : Buka 8am - 12:30pm
Tutup 12:30 pm - 3pm
Buka 3pm - 8pm

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm
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Info SIP
Cara Sederhana Atasi Polusi Udara
Tingkat polusi udara yang semakin
meningkat menjadi perhatian semua
orang di seluruh negeri. Ini karena
semakin tercemarnya udara di sekitar
kita, maka semakin bahaya pula
ancaman bagi paru-paru kita.
Polusi udara
tak hanya
akan
memengarui
sistem
pernapasan
dan paruparu,
namun
paparan
polusi yang
terus
menerus
terjadi,
dapat
berdampak
sangat
buruk pada sistem kekebalan tubuh
seseorang. Ini dapat membahayakan
pembuluh darah, ginjal, meningkatkan
risiko penyakit kardiovaskular, dan
menyebabkan masalah kesehatan serius
yang berkaitan dengan gangguan
neurologis.
Untungnya, ada beberapa cara
sederhana yang bisa menghindari kita
dari paparan polusi udara berlebih, jika
Anda ingin tahu, simak tipsnya berikut
ini!
Hindari berolahraga di luar
Karena udara di luar ruangan begitu
tercemar, maka akan lebih baik bagi
Anda untuk melakukan latihan fisik rutin
di dalam ruangan. Aerobik bisa menjadi
salah satu pilihan latihan terbaik yang
bisa Anda lakukan di dalam ruangan.
Sementara itu, yoga dan latihan
pernapasan juga bisa dilakukan dan
18

sangat bermanfaat untuk menjaga
kesehatan dan kebugaran tubuh.
Minum banyak air
Menjaga paru-paru tetap bersih, sangat
baik untuk menghindari segala bentuk
infeksi pernapasan terutama jika Anda
hidup di tempat dengan lingkungan dan
udara yang
tercemar.
Minum
banyak air
sangat baik
untuk
menjaga
kebersihan
paru-paru
dan
menghindari
Anda dari
berbagai
penyakit
yang
merugikan.
Makan banyak sayuran
Jika Anda ingin meningkatkan
kesehatan paru-paru Anda, maka
sangat penting untuk menjauhkan diri
Anda dari makanan yang mengandung
lemak tinggi. Diet rendah lemak yang
terdiri dari banyak sayuran seperti
brokoli, kol dan bayam sangat
membantu Anda menjaga kesehatan
paru-paru.
Jaga kebersihan tubuh Anda
Untuk menjauhkan diri dari infeksi yang
berhubungan dengan polusi, teutama
pada bagian paru-paru dan sistem
pernapasan, maka seseorang harus
benar-benar tanggap terhadap
kebersihan tubuh mereka. Beberapa
kebiasaan sederhana seperti mencuci
tangan dengan sabun dan air akan
sangat membantu untuk menghindari
diri dari penyakit.
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Hal Penting Seputar Kesehatan Sendi
Kesehatan sendi kerap disepelekan
oleh banyak orang. Padahal tanpa
sendi yang sehat, Anda tidak akan bisa
menjalankan segala macam bentuk
aktivitas dengan
baik. Menjaga
kesehatan sendi
sama
pentingnya
dengan
menjaga
kesehatan
tulang. Ada
beberapa cara
yang bisa Anda
lakukan untuk
menjaga
kesehatan
sendi, yaitu:
Rajin bergerak
Semakin rajin Anda bergerak maka
akan meminimalisir kemungkinan Anda
terkena nyeri sendi. Karena pergerakan
sifatnya sangat vital, maka semakin
banyak Anda bergerak akan semakin
berkurang rasa kaku dan nyeri pada
bagian sendi. Hindari juga diam cukup
lama dalam satu posisi saja.
Jaga berat badan
Berat badan berlebih sangat tidak baik
untuk kesehatan sendi. Karena semakin
berat bobot tubuh seseorang, maka
semakin banyak tekanan yang

diberikan pada sendi. Untuk itu menjaga
tubuh tetap ramping adalah salah satu
cara menjaga kesehatan sendi.
Hati-hati dengan produk berbasis susu
Jika Anda menderita
arthritis maka Anda
aharus berhati-hati dalam
mengonsumsi produk
susu. Karena tubuh akan
sulit mengurai kalsium
yang masuk dan akhirnya
menyebabkan
pembengkakan. Hal ini
tentunya sangat tidak baik
untuk kesehatan tulang.
Asupan lubrikasi sendi
Memberikan lubrikasi
pada sendi juga sangat
penting untuk mempertahankan
kesehatan sendi. Untuk mendapatkan
lubrikasi sendi yang alami, Anda
disarankan untuk mengonsumsi ikan yang
banyak mengandung asam lemak omega
3 seperti, salmon dan tuna segar.
Olahraga yang sesuai
Tidak semua olahraga aman untuk sendi.
Jika Anda mengalami masalah pada
persendian, ada baiknya untuk memilih
aktivitas slow-impact, seperti bersepeda
dan berjalan. Olahraga yang berpengaruh
untuk membantu kondisi postur tubuh
seperti yoga dan pilates juga baik untuk
Anda lakukan

