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Meskipun pandemi corona melanda 
Indonesia. Pembangunan infrastruktur 
terus jalan tidak berhenti. Infrastruktur 
merupakan bagian dari negara maju. 
Jadi meskipun corona mewabah 
infrastruktur tidak boleh berhenti. Tol 
terpanjang ketiga di Indonesia bukan 
ada di Jawa. Namun ada di Sumatera. 
Jokowi sudah meresmikan tol 
Pekanbaru, Dumai dan Riau untuk 
rakyat yang tinggal di daerah tersebut. 

Di tengah pandemi covid 19 yang 
merajalela, Jokowi masih sempat untuk 
mengurus infrastruktur yang merupakan 
jalur penting dan pembuluh darah yang 
semakin diharapkan untuk membangun 
perekonomian negara ini. Presiden Joko 
Widodo meresmikan jalan tol Trans-
Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai, Jumat 
(25/9/2020). Peresmian Tol Pekanbaru-
Dumai sepanjang 131 kilometer dilakukan 
oleh Presiden Joko Widodo melalui 

Presiden Jokowi
Meresmikan 

Jalan Tol Dumai - Riau
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teleconference atau virtual di Istana 
Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 
Jumat (25/9/2020). Karena pandemi 
Covid-19, Jokowi memilih melakukan 
peresmian dari Istana Kepresidenan, 
Bogor. Peresmian tersebut ditandai 
dengan penandatanganan prasasti 
yang dilakukan oleh Jokowi didampingi 
Wali Kota Dumai Zulkifli AS dan Direktur 
Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi 
Harto. Sementara Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono, Gubernur Riau Syamsuar 
berada di pintu tol Dumai bersama 
anggota DPR RI komisi V Syahrul Aidi, 
Wakil Gubernur Riau, Pimpinan DPRD 

Provinsi Riau, Forkopimda, Bupati dan 
wakil Bupati, Komisaris Hutama Karya, 
tokoh adat dan tokoh agama, sekitar 
pukul 14.00 WIB, Jumat (25/9/2020). 
Meski begitu, Jokowi tetap mengenakan 
helm dan rompi proyek layaknya para 
pejabat yang berada di lokasi jalan tol. 
Layar di belakang Jokowi juga 
menampilkan gambar dari GT Dumai 
sehingga membuat Jokowi seolah hadir 
langsung di lokasi. Dalam sambutannya, 
Jokowi meyakini ruas tol Pekanbaru-
Dumai ini akan meningkatkan konektivitas 
di Provinsi Riau yang berujung pada 
perbaikan ekonomi. "Dengan mengucap 

bismillahirrahmanirrahim. Saya resmikan 
Jalan Tol Pekanbaru-Dumai hari ini," 
tegas Jokowi. Jokowi mengatakan, Tol 
Pekanbaru-Dumai dapat dioperasikan 
secara penuh dan dimanfaatkan untuk 
kegiatan produktif, baik masyarakat Riau 
maupun masyarakat yang melintasi 
Pulau Sumatera. Tol Pekanbaru-Dumai 
merupakan bagian dari Jalan Tol Trans-
Sumatera ( JTTS) sepanjang 2.878 
kilometer yang membentang dari 
Lampung hingga Aceh sebagai koridor 
utama. Pemerintah menugaskan PT 
Hutama Karya (Persero) melalui 
Peraturan Presiden (Perpres) nomor 100 
Tahun 2014 yang kemudian 
diamandemen dengan Perpres Nomor 
117 Tahun 2015 untuk membangun 
JTTS. Terdapat 24 ruas yang akan 
dibangun dengan target penyelesaian 
dan operasional pada Tahun 2024 
mendatang. Jokowi melanjutkan, 
kehadiran Tol Pekanbaru-Dumai akan 
meningkatkan konektivitas antara Ibu 
Kota Provinsi Riau dan Kota Dumai 
sebagai kota pelabuhan dengan industri 
perminyakan dan agrobisnis maju, 
kawasan industri, dan perkebunan 

lainnya. Tol tersebut dapat 
mempersingkat jarak tempuh Kota 
Pekanbaru-Dumai dari 200 kilometer 
jika melewati jalan nasional menjadi 
131 kilometer saja. "Dengan kondisi 
ini, truk-truk pengangkut sawit, 
pengangkut minyak, angkutan logistik, 
angkutan penumpang, akan lebih 
efisien dari segi waktu maupun segi 
biaya," papar Jokowi. Presiden juga 
berpesan kepada Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) dan masyarakat Riau untuk 
memanfaatkan jalan tol tersebut 
sebaik-baiknya untuk 
mengembangkan peluang usaha, 
sarana pemerataan, dan 
kesejahteraan masyarakat. Jokowi 
mengaku telah mendapat laporan 
bahwa keberadaan tol ini telah 
mengundang minat investor. “Saya 
mendapatkan laporan bahwa 
keberadaan jalan tol ini sudah 
mengundang minat investasi untuk 
mengembangkan usaha di sekitar jalur 
tol ini,” katanya. Dia menuturkan 
bahwa investor berminat untuk 
membangun kawasan industri hingga 
fasilitas pariwisata. “Seperti 
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membangun kawasan industri yang ini 
akan membuka lapangan pekerjaan. 
Mengembangkan perumahan juga akan 
membuka lapangan pekerjaan. 
Kemudian mengembangkan fasilitas 
pariwisata yang ini juga akan membuka 
lapangan pekerjaan,” ungkapnya. 
“Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi 
baru ini, tentu akan meningkatkan 
aktivitas perekonomian wilayah. Dan 
sekali lagi membuka lapangan kerja 
yang lebih banyak lagi bagi anak-anak 
muda kita,” ujarnya. Jokowi 
menekankan bahwa minat para 
investor ini harus direspon secara 
cepat. Sehingga dapat mendukung 

pengembangan daerah. Diharapkan 
pemda dan masyarakat dapat merasakan 
manfaat yang lebih banyak dari 
keberadaan infrastruktur yang dibangun 
pemerintah,” pungkasnya. Sementara itu, 
Executive Vice President Corporate 
Secretary Hutama Karya Muhammad 
Fauzan mengatakan, jalan tol ini juga 
merupakan simpul dari berbagai kawasan 
produktif. "Kami harap ini dapat 
mendukung pertumbuhan ekonomi, 
memangkas jarak tempuh, biaya logistik 
dan tentunya menciptakan pusat-pusat 
ekonomi baru di Pulau Sumatera," ujar 
Fauzan dalam keterangannya, Kamis 
(24/9/2020). Berikut fakta seputar Jalan 
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- Seksi 1 (Pekanbaru-Minas) 
sepanjang 9,5 kilometer

Tol Pekanbaru-Dumai:

Tol Pekanbaru-Dumai dirancang 
sepanjang 131 kilometer, mulai 
dikerjakan pada 2016.

Hutama Karya membenamkan 
investasi untuk membangun Tol 
Pekanbaru-Dumai senilai Rp 16,21 
triliun. Masa konsesi 40 tahun.

1. Panjang jalan

2. Nilai investasi

3. Terbagi dalam enam seksi tol
Tol Pekanbaru-Dumai mencakup enam 
seksi tol yaitu:

- Seksi 2 (Minas-Kandis Selatan) 
sepanjang 24,1 kilometer
- Seksi 3 (Kandis Selatan-Kandis Utara) 
sepanjang 16,9 kilometer

4. Fasilitas
Tol ini dilengkapi dengan tujuh Gerbang 
Tol dan lima pasang Tempat Istirahat dan 
Pelayanan (TIP) atau rest area.
TIP terbagi menjadi dua tipe, yakni:

- Seksi 4 (Kandis Utara-Duri Selatan) 
sepanjang 26,5 kilometer
- Seksi 5 (Duri Selatan-Duri Utara) 
sepanjang 29,45 kilometer, dan
- Seksi 6 (Duri Utara- Dumai) sepanjang 
25,05 kilometer.
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Terdapat empat terowongan 
(underpass) perlintasan gajah sebagai 
bentuk harmonisasi infrastruktur 
dengan alam. Terowongan gajah 
disiapkan dengan bentang 25 hingga 
45 meter dan tinggi 5,1 meter serta 
tanaman hijau agar menyerupai habitat 
asli. Terowongan ini dibangun di Seksi 
IV Kandis Utara–Duri yang melintasi 
Kawasan Suaka Margasatwa Balai 
Raja dan Siak Kecil. Kandis Utara-Duri 

- Tipe B yang terletak di KM 64 dan KM 
13 (arah Pekanbaru).
5. Underpass perlintasan gajah

- Tipe A yang terletak di KM 14,5, KM 
45, dan KM 82, dan

merupakan koridor perlintasan Gajah 
Sumatera dengan jumlah populasi sekitar 
50 ekor.

