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Ribut ribut masalah pencekalan Rizieq. 
Video yang bersumber dari televisi milik 
FPI, Front TV, saat itu Rizieq 
menyampaikan sambutan dalam acara 
peringatan Maulid Nabi Muhammad 
SAW. Video itu diunggah pada 8 
November 2019. Melalui video itu, Rizieq 
menyebutkan, Pemerintah Indonesia 
telah mengirimkan surat pencekalan 
kepada Pemerintah Arab Saudi agar 
dirinya tidak diperbolehkan pulang 
karena alasan keamanan. "Jadi, sekali 
lagi saya dicekal di sini, bukan karena 
saya melakukan pelanggaran 
keimigrasian, bukan saya melakukan 
pelanggaran pidana atau perdata, bukan 
karena saya melakukan suatu kejahatan 

di Saudi ini atau satu kesalahan, tidak," 
ujar Rizieq dalam video. Rizieq juga 
memegang dua lembar surat yang, 
menurut dia, bukti pencekalan atas dirinya. 
"Hanya karena alasan keamanan. Jadi 
kedua surat ini (sambil menunjukkan surat) 
merupakan bukti, bukti nyata, riil, nyata 
otentik bahwa saya memang dicekal, oleh 
Pemerintah Saudi atas permintaan 
Pemerintah Indonesia," 

 Meski 
demikian, Rizieq tidak menunjukkan isi 

Saya sampaikan 
bahwa benar saya di Saudi Arabia sedang 
dicekal tak boleh meninggalkan Arab 
Saudi, sehingga saya dan keluarga untuk 
sementara waktu belum bisa keluar dari 
negara Saudi Arabia," kata Rizieq.

Rizieq
Di
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surat itu. Kedua lembaran itu hanya 
dipegang, lalu diayun-ayunkan ke 
udara sembari berbicara. Polemik 
tentang pemulangan Pemimpin FPI 

 memasuki babak baru. 
Kali ini, Rizieq mempersoalkan adanya 
surat pencekalan yang menyebabkan 
dirinya tidak bisa kembali ke Tanah Air. 
Hal itu disampaikan Rizieq melalui 
video yang tersebar di YouTube. 

Rizieq Shihab

FPI

FPI

Sang 
Imam Besar Rizieq Shihab sedang 
menghadapi masalah administrasi 
imigrasi di Arab Saudi, yaitu visa atau 
ijin tinggalnya sudah habis. 

Padahal dulu di 
pertengahan tahun 2017 lewat 
pengacaranya Eggi Sudjana 
mengatakan bahwa Rizieq Shihab 
mendapat perpanjangan izin tinggal di 
Arab Saudi atau long stay. 

Berdasarkan catatan Keimigrasian, 
Rizieq keluar dari Indonesia sejak 27 
April 2017. 

Dalam 
berbagai kesempatan, kuasa hukum 
Rizieq Shihab, Eggi Sudjana, 
menyebutkan alasan Pemimpin Front 
Pembela Islam ( ) itu belum kembali 
ke Indonesia untuk menghindari konflik 
antara pendukung Rizieq dan 
pemerintah. Pada Milad  ke-19, 
Rizieq Shihab menyinggung soal 
alasan kepergiannya dari Indonesia. 

Lewat rekaman suara yang 
diperdengarkan di Stadion Kamal, 
Petamburan, Rizieq menyinggung tentang 
konsep hijrah dalam Islam. "Ingat, hijrah 
bukan sembunyi, hijrah juga bukan lari. 
Tapi, hijrah untuk lindungi diri, hijrah untuk 
selamatkan negeri, dan hijrah untuk atur 
strategi," kata Rizieq, 19 Agustus 2017. 

Dalam 
akun Youtube Tarbiyah TV, pada akhir 
Desember 2017, Rizieq Shihab tampak 
memberikan ceramah bersama seseorang 
yang tampak seperti Ustad Abdul Somad. 
Dari akun instagram @DPP_FPI, Rizieq 
juga terekam bertemu dengan banyak 
tokoh. Dalam foto yang dimuat pada 12 
Juni 2017 misalnya, Rizieq tampak sedang 
makan malam bersama cendekiawan 
muslim Yaman, Abu Bakar Masyhur di 
Jeddah. Sehari kemudian, ia bertemu 
dengan penceramah asal India Zakir Naik. 
"Di Arab, Habib Rizieq dianggap tengah 
berhijrah," kata Sugito Atmo Prawiro, salah 
satu pengacara Rizieq waktu itu. Selama 
di Arab, Rizieq juga diketahui bolak-balik 
ke Jedah, Mekah, dan Madinah, Dia 

