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Money Grams $1 = Rp 13.717,-
,-

Kurs BI $1 = Rp 14.025,-

bersambung ke hal 4

Jum’at 03/29/19

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Pemerintah RepubIik Indonesia, pada 
Senin, 18/03/2019 
memenangkan 
perkara gugatan 
“Churchill Mining 
Plc dan Planet 
Mining Pty Ltd. 
(“Para Penggugat”) 
di forum arbitrase 
International 
Centre for 
Settlement of 
Investment 
Disputes (ICSID) di 
Washington D.C. 
Amerika Serikat 
atas kasus 4 
perusahaan 
pertambangan batu 
bara Grup Ridlatama di Kecamatan 

Busang Kutai Timur pada tanggal 4 Mei 
2010. Dikutip dari situs 
Direktorat Jenderal 
Administrasi Hukum 
Umum (Ditjen AHU) 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia 
(Kemenkumham) dalam 
perkara No. ARB/12/14 
and ARB/12/40, Komite 
ICSID yang terdiri dari 
Judge Dominique Hascher, 
Professor Karl-Heinz 
Böckstiegel dan Professor 
Jean Kalicki (Komite 
ICSID) mengeluarkan 
putusan yang 
memenangkan Republik 
Indonesia dengan menolak 

Indonesia Menang 
Lawan Perusahaan

Raksasa Tambang Inggris
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semua permohonan annulment of the 
award yang diajukan oleh Para 
Penggugat. "Kemenangan yang 
diperoleh Pemerintah Indonesia dalam 
forum ICSID ini bersifat final, 
berkekuatan hukum tetap, sehingga 
tidak ada lagi upaya hukum lain yang 
dapat dilakukan oleh Para Penggugat," 
kata Menkumham Yasonna 
Hamonangan Laoly, saat Press 
Conference, di Jl. HR. Rasuna said, 
Kuningan, Jakarta Selatan Senin, 
(25/03/2019). Kemenangan ini adalah 
prestasi luar biasa bagi Pemerintah 
Indonesia yang dicapai melalui 
koordinasi, dukungan, dan kerjasama 
dari instansi-instansi terkait dimana 
Indonesia terhindar dari klaim Para 
Penggugat sebesar USD1.3 miliar 
(sekitar Rp18 triliun). Selain itu, 
Indonesia mendapatkan penggantian 
biaya perkara sebesar USD 9.4 juta 
atau sekitar Rp 140 miliar dimana 
jumlah tersebut merupakan yang 
terbesar yang pernah diputus Tribunal 
ICSID. Kemenangan ini merupakan 
kemenangan yang pertama yang 
dicapai Pemerintah Indonesia di Forum 
ICSID di Washington D.C. Amerika 

Serikat. Hal ini juga menjadi bukti bahwa 
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
Indonesia merupakan peradilan yang 
transparan dan berkeadilan, karena 
sebelumnya Para Penggugat pernah 
menempuh jalur hukum melalui 
Pengadilan Tata Usaha Negara hingga 
putusan Kasasi Mahkamah Agung. 
Churchill Mining Plc adalah perusahaan 
asal Inggris yang menggugat ke 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY), atas tuduhan pencabutan 
sepihak izin usaha pertambangan (IUP) 
di Kutai Timur, Kalimantan Timur. 
Berdasarkan dokumen gugatan Churchill 
kepada Presiden SBY yang diterima 
disebutkan, Churchill adalah perusahaan 
pertambangan Inggris yang pada tahun 
2008 menemukan kandungan batu bara 
nomor dua terbesar di Indonesia dan 
nomor tujuh terbesar di dunia. 
Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 
London ini masuk ke Indonesia dengan 
membentuk PT Indonesia Coal 
Development (ICD) dan PT Techno Coal 
Utama Prima (TCUP) ke 
BadanKoordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) pada 2008 lalu. Keduanya 
bekerjasama dengan beberapa 
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perusahaan milik pengusaha nasional 
bernama  Ridlatama Group dengam 
kuasa pertambangan (KP) di Kabupaten 
Kutai Timur. Garapannya diberi nama 
Proyek Batu Bara Kutai Timur (East 
Kutai Coal Project). Pada proyek ini, 
Churchill menguasai sekitar 75 persen 
saham. Sisanya dimiliki oleh mitranya 
dari Indonesia yaitu PT Ridlatama 
Group. Dalam situs resmimya 
disebutkan, Chairman Churchill adalah 
David F Quinlivan. Dia jebolan 
Australian Institute of Mining and 
Metallurgy, serta Financial Services 
Institute of Australia. David juga anggota 
the Mining Industry Consultants 
Association and the Institute of 
Arbitrators & Mediators Australia. 
Sejumlah warga negara Indonesia 
bertindak sebagai non executive director 
Churchill seperti Faroek Basrewan. 
Faroek pernah menjabat sebagai staff 
khusus Kementerian Pertahanan dan 
staff khusus mantan Presiden Gus Dur. 
Selanjutya mengisi posisi non executive 
director adalah Rachmat Gobel. Gobel 

dikenal sebagai Komisaris PT Indosat 
Tbk and PT SMART Tbk. Dia juga 
menjabat Wakil Ketua Kadin Indonesia 
bidang industri dan komersial serta 
Chairman Komite kerjasama Indonesia-
Jepang. Anggota Non-Executive Director 
lainnya adalah Fara Luwia dan Gregory 
Radke. Sementara Ridlatama adalah 
perusahaan di sektor pertambangan dan 
energi. Berdasarkan data  perusahaan 
Ridlatama bermula dari Mojokerto, Jawa 
Timur. Pemiliknya tergolong anak muda 
yakni Novi Indrayono (40) yang juga 
menjabat sebagai komisaris. Bertindak 
sebagai Presiden Direktur Ridlatama 
adalah Anang Mudjiantoro. Sementara 
komisaris lainnya adalah Soewadji 
Prawadina, alumnus Akademi Militer 
1970. Sengketa ini berawal dari 
pencabutan empat izin usaha 
pertambangan (IUP) PT Ridlatama 
Tambang Mineral, PT Ridlatama Trade 
Powerindo, PT Investmine Nusa Persada 
dan PT Investama Resources milik 
Ridlatama yang sahamnya dimiliki 
Churchill, oleh Bupati Kutai Timur, Isran 
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Noor. Ridlatama juga dituduh 
memalsukan izin usaha 
pertambangannya. Ridlatama telah 
memperoleh izin pertambangan untuk 
sekitar 35 ribu 000 hektare lahan, yang 
sebelumnya dikuasai oleh enam 
perusahaan lokal yang berafiliasi 
dengan PT Nusantara Group milik 
Prabowo Subianto. Padahal, pada 
tahun 2006 dan 2007, PT Nusantara 
Group telah kehilangan hak 
penambangannya karena kurangnya 
aktivitas pertambangannya. Namun, 
pemerintah Kutai Timur mengatakan 
PT Nusantara Group masih memegang 
izin yang sah dan surat izin yang 
dipegang Ridlatama adalah surat izin 
palsu. Pertimbangan bupati, 
berdasarkan temuan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) pada pemeriksaan 
tahun 2006-2008, ada indikasi bahwa 
empat izin tersebut palsu. "Kita cabut 
izin IUP-nya, karena tumpang tindih 
lahan, karena daerah kuasa 
pertambangan (KP) Churchill sudah 
ada yang punya sejak zaman baheula," 
ujar Bupati Kutai Timur Isran Noor.  
Isran mengatakan, lahan 
pertambangan yang diduduki oleh 
Churchill tersebut merupakan lahan 
milik perusahaan Prabowo yakni PT 
Kaltim Nusantara Coal (KNC). "Jadi itu 
bukan memihak Prabowo, lahan itu 
sudah sejak lama dimiliki dia, karena ini 
tumpang tindih lahan, makanya kita 
periksa ternyata Churchill yang 
melanggar," ungkapnya. Selain itu, 
empat konsesi eksplorasi tambang 
yang digarap churchill tersebut juga 
berada di atas hutan produksi, 
sehingga harus ada izin dari Menteri 
Kehutanan. Nah, Menteri Kehutanan, 
ternyata, tidak pernah mengeluarkan 
izin tersebut. Jadi, tidak ada aturan 
yang dilanggar dalam pencabutan izin 
tersebut. Isran mengungkapkan, 
Churchill melalui anak usahanya PT 
Ridlatama Grup bisa mendapatkan IUP 
yang ternyata sudah ada pemiliknya, 
karena perusahaan tersebut 
melakukan banyak kecurangan. 
"Mereka curang, mereka memalsukan 
surat-surat, mereka memalsukan 
tandatangan bupati, sehingga 