Sesuai Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol 
(PPJT), tarif yang diusulkan PT Hutama 
Karya (Persero) selaku badan usaha jalan 
tol (BUJT) sebesar Rp 900 per kilometer.
Gubernur Riau mengucapkan terimakasih 
kepada Presiden Joko Widodo karena 
berkenan membangun dan meresmikan 
Jalan Tol Pekanbaru-Dumai. “Atas nama 
masyarakat Provinsi Riau kami 
mengucapkan terimakasih sebesar-
besarnya kepada Bapak Presiden RI Joko 
Widodo yang telah berkenan membangun 

6. Tarif yang diusulkan
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dan meresmikan jalan tol Pekanbaru-
Dumai,” kata Syamsuar di Pekanbaru. 
Syamsuar menjelaskan Kota Dumai 
merupakan pelabuhan utama yang 
menjadi kunci ekspor dan impor. Baik 
komoditi yang berasal dari Riau 
maupun provinsi tetangga menuju 
Selat Malaka dengan tujuan Singapura, 
Malaysia maupun negara lainnya. 
“Pelabuhan Dumai juga didesain 
sebagai pelabuhan antar negara yaitu 
dengan diresmikannya Roro Dumai-
Melaka sebagai hasil kesepakatan 
Indonesia-Malaysia-Thailand,” katanya. 
Dengan diresmikannya jalan tol ini 
akan mendukung kelancaran arus 
ekspor dan impor sehingga mendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional dan 
daerah. Menurut Syamsuar, 
pembangunan Jalan Tol Permai turut 
dimanfaatkan untuk pengembangan 
kepariwisataan di Pulau Rupat yang 
merupakan pulau terluar. Pulau Rupat 
telah ditetapkan oleh pemerintah 
sebagai kawasan strategis pariwisata 
nasional. Terdapat pantai pasar yang 
indah sepanjang 24 km dan langsung 

berhadapan dengan Selat Malaka. Saat 
ini sudah ada penyeberangan dari Dumai 
ke Pulau Rupat yang dibangun oleh 
Pemerintah Provinsi Riau dan telah 
beroperasi setiap hari. “Kami berharap 
Bapak Presiden berkenan memberi 
bantuan untuk pembangunan infrastruktur 
pulau terluar di Pulau Rupat dan 
pengembangan kepariwisataan nya 
menjadi destinasi pariwisata nasional,” 
kata Gubernur. Gubernur berharap 
kepada pengelola jalan tol agar 
pengelolaan rest area diprioritaskan 
kepada pelaku UMKM Riau. Lantaran hal 
ini dapat memperluas lapangan kerja dan 
sekaligus pemanfaatan ekonomi 
masyarakat Riau. Dan menutup pidatonya 
Syamsuar membacakan sebuah pantun : 
Covid-19 wabah mematikan. Jangan 
abaikan protokol kesehatan. Jalan Tol 
Pekanbaru-Dumai jadi kebanggaan. 
Tanda pembangunan Riau semakin 
terdepan. Dalam membangun toll ini PT 
Hutama Karya juga membuat jalan untuk 
para Gajah yaitu dibangunnya jalur 
perlintasan gajah di beberapa lokasi. 
Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto 

menyampaikan bahwa dalam 
pembangunannya, jalan tol ini menjadi 
istimewa karena selain diperuntukkan 
bagi kendaraan roda empat, disediakan 
pula lima perlintasan Underpass 
Perlintasan Gajah (UPG). “Jalan tol ini 
memang melewati habitat gajah di 
Kabupaten Bengkalis. Underpass 
disiapkan agar jalur jelajah gajah tidak 
terputus, dengan demikian biodiversity 
Sumatra akan terpelihara. Untuk 
merancang jalur perlintasan gajah melalui 
underpass tersebut, Hutama Karya 
berkoordinasi dengan Balai Besar 
Konservasi Sumber Daya Alam Riau,” 
ujarnya melalui siaran pers, Jumat 
(25/9/2020). Lintas bawah perlintasan 
gajah di tol Pekanbaru - Dumai 
keseluruhannya berada di seksi 4 (Kandis 
Utara, Duri Selatan) dekat dengan Suaka 
Margasatwa Balai Raja. Adapun, untuk di 
seksi 2 (Minas - Kandis Selatan) terdapat 
pula Jembatan Sungai Takuana yang 
kerap kali disinggahi oleh 13 gajah 
Sumatera karena lokasinya yang tidak 
jauh dari Pusat Pelatihan Gajah Minas di 

Kabupaten Siak. Lintas bawah tol 
Pekanbaru Dumai dapat dilintasi 
hingga seratus ekor gajah. Selain 
akan membuka akses darat dari Kota 
Pekanbaru menuju Kota Dumai dan 
sebaliknya, jalan tol ini diprediksi 
mampu merangsang geliat 
perekonomian di Bumi Lancang 
Kuning. Masyarakat umum resmi 
sudah bisa memakai tol ini kemarin 
sabtu 26 september 2020 dengan 
berbagai keindahan alam yang 
terpampang di hadapan mereka 
sepanjang jalan kiri kanan depan 
belakang dan atas bawah. Pengguna 
jalan tol untuk sementara ini dalam 
masa percobaan bisa melintas tanpa 
harus melakukan pembayaran meski 
memang mereka harus melakukan 
tapping. Bisa kita bayangkan pulau 
terpanjang di Indonesia dihubungkan 
oleh jalan tol yang dibangun dalam 
waktu 2 periode saja. Hal ini adalah 
hal yang tidak pernah bisa dicapai 
oleh Presiden Soeharto dan SBY yang 
juga cuman 2 perode. Padahal Jokowi 
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belum habis masanya. Kalau Soeharto 
mah seluruh dunia sudah tahu kalau 
uangnya dipakai untuk korupsi, 32 
tahun berkuasa yang dipikirkan 
hanyalah keluarganya saja. Tol ini akan 
meningkatkan konektivitas antar ibu 
kota provinsi Riau dengan kota Dumai 
sebagai kota pelabuhan dengan 
industri minyak dan agrobisnis yang 
maju. Harapan dari Jokowi adalah 
membangun negara ini agar jalan tol 
bisa dipakai untuk mempercepat 
transaksi perekonomian dan juga untuk 
tamasya jika Covid 19 sudah selesai. 
Infrastruktur adalah hal yang sangat 
penting untuk dikerjakan di negara ini, 
karena memang negara Indonesia 
merupakan negara kepulauan yang 
sangat perlu dihubungkan dengan 
infrastruktur-infrastruktur yang berkait 
dengan logistik dan transportasi. Tol 
yang nilainya 12 triliun ini juga 
dipercaya memperpendek jarak 
tempuh dari kota Pekanbaru ke Dumai 
dari yang sebelumnya 200 km lebih jika 
lewat jalan nasional, menjadi 131 km 
jika melalui jalan tol ini. Jadi kalau kita 
menggunakan mobil dengan kecepatan 
rata-rata 70 km per jam, yang bisa irit 
sekitar 1 jam. Kalau lebih cepat lagi 
berarti waktunya akan dipotong lebih 
banyak lagi. Selain bangun 

konektivitas, Jokowi juga memperhatikan 
keadaan lingkungan alam di Sumatera, 
mengingat tol tersebut melintasi kawasan 
konservasi cagar alam khususnya gajah. 
Hewan yang dilindungi. Jadi bukan hanya 
masyarakat saja yang bisa menikmati 
nantinya jalur tol Jokowi. Gajah juga 
menikmati. Betapa Jokowi memikirkan 
Indonesia secara utuh, baik dari segi 
konservasi cagar alamnya, sampai kepada 
manusia yang merupakan tujuan tertinggi 
dari kepemimpinan bangsa ini. Kenapa 
gajah? Karena menurut legenda, gajah 
adalah pencipta hutan... The elephants 
created this jungle. Dalam membangun tol 
tersebut, Jokowi tidak memotong jalur 
konservasi hewan tersebut. Melainkan 
Jokowi membangun semacam underpass 
agar jalan tol tersebut tidak memotong 
jalur lintas gajah. Tol dibangun di atas 
lahan konservasi. Hal ini seharusnya bisa 
diapresiasi oleh pecinta margasatwa. 
Karena Indonesia juga merupakan salah 
satu negara yang melindungi hewan 
langka. Proyek tol ini merupakan proyek 
strategis nasional yang dikerjakan pada 
tahun 2016 sampai 2024, dari Aceh 
sampai lampung. Proyek strategis ini 
adalah proyek yang merupakan sub 
proyek dari pembangunan tol sepanjang 
Sumatera. Jadi bahwa apa yang menjadi 
kebijakan Jokowi ini memang benar-benar 

untuk kemaslahatan hidup orang banyak. 
Bukan hanya manusia, tapi alam juga 
mendapatkan perhatiannya. Kita 
berharap besar bahwa Jokowi akan 
memajukan Indonesia bukan hanya di 
Jawa namun di berbagai tempat seperti 
Sumatera, Kalimantan yang terkenal 
dengan hutannya yang begitu indah, 
Sulawesi dengan lanskapnya yang luar 
biasa, Papua yang juga merupakan 
mutiara Ibu Pertiwi. Semoga berita 
peresmian toll Dumai ini bisa dijadikan 
tetesan embun segar di tengah-tengah 
padang gurun dengan segala kisruh 
politik dan polemik yang dimunculkan 
oleh Gatot dan para radikal yang selalu 
bikin rusuh di tanah air. Jokowi berhasil 
membangun negara ini dengan luar 
biasa. Apa yang ia tawarkan tidak muluk-
muluk melainkan hanya memberikan 
mimpi yang selalu di tepati kepada 
rakyatnya. Joko Widodo berhasil 
membuat orang berani bermimpi lebih 
jauh lagi terhadap Indonesia. Jokowi 
berhasil membelah segala keragu-

raguan rakyat karena sudah dikibuli 
oleh Soeharto berpuluh-puluh tahun. 
Jalan tol Trans Sumatera adalah 
sebuah legacy yang akan ditinggalkan 
oleh Jokowi nantinya dan ia akan 
berbangga karena ia pernah memimpin 
negara ini tanpa cacat. Karena memang 
manusia ketika sudah tidak memegang 
jabatan lagi mereka akan diingat 
namanya saja. Coba kita lihat Soeharto 
waktu turun atau tidak menjadi 
presiden, yang diingat apa? Ngeri. 
Takut, diktator, kerusuhan mei. 
Coba lihat SBY waktu lengser, yang 
diingat hanya 3 albumnya saja yang 
enggak jelas itu ditambah partainya 
yang korupsi besar besaran dan juga 
peristiwa kudatuli yang kabarnya ada 
namanya yang dicatat. 
Kita percaya ketika Jokowi selesai 
jabatannya 2 periode yang berakhir 
2024 nanti, yang diingat adalah yang 
baik-baiknya saja. Maju terus pak 
Jokowi, Tuhan dan rakyat beserta 
dengan anda. Amin.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com16
15

TOUR & TRAVEL
TRANSPORTATION

Melayani penjualan tiket
domestik dan internasional

Menyewakan transportasi untuk
perjalanan wisata ke berbagai state di USA

Telp.: 267-235-3359, 267-528-8502
Fax: 215-755-0736

Apa Kata Bintang Anda

Tanah Air

Tanah Air

Info SIP

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

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

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

belum habis masanya. Kalau Soeharto 
mah seluruh dunia sudah tahu kalau 
uangnya dipakai untuk korupsi, 32 
tahun berkuasa yang dipikirkan 
hanyalah keluarganya saja. Tol ini akan 
meningkatkan konektivitas antar ibu 
kota provinsi Riau dengan kota Dumai 
sebagai kota pelabuhan dengan 
industri minyak dan agrobisnis yang 
maju. Harapan dari Jokowi adalah 
membangun negara ini agar jalan tol 
bisa dipakai untuk mempercepat 
transaksi perekonomian dan juga untuk 
tamasya jika Covid 19 sudah selesai. 
Infrastruktur adalah hal yang sangat 
penting untuk dikerjakan di negara ini, 
karena memang negara Indonesia 
merupakan negara kepulauan yang 
sangat perlu dihubungkan dengan 
infrastruktur-infrastruktur yang berkait 
dengan logistik dan transportasi. Tol 
yang nilainya 12 triliun ini juga 
dipercaya memperpendek jarak 
tempuh dari kota Pekanbaru ke Dumai 
dari yang sebelumnya 200 km lebih jika 
lewat jalan nasional, menjadi 131 km 
jika melalui jalan tol ini. Jadi kalau kita 
menggunakan mobil dengan kecepatan 
rata-rata 70 km per jam, yang bisa irit 
sekitar 1 jam. Kalau lebih cepat lagi 
berarti waktunya akan dipotong lebih 
banyak lagi. Selain bangun 

konektivitas, Jokowi juga memperhatikan 
keadaan lingkungan alam di Sumatera, 
mengingat tol tersebut melintasi kawasan 
konservasi cagar alam khususnya gajah. 
Hewan yang dilindungi. Jadi bukan hanya 
masyarakat saja yang bisa menikmati 
nantinya jalur tol Jokowi. Gajah juga 
menikmati. Betapa Jokowi memikirkan 
Indonesia secara utuh, baik dari segi 
konservasi cagar alamnya, sampai kepada 
manusia yang merupakan tujuan tertinggi 
dari kepemimpinan bangsa ini. Kenapa 
gajah? Karena menurut legenda, gajah 
adalah pencipta hutan... The elephants 
created this jungle. Dalam membangun tol 
tersebut, Jokowi tidak memotong jalur 
konservasi hewan tersebut. Melainkan 
Jokowi membangun semacam underpass 
agar jalan tol tersebut tidak memotong 
jalur lintas gajah. Tol dibangun di atas 
lahan konservasi. Hal ini seharusnya bisa 
diapresiasi oleh pecinta margasatwa. 
Karena Indonesia juga merupakan salah 
satu negara yang melindungi hewan 
langka. Proyek tol ini merupakan proyek 
strategis nasional yang dikerjakan pada 
tahun 2016 sampai 2024, dari Aceh 
sampai lampung. Proyek strategis ini 
adalah proyek yang merupakan sub 
proyek dari pembangunan tol sepanjang 
Sumatera. Jadi bahwa apa yang menjadi 
kebijakan Jokowi ini memang benar-benar 

untuk kemaslahatan hidup orang banyak. 
Bukan hanya manusia, tapi alam juga 
mendapatkan perhatiannya. Kita 
berharap besar bahwa Jokowi akan 
memajukan Indonesia bukan hanya di 
Jawa namun di berbagai tempat seperti 
Sumatera, Kalimantan yang terkenal 
dengan hutannya yang begitu indah, 
Sulawesi dengan lanskapnya yang luar 
biasa, Papua yang juga merupakan 
mutiara Ibu Pertiwi. Semoga berita 
peresmian toll Dumai ini bisa dijadikan 
tetesan embun segar di tengah-tengah 
padang gurun dengan segala kisruh 
politik dan polemik yang dimunculkan 
oleh Gatot dan para radikal yang selalu 
bikin rusuh di tanah air. Jokowi berhasil 
membangun negara ini dengan luar 
biasa. Apa yang ia tawarkan tidak muluk-
muluk melainkan hanya memberikan 
mimpi yang selalu di tepati kepada 
rakyatnya. Joko Widodo berhasil 
membuat orang berani bermimpi lebih 
jauh lagi terhadap Indonesia. Jokowi 
berhasil membelah segala keragu-

raguan rakyat karena sudah dikibuli 
oleh Soeharto berpuluh-puluh tahun. 
Jalan tol Trans Sumatera adalah 
sebuah legacy yang akan ditinggalkan 
oleh Jokowi nantinya dan ia akan 
berbangga karena ia pernah memimpin 
negara ini tanpa cacat. Karena memang 
manusia ketika sudah tidak memegang 
jabatan lagi mereka akan diingat 
namanya saja. Coba kita lihat Soeharto 
waktu turun atau tidak menjadi 
presiden, yang diingat apa? Ngeri. 
Takut, diktator, kerusuhan mei. 
Coba lihat SBY waktu lengser, yang 
diingat hanya 3 albumnya saja yang 
enggak jelas itu ditambah partainya 
yang korupsi besar besaran dan juga 
peristiwa kudatuli yang kabarnya ada 
namanya yang dicatat. 
Kita percaya ketika Jokowi selesai 
jabatannya 2 periode yang berakhir 
2024 nanti, yang diingat adalah yang 
baik-baiknya saja. Maju terus pak 
Jokowi, Tuhan dan rakyat beserta 
dengan anda. Amin.



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com 1718

Tanah Air

Amerika

Internasional 

Info SIP

Ada harus meluangkan waktu ekstra 
untuk mengeringkan rambut sebelum 
kepala Anda menyentuh bantal. Sebab 
jika kebiasaan tidur saat rambut masih 
basah dilakukan terus menerus maka 
akan berdampak buruk bagi kesehatan.
Berikut 7 bahaya tidur saat rambut masih 
basah, yang dilansir dari Brightside.

 Kebiasaan tidur dengan rambut basah 
memiliki sejumlah efek samping. Jika 
Anda suka tidur malam, beberapa efek 
samping ini mungkin membuat Anda 
mempertimbangkan untuk mengganti 
rutinitas perawatan rambut Anda.

Bahaya Tidur Dengan Rambut Basah

Saat kita tidur dengan rambut basah, 

Bahaya tidur saat rambut masih basah 
adalah dapat menyebabkan iritasi 
kepala. Pernah mengalami rasa gatal 
dan iritasi pada kulit kepala yang 
mengganggu?
Biasanya kita menyalahkan sampo kita 
untuk itu, tetapi alasan dari perasaan 
tidak nyaman ini mungkin karena 
kebiasaan tidur dengan rambut basah. 
Penyakit kulit kepala, seperti ketombe, 
bisa terjadi saat Anda tidur di atas 
sarung bantal yang lembap.

1. Menyebabkan Iritasi Kulit Kepala
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Sebuah unggahan video menampilkan 
percobaan uang pecahan Rp 75.000 
yang di-scan kemudian memunculkan 
video paduan suara menyanyikan lagu 
“Indonesia Raya” viral di media sosial 
pada Sabtu (26/9/2020). Diketahui, video 
tersebut diunggah oleh akun Twitter 
@repvblikvideo. “Lho…. kok bisa?” tulis 
akun @rebvblikvideo dalam twitnya. 
Dalam video berdurasi 15 detik ini, 
dimunculkan cara men-scan uang 
pecahan Rp 75.000 dengan aplikasi Ivive 
pada ponsel. Saat pengoperasian 
aplikasi, ponsel diarahkan menyorot uang 
Rp 75.000, kemudian muncul video 
paduan suara yang menyanyikan lagu 
“Indonesia Raya”. ” Uang Rp 75.000 
HIDDEN TRICK!!! Watch till the end!!!” 
tulis perekam video.Tak hanya itu, video 
berbeda muncul pada pecahan uang Rp 
100.000 yang dapat dilihat menggunakan 
aplikasi Ivive. Untuk pengoperasian 
aplikasi Ivive pada uang Rp 100.000 ini 
diunggah oleh akun Twitter 
@WhySatriantoro. Hingga kini, unggahan 
viral “hidden trick” pada uang pecahan 

Uang Kertas Rp 75 Ribu Bisa “Nyanyi” Indonesia Raya

Rp 75.000 telah ditonton sebanyak 
35.800 kali dan telah disukai sebanyak 
lebih dari 2.200 kali oleh pengguna 
Twitter lainnya.
Lantas, bagaimana tanggapan Bank 
Indonesia (BI)?
Direktur Eksekutif Departemen 
Komunikasi Bank Indonesia Onny 
Widjanarko mengungkapkan, pihaknya 
tidak membuat konten augmented 
reality (AR) pada uang Rp 75.000. 
“Bank Indonesia tidak membuat konten 
AR di Uang Peringatan Kemerdekaan 
Rp 75.000 (UPK75) ataupun di uang 
rupiah lainnya,” ujar Onny saat 
dihubungi Kompas.com, Sabtu 
(26/9/2020). Ia menjelaskan, AR tidak 
termasuk dalam ciri uang rupiah yang 
diedarkan Bank Indonesia. “Itu 
tekonologi AR bisa terjadi dan 
diterapkan pada berbagai obyek 
apapun tidak hanya uang,” lanjut dia. 
Terkait viralnya unggahan itu, Onny 
menyampaikan, BI akan mempelajari 
lebih lanjut mengenai penggunaan AR 
di UPK75. Sebab, uang rupiah dalam 

lingkungan yang lembab dan hangat 
dapat meningkatkan pertumbuhan 
bakteri.
2. Membuat Rambut Kusut
Bahaya tidur saat rambut masih basah 
selanjutnya yaitu membuat rambut 
menjadi kusut. Rambut basah itu 
rapuh.Jika Anda pergi tidur sebelum 
mengeringkan rambut, rambut bisa 
kusut saat Anda tidur. Di pagi hari, 
rambut Anda akan kusut dan sulit diurai 
dan ini bisa menambah stres rutinitas 
pagi Anda.

Bahaya tidur saat rambut masih basah 
berikutnya adalah dapat membuat sakit 
kepala. Jika Anda pergi tidur dengan 
kepala basah, kemungkinan besar 
Anda akan bangun dengan sakit 
kepala.

3. Dapat Membuat Sakit Kepala

Bahaya tidur saat rambut masih basah 
yang selanjutnya adalah dapat 

4. Rambut Menjadi Keriting

Beberapa ahli perawatan rambut 
mengatakan bahwa tidur dengan 
rambut basah menurunkan suhu tubuh 
dan menyebabkan sakit kepala saat 
tubuh mencoba melakukan 
pemanasan. Spesialis lain percaya 
bahwa tidur dengan rambut dibungkus 
handuk menyebabkan rasa sakit dan 
bahkan dapat mengganggu tidur Anda.

Rambut tipis itu halus dan tidak 
bervolume.
Tidur dengan kepala basah sangat 
merusak jenis rambut ini.
 Itu tidak bisa mendapatkan kembali 
volume dengan mudah, itu sebabnya jika 
Anda secara teratur pergi tidur dengan 
rambut lembab, itu akan membuatnya 
tampak kurang bervolume.
6. Membuat Rambut Bercabang

membuat rambut menjadi keriting. Tidur 
dengan rambut basah tidak akan 
menyebabkan masalah kesehatan yang 
serius, tetapi akan memengaruhi 
penampilan rambut Anda.

Kebiasaan tidur dengan rambut basah 
menjadi salah satu alasan kenapa kamu 
harus sering-sering memotong rambut. 
Karena rambut basah rentan patah, 
membolak-balik saat tidur dapat 
menyebabkan rambut bercabang.

Rambut basah menciptakan gesekan kuat 
terhadap sarung bantal, membuat rambut 
Anda keriting. Meluangkan waktu ekstra 
untuk mengeringkan rambut sebelum tidur 
dapat menghemat uang yang Anda 
keluarkan untuk membeli produk anti 
kusut.

Bahaya tidur saat rambut masih basah 
berikutnya adalah dapat mengurangi 
volume dari rambut itu sendiri. 

5. Mengurangi Volume Rambut

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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percobaan uang pecahan Rp 75.000 
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Presiden Donald Trump menunjuk Amy 
Coney Barrett untuk menggantikan Hakim 
Agung Ruth Bader Ginsburg yang 
meninggal.Dikutip dari AFP, Trump berdiri 
di samping Barrett pada pengumuman 
keputusannya itu di Rose Garden di 
Gedung Putih, sambil menyanjungnya 
sebagai "salah satu pemikir paling 
cemerlang dan paling berbakat" di dunia 
hukum.Meskipun ia sadar keputusannya 
itu akan mendapat tentangan kuat dari 
Partai Demokrat di DPR, ia 
memperkirakan persetujuan yang "sangat 
cepat" dan "lugas" di Senat yang 
didominasi oleh Partai Republik akan 
didapatkan.
Jika mendapat persetujuan, Barrett akan 
mengisi kursi yang ditinggalkan oleh 
almarhum hakim Ruth Bader Ginsburg. 
Keberadaannya di MA kemungkinan 
makin mengarahkan pengadilan ke sayap 

Dengan memudarnya pengaruh kaum 
liberal, pengadilan kemungkinan akan 
makin banyak menghadapi sengketa 
peradilan besar, termasuk soal hak 
aborsi dan jaminan sosial Obamacare, 
hingga perselisihan hasil Pilpres 2020, 
dengan Trump sebagai salah satu 
pesertanya.Trump, yang tertinggal 
jauh dalam berbagai survei, berulang 
kali mengatakan dia kemungkinan 
harus menggugat hasil Pilpres di 
Mahkamah Agung, sambil menuding 
Partai Demokrat, yang mengusung 
pesaingnya, Joe Biden, terkait 
kecurangan.Yel-yel "Isi kursinya!" pun 
telah menjadi nyanyian standar dalam 
rangkaian kampanye Trump.

kanan, dari yang semula unggul 5 
berbanding 4, kini bisa menjadi 
semakin solid ke 6 banding 3.Trump 
sebelumnya telah mengisi dua dari 
sembilan kursi di pengadilan tinggi.

Trump Calonkan Amy Coney Jadi Hakim Agung AS

Fakta menarik soal UPK Rp 75.000
Di sisi lain, uang pecahan Rp 75.000 ini 
memiliki daya tarik tersendiri. Sebab, 
uang Rp 75.000 dicetak secara 

penggunaannya dilindungi undang-
undang. “Namun, kami mengingatkan 
masyarakat untuk berhati-hati dalam 
memperlakukan uang rupiah, karena 
rupiah dilindungi oleh UU, masyarakat 
juga dilarang untuk merusak (atau 
merendahkan kehormatan rupiah 
sebagai simbol negara) sesuai Pasal 
25,” ujar Onny.

terbatas, yakni sebanyak 75 juta lembar 
dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan 
Sri Mulyani Indrawati. Kendati begitu, 
kehadiran uang ini menjadi incaran warga 
Indonesia, termasuk kolektor uang kuno. 
Pada bagian belakang uang tersebut, 
tampak berbagai macam gambar baju adat 
Indonesia. Sisi menarik lain dari uang Rp 
75.000 yakni penyimpanannya tidak boleh 
dilakukan secara sembarangan. Adapun 
penyimpanan paling sederhana dan aman 
yakni dengan dimasukkan ke plastik atau 
bingkai.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 
  Sabtu  : 2pm - 8pm

Kami Juga Menerima Catering Pabrik



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

Internasional 

Tanah Air

Presiden Donald Trump menunjuk Amy 
Coney Barrett untuk menggantikan Hakim 
Agung Ruth Bader Ginsburg yang 
meninggal.Dikutip dari AFP, Trump berdiri 
di samping Barrett pada pengumuman 
keputusannya itu di Rose Garden di 
Gedung Putih, sambil menyanjungnya 
sebagai "salah satu pemikir paling 
cemerlang dan paling berbakat" di dunia 
hukum.Meskipun ia sadar keputusannya 
itu akan mendapat tentangan kuat dari 
Partai Demokrat di DPR, ia 
memperkirakan persetujuan yang "sangat 
cepat" dan "lugas" di Senat yang 
didominasi oleh Partai Republik akan 
didapatkan.
Jika mendapat persetujuan, Barrett akan 
mengisi kursi yang ditinggalkan oleh 
almarhum hakim Ruth Bader Ginsburg. 
Keberadaannya di MA kemungkinan 
makin mengarahkan pengadilan ke sayap 

Dengan memudarnya pengaruh kaum 
liberal, pengadilan kemungkinan akan 
makin banyak menghadapi sengketa 
peradilan besar, termasuk soal hak 
aborsi dan jaminan sosial Obamacare, 
hingga perselisihan hasil Pilpres 2020, 
dengan Trump sebagai salah satu 
pesertanya.Trump, yang tertinggal 
jauh dalam berbagai survei, berulang 
kali mengatakan dia kemungkinan 
harus menggugat hasil Pilpres di 
Mahkamah Agung, sambil menuding 
Partai Demokrat, yang mengusung 
pesaingnya, Joe Biden, terkait 
kecurangan.Yel-yel "Isi kursinya!" pun 
telah menjadi nyanyian standar dalam 
rangkaian kampanye Trump.

kanan, dari yang semula unggul 5 
berbanding 4, kini bisa menjadi 
semakin solid ke 6 banding 3.Trump 
sebelumnya telah mengisi dua dari 
sembilan kursi di pengadilan tinggi.

Trump Calonkan Amy Coney Jadi Hakim Agung AS

Fakta menarik soal UPK Rp 75.000
Di sisi lain, uang pecahan Rp 75.000 ini 
memiliki daya tarik tersendiri. Sebab, 
uang Rp 75.000 dicetak secara 

penggunaannya dilindungi undang-
undang. “Namun, kami mengingatkan 
masyarakat untuk berhati-hati dalam 
memperlakukan uang rupiah, karena 
rupiah dilindungi oleh UU, masyarakat 
juga dilarang untuk merusak (atau 
merendahkan kehormatan rupiah 
sebagai simbol negara) sesuai Pasal 
25,” ujar Onny.

terbatas, yakni sebanyak 75 juta lembar 
dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan 
Sri Mulyani Indrawati. Kendati begitu, 
kehadiran uang ini menjadi incaran warga 
Indonesia, termasuk kolektor uang kuno. 
Pada bagian belakang uang tersebut, 
tampak berbagai macam gambar baju adat 
Indonesia. Sisi menarik lain dari uang Rp 
75.000 yakni penyimpanannya tidak boleh 
dilakukan secara sembarangan. Adapun 
penyimpanan paling sederhana dan aman 
yakni dengan dimasukkan ke plastik atau 
bingkai.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 
  Sabtu  : 2pm - 8pm

Kami Juga Menerima Catering Pabrik



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

iklan nusantara

Iptek

Internasional

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Apa Kata Bintang Anda

Biden pun bereaksi dengan 
mengatakan "Senat tidak boleh 
bertindak" 
terkait 
pengisian 
kursi 
Hakim 
Agung, 
sampai 
Presiden 
baru hasi 
Pilpres AS 
2020 
terpilih.
Partai 
Demokrat 
sendiri 
marah 
dengan 
keputusan 
Trump 
menunjuk calon Hakim Agung dalam 
tempo singkat. Terlebih, mendiang 
Ginsburg, salah satu ikon feminis 
terbesar di Negeri Paman Sam, 

“Mempertimbangkan fakta bahwa calon 
Mahkam
ah 
Agung 
ini dapat 
menjaba
t di 
pengadil
an 
selama 
30 
tahun, 
sangat 
keterlalu
an 
bahwa 
mereka 
(Partai 
Republi
k) ingin 

menyetujuinya dalam waktu kurang dari 
30 hari," kata Senator Dick Durbin, yang 
juga kader Partai Demokrat, kepada 
CNN.

merupakan sekutu tetap sayap kiri.

WA & Text only at : 720.789 - 1331      
Call hub : 215.467 - 4064

Penduduk Lake Jackson, Texas, Amerika 
Serikat telah diimbau agar tidak 
menggunakan air keran karena 
kemungkinan telah terkontaminasi 
mikroba pemakan otak yang mematikan.
Otoritas air setempat memperingatkan 
potensi kontaminasi pasokan airnya ke 
kota hingga rumah bagi sekitar 27.000 
orang oleh mikroba bernama Naegleria 
fowleria.Naegleria fowleria merupakan 
protista yang hidup di air tawar dan 
ditemukan di seluruh dunia. 
Amuba ini biasanya menginfeksi orang 
ketika air yang terkontaminasi masuk ke 
dalam tubuh melalui hidung dan dapat 
berakibat fatal.Delapan komunitas Texas 
diberitahu pada Jumat malam untuk tidak 
menggunakan persediaan air mereka 
untuk alasan apapun, kecuali untuk 
menyiram toilet. 
Namun peringatan itu telah dicabut pada 
Sabtu kemarin untuk semua tempat 
kecuali Lake Jackson.
Komisi Texas untuk Kualitas Lingkungan 

Air Di Texas Terkontaminasi Kuman Mematikan

mengatakan agar penduduk 
menghindari penggunaan air keran 
hingga keadaan telah dipastikan 
membaik.“Kota Jackson harus terus 
menghindari penggunaan air keran 
sampai sistem air telah dibersihkan 
secara memadai dan sampel 
menunjukkan bahwa air tersebut telah 
aman untuk digunakan,” jelasnya, 
demikian dikutip dari BBC, Minggu, 
(27/9).Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit (CDC) juga 
mengatakan, orang tidak dapat 
terinfeksi dengan menelan air yang 
terkontaminasi serta tidak menular.
Namun infeksi ini memiliki gejala 
seperti demam, mual, muntah, leher 
kaku, serta sakit kepala. Bahkan 
sebagian besar meninggal dalam 
waktu seminggu.Belum diketahui 
sampai kapan infeksi tersebut akan 
berlangsung. Diketahui infeksi 
sebelumnya dikonfirmasi di negara 
bagian Florida AS awal tahun ini.
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Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

Untuk pengambilan obat dari Health Center
anda harus kirim foto kartu kuning anda ke
WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Apa Kata Bintang Anda

Gemini May 21 - June 20
Lihatlah orang-orang di sekitar Anda 
yang tak kenal lelah terus berjuang untuk 
meraih masa depan yang lebih baik. 
Abaikan ucapan seseorang yang 
membuat Anda tidak nyaman.Keuangan: 
Banyak pengeluaran yang tak 
terduga.Asmara: Cinta hadir pada saat 
yang tepat. Dialah yang selama ini Anda 
cari.

Aries March 21 - April 19

Sebelum meninggalkan pekerjaan ini, 
cobalah berpikir jernih. Apa yang 
membuat Anda ingin keluar? 
Ketidaknyamanan, kesulitan adaptasi, 
gaji kecil, atau kondisi perusahaan yang 
sulit berkembang? 

Aquarius January 20 - February 18 
Lakukan semua pekerjaan dengan 
sepenuh hati.Keuangan:intip dompet 
dulu.Asmara: Tunggu apa lagi?

Rencana membangun bisnis dengan 
beberapa teman patut segera 
diwujudkan. Persiapkan segala sesuatu 
dengan baik. Ingatlah merintis sesuatu 
dari nol itu tidak gampang, tidak hanya 
butuh kesabaran tapi juga modal. Ada 
kabar baik akhir pekan ini. Keuangan: 
Banyak kegiatan banyak pengeluaran. 
Asmara: Ada banyak godaan cinta. Tetap 
setia pada pasangan.

Pisces February 19 - March 20

Pelajari karakter dan asal-usulnya. Jika 
semua jelas, aman dan cocok dengan 
Anda, baru lanjutkan.Keuangan: Rezeki 
itu kadang datang tidak pernah kita 
duga.Asmara:Hari-hari penuh cinta 
membuat Anda makin bahagia.

Cancer June 21 - July 22

Jika pertimbangannya dua faktor terakhir, 
wajar Anda menginginkan yang lebih 
baik.Keuangan: Ketagihan belanja 
daring.Asmara: Wajah berseri karena 

Tetap jaga cinta sejati itu agar bisa 
bermuara ke jenjang yang lebih tinggi 
dan berakhir bahagia.Keuangan: Jangan 
mudah tergoda promo tiket pesawat. 
Asmara: Saling pengertian dan saling 
melengkapi.
Taurus April 20 - May 20

Tidak perlu buru-buru, wujudkan satu 
per satu agar jelas alurnya.Keuangan: 
Rezeki berlimpah tapi pengeluaran 
harus tercatat.Asmara: Cobalah untuk 
setia agar hidup tenang.

 Libra September 23 - October 22

Scorpio October 23 - November 21
 Masalah yang timbul dari masa lalu itu 
harus segera dituntaskan, jika tidak 
menginginkannya jadi bom waktu yang 
siap meledak setiap waktu. Doa yang 
telah lama Anda panjatkan akan 
segera terwujud.Keuangan:Aman 
terkendali. 

Masih banyak yang harus Anda 
kerjakan agar semua berjalan dengan 
baik.Keuangan: menabung.Asmara: 
Sikap posesif Anda membuat dia lelah. 

Virgo August 23 - September 22

Garap seoptimal mungkin agar 
peluang itu menghasilkan 
keuntungan.Keuangan:Cukup untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-
hari.Asmara: Bahagianya ketika cinta 
bersambut.

Leo July 23 - August 22
cinta.

Usaha yang tengah Anda rintis mulai 
menunjukkan hasil positif. Perlahan 
namun pasti mulai mendatangkan 
keuntungan. Kelola dengan baik usaha 
itu agar terus berkembang. Ada banyak 
teman yang ingin bermitra dengan 
Anda.Keuangan: Kondisi keuangan 
membaik. Bisa ditabung atau 
diinvestasikan dalam bentuk 
emas.Asmara: Perlakuannya membuat 
Anda berbunga-bunga.

Bisa menabung untuk liburan 
Lebaran.Asmara: Jatuh cinta lagi 
membuat hidup Anda bergairah 
lagi.Hari Baik: Jumat.
Sagittarius November 22 - Dec 21

Capricorn December 22 - January 19

Banyak kesuksesan dimulai dari 
langkah kecil. Mereka juga berjuang 
seperti yang tengah Anda 
lakukan.Keuangan: Rezeki dari 
berbagai penjuru. Sisihkan untuk 
ditabung.Asmara: Perhatiannya 
membuat Anda perlahan-lahan luluh.
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menunjukkan hasil positif. Perlahan 
namun pasti mulai mendatangkan 
keuntungan. Kelola dengan baik usaha 
itu agar terus berkembang. Ada banyak 
teman yang ingin bermitra dengan 
Anda.Keuangan: Kondisi keuangan 
membaik. Bisa ditabung atau 
diinvestasikan dalam bentuk 
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Helikopter mewah itu digunakan Firli 
dan keluarga untuk perjalanan dari 
Palembang ke Baturaja dan Baturaja ke 
Palembang, Sumatera Selatan, pada 
Sabtu, 20 Juni 2020 dan perjalanan dari 
Palembang ke Jakarta pada Minggu, 21 
Juni 2020.Helikopter itu menurut 
keterangan Firli digunakan saat 
menengok makam orang tua di 
Baturaja. Helikopter itu disewa Rp7 juta 
per jam. Orang yang mengatur 
penyewaan helikopter adalah ajudan 

Firli Bahuri kena sanksi gara-gara naik 
heli. Dewan Pengawas KPK menjatuhi 
Firli sanksi ringan berupa teguran 
tertulis 2. Ketua KPK itu terbukti 
melanggar kode etik karena memakai 
helikopter milik PT Air Pasifik Utama.

Firli bernama Kevin.

Dalam sidang etik, Kamis (24/9), Ketua 
Majelis Etik Tumpak Hatorangan 
Panggabean menyatakan Firli tidak 
mengindahkan kewajiban dan 
menunjukkan keteladanan seperti diatur 
pasal 4 ayat 1 huruf n dan pasal 8 ayat 1 
huruf f peraturan Dewan Pengawas No 
02/2020 tentang penegakan kode etik 
dan pedoman perilaku KPK.

Penggunaan helikopter itu karena Firli 
ingin segera mengikuti rapat di 
Kementerian Politik, Hukum dan HAM 
(Polhukam) pada Senin, 22 Juni 2020 
seperti yang diminta oleh Luhut Binsar 
Panjaitan.

Ada sejumlah hal yang memberatkan dan 
meringankan dalam perbuatan Firli. Hal 

Kontroversi Firli Bahuri Naik Heli
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helikopter milik PT Air Pasifik Utama.
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Kontroversi Firli Bahuri Naik Heli
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Firli Menerima dan Minta Maaf

yang memberatkan karena Firli tidak 
menyadari pelanggaran yang telah 
dilakukan. Sementara yang 
meringankan adalah Firli belum pernah 
dihukum karena pelanggaran kode etik 
dan pedoman perilaku, kooperatif dan 
memperlancar jalannya persidangan.

Terhadap sanksi tersebut, Firli 
menerimanya. Dia juga meminta maaf 
kepada masyarakat atas ulah yang 
diperbuat. "Saya pada kesempatan ini 
memohon maaf kepada masyarakat 
yang merasa tidak nyaman. Putusan 
terima dan saya pastikan tidak akan 
mengulangi, terima kasih," kata Firli.
Anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar 
saat membacakan keterangan Firli 
mengatakan bahwa Firli merasa tidak 
ada hal yang dilanggar dengan 
menggunakan helikopter tersebut.
"Terperiksa tidak tahu salahnya di 
mana dan tidak pernah berpikir ketika 
naik helikopter ada yang banyak 
menyoroti dan ternyata banyak yang 
menyoroti. Terperiksa merasa hal itu 
tidak merugikan KPK karena tidak 
merugikan kelembagaan KPK," kata 
Artidjo.Namun, menurut Artidjo, Firli 
memohon maaf kepada majelis hakim 
atas perbuatannya tersebut."Tetapi 
terperiksa merasa tidak menghambat 
tugas KPK dan terperiksa tetap bekerja 
dengan baik. Terperiksa tidak berpikir 
bisa saja dilihat orang dan tidak 
merasa risih saat naik helikopter tapi 
kalau makan malam dan main golf 
mungkin saja," kata Artidjo.

Meski begitu, Dewas KPK menyatakan 
tidak menemukan adanya dugaan 
penerimaan gratifikasi atau diskon dari 
helikopter yang digunakan Firli. Hal 
tersebut telah diklarifikasi oleh Firli dan 
pihak PT Air Pasifik Utama."Semua 
yang disampaikan sudah diperiksa 
dalam klarifikasi tidak ditemukan 
adanya pembuktian tentang pertemuan 
antara yang bersangkutan dengan 
seseorang dari pihak penyedia jasa 
penerbangan. Pun pihak penyedia 
sudah memberikan keterangan yang 
jelas bahwa semua itu tidak ada 
pemberian atau fasilitas yang diberikan 

Tak Ada Unsur Gratifikasi

termasuk diskon," kata Tumpak.Dalam 
pertimbangan majelis etik Dewas, 
disebutkan bahwa bukan Firli yang 
menginisiasi penyewaan helikopter, tapi 
ia hanya menyampaikan informasi soal 
helikopter.“Tidak ada perintah langsung 
ke Kevin (ajudan Firli) terkait penyewaan 
heli, tapi secara implisit terperiksa minta 
Kevin untuk mencari informasi maka 
Kevin selaku ajudan pun mencarikan 
informasi tersebut," ungkap 
Tumpak.Kevin lalu mengatakan ada 
helikopter yang disewakan PT Air Pasifik 
Utama dengan sewa Rp7 juta per jam. 
"Lalu terperiksa menyampaikan 'coba 
cek betul harga sewanya berapa dan 
berapa lama penerbangan sampai ke 
sana?' Setelah itu Kevin mengatakan 
lebih cepat durasi waktu perjalanan dari 
Palembang ke Baturaja dibanding hanya 
menggunakan mobil yang butuh waktu 
lebih kurang 5 jam," ujar Tumpak.
Namun, uang sewa sebesar Rp7 
juta/jam menurut Firli tidak diketahui 
apakah diskon atau bukan. "Terperiksa 
mengaku penggunaan helikopter itu 
bukanlah menunjukkan kesombongan 
atau 'life sytle', bukan bertujuan tidak 
menunjukkan gaya hidup terperiksa yang 
berlebih-lebihan, beda cerita kalau 
seminggu sekali sewa pesawat dan 
makan di restoran mewah dan itu tidak 
pernah dilakukan terperiksa," ungkap 
Artidjo.
Berpotensi Rusak Citra KPK
Anggota majelis etik Albertina Ho menilai 
pelanggaran kode etik dan perilaku yang 
dilakukan Firli berpotensi menimbulkan 
pandangan negatif di publik."Sehingga 
berpotensi menimbulkan turunnya 
kepercayaan atau 'distrust' masyarakat 
terhadap terperiksa sebagai Ketua KPK 
dan setidaknya berpengaruh pula 
terhadap pimpinan KPK seluruhnya," 
ungkap Albertina.Menurut Dewas, Firli 
terbukti pelanggaran kode etik dan 
pedoman perilaku pasal 4 ayat 1 huruf m 
Peraturan Dewan Pengawas No 02 
tahun 2020 tentang Penegakan Kode 
Etik dan Pedoman Perilaku KPK yaitu 
"menyadari sepenuhnya bahwa seluruh 
sikap dan tindakannya selalu melekat 
dalam kapasitasnya sebagai Insan 
Komisi" dan pasal 8 ayat 1 huruf f yaitu 

"menunjukkan keteladanan dalam 
tindakan dan perilaku sehari-hari"."Yang 
memberikan dampak menurunnya 
kepercayaan masyarakat terhadap 
terperiksa sebagai Ketua KPK dan 
setidak-tidaknya kepada pimpinan lain. 
Karena terperiksa terbukti melakukan 
pelanggaran kode etik dan pedoman 
perilaku KPK maka harus dinyatakan 
bersalah dan harus dijatuhi hukuman," 
tambah Albertina.
Firli Seharusnya Disanksi Berat
Indonesia Corruption Watch (ICW) 
mengkritik keputusan Dewan Pengawas 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

"Mengingat secara kasat mata 
tindakan Firli Bahuri yang 
menggunakan moda transportasi 
mewah itu semestinya telah memasuki 
unsur untuk dapat diberikan sanksi 
berat berupa rekomendasi agar 
mengundurkan diri sebagai Pimpinan 
KPK," kata Peneliti ICW Kurnia 
Ramadhana.ICW memberikan lima 
catatan atas putusan Dewan 

yang hanya memberikan sanksi ringan 
berupa teguran tertulis kepada Ketua 
KPK, Firli Bahuri. Menurut mereka, 
tindakan Firli menggunakan helikopter 
seharusnya dijatuhi sanksi berat.
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Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

Hiring server part time(tax payer)
for outdoor seating.
call : 267 - 519 - 0209 (2pm - 5pm)

Terima jasa membaiki rumah interior 
dan mebel atau furniture. 
Hub Wijaya .WA  215 - 869 - 5969

Dicari asisten dan penjaga anak.
Tempat tinggal disediakan. 
Gaji $2.000/bulan. 
Dekat Philadelphia.
Hub : 415 - 613 - 8243

Disewakan  apartemen 2 kamar tidur
di South Philly.
Call : 610 - 733 - 6717

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  

We are at 1326  Spurce St Philadelphia
Looking for an experience full time
cashier. Text to apply within : 
Bo (267) 312 - 7304

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

Hiring Laundry Attendant full time
available day or night shift.
Call : 267 - 917 - 1125

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180 Disewakan rumah di 27st dekat Snyder

Ada tempat parkir $1.400/bulan.
Berminat/serius bisa hubungi 
267 - 401 - 2304 ( siang hari )

Are you looking for home improvement 
interior and exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717
(Speak English and Bahasa Indonesia)

Laundromat worker needed.
PT/FT . Call : 267 - 206 - 1260

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745

House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

1717 Mc Clelland st. 2nd floor
1502 Moore st 3rd floor
one room available for rent.
Hub : 215 - 983 - 8810

For rent apartement lantai 3 
$550/month, 14xx Tasker & Broad
Hub : Mickey 215 - 901 - 2264

Dicari kasir full time harus kerja 

weekend. Bayar pajak

Hub : 267 - 438- 3084

p1

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

pabrik roti & packing gaji $9.50 - $10
Driver $12

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

Apartment for rent :
Mckean street and 18 street.
Call : Mr. Lee 267 - 243 - 3180

Sewa apartemen 1 kamar tidur 
dengan semua utilitas termasuk.
19xx Jackson St.
Call : 610 - 733 - 6717

Hubungi 

Hiring!!! cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Disewakan apartemen lt. 2 ($300)
lt.3 ($550) studio. 
14xx Broad & Tasker St.
Call : 215 - 901 - 2264

Kedua, ICW menyebut Dewan 
Pengawas tidak menimbang sama 
sekali pelanggaran etik Firli saat 
menjabat sebagai Deputi Penindakan. 
ICW menuturkan Firli pernah dijatuhkan 
sanksi pelanggaran berat oleh KPK atas 
dugaan melakukan pertemuan dengan 
pihak yang sedang berperkara.
Ketiga, Kurnia menilai Dewan 
Pengawas mengabaikan tindakan Firli 
sebagai rangkaian atas berbagai 
kontroversi yang sempat dilakukan. 
Mulai dari, tidak melindungi pegawai 
saat diduga disekap ketika ingin 
melakukan penangkapan hingga 
pengembalian penyidik KPK Kompol 
Rossa Purbo Bekti.
Keempat, putusan Dewan Pengawas 
terhadap Firli dinilai tidak akan 
mengangkat reputasi KPK yang kian 

Pengawas KPK yang menjatuhkan 
sanksi ringan kepada Firli. Pertama, 
sikap Firli tidak menyadari pelanggaran 
yang telah dilakukan sangat tidak 
masuk akal.
Kurnia mengatakan sebagai Ketua 
KPK, semestinya Firli memahami dan 
mengimplementasikan Peraturan 
Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penegakan Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku KPK. Namun, sikap 
Firli justru tidak menggambarkan sosok 
pemimpin dari lembaga 
antirasuah."Tindakan Firli itu juga 
bersebrangan dengan nilai Integritas 
yang selama ini sering dikampanyekan 
oleh KPK, salah satunya tentang hidup 
sederhana," ucap dia.

terpuruk. Sebab, sanksi ringan itu bukan 
tidak mungkin akan jadi preseden bagi 
pegawai atau Pimpinan KPK lainnya atas 
pelanggaran sejenis.Kelima, Dewan 
Pengawas seharusnya mendalami 
kemungkinan adanya potensi tindak 
pidana suap atau gratifikasi dalam 
penggunaan helikopter tersebut. Dalam 
putusannya, Dewan Pengawas hanya 
menyatakan bahwa menaiki helikopter 
merupakan bagian dari pelanggaran etika 
hidup sederhana.Kontroversi Firli Jadi 
Pelajaran KPK
Ketua Komisi III DPR Herman Herry 
mengatakan pelanggaran kode etik Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Firli Bahuri harus menjadi pelajaran bagi 
lembaga ad hoc tersebut. Dia 
mengingatkan bahwa setiap kerja institusi 
pemberantasan korupsi itu harus  
dijalankan dengan penuh integritas serta 
dalam koridor profesionalisme dan kode 
etik."Keputusan ini harus menjadi 
pelajaran bagi pimpinan dan seluruh 
pegawai KPK untuk lebih berhati-hati 
dalam melaksanakan setiap kerja-kerja di 
KPK," kata Herman.Herman 
menyampaikan apresiasi atas kinerja 
Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam 
mengambil putusan dengan profesional 
dan putusan terhadap Firli itu menjawab 
keraguan publik terhadap kinerja Dewas 
KPK.“Selain itu, rangkaian putusan 
Dewas KPK selama 2 hari terakhir ini 
juga tentu menjawab keraguan publik 
selama ini yang menganggap Dewas 
akan menghambat kerja-kerja KPK," 
ujarnya.

Ada satu kamar kosong untuk pria di
15th street dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6204
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Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

Hiring server part time(tax payer)
for outdoor seating.
call : 267 - 519 - 0209 (2pm - 5pm)

Terima jasa membaiki rumah interior 
dan mebel atau furniture. 
Hub Wijaya .WA  215 - 869 - 5969
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Gaji $2.000/bulan. 
Dekat Philadelphia.
Hub : 415 - 613 - 8243
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31www.sipbuletin.com

For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180 Disewakan rumah di 27st dekat Snyder

Ada tempat parkir $1.400/bulan.
Berminat/serius bisa hubungi 
267 - 401 - 2304 ( siang hari )

Are you looking for home improvement 
interior and exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717
(Speak English and Bahasa Indonesia)

Laundromat worker needed.
PT/FT . Call : 267 - 206 - 1260

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745

House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

1717 Mc Clelland st. 2nd floor
1502 Moore st 3rd floor
one room available for rent.
Hub : 215 - 983 - 8810

For rent apartement lantai 3 
$550/month, 14xx Tasker & Broad
Hub : Mickey 215 - 901 - 2264

Dicari kasir full time harus kerja 

weekend. Bayar pajak

Hub : 267 - 438- 3084

p1

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

pabrik roti & packing gaji $9.50 - $10
Driver $12

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

Apartment for rent :
Mckean street and 18 street.
Call : Mr. Lee 267 - 243 - 3180

Sewa apartemen 1 kamar tidur 
dengan semua utilitas termasuk.
19xx Jackson St.
Call : 610 - 733 - 6717

Hubungi 

Hiring!!! cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Disewakan apartemen lt. 2 ($300)
lt.3 ($550) studio. 
14xx Broad & Tasker St.
Call : 215 - 901 - 2264

Kedua, ICW menyebut Dewan 
Pengawas tidak menimbang sama 
sekali pelanggaran etik Firli saat 
menjabat sebagai Deputi Penindakan. 
ICW menuturkan Firli pernah dijatuhkan 
sanksi pelanggaran berat oleh KPK atas 
dugaan melakukan pertemuan dengan 
pihak yang sedang berperkara.
Ketiga, Kurnia menilai Dewan 
Pengawas mengabaikan tindakan Firli 
sebagai rangkaian atas berbagai 
kontroversi yang sempat dilakukan. 
Mulai dari, tidak melindungi pegawai 
saat diduga disekap ketika ingin 
melakukan penangkapan hingga 
pengembalian penyidik KPK Kompol 
Rossa Purbo Bekti.
Keempat, putusan Dewan Pengawas 
terhadap Firli dinilai tidak akan 
mengangkat reputasi KPK yang kian 

Pengawas KPK yang menjatuhkan 
sanksi ringan kepada Firli. Pertama, 
sikap Firli tidak menyadari pelanggaran 
yang telah dilakukan sangat tidak 
masuk akal.
Kurnia mengatakan sebagai Ketua 
KPK, semestinya Firli memahami dan 
mengimplementasikan Peraturan 
Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penegakan Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku KPK. Namun, sikap 
Firli justru tidak menggambarkan sosok 
pemimpin dari lembaga 
antirasuah."Tindakan Firli itu juga 
bersebrangan dengan nilai Integritas 
yang selama ini sering dikampanyekan 
oleh KPK, salah satunya tentang hidup 
sederhana," ucap dia.

terpuruk. Sebab, sanksi ringan itu bukan 
tidak mungkin akan jadi preseden bagi 
pegawai atau Pimpinan KPK lainnya atas 
pelanggaran sejenis.Kelima, Dewan 
Pengawas seharusnya mendalami 
kemungkinan adanya potensi tindak 
pidana suap atau gratifikasi dalam 
penggunaan helikopter tersebut. Dalam 
putusannya, Dewan Pengawas hanya 
menyatakan bahwa menaiki helikopter 
merupakan bagian dari pelanggaran etika 
hidup sederhana.Kontroversi Firli Jadi 
Pelajaran KPK
Ketua Komisi III DPR Herman Herry 
mengatakan pelanggaran kode etik Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Firli Bahuri harus menjadi pelajaran bagi 
lembaga ad hoc tersebut. Dia 
mengingatkan bahwa setiap kerja institusi 
pemberantasan korupsi itu harus  
dijalankan dengan penuh integritas serta 
dalam koridor profesionalisme dan kode 
etik."Keputusan ini harus menjadi 
pelajaran bagi pimpinan dan seluruh 
pegawai KPK untuk lebih berhati-hati 
dalam melaksanakan setiap kerja-kerja di 
KPK," kata Herman.Herman 
menyampaikan apresiasi atas kinerja 
Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam 
mengambil putusan dengan profesional 
dan putusan terhadap Firli itu menjawab 
keraguan publik terhadap kinerja Dewas 
KPK.“Selain itu, rangkaian putusan 
Dewas KPK selama 2 hari terakhir ini 
juga tentu menjawab keraguan publik 
selama ini yang menganggap Dewas 
akan menghambat kerja-kerja KPK," 
ujarnya.

Ada satu kamar kosong untuk pria di
15th street dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6204