Menurut Eggi Sudjana visa yang dipegang 
Rizieq Shihab berlaku tanpa batas atau 
unlimited. "Yang saya tahu beliau dapat 
visa khusus yang sifatnya unlimited," kata 
Eggi Sudjana seperti dikutip sejumlah 
media online, Senin (12/6/2017). 
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tinggal berpindah-pindah dari hotel ke 
hotel bintang lima. Rizieq dan 
keluarganya juga sempat ke Kuala 
Lumpur, Malaysia untuk mengurus 
disertasinya di Universitas Sains Islam 
Malaysia pada 5 Mei 2017. Dari 
Malaysia, dia dan keluarganya kembali 
ke Arab sepuluh hari kemudian. Rizieq 
juga berkunjung ke 

. 
Maroko dan Turki 

pada April 2018 Dan pada waktu itu 
dengan visa unlimited menurut Eggi 
Sudjana, Rizieq bisa bebas bolak-balik. 
Mau ke Arab Saudi, ke Malaysia, balik 
lagi ke Arab Saudi atau ke Indonesia. 
Dan pengacara Rizieq Shihab yang lain, 
yaitu Kapitra Ampera juga mengatakan 
hal yang sama, bahwa Rizieq Shihab 
mendapat long stay dari Arab Saudi. 
Bahkan kehidupan atau biaya selama 
tinggal di Arab Saudi ditanggung oleh 

kerajaan Arab Saudi. Yang sedikit aneh itu 
istilah visa unlimited kok seperti operator 
seluler yang lagi ajang promo. Kalau 
operator seluler memang ada istilah kuota 
unlimited yang anti lelet. Lha kalau visa, 
kan ada batas waktunya, dan bisa 
diperpanjang dengan syarat harus keluar 
dari Arab Saudi dahulu. Sesuai aturan 
negara masing-masing. Tapi cerita yang 
bombastis yang dilakukan oleh 
pengacaranya itu tidak sesuai kenyataan 
dengan sekarang. Rizieq Shihab dengan 
visa atau ijin tinggalnya sudah habis dan 
tidak bisa kemana-mana. Atas pernyataan 
Rizieq, Ditjen Keimigrasian mengeluarkan 
bantahan dan Menko Polhukam Mahfud 
MD juga memberikan tanggapan. Mahfud 
menyebutkan, berdasarkan salinan surat 
yang diterimanya, surat yang ditunjukkan 
Rizieq bukan surat pencekalan dari 

Pemerintah Indonesia. Pengacara 
Rizieq, Sugito, juga mengakui bahwa 
surat pencekalan yang dipegang Rizieq 
dalam videonya itu bukan dikeluarkan 
oleh Pemerintah Indonesia. Menurut dia, 
surat itu adalah surat cekal yang 
dikeluarkan atas permintaan penyidik 
umum kantor umum intelijen Arab Saudi. 
"(Surat) Itu perihal siapa yang ajukan 
permohonan cekal. Itu atas permintaan 
penyidik umum kantor intelijen Arab 
Saudi dengan alasan keamanan," ujar 
Sugito, seperti diberitakan Kompas.com, 
13 November 2019. Ia menduga, 
Pemerintah Saudi tidak memperbolehkan 
Rizieq keluar wilayah Saudi karena 
adanya permintaan Pemerintah 
Indonesia. Sugito mengatakan, surat itu 
memang dari intelijen Saudi. Akan tetapi, 
pihaknya mendapatkannya dari penyidik 
kepolisian di Saudi. "Beliau (Rizieq) itu 
mendapatkan dokumen (pencekalan 
atas) alasan keamanan. Dengan caranya 
Beliau, karena punya kedekatan, karena 
sering diperiksa, ya akhirnya dapat," ujar 
Sugito. Menguatkan pernyataannya, 
Sugito menunjukkan sejumlah foto 
dokumen kepada Kompas.com berjudul 

