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Money Grams $1 = Rp 13.708,- Kurs BI $1 = Rp 14.020,-

bersambung ke hal 3

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Presiden Jokowi meresmikan pabrik 
otomotif PT Solo Manufaktur Kreasi 
(Esemka) di Boyolali, Jawa Tengah, 
Jumat (6/9/2019). Presiden Jokowi dan 
rombongan para menteri kabinet kerja 
tiba di lokasi peresmian sekitar pukul 
10.30 WIB. Para menteri yang ikut 
mendampingi itu antara lain Menteri 
ESDM Ignasius Jonan, Menteri 
Perindustrian Airlangga Hartarto, 
Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi, Presdir PT Esemka Eddy 

Wirajaya dan lainnya. Pabrik Esemka 
dikelola oleh PT Solo Manufaktur Kreasi 
(SMK) yang juga berperan sebagai 
pemegang merek, fasilitas ini luasnya 
12.500 ribu meter persegi dan dibangun 
di atas lahan 115 ribu meter persegi. Di 
pabrik ini terdapat proses produksi 
seperti perakitan kendaraan, 
pengecatan, sampai pengetesan. Nilai 
investasi yang digelontorkan untuk pabrik 
ini disebut sebesar Rp 600 miliar. 
Kapasitas produksi pabrik dikatakan 

Jokowi : “Saya harap masyarakat Indonesia membeli produk 
Esemka ini, mobil Esemka ini adalah produk dalam negeri, brand 
bangsa Indonesia dan karya anak bangsa” 

Peluncuran Perdana
ESEMKA
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mencapai 18 ribu unit per tahun, itu 
berarti 1.500 unit per bulan atau sekitar 
50 unit per hari. Dalam pidatonya pak 
Jokowi bicara keberadaan pabrik 
Esemka bisa menimbulkan dampak 
positif bagi  perekonomian Indonesia, 
terutama di Boyolali yang dikatakan 
akan mendapat manfaat sangat besar. 
Berikut isi pidato pak Jokowi. "Dari 
Kalimantan pagi ini, saya ke Jawa 
Tengah. Tepatnya, ke Boyolali untuk 
meresmikan pabrik mobil Esemka milik 
PT Solo Manufaktur Kreasi. Saya 
menyambut gembira beroperasinya 
pabrik beserta fasilitas Esemka yang 
semuanya dikerjakan oleh anak bangsa. 
Presiden Jokowi mengatakan, mobil 
Esemka adalah merek Indonesia. PT 
Solo Manufaktur Kreasi ini adalah 
perusahaan nasional yang sepenuhnya 

dimiliki oleh swasta. "Ini (Esemka) 
adalah merek kita sendiri yang sudah 
dirintis kurang lebih 10 tahun yang lalu 
oleh para teknisi, oleh anak-anak SMK, 
ada inisiator-inisiator yang dulu saya 
kenal ada di sini semua," kata Jokowi, 
dalam peresmian di Boyolali, Jawa 
Tengah. Peresmian pabrik Esemka itu 
ditandai dengan penekanan tombol 
sirine oleh Presiden Jokowi. Peresmian 
itu juga sekaligus memperkenalkan 
fasilitas produksi di pabriknya yang 
berada di Jalan Raya Demangan KM 3.5 
Sambi-Boyolali, Jawa Tengah. Presiden 
Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi 
(Esemka) Eddy Wirajaya mengatakan, 
pabrik Esemka adalah perusahaan 
swasta nasional yang 100 persen dimiliki 
oleh swasta.  Bukan mobil nasional 
(mobnas) seperti yang dipahami selama 
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ini. Kendati Esemka bukan mobil 
nasional, sebagai produk dalam negeri, 
tentu kehadirannya memberikan efek 
penting bagi pergerakan ekonomi. 
"Lebih tepatnya merupakan mobil 
buatan Indonesia karya anak bangsa 
sendiri," ujar dia. Dia mengatakan, akan 
mengikuti setiap aturan yang ditetapkan 
serta mengikuti semua peraturan yang 
berlaku di dalam industri. "Kami 
berharap dengan diresmikannya 
fasilitas ini Esemka bisa merintis 
kemajuan industri otomotif buatan 
Indonesia," ungkap dia. Dalam 
peresmian itu juga diluncurkan dua 
varian mobil Esemka yakni Bima 1.2 
dan Bima 1.3. Kedua produk tersebut di 
berandol dengan harga sekitar Rp 100 
juta. Di pasar otomotif nasional Bima 

bakal bersaing dengan produk Jepang, 
yaitu Suzuki Carry dan Daihatsu Gran 
Max. Esemka akan memberikan efek 
berantai bagi industri pemasok otomotif 
lokal lainnya. Karena itulah kita semua 
harus mendukungnya. Apalagi 
produknya pun bagus, saya sudah 
mencobanya. “Saya harap masyarakat 
Indonesia membeli produk Esemka ini, 
mobil Esemka ini adalah produk dalam 
negeri, brand bangsa Indonesia dan 
karya anak bangsa” ujar Presiden Joko 
Widodo. "Sebab itu kita semuanya harus 
mendukung," kata Jokowi dalam sesi 
pidatonya. Meski saat ini kandungan 
mobil esemka seluruhnya belum berasal 
dari dalam negeri, namun kedepannya 
Presiden berharap seluruh kandungan 
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ra usah 

mobil Esemka berasal dari dalam 
negeri. Sementara itu Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi 
bangga dan mengucapkan selamat 
atas peluncuran mobil Esemka, 
menurutnya hal ini dapat memberikan 
dampak yang positif seperti membuka 
lapangan pekerjaan kepada 
masyarakat. “Saya sangat bangga 
sekali, banyak orang dari wilayah Solo 
bisa bekerja untuk suatu produk dalam 
negeri yang bernama Esemka, saya 
mendukung apa yang dilakukan 
Esemka dan menyampaikan selamat 
telah berproduksi” ucap Menhub Budi 
Karya. Lebih lanjut Menhub 
mengatakan kedepan Esemka dapat 
diserap oleh pasar dan berguna bagi 
masyarakat karena produk Esemka 
yang diluncurkan berjenis pickup 

sehingga membantu masyarakat 
khususnya di pedesaan. “Harapan saya 
Esemka dapat diserap oleh pasar, 
apalagi produk yang dikeluarkan adalah 
produk-produk untuk pedesaan untuk 
mengangkut barang-barang. Kita tahu di 
pedesaan sekarang ini sudah begitu 
intensif sehingga produktivitas harus 
ditingkatkan” ujar Menhub Budi Karya. 
Terkait dengan kemungkinan Esemka 
memproduksi kendaraan listrik, Menhub 
mengatakan Esemka saat ini fokus untuk 
memproduksi mobil-mobil berjenis pickup 
bagi pedesaan sedangkan mobil listrik 
saat ini difokuskan untuk daerah 
perkotaan yang dimana tingkat polusinya 
sudah tinggi. “Untuk masa depan 
memang mobil listrik itu menjadi 
keniscayaan tetapi mobil listrik itu lebih 
banyak untuk perkotaan. Esemka 
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mengambil posisi untuk pasar di 
pedesaan dengan membangun mobil-
mobil angkutan barang. Dikarenakan 
juga tingkat polusi di perkotaan sangat 
tinggi sehingga mobil listrik difokuskan 
di perkotaan dan juga mobil listrik juga 
membutuhkan infrastruktur lain seperti 
charger station” pungkas Menhub Budi 
Karya. Menhub yakin kedepan Esemka 
dapat bersaing dikarenakan harganya 
yang kompetitif dan juga dimungkinkan 
dapat dipasarkan untuk luar negeri. 
“Saya yakin Esemka dapat diterima di 
masyarakat dikarenakan Esemka 
sudah ada Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) sebesar 60% sehingga 
harganya kompetitif dan juga saya pikir 
untuk negara-negara tertentu dapat 
dipasarkan namun kita masih 
konsentrasi di dalam negeri karena 

kebutuhan untuk industri dan pertanian 
sangat banyak sekali” kata Menhub Budi 
Karya. Gabungan Industri Kendaraan 
Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengaku 
belum pernah mendapatkan pengajuan 
keanggotaan dari pemegang merek 
Esemka, Solo Manufaktur Kreasi (SMK). 
"Belum. Tapi tidak masalah, kita terbuka," 
kata Kukuh Kumara, Sekretaris jendral 
Gaikindo, di Jakarta, Jumat (6/9). Sudah 
lumrah kejadian di Indonesia bila ada 
pemodal besar yang ingin masuk ke 
industri otomotif di dalam negeri berupaya 
mendekati Gaikindo. Sedikit kilas balik 
saja, asal muasal Jokowi dikejar Esemka 
ini bermula ketika Jokowi menjabat 
sebagai Wali Kota Solo pada 2005-2012. 
Esemka sendiri merupakan produk mobil 
karya Sekolah Menengah Kejuruan. 
Singkat cerita sejak itulah Esemka selalu 
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dikaitkan dengan Jokowi, terutama 
saat menjelang pilpres seperti 
kemarin. Hingga akhirnya Jokowi 
heran dan datang dengan jawaban 
kocak, “Urusan saya, urusan apa 
dengan produksi Esemka?” 
Heheh…ya, iyalah…aneh saja kok 
Jokowi yang dikejar, memangnya 
Pakde Jokowi dealer mobil? Kini, 
bangga Esemka siap meluncur 
perdana bukan sebagai mobil 
nasional, tetapi sebagai mobil buatan 
Indonesia! Produk perdananya adalah 
kendaraan niaga ringan jenis pikap 
bernama Bima dengan harga 
banderolnya cukup bersahabat di 
bawah Rp100 juta. "Rencana 
demikian, untuk produk yang akan 
meluncur seperti yang sudah di 
bicarakan beberapa waktu lalu, yakni 
Bima 1.2 dan Bima 1.3. Kita sudah 
komitmen soal ini," ucap Presiden 
Direktur Esemka Eddy Wirajaya. 
Peresmian pabrik ini diharapkan 
mampu membuat Esemka merintis di 
industri otomotif Tanah Air. Dia juga 