Anda perlu File Tax Income Return,
Apply Individual Taxpayer Identification
Number (ITIN),urus SIM Maryland,
Bookeeping, payroll untuk medium &
small business

Hubungi : Steve 443 - 822 - 4116
www.sipbuletin.com
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Kemenakan Prabowo Bobol BCA

Keponakan Prabowo Subianto, RP
dikabarkan diamankan Ke polisian
Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Dia
diciduk karena diduga membobol
anjungan tunai mandiri Bank Central Asia
atau ATM BCA.
" Polisi memang menangani kasus
dugaan pencurian dan atau mengakses
sistem milik orang lain atau skimming
20

salah satu bank swasta sesuai Laporan
Polisi tanggal 11 Februari 2019," kata
Kabid Humas Polda Metro Jaya
Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono,
Minggu (17/3).RP diamankan di Jalan
Jenderal Sudirman, Jakarta, 26
Februari dengan barang bukti satu
masker saat tersangka mengakses di
ATM, 1 buah ATM, 2 buah ATM warna
putih yang sudah ada duplikasi data,

www.sipbuletin.com

laptop, HP dan peralatan skimming."RP
pekerjaan wiraswasta, alamat Menteng,
Jakpus. Kerugian 300 juta,"
tuturnya.Saat disinggung pelaku adalah
keponakan Prabowo, Argo mengatakan
polisi fokus pada pengusutan perkara
tersebut. "Polisi periksa substansi
hukum. Bukan silsilah keluarga,"
tandasnya.Direktur Advokasi dan
Hukum Badan Pemenangan Nasional
Prabowo Subianto- Sandiaga Uno,
Sufmi Dasco Ahmad sudah
mengonfirmasi kabar penangkapan RP
yang diduga merupakan Ramyadjie
Priambodo oleh Polda Metro Jaya.

"Kalau penangkapan kami sudah
konfirmasi, ya memang betul sudah
ditangkap," kata Wakil Ketua Umum
Partai Gerindra ini.Selain kabar
penangkapan, beredar pula informasi
bahwa uang yang didapat dari
membobol ATM BCA itu mengalir ke
ormas Tidar dan adik Prabowo, Hashim
Djojohadikusumo, yang juga merupakan
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai
Gerindra yang dibantah oleh Dasco.
“Bahwa kemudian uang mengalir ke
Tidar dan ke Pak Hashim, itu kami
konfirmasi seratus persen tidak benar. Itu
hoax," tandasnya.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
www.sipbuletin.com
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Penembakan Di Masjid Selandia Baru

Teroris melakukan aksi gila dengan
melakukan
penembakan
brutal terhadap
jemaah dua
masjid di kota
Christchurch,
Selandia Baru,
pada Jumat
(15/3/2019).
Para jemaah
yang tengah
melakukan
ibadah Shalat
Jumat
diberondong
senapan serbu
oleh sejumlah
orang yang
hingga saat ini
belum diketahui
identitasnya
secara detail.
Puluhan orang
dilaporkan
meninggal dalam kejadian itu. Dikutip
dari The Guardian, berikut ini beberapa
22

fakta dan data terkait peristiwa itu:
Sebanyak 40
orang diketahui
tewas akibat
berondongan
peluru, 20
lainnya
mengalami lukaluka. Sebanyak
4 pelaku
penembakan
dapat ditangkap,
3 laki-laki dan 1
perempuan.
Ditemukan pula
sejumlah alat
peledak yang
melekat di mobil
mereka.
Perdana Menteri
Australia Scott
Morrison
menyebut
bahwa salah
satu tersangka
merupakan warga kelahiran Australia.

www.sipbuletin.com
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Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda
Ardern mengatakan, ini menjadi hari
terburuk di negaranya.
Ia mengutuk keras pelaku beserta motif
yang mereka miliki di balik penembakan
ini. Tingkat keterancaman di Selandia
baru diubah, dari rendah ke tinggi.
Komisaris kepolisian Mike Bush
mengimbau semua orang untuk
menghindari semua masjid di Selandia
Baru sampai pihaknya memberikan
informasi lebih lanjut. Sejumlah
bangunan dan fasilitas umum ditutup
pasca-penembakan. Demonstran
perubahan iklim yang ada di dekat lokasi
dievakuasi. Para petugas menjaga anakanak yang terpisah dari keluarganya saat
kekacauan terjadi. Penyerang
menyiarkan secara langsung
tindakannya, setidaknya sebagian dari
keseluruhan aksinya. Kepolisian
mengimbau untuk tidak
menyebarluaskan konten berisi
kekerasan tersebut. PM Ardern

Business Hours

Tuesday - Sunday
9:00am - 8:00pm

Close every Monday

menyebut, "Sebagian korban
merupakan pendatang dan migran,
tetapi mereka tetap merupakan bagian
dari kita". Seorang saksi bernama Len
Peneha mengatakan, ia melihat
seorang laki-laki berpakaian hitam
memasuki masjid yang diduga berisi
ratusan jemaah. Tak lama, terdengar
puluhan kali suara tembakan. Peneha
juga menyebut melihat seorang laki-laki
bersenjata melarikan diri sebelum
petugas tiba.
Penembakan dilakukan di dua masjid,
yakni Al Noor dan Linwood Islamic
Center. Masing-masing jatuh korban
jiwa sebanyak 30 dan 10 orang. Tim
cricket dari Bangladesh berhasil
melarikan diri setelah mendengar bunyi
tembakan dari dekat tempat mereka
akan bertanding. Mereka berlindung di
ruang ganti Hagley Oval sebelum
dibawa ke hotel. Salah satu dari
mereka, Tamim Iqbal, menyebut
kejadian ini begitu menakutkan.

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
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Gempa Guncang Lombok Timur
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG) menyatakan gempa
bumi yang berpusat di Lombok Timur,
NTB dengan magnitudo 5,8 pada
Minggu (17/3), pukul 14.07 WIB
disebabkan aktivitas sesar lokal di
sekitar Gunung Rinjani."Hasil analisis
mekanisme sumber menunjukkan
bahwa gempa bumi ini dipicu oleh
penyesaran turun (normal
fault.Episenter gempa bumi terletak
pada koordinat 8,47 LS dan 116,55 BT
atau tepatnya berlokasi di darat pada
jarak 20 km arah utara Kota Selong,
Kabupaten Lombok Timur, Propinsi
Nusa Tenggara Barat pada kedalaman
19 km. Dua menit kemudian pada pukul
14.09.19 WIB terjadi gempa bumi
susulan dengan kekuatan magnitodo
5,1 pada 8,51 LS dan 116,49 BT
dengan kedalaman 10 km."Dengan

memperhatikan lokasi episenter dan
kedalaman hiposenter, tampak bahwa
gempa bumi ini termasuk dalam
klasifikasi gempa bumi dangkal," katanya.
Guncangan gempa bumi dilaporkan
dirasakan di daerah Lombok Utara IV
MMI, Lombok Timur, Lombok Barat,
Lombok Tengah, Mataram, dan Sumbawa
III-IV MMI; Karangasem III-IV MMI,
Denpasar III MMI, dan Kuta III MMI.
Hingga pukul 16.30 WIB, BMKG
mencatat telah terjadi 13 kali gempa bumi
susulan.Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat melaporkan data sementara
terdapat empat warga di Kabupaten
Lombok Timur mengalami luka-luka
akibat gempa tersebut.Sebanyak dua
orang meninggal dunia terkena longsoran
gempa air terjun Tiu Kelep di Desa
Senaru, Lombok Utara.

www.sipbuletin.com
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Kronologi Banjir Bandang Sentani
Banjir bandang dan longsor di Sentani,
Jayapura, Papua, menewaskan 58 orang.
Banjir tersebut terjadi sejak Sabtu (16/3)
malam.Banjir tersebut juga membuat 4
ribuan warga mengungsi dan 350-an
bangunan rusak-rusak. Berikut kronologi
banjir bandang
Pukul 17.00 WIT
Hujan deras mengguyur kawasan Sentani,
Jayapura. Hujan tersebut turun sangat
deras.
Pukul 18.00 WIT
Hujan mengalami fluktuatif dengan curah
hujan menjadi deras mencapai 50.5
mm/jam.
Pukul 22.00-00.00 WIT
Ketika hujan deras di gunung maka palung
sungai yang ada di sekitar Sentani tidak
mampu menampung.
Kemungkinan indikasi bahwa sebelumnya
terjadi longsoran-longsoran yang kemudian
membendung alur-alur sungai di hulu.

"Itulah yang menyebabkan mengapa
terjadi banjir bandang dengan material
kayu-kayu gelondongan, batu-batu
sedimen banyak yang dialurkan ke
bagian hilirnya.
Kemudian menerjang 9 kelurahankelurahan di kecamatan Sentani," ujar
Sutopo.
elama 8 jam diguyur hujan, curah hujan
mencapai 235,1 mm/jam. Menurut
Sutopo, curah hujan ini sangat ekstrem.
Minggu 17 Maret
Pukul 08.00 WIT-17.00 WIT
Setelah diterjang banjir sejak tadi malam,
sejumlah petugas melakukan evakuasi.
Hasilnya, petugas gabungan menemukan
14 jenazah.
Sampai dengan sore ini tercatat korban
meninggal 58 orang,
“Kemungkinan korban masih akan terus
bertambah. mengapa? proses evakuasi
masih berlanjut.

MIJOE MART PHILLY #MMP
TOKO INDONESIA

Grand Opening

Menyediakan :

1429 Jackson Street
Philadelphia . PA 19145
215 - 309 - 3957
BUKA 7 HARI

- Kebutuhan sehari - hari produk
Indonesia
- Camilan - camilan Indonesia
- Masakan Indonesia siap saji
- Masakan Indonesia siap pilih
(Buffet)
- Pengiriman ke luar kota dengan
menggunakan UPS

Senin - Sabtu 9am - 9pm - Jasa antar South Philly $20 keatas
Minggu 11am - 6pm
- Menerima penitipan makanan
- Undian berhadiah untuk pembelian
$20 keatas
website : www. mijoe chinese cuisine.com
Facebook / Instagram : mijoe chinese cuisine

Menu fy.com
www.sipbuletin.com

Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Hati-hati stres bisa memicu penyakit,
lho. Apalagi pengeluaran Anda cukup
banyak, kan. Waspadai rekan kerja yang
selalu ingin tahu urusan pekerjaan
Anda.
Keuangan : Lepas kendali.
Asmara : Sudah maksimal.
Aquarius (20 Jan - 18 Feb)
Anda dan pasangan sedang menikmati
keindahan liburan yang sudah lama
dinanti. Tak masalah meninggalkan
anak-anak di rumah karena Anda
berencana ingin memiliki momongan
lagi.
Keuangan : Banyak kesempatan.
Asmara : Berkorban.
Pisces (19 Feb - 20 Mar)
Anda juga termasuk karyawan andal di
kantor, tiap kali ada pekerjaan
mendadak, Andalah yang dicari dan
diharapkan.Ingat, kesehatan juga harus
dijaga!
Keuangan : Rezeki mengalir.
Asmara : Kembali lagi.
Aries (21 Mar - 19 Apr)
Longgarkan waktu buat anak-anak
karena mereka bisa membuat Anda
kembali bersemangat. Ada saja tingkah
mereka yang lucu dan membuat Anda
tertawa.
Keuangan : Lakukan investasi.
Asmara : Selalu setia.
Taurus(20April-20mei)
Tak mudah menjalani hidup dengan
kesabaran dan ketabahan. Apalagi, jika
tidak didukung pasangan, tentu saja
Anda akan berjuang sendiri. Saatnya,
Anda memberi pengertian pasangan
agar bersikap saling mendukung saat
ada masalah
Keuangan : Kurang beruntung.
Asmara : Saling memahami.
Gemini(21 Mei-21Juni)
Jangan mudah termakan janji orang. Di
awalnya saja menyenangkan, ternyata
buntutnya Anda harus menanggung
risiko. Sayangnya yang berjanji malah
lari dari masalah, Anda pun tambah

babak belur. Siapkah Anda
menyelesaikan masalah ini lewat jalur
pengadilan? Jika tidak, Anda harus
ikhlas menerimanya. Anggap saja ini
sebagai ujian di awal tahun. Kerugian
yang Anda tanggung semoga diganti
dengan rezeki yang berlipat ganda.
Keuangan : Banyak kesempatan.
Asmara : Tersanjung.
Cancer(22 Juni - 22 Juli)
Susahnya jika memiliki atasan yang tidak
menghargai kerja keras Anda. Apalagi
jika
Keuangan : Cukup besar.
Asmara : Butuh pengertian.
Leo (23 Juli - 22 Agust)
Bersikap profesional akan lebih
baikdaripada melakukan tindakan yang
tak jelas maksudnya.
Keuangan : Lebih besar.
Asmara : Waspada.
Virgo (23 Agust - 22 Sept)
Menunggu hal yang tidak pasti memang
melelahkan. Apalagi jika posisi Anda
tidak berdaya dan pasrah. Segera tolak
permintaan atasan jika Anda kembali
dipercaya mengerjakan sebuah proyek.
Keuangan : Butuh waktu.
Asmara : Cinta sejati.
Libra(23 Sep- 23 Okt)
Bangkit dari keterpurukan di awal tahun
memang tak gampang. Lupakan segala
kejadian di tahun lalu, berjalanlah
dengan percaya diri.
Keuangan : Tambahan rezeki.
Asmara : Terlalu cinta.
Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
Anda juga mendapat promosi baru
karena pekerjaan Anda dinilai sangat
bagus. Sayangnya, pasangan tak mengerti
dan kurang mendukung karier Anda
Keuangan : Cari tambahan.
Asmara :Curiga.
Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
Berhati-hatilah memberikan saran
karena dunia selalu berputar dan Anda
barangkali sedang berada dibawah.
Keuangan: Terbatas.
Asmara: Sedang galau.

www.sipbuletin.com
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Senator Australia Ditimpuk Telor
Senator Australia, Fraser Anning,
ditimpuk sebutir telur oleh seorang
pemuda ketika sedang memberikan
pernyataan tentang imigran muslim
terkait penembakan di Selandia Baru
dalam sebuah pertemuan politik di
Moorabbin, Australia.
Dilansir dari ABC pada Sabtu (16/3),
sebuah video
menunjukkan
seorang pemuda
tampak tenang
menimpuk bagian
belakang kepala
Anning dengan
tangan kanan.
Sambil melakukan
aksi, pemuda
tersebut juga
merekam
penimpukan itu
dengan tangan kiri.
Sebagai balasan,
Anning
melayangkan dua
pukulan ke arah kepala pemuda 17 tahun
tersebut. Satu pukulan telak mengenai
kepala, sedangkan pukulan satu lagi
berhasil dihindari.Sontak orang-orang di
sekitar langsung memisahkan Anning
dengan pemuda tersebut. Sementara
para pengawal keamanan pribadi Anning
langsung membekuk dan menjatuhkan
pemuda itu ke lantai. Satu orang pria
kekar memiting leher, sedangkan dua
orang pria lain menahan badan dan kaki
pemuda tersebut.Pemuda ini kemudian
dibawa pihak kepolisian setempat. Juru
bicara Kepolisian Victoria mengatakan
bocah laki-laki tersebut berasal dari
Hampton dan untuk sementara
dibebaskan sambil menunggu
penyelidikan lebih lanjut.
Meski begitu, aksi pemuda pemberani ini
mendapat pujian dari netizen di dunia
maya. Beberapa orang bahkan disebut
berinisiatif untuk menggalang dana agar
bocah tersebut mendapat keringanan
hukum dan bisa membeli lebih banyak
telur."Angkat topi untuk pemuda ini yang
28

menimpuk telur ke bagian belakang
kepala Senator Australia, Fraser Anning.
Dia adalah senator yang menyalahkan
imigran muslim atas serangan teroris di
Selandia Baru," kata akun Twitter dari
Syed Rehan Ali bernama
@Founder_EDDS .Sebelumnya,
puluhan orang menjadi korban
penembakan
brutal yang
terjadi di
Masjid Al Noor
dan Masjid
Linwood,
Christchurch,
Selandia
Baru, pada
Jumat
(15/3).Anning
menyebut
penyebab
pertumpahan
darah di
Christchurch
adalah
program imigrasi yang memungkinkan
kaum fanatik Muslim untuk bermigrasi
ke Selandia Baru. Ucapan itu merujuk
kepada aksi terorisme yang dilancarkan
oleh kaum Muslim di sejumlah negara
dalam kurun waktu beberapa tahun
terakhir. “Mereka yang menjadi korban
hari ini [dalam insiden penembakan
masjid di Christchurch], adalah mereka
yang biasa menjadi pelaku [aksi teror],"
kata Anning. Komentar tersebut lantas
direspons oleh Perdana Menteri
Australia Scott Morrison yang mengutuk
komentar Anning dan menganggap
pandangan tersebut tak memiliki tempat
di Australia. "Saya tentu saja ingin
mengecam pernyataan Senator Anning
secara mutlak dan lengkap tentang
serangan teroris yang menghebohkan
ini, dengan isu imigrasi yang dia
sampaikan. Komentar-komentar Anning
mengerikan dan tidak ada tempat di
Australia untuk komentar seperti itu. Dia
[Anning] seharusnya malu dengan diri
sendiri," ucap Morrison.

www.sipbuletin.com
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Program “Senin Diongkosin Jasa Marga”
PT Jasa Marga (Persero) mulai besok
Senin (18/3/2019) memberlakukan
program "Senin Diongkosin Jasa Marga".
Ini merupakan program gratis untuk warga
yang menggunakan Kereta Listrik setiap
hari Senin. Program ini merupakan
perluasan dari sebelumnya Jasa Marga
menggratiskan ongkos pengguna
transjakarta tiap hari Senin dari halte
Summarecon Bekasi menuju Jakarta.
"Memperluas program dimaksud dengan
menggandeng PT Kereta Commuter
Indonesia (KCI) untuk memberlakukan
program Senin Diongkosin bagi pengguna
KRL di Bekasi," kata AVP Corporate
Communication PT Jasa Marga,
Dwimawan Heru Santoso dalam
keterangannya, Minggu (17/3/2019).
Ini Detailnya Program ini berlaku di jamjam padat atau rush hour, misalnya pada
pukul 05.00-09.00 WIB dan sore hari
pukul 16.00-20.00 WIB. Rute yang masuk
dalam program ini adalah pengguna KRL
pulang pergi dari Stasiun Bekasi, Kranji,
dan Cikarang yang hendak menuju
Jakarta.
Adapun syarat-syarat yang berlaku untuk
bisa mengikuti program inu yakni, program
berlaku bagi pengguna KRL yang
menggunakan Kartu Multi Trip (KMT).
Pengguna KRL harus Top Up saldo KMT
minimal Rp 20 ribu di loket stasiun, untuk
mendapatkan bonus saldo Rp 10 ribu dari
Jasa Marga. "Untuk yang di stasiun, kami
berikan cashback, bagi pengguna kartu
KMT yang men-top up di loket minimal Rp
20.000 kami berikan cashback Rp 10.000.

TOUR & TRAVEL
TRANSPORTATION
Melayani penjualan tiket
domestik dan internasional
Menyewakan transportasi untuk
perjalanan wisata ke berbagai state di USA
Melayani Pengurusan Passport
Telp.: 267-235-3359, 267-528-8502
Fax: 215-755-0736
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Jadi penumpang menerima Rp 30.000,"
ujar Heru. "Setiap hari Senin, program
ini hanya berlaku untuk 1 (satu) nomor
KMT di salah satu dari ketiga stasiun
dimana program Senin Diongkosin
berlaku," sambung Heru. Adapun,
program ini diadakan terkait padatnya
kendaraan yang ada di jalan tol JakartaCikampek. Atas kepadatan yang terjadi,
PT Jasa Marga mendorong pengguna
jalan tol untuk menggunakan angkutan
umum. Karena itu, perusahaan
memberikan kemudahan bagi warga
Bekasi dengan program "Senin
Diongkosi Jasa Marga". "Kami harap
kerjasama dengan PT KCI untuk
memberlakukan Program Senin
Diongkosin di KRL juga membawa
dampak dan manfaat yang lebih luas
lagi kepada masyarakat Bekasi,
khususnya yang terkena dampak
kepadatan lalu lintas di Jalan Tol
Jakarta-Cikampek," jelas Heru.
Sebelumnya, Jasa Marga sejak Senin
(11/3/2019) juga sudah memberlakukan
program "Senin Diongkosin Jasa Marga"
untuk pengguna transjakarta dari Halter
Summarecon Bekasi menuju Tanjung
Priok dan Tosari.
Itu juga merupakan program gratis
menggunakan bus transjakarta tiap hari
Senin.

Disewakan : 2 rumah di 64 st dan
Lindbergh @ 3 kt / 1 km dekat
bus stop ke segala jurusan.
Hub : Eddy 267 - 709 - 9560

Terima Catering

Vegetarian
Hub: 215-271-3057

www.sipbuletin.com

Mulai 03 / 03 / 2019
Pasang Iklan

Hanya
$1 / edisi

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu
Hubungi :

Toko - Restaurant
Indonesia
www.sipbuletin.com

31

Jual Kaos

STMJ
$25

Hubungi

APHI

Ahokers Philadelphia

267 -438 - 3084
www.sipbuletin.com