“Bukti Cekal Imam Besar Habib Rizieq 
Shihab Rinci dan Lengkap”. Ia bahkan 
mengaku siap jika diminta bersama-
sama pemerintah melakukan 
penelusuran atas asal-usul surat yang 
dikeluarkan oleh intelijen Arab Saudi 
itu. Meski demikian, Sugito pesimistis 
pemerintah serius mencari solusi 
terkait permasalahan kliennya. "Saya 
makanya agak malas sebab 
pemerintah ini seperti mencari titik 
lemahnya saja, tetapi tidak mencari 
solusi. Mestinya surat yang ada 
diproses dulu (ditelusuri), bukan malah 
ada pernyataan seolah-olah suratnya 
tidak ada," kata dia. Sugito juga 
menunjukan foto tentang surat 
pencekalan tersebut tertulis dalam 
Bahasa Arab. Tertulis dua kali perintah 
pencekalan terhadap Rizieq, yakni 
perintah Nomor 68477 tertanggal 15 
Juni 2015 dan perintah nomor 26138 
tertanggal 7 Desember 2018. Ada pula 
foto surat bukti visa Rizieq telah habis 
masa berlaku serta bukti bahwa ia 
telah berupaya keluar Arab sebanyak 
tiga kali. Sedangkan Rizieq kita tahu 
sendiri, setelah berkunjung ke Maroko 
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dan Turki pada April 2018 yang lalu, 
sampai sekarang tidak pernah lagi 
keluar dari Arab Saudi. Artinya Rizieq 
memang tidak mengurusi 
perpanjangan visanya. Menanggapi 
pernyataan Rizieq, Direktur Jenderal 
Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM 
Ronny Sompie membantahnya 
memberitakan tanggapan. Ia 
menyebutkan, Keimigrasian belum 
pernah sekalipun mengeluarkan 
pencegahan atas pulangnya Rizieq ke 
Indonesia. "Tidak bisa (memohon 
pencegahan/penangkalan kepada 
negara lain). Karena sesuai Pasal 14 
UU Nomor 6 Tahun 2011, pemerintah 
justru harus melindungi warga 
negaranya. Jadi tidak boleh Indonesia 
menolak masuk warga negaranya 
(untuk) kembali ke Indonesia," ujar 
Ronny, seperti diberitakan 
Kompas.com, 12 November 2019. Ia 
mengatakan, Rizieq saat ini masih 
dalam kategori WNI sehingga 
dilindungi negara. Paspor Rizieq yang 
dibuat pada 25 Februari 2016 di Kantor 
Imigrasi Kelas 1, Jakarta Pusat, masih 
berlaku hingga 2021. Terkait surat yang 
ditunjukkan Rizieq dalam video yang 

beredar, Ronny menyampaikan pihaknya 
tak bisa menyampaikan kebenarannya 
lantaran surat tersebut terlihat samar-
samar. Lebih lanjut Ronny 
menyampaikan, apabila surat cekal 
tersebut ternyata palsu, maka hal 
tersebut akan masuk dalam kategori 
tindak pidana. Menteri Koordinator 
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
(Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku 
sudah menerima salinan surat yang 
ditunjukkan Rizieq. Seperti diberitakan 
Kompas.com, Kamis (14/11/2019), 
Mahfud pun heran kenapa Rizieq 
mengklaim Pemerintah Indonesia yang 
melakukan pencekalan. Ia menegaskan, 
dalam surat dari Arab Saudi itu, tak ada 
penjelasan bahwa Rizieq dilarang keluar 
atas permintaan Pemerintah Indonesia. 
Mahfud mengatakan, surat itu bukan 
surat pencekalan. "Itu yang dikirim ke 
saya itu bukan surat pencekalan. Bukan 
alasan pencekalan. Tapi surat dari 
imigrasi Arab Saudi bahwa Habib Rizieq 
nomor paspor sekian dilarang keluar 
Arab Saudi karena alasan keamanan," 
kata Mahfud. Mahfud mengaku heran 
mengapa Rizieq menyebut Pemerintah 
Indonesia melakukan pencekalan 

terhadapnya. Menurut Mahfud, dalam 
surat tersebut tak ada penjelasan 
mengenai larangan bagi Rizieq keluar 
Saudi atas permintaan Pemerintah 
Indonesia. "Enggak ada penjelasannya. 
Gitu aja suratnya. Kan sama kamu mau 
masuk bandara, orang mau masuk 
bandara, lalu kamu dilarang keluar 
karena masalah ini, enggak ada 
penjelasannya. Gitu aja," kata dia. 
Mahfud juga menegaskan, pemerintah 
tak akan melakukan komunikasi dengan 
pemerintah Arab Saudi terkait 
pemulangan Rizieq. Ketika ditanya 
apakah pemerintah Indonesia bisa 
membantu. Jawabannya : Kalau Rizieq 
minta bantuan, pasti dibantu. Ini 
kenyataannya dia sendiri enggak minta 
bantuan. Masalahnya sekarang ini, itu 
urusan dia dengan Pemerintah Arab 
Saudi, bukan urusan dia dengan kita. 
Kalau ada (surat pencekalan) yang dari 