bilang pabrik ini termasuk upaya 
peningkatan Sumber Daya Manusia di 
Indonesia sebab pihak Esemka disebut 
menyeleksi rutin siswa-siswi Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) yang akan 
membantu proses produksi mobil 
Esemka. "Saya bersama seluruh 
karyawan Solo Manufaktur Kreasi 
merasa sangat berbahagia dan berterima 
kasih atas semua dukungan dan 
partisipasi dari berbagai pihak sehingga 
pada akhirnya kami berhasil membangun 
pabrik dan seluruh fasilitas Esemka," 
kata Eddy. Kenapa dipilih pikap sebagai 
edisi perdana? Begini penjelasannya, 
pikap dipilih karena sejalan dengan visi 
dan misi Esemka yakni menggerakkan 
perekonomian di daerah-daerah, 
khususnya wilayah pinggiran. Cocok 
dengan visi Jokowi, memajukan 
perekonomian dan pertanian saudara-
saudara kita para petani di desa-desa. 
Esemka ternyata membuktikan sejalan 
dengan visi Jokowi untuk memajukan 
Indonesia. Nah perlu diketahui juga. 
Berhubung masih awal, maka mobil 
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Esemka masih pada tahap mencari 
dealer, dan wilayah yang dibidik pun 
masih difokuskan di area pinggiran 
Jawa. "Penetrasi pasar di wilayah 
pinggiran Jawa, dari Timur, Tengah, 
dan Barat. Kita fokus di Jawa karena 
untuk kemudahan meng kontrol after 
sales nya juga pelatihan ke teknisi. 
Untuk dealer beberapa sudah ada yang 
mulai negosiasi, dan tidak menutup 
kemungkinan kedepannya nanti kami 
juga bermain di luar Jawa," ucap Eddy. 

Sebagai bangsa Indonesia, ikut bangga 
dengan keberadaan Esemka, karena 
setelah cukup panjang proses dan 
perjalanannya lebih dari 1 dekade timbul 
tenggelam dalam wacana publik, 
sepanjang itu juga makian orang-orang 
yang nggak pernah putus. Bahkan tak 
sedikit yang mencemooh, Esemka 
hanya hoax belaka. Mobil gaib. Alat 
pencitraan dan sebagainya. Maklumlah, 
untuk sebagian orang di republik ini 
entah kenapa selalu mengaitkan nama 

Jokowi dengan Esemka. Nggak 
tanggung-tanggung isu Jokowi dan 
Esemka ini terus lanjut hingga masa 
kampanye, dan bahkan hingga kini loh. 
Sementara Esemka, adalah hasil karya 
anak bangsa berupa mobil, yang 
diinisiasi oleh Pak Sukiat asal Klaten, 
Jawa Tengah, yang berkolaborasi 
dengan para siswa SMK di Surakarta, 
yang menjadi terkenal karena ikut 
diperkenalkan pula oleh Pak Jokowi 
yang saat itu menjabat sebagai walikota 
Solo. Tak bisa dipungkiri, antara Esemka 
dan Pak Jokowi memang terjadi 
hubungan yang unik. Esemka menjadi 
terkenal karena Pak Jokowi. Pun 
sebaliknya, Pak Jokowi menjadi lebih 
terkenal lagi karena Esemka. Pak Jokowi 
memanfaatkan Esemka sebagai 
perlambang demi kemajuan, 
kemampuan, kebangkitan, dan 
kemandirian Indonesia. Namun bagi 
yang anti Pak Jokowi, Esemka hanya 
dianggap sebagai bagian dari pencitraan 
demi menuju popularitasnya saja. 
Semua itu berjalan hingga hampir lima 
tahun ini. Bagi yang berseberangan 
dengan Pak Jokowi, Esemka yang belum 
mengaspal akan selalu disebut menjadi 
salah satu kegagalan Pak Jokowi. Rocky 
Gerung dan Fadli Zon, adalah contoh 
orang yang mulutnya begitu fasih ketika 
membahas dan nyinyir soal "kegagalan 
Esemka". Tapi sepertinya kenyinyiran itu 
akan segera berkurang. Seiring dengan 
telah diresmikannya pabrik PT Solo 
Manufaktur Kreasi di Boyolali, Jawa 
Tengah, Jumat (6/9). Pabrik itulah yang 
akan memproduksi mobil bermerek 
Esemka. Fadli Zon membuat meme 
mengenai Esemka dan mobil Cina. Lagi-
lagi isu etnisitas dikeluarkan oleh Fadli 
Zon kader Gerindra yang Prabowo-nya 
juga ternyata etnis Cina. Melihat 
bagaimana isu etnis ini berlaku hanya 
untuk Jokowi, bukan untuk Prabowo. Dia 
membuat meme lucu-lucuan mengenai 
Esemka. Dari dulu, kita melihat 
bagaimana Fadli Zon terus menerus 
nyinyir. Hati dan pikirannya dipenuhi 
dengan ketidakpuasan dan kebencian 
terhadap sosok Joko Widodo. Anak 
bangsa yang baik ini, terus menerus 

dihina dan dilecehkan melalui 
cuitannya dan meme-meme yang tidak 
jelas. Bahkan di Twitter, Esemka 
dianggap sebagai produk mirip Cina. 
Salah satunya adalah dengan terus 
menerus memframing Cina ada di 
belakang Esemka. Padahal kita tahu 
menurut pengakuan presiden Esemka, 
mobil ini adalah karya anak bangsa. 
Kalau bicara komponen, pasti tidak 
ada negara yang bisa hidup sendirian, 
apalagi Indonesia yang masih banyak 
ketinggalan karena Soeharto. Tidak 
ada negara yang bisa memproduksi 
secara menyeluruh komponennya 
dalam negeri. Lucunya, Fadli Zon ini 
tidak berani sama sekali menyentuh 
mengenai mobil Timor yang dibuat di 
era Soeharto, dengan anaknya si 
Hutomo alias Ibrahim itu, yang 
ternyata seluruhnya buatan korea. 
Fadli Zon mengatakan bahwa mobil 
nasional Esemka itu bukan komponen 
nasional. Padahal sudah jelas, bahwa 
definisi mobil karya anak bangsa ini 
secara terminologi adalah pabrikannya 
asli dari Indonesia. Esemka adalah 
perusahaan swasta nasional 100 
persen. Presiden Direktur PT Solo 
Manufaktur Kreasi (SMK) Eddy 
Wirajaya, mengatakan hal itu tidaklah 
benar. Karena Esemka benar-benar 
ingin serius bermain di industri 
otomotif Indonesia. "Cuma ganti 
emblem dari mobil China? Lalu buat 
apa kami kerja sama dengan para 
supplier, buat apa kami kerja sama. 
Kami bekerja sama dengan mereka, 
seperti ban, pelek, knalpot, sasis 
kargo," kata Eddy beberapa waktu lalu 
kepada detikcom. Eddy kembali 
menegaskan Esemka tidak main-main 
di Indonesia. "Kalau kita ganti emblem, 
ngapain kita bangun infrastruktur ini 
(mendirikan pabrik-Red)," ucap Eddy. 
Direktur PT SMK, Joko Sutrisno, 
menjelaskan pabrik Esemka di 
Boyolali memiliki luas hingga 11,5 
hektar.
"Luas pabrik 11, 5 hektar, yang sudah 
terbangun test road, lintasan, 
stockyard, dan luas bangunan 26.000 
meter. Untuk mesin bensin dan diesel, 
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masing-masing dengan test nya, selain 
itu kami memiliki fasilitas monocoque 
dengan test nya, perakitan sasis dan 
kabin," ujar Joko. "Selain itu kami juga 
memiliki tes / uji secara statistik. uji 
break, suspensi, struktur bodi, 
headlamp. Kemudian kita memiliki test 
drive, jalan berlubang, turun naik, 
semuanya. Dan kita sudah dinyatakan 
layak menjadi pabrik mobil, menurut 
Kemenperin No. 34 2017," tambahnya. 
Selain Fadli Zon, Rocky Gerung pun 
tidak mau kalah. Dia semakin lama 
semakin gila. Manusia mantan pengajar 
filsafat di UI juga ikut berkomentar 
tentang Esemka. Sebelum Esemka 
jadi, si Rocky ini mengatakan bahwa 
proyek Esemka ini adalah proyek 
ngibul. Proyek ngibul yang dibuat oleh 
Jokowi. Sekitar dua minggu lalu, di 

acara ILC yang tayang hari Selasa 
tanggal 20 Agustus 2019 lalu, Rocky 
Gerung mengatakan bahwa proyek mobil 
Esemka Jokowi adalah sebuah proyek 
ngibul. Celoteh si professor tanpa sejarah 
ini keluar ketika acara ILC membahas 
tentang rencana Jokowi memindahkan 
Ibukota ke Kalimantan. Rocky Gerung 
saat itu mengatakan bahwa rencana 
kepindahan ibukota oleh Jokowi itu tak 
lebih dari rencana asbun, atau asal bunyi. 
Lalu dia mengambil contoh rencana 
pembuatan mobil nasional Esemka yang 
tidak kunjung jadi. “Sebab bab satu 
biografi Pak Jokowi nanti adalah soal 
Esemka yang adalah ngibul, out bab 
satunya.” Kata Rocky. “Sekarang Pak 
Jokowi akan tutup masa pengabdiannya 
pada tahun 2024. Karena itu dari di berita, 
pada tahun 2023 harus pindah ibukota 

supaya bab terakhir dari biografi Jokowi, 
itu legacy-nya. Jadi bab satu ngibul, bab 
terakhirnya asbun.” Imbuh Rocky Gerung 
dengan gayanya yang dibuat-buat agar 
terkesan ‘khas’. Dan tiba tiba Jumat 
kemarin, TANGGAL 6 SEPTEMBER 
2019, media diramaikan dengan berita 
peluncuran mobil Esemka Bima di pabrik 
PT Solo Manufaktur Kreasi di Boyolali. 
Duuuh telak banget yah Presiden kita 
menjawab makhluk senyinyir dan 
sedengki Rocky Gerung dan Fadli Zon. 
Presiden Joko Widodo belum pernah 
mengatakan akan memproduksi mobil 
nasional, hanya mendukung 
diproduksinya mobil Esemka secara 
massal. Tetapi karena kemampuan 
menginterpretasikan Fadli Zon dan Rocky 
Gerung itu rendah, maka yang keluar dari 
mulutnya adalah mobil nasional 
(Mobnas). Semua orang juga sudah tahu 
bahwa Jokowi bukan pengusaha dalam 
bidang produksi otomotif. Jokowi saat itu 
bersikap mendukung setiap potensi 
usaha, termasuk mendukung 
pengembangan mobil Esemka. Sebagai 
bagian dari bangsa ini, kita wajib 
mengapresiasi karya nyata ini. Tidak ada 
kata terlambat, karena selama puluhan 
tahun, Indonesia ini hanya jadi pasar 
industri otomotif. Memang benar, 
sebagian besar baik mobil atau motor 
tersebut sudah dirakit di Indonesia. Tapi 
tetap saja sebagian besar keuntungan 
masuk ke pundi-pundi pemilik 
perusahaan otomotif, yang didominasi 
oleh merk Jepang. Sebut saja "Toyota, 
Honda, Daihatsu, Nissan, Suzuki, Mazda, 
Mitsubishi, Subaru, Isuzu, Kawasaki, 
Yamaha, dan Mitsuoka." Berbicara 
masalah merek luar negeri. Asal tahu saja 
Toyota yang begitu terkenal. Pertama kali 
idenya tahun 1933. Setelah melalui 
beberapa model dan pembuatan, baru 
pada tahun 1940 masuk bursa di Tokyo. 
Dan pada tahun 1947 baru Toyota mulai 
berhasil. Ingat mulai tahun 1933 sampai 
1947 sekitar 14 tahun baru cetak 100.000 
kendaraan. Dan baru 1950 baru terkenal. 
Honda masuk bursa pada tahun 1948 dan 
mulai produksi 1963. Semua produksi itu 
butuh proses apalagi ini berhubungan 
dengan transportasi yang berhubungan 
langsung dengan safety kita sebagai 

konsumen. Ada banyak hal yang harus 
dilewati. Enggak bisa langsung. 
Tahapan sertifikasi kelayakan ada 10 
tahap. Setelah lolos tahap sertifikasi 
ada uji type dulu baru bisa produksi 
massal.   Dapat kita bayangkan 
apabila berbagai produk yang kita 
gunakan merupakan hasil karya 
industri nasional, dampak luar biasa 
terhadap ekonomi negara. Jadi dengan 
menguasai rantai pasok dan industri 
penunjang otomotif dari A sampai Z 
merupakan kunci ekosistem industri 
dan serangkaian business value chain, 
dimana akan menyerap tenaga kerja 
nasional, memberikan nilai tambah, 
dan hasilnya akan berkontribusi 
kepada negara melalui pajak. Negeri ini 
kaya sumber daya alam tapi tidak 
dengan sumber daya manusianya. 
Banyak yang nyinyir esemka mesinnya 
bukan buatan Indonesia tapi import dan 
cuma di rakit di Indonesia. Sebenarnya 
sih nggak masalah, toh dengan seiring 
berjalannya waktu akan ada transfer 
ilmu. Kita yakin suatu saat nanti 
esemka akan menjadi 100 persen 
made in Indonesia. Tidak mengapa 
Fadli dan Rocky nyinyir, karena 
memang seperti inilah tipe-tipe orang 
yang susah diajak maju menatap ke 
masa depan. Mereka tidak tahu atau 
mungkin tidak mau tahu, bawah mobil 
nasional Malaysia saja yang bernama 
"Proton" di awal-awal produksi 
mesinnya dari Lotus Inggris hanya 
bodynya saja yang made in Malaysia. 
Begitu juga dengan "Wuling," sebuah 
brand besar asal China mesinnya dari 
Chevrolet dan rakyat China gak ada 
yang nyinyir kaya disini, tapi memang 
seperti itulah ciri khas orang yang 
susah untuk diajak maju, nyinyir aja 
terus sampai lebaran kuda terealisasi. 
Pastinya, kita tidak dapat mencegah 
komentar nyinyir nantinya. Biarkan saja 
mereka berkomentar, karena memang 
cuma itu yang mereka bisa. Tetapi kita, 
kita harus terus maju dan dengan 
bangga menunjukkan Kita semua 
sudah berbuat untuk negeri ini, dan 
akan terus memberi yang terbaik. 

Tetap Hebat dan Maju Terus 
Indonesiaku!
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Kismis merupakan salah satu makanan 
yang bisa dengan sangat mudah dijumpai 
di banyak toko di Indonesia. Baik dijual 
secara eceran maupun sebagai hiasan di 
atas roti, kita bisa menemui kismis 
dengan sangat mudah.
Kismis 
sendiri 
sebenarnya 
merupakan 
bentuk 
olahan 
anggur yang 
sudah 
dikeringkan. 
Makanan ini 
biasanya 
memiliki 
perpaduan 
rasa manis 
dan asam 
yang 
seimbang sehingga membuatnya sangat 
disukai.Rasa lezat yang muncul pada 
kismis ini muncul karena proses yang 
terjadi dalam pembuatannya. Terjadi 
oksidasi dan karamelisasi pada tahap 
pembuatan kismis ini dan mempengaruhi 
warna mereka yang bisa berupa hitam 
atau coklat muda.Selain rasanya yang 
lezat, kismis ini juga memiliki sejumlah 
manfaat positif bagi kesehatan 
seseorang. Dampak kesehatan yang 
dimiliki oleh kismis ini tidak main-main 
dan sangat banyak.Manfaat kesehatan 
yang diperoleh seseorang bisa beragam 
mulai dari mencegah anemia hingga 
kanker. Dilansir dari Boldsky, berikut 
sejumlah manfaat kesehatan yang bisa 
kamu peroleh dari konsumsi kismis.
1.Meningkatkan Kesehatan Jantung
Kismis merupakan sumber yang kaya 
antioksidan dan fitonutrien yang mampu 

Manfaat Kismis Untuk Kesehatan
mencegah penyakit kronis seperti 
penyakit jantung dan stroke. Konsumsi 
kismis setiap hari juga diketahui 
mampu menurunkan tekanan darah.
2.Menurunkan Risiko Diabetes

Kismis tergolong 
jenis kudapan yang 
sangat sehat bagi 
pasien penderita 
diabetes. Sebuah 
penelitian 
menunjukkan bahwa 
konsumsi kismis 
mampu menurunkan 
tingkat glukosa 
setelah makan 
sebesar 23 persen 
dan menurunkan 
tekanan darah.
3.Mencegah Kanker
Kandungan 
antioksidan yang 

tinggi pada kismis mampu mencegah 
radikal bebas menyebabkan kerusakan 
sel. Radikal bebas bisa menyebabkan 
munculnya sel kanker sehingga 
konsumsi kismis mampu mencegah 
penyakit tersebut.
4.Membantu Pencernaan
Kismis mengandung serat yang 
memiliki efek laksatif pada perut dan 
melegakan konstipasi. Konsumsi 
harian kismis mampu membantu 
melancarkan buang air besar dan 
membantu pencernaan.
5.Mencegah Anemia
Kismis merupakan sumber zat besi 
yang sangat baik. Kandungan ini 
mampu mendorong produksi sel darah 
merah dan membantu mengantar 
oksigen pada sejumlah bagian tubuh 
sehingga mencegah munculnya 
anemia.
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Tanah Air

Militer China kini memiliki jet tempur 
yang bisa menjadi saingan Amerika 
Serikat. Jet tempur militer China, 
Chengdu J-20, akan fokus mengudara 
di Selat Taiwan dan kegiatan militer 
antara Jepang dan Amerika Serikat. 
Pasukan militer China, Angkatan Udara 
Tentara Pembebasan Rakyat 
menjadikan J-20 sebagai pesawat 
andalan.Perlu diketahui, China dan 
Amerika Serikat saat ini tengah 
bersaing dalam bidang penjualan 
alutsista. Untuk jet tempur, Amerika 
Serikat mengandalkan F-35 Lightning. 
Sedangkan China mengandalkan 
Chengdu J-20.
Lalu bagaimana kecanggihan Chengdu 
J-20 milik militer China? Berikut 
penjelasannya:
1.Jet Tempur Siluman Andalan China
Chengdu J-20 menjadi jet tempur 
siluman andalan China. Jet tempur ini 
pertama kali mengudara pada tahun 
2011. Jet Chengdu J-20 memiliki fitur 
siluman, seperti kerangka yang tajam 
dan lancip serta menggunakan material 
canggih untuk meminimalisir deteksi 
radar."Jet tempur siluman itu akan 
meningkatkan kemampuan tempur 
aviasi komprehensif China dan 
membuatnya semakin mampu 
melindungi keamanan, kedaulatan, dan 

Fakta Jet Tempur China Saingan AS 

integritas teritorial," tulis Xinhua 
mengutip Juru Bicara PLA, Shen Jinke.
2.Pakai Mesin Modifikasi
Menurut seorang pakar penerbangan 
yang dikutip dari media South China 
Morning Post, J-20 menggunakan 
mesin modifikasi WS-10 B dari jet 
tempur produksi lama, seperti J-10 dan 
J-11. Sehingga, daya kekuatan mesin J-
20 diprediksi tak begitu kuat dan akan 
sulit untuk menandingi kapabilitas 
jelajah dan kecepatan F-22 Raptor AS.
Selain itu, mesin WS-10 B 
meninggalkan jejak sisa pembakaran di 
udara saat dipacu dalam kecepatan 
tinggi, yang justru akan mengurangi 
maksud dari fitur siluman pesawat J-20.
Di sisi lain, WS-15 B,
mesin teranyar dan versi termutakhir 
dari WS-10B, belum optimal untuk 
diinstalasi pada jet tempur generasi 
terbaru seperti J-20.
3.Kecepatan Lebih dari 2.470 KM/Jam
Chengdu J-20 memiliki kecepatan tinggi 
mencapai lebih dari Mach 2 atau sekitar 
2.470 kilometer per jam, dengan 
ketinggian hingga 20 kilometer dan 
radius tempur mencapai 1.100 
kilometer.J-20 juga mampu membawa 
hingga enak rudal air to air dan mampu 
mengangkut rudal jarak jauh dan bom 
kendali.

6.Mengurangi Potensi Karang Gigi
Kismis mengandung fitokimia yang 
berhubungan dengan kesehatan gigi. 
Diketahui bahwa fitokimia pada kismis 
membantu menjaga kesehatan gigi dan 
gusi dengan melawan bakteri di mulut 
dan menurunkan peluang munculnya 
karang gigi.
7.Mencegah Osteoporosis
Kismis mengandung kalsium dalam 
jumlah yang tepat dan sangat 
dibutuhkan oleh tulang dan gigi. Wanita 
yang sudah mengalami menopause 
disarankan mengonsumsi kismis untuk 
mencegah munculnya osteoporosis.
8.Melindungi Kesehatan Mata
Kismis mengandung polifenol, jenis 
antiokdisan yang melindungi mata dari 
bahaya radikal bebas. Hal ini bisa 
mengurangi risiko masalah mata seperti 
katarak dan penurunan penglihatan 
karena usia.
9.Mengatasi Masalah Asam Lambung

Kismis memiliki kandungan zat besi, 
tembaga, potasium, dan magnesium 
yang bisa membantu menjaga 
keseimbangan tingkat keasaman dalam 
perut. Jika kamu mengalami masalah 
asam lambung, kamu bisa mengonsumsi 
makanan ini untuk mengurangi masalah 
di perutmu.
10.Meningkatkan Kesehatan Kulit
Keberadaan sejumlah antioksidan serta 
nutrisi penting seperti zinc dan vitamin C 
pada kismis bisa membantu membuat 
sel kulit tetap muda dan memperlambat 
penuaan. Kismis mengandung 
resveratrol, kandungan yang membantu 
menjaga kesehatan kulit. Selain itu, 
kismis juga melindungi kulit dari bahaya 
matahari.
Mengonsumsi kismis bisa membuatmu 
menikmati segudang manfaat yang 
dimilikinya. Walau begitu, jangan makan 
berlebihan karena mungkin 
menyebabkan perut kembung, diare, 
atau kram perut.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

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

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday
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Internasional

Krisis Brexit rupanya ternyata juga 
memicu pergolakan di pemerintahan 
Inggris. Adik Boris Johnson pun memilih 
mundur dari pemerintahan Inggris. Pada 
Kamis (5/9), adik Boris Johnson, Jo 
Johnson, mengumumkan pengunduran 
dirinya sebagai menteri dan anggota 
parlemen.Jo adalah menteri bisnis di 
kabinet Boris Johnson dan anggota 
parlemen untuk Orpington, sebelah 
tenggara London. Dia tetap masuk 
kabinet meskipun menentang Inggris 
keluar dari UE tanpa kesepakatan 
perceraian.Jo mengaku terpecah antara 
kesetiaan kepada keluarga dan 
kepentingan nasional. Langkah Jo 
menjadi serangkaian pengunduran diri 
terbaru oleh kelompok Konservatif 
moderat yang menentang pendirian garis 
keras Brexit oleh PM Johnson.
Johnson menjabat PM pada Juli 2019 

Adik PM Inggris Mundur Dari Parlemen

setelah menjanjikan kepada partainya, 
Konservatif, bahwa dia akan 
menyelesaikan Brexit dan 
memecahkan kebuntuan yang telah 
melumpuhkan politik Inggris sejak 
negara itu memutuskan keluar dari UE 
pada 2016.Solusi Johnson untuk 
menggelar pemilu diperkirakan bisa 
mengguncang parlemen, namun hanya 
sedikit berurusan dengan parlemen.
PM Inggris sebelumnya bisa 
sesukanya menyerukan pemilu, tapi di 
bawah UU 2011 menetapkan bahwa 
pemilu harus berjarak lima tahun. Jika 
kurang dari itu, pemerintah 
membutuhkan dukungan dua per tiga 
anggota parlemen untuk menggelar 
pemilu dini. Johnson akan kembali 
memanggil parlemen pada Senin (9/9), 
namun kubu oposisi menyatakan akan 
menentangnya atau abstain.
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Setiap orang tua pasti ingin buah hatinya 
memperoleh pendidikan hingga ke 
jenjang perguruan tinggi. Semakin tinggi 
tingkat pendidikan, umumnya peluang 
sang anak untuk meraih masa depan 
yang cerah pun semakin besar.
Hanya saja, biaya kuliah kian hari kian 
mahal. Badan Pusat Statistik (BPS) 
mencatat, biaya kuliah selalu menjadi 
penyumbang inflasi setiap awal tahun 
ajaran baru dimulai. Bahkan, inflasi 
secara tahunan bisa mencapai 15 
persen.Biaya pendidikan di Indonesia kini 
bahkan terbilang salah satu yang tertinggi 
di dunia. Berdasarkan survei HSBC pada 
2018 lalu, Indonesia menempati peringkat 
ke-13 dari daftar negara-negara dengan 
biaya pendidikan tertinggi di dunia.
Dari survei tersebut, orang tua Indonesia 
rata-rata mengeluarkan biaya pendidikan 
sebesar US$20 ribu atau Rp280 juta 
untuk menyekolahkan anaknya dari 
pendidikan dasar hingga perguruan 
tinggi. Angka ini sejatinya masih jauh 
lebih rendah dari Hong Kong yang 
memiliki jumlah biaya pendidikan 
termahal dengan rata-rata biaya US$130 
ribu.Biaya kuliah di perguruan tinggi 
favorit dalam negeri.

Menyiasati Tingginya Biaya Pendidikan

Tanah Air

Di Universitas Indonesia (UI), misalnya, 
Uang Kuliah Tunggal (UKT) termahal 
untuk Biaya Operasional Pendidikan 
Berkeadilan (BOPB) tercatat Rp7,5 juta 
untuk kelompok IPA dan Rp5 juta untuk 
kelompok IPS. Namun, biaya lebih 
mahal ditetapkan untuk Biaya 
Operasional Pendidikan Pilihan 
(BOPP), di mana tarifnya mencapai 
Rp20 juta untuk jurusan kelompok IPA 
dan Rp17,5 juta untuk kelompok IPS.
Sementara itu, Universitas Gajah Mada 
(UGM) menerapkan UKT paling tinggi 
untuk Fakultas Kedokteran dengan tarif 
Rp26 juta. Tentu saja, semua biaya 
tersebut tak termasuk dengan iuran 
semester.
Di sisi lain, perguruan tinggi swasta 
seperti Universitas Pelita Harapan 
(UPH) paling mahal menetapkan biaya 
pendidikan sebesar Rp653 juta untuk 
kelompok pendidikan ilmu kesehatan. 
Sementara itu, biaya pendidikan 
termurah ditetapkan untuk rumpun 
sosial dan bisnis dengan rentang biaya 
Rp167 juta hingga Rp231 juta.
Melihat beberapa kondisi tersebut, 
tentu orang tua perlu mempersiapkan 
dana pendidikan tinggi bagi anaknya 

Semasa hidup, mantan presiden 
Zimbabwe Robert Mugabe sangat 
dikenal dunia. Selain pernah dinobatkan 
sebagai 
presiden 
tertua di 
dunia, juga 
dikenal 
dengan 
pilihan 
katanya 
yang sangat 
berwarna. 
Mugabe 
sering 
melontarkan 
pernyataan-
pernyataan 
eksentrik, 
dan kerap 
menuai 
kontroversi.
Pada Jumat 
(6/9) pukul 10.40 waktu Singapura, 
Robert Mugabe wafat pada usia 95 
tahun setelah sakit keras. Sejak April, 
dia menjalani perawatan intensif di RS 
Gleneagles, Singapura. Kementerian 
Luar Negeri Singapura memastikan 
jenazah Mugabe dikirim pulang ke 
Zimbabwe.Mugabe menjadi kepala 
negara tertua sebelum mengundurkan 
diri pada 2017. Dia juga satu-satunya 
pemimpin yang dikenal warga 
Zimbabwe sejak kemerdekaan tahun 
1980.Sejumlah kutipan terkenal ala 
Mugabe disampaikan kepada para 
pemimpin dunia lainnya termasuk para 
presiden AS seperti George Bush, 
Barack Obama, dan terakhir Donald 
Trump. Dia juga tak sungkan 
mengomentari isu populer, salah 
satunya homoseksual.
“Boleh saya kataan kepada Presiden 
AS, Tuan Trump, tolong tiup terompet 
Anda. Tiup terompet Anda secara 
musikal ke arah nilai-nilai persatuan, 
perdamaian, kerja sama, kebersamaan, 
dialog, yang kita selalu bela,” kata 
Mugabe saat Sidang Umum 
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al (gay) di 
negaranya. 
Tanpa ragu, 
dia 
mengkritik 
PBB yang 
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memaksaka
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manusia di 
sejumlah 

negara terkait gay.
“Kami terus menolak segala upaya untuk 
menerapkan 'HAM' yang bertolak 
belakang dengan nilai, norma, tradisi, 
dan kepercayaan kami. Kami bukan gay,” 
kata Mugabe juga dalam Sidang Umum 
PBB tahun 2015.Pidato Mugabe 
langsung mendapatkan reaksi dari 
peserta sidang, yang sebagian besar 
tertawa dengan pernyataannya. Mugabe, 
yang memiliki gaya kepemimpinan 
diktator, selalu menentang kaum LGBT. 
Homoseksual juga dianggap ilegal di 
Zimbabwe, sehingga Mugabe sering 
menerima kritik tajam dari negara Barat. 
Terkait homoseksual atau kaum sesama 
jenis, Mugabe juga pernah melontarkan 
pernyataan tidak kalah kontroversial saat 
Mahkamah Agung AS melegalkan 
pernikahan sesama jenis.
“Saya baru mendengar bahwa Presiden 
Obama mendukung pernikahan sesama 
jenis, mempermudah advokasi kaum 
homoseksual, jika begitu, jika diperlukan, 
saya akan terbang ke Washington D.C, 
berlutut di hadapan Obama dan 
melamarnya,” kata Mugabe.
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Setiap orang tua pasti ingin buah hatinya 
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yang cerah pun semakin besar.
Hanya saja, biaya kuliah kian hari kian 
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bahkan terbilang salah satu yang tertinggi 
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2018 lalu, Indonesia menempati peringkat 
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biaya pendidikan tertinggi di dunia.
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pendidikan dasar hingga perguruan 
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lebih rendah dari Hong Kong yang 
memiliki jumlah biaya pendidikan 
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Menyiasati Tingginya Biaya Pendidikan

Tanah Air

Di Universitas Indonesia (UI), misalnya, 
Uang Kuliah Tunggal (UKT) termahal 
untuk Biaya Operasional Pendidikan 
Berkeadilan (BOPB) tercatat Rp7,5 juta 
untuk kelompok IPA dan Rp5 juta untuk 
kelompok IPS. Namun, biaya lebih 
mahal ditetapkan untuk Biaya 
Operasional Pendidikan Pilihan 
(BOPP), di mana tarifnya mencapai 
Rp20 juta untuk jurusan kelompok IPA 
dan Rp17,5 juta untuk kelompok IPS.
Sementara itu, Universitas Gajah Mada 
(UGM) menerapkan UKT paling tinggi 
untuk Fakultas Kedokteran dengan tarif 
Rp26 juta. Tentu saja, semua biaya 
tersebut tak termasuk dengan iuran 
semester.
Di sisi lain, perguruan tinggi swasta 
seperti Universitas Pelita Harapan 
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Rp167 juta hingga Rp231 juta.
Melihat beberapa kondisi tersebut, 
tentu orang tua perlu mempersiapkan 
dana pendidikan tinggi bagi anaknya 
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yang memiliki gaya kepemimpinan 
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jauh-jauh hari.
Perencana Keuangan dari Tatadana 
Consulting Tejasari Assad mengaku tak 
jarang mendapat klien yang pusing 
dalam membiayai pendidikan tinggi 
buah hatinya. Sebagian besar pangkal 
masalahnya adalah biaya kuliah itu 
tidak dipersiapkan sejak jauh-jauh hari.
Maka itu, orang tua sebaiknya 
mempersiapkan dana pendidikan, 
terutama perguruan tinggi, sejak anak 
itu lahir. Dalam hal ini, orang tua bisa 
memilih dua produk finansial, yakni 
tabungan pendidikan atau asuransi 
pendidikan.
Namun, sebelum orang tua memilih dua 
produk tersebut, ada beberapa 
konsiderasi yang nantinya 
mempengaruhi biaya pendidikan sang 
anak ke depannya.
Pertama, orang tua harus punya visi 
yang jelas, apakah sang anak akan 
disekolahkan di dalam negeri atau luar 
negeri. Tentu saja, orang tua harus 
berani menyisihkan uang lebih banyak 
jika ingin anaknya menempuh 
pendidikan di luar negeri lantaran 
biayanya tentu lebih mahal.
Kedua, orang tua juga harus 
menghitung tambahan-tambahan biaya 
lain di luar biaya pokok perguruan 
tinggi. Misalnya, biaya bimbingan 
belajar jelang kuliah, biaya indekos, 
hingga biaya buku yang diperlukan 
untuk perkuliahan.

Setelah menghitung-hitung estimasi 
kebutuhan tersebut, maka orang tua 
bisa mempersiapkan kebutuhan 
dananya.
"Sebaiknya biaya perguruan tinggi ini 
dipersiapkan sejak anaknya lahir. 
Jangan sampai persiapan biaya 
pendidikan ini mendadak dan sangat 
mepet dengan waktu kuliah," jelas 
Tejasari.Setelah mendapatkan estimasi 
biaya, orang tua tinggal memilih, apakah 
ingin mempercayakan uangnya ke 
tabungan pendidikan atau asuransi 
pendidikan. Orang tua harus 
mengetahui perbedaan dua produk 
tersebut demi mengetahui risikonya 
masing-masing.
Untuk tabungan pendidikan, lanjut 
Tejasari, memiliki bunga yang pasti dan 
tabungan harus dijalankan hingga 
tenggat waktu yang diharapkan.
Kemudian, tabungan pendidikan 
biasanya juga disertai dengan asuransi 
jiwa, sehingga jika nanti sang orang tua 
meninggal di tengah-tengah masa 
menabung, nantinya tabungan masih 
bisa diteruskan.Sementara itu, asuransi 
pendidikan adalah kebalikannya. Orang 
tua membeli asuransi dengan 
membayar premi per bulan, juga disertai 
tabungan. Terdapat dua jenis asuransi 
pendidikan, yakni endowment dan 
unitlink.Untuk asuransi endowment, 
fasilitas yang didapatkan adalah 
asuransi jiwa dalam bentuk 

perlindungan bagi sang anak jika nanti 
orang tua mengalami cacat atau 
meninggal di kemudian hari. Namun, hal 
ini dilengkapi dengan tabungan yang 
mirip tabungan berjangka, di mana 
angka tabungannya punya nilai pasti dan 
ada jaminan bisa dicairkan setiap jangka 
waktu tertentu.
Untuk asuransi unitlink, sejatinya fasilitas 
yang didapatkan serupa dengan asuransi 
endowment. Namun, uang orang tua 
dipotong besar di awal program untuk 
keperluan investasi. Nantinya, imbal hasil 
yang didapatkan bisa saja besar atau 
kecil tergantung kondisi di pasar 
modal."Nah, unitlink ini justru memiliki 
risiko yang tinggi. Memang hasil 
investasinya bisa besar, tapi kalau pasar 
modal crash hasil investasinya bisa turun 
banget. Sementara di sisi lain, tabungan 
pendidikan ini return-nya cukup kecil, jadi 
tinggal bagaimana orang tua 
menyesuaikan profil risikonya dengan 
produk yang tersedia saat ini," ujarnya.
Namun, jika orang tua tak punya 
tabungan atau asuransi pendidikan, 
bukan berarti orang tua kehilangan 
harapan untuk menyekolahkan anaknya 
di jenjang perguruan tinggi. Orang tua 
masih punya alternatif pendanaan lain.
Perencana Keuangan dari Mitra 
Rencana Edukasi (MRE) Andi Nugroho 
mengatakan pendanaan kuliah paling 
aman selain menabung adalah menjual 
aset. Terdapat beberapa contoh aset 
yang pencairannya terbilang cepat, 
seperti logam mulia dan kendaraan.

Namun, jangan sampai orang tua 
mengorbankan aset krusial seperti 
rumah hingga tanah. Kalau pun mau, 
tentu harus dipikirkan matang-matang 
konsekuensi lanjutannya.
"Dulu pengalaman saya kuliah, 
banyak teman-teman saya yang orang 
tuanya menjual aset dari mulai sawah 
sampai mobil. Tapi is it worth it? Lebih 
baik pertimbangkan dulu sebelum 
benar-benar kehilangan aset 
berharga," jelas dia.Namun, jika orang 
tua kian terdesak tak punya uang 
untuk biaya pendidikan, maka orang 
tua bisa mencoba untuk meminjam. 
Saat ini, lanjut dia, banyak lembaga 
keuangan yang menyediakan 
pembiayaan kuliah dengan tipe seperti 
kredit multiguna. Menurut Andi, kredit 
ini sah-sah saja diambil, lantaran 
bunganya juga masih wajar.Hanya 
saja, ia tak menyarankan orang tua 
untuk meminjam ke perusahaan 
teknologi finansial (fintech). Bunga 
yang besar dan laporan tentang cara 
penagihan yang kadang bikin stress 
tentu menimbulkan risiko yang juga 
besar."Tentu sebagai orang tua harus 
pintar-pintar melihat risiko. Jadi kalau 
memang tak punya tabungan atau 
asuransi pendidikan, tentu tahap 
kedua adalah lihat aset yang bisa 
dijual. Kalau masih belum memenuhi, 
meminjam uang juga bukan hal yang 
salah, asal mengerti risikonya dan 
bisa mengembalikannya," pungkas 
Andi.
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negeri. Tentu saja, orang tua harus 
berani menyisihkan uang lebih banyak 
jika ingin anaknya menempuh 
pendidikan di luar negeri lantaran 
biayanya tentu lebih mahal.
Kedua, orang tua juga harus 
menghitung tambahan-tambahan biaya 
lain di luar biaya pokok perguruan 
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Tanah AirInternasional

Bentrok antar suporter mewarnai 
kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 antara 
Indonesia dan Malaysia di Gelora Bung 
Karno, Jakarta, Kamis (5/9) malam. Atas 
kejadian tersebut, Menteri Olahraga 
Malaysia, Syed Saddiq menyatakan 
akan membuat 
pengaduan resmi 
pada badan sepak 
bola dunia, 
FIFA.Melalui akun 
Twitter 
@SyedSaddiq, 
Saddiq 
menyampaikan 
akan membuat 
laporan resmi pada 
pemerintah 
Indonesia. Saat 
kejadian, Saddiq 
tengah berada di 
dalam stadion untuk 
memberi dukungan 
bagi timnas 
Malaysia di putaran 
kedua kualifikasi 
Piala Dunia Qatar 
2022.
Dilansir dari FOX 
Sports Asia, setidaknya satu orang 
Malaysia terluka dalam insiden 
tersebut.Semula, pertandingan berjalan 
normal. Di menit ke 12, penyerang 
berdarah Indonesia-Brasil, Alberto 
Goncalves alias Beto 
mempersembahkan gol pertama yang 
membuat timnas Indonesia 
unggul.Butuh waktu 25 menit bagi 
Malaysia berhasil menyamakan 
kedudukan lewat tendangan 
Mohamadou Sumareh. Persaingan 
semakin sengit ketika Beto Goncalves 
kembali mencetak angka untuk 
Indonesia, enam menit sebelum turun 
minum.Kerusuhan bermula, ketika 
seorang pendukung timnas Indonesia 
berlari melintasi lapangan dan 
melemparkan benda ke arah bangku 
pendukung Malaysia."Objek besi, botol, 
dan suar dilemparkan kepada kami 

Menpora Malaysia Ajukan Protes Ke FIFA

beberapa kali," kata Saddiq di akun 
Twitternya.Aksi itu terjadi di menit ke 65, 
setelah timnas Malaysia mengimbangi 
kedudukan menjadi 2-2. Saddiq 
menjelaskan, pendukung timnas 
Indonesia juga mencoba memasuki area 

pendukung Malaysia. 
Akibatnya, pertandingan 
harus ditunda sekitar 10 
menit.Dikutip dari laman The 
Straits Times, pasukan 
keamanan yang terdiri dari 
tentara dan polisi diturunkan 
untuk mengendalikan situasi 
selama pertandingan 
dihentikan.Setelah situasi 
kembali kondusif, pemain 
kembali turun ke lapangan. 
Pertandingan dilanjutkan. 
Sayang, dalam masa 
pertambahan waktu tuan 
rumah harus mengaku 
kalah. Mohamadou 
Sumareh berhasil membobol 
pertahanan Indonesia, 
menghasilkan gol 
kemenangan bagi timnas 
Malaysia. Skor berakhir 3-2 
untuk Negeri Jiran.

Seiring dengan kekalahan tuan rumah, 
kericuhan pun pecah. Channel News Asia 
mengabarkan, seluruh pemain beserta 
kru timnas Malaysia harus dibawa ke 
barracuda, kendaraan lapis baja milik 
kepolisian untuk kembali ke hotel. 
Setidaknya ada lima kendaraan yang 
digunakan untuk mengangkut para 
pemain dan kru Malaysia. Sementara itu, 
sebuah bus digunakan untuk 
mengalihkan perhatian massa.
Pertandingan semalam membawa 
Malaysia mengakhiri kekeringan selama 
15 tahun tanpa kemenangan. Tim 
Harimau Malaya terakhir kali 
mengalahkan Garuda tahun 2004 lalu di 
semifinal Piala AFF, dengan kedudukan 
akhir 2-1. Di sisi lain, kekalahan Indonesia 
membuat Garuda menempati posisi 
terbawah Grup G Kualifikasi Asia untuk 
Piala Dunia Qatar 2022.

Massa pengunjuk rasa 'rompi kuning' 
anti-pemerintah kembali bentrok dengan 
polisi, kali ini di Kota Montpellier, Prancis, 
Sabtu (7/9). Bentrokan terjadi di tengah 
massa yang berusaha menghidupkan 
kembali momentum baru ke dalam 
demonstrasi untuk menyerukan keadilan 
sosial dan penggulingan Presiden 
Emmanuel Macron.Gerakan rompi 
kuning itu dimulai November tahun lalu 
dan semakin menjadi-jadi selama musim 
panas tahun ini. Para pemimpinnya 
berharap dapat menggalang dukungan 
bagi gelombang baru unjuk rasa di 
seluruh negeri ketika pemerintah 
memulai reformasi sistem pensiun 
Prancis.Para pejabat di kota selatan 
Montpellier mengatakan sekitar 2.000 
orang berkumpul di pusat kota 
melakukan unjuk rasa, sedangkan para 
perwakilan massa menyebutkan 
jumlahnya mendekati 5.000 orang, 
mengutip dari AFP, Minggu (8/9).
Selama bentrokan antara polisi dan 
pengunjuk rasa, petugas menembakkan 
gas air mata untuk mencoba 
membubarkan kerumunan. Selain 
beberapa fasilitas dan etalase rusak, 
sebuah mobil polisi juga terbakar akibat 
bom molotov.Polisi mengatakan tujuh 
orang telah ditahan. Polisi melakukan 
penangkapan, terutama karena massa 
melemparkan benda ke arah polisi. 

“Rompi Kuning” Kembali Bentrok Dengan Polisi

Sedikitnya tujuh polisi terluka.
Jacques Witkowski, gubernur untuk 
wilayah Herault, yang meliputi 
Montpellier, mengutuk perilaku sangat 
agresif dari para demonstran.
Sementara itu unjuk rasa yang lebih 
kecil juga terjadi di kota-kota lain di 
sekitar Prancis, termasuk Paris, 
Marseille, Rouen, Lille, Strasbourg, 
Dijon, Bordeaux dan Toulouse.
Ada bentrokan di kota utara Rouen, di 
mana sekitar 500 demonstran muncul, 
termasuk anggota serikat dagang CGT. 
Jendela toko dan beberapa di 
pengadilan kota hancur akibat 
bentrokan. 
Polisi menangkap 26 orang dan 
memperingatkan 111 orang 
lainnya."Kami semua bersama, kami 
ingin pemerintah mengubah 
kebijakannya secara drastis dan 
perubahan radikal hanya bisa terjadi 
ketika pemerintah ini mengundurkan 
diri," kata Alexandre Chantry, 
perwakilan rompi kuning di Lille.
Polisi mengatakan sekitar 800 orang 
berdemonstrasi di Paris, di mana pihak 
berwenang telah memberlakukan 
larangan protes di Champs-Elysees, 
tempat bentrokan besar selama protes 
tahun lalu. Petugas mengatakan 
mereka menangkap 107 orang 
pengunjuk rasa di ibu kota.
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Bentrok antar suporter mewarnai 
kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 antara 
Indonesia dan Malaysia di Gelora Bung 
Karno, Jakarta, Kamis (5/9) malam. Atas 
kejadian tersebut, Menteri Olahraga 
Malaysia, Syed Saddiq menyatakan 
akan membuat 
pengaduan resmi 
pada badan sepak 
bola dunia, 
FIFA.Melalui akun 
Twitter 
@SyedSaddiq, 
Saddiq 
menyampaikan 
akan membuat 
laporan resmi pada 
pemerintah 
Indonesia. Saat 
kejadian, Saddiq 
tengah berada di 
dalam stadion untuk 
memberi dukungan 
bagi timnas 
Malaysia di putaran 
kedua kualifikasi 
Piala Dunia Qatar 
2022.
Dilansir dari FOX 
Sports Asia, setidaknya satu orang 
Malaysia terluka dalam insiden 
tersebut.Semula, pertandingan berjalan 
normal. Di menit ke 12, penyerang 
berdarah Indonesia-Brasil, Alberto 
Goncalves alias Beto 
mempersembahkan gol pertama yang 
membuat timnas Indonesia 
unggul.Butuh waktu 25 menit bagi 
Malaysia berhasil menyamakan 
kedudukan lewat tendangan 
Mohamadou Sumareh. Persaingan 
semakin sengit ketika Beto Goncalves 
kembali mencetak angka untuk 
Indonesia, enam menit sebelum turun 
minum.Kerusuhan bermula, ketika 
seorang pendukung timnas Indonesia 
berlari melintasi lapangan dan 
melemparkan benda ke arah bangku 
pendukung Malaysia."Objek besi, botol, 
dan suar dilemparkan kepada kami 
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beberapa kali," kata Saddiq di akun 
Twitternya.Aksi itu terjadi di menit ke 65, 
setelah timnas Malaysia mengimbangi 
kedudukan menjadi 2-2. Saddiq 
menjelaskan, pendukung timnas 
Indonesia juga mencoba memasuki area 

pendukung Malaysia. 
Akibatnya, pertandingan 
harus ditunda sekitar 10 
menit.Dikutip dari laman The 
Straits Times, pasukan 
keamanan yang terdiri dari 
tentara dan polisi diturunkan 
untuk mengendalikan situasi 
selama pertandingan 
dihentikan.Setelah situasi 
kembali kondusif, pemain 
kembali turun ke lapangan. 
Pertandingan dilanjutkan. 
Sayang, dalam masa 
pertambahan waktu tuan 
rumah harus mengaku 
kalah. Mohamadou 
Sumareh berhasil membobol 
pertahanan Indonesia, 
menghasilkan gol 
kemenangan bagi timnas 
Malaysia. Skor berakhir 3-2 
untuk Negeri Jiran.

Seiring dengan kekalahan tuan rumah, 
kericuhan pun pecah. Channel News Asia 
mengabarkan, seluruh pemain beserta 
kru timnas Malaysia harus dibawa ke 
barracuda, kendaraan lapis baja milik 
kepolisian untuk kembali ke hotel. 
Setidaknya ada lima kendaraan yang 
digunakan untuk mengangkut para 
pemain dan kru Malaysia. Sementara itu, 
sebuah bus digunakan untuk 
mengalihkan perhatian massa.
Pertandingan semalam membawa 
Malaysia mengakhiri kekeringan selama 
15 tahun tanpa kemenangan. Tim 
Harimau Malaya terakhir kali 
mengalahkan Garuda tahun 2004 lalu di 
semifinal Piala AFF, dengan kedudukan 
akhir 2-1. Di sisi lain, kekalahan Indonesia 
membuat Garuda menempati posisi 
terbawah Grup G Kualifikasi Asia untuk 
Piala Dunia Qatar 2022.

Massa pengunjuk rasa 'rompi kuning' 
anti-pemerintah kembali bentrok dengan 
polisi, kali ini di Kota Montpellier, Prancis, 
Sabtu (7/9). Bentrokan terjadi di tengah 
massa yang berusaha menghidupkan 
kembali momentum baru ke dalam 
demonstrasi untuk menyerukan keadilan 
sosial dan penggulingan Presiden 
Emmanuel Macron.Gerakan rompi 
kuning itu dimulai November tahun lalu 
dan semakin menjadi-jadi selama musim 
panas tahun ini. Para pemimpinnya 
berharap dapat menggalang dukungan 
bagi gelombang baru unjuk rasa di 
seluruh negeri ketika pemerintah 
memulai reformasi sistem pensiun 
Prancis.Para pejabat di kota selatan 
Montpellier mengatakan sekitar 2.000 
orang berkumpul di pusat kota 
melakukan unjuk rasa, sedangkan para 
perwakilan massa menyebutkan 
jumlahnya mendekati 5.000 orang, 
mengutip dari AFP, Minggu (8/9).
Selama bentrokan antara polisi dan 
pengunjuk rasa, petugas menembakkan 
gas air mata untuk mencoba 
membubarkan kerumunan. Selain 
beberapa fasilitas dan etalase rusak, 
sebuah mobil polisi juga terbakar akibat 
bom molotov.Polisi mengatakan tujuh 
orang telah ditahan. Polisi melakukan 
penangkapan, terutama karena massa 
melemparkan benda ke arah polisi. 

“Rompi Kuning” Kembali Bentrok Dengan Polisi

Sedikitnya tujuh polisi terluka.
Jacques Witkowski, gubernur untuk 
wilayah Herault, yang meliputi 
Montpellier, mengutuk perilaku sangat 
agresif dari para demonstran.
Sementara itu unjuk rasa yang lebih 
kecil juga terjadi di kota-kota lain di 
sekitar Prancis, termasuk Paris, 
Marseille, Rouen, Lille, Strasbourg, 
Dijon, Bordeaux dan Toulouse.
Ada bentrokan di kota utara Rouen, di 
mana sekitar 500 demonstran muncul, 
termasuk anggota serikat dagang CGT. 
Jendela toko dan beberapa di 
pengadilan kota hancur akibat 
bentrokan. 
Polisi menangkap 26 orang dan 
memperingatkan 111 orang 
lainnya."Kami semua bersama, kami 
ingin pemerintah mengubah 
kebijakannya secara drastis dan 
perubahan radikal hanya bisa terjadi 
ketika pemerintah ini mengundurkan 
diri," kata Alexandre Chantry, 
perwakilan rompi kuning di Lille.
Polisi mengatakan sekitar 800 orang 
berdemonstrasi di Paris, di mana pihak 
berwenang telah memberlakukan 
larangan protes di Champs-Elysees, 
tempat bentrokan besar selama protes 
tahun lalu. Petugas mengatakan 
mereka menangkap 107 orang 
pengunjuk rasa di ibu kota.
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Pada awal pembicaraannya dengan 
Perdana Menteri China Li Keqiang hari 
Jumat (6/9), Kanselir Jerman Angela 
Merkel mengatakan bahwa perang 
dagang yang sedang berlangsung 
antara China dan AS punya dampak 
buruk pada negara-negara lain juga.
Angela Merkel melakukan kunjungan 
tiga hari ke China, diiringi delegasi 
bisnis yang besar. Dia juga menyatakan 
harapan agar perjanjian investasi Uni 
Eropa-China bisa segera diselesaikan.
Sepanjang tahun lalu, Jerman dan Uni 
Eropa memperketat aturan untuk 
investasi asing, yang berdampak pada 
kegiatan perusahaan-perusahaan 
China, terutama di bidang teknologi dan 
komunikasi, seperti Huawei. Cina 
menuduh Uni Eropa dan Jerman 
menjalankan proteksionisme.
China berharap, Jerman akan 
menerima lebih banyak perusahaan 
China dan melonggarkan aturan ekspor 
untuk barang-barang tertentu, kata 
Perdana Menteri Li Keqiang. Dia juga 
menekankan bahwa China akan lebih 
membuka perekonomiannya untuk 
investasi asing.Merkel mengatakan, 
Jerman terbuka untuk investasi China 
dan menyambut semua perusahaan 
Cina untuk berinvestasi di negaranya. 
Tetapi Kanselir Jerman juga 
mengatakan bahwa Berlin memang 
meneliti investasi di sektor-sektor 
strategis tertentu dan infrastruktur yang 
dianggap kritis.Perjanjian investasi Uni 

Markel : Segera Akhiri Perang Dagang
Eropa-China diharapkan dapat 
menghilangkan beberapa rintangan dan 
melancarkan investasi antara kedua 
kawasan.Menyinggung situasi di Hong 
KongMemulai agenda kunjungan 
resminya di Beijing, Angela Merkel 
diterima dengan penghormatan militer 
oleh Li Keqiang di Aula Besar Rakyat. 
Pada saat upacara penghormatan itu, 
Angela Merkel kelihatan duduk, setelah 
awal tahun ini dia mengalami beberapa 
kasus serangan gemetaran saat acara 
resmi. PM Li Keqiang berdiri saat lagu 
kebangsaan China berkumandang.
Angela Merkel hari Jumat (6/9) juga 
dijadwalkan menghadiri pembicaraan di 
Komite Penasihat Ekonomi China-
Jerman, sebuah platform untuk para 
pemimpin bisnis dan politik.
Kanselir Merkel kemudian akan bertemu 
dengan Presiden China Xi Jinping untuk 
jamuan makan malam, sebelum 
melanjutkan perjalanan ke Wuhan hari 
Sabtu (7/9). Di Wuhan Merkel akan 
berbicara dengan perwakilan bisnis dan 
di hadapan mahasiswa Universitas 
Huazhong.Selain perdagangan, Angela 
Merkel juga membahas situasi hak asasi 
manusia dan aksi protes yang saat ini 
berlangsung di Hong Kong. Kepada PM 
Li Keqiang Merkel menekankan 
pentingnya mencegah kekerasan dan 
mencari solusi damai. Hong Kong selama 
beberapa minggu terakhir diguncang aksi 
protes massal, diiringi bentrokan keras 
dengan aparat keamanan.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359
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Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Sebetulnya atasan tak perlu berbicara 
keras jika ingin meminta, cukup dengan 
kalimat yang baik, Anda pasti tepat waktu.
Keuangan:  Sumber pemasukan.
Asmara:  Terlambat lagi.

Wah, hati-hati, ya, kalau berjanji.Jangan 
lupa menepati.Karena sekali anda lali 
menepati janji anda maka selamanya anda 
akan dianggap orang yang suka ingkar 
janji. Maka dari itu jika merasa tidak 
mampu janganlah memberikan janji atau 
harapan
Keuangan:  Timbul tenggelam.
Asmara: Malas memulai.

Agar tak menambah pikiran orangtua, 
bicarakan hal yang penting-penting saja, 
ya. Jangan sampai Anda menularkan stres 
pada mereka juga. 
Keuangan: Ada ujian.
Asmara: Waktunya penjajakan.

Jangan langsung mengeluarkan 
kalimatlarangan saat Si Buah Hati 
merengek meminta sesuatu yang tak 
disukai Anda dan pasangan.  Berilah 
pengertian pada si kecil maka akan lebih 
mudah mengarahkannya.                                                                                                                                                                                                                        
Keuangan:  Biaya operasional.
Asmara: Maju terus.

Tanggung jawab baru memang bukan 
perkara mudah. Namun, jadikan hal itu 
tantangan untuk membuktikan bahwa 
Anda pantas mendapatkannya. 
Keuangan:  Pemasukan lain.
Asmara:  Terabaikan.

Akan ada perubahan besar di kantor. Anda 
berharap ini memberi efek positif, salah 
satunya agar semua karyawan 
diperlakukan adil.Jaman sudah berubah 
sekarang bukan jaman perusahaan tidak 
memperhatikan kesejaterahan 
karyawan.Perhatikan bagian bawah perut 
Anda yang kadang terasa sakit. 
Keuangan: Redup.

Asmara:  Batal berjanji.
 

Sebenarnya rezeki Anda sudah di 
depan mata, namun ada orang yang 
menggunakannya untuk kepentingan 
sendiri
Keuangan: Buruk sangka.
Asmara:  Perlu dukungan.     

Ingat, jangan percaya omongan orang 
atau melihat permukaannya saja. 
Selami isinya, baru beri penilaian. 
Keuangan:  Menunggu rezeki.
Asmara: Jengkel.

Teman sudah mencoba berbagai cara 
untuk mencarikan Anda jodoh. 
Sebentar lagi ada, kok, yang melakukan 
pendekatan. Jangan buru-buru tak 
suka sebelum mencoba.Memang anda 
tipe yang selalu setia di zona yang anda 
anggap nyaman tetapi tak ada salahnya 
sesekali mencoba hal yang baru.
Keuangan:  Coba bisnis.
Asmara:  Dikenalkan orang.

 
Anda pasti kesal, pasangan tak pernah 
berhenti curiga. Bahkan, barang yang 
dibeli pun ditanyakan asal 
muasalnya.Janganlah berprasangka 
buruk dulu.  
Keuangan: Lumayan bagus.
Asmara:  Bikin jengkel.

Baru saja menikmati ketenangan di 
minggu lalu, ternyata minggu ini 
kembali sibuk. Stres membuat 
lambung Anda ikut-ikutan sakit.
Keuangan: Batas normal.
Asmara:  Yuk, ketemuan!

 
Wajar, kok, merasa tak nyaman berada 
di keramaian. Pasalnya, beberapa 
waktu belakangan aneka tuntutan dari 
berbagai sisi memberondong dan tak 
memberi Anda kesempatan untuk 
memikirkan diri sendiri
Keuangan:  Bobol terus.
Asmara: Dibohongi.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
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Pada awal pembicaraannya dengan 
Perdana Menteri China Li Keqiang hari 
Jumat (6/9), Kanselir Jerman Angela 
Merkel mengatakan bahwa perang 
dagang yang sedang berlangsung 
antara China dan AS punya dampak 
buruk pada negara-negara lain juga.
Angela Merkel melakukan kunjungan 
tiga hari ke China, diiringi delegasi 
bisnis yang besar. Dia juga menyatakan 
harapan agar perjanjian investasi Uni 
Eropa-China bisa segera diselesaikan.
Sepanjang tahun lalu, Jerman dan Uni 
Eropa memperketat aturan untuk 
investasi asing, yang berdampak pada 
kegiatan perusahaan-perusahaan 
China, terutama di bidang teknologi dan 
komunikasi, seperti Huawei. Cina 
menuduh Uni Eropa dan Jerman 
menjalankan proteksionisme.
China berharap, Jerman akan 
menerima lebih banyak perusahaan 
China dan melonggarkan aturan ekspor 
untuk barang-barang tertentu, kata 
Perdana Menteri Li Keqiang. Dia juga 
menekankan bahwa China akan lebih 
membuka perekonomiannya untuk 
investasi asing.Merkel mengatakan, 
Jerman terbuka untuk investasi China 
dan menyambut semua perusahaan 
Cina untuk berinvestasi di negaranya. 
Tetapi Kanselir Jerman juga 
mengatakan bahwa Berlin memang 
meneliti investasi di sektor-sektor 
strategis tertentu dan infrastruktur yang 
dianggap kritis.Perjanjian investasi Uni 

Markel : Segera Akhiri Perang Dagang
Eropa-China diharapkan dapat 
menghilangkan beberapa rintangan dan 
melancarkan investasi antara kedua 
kawasan.Menyinggung situasi di Hong 
KongMemulai agenda kunjungan 
resminya di Beijing, Angela Merkel 
diterima dengan penghormatan militer 
oleh Li Keqiang di Aula Besar Rakyat. 
Pada saat upacara penghormatan itu, 
Angela Merkel kelihatan duduk, setelah 
awal tahun ini dia mengalami beberapa 
kasus serangan gemetaran saat acara 
resmi. PM Li Keqiang berdiri saat lagu 
kebangsaan China berkumandang.
Angela Merkel hari Jumat (6/9) juga 
dijadwalkan menghadiri pembicaraan di 
Komite Penasihat Ekonomi China-
Jerman, sebuah platform untuk para 
pemimpin bisnis dan politik.
Kanselir Merkel kemudian akan bertemu 
dengan Presiden China Xi Jinping untuk 
jamuan makan malam, sebelum 
melanjutkan perjalanan ke Wuhan hari 
Sabtu (7/9). Di Wuhan Merkel akan 
berbicara dengan perwakilan bisnis dan 
di hadapan mahasiswa Universitas 
Huazhong.Selain perdagangan, Angela 
Merkel juga membahas situasi hak asasi 
manusia dan aksi protes yang saat ini 
berlangsung di Hong Kong. Kepada PM 
Li Keqiang Merkel menekankan 
pentingnya mencegah kekerasan dan 
mencari solusi damai. Hong Kong selama 
beberapa minggu terakhir diguncang aksi 
protes massal, diiringi bentrokan keras 
dengan aparat keamanan.
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Sebetulnya atasan tak perlu berbicara 
keras jika ingin meminta, cukup dengan 
kalimat yang baik, Anda pasti tepat waktu.
Keuangan:  Sumber pemasukan.
Asmara:  Terlambat lagi.

Wah, hati-hati, ya, kalau berjanji.Jangan 
lupa menepati.Karena sekali anda lali 
menepati janji anda maka selamanya anda 
akan dianggap orang yang suka ingkar 
janji. Maka dari itu jika merasa tidak 
mampu janganlah memberikan janji atau 
harapan
Keuangan:  Timbul tenggelam.
Asmara: Malas memulai.

Agar tak menambah pikiran orangtua, 
bicarakan hal yang penting-penting saja, 
ya. Jangan sampai Anda menularkan stres 
pada mereka juga. 
Keuangan: Ada ujian.
Asmara: Waktunya penjajakan.

Jangan langsung mengeluarkan 
kalimatlarangan saat Si Buah Hati 
merengek meminta sesuatu yang tak 
disukai Anda dan pasangan.  Berilah 
pengertian pada si kecil maka akan lebih 
mudah mengarahkannya.                                                                                                                                                                                                                        
Keuangan:  Biaya operasional.
Asmara: Maju terus.

Tanggung jawab baru memang bukan 
perkara mudah. Namun, jadikan hal itu 
tantangan untuk membuktikan bahwa 
Anda pantas mendapatkannya. 
Keuangan:  Pemasukan lain.
Asmara:  Terabaikan.

Akan ada perubahan besar di kantor. Anda 
berharap ini memberi efek positif, salah 
satunya agar semua karyawan 
diperlakukan adil.Jaman sudah berubah 
sekarang bukan jaman perusahaan tidak 
memperhatikan kesejaterahan 
karyawan.Perhatikan bagian bawah perut 
Anda yang kadang terasa sakit. 
Keuangan: Redup.

Asmara:  Batal berjanji.
 

Sebenarnya rezeki Anda sudah di 
depan mata, namun ada orang yang 
menggunakannya untuk kepentingan 
sendiri
Keuangan: Buruk sangka.
Asmara:  Perlu dukungan.     

Ingat, jangan percaya omongan orang 
atau melihat permukaannya saja. 
Selami isinya, baru beri penilaian. 
Keuangan:  Menunggu rezeki.
Asmara: Jengkel.

Teman sudah mencoba berbagai cara 
untuk mencarikan Anda jodoh. 
Sebentar lagi ada, kok, yang melakukan 
pendekatan. Jangan buru-buru tak 
suka sebelum mencoba.Memang anda 
tipe yang selalu setia di zona yang anda 
anggap nyaman tetapi tak ada salahnya 
sesekali mencoba hal yang baru.
Keuangan:  Coba bisnis.
Asmara:  Dikenalkan orang.

 
Anda pasti kesal, pasangan tak pernah 
berhenti curiga. Bahkan, barang yang 
dibeli pun ditanyakan asal 
muasalnya.Janganlah berprasangka 
buruk dulu.  
Keuangan: Lumayan bagus.
Asmara:  Bikin jengkel.

Baru saja menikmati ketenangan di 
minggu lalu, ternyata minggu ini 
kembali sibuk. Stres membuat 
lambung Anda ikut-ikutan sakit.
Keuangan: Batas normal.
Asmara:  Yuk, ketemuan!

 
Wajar, kok, merasa tak nyaman berada 
di keramaian. Pasalnya, beberapa 
waktu belakangan aneka tuntutan dari 
berbagai sisi memberondong dan tak 
memberi Anda kesempatan untuk 
memikirkan diri sendiri
Keuangan:  Bobol terus.
Asmara: Dibohongi.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Disewakan 1 kamar besar depan ada
kasur dan lemari plastik. Di 2008 s 7th
street lantai 2. Depan ada laundry, 
Dekat Toko Nusantara.
Hub: Ibu Hermin 267-230-8891

Disewakan kamar untuk wanita
di 11th st. Ada laundry, internet
bis 45 di depan rumah .
Hub : 267 - 444 - 3487 

Dicari antar jemput sekolah
Masterman.
Hub : 215 - 200 - 1552

Dicari kasir full time harus kerja 
weekend.
Hub : 267 - 758 - 6785

Looking for full time counter
person for cleaners. Good Pay
we need hurry.
Call 302 - 385 - 1089

Tanah Air

memperoleh suara terbanyak kedua 
setelah PDIP di Pileg 2019.
"Bener udah ada dari hari Senin (2/9) 
sore," katanya kepada merdeka.com, 
Jumat (6/9).Dia mengungkapkan, DPD 

DKI 
Jakarta 
sebelum
nya 
mengaju
kan 
nama M 
Taufik 
dan 
Iman 
Satria 
sebagai 
kandidat 
pimpinan 
DPRD 
DKI 
Jakarta. 
Namun 
akhirnya, 
DPP 
memutu

skan M Taufik kembali menjabat Wakil 
Ketua DPRD DKI Jakarta."Mekanisme 
mengajukan kandidat dua nama lalu 
dipilih satu. Kemarin itu ngajuin Taufik 
sama Iman Satria," 
tutupnya.Sebelumnya, M Taufik 
menjabat sebagai Wakil DPRD DKI 
Jakarta pada legislatif periode 2014-
2019.

Partai Gerindra telah menetapkan M 
Taufik sebagai Wakil Ketua DPRD DKI 
Jakarta kembali. Selain itu, partai 
yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, 
Rany Mauliani sebagai Ketua Fraksi 
Gerindr
a DPRD 
DKI 
Jakarta.
Dalam 
surat 
yang 
diterima 
merdek
a.com, 
penunju
kan 
Taufik 
dan 
Rany 
telah 
diputusk
an sejak 
16 
Agustus 
2019. 
Surat tersebut telah ditandatangani 
oleh Prabowo Subianto dan Sekjen 
Gerindra Ahmad Muzani.Anggota 
DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra 
Syarif membenarkan surat tersebut. 
Gerindra mendapatkan kursi Wakil 
Ketua DPRD DKI Jakarta karena 

M Taufik Kembali Jadi Wakil Ketua DPRD DKI
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