seharusnya bupati tidak boleh 
mengeluarkan izin karena surat-surat 
dan dokumen lainnya dipalsukan bupati 
mengeluarkan izin," ungkapnya lagi. 
Karena ketahuan memalsukan dokumen 
dan tandatangan bupati, serta ada 
saham asing di dalam perusahaan PT 
Ridlatama Grup yang seharusnya tidak 
boleh, maka IUP milik Ridlatama 
dicabut. "Karena melanggar, makanya 
kita cabut izinnya," tutup Isran. Tetapi 
menurut  (Churchill) Para Penggugat 
menuduh Pemerintah Indonesia, dalam 
hal ini Bupati Kutai Timur, melanggar 
perjanjian bilateral investasi (BIT) RI-UK 
dan RI-Australia. Pelanggaran dimaksud 
adalah melakukan ekspropriasi tidak 
langsung (indirect expropriation) dan 
prinsip perlakuan yang adil dan 
seimbang (fair and equitable treatment) 
melalui pencabutan Kuasa 
Pertambangan/Izin Usaha 
Pertambangan Eksploitasi (KP/IUP 
Eksploitasi) anak perusahaan Para 
Penggugat (empat perusahaan Grup 
Ridlatama) seluas lebih kurang 350 Km 
persegi, di Kecamatan Busang oleh 
Bupati Kutai Timur pada tanggal 4 Mei 
2010. Para Penggugat mengklaim 
bahwa pelanggaran tersebut telah 
menimbulkan kerugian terhadap 
investasinya di Indonesia, dan 
mengajukan gugatan sebesar USD1.3 
Milyar (lebih kurang Rp18 Triliun). 
Churchill karena merasa tertipu dan 
kemudian mengajukan gugatan dan 
tidak terima akan keputusan itu, 
Churchill menempuh upaya hukum ke 
pengadilan tata usaha negara (PTUN). 
Namun, langkah mereka kandas sampai 
di tingkat Mahkamah Agung. Tak puas, 
churchill membawa kasus ini ke ICSID 
Singapura pada 22 Mei 2012. Churchill 
pun lalu mengajukan gugatan ke 
pengadilan arbitrase internasional, 
International Center For Settlement of 
Investment Dispute (ICSID) di 
Singapura. Tapi, yang digugat bukan 
Prabowo atau perusahaannya, 
melainkan pemerintah Indonesia. 
Churchill menuntut pemerintah 
Indonesia untuk membayar ganti rugi 
sebesar US$ 1,05 miliar.Tapi waktu itu, 
ICSID menolak tantangan pemerintah 
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Indonesia yang mempertanyakan 
kewenangan ICSID mengadili kasus ini. 
Menurut ICSID, mereka berwewenang 
memeriksa gugatan arbitrase Churchill 
Mining PLC dan Planet Mining Pty Ltd 
terhadap pemerintah Indonesia. 
Pernyataan tersebut merupakan 
keputusan Tribunal ICSID. Namun, 
seperti diberitakan banyak media, 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Amir Syamsuddin mengatakan, 
keputusan tersebut sebatas 
kewenangan memeriksa, bukan kalah 
atau menang yang terkait dengan 
pokok perkara. Dengan keputusan ini, 
artinya pokok perkara akan disidangkan 
pada persidangan mendatang."Putusan 
ini bukan sebuah kejutan bagi 
pemerintah Indonesia," kata Amir akhir 
bulan Maret 2014 lalu. Amir 
mengungkapkan, dalam tahap 
persidangan terkait penentuan 
yurisdiksi, ini merupakan tahapan 
umum yang harus dilewati sebelum 
masuk pada pokok perkara. "Langkah 
dan pendekatan ini juga lazim 
dilakukan oleh negara-negara yang 
berstatus sebagai tergugat, 
respondent," ujarnya. Pemerintah 
Indonesia sebagai tergugat, lanjut Amir, 
terus berupaya memanfaatkan setiap 

tahapan dan kesempatan yang 
dimungkinkan aturan dan prosedur di 
ICSID (rules and procedures). Termasuk 
upaya menghentikan perkara ke 
pemeriksaan pokok perkara (merit of the 
case) melalui challenge on jurisdiction. 
"Kami tetap optimistis pemerintah 
Indonesia berpeluang berhasil di 
persidangan selanjutnya, yang 
membahas pokok perkara, merit of the 
case," kata Amir. Optimisme itu muncul, 
menurut Amir, karena pemerintah 
Indonesia punya bukti cukup kuat bahwa 
tindakan pemerintah yang digugat 
Churchill Mining PLC dan Planet Mining 
Pty Ltd tidak melanggar perjanjian 
Bilateral Investment Treaty (BIT) 
Indonesia-Inggris dan BIT Indonesia-
Australia. Juga tidak melanggar undang-
undang nasional Indonesia dan hukum 
internasional. Optimisme tersebut, 
tambah Amir, juga didukung fakta-fakta 
bahwa klaim investasi yang dilakukan 
Churchill Mining PLC dan Planet Mining 
Pty Ltd tidak memenuhi dan bahkan 
melanggar peraturan perundang-
undangan Indonesia. Benar saja pada 
sidang pertama yang diselenggarakan di 
Singapura, pemerintah Indonesia sudah 
memenangkan gugatan pada 6 
Desember 2016. Terhadap gugatan 

tersebut, Tribunal yang terdiri dari 
Professor Gabrielle Kaufmann-Kohler, 
Michael Hwang SC, dan Professor 
Albert Jan van den Berg (Tribunal 
ICSID) menolak semua klaim yang 
diajukan oleh Para Penggugat terhadap 
Republik Indonesia. Tribunal ICSID 
selanjutnya juga mengabulkan klaim 
Pemerintah Indonesia untuk 
mendapatkan penggantian biaya 
berperkara (award on costs) sebesar 
USD 9,4 Juta. Dalam jalannya 
persidangan yang kemudian ditegaskan 
dalam putusannya, Tribunal ICSID 
menerima argumen dan bukti-bukti, 
termasuk keterangan ahli forensik yang 
diajukan oleh Pemerintah Indonesia 
dapat membuktikan adanya 
pemalsuan, yang kemungkinan 
terbesar menggunakan mesin autopen. 
Terdapat 34 dokumen palsu yang 
diajukan oleh Para Penggugat dalam 
persidangan (termasuk izin 
pertambangan untuk tahapan general 
survey dan eksplorasi) yang seolah-
olah merupakan dokumen resmi/asli 
yang dikeluarkan oleh pelbagai 
lembaga pemerintahan di Indonesia, 
baik pusat maupun daerah. Tribunal 
ICSID sepakat dengan argumentasi 
Pemerintah Indonesia bahwa “investasi 
yang bertentangan dengan hukum tidak 
pantas mendapatkan perlindungan 
dalam hukum internasional.” Tribunal 
ICSID juga menemukan bahwa “Para 
Penggugat tidak melakukan 
kewajibannya untuk memeriksa mitra 
kerja lokalnya serta mengawasi dengan 
baik proses perizinannya (lack of 
diligence).” Sehingga berdasarkan di 
antaranya, fakta dan pertimbangan 
sebagaimana telah dikemukakan, 
Tribunal ICSID menyatakan klaim dari 
Para Penggugat ditolak. Karena tidak 
puas pada tanggal 31 Maret 2017, Para 
Penggugat mengajukan permohonan 
pembatalan putusan (annulment of the 
award) berdasarkan Pasal 52 
Convention on the Settlement of 
Investment Disputes between States 
and Nationals of Other States 
(Konvensi ICSID). Argumentasi yang 
diajukan Para Penggugat adalah 
sebagai berikut:                                                                                  

- Bahwa Tribunal ICSID dianggap telah 
melangkahi kewenangan (ultra vires)                  
- Bahwa telah terjadi suatu 
penyimpangan yang serius dari aturan 
prosedur yang mendasar                                                                                                                                      
- Bahwa putusan telah gagal menyatakan 
alasan yang menjadi dasar putusan.

Selain mengajukan pembatalan atas 
putusan Tribunal ICSID, Para Penggugat 
juga meminta penghentian sementara 
pelaksanaan putusan Tribunal ICSID 
yang akan dilakukan oleh Pemerintah 
Indonesia. Menanggapi hal tersebut, 
Pemerintah Indonesia mensyaratkan 
adanya jaminan yang layak, penuh, dan 
dapat dieksekusi, dan menolak tawaran 
jaminan dari Para Penggugat karena 
bentuk dan nilai jaminan yang tidak 
masuk akal. Pemerintah Indonesia 
meminta Komite ICSID untuk secara 
seksama mempelajari bentuk dan nilai 
jaminan yang ditawarkan tersebut, 
termasuk dengan mengajukan ahli 
hukum agraria dari Indonesia sebagai 
saksi ahli, dan meminta Komite ICSID 
untuk membatalkan penghentian 
sementara pelaksanaan putusan Tribunal 
ICSID. Akhirnya, melalui perjuangan 
panjang, pada tanggal 18 Maret 2019 
Komite ICSID menegaskan kemenangan 
Indonesia melalui sebuah putusan yang 
final dan berkekuatan hukum tetap 
(Decision on Annulment). Perlu 
digarisbawahi bahwa kemenangan ini 
adalah prestasi luar biasa bagi 
Pemerintah Indonesia yang dicapai 
melalui koordinasi, dukungan, dan 
kerjasama dari instansi-instansi terkait. 
Hal ini antara lain dengan alasan:                                                                                                   
Pertama, Indonesia terhindar dari klaim 
sebesar USD1.3 Miliar (sekitar Rp18 
Triliun).            Kedua, dengan 
penggantian biaya perkara sebesar 
USD9.4 Juta merupakan yang terbesar 
yang pernah diputus Tribunal ICSID.                                                       
Ketiga, kemenangan ini merupakan 
kemenangan yang pertama, yang dicapai 
Pemerintah Indonesia di Forum ICSID di 
Washington D.C. Amerika Serikat. 
Keempat, bukti bahwa Peradilan Tata 
Usaha Negara Indonesia merupakan 
peradilan yang transparan dan 
berkeadilan, karena sebelumnya Para 
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Penggugat pernah menempuh jalur 
hukum melalui Pengadilan Tata Usaha 
Negara hingga putusan Kasasi 
Mahkamah Agung.                                                                                                          
Kelima, bukti bahwa Pemerintah 
Indonesia membuat perlakuan yang 
seimbang dan adil terhadap investor 
asing.                                                                                                 
Keenam, bukti bahwa Pemerintah 
Indonesia memiliki “kedaulatan” dalam 
pengelolaan di bidang pertambangan.    

Selama 6 tahun terakhir, para 
Penggugat selalu mempropagandakan 
secara negatif iklim investasi di 
Indonesia, dan pada saat yang 
bersamaan Para Penggugat juga 
berulangkali melakukan pendekatan 
kepada Pemerintah Indonesia untuk 
melakukan perdamaian. Pemerintah 
Indonesia sangat yakin dengan 
posisinya dan dengan tegas menolak 
segala pendekatan dan tawaran-
tawaran dari Para Penggugat. 
Berdasarkan putusan Tribunal ICSID 
ini, tidak terdapat satu pun opini dari 
ketiga Arbiter Internasional yang 

menyatakan secara tegas adanya 
kesalahan ataupun penyimpangan yang 
dilakukan oleh Republik Indonesia. 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (HAM) akan menagih denda 
sebesar US$9,4 juta atau sekitar Rp140 
miliar kepada dua  perusahaan 
tambangasing yakni, Churchill Mining Plc 
asal Inggris, dan anak usahanya Planet 
Mining Pty Ltd yang berbadan hukum 
Australia. Ini lantaran Indonesia 
memenangkan gugatan arbitrase yang 
dilayangkan dua perusahaan tersebut 
melalui International Centre for 
Settlement of Investment Dispute (ICSID) 
18 Maret 2019 silam. Menteri Hukum dan 
HAM Yasonna Laoly mengatakan ini 
adalah kali kedua indonesia 
memenangkan gugatan arbitrase untuk 
kasus yang sama. Sebelumnya, 
Indonesia juga telah memenangkan 
arbitrase atas gugatan Churchill dan 
Planet pada 6 Desember 2016 silam. 
Dengan demikian, seharusnya denda 
tersebut sudah bisa ditagih pemerintah 
pada saat itu. Hanya saja, kedua 

perusahaan mengajukan permohonan 
pembatalan putusan (annulment) pada 
31 Maret 2017, yang artinya penggugat 
juga tak membayar denda yang 
dimaksud. Namun akhirnya, jajaran 
tribunal ICSID tetap memenangkan 
Indonesia dalam sebuah putusan 
berkekuatan hukum tetap. "Jadi setelah 
putusan pertama 2016 silam kami 
menang, lalu mereka minta annulment. 
Tapi setelah itu, kami menang lagi. Jadi 
US$9,4 juta ini harus dibayar oleh 
perusahaan tersebut," papar Yasonna di 
kantornya, Senin (25/3). Adapun, denda 
sebesar US$9,4 juta itu merupakan 
ganti rugi atas biaya pemrosesan 
hukum (legal cost) yang dilakukan 
Indonesia, seperti menyewa pengacara, 
biaya proses hukum (legal proceeding), 
dan biaya perjalanan dinas pejabat 
Indonesia ke persidangan di 
Washington DC, Amerika Serikat. Jika 
memang dua perusahaan itu tak bisa 
membayar denda yang dimaksud, maka 
pemerintah diperkenankan menyita aset 
dua perusahaan tersebut. Hanya saja, 
ia menyebut tak ada tenggat bagi dua 
perusahaan tersebut untuk membayar 
denda. Namun, ia berharap hal itu 
dilakukan secepatnya. "Tentu kami 
harus cari dulu di mana harta mereka. 
Mereka berkekuatan hukum di Inggris 
dan Australia, tapi apakah proses 
hukumnya juga serupa? Sehingga untuk 
melakukan enforcement ini, kami juga 
dibantu ICSID. Denda ini tak akan ada 
artinya jika tak ada enforcement, 
memang ini perjuangan panjang dan 
melelahkan serta menelan biaya besar," 
terang Yasonna. Kendati begitu, Direktur 
Jenderal Administrasi Hukum Umum 
(AHU) Kementerian Hukum dan HAM 
Cahyo Rahadian mengatakan dua 
perusahaan itu memiliki indikasi tidak 
bisa bayar denda. Sebab, arus kas 
perusahaan tidak dianggap cukup untuk 
membayar denda. Mengutip laporan 
keuangan Churchill per 30 Juni 2018, 
arus kas perusahaan hanya tercatat 
US$713,67 ribu. Hanya saja, 
pemerintah merasa kedua perusahaan 
itu wajib membayar denda karena ia 
yakin Churchill menggunakan 

pendanaan dari pihak ketiga untuk 
mendanai pembatalan gugatan tersebut. 
"Tentu third party funder (pemberi dana 
pihak ketiga) ini juga harus mau 
membiayai dendanya juga, jangan hanya 
mau bayar gugatan ke Indonesia saja," 
imbuh dia. Dia menilai, Indonesia memiliki 
instrumen hukum yang kuat untuk 
bertarung dalam perkara-perkara 
Internasional. Pemerintah menaikkan 
daya tawarnya agar perusahaan tidak 
semena-mena saat ingin melakukan 
investasi di Indonesia. "Kemenangan ini 
memberi pesan khusus bagi investor 
asing jangan punya iktikad tidak baik. 
Kalau mau berinvestasi, tidak melihat 
dulu surat-surat bagaimana. Ini pesan 
serius kepada mereka. Kalau dulu kita 
digugat berguguran kita sekarang lebih 
hati-hati," kata Yasonna. Yasonna 
menegaskan, kemenangan melawan 
Churchill Mining Plc pertanda Indonesia 
punya aturan main yang adil terhadap 
investor. Dengan itu pula, menunjukkan 
pemerintah cukup teliti terkait dengan 
pengelolaan tambang. "Bukti bahwa 
pemerintah Indonesia memiliki 
kedaulatan dalam pengelolaan di bidang 
pertambangan," ujar dia. Selain itu, 
kemenangan tersebut menegaskan posisi 
peradilan dalam negeri merupakan 
peradilan yang terbuka dan tidak bisa 
diintervensi. "Bukti bahwa Peradilan Tata 
Usaha Negara Indonesia merupakan 
peradilan yang transparan dan 
berkeadilan, karena sebelumnya Para 
Penggugat pernah menempuh jalur 
hukum melalui PTUN hingga putusan 
Kasasi," ujarnya. Direktur Jenderal 
Administrasi Hukum Umum Cahyo 
Rahadoan Muzhar mengimbau agar 
investor juga memperhatikan dengan baik 
perundang-undangan. "Investor juga 
harus menaati perundang-undangan kita. 
Jadi perlindungan itu kita berikan," kata 
Cahyo. Lebih jauh dia mengungkapkan, 
banyaknya gugatan terhadap Indonesia 
ke arbitrase internasional bukan karena 
lemahnya sisi aturan. Menurutnya, 
kemenangan atas gugatan Churchill 
Mining Plc menandakan bahwa undang-
undang cukup baik bagi investor dan 
tidak ada celah kelemahan sehingga 
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rentan digugat. "Sejauh ini sih saya 
rasa celah itu tidak ada ya. Buktinya 
kita menang gugatan ini," kata Cahyo. 
Kita patut memberikan apresiasi baik 
kepada tim hukum pemerintah, 
maupun pemerintah sendiri yang jika 
hal ini tidak didasari oleh niat baik dan 
spirit menjaga kedaulatan serta 
marwah dan harga diri bangsa, akan 
sangat sulit berbicara banyak di level 
internasional.
 Bukankah sejarah banyak berbicara 
tentang betapa seringnya kita 
mengalami kekalahan di tingkat 
internasional dalam hal adu alat bukti ? 
Kelemahan kita sebenarnya terletak 
pada spirit untuk ngotot dalam 
menampilkan bukti otentik dan akurat. 
Ambil contoh ketika dalam sengketa 
dua Pulau Sipadan dan Ligitan 
melawan negara tetangga, Mahkamah 
Internasional lebih meyakini Malaysia 
yang telah lebih dahulu mengelola dua 
pulau itu, ketimbang bukti dari pihak 

kita yang hanya menunjukkan sejarah 
masa lalu. Artinya, pemerintah lama 
mengabaikan kedua wilayah itu karena 
merasa terlalu percaya dengan 
persahabatan. 
Faktanya persahabatan tidak bicara 
banyak ketika terjadi sengketa. Apresiasi 
yang tinggi sebenarnya lebih kepada 
semangat untuk berupaya hingga batas 
akhir kemampuan. 
Dan terbukti, jika kita mau berjuang, 
perusahaan asing yang menempuh 
proses hukum di wilayah yang secara 
nalar berpihak kepada mereka, akhirnya 
mampu membalikkan anggapan miring. 
Bahwa Indonesia lebih sering menderita 
kekalahan di tingkat arbitrasi 
internasional, ternyata tidak selalu benar, 
dan kenyataan terakhir ini setidaknya 
menjadi penambah kepercayaan diri kita, 
sejauh apapun upaya yang harus 
ditempuh, jika pertaruhannya adalah 
kedaulatan negara, maka harus tetap 
diperjuangkan.

Internasional

Amerika Serikat (AS) dihujani kecaman 
dalam sidang terbaru Dewan 
Keamanan Perserikatan Bangsa-
bangsa (PBB). 
Negara-negara besar dunia mengecam 
langkah AS mengakui Dataran Tinggi 
Golan sebagai wilayah Israel sebagai 
pelanggaran resolusi-resolusi 
PBB.Pada Senin (25/3) lalu, Presiden 
AS Donald Trump menandatangani 
sebuah proklamasi yang isinya 
mengakui kedaulatan Israel atas 
Dataran Tinggi Golan.
Diketahui bahwa wilayah Golan hingga 
kini masih menjadi sengketa antara 
Israel dan Suriah. 
Seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis 
(28/3/2019), Inggris sebagai sekutu 
terdekat AS menyebut langkah 
mengakui kedaulatan Israel atas 
wilayah Golan itu jelas melanggar 
Resolusi 497 tahun 1981 yang 
menyatakan aneksasi Israel terhadap 
Golan 'batal dan tidak berlaku'.

Dalam forum yang sama,
 Prancis memperingatkan bahwa setiap 
upaya untuk mengabaikan hukum 
internasional 'pasti gagal'. Negara-negara 
Eropa lainnya anggota DK PBB, seperti 
Jerman,
 Belgia dan Polandia, juga menyuarakan 
kekhawatiran soal 'konsekuensi luas dari 
pengakuan terhadap mengakui aneksasi 
ilegal' juga soal 'konsekuensi lebih luas 
untuk kawasan' Timur Tengah
.Kritikan juga datang dari Rusia yang 
menyebut langkah AS 
itu tidak hanya melanggar resolusi PBB, 
tapi juga bisa memicu instabilitas di 
kawasan Timur Tengah. 
Rusia menyerukan agar negara-negara 
anggota DK PBB menolak keputusan AS 
itu dan tetap memandang Golan sebagai 
wilayah pendudukan Israel. 
“Jika ada yang tergoda untuk mengikuti 
contoh yang buruk ini, 
kami akan mendorong mereka untuk 

AS Dikecam Di Sidang DK PBB
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menahan diri dari revisi hukum 
internasional yang agresif ini," tegas 
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, 
Vladimir Safronkov, dalam rapat DK 
PBB yang digelar Rabu (27/3) waktu 
setempat.
 Sidang DK PBB ini digelar atas 
permintaan Suriah, yang dalam 
suratnya menyebut langkah 
kontroversial AS itu sebagai 
'pelanggaran terang-terangan' terhadap 
resolusi-resolusi PBB. 
Diketahui bahwa sebelumnya telah ada 
tiga resolusi PBB yang menyerukan 
Israel untuk menarik diri dari Golan. 
Diketahui bahwa Golan merupakan 
wilayah perbatasan yang dicaplok Israel 
dari Suriah dalam perang tahun 1967. 
Israel menganeksasi Golan pada tahun 
1981 dalam langkah yang tak diakui 
dunia internasional. 
DK PBB dan pemerintahan-
pemerintahan AS sebelumnya, selalu 
menganggap Dataran Tinggi Golan 
sebagai 
‘wilayah pendudukan' yang 
pengembaliannya masih harus 
dirundingkan sebagai bagian dari 
kesepakatan damai yang menyeluruh 
antara Israel dan Suriah.
 Selain dikecam negara-negara Eropa, 
keputusan AS mengakui Golan sebagai 
wilayah Israel juga menuai kecaman 
negara-negara Arab seperti Arab Saudi, 
Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar dan 

Kuwait.
 Iran bahkan menyebut keputusan 
Trump itu sama saja mempraktikkan 
'kolonialisme'.
Dalam forum DK PBB itu, AS membela 
keputusan kontroversialnya. AS 
berargumen bahwa keputusan itu akan 
menunjang keamanan Israel dan bisa 
berkontribusi pada stabilitas kawasan 
Timur Tengah dengan menjaga Suriah 
dan Iran tetap terkontrol.
Duta Besar Misi AS untuk PBB, Rodney 
Hunter, mengatakan, dengan 
mengizinkan Golan dikuasai Suriah 
sama saja dengan 
'menutup sebelah mata terhadap 
ancaman-ancaman yang muncul' dari 
Suriah dan Iran dan sekutunya Hizbullah 
yang ingin memanfaatkan Golan untuk 
menyerang Israel.
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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

Setiap perempuan tentu mendambakan 
kulit yang tampak awet muda dan jauh 
dari tkamu-tanda penuaan, seperti 
kerutan dan garis-garis halus. Memang, 
seiring berjalannya usia, secara 
alamiah kulit kamu akan mulai menua, 
mulai dari perubahan tekstur serta 
munculnya garis-garis dan kerutan. 
Untuk mengatasinya, banyak 
perempuan menggunakan produk 
perawatan anti-aging sejak dini agar 
tanda penuaan pada kulit segera hilang. 
Namun, tahukah Sahabat Fimela jika 
ada beberapa faktor yang juga dapat 
mempercepat munculnya penuaan dini 
pada kulit? Sayangnya, hal-hal ini justru 
malah mungkin seringkali menjadi 
bagian dari aktivitas yang dilakukan 
sehari-hari. Guna meminimalisir 
terjadinya masalah tersebut, segera 
ketahui apa saja penyebabnya, yuk!
1. Sering Menguap
Jika tidak mendapatkan tidur yang 
cukup di malam hari, tentu akan sering 
menguap di siang harinya, bukan? 
Ketika kamu menguap, hal tersebut 
akan memicu mata untuk sering berair 
dan akan menyebabkan bengkak, baik 
di malam hari dan di pagi harinya saat 
bangun tidur. Rupanya, kelebihan 
cairan ini akan melemahkan elastisitas 
jaringan di sekitar mata, dan pada 
akhirnya dapat mempercepat timbulnya 
kerutan di daerah tersebut. Seperti 
yang kamu ketahui, area sekitar mata 
merupakan daerah di kulit wajah yang 
paling mudah terkena kerutan dan 
garis-garis halus. Belum lagi, seiring 
bertambahnya usia, kulit akan mulai 
kehilangan elastisitasnya.
Nah, jika kerutan ini sudah banyak 
muncul, maka semakin lama akan 

Penyebab Penuaan Dini

semakin sulit pula untuk kembali ke 
bentuk normalnya. Oleh karena itu, 
pastikan kamu selalu mendapatkan tidur 
yang cukup setiap malam dan tak pernah 
absen dalam mengaplikasikan overnight 
eye serum untuk merawat area sekitar 
mata tetap terjaga kelembapannya.
2. Tidak Mengenakan Sunscreen Saat 
Cuaca Berawan
Saat cuaca tengah mendung atau 
berawan, sebagian darimu mungkin ada 
yang enggan mengenakan sunscreen 
karena berpikir tidak adanya sinar 
matahari. Rupanya, ini merupakan salah 
satu faktor yang juga cukup sering 
memicu terjadinya penuaan dini, lho! 
Sinar matahari yang mengandung UVA 
dan UVB memiliki kekuatan untuk 
menembus awan, bahkan awan paling 
tebal sekalipun. Jadi, meskipun kondisi 
cuaca saat itu sedang berawan dan 
seolah tidak ada sinar matahari, 
sebetulnya sinar matahari tetap ada di 
sekelilingmu, walau tidak seterik 
biasanya.Sinar matahari inilah yang dapat 
menyebabkan kerusakan pada bagian 
kulit, yang disebut dengan elastin jika 
selalu terpapar dalam jangka waktu yang 
lama. Elastin yang rusak berkontribusi 
pada hilangnya elastisitas kulit, sehingga 
mengakibatkan kulit terlihat kendur, yang 
mana termasuk sebagai salah satu 
tkamu-tkamu penuaan dini. Oleh karena 
itu, jangan sampai melupakan 
penggunaan sunscreen sebelum 
beraktivitas sehari-hari, meskipun cuaca 
tidak seterik biasanya, ya!
3. Terlalu Sering Terpapar Asap Rokok
Selain dapat membahayakan kesehatan 
tubuh, terlalu sering terpapar asap rokok 
rupanya juga dapat menurunkan 
kesehatan kulit kamu. Hal ini dikarenakan 
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Internasional

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald 
Trump, meminta militer Rusia angkat 
kaki dari Venezuela, pascalaporan 
masuknya sejumlah pesawat militer 
Rusia ke negara itu pada akhir pekan 
lalu.Menurut Trump, keterlibatan Rusia 
memperumit krisis di Venezuela. AS 
akan mengambill tindakan tegas, jika 
Rusia tidak segera keluar dari negara 
itu.“Rusia harus keluar. Jika Rusia tidak 
meninggalkan Venezuela, kita akan 
lihat. Semua opsi terbuka,” kata Donald 
Trump, dalam jumpa pers di Gedung 
Putih, Washington, AS, Rabu 
(27/3/2019).Donald Trump mengatakan, 
peringatannya agar Rusia keluar dari 
Venezuela telah disampaikan kepada 
penasihat keamanan nasional, John 
Bolton, juga utusan AS di Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB). Kedatangan 
pesawat Rusia ke Venezuela dinilai 
sebagai tindakan provokatif dan 
ancaman bagi oposisi di negara itu.
Pernyataan senada juga disampaikan 
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pence. 
Menurut Mike Pence, kedatangan 

pesawat-pesawat militer Rusia ke 
Venezuela pada akhir pekan lalu, dapat 
memperuncing masalah politik di negara 
itu.Mike Pence menegaskan, AS dan 50 
negara yang telah mengakui pemimpin 
Oposisi, Juan Guaido, sebagai presiden 
sementara Venezuela, tidak akan tinggal 
diam atas intervensi yang dilakukan 
Rusia untuk mendukung rezim Presiden 
Nicolas Maduro.“AS memandang 
kedatangan pesawat militer Rusia akhir 
pekan lalu sebagai provokasi yang tidak 
disukai dan kami menyerukan agar 
Rusia menghentikan semua dukungan 
untuk rezim Presiden Nicolas Maduro, 
dan mendukung Juan Guaido seperti 
yang dilakukan negara-negara di seluruh 
dunia hingga krisis (Venezuela) 
dipulihkan,” kata Mike Pence.Rusia dan 
Tiongkok menentang deklarasi AS yang 
menyatakan Juan Guaido sebagai 
presiden sementara Venezuela. Kedua 
negara komunis itu mengakui Presiden 
Nicolas Maduro sebagai pemimpin sah 
Venezuela sesuai hasil 
pemilihan.Komitmen Rusia untuk 

Trump Peringatkan Rusia

komponen dalam asap rokok pasif, 
seperti tar, nikotin, dan karbon 
monoksida, lebih terkonsentrasi karena 
tidak adanya filter pada ujung rokok. 
Hal ini menyebabkan menumpuknya 
enzim perusak kolagen MMP pada kulit 
dan menyebabkan mulai terlihatnya 
penuaan dini pada kulit.Untuk 
mengatasinya, cobalah sebisa mungkin 
untuk menghindari terpapar asap rokok 
dari perokok aktif yang ada di sekitar 
kamu. Selain itu, pilihlah produk skin 
care yang mengandung anti-oksidan di 
dalamnya. Mengapa? Seperti yang 
kamu ketahui, anti-oksidan merupakan 
kandungan yang ampuh menangkal 
radikal bebas, termasuk asap rokok 
yang berpotensi merusak kulit. Tak 
hanya itu saja, kamu pun bisa 
menggunakan serum vitamin C setiap 
pagi sebelum menggunakan sunscreen 
untuk melindungi kulit sekaligus 
menjadikannya agar terlihat tetap segar 
dan awet muda.
4. Kebiasaan Minum Menggunakan 
Sedotan
Gerakan berlebihan pada wajah yang 
dilakukan secara berulang ternyata 
dapat berkontribusi dalam munculnya 
tkamu penuaan pada kulit wajah, lho! 
Hal ini dikarenakan gerakan wajah 
yang berlebihan dapat memecah serat 
kolagen dan elastin pada kulit kamu. 

Nah, gerakan yang berulang ini juga 
tanpa sadar sering kamu lakukan saat 
minum menggunakan sedotan. Saat 
minum dengan sedotan, kamu harus 
membuat gerakan menarik di bibir, yang 
mana nantinya akan menyebabkan 
munculnya garis-garis halus dan kerutan 
di sekitar mulut apabila sering dilakukan 
dalam jangka waktu panjang. Oleh 
karena itu, minum minuman langsung dari 
pinggir gelas jauh lebih disarankan 
ketimbang menggunakan sedotan untuk 
menghindari munculnya kerutan di wajah 
kamu.
5. Posisi Tidur yang Sama
Tahukah kamu jika posisi tidur tertentu 
rupanya dapat memicu terjadinya 
penuaan dini? Jika terbiasa tidur dengan 
posisi menyamping, kulitmu akan sering 
bergesekan dengan permukaan bantal 
atau sprei, sehingga memicu munculnya 
garis-garis halus di sekitar pipi. Selain itu, 
hindari pula posisi tidur tengkurap karena 
kulit wajah akan mengikuti arah gravitasi, 
menyebabkan kulit wajah kamu mudah 
kendur dan tertarik ke bawah. Lantas, 
posisi tidur apakah yang paling baik untuk 
dilakukan setiap malam? dapat 
membiasakan diri untuk tidur dengan 
posisi telentang agar kulit wajah melawan 
gravitasi, menghalanginya untuk tertarik 
ke bawah dan mencegah timbulnya 
kerutan pada kulit wajah.



20 19www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald 
Trump, meminta militer Rusia angkat 
kaki dari Venezuela, pascalaporan 
masuknya sejumlah pesawat militer 
Rusia ke negara itu pada akhir pekan 
lalu.Menurut Trump, keterlibatan Rusia 
memperumit krisis di Venezuela. AS 
akan mengambill tindakan tegas, jika 
Rusia tidak segera keluar dari negara 
itu.“Rusia harus keluar. Jika Rusia tidak 
meninggalkan Venezuela, kita akan 
lihat. Semua opsi terbuka,” kata Donald 
Trump, dalam jumpa pers di Gedung 
Putih, Washington, AS, Rabu 
(27/3/2019).Donald Trump mengatakan, 
peringatannya agar Rusia keluar dari 
Venezuela telah disampaikan kepada 
penasihat keamanan nasional, John 
Bolton, juga utusan AS di Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB). Kedatangan 
pesawat Rusia ke Venezuela dinilai 
sebagai tindakan provokatif dan 
ancaman bagi oposisi di negara itu.
Pernyataan senada juga disampaikan 
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pence. 
Menurut Mike Pence, kedatangan 

pesawat-pesawat militer Rusia ke 
Venezuela pada akhir pekan lalu, dapat 
memperuncing masalah politik di negara 
itu.Mike Pence menegaskan, AS dan 50 
negara yang telah mengakui pemimpin 
Oposisi, Juan Guaido, sebagai presiden 
sementara Venezuela, tidak akan tinggal 
diam atas intervensi yang dilakukan 
Rusia untuk mendukung rezim Presiden 
Nicolas Maduro.“AS memandang 
kedatangan pesawat militer Rusia akhir 
pekan lalu sebagai provokasi yang tidak 
disukai dan kami menyerukan agar 
Rusia menghentikan semua dukungan 
untuk rezim Presiden Nicolas Maduro, 
dan mendukung Juan Guaido seperti 
yang dilakukan negara-negara di seluruh 
dunia hingga krisis (Venezuela) 
dipulihkan,” kata Mike Pence.Rusia dan 
Tiongkok menentang deklarasi AS yang 
menyatakan Juan Guaido sebagai 
presiden sementara Venezuela. Kedua 
negara komunis itu mengakui Presiden 
Nicolas Maduro sebagai pemimpin sah 
Venezuela sesuai hasil 
pemilihan.Komitmen Rusia untuk 

Trump Peringatkan Rusia

komponen dalam asap rokok pasif, 
seperti tar, nikotin, dan karbon 
monoksida, lebih terkonsentrasi karena 
tidak adanya filter pada ujung rokok. 
Hal ini menyebabkan menumpuknya 
enzim perusak kolagen MMP pada kulit 
dan menyebabkan mulai terlihatnya 
penuaan dini pada kulit.Untuk 
mengatasinya, cobalah sebisa mungkin 
untuk menghindari terpapar asap rokok 
dari perokok aktif yang ada di sekitar 
kamu. Selain itu, pilihlah produk skin 
care yang mengandung anti-oksidan di 
dalamnya. Mengapa? Seperti yang 
kamu ketahui, anti-oksidan merupakan 
kandungan yang ampuh menangkal 
radikal bebas, termasuk asap rokok 
yang berpotensi merusak kulit. Tak 
hanya itu saja, kamu pun bisa 
menggunakan serum vitamin C setiap 
pagi sebelum menggunakan sunscreen 
untuk melindungi kulit sekaligus 
menjadikannya agar terlihat tetap segar 
dan awet muda.
4. Kebiasaan Minum Menggunakan 
Sedotan
Gerakan berlebihan pada wajah yang 
dilakukan secara berulang ternyata 
dapat berkontribusi dalam munculnya 
tkamu penuaan pada kulit wajah, lho! 
Hal ini dikarenakan gerakan wajah 
yang berlebihan dapat memecah serat 
kolagen dan elastin pada kulit kamu. 

Nah, gerakan yang berulang ini juga 
tanpa sadar sering kamu lakukan saat 
minum menggunakan sedotan. Saat 
minum dengan sedotan, kamu harus 
membuat gerakan menarik di bibir, yang 
mana nantinya akan menyebabkan 
munculnya garis-garis halus dan kerutan 
di sekitar mulut apabila sering dilakukan 
dalam jangka waktu panjang. Oleh 
karena itu, minum minuman langsung dari 
pinggir gelas jauh lebih disarankan 
ketimbang menggunakan sedotan untuk 
menghindari munculnya kerutan di wajah 
kamu.
5. Posisi Tidur yang Sama
Tahukah kamu jika posisi tidur tertentu 
rupanya dapat memicu terjadinya 
penuaan dini? Jika terbiasa tidur dengan 
posisi menyamping, kulitmu akan sering 
bergesekan dengan permukaan bantal 
atau sprei, sehingga memicu munculnya 
garis-garis halus di sekitar pipi. Selain itu, 
hindari pula posisi tidur tengkurap karena 
kulit wajah akan mengikuti arah gravitasi, 
menyebabkan kulit wajah kamu mudah 
kendur dan tertarik ke bawah. Lantas, 
posisi tidur apakah yang paling baik untuk 
dilakukan setiap malam? dapat 
membiasakan diri untuk tidur dengan 
posisi telentang agar kulit wajah melawan 
gravitasi, menghalanginya untuk tertarik 
ke bawah dan mencegah timbulnya 
kerutan pada kulit wajah.



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

mendukung Venezuela sudah 
ditunjukkan ketika pada Desember 
2018, Rusia menyetujui untuk 
merestrukturisasi 
pembayaran utang 
Venezuela 
sebesar US$ 3,15 
miliar. Venezuela 
juga berutang 
kepada Tiongkok, 
penyedia layanan 
minyak, maskapai 
penerbangan dan 
banyak entitas 
lainnya.
Pada akhir pekan 
lalu, di saat krisis 
Venezuela 
semakin 
meruncing dan membuat negara itu 
dilanda pemadaman listrik nasional, 
Rusia mendatangkan pesawat militer 
yang tiba di Bandara Internasional 
Simon Bolivar, Sabtu 
(23/3/2019).Menurut sumber 
pemerintah Venezuela, militer Rusia 
datang untuk berkonsultasi tentang 
kerja sama teknis-militer. Kedatangan 
tersebut bukan tiba-tiba atau untuk 
tujuan yang misterius karena berkaitan 

dengan pelaksanaan kontrak kerja sama 
militer yang ditandatangani oleh 
Venezuela dan Rusia bertahun-tahun 

lalu.
Namun 
AS 
berpenda
pat lain 
mengenai 
kedatanga
n pesawat 
milliter 
Rusia ke 
Venezuela. 
Juru Bicara 
Departeme
n Luar 
Negeri AS, 
Robert 

Paladino, menyampaikan pernyataan 
bahwa AS tidak akan tinggal diam 
dengan masuknya personel militer Rusia 
ke Venezuela untuk mendukung rezim 
Presiden Nicolas Maduro.
“Dukungan Rusia kepada rezim Maduro 
berisiko memperpanjang penderitaan 
rakyat Venezuela yang sangat 
mendukung perubahan pemerintahan di 
negara itu agar keluar dari krisis 
berkepanjangan,” ujar Robert Paladino.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
mengamankan total delapan orang 
dalam operasi tangkap tangan (OTT) 
pada Rabu (27/3/2019) sampai Kamis 
(28/3/2019). Salah satu yang diamankan 
adalah anggota DPR Komisi VI dari 
Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso. 
KPK mengungkap siapa saja yang 
menjadi tersangka dan bagaimana 
konstruksi perkara dalam kasus ini. 
1. Bowo dan dua orang lain jadi 
tersangka KPK menetapkan Bowo 
sebagai tersangka. Selain dia, KPK juga 
menjerat pihak swasta dari PT Inersia, 
Indung, dan Marketing Manager PT 
Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty 
Winasti. 
Bowo diduga sebagai penerima suap. 
Indung diduga perantara penerimaan 
suap. Sementara, Asty diduga pemberi 
suap. "KPK meningkatkan status 
penanganan perkara ke penyidikan 
dengan tiga orang tersangka," ujar Wakil 
Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam 
konferensi pers di Gedung Merah Putih 
KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019) 
malam.
 2. Bowo diduga terima suap Bowo 

KPK Tangkap Tangan Bowo Sidik

Tanah Air

diduga sudah menerima uang sebanyak 
enam kali dengan nilai mencapai Rp 221 
juta dan 85.130 dollar Amerika Serikat. 
Basaria menjelaskan, penerimaan ini 
berawal dari perjanjian kerja sama 
penyewaan kapal PT HTK yang sudah 
dihentikan.
"Terdapat upaya agar kapal-kapal PT HTK 
dapat digunakan kembali untuk 
kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk 
Indonesia. Untuk merealisasikan hal 
tersebut, PT HTK meminta bantuan BSP 
(Bowo), anggota DPR RI," kata Basaria. 
Basaria melanjutkan, tanggal 26 Februari 
2019, dilakukan penandatanganan nota 
kesepahaman antara PT Pupuk Indonesia 
Logistik (PILOG) dan PT HTK. "BSP 
diduga meminta fee kepada PT HTK atas 
biaya angkut yang diterima sejumlah 2 
dollar Amerika Serikat per metrik ton," 
kata Basaria. Ia diduga menerima uang di 
berbagai tempat, seperti rumah sakit, 
hotel, dan kantor PT HTK.   
3. Uang Rp 8 Miliar dalam 400.000 
amplop Saat OTT berjalan, tim KPK 
mengunjungi salah satu titik di Jakarta 
dan mengamankan uang sekitar Rp 8 
miliar. Uang itu merupakan pecahan Rp 
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50 ribu dan Rp 20 ribu yang disimpan 
dalam amplop. KPK menghitung ada 
400.000 amplop uang yang disimpan 
dalam 84 kardus. 
 "Tim bergerak menuju ke sebuah 
kantor di Jakarta untuk 
mengamankan uang 
sekitar Rp 8 miliar dalam 
pecahan Rp 20 ribu dan Rp 
50 ribu yang telah 
dimasukkan dalam amplop-
amplop pada 84 kardus," 
kata Basaria. 
4. Diduga untuk "Serangan 
Fajar" sebagai caleg Uang 
tersebut diduga merupakan 
penerimaan suap dan 
gratifikasi Bowo. Uang itu 
diduga dipersiapkan untuk 
dibagikan kepada warga 
atau kerap diistilahkan 
dengan "serangan fajar" 
terkait pencalonannya 
sebagai calon anggota 
legislatif di Pemilu 2019. 
"Jadi, BSP (Bowo) memang menjadi 
caleg, dia calon untuk daerah Jawa 
Tengah II. Apakah ini untuk dirinya 
sendiri atau yang lainnya? 
Untuk sementara dari hasil 
pemeriksaan tim kita beliau (Bowo) 
mengatakan ini memang dalam rangka 
kepentingan logistik pencalonan dia 
sendiri," ujarnya. "Dia diduga telah 
mengumpulkan uang dari sejumlah 
penerimaan-penerimaan yang 
dipersiapkan untuk serangan fajar 

pada Pemilu 2019 nanti," lanjut Basaria. 
5. Telusuri sumber penerimaan lain 
Berdasarkan penelusuran KPK, Bowo 
diduga tak hanya menerima uang dari 
pihak PT HTK. "Hasil pemeriksaan 
seme ntara ini tidak semuanya dari 

PT HTK. Nanti dari mana 
kepastiannya masih dalam 
pengembangan. Ada 
penerimaan lain lagi, tapi 
sudah barang tentu belum 
bisa kami informasikan 
sekarang," kata Basaria. Hal 
senada juga ditegaskan Juru 
Bicara KPK Febri Diansyah. 
KPK menduga, ada dua 
sumber penerimaan uang. 
Pertama diduga berkaitan 
dengan commitment fee 
untuk membantu pihak PT 
HTK menjalin kerja sama 
penyewaan kapal dengan 
PT PILOG. Penyewaan itu 
terkait kepentingan 
distribusi. Kedua, KPK 

menduga ada penerimaan dari sumber 
lain oleh Bowo, terkait jabatannya sebagai 
anggota DPR. Saat ini, KPK masih 
menelusuri lebih lanjut sumber 
penerimaan lain tersebut.. "Jadi suapnya 
spesifik terkait dengan kerja sama 
pengangkutan untuk distribusi pupuk. 
Sedangkan Pasal 12B (pasal gratifikasi) 
adalah dugaan penerimaan yang 
berhubungan dengan jabatan dan 
berlawanan dengan tugasnya sebagai 
penyelenggara negara," kata Febri 

Perdana Menteri Inggris Theresa May 
akan membuat tawaran baru dalam 
perundingan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa (Brexit) setelah proposal 
perceraian yang disampaikannya ditolak 
dua kali oleh 
parlemen. 
Tawaran baru 
akan diberikan 
dalam 
pemungutan 
suara parlemen 
ketiga yang 
akan digelar 
Jumat 
(30/3).Tawaran 
baru diberikan 
sebagai dalam 
upaya baru 
untuk 
menghindari 
perpecahan dalam perpisahan Inggris 
dengan dari Uni Eropa. Tawaran dibuat 
sehari setelah ia membuat janji akan 
mengundurkan diri jika proposal Brexit 
diterima. Janji perdana menteri tersebut 
sebenarnya bertentangan dengan 
tekadnya untuk mencoba menjaga 
ekonomi Inggris dan kejatuhan pound 
pasca-Brexit memisahkan Inggris dari 
Uni Eropa."Saya mendorong semua 
anggota parlemen untuk mendukungnya 
dan memastikan bahwa kami 
meninggalkan Uni Eropa, memberi 
orang dan bisnis kepastian yang mereka 
butuhkan," katanya kepada anggota 
parlemen seperti dikutip dari AFP, Jumat 
(29/3). Tapi ia tak menyampaikan 
tawaran baru tersebut.
 Musyawarah parlemen Inggris yang 
mengambil alih pembahasan 
persyaratan untuk keluar dari Uni Eropa 
(Brexit) buntu. Proses pemungutan 
suara tidak berhasil meraih mayoritas 
setelah parlemen menolak seluruh opsi 
yang dibahas.Pasalnya, delapan 
persyaratan Brexit yang dibahas di 
parlemen sama sekali tidak ada yang 
disetujui. Yang nyaris disepakati hanya 
soal upaya negosiasi secara permanen 
dan menyeluruh antara bea cukai Inggris 

PM Inggris Berikan Tawaran Baru

Internasional 

dan Uni Eropa.Selain soal bea cukai, 
usulan persyaratan Brexit yang juga 
nyaris disetujui adalah soal perlunya 
diadakan referendum untuk 
mengkonfirmasi untuk setiap 

kesepakata
n Brexit. 
Usulan ini 
didukung 
268 anggota 
parlemen, 
dan ditolak 
295 anggota 
lainnya.Usul 
soal Brexit 
yakni 
mempertaha
nkan Inggris 
sebagai 
anggota 
Asosiasi 

Perdagangan Bebas Eropa (Efta) 
Kawasan Ekonomi Eropa (EEA) juga 
hanya didukung 188 anggota parlemen, 
dan 283 menolak.Untuk mengatasi 
masalah itu, May mengeluarkan janji; 
akan mengundurkan diri bila proposal 
Brexit diterima. "Saya tahu ada keinginan 
untuk pendekatan baru - dan 
kepemimpinan baru - dalam fase kedua 
negosiasi Brexit dan saya tidak akan 
menghalangi hal itu," kata May.Upaya 
May tersebut mendapatkan dukungan 
dari mantan Menteri Luar Negeri Boris 
Johnson. Ia mengatakan sekarang akan 
mendukung perdana menteri. 
"Atas nama 17,4 juta orang yang memilih 
Brexit dalam referendum 2016 yang 
sangat memecah belah," katanya.Tetapi 
oleh oposisi Partai Buruh janji May 
tersebut hanya menciptakan lebih banyak 
ketidakpastian dan pertanyaan tentang 
siapa yang akan memimpin pembicaraan 
perdagangan yang akan menentukan 
hubungan UE-Inggris untuk beberapa 
dekade mendatang."Ini bahkan lebih dari 
penutup mata Brexit," kata juru bicara 
Buruh Brexit Keir Starmer. "Kami 
sekarang tahu bahwa hasil hubungan kita 
di masa depan dengan UE tidak akan 
ditentukan olehnya," katanya.
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akan diberikan 
dalam 
pemungutan 
suara parlemen 
ketiga yang 
akan digelar 
Jumat 
(30/3).Tawaran 
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Provinsi Quebec, Kanada, Kamis 
(28/3/2019), mengungkap rencana baru 
untuk melarang para pelayan publik 
memngenakan simbol-simbol religius. 
Nantinya, para pelayan publik tak boleh 
mengenakan hijab, kalung salib, dan  
yarmulke atau kopiah Yahudi. 
Para pelayan publik yang menjadi 
sasaran aturan baru ini adalah polisi, 
guru, dan posisi lain di jajaran 
pemerintahan. Aturan ini diharapkan 
bisa diterapkan pada Juni mendatang, 
apalagi pemerintahan Menteri Utama 
Francois Legault kini menguasai 
mayoritas kursi di parlemen Quebec. 
Namun, rencana ini sudah mendapat 
kritikan dari PM Justin Trudeau, meski 
dia menyampaikannya dengan cara 
halus. "Bagi saya, tidak terpikirkan jika 
sebuah masyarakat bebas akan 
melegitimasi diskriminasi terhadap 
seseorang dengan berbasis agama," 
ujar Trudeau.
 Hal sama disampaikan wali kota 
Montreal Valerie Plante yang khawatir 
rencana ini akan membuat kelompok 
minoritas merasa hak asasi mereka tak 
dihargai. 
"Hal terpenting adalah, proses sekular 
dalam pembuatan undang-undang ini, 
bukan memaksa orang melepaskan diri 
dari ciri keagamaannya," ujar Plante. Di 
sisi lain, serikat pekerja guru 
mengatakan, tidak akan memaksakan 
undang-undang baru ini. 
Sedangkan, para pakar dan pengacara 
pemerintah sudah mengantisipasi jika 
undang-undang ini akan ditentang 
karena berlawanan dengan Piagam 
Kanada soal kebebasan beragama 
warga negeri itu. Pemerintah Quebec 
sendiri sudah memastikan akan 
menghilangkan klausul konstitusional 
yang jarang digunakan untuk 
menghindari perlawanan terhadap 
undang-undang baru ini. 
"Beberapa kalangan menganggap kami 
melangkah terlalu jauh, tetapi sebagian 
lainnnya tidak. Dan kami yakin bisa 
menciptakan keseimbangan," kata 

Quebec Akan Larang Penggunaan Simbol Agama

Menteri Imigrasi Quebec Simon Jolin-
Barette. Pemerintah mengatakan, langkah 
ini menegaskan langkah Quebec 
memisahkan diri dari urusan agama sejak 
setengah abad lalu. 
Ketika itu pemerintah Quebec menolak 
pengaruh Gereja Katolik di dalam dunia 
politik lokal. 
Undang-undang sekularisme itu 
menegaskan aturan yang sebelumnya 
sudah dijalankan pemerintah Quebec 
yaitu tidak memberikan layanan kepada 
warga yang mengenakan cadar. Langkah 
ini dianggap sebagai diskriminasi 
terhadap para imigran Muslim. 
Namun, Simon Jolin-Barette menolak 
anggapan itu. 
"Semua dilakukan semata untuk 
meningkatkan keamanan dan 
keselamatan dengan memiliki akses untuk 
memverifikasi identitas seseorang yang 
meminta layanan pemerintah," ujar Jolin-
Barette. Kedua langkah ini ditambah 
pengetatan imigrasi, merupakan janji 
Francois Legault dalam kampanyenya 
tahun lalu.
 Janji itu menyusul perdebatan sengit soal 
sekularisme dan kebebasan beragama 
yang terpengaruh diskursus yang sama di 
Perancis. Apalagi Perancis dan delapan 
negara lain di Eropa sudah menerapkan 
larangan keras terhadap berbagai simbol 
keagamaan.
 "Kami akan berusaha untuk 
mempersatukan warga," kata Legault 
sebelum mengajukan rancangan undang-
undang ini.
 "Hal ini harus menjadi tujuan semua 
orang dalam perdebatan beberapa pekan 
ke depan. Kami hanya merespon apa 
yang diinginkan sebagian besar warga 
Quebec," tambah Legault. 
Di sisi lain, kelompok oposisi menuding 
pemerintah terlalu terburu-buru ingin 
mengesahkan undang-undang ini. Politisi 
Partai Liberal Helene David mengatakan, 
tak cukup waktu yang disediakan untuk 
membahas dampak undang-undang ini 
terhadap kehidupan bersama sebagai 
satu komunitas. 

Internasional
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Dua orang tewas dan dua orang lainnya 
luka kritis dalam insiden penembakan 
brutal saat jam-jam sibuk di Seattle, 
Amerika Serikat (AS). Seorang pria 
bersenjata melepas tembakan ke arah 
dua pengendara mobil dan sebuah bus 
sebelum memicu tabrakan dan 
berupaya 
kabur dengan 
mobil curian. 
Dituturkan 
kepolisian 
setempat, 
seperti 
dilansir 
Reuters, 
Kamis 
(28/3/2019), 
insiden ini 
berawal saat 
pelaku 
berjalan 
mendekati 
seorang 
pengendara 
mobil di 
sebuah 
persimpangan 
jalan di 
Seattle 
bagian timur 
laut. Pelaku langsung menembak 
seorang wanita yang sedang 
mengemudikan mobil tersebut. 
Setelah itu, pelaku bergerak ke jalanan 
dan melepas tembakan ke sebuah bus 
yang ada di dekatnya. Sopir bus terkena 
tembakan, namun berhasil 
membelokkan laju bus dan menjauh 
dari pelaku. Insiden ini terjadi saat jam-
jam sibuk lalu lintas setempat pada 
Rabu (27/3) waktu setempat.
Tidak berhenti sampai di situ, pelaku 
kemudian mendekati satu pengendara 
mobil lainnya dan melepas tembakan 
hingga menewaskan pengendara itu.
Otoritas setempat belum menjelaskan 
soal motif yang memicu penembakan ini 
dan jenis senjata yang dipakai pelaku. 
Pelaku yang identitasnya belum 
diungkap ke publik ini, berhasil 

Penembakan Di Seattle, 2 Tewas

ditangkap polisi usai beraksi. Dengan 
pengawalan ketat, pelaku kini sedang 
menjalani perawatan medis di rumah sakit 
setempat untuk luka-luka yang 
dideritanya. Luka-luka itu tidak 
membahayakan nyawanya. 
Kepolisian setempat menyebut satu orang 

tewas akibat 
tembakan 
pelaku dan satu 
orang lainnya 
tewas dalam 
tabrakan yang 
disebabkan 
oleh pelaku. 
Kedua korban 
tewas berjenis 
kelamin laki-
laki. Dua orang 
lainnya, 
termasuk sang 
sopir bus, 
mengalami 
luka-luka. 
Otoritas transit 
Metro di King 
County 
menyatakan 
sopir bus itu 
telah 
mengaktifkan 

peringatan darurat usai terkena 
tembakan. Tidak ada satupun dari 12 
penumpang yang ada di dalam bus yang 
mengalami luka-luka. 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump 
akan menggelar pertemuan dengan 
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di 
Washington bulan depan. Rencana ini 
dilakukan setelah pertemuan Trump 
dengan pemimpin Korea Utara Kim 
Jong-un 
berakhir 
dengan jalan 
buntu.
Moon, yang 
telah 
membuat 
hubungan 
Korsel dan 
Korut 
kembali 
menghangat
, berperan 
sebagai 
perantara 
antara 
Trump 
dengan Kim 
Jong-un. 
Sebagaimana diketahui, Trump 
berkeras agar Korut menghentikan 
program nuklirnya secara total 
sementara pihak Korut belum 
merealisasikannya sampai sekarang.
Rencananya, Moon akan berkunjung ke 
Washington selama dua hari mulai 10 
April mendatang, sebagaimana 

Trump Akan Bertemu Presiden Korsel

Amerika

diungkapkan oleh pejabat dari 
kepresidenan Korsel, Blue House.
"Kedua pemimpin akan melakukan 
pembicaraan mendalam untuk 
mengoordinasikan sikap mereka tentang 
pembentukan rezim perdamaian di 

Semenanjung 
Korea melalui 
denuklirisasi 
menyeluruh," 
kata Sekretaris 
Pers Senior 
Kepresidenan, 
Yoon Do-han, 
dikutip dari 
Channel News 
Asia, Jumat 
(29/3).
Sampai saat ini, 
hubungan 
antara AS dan 
Korsel masih 
memanas, 
meski kedua 

pemimpin telah bertemu untuk 
membahas perdamaian. Awal bulan ini, 
Korut tiba-tiba menarik stafnya keluar dari 
kantor penghubung antar-Korea, tetapi 
para pejabat itu kembali beberapa hari 
kemudian.Kembalinya para pejabat itu 
terjadi setelah Trump memutuskan untuk 
menarik sanksi tambahan terhadap 
Korut.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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laki. Dua orang 
lainnya, 
termasuk sang 
sopir bus, 
mengalami 
luka-luka. 
Otoritas transit 
Metro di King 
County 
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Presiden Amerika Serikat Donald Trump 
akan menggelar pertemuan dengan 
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di 
Washington bulan depan. Rencana ini 
dilakukan setelah pertemuan Trump 
dengan pemimpin Korea Utara Kim 
Jong-un 
berakhir 
dengan jalan 
buntu.
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menghangat
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antara 
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Trump Akan Bertemu Presiden Korsel

Amerika
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mengoordinasikan sikap mereka tentang 
pembentukan rezim perdamaian di 

Semenanjung 
Korea melalui 
denuklirisasi 
menyeluruh," 
kata Sekretaris 
Pers Senior 
Kepresidenan, 
Yoon Do-han, 
dikutip dari 
Channel News 
Asia, Jumat 
(29/3).
Sampai saat ini, 
hubungan 
antara AS dan 
Korsel masih 
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meski kedua 

pemimpin telah bertemu untuk 
membahas perdamaian. Awal bulan ini, 
Korut tiba-tiba menarik stafnya keluar dari 
kantor penghubung antar-Korea, tetapi 
para pejabat itu kembali beberapa hari 
kemudian.Kembalinya para pejabat itu 
terjadi setelah Trump memutuskan untuk 
menarik sanksi tambahan terhadap 
Korut.
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Paus Fransiskus akhirnya memberi 
penjelasan soal video yang viral di 
media sosial, memperlihatkan dia 
menghindari cincinnya dicium orang 
lain. Juru bicara Vatikan Alessandro 
Gisotti mengatakan pada Kamis 
(28/3/2019), alasan paus menarik 
tangannya saat orang lain ingin 
mencium cincinnya ternyata cukup 
sederhana. Dia mengatakan, paus tidak 
ingin menyebarkan kuman. Sementara, 
banyak kritikan yang mengecam 
tindakan paus tersebut. "Bapa Suci 
memberi tahu saya, motivasinya sangat 
sederhana yaitu kebersihan," kata 
Gisotti, seperti diwartakan NBC News. 
"Dia ingin menghindari risiko penularan 
bagi orang-orang, bukan untuk dirinya," 
ujarnya. Tradisi mencium cincin seorang 
uskup atau paus telah terbentuk sejak 
berabad-abad lalu sebagai tanda 
hormat dan kepatuhan. "Anda semua 
tahu, dia memiliki kegembiraan yang 
besar dalam bertemu dan merangkul 
orang-orang, dan dipeluk oleh mereka," 
kata Gisotti. Sebelumnya, pada video 
yang berdurasi hampir dua jam 
memperlihatkan momen ketika Paus 
Fransiskus melayani umat di kota 
Loreto pada Senin (25/3/2019). Umat 
berbaris untuk bersalaman dengannya. 
Saat itu, tercatat ada sekitar 41 orang 

yang membungkuk dan mencium cincin 
kepausan. Bahkan, ada 9 orang umat 
yang tidak hanya sekadar mencium 
cincin, namun juga memeluk Paus 
Fransiskus. Satu biarawan bahkan 
mencium kedua tangannya. Setelah 10 
menit pertama, sikap Paus berubah 
seiring dengan antrean yang semakin 
cepat. Sekitar 53 detik, Paus Fransiskus 
mulai menghindari cincin di tangannya 
dicium. Ada sekitar 19 kali Paus asal 
Argentina itu menarik tangannya saat 
hendak dicium. Ada juga salah satu 
umat yang tidak beruntung dan pada 
akhirnya mencium tangannya sendiri.

Alasan Paus Tolak Cincinnya Dicium
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