kita, tunjukkan ke saya," kata Mahfud. 
Mahfud MD lantas menghimbau untuk 
menyelesaikan sendiri masalah 
tersebut dengan tidak lagi menyeret 
pemerintah Indonesia lantaran 
pemerintah Indonesia tak pernah 
meminta pemerintah Arab Saudi untuk 
melakukan pencekalan terhadap 
Rizieq. Jangan yang begitu-begitu. 
Yang gitu-gitu ndak bisa dijadikan alat 
untuk nego bagi pemerintah kita. Yang 
harus nego dia (Rizieq) sendiri kalau 
surat seperti itu," kata Mahfud. "Saya 
sudah tanya semua sini, Menkum 
HAM, Polri, BIN, menteri luar negeri 
ndak pernah mengeluarkan surat 
(cekal) gitu. Terus surat di sana 
memang tidak menyebut alasan karena 
diminta oleh pemerintah Indonesia. 
Karena alasan keamanan," kata 
Mahfud. Akan tetapi Mahfud mengaku 
siap memberikan bantuan uang secara 
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pribadi kepada Rizieq jika alasan 
pencekalan yang dikeluarkan pemerintah 
Arab Saudi itu karena denda overstay. 
"Kan dia (Rizieq) nantang kalau cuma 
uang dia punya kan. Dia (Rizieq) Ndak 
perlu uang. Kalau perlu uang, saya pribadi 
bantu kalau cuma Rp 110 juta," katanya. 
Lagian kalau tidak salah Rizieq pernah 
ngomong kalau dia tidak akan meminta 
bantuan dari pemerintah. Rizieq 
bersumpah dirinya tidak akan meminta 
bantuan pemerintah Presiden Joko 
Widodo dalam proses kepulangannya ke 
Indonesia. "Demi Allah, saya tidak akan 
meminta bantuan rezim zalim 
Indonesia, apalagi mengemis untuk 
cabut cekal saya di Saudi," kata Rizieq 
melalui rekaman suara yang diputar di 
Milad ke-21 FPI di Stadion Rawa Badak, 

Koja, Jakarta Utara, Sabtu (24/8). "2,5 
tahun saya tinggal di Mekkah merasa 
aman dan nyaman, aman tenang dan 
senang bahkan penuh berkah. Bukan 
kesusahan atau kesulitan apalagi 
penderitaan. Malah Kebahagiaan 
yang penuh nikmat. Saya mohon 
dukungan umat Islam dan seagama 
seakidah saya mohon doa agar saya 
dan keluarga bisa istiqomah," ucap 
Rizieq. Memang benar sih, pemerintah 
aja gak dianggap sama dia, jadi 
ngapain pemerintah capek-capek 
mengurusi Rizieq. Biarkan dia 
selesaikan masalahnya sendiri. Lulung 
menilai pemerintah harus menjadi 
bagian terdepan dalam upaya 
rekonsiliasi nasional. "Jadi dimulainya 
dari pemerintah rekonsiliasi nasional. 
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Ya sudah, ajak tokoh dan elite, juga 
tokoh yang di seberang sana dan sini, 
semua jadi satu. Kan ini bukan masalah 
besar mengembalikan Habib Rizieq itu," 
kata Lulung. Kepala Staf Kepresidenan 
Moeldoko dengan tegas mengaku tidak 
setuju dengan usulan Politisi PAN 
Abraham Lunggana alias Haji Lulung 
soal Rizieq Shihab. Eks politikus PPP itu 
sebelumnya meminta pemerintah 
melakukan rekonsiliasi nasional terkait 
pencekalan terhadap pimpinan Front 
Pembela Islam (FPI) itu. Moeldoko 
merasa aneh dan mempertanyakan 
maksud adanya usulan dari rekonsiliasi 
nasional. Menurut Moeldoko, pemerintah 
tidak pernah memiliki masalah dengan 
Rizieq. "Apanya yang direkonsiliasikan?, 
wong enggak ada apa-apa kok 
direkonsiliasi. Enggak ada masalah," 
kata Moeldoko. Pemerintah Indonesia 
tidak pernah mencekal Rizieq untuk 
kembali ke Indonesia. Hanya Rizieq lah 
yang entah sedang berhalusinasi atau 

memang suka menuding, yang 
mengatakan pencekalan terhadap 
dirinya adalah permintaan dari 
pemerintah Indonesia. Lagipula 
pengacara Rizieq sudah menyebut 
kalau surat pencekalan tersebut bukan 
dikeluarkan oleh pemerintah 
Indonesia. Dirjen Imigrasi dan juga 
Menko Polhukam juga sudah 
menjelaskan dan membantah. Politikus 
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 
Mohamad Guntur Romli dalam acara 
Dua Sisi yang disiarkan TvOne pada 
Kamis (14/11/2019) malam 
mengatakan pencekalan Habib Rizieq 
Shihab tidak ada kaitannya dengan 
Pilpres 2019 karena Prabowo telah 
merapat ke kubu Jokowi. Ia lalu 
membenarkan bahwa pencekalan 
Rizieq Shihab oleh pemerintah Arab 
Saudi terkait keamanan selain ada 
alasan lain yang tidak dirinci. “Kalau 
surat yang beredar di medsos itu 
benar, di mana tertulis di larang keluar 
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dan dilarang bepergian itu atas surat 
Kerajaan Arab Saudi, permintaan 
Intelijen karena alasan keamanan. Dan 
apa sebab lainnya? Pihak Arab Saudi 
tidak menyebutkan secara resmi,” 
ungkapnya. Maka dari itu, pria 41 
tahun itu meminta pihak FPI tidak perlu 
protes kepada pemerintah Indonesia. 
“Menurut saya, tidak perlu marah-
marah kepada pemerintahan Indonesia 
karena yang mencekal itu adalah 
pemerintah atau Arab Saudi,” kata 
Guntur. Guntur kemudian menyinggung 
status overstay Habib Rizieq Shihab. “ 
Bahwa setiap warga yang ada di luar 
negeri harus mendapat perlindungan, 
nah biasanya kasus-kasus seperti TKI 
dan TKW di Arab Saudi itu sudah ada 
yang urus,” katanya. Guntur lantas 
mempertanyakan sikap Rizieq Shihab 
terkait pencekalan dirinya. Jangan 
justru membuat masalah pemerintah di 
Arab Saudi. “Apakah Habib Rizieq 
sudah melakukan hal itu sesuai 
pernyataan resmi? Datang, kemudian 
tanya ke pihak imigrasi. Kenapa saya 
masih dicekal, ditanyakan dong,” 
“Jangan ikut ribut dengan pemerintah 
di sana, Dubes Indonesia di Arab 

Saudi, Ini kan masalah. Anda kena 
masalah, jangan lagi bikin masalah baru,” 
pungkasnya. “Sesuai aturan di Arab Saudi 
harusnya Rizieq Shihab yang overstay 1,5 
tahun itu masuk penjara atau bayar 
denda. Kalau dia tidak didenda, harusnya 
dia bersyukur tak dipenjara dan gak 
disuruh bayar denda masih ngamuk-
ngamuk,” tutur Guntur Romli. Menteri 
Hukum dan HAM Yasonna Laoly 
menegaskan, tidak ada pelanggaran HAM 
terkait isu pencekalan  
yang tidak bisa pulang dari Arab Saudi ke 
Indonesia. Dia menyatakan, pemerintah 
tidak pernah mencekal pentolan FPI 
tersebut. "Nggak ada, nggak ada," ujar 
Yasonna di Sentul International 
Convention Center, Bogor, Jawa Barat, 
Rabu (13/11/2019). Menurutnya, bila 
pemerintah melakukan pencekalan, maka 
Rizieq tidak mungkin bisa bepergian ke 
luar negeri. "Siapa yang cekal? Nggak 
ada yang cekal. Kalau dia dicekal nggak 
bisa berangkat dia, pak Habib nggak bisa 
ke luar negeri," Yasonna. 

Rizieq Shihab

Dengar ya, 
Rizieq dan pendukungnya yang cari 
masalah duluan. Mereka yang menantang 
duluan seolah sudah sangat hebat. 

Katanya tidak butuh bantuan 
pemerintah, ngapain pula sekarang 
sibuk minta perhatian pemerintah? 
Lagipula mereka juga lah yang menutup 
pintu rekonsiliasi dengan pemerintah 
meskipun kita tahu pemerintah juga 
tidak pernah tawarkan rekonsiliasi. 
Mereka itu belum diajak sudah merasa 
bakal diajak dan duluan menolak. 
Mereka ke-GeeR-an dan merasa paling 
hebat. Pencekalan terhadap ketua FPI 
tersebut tentu ada sebab-musababnya. 
Karena tidak akan mungkin aparat 
penegak hukum Arab Saudi melakukan 
pencekalan terhadap Warga Negara 
Asing (WNA) tanpa adanya kesalahan 
yang diperbuat oleh WNA tersebut. 
Pencekalan terhadap Rizieq dilakukan 
karena masa berlaku visanya sudah 
habis. Artinya saat ini Rizieq tidak punya 
izin lagi tinggal di Arab Saudi. Atau 
dengan kata lain Rizieq sudah menjadi 
WNA ilegal di Arab Saudi. Hal ini 
diperkuat oleh pernyataan oleh Duta 
Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh 

Abegebriel. "Visa (Rizieq) sebenarnya 
sudah habis masa berlakunya pada 
tanggal 9 Mei 2018 dan diperpanjang 
kembali dengan visa No 603724XXXX 
hingga intiha' al-iqamah (akhir masa 
tinggal) pada tanggal 20 Juli 2018," ujar 
Agus. "Karena keberadaan MRS 

 sampai hari 

ini masih berada di KAS 

, maka sejak tanggal 8 Dzul 
Qa'dah 1439 H/21 Juli 2018, MRS 
sudah tidak memiliki izin tinggal di KAS”, 
lanjutnya. Agus menambahkan, untuk 
perpanjangan visa seseorang harus 
keluar dulu dari Arab Saudi untuk 
mengurus administrasi. Begitu pun 
dengan Rizieq harus keluar dulu dari 
Arab Saudi agar visanya dapat 
diperpanjang. Ingat Rizieq waktu itu ke 
luar negeri ternyata memang untuk 
urusan perpanjang visa. Setelah tahu 
permasalahan Rizieq di Arab Saudi, 
muncul pertanyaan baru. Kenapa pula 
Rizieq tidak langsung dideportasi saja? 
Dari pada nanti bikin masalah baru. 

Muhammad Rizieq Shihab
Kerajaan Arab 

Saudi
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Jawabannya, menurut aturan di Arab 
Saudi, WNA yang melanggar 
keimigrasian harus mempertanggung 
jawabkan perbuatannya terlebih dahulu 
sebelum dideportasi, yakni berupa 
penahanan sambil menunggu masa 
persidangan keimigrasian dan proses 
pemulangan. Jadi, Rizieq harus 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya terlebih dahulu sebelum 
dipulangkan ke Indonesia. Bahkan 
sangat mungkin kedepannya Rizieq 
tidak hanya dipenjara tapi juga didenda. 
Karena, seperti yang dilansir oleh Saudi 
Gazette, pelanggar izin tinggal di Arab 
Saudi akan mendapatkan sanksi 
berupa denda 15 ribu riyal untuk 
pelanggaran izin tinggal pertama, 
denda 25 ribu riyal dan kurungan 
selama 3 bulan penjara untuk 
pelanggaran izin tinggal kedua, serta 
denda 50 ribu riyal dan kurungan 6 
bulan penjara hingga dideportasi untuk 
pelanggaran izin tinggal yang ketiga. 
Tinggal lagi menunggu hasil 
penyelidikan, apa jenis pelanggaran 
yang diperbuat oleh Rizieq. Apakah 
berat atau ringan? Jika pelanggaran 
berat dan dilakukan lebih dari 2 kali 
maka siap-siap Rizieq dipenjara dulu 
selama 6 bulan dan didenda 50 ribu 
riyal sebelum dideportasi. Jika Rizieq 

sampai dipenjara, mau ditaruh dimana 
muka si Imam Besar FPI. Sudah dipenjara 
di tanah air, dan hampir dipenjara untuk 
kedua kalinya. Eeeeh tahu-tahunya 
dipenjara di Arab Saudi. Kalau masalah 
denda yang dipermasalahkan oleh Rizieq 
maka FPI juga dengan sombongnya 
pernah menanggapi pernyataan Moeldoko 
yang berniat ongkosi kepulangan Rizieq. 
FPI mengatakan, "Anda punya uang 
berapa? Mau pulangin Habib Rizieq. 
Bukan Anda doang yang punya uang. 
Uang Anda nggak laku untuk Habib 
Rizieq." Ya sudah bayar dendanya. Kan 
katanya banyak uang. Kalau tidak punya 
uang bayar denda, tidak usah malu-malu, 
suruh saja 7 juta orang itu untuk 
menyumbang, tidak usah banyak-banyak, 
satu orang sumbang Rp 100. 
Dikumpulkan total mencapai Rp 700 juta, 
cukup untuk bayar denda dan sisanya 
buat beli tiket pulang kelas bisnis bahkan 
masih bisa beli oleh oleh. Zaman 
sekarang 100 perak bisa buat beli apa 
lah? Masa mereka tidak bisa sumbang 
100 perak, keterlaluan banget, kan? 
Sungguh terlalu kalau mereka tidak bisa 
nyumbang apalagi ini demi junjungan 
mereka yang hebat itu. Sekarang kita bisa 
melihat dan renungkan kembali, orang-
orang seperti mereka ini apakah pantas 
dibantu? Dulu begitu sombong bilang 

enggak perlu bantuan pemerintah 
Indonesia, malah bilang pemerintah 
kafir. Terus dengan lantang enggak 
butuh sumbangan. Seharusnya Rizieq 
minta bantuan pemerintah Indonesia 
untuk negosiasi dengan pemerintah 
Arab Saudi, agar dirinya bisa menjadi 
warga negara Arab Saudi. Maka kalau 
itu permintaan Rizieq, kita yakin bangsa 
Indonesia yang cinta damai ini setuju, 
dan bahkan akan mendukung 100%. 
Pertanyaannya bagaimana dengan Raja 
Salman? Apakah Raja Salman yang 

negaranya telah mencekal Rizieq mau 
menerima Rizieq ? Dan jika raja 
Salman tidak mau menerima Rizieq 
apakah FPI akan menyebut Raja 
salman mengkriminalisasi ulama? Jika 
iya, mudah-mudahan tidak ada demo 7 
juta umat di Monas menuntut Raja 
Salman mundur dari kursi Raja Arab 
Saudi, karena dikhawatirkan akan jadi 
bahan lelucon warga Arab. Nanti 
setelah itu 7 juta pengikutnya demo di 
kedubes Arab Saudi di Indonesia.  
Bagaimana menurut Anda?

Warteg Ramayana  
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Manfaat Buah Delima Untuk Kesehatan

Punica granatum, nama ilmiah dari 
delima atau pomegranate merupakan 
salah satu buah dengan kandungan gizi 
paling tinggi. Delima memiliki antioksidan 
punicalagin yang kekuatannya tiga kali 
lipat melebihi anggur merah dan teh 
hijau. Punicic acid yang terkandung di 
dalamnya juga sangat baik untuk 
kesehatan.
Konsumsi buah berwarna merah ini 
secara teratur mampu menghindarkan 
tubuh dari berbagai penyakit yang bisa 
membahayakan kesehatan.
Manfaat sehat apa saja yang terkandung 
di dalam buah delima? Berikut ini kita 
bahas slengkapnya, seperti dilansir 
Healthline.
1.Memiliki sifat antiinflamasi
Peradangan kronis adalah salah satu 
pemicu utama sejumlah penyakit serius. 
Di antaranya penyakit jantung, kanker, 
diabetes tipe 2, Alzheimer, dan 
kegemukan. Delima memiliki sifat 
antiinflamasi yang kuat, sebagian besar 
dikarenakan sifat antioksidan dari 
punicalagins.Secara tidak langsung, 
konsumsi buah delima atau jus delima 
segar secara teratur akan menurunkan 
risiko terkena penyakit-penyakit tersebut.
2.Membantu melawan kanker prostat
Kanker prostat adalah jenis kanker yang 
umum ditemui pada pria. Studi 
laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak 
buah delima dapat memperlambat 
reproduksi sel kanker dan bahkan 
menginduksi apoptosis (kematian sel) 
kanker.
3.Mungkin bermanfaat untuk pencegahan 
kanker payudara
Kanker payudara adalah salah satu jenis 
kanker yang paling umum pada wanita. 
Delima mungkin juga memiliki manfaat 

bagi pasien kanker payudara.
Ekstrak buