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Pilpres 2019 sudah makin dekat, 
terhitung mulai hari ini kurang 26 hari 
lagi kita mengadakan Pemilu tanggal 17 
April 2019 di Indonesia, sedangkan di 
Philadelphia kita tinggal 19 hari lagi. 
Karena di Philadelphia mengadakan 
Pemilu lebih dulu yaitu tanggal 10 April 
2019 bertempat di Aquinas Centre 
Philadelphia. Salah satu indikator 
terlaksananya pemilu dengan kualitas 
baik adalah ditandai dengan tingkat 
partisipasi pemilih tinggi atau rata-rata 
diatas 95 persen pada setiap daerah 
pemilihan. Keterlibatan pemilih dengan 
jumlah tinggi berarti mereka secara 

suka rela mau memberikan suaranya 
kepada para kandidat. Bila kita melihat 
pada pemilu presiden tahun 2014 
tingkat partisipasi pemilih secara umum 
masih dibawah 80 persen. Ini artinya 
terdapat 20 persen pemilih dari total 
pemilih yang mendapatkan haknya 
namun tidak memberikan pilihan kepada 
kandidat manapun. Bisa saja mereka 
melakukan golput (golongan putih), 
istilah populer bagi pemilih yang tidak 
ikut nyoblos. Atau mereka dengan 
sengaja merusak surat suara sendiri 



02 www.sipbuletin.com

Edisi 1129

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 13.685,-
,-

Kurs BI $1 = Rp 14.075,-

bersambung ke hal 4

Jum’at 03/22/19

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Pilpres 2019 sudah makin dekat, 
terhitung mulai hari ini kurang 26 hari 
lagi kita mengadakan Pemilu tanggal 17 
April 2019 di Indonesia, sedangkan di 
Philadelphia kita tinggal 19 hari lagi. 
Karena di Philadelphia mengadakan 
Pemilu lebih dulu yaitu tanggal 10 April 
2019 bertempat di Aquinas Centre 
Philadelphia. Salah satu indikator 
terlaksananya pemilu dengan kualitas 
baik adalah ditandai dengan tingkat 
partisipasi pemilih tinggi atau rata-rata 
diatas 95 persen pada setiap daerah 
pemilihan. Keterlibatan pemilih dengan 
jumlah tinggi berarti mereka secara 

suka rela mau memberikan suaranya 
kepada para kandidat. Bila kita melihat 
pada pemilu presiden tahun 2014 
tingkat partisipasi pemilih secara umum 
masih dibawah 80 persen. Ini artinya 
terdapat 20 persen pemilih dari total 
pemilih yang mendapatkan haknya 
namun tidak memberikan pilihan kepada 
kandidat manapun. Bisa saja mereka 
melakukan golput (golongan putih), 
istilah populer bagi pemilih yang tidak 
ikut nyoblos. Atau mereka dengan 
sengaja merusak surat suara sendiri 



04 03www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

saat melakukan pencoblosan di Tempat 
Pemungutan Suara (TPS). Intinya 
mereka tergolong pada kelompok yang 
tidak bersedia suaranya masuk ke 
salah satu pasangan calon. Lha, 
memangnya nggak boleh golput? 
boleh, boleh-boleh saja kalau mau 
golput , karena golput itu hak kamu 
kok! Tetapi, maaf yah, golput hari gini 
sudah enggak keren! Sudah tidak seksi 
kalau kata mileneal. Dulu, sewaktu 
zaman Orde Baru memang sih ada 
masanya golput itu keren, golput itu 
asyik. Ada kebanggaan anak muda 
jadul ketika itu menunjukkan jati dirinya 
dengan golput. Golput bahkan menjadi 
bentuk perjuangan untuk menunjukkan 
perlawanan dan keberanian kepada 
rezim Orde Baru atau golput merasa 
buat apa milih kan sudah ketahuan 
siapa pemenangnya. Bisa jadi dulu 
golput karena Pemilu hanya formalitas 
demokrasi. Tapi Itu dulu! Tetapi, maaf 
beda dengan kondisi sekarang! Hari 
gini memilih menjadi golput terlihat 
sebagai pengecut, mau enaknya 
sendiri! Iyalah, rezim Orde Baru sudah 
berganti, dan seharusnya kini 
perjuangan yang dilakukan pun harus 
dengan jalan yang berbeda. "Zaman 
orba (orde baru), golput itu memang 
seksi. Ada kesan, 'Ini anak berani 

banget, ngelawan banget'," kata Bimbim 
di acara peluncuran video klip 
#barengjokowi di Markas Slank, di Duren 
Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat 
15 Maret 2019. "Sekarang, golput itu gue 
rasa cemen (cetek mental) banget, kok 
enggak berani bersikap." Dikutip dari: 
tempo.com. Benar banget! Golput 
walaupun hak, tetapi lebih terlihat adalah 
mereka yang nggak berani bersikap alias 
masa bodo, alias apatis! Kelompok 
apatis inilah yang mirisnya dan nyebelin 
banget, walaupun itu haknya. Bayangkan 
saja mereka ini warga negara Indonesia, 
lahir di negeri ini, tetapi mereka tidak 
peduli dengan nasib bangsanya? Terus 
maksudnya hanya numpang tinggal, 
numpang hidup atau numpang mencari 
kekayaan di negeri ini, tetapi tidak ada 
kepedulian kemana Indonesia 
melangkah? Lepas tanggung jawab dan 
membiarkan Indonesia terpuruk, lalu 
kemudian menggerutu? Duh, egois 
banget! Nggak malu yah? Pernah tidak 
kalian mengetahui bahwa pemerintah 
mengalokasikan anggaran sebesar Rp 
24,7 triliun dari anggaran negara untuk 
membiayai gelaran Pemilu pada tahun 
2019. Inilah anggaran yang dialokasikan 
untuk penyelenggaraan serta 
peningkatan kualitas pertahanan serta 
pengamanan pada Pilpres dan Pileg 
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yang digelar serentak pada Pemilu 
tanggal 17 April 2019. Nah, kalau 
ternyata warganya memilih untuk 
menjadi golput apakah itu tidak konyol? 
Mungkin suara golput akan 
mengatakan, “Ah, memangnya 
pengaruh bagi kami siapa yang menjadi 
wakil rakyat, ataupun siapa presidennya 
nanti?” Lalu, akan disambung dengan 
pernyataan, “lagi pula, mau siapapun 
terpilih, nasib kami tetap begini nggak 
bakal jadi orang kaya, nggak bakal 
banyak duit. Mending juga kami pikirkan 
perut dan uang sekolah anak-anak 
kami.” Duh…maaf pernyataan macam 
apa itu? Mengenai banyak duit atau 
menjadi kaya, itu bukan karena siapa 
yang menjadi presiden, atau siapa yang 
memimpin! Itu tidak ada hubungannya 
dengan pilpres ataupun pileg! Mereka 
pemimpin terpilih nantinya memang 
tidak akan pernah tahu siapa nama kita 
satu persatu yang telah memilihnya. 
Tetapi, alasan kita memilih adalah visi 
misi yang mereka tawarkan, dengan 
memperhatikan rekam jejaknya! Mereka 

inilah orang-orang yang kita percaya bisa 
membawa perubahan yang menjadi 
kebaikan untuk Indonesia! Itu sebabnya, 
kita harus memberikan suara kepada 
orang yang tepat! Bagi masyarakat yang 
menginginkan Indonesia maju, golput 
bukanlah sebuah pilihan. Golput lahir 
dari rasa pesimistis dan apatisme 
sekelompok orang terhadap calon 
pemimpin dan kondisi lingkungan. 
Ironisnya kini golput bahkan sudah 
menjadi gerakan. Ironis khan, karena 
gerakan golput tidak akan pernah 
membawa perubahan bagi kondisi 
Indonesia! Apakah mereka merasa hebat 
karena golput? Padahal nyatanya satu 
suara anda akan ikut menentukan masa 
depan bangsa ini! Makanya, jangan sia-
siakan satu suara yang kamu miliki, baik 
untuk memilih calon pilihan di pemilihan 
legislatif maupun eksekutif, demikian 
juga pilihan presiden untuk negeri ini! 
Maaf, sudah nggak zamannya lagi kita 
hanya bisa berteriak mengkritik 
pemerintah dengan keluhan segunung 
seperti tumpukan pakaian kotor yang 
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menuntut pemimpin negeri ini 
merapikannya. Sementara kita si 
pemilik suara tidak ambil bagian 
menentukan orang-orang yang tepat 
untuk duduk di pemerintahan, dan 
kepala negara yang tepat untuk 
membawa Indonesia berjalan maju! 
Satu demi satu suara yang kita 
berikan itulah, yang akan melahirkan 
kebijakan-kebijakan yang 
berpengaruh penting bagi masa 
depan bangsa dan negara. Suara kita 
akan menentukan kesejahteraan, 
pemerataan pembangunan dan 
keadilan sosial. Demi mewujudkan 
pemerataan kesejahteraan dan 

pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan itulah butuh dukungan 
suara kita. Suara kita ikut menentukan 
kemajuan bangsa. Memberikan suara, 
memilih orang yang tepat akan 
melahirkan kebijakan dan berbagai 
pembangunan yang mensejahterakan 
rakyat Indonesia. Kebijakan dan 
berbagai perbaikan itulah yang nantinya 
mendatangkan kesejahteraan untuk 
kita! Ambil contoh, kehidupan petani 
dengan irigasi ataupun kemudahan 
mendapatkan pupuk, juga kemudahan 
mendapatkan kredit lunak untuk 
mengembangkan usaha. Kebijakan-
kebijakan inilah yang lahir dari 
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pemimpin yang tepat lewat suara kita. 
LSI Denny JA merilis hasil survei 
Pilpres 2019, kali ini tentang fenomena 
golput. Siapa di antara  Joko 
Widodo(Jokowi) dan Prabowo Subianto 
yang dirugikan dengan angka golput? 
Ini merupakan salah satu temuan 
survei LSI Denny JA pada akhir 
Februari 2019. Survei ini dilakukan 
pada tanggal 18-25 Februari 2019 
melalui face to face interview 
menggunakan kuesioner. Survei 
menggunakan metode multistage 
random sampling dengan 1200 
responden dan margin of error sebesar 
+/- 2,9 %. Survei dilaksanakan di 34 
propinsi di Indonesia dan dibiayai 
sendiri oleh LSI Denny JA. Dalam 
survei tersebut, elektabilitas Jokowi-
Ma'ruf sebesar 58,7% sementara 
Prabowo-Sandi sebesar 30,9%. 
Sebesar 9,9% menyatakan belum 
menentukan pilihan atau merahasiakan 
pilihannya sementara 0,5% adalah 
suara tidak sah. Pada Pilpres 2014 
silam, angka golput sebesar 30,42%. 
LSI Denny JA lalu menganalisis jika 
angka golput Pilpres 2019 sama 
dengan Pilpres 2014, maka siapa yang 
dirugikan? Pemaparan ini disampaikan 
LSI Denny JA pada Selasa 

(19/3/2019). Analisis dibuat per segmen 
yaitu minoritas, wong cilik, milenial, emak-
emak, pemilih terpelajar, dan pemilih 
muslim. Penyebab golput yang dianalisis 
berbeda-beda, mulai dari kurang 
informasi, tidak ingin kehilangan upah 
harian, apatisme politik, masalah 
administrasi, protes politik, isu keamanan, 
hingga merasa sudah menang. Ada 
analisis sendiri dari LSI Denny JA soal 
segmen pemilih muslim. Berdasarkan 
survei LSI Denny JA, Jokowi-Ma'ruf masih 
lebih unggul daripada Prabowo-Sandiaga 
dengan selisih di atas 15% di segmen ini. 
"Namun demikian pemilih muslim tidak 
monolitik. Misalnya dari sisi religius 
belonging, pemilih muslim terbagi menjadi 
muslim yang merasa dekat dengan NU, 
Muhammadiyah, Persis, PA 212, FPI dan 
lain-lain," demikian keterangan dari LSI 
Denny JA. LSI Denny JA memprediksi bila 
golput banyak terjadi di pemilih Muslim 
yang merasa bagian dari FPI, HTI, 
jaringan kultural PKS, maka yang akan 
dirugikan adalah pasangan Prabowo 
Sandi. "Namun golput di segmen pemilih 
muslim yang berafiliasi dengan FPI, PA 
212 dan lainnya, diduga kecil," demikian 
keterangan dari LSI Denny JA. "Namun 
jika golput banyak terjadi di pemilih 
muslim yang merasa dekat dengan ormas 
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di luar FPI, PA 212 dan lainnya, 
misalnya NU, maka yang dirugikan 
adalah pasangan Jokowi-Maruf," 
demikian keterangan dari LSI Denny 
JA. Anggota MPR dari Fraksi Partai 
Gerinda Ahmad Riza Patria 
mengungkapkan, angka golput atau 
mereka yang mempunyai hak pilih 
namun tidak menggunakan hak pilihnya 
pada Pemilu 2019 tidak akan 
meningkat (dibanding pada Pemilu 
2014). Alasannya, pemilu dilakukan 
secara serentak (pileg dan pilpres 
dilakukan secara bersamaan). “Jika 
dibandingkan pilkada, pileg, dan 
pilpres, maka golput lebih tinggi pada 
pilpres. Saya meyakini, masyarakat 
punya kepedulian dengan adanya pileg 
dan pilpres secara serentak,” katanya 

dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan 
tema “Potensi Golput di Pemilu 2019”, 
kerja sama Biro Humas MPR dengan 
Koordinatoriat Wartawan Parlemen di 
Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung 
Nusantara III, Komplek Parlemen 
Senayan, Jakarta. Menurut Riza Patria, 
semua tim sukses, caleg akan menggiring 
konstituen dan kelompok masyarakatnya 
untuk berpartisipasi dalam pemilu. Media 
sosial juga banyak berpengaruh. “Saya 
kira masyarakat semakin peduli pada 
demokrasi. Karena itu, saya menduga 
golput tidak akan besar. Malah bisa turun 
karena pileg dan pilpres dilakukan 
serentak,” katanya. Selain itu, Riza 
menyebut kelompok masyarakat semakin 
kritis dan peduli pada politik. Contohnya 
emak-emak, milenial, kalangan 
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akademisi, serta kalangan agama. 
“Emak-emak lebih militan, solid dan 
jujur,” tuturnya. “Milenial atau kelompok 
pemilih pemula yang jumlahnya 35-40 
persen dari jumlah pemilih juga mulai 
melek politik. Pemilih pemula yang 
sebelumnya tidak mengerti dan tidak 
tahu politik, akhirnya menjadi melek 
dan peduli politik,” ucapnya. Riza 
memperkirakan kalangan akademisi 
seperti dosen, pengurus kampus dan 
yayasan yang selama ini peduli pada 
pendidikan, riset, akan aktif dalam 
pemilu. Ini dapat dilihat dari deklarasi-
deklarasi perguruan tinggi untuk 
memberi dukungan pada calon 
presiden. Ulama, santri, ustad, habib, 
pendeta dan sebagainya juga peduli 
dengan politik. “Mereka mulai 
menyadari pentingnya politik. Dari 
kelompok masyarakat itu, saya 

meyakini angka golput akan menurun,” 
ujarnya. Anggota MPR dari Fraksi PPP 
Ahmad Baidhowi juga berpendapat, 
angka golput dalam Pemilu 2019 ini 
tidak besar karena pemilu dilakukan 
serentak. “Kita yakin, ada penurunan 
angka golput. Dengan pemilu serentak 
ini maka semua elemen ikut bergerak,” 
katanya. Untuk mengurangi angka 
golput, dia juga menekankan pentingnya 
sosialisasi tentang Pemilu 2019 kepada 
masyarakat. Ahmad Baidhowi mengakui, 
masih ada masyarakat terutama di 
daerah yang sulit terjangkau belum 
mengetahui pemilu dilakukan secara 
serentak. Peran media massa, juga 
penting untuk menginformasikan berita 
pemilu serentak yang baru pertama kali 
diadakan di Indonesia. Pakar 
Komunikasi Politik dan Pengajar 
Pascasarjana Universitas Budi Luhur 
Umaimah Wahid melihat untuk 
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mengurangi angka golput, KPU harus 
lebih gencar untuk melakukan 
sosialisasi. Partai politik juga punya 
tanggungjawab untuk melakukan 
sosialiasi dan meyakinkan masyarakat 
agar mau memilih. Selain itu, para 
kandidat politik, baik capres, cawapres 
maupun caleg, memberikan 
kepercayaan kepada masyarakat untuk 
ikut pemilu. Pemuka masyarakat dan 
media massa, punya tanggungjawab 
untuk memberikan informasi yang 
menggugah masyarakat untuk 
berpartisipasi secara maksimal dalam 
Pemilu 2019. “Tanpa partisipasi, bisa 
mengurangi legitimasi pemilu. Ini 

tanggungjawab kita semua untuk 
mengajak masyarakat berpartisipasi 
dalam pemilu,” ucapnya. “Kalau tidak, 
maka sangat sayang sekali. Karena 
dana yang dihabiskan cukup besar Rp 
24,9 triliun. Sosialisasi harus maksimal 
dilakukan kepada masyarakat, dan 
memberikan kepercayaan bahwa 
pemilu menentukan pemimpin dan 
perwakilan di lembaga legislatif. Pemilu 
ini penting untuk melahirkan kebijakan 
yang lebih baik di masa depan,” 
katanya. Sebenarnya mengenai golput 
sudah diatur dalam undang-undang. 
Tertuang dalam undang-undang (UU) 
yakni UU 8 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan Umum (Pemilu). Ada 
beberapa pasal yang berhubungan 
dengan partisipasi pemilih dan ada 
sekitar dua pasal yang menjelaskan 
ancaman bagi mereka yang mengajak 
orang golput. Dikutip dari detik.com, 
aturan yang dimaksud yakni pada Pasal 
292 UU 8 Tahun 2012 yang 
menyebutkan, setiap orang yang 
dengan sengaja menyebabkan orang 
lain kehilangan hak pilihnya dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 
tahun dan denda paling banyak Rp 24 
juta. Sementara itu Pasal 301 Ayat 3 
UU 8 Tahun 2012, menyatakan setiap 
orang yang dengan sengaja pada hari 
pemungutan suara menjanjikan atau 
memberikan uang atau materi lainnya 
kepada pemilih untuk tidak 
menggunakan hak pilihnya atau 
memilih peserta pemilu tertentu, 

dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 tahun dan denda paling banyak 
Rp 36 juta. Kesimpulannya, walaupun 
golput itu hak, tetapi itu tidak keren, tidak 
bijaksana, dan bahkan berkesan egois 
dan apatis! Bijak, dan jadilah pemilih 
yang cerdas serta bertanggungjawab. 
Suara kita akan sangat menentukan 
nasib Indonesia! Turut serta dalam 
menentukan pilihan, maka kita, terlebih 
lagi kaum mileneal dapat 
mempertanggung jawabkan dirinya 
sebagai warga bangsa. Ingat Indonesia 
bukan milik perorangan ataupun 
kelompok tertentu, tetapi Indonesia milik 
rakyat Indonesia sekalipun berada jauh 
di negeri orang. Indonesia adalah milik 
kita bersama! Mari kita sama-sama 
bertanggung jawab terhadap nasib 
Indonesia! Mari kita bersama sama 
sukseskan Pemilu. SATU kan tekad 
untuk Indonesia maju.
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

Rabu, Kamis, Jum’at : Buka 8am - 12:30pm

Buka 3pm - 8pm
Tutup 12:30 pm - 3pm

Ingin berolahraga namun tidak terlalu 
berat? Maka berjalan bisa menjadi 
salah satu jawabannya. Berjalan 
merupakan salah satu bentuk latihan 
aerobik dan 
menjadi cara 
termudah 
bagi Anda 
untuk 
meningkatkan 
aktivitas 
fisik.Segala 
jenis aktivitas 
fisik, dapat 
meningkatkan 
detak jantung 
dan 
memperkuat 
jantung, 
sehingga dapat meningkatkan sirkulasi 
darah ke seluruh tubuh dan membawa 
lebih banyak oksigen dan nutrisi ke 
seluruh organ tubuh Anda.
Olahraga juga dapat meningkatkan 
kemampuan paru-paru untuk 
mengambil oksigen, menurunkan 
tingkat tekanan darah, dan membantu 
mengurangi lemak tubuh, serta 
meningkatkan kadar gula darah dan 
kolesterol.
Sebelum olahraga, Anda boleh 
memeriksakan diri terlebih dahulu, 
sehingga ketika Anda memiliki masalah 
dengan kesehatan tubuh, olahraga 
tidak akan membuatnya semakin 
parah. Anda perlu memastikan terlebih 
dahulu mengenai kondisi tubuh Anda, 
baru kemudian tetapkan tujuan dan 
cobalah untuk melakukan aktivitas fisik 
yang ringan dan sedang selama 2 atau 
setengah jam dalam seminggu.
Salah satu cara untuk memenuhi hal ini 
ialah dengan berjalan selama 30 menit 
dalam sehari, dan setidaknya 5 kali 

Manfaat Jalan Untuk Jantung
dalam seminggu. Berikut ini merupakan 
beberapa manfaat dari berjalan untuk 
kesehatan jantung Anda:
Berjalan sama saja dengan melakukan 

jogging
Sebuah studi 
baru-baru ini 
menunjukkan 
bahwa berjalan 
dapat 
menurunkan risiko 
tekanan darah 
tinggi, kolesterol 
tinggi, dan 
diabetes. Berjalan 
selama 30 menit 
sehari dapat 
meningkatkan 
kesehatan jantung 

Anda.
Berjalan membuat jantung lebih kuat
Berjalan merupakan latihan kardio yang 
bagus dalam menurunkan kadar 
kolesterol jahat (LDL) dan meningkatkan 
kolesterol baik (HDL). Ini menjadi salah 
satu manfaat utama dari rutin berjalan 
untuk kesehatan jantung.
Berjalan merupakan pengobatan terbaik 
untuk Anda
Berjalan selama 30 menit dalam sehari 
dapat menurunkan risiko seseorang 
mengalami penyakit jantung koroner. Ini 
dibuktikan oleh penelitian yang melihat 
ketika subjek diharuskan berjalan selama 
total 3 jam dalam seminggu, ditemukan 
bahwa kegiatan ini mampu menurunkan 
risiko kematian akibat serangan jantung 
hingga 35% lebih rendah.
Berjalan dapat meningkatkan energi
Berjalan dapat meningkatkan sirkulasi 
darah dan meningkatkan pasokan 
oksigen ke setiap sel dalam tubuh. Ini 
sangat bermanfaat untuk kesehatan 
jantung Anda.
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Hari ini dunia merayakan World Down 
Syndrome Day, yang ditetapkan oleh 
PBB sejak 2012. Dirayakan setiap 21 
Maret, peringatan ini dipakai untuk 
meningkatkan kepedulian terhadap 
peran penting orang dengan down 
syndrome dalam kehidupan dan 
komunitas masyarakat. Tanggal 21 dan 
bulan ke-3 dipilih untuk menandakan 
keunikan trimosi dari kromosom ke-21 
yang menyebabkan down syndrome. 
Kelainan bawaan ini pertama kali diteliti 
oleh dokter asal Inggris John Langdon 
Down. Dia mendeskripsikan tentang 
gejala kondisi genetik itu pada 
1866.Namanya pun abadikan dalam 
kelainan kromosom pada manusia, yang 
kita kenal dengan down syndrome. 
Kehidupan awal dan pengalaman mistis 
John Langdon Down lahir pada 1828 di 
ruang atas toko kelontong ayahnya di 
Torpoint, Inggris. Ayahnya bernama 
Thomas Joseph Almond Down, yang 
sebelumnya pernah gagal dalam bisnis 
namun mampu bangkit dan sukses di 
Torpoint. Langdon Down dikeluarkan 
dari sekolah pada usia 14 tahun. Dia 

Mengenal Pendeteksi “Down Syndrome”

Internasional

menghabiskan empat tahun di belakang 
meja toko milik ayahnya. Kemudian pada 
usia 18 tahun, dia mendapat pengalaman 
yang disebutnya sebagai mistis. Pada 
musim panas 1846 yang cerah, dia 
berjalan-jalan dengan keluarganya di 
ladang di sekitar Devon. Tiba-tiba, awan 
gelap muncul dan mulai turun. 
Keluarganya pun segera berlari dan 
mencari tempat berlindung di pertanian 
terdekat. Di sana, mereka ditawari 
secangkir teh oleh gadis yang terlihat 
aneh baginya. Down tidak pernah melihat 
wajah seperti itu sebelumnya. Gadis 
tersebut tidak mengatakan sepatah kata 
pun, tidak tertawa, dan tidak terlihat 
bahagia. Dari situ, dia berpikir apakah 
mungkin gadis itu memiliki penyakit. 
Meski penasaran, dia harus melanjutkan 
hari-harinya tetap dengan bekerja di 
tokoh ayahnya, pekerjaan yang tidak 
disukainya. "Kenangan akan gadis 
malang itu muncul di hadapan saya, dan 
saya ingin melakukan sesuatu untuk 
orang seperti dia," tulis Down pada 1879. 
Karier medis Namun suatu ketika, dia 
memutuskan menjadi dokter, sebuah 

Perut kembung merupakan keluhan 
yang banyak dialami. Perut yang terasa 
penuh dan begah ini seringkali 
membuat seseorang merasa tidak 
nyaman. Meski bukan gangguan 
kesehatan yang serius, tidak ada orang 
yang betah berlama-lama dengan 
kondisi perut kembung. Namun, banyak 
orang yang belum tahu bagaimana cara 
untuk mengatasi perut kembung ini.
Menurut Agustina, Dokter Umum, 
Rumah Sakit Umum Siloam Lippo 
Village, Karawaci, Tangerang, berikut ini 
beberapa cara yang bisa Anda lakukan 
untuk mengatasi perut kembung.
1. Pilih makanan tertentu
Saat kembung, Anda sebaiknya 
mengonsumsi makanan yang mudah 
dicerna oleh tubuh, seperti kentang dan 
beras. Selain itu, hindari juga 
mengonsumsi makanan yang banyak 
mengandung gas, seperti kol, kubis, 
kembang kol, dan kacang polong.
2. Makan 6 kali sehari
Ubahlah jadwal makan Anda menjadi 
enam kali sehari, namun dengan porsi 
kecil. Kunyah juga makanan Anda lebih 
lama agar makanan menjadi lebih halus. 
Hal tersebut untuk mempermudah 
kinerja lambung, serta menekan 
produksi gas dan asam lambung.

Mengatasi Perut Kembung

3. Hindari stres
Tingkat stres yang tinggi dapat memicu 
peningkatan produksi asam lambung. 
Maka kelola stres menjadi hal yang 
penting untuk mengatasi perut kembung. 
Lakukan aktivitas yang Anda sukai untuk 
menjaga suasana hati Anda.
4. Olahraga teratur
Dengan olahraga teratur maka 
metabolisme tubuh Anda akan kembali 
lancar. Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
menyarankan untuk berolahraga 
sebanyak 150 menit per minggu. 
Olahraga sebaiknya tetap Anda lakukan 
meski Anda tidak memiliki keluhan pada 
pencernaan.
5. Mengonsumsi makanan hangat
Konsumsilah makanan hangat seperti 
sup, minuman jahe, atau teh hangat. 
Dengan begitu, perut Anda akan terasa 
hangat dan lebih nyaman. 
Bila perlu Anda juga dapat mengoleskan 
minyak kayu putih, balsem, atau minyak 
telon.
6. Hindari pemicu produksi gas
Anda juga sebaiknya menghindari hal 
yang dapat memicu produksi gas atau 
asam lambung, seperti merokok, 
konsumsi minuman bersoda, mengunyah 
permen karet, makan sambil berbicara, 
atau minum dengan sedotan.
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keinginan yang bertentangan dengan 
ayahnya. Langkah pertamanya dalam 
perjalanan menuju karier medis adalah 
pergi ke London dan magang ke 
seorang praktisi bedah. Di sana dia 
belajar keterampilan dasar seperti 
mencabut gigi, menangani pendarahan, 
dan mempelajari obat-obatan 
sederhana. Dia menyadari bahwa 
tanpa pengetahuan tentang sains, 
pemeriksaan kualifikasi medis akan 
sulit baginya. Dia mendaftar ke Royal 
Pharmaceutical Society dan mengikuti 
dua ujian profesional dalam satu tahun. 
Dia kembali ke Torpoint dengan 
pengetahuan baru dan 
mengembangkan produk yang 
mendorong toko ayahnya menjadi 
apotek. Setelah ayahnya meninggal 
pada 1953, Down mendaftar ke Medical 
School of the London Hospital.Biaya 
pendaftaran tidak murah, tapi dia dapat 
tinggal gratis di rumah kakaknya di 
London. Suatu hari, adik suami 
kakaknya, Mary Crellin, berkunjung ke 
rumah dan dia jatuh cinta. Keduanya 
pun menikah pada 1960. Selama 

menempuh pendidikan kedokteran, Down 
merupakan mahasiswa yang cerdas dan 
mendapat medali emas di bidang 
kedokteran, bedah, kebidanan, dan 
mahasiswa terbaik. Kemudian dia 
melanjutkan studi lanjutan selama dua 
tahun. Setelah itu, Down diangkat 
menjadi Pengawas Medis Royal 
Earlswood Asylum for Idiots. Potret 
pasien John Langdon Down. (Semantic 
Scholar) Potret ciri fisik Dia tidak memiliki 
pengalaman khusus untuk bekerja di 
lembaga besar yang menampung orang-
orang dengan down syndrome yang kala 
itu dianggap "cacat". Namun rumah sakit 
Earlswood telah kehilangan kredilitas 
sebelum 1958. Down memperbaiki 
kebijakan di sana dengan 
mempekerjakan staf baru dan kebersihan 
menjadi prioritas utama. Anak-anak yang 
masih ngompol, dibangunkan pada 
malam hari untuk buang air kecil. Ada 
banyak perhatian pada kegiatan belajar 
bagi mereka seperti kerajinan atau 
membentuk hobi baru. Earlswood 
seketika menjadi terkenal di dunia. Selain 
meningkatkan kondisi fisik dan psiko-

sosial, Down juga terlibat dalam 
penelitian ilmiah. Pada zamannya, tidak 
banyak yang diketahu tentang 
penyebab "kebodohan". Down 
terinspirasi oleh buku karya Johann 
Friedrich Blumenbach yang 
mengklasifikasikan ras manusia 
menjadi lima. Down mencoba 
menggunakannya untuk 
mengklasifikasikan pasien Earlswood. 
Dia mengambil satu per satu foto 
mereka, meminta mereka untuk 
berpose dalam gaun atau setelan 
terbaik mereka. Lebih dari 200 foto 
yang masih tersisa ketika fotografi 
masih dalam masa pengembangan. 
Foto-foto itu juga menjadi koleksi 
terbesar fotografi klinis dari era Victoria. 
Ketika semua telah difoto, diukur, dan 
dibagi menjadi kelompok etnis, Down 
menerbitkan artikel "Ethnic 
Classifications of idiots". John Langdon 
Down. (London Remembers) Down 
menyebut mereka sebagai "The great 
Mongolian family", dengan kemiripan 
yang sama padahal bukan dari 
orangtua yang sama. Dalam artikel 
"Mental affections of childhood and 
youth" yang dipublikasikan kemudian, 
Down memberikan deskripsi lengkap 
tentang ciri fisik mereka. Down keluar 

dari Earlswood karena tidak memperoleh 
dukungan finansial guna menunjang 
penyandang disabilitas. Perhatian dan 
akhir hidup Mayoritas dokter pada masa 
itu berpikir down syndrome tidak dapat 
mempelajari apa pun. Down ingin 
membuktikan yang sebaliknya. Down dan 
istrinya mengajari mereka menunggang 
kuda, membersihkan kandang, menanam 
sayuran dan buah, mengumpulkan telur 
dan memerah susu sapi. Anak-anak 
dengan bakat yang sama ditempatkan 
dalam kelompok yang sama untuk 
meningkatkan pembelajaran.Down 
meninggal secara mendadak di usia 67 
tahun pada musim gugur 1986.
 Pada hari pemakamannya, kuda-kuda 
menarik kereta hitam, melewati jalan-
jalan di Hampton Wick. Semua toko juga 
tutup, semua tirai diturunkan dan 
kerumunan orang berdiri dengan sedih. 
Down dikremasi dan abunya disimpan di 
Normansfield. Di dunia barat 
"mongolisme" tetap menjadi istilah yang 
diterima sampai 1960. Pada 1961, 
sekelompok ahli genetika menulis surat 
terbuka ke jurnal medis The Lancet. 
Setelah penelitian, trisomi 21 tidak 
memiliki hubungan dengan gen Asia 
normal. Akhirnya, istilah itu sepenuhnya 
dilarang karena rasis. 
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Komite Nasional Keselamatan 
Transportasi ( KNKT) mengakui adanya 
pilot ketiga dalam penerbangan 
pesawat Lion Air Boeing 737 MAX 8 
nomor penerbangan JT 043 rute 
Denpasar-Jakarta. Penerbangan 
tersebut menggunakan pesawat yang 
sama dengan pesawat Lion Air JT 610 
rute Jakarta-Pangkal Pinang yang 
terjatuh di perairan Kerawang pada 
Oktober 2018 lalu. 
Saat terbang dari Denpasar ke Jakarta 
pesawat tersebut sempat mengalami 
masalah di Angle of Attack (AoA) 
sensor. 
AoA adalah sudut antara sayap dan 
udara yang mendekat antara 15 - 20 
derajat. Jika sudutnya terlalu besar 
maka sayap dapat kehilangan daya 
angkat dan bisa menyebabkan hilang 
kendali serta kehilangan ketinggian 
secara mendadak. “KNKT 
menyampaikan bahwa benar ada pilot 
lain yang berada di cockpit pada 
penerbangan itu,” ujar Ketua KNKT 
Soerjanto Tjahjono di kantornya, 
Jakarta, Kamis (21/3/2019). 
Berdasarkan berita yang diterbitkan 
Bloomberg, pilot ketiga tersebut 
menjadi penyelamat dalam 
penerbangan Lion Air dengan rute 
Denpasar-Jakarta. 
Penerbangan dengan rute itu dilakukan 
malam sebelum pesawat tersebut jatuh 
di Tanjung Karawang, Jawa Barat dan 
menewaskan 189 orang.
 Dua orang sumber yang terlibat dalam 
investigasi kecelakaan Lion Air yang 
diwawancarai Bloomberg menyebut 
pilot ketiga itu mengambil tindakan saat 
pesawat mengalami masalah. Dia 
meminta kru untuk memutus arus listrik 
ke motor yang menggerakkan hidung 
pesawat ke bawah.
Namun, 
KNKT tak mau mengonfirmasi soal 
benar atau tidaknya pilot ketiga itu 
mengambil tindakan saat terjadinya 
masalah di pesawat Lion Air JT043 rute 
Denpasar-Jakarta.

Misteri Pilot Ketiga Di Lion Air JT043

Tanah Air

 Soerjanto hanya mengatakan, pilot 
tersebut merupakan pilot yang telah 
selesai menjalankan tugas terbang dan 
akan kembali ke Jakarta. Pilot tersebut 
merupakan pilot dari Lion Air Group yang 
mengenal para awak kabin sehingga 
diperbolehkan duduk di kokpit. “Pilot ini 
memiliki kualifikasi sebagai pilot B737-8 
(MAX),” kata Soerjanto. Namun, Soerjanto 
enggan membeberkan identitas pilot 
tersebut. 
Menurut dia, pilot tersebut pun telah 
diwawancarai oleh KNKT. “Sesuai UU 
Nomor 1 tahun 2009 pasal 359, 
pernyataan dari seseorang yang diperoleh 
selama proses investigasi tidak boleh 
dipblikasikan.
 Untuk itu KNKT tidak akan 
menyampaikan hasil wawancaranya,” 
ucap dia. Sementara itu, mengenai isi 
rekaman cockpit voice recorder (CVR) 
pesawat Lion Air JT 610 yang diungkap 
salah satu media internasional, Soerjanto 
membantahnya.
 Dia mengatakan, rekaman suara yang 
beredar luas di masyarakat tak sama 
dengan isi CVR yang diperoleh pihaknya.
 Berdasarkan pemberitaan yang 
diterbitkan Reuters, 
disebutkan bahwa pilot pilot pesawat Lion 
Air JT 610 itu sempat berujar "Allahu 
Akbar".
 Dalam berita berjudul "Black Box Reveals 
Clues to Lion Air Crash," disebutkan 
bahwa pilot panik mencari penyebab  
pesawat dalam kondisi stall.
 Selain itu juga ada pilot yang sibuk 
mempelajari buku manual untuk 
menemukan solusi saat kondisi darurat.  
Namun Reuters mengaku tidak memiliki 
rekaman maupun transkrip dari isi CVR. 
Pihaknyamenyebut mendengar isi 
rekaman CVR dari 3 sumber anomim. 
“KNKT juga menyapaikan bahwa isi 
rekaman CVR tidak sama dengan apa 
yang beredar di media, 
sehingga menurut KNKT isi berita itu 
adalah opini seseorang atau beberapa 
orang yang kemudian dibuat seolah-olah 
seperti isi CVR,” ujar Soerjanto. 
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Penyerang Ezra Walian dipastikan tidak 
bisa memperkuat Timnas U-23 Indonesia 
pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2020 di 
Vietnam yang akan dimulai Jumat 
(22/3/2019).  Hal itu lantaran FIFA 
menyatakan status 
Ezra tak bisa membela 
Timnas Indonesia. FIFA 
tidak memberikan 
"lampu hijau" kepada 
Ezra karena dia pernah 
memperkuat Timnas 
Belanda di level junior 
pada kompetisi resmi 
UEFA.  Pada pasal 5 
ayat 2 Statuta FIFA, 
seorang pemain yang 
pernah membela 
sebuah negara pada 
kompetisi resmi, tidak 
berhak untuk membela 
asosiasi lain pada 
pertandingan 
internasional. Dalam 
Statuta FIFA tentang 
status pemain yang 
berganti asosiasi, 
disebutkan bahwa 
pemain hanya boleh 
sekali berganti 
kewarganegaraan sehingga dia 
diperkenankan membela negara lain 
dalam pertandingan internasional. Itu pun 
ada syarat yang harus dipenuhi. Pemain 
tersebut tidak pernah bermain di 
pertandingan resmi Level A bersama 
asosiasi sebelumnya, termasuk hanya 
sebagai pengganti. Apabila dia pernah 
bermain untuk negara lain, dia tidak 
berhak bermain lagi untuk asosiasi 
barunya. Pasal dalam Statuta FIFA yang 
membahas status pemain berganti 
kewarganegaraan dan hendak membela 
timnas negara barunya. (DOK. FIFA) Tak 
Bisa Bela Timnas Dalam kasus Ezra di 
Kualifikasi Piala Asia U-23, AFC 
mengetahui bahwa Ezra adalah pemain 
naturalisasi. Untuk itu, AFC meminta 
dokumen pendukung berupa sumpah 
kewarganegaraan, dekret presiden, atau 
surat ketetapan lain. PSSI sudah 
mengirim dokumen tersebut tepat waktu. 
Setelah itu, AFC meminta agar PSSI 

Ezra Walian Tak Bisa Bela Timnas U23

mengirimkan surat dari KNVB yang 
mengklarifikasi bahwa Ezra belum pernah 
bermain di Timnas Belanda. KNVB 
merespons yang di dalamnya ternyata 
mencantumkan bahwa Ezra pernah 

bermain di Timnas U-17 
Belanda pada ajang 
Piala Eropa tahun 2013 
lalu.  Ezra Walian 
tercatat pernah membela 
Timnas U-17 Belanda 
pada pertandingan 
kualifikasi Piala Eropa U-
17 2014. Berdasarkan 
data situs web 
Transfermarkt, pemain 
kelahiran 22 Oktober 
1997 itu telah bermain 
dua kali. Pada 
pertandingan versus San 
Marino, 19 Oktober 
2013, Ezra tampil 
selama 40 menit. Dia 
mencetak 5 gol saat 
Belanda menang 12-0. 
Tiga hari berselang, Ezra 
dimainkan pada 
pertandingan versus 
Georgia. Dia bermain 54 
menit tapi tak mencetak 

gol. Atas dasar tersebut, diketahui bahwa 
Ezra sebelumnya pernah bermain di timnas 
pada kompetisi resmi sebelum ia 
mengajukan naturalisasi.  AFC kemudian 
meminta PSSI untuk mendapat persetujuan 
dari FIFA. PSSI pun telah mengirimkan 
dokumen yang dibutuhkan oleh FIFA 
(sumpah, decree, pernyataan dari Ezra, 
paspor Belanda, paspor indonesia, versi 
Inggris dan bahasa). Setelah di-review 
FIFA, tetap pada peraturannya bahwa Ezra 
tidak dapat berpindah asosiasi karena 
pernah bermain di kompetisi resmi sebelum 
naturalisasi. Jika pada SEA Games Ezra 
bisa bermain untuk Indonesia, itu karena 
SEA Games tidak berada langsung di 
bawah yuridiksi AFC dan FIFA sehingga 
regulasi yang digunakan bukan regulasi 
FIFA dan AFC. "Kami akan memberi 
keterangan resmi soal status Ezra pada 
Jumat (22/3/2019) ini," kata Direktur 
Hubungan Media, Gatot  Widakdo, kepada 
Kompas.com, Kamis tengah malam. 
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Juru bicara Badan Pemenangan 
Nasional (BPN) Prabowo Subianto- 
Sandiaga Uno, Dahnil Anzar 
Simanjuntak, membenarkan pihaknya 
melayangkan surat keberatan ke Komisi 
Pemilihan Umum (KPU). Surat itu berisi 
protes ke KPU media Metro TV sebagai 
penyeleng
gara debat 
30 Maret 
2019.
"Kami 
secara 
resmi 
kemarin 
sudah 
menyamp
aikan surat 
keberatan 
(untuk) 
Metro TV 
ikut 
sebagai 
salah satu 
penyeleng
gara debat," kata Dahnil di Jakarta, 
Kamis (21/6).Dia menuturkan, 
alasannya karena ada peringatan dari 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait 
dengan posisi Metro TV yang dianggap 
tidak seimbang dalam menyampaikan 
pemberitaan."Oleh sebab itu, kami 
meminta kepada KPU untuk menarik 
Metro TV sebagai penyelenggara debat, 
karena Metro tidak seimbang melakukan 
pemberitaan 01 dan 02," ujar dia.
Jawaban Metro TV
Sementara, Direktur Pemberitaan Metro 
TV, Don Bosco Selamun, mengatakan, 
pihaknya sudah lama diboikot oleh BPN. 
Meski demikian, pihaknya tetap 
mengundang anggota BPN untuk hadir 
sebagai narasumber."Undangan melalui 
surat, telepon maupun kontak WA sudah 
disampaikan namun tidak semuanya 
diindahkan oleh BPN. Dalam catatan 
kami beberapa pimpinan anggota koalisi 
pendukung Prabowo-Sandi utamanya 
dari PAN dan Demokrat sering hadir di 
studio Metro TV," kata Don 

Tim Prabowo Protes Ke KPU

Tanah Air

Bosco.Terkait debat, menurut dia, seluruh 
aspek tata tertib debat ditetapkan oleh 
KPU. Isi, daftar pertanyaan, durasi, 
panelis, dan lainnya semuanya ditentukan 
oleh KPU."TV penyelanggara hanya 
menyediakan tempat, alat-alat penyiaran, 
tenaga, dan moderator. Atas dasar itu 

maka 
tidaklah 
mungkin 
ada sikap 
editorial 
lembaga 
penyiaran 
mewarnai isi 
dan arah 
debat. 
Karena itu 
pula tidak 
ada alasan 
bagi BPN 
untuk 
menolak TV 
manapun 
sebagai 

penyelenggara debat," pungkasnya.
Debat keempat digelar di Hotel Shangri 
La, Jakarta. Debat akan mempertemukan 
antar calon presiden, yakni Joko Widodo ( 
Jokowi) dan Prabowo untuk membahas 
tema ideologi, pemerintahan, keamanan, 
dan hubungan internasional. Pada debat 
keempat ini, ada tiga stasiun televisi yang 
menjadi penyelenggara, yakni Indosiar, 
SCTV, dan Metro TV.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
bersama Ibu Negara Iriana melakukan 
kunjungan kerja ke 
Nusa Tenggara Barat 
(NTB), Jumat (22/3). 
Di NTB, Jokowi 
melakukan sejumlah 
agenda salah satunya 
meninjau Program 
Percepatan 
Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Rumah 
Tahan Gempa 
(RTG).Jokowi dan 
rombongan lepas 
landas sekitar pukul 
07.20 WIB dari 
Pangkalan Udara TNI 
AU Halim 
Perdanakusuma, 
Jakarta, Jumat (22/3). 
Jokowi dan 
rombongan tiba di Bandar Udara 
Internasional Lombok, Kabupaten 
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 
(NTB) sekitar pukul 10.05 WITA.Di 
bandara Lombok, Jokowi langsung 
disambut Gubernur NTB 
Zulkieflimansyah, Kapolda NTB, Irjen 
Polisi Achmat Juri, Kepala BNPB Doni 
Monardo, dan Mantan gubernur Nusa 
Tenggara Barat Tuan Guru Bajang 
(TGB) M Zainul Majdi.
Berdasarkan rilis resmi yang diterima 
dari Biro Pers Sekretariat Presiden, 
Jokowi memulai agenda dengan 
meninjau pelayanan lokasi pencairan 
bantuan stimulan sekaligus 
bersilaturahim dengan masyarakat 
penerima dana bantuan stimulan.
Setelah itu, Jokowi akan menuju 
Lingkungan Pengempel Indah, 
Kelurahan Bertais, Kecamatan 
Sandubaya, Kota Mataram. Di lokasi 
tersebut mantan wali kota Solo itu 
diagendakan meninjau Program 
Percepatan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Rumah Tahan Gempa 
(RTG). Daerah Pengempel adalah 
salah satu wilayah yang terdampak 

Jokowi Tinjau Rumah Tahan Gempa 

Tanah air

gempa bumi magnitudo 6,4 pada 29 Juli 
2018. Menurut data sementara Badan 

Penanggulang
an Bencana 
Daerah 
Provinsi Nusa 
Tenggara 
Barat, gempa 
merusak 4.589 
unit rumah 
yang terdiri 
atas 876 unit 
rumah rusak 
berat, 1.617 
rusak sedang, 
dan 2.096 
rusak 
ringan.Sore 
hari, Jokowi 
dan 
rombongan 
akan menuju 

Bandar Udara Internasional Lombok, 
Kabupaten Lombok Tengah untuk 
melanjutkan perjalanan ke 
Bali.Setibanya di Bandar Udara 
Internasional I Gusti Ngurah Rai, 
Kabupaten Badung, Jokowi dan 
rombongan direncanakan menuju Pasar 
Badung, Kota Denpasar untuk meninjau 
sekaligus meresmikan pasar rakyat 
'Pasar Badung.'Dari Pasar Badung, 
Jokowi dan rombongan akan menuju 
Ardha Chandra di Kecamatan Denpasar 
Selatan, Kota Denpasar. Jokowi akan 
menghadiri simakrama (silaturahim) 
dengan tokoh dan masyarakat Bali. Usai 
acara, Jokowi akan menuju hotel untuk 
bermalam di Bali dan melanjutkan 
agenda kerja keesokan harinya.
Turut mendampingi Jokowi dan Iriana 
dalam kunjungan kerja kali ini Menteri 
Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, 
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, 
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi 
Hartono. Kemudian Staf Khusus 
Presiden Sukardi Rinakit, Sekretaris 
Militer Presiden Marsda TNI Trisno 
Hendradi, dan Komandan Paspampres 
Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.
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Garuda Indonesia secara resmi telah 
membatalkan pemesanan pesawat 
Boeing 737 Max 8. Pembatalan tersebut 
sudah 
melayangkan 
surat ke 
Boeing. 
Diketahui, 
perusahaan 
pelat merah 
tersebut sudah 
memesan 49 
pesawat yang 
belum dikirim 
oleh Boeing.
Komisaris 
Utama Garuda 
Indonesia Agus 
Santoso 
mengatakan, 
ada beberapa 
hal yang 
menjadi modal 
Garuda 
Indonesia membatalkan pemesanan 
tersebut. Pertama, melihat berbagai 
temuan yang sudah ada, mulai dari hasil 
kecelakaan Lion Air PK-LQP dan juga 
Ethiopia Airlines, sistem piloting pesawat 
tersebut kurang sempurna.Kedua, 
pesawat Boeing yang diklaim paling laris 
ini, pasca dua kecalakaan tersebut, 
sudah tidak mendapat kepercayaan dari 
para penumpang. Meskipun pihak 
Boeing terus melakukan perbaikan 
sistem yang dimilikinya."Lalu 
selanjutnya adanya keputusan otoritas 
unuk melakukan grounded, ini menjadi 
alasan kuat kami juga untuk 
memutuskan pembatalan pemesanan 
ini," kata Agus kepada Liputan6.com, 
Jumat (22/3).Dalam klausul kontrak 
pembelian, sebenarnya tidak bisa 
secara sepihak tanpa alasan yang jelas 
sebuah perusahaan membatalkan 
pemesanan. Kalaupun terjadi, 
perusahaan pemesan pesawat tersebut 
harus membayar denda yang cukup 
tinggi."Namun untuk kasus Max 8 ini kita 
punya alasan kuat untuk bisa 

Garuda Batalkan Pesanan Boeing 737 Max 8

membatalkan pemesnan tanpa harus 
membayar denda yang cukup tinggi 
tersebut," imbuhnya.
VP Corporate Secretary PT Garuda 

Indonesia M Ikhsan 
Rosan menjelaskan 
rencananya perusahaan 
akan membatalkan 
pemesanan Max 8 
namun kembali membeli 
pesawat berbadan lebar 
produksi Boeing. 
"Mungkin kita lebih 
memilih Boeing tipe yang 
lain. Kita pilihannya ke 
wide body mungkin. Itu 
lebih ke alasan 
komersial saja," ucap 
Ikhsan.
Ikhsan menjelaskan, 
Garuda Indonesia tidak 
mau berspekulasi 
dengan Boeing 737 Max 
8, mengingat 
keselamatan 

penerbangan menjadi satu hal yang 
paling diutamakan di sebuah maskapai. 
Meski Boeing terus melakukan perbaikan 
terhadap salah satu produknya tersebut, 
namun diklaim Boeing 737 Max 8 sudah 
kehilangan kepercayaan oleh para 
penumpang."Mereka memang tetap 
melakukan perbaikan tapi ini masalah 
trust penumpang, bahwa dia nyaman 
tidak terbang dengan Max. Kalau 
penumpang trust kurang pasti lebih 
memilih terbang dengan yang lain," 
tambah Ikhsan.

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

Disewakan rumah dgn r. tamu, 
r. makan, dapur, 1km, ada driveway,
dekat halte bus & trolly, no pet,
no smoking,  (64 & Lindbergh)
Hub Eddy : 267 - 709 - 9560 
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Mulai 03 / 03 / 2019
Pasang Iklan
Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Jual Kaos

STMJ

267 -438 - 3084

Hubungi 

Ahokers Philadelphia
APHI

$25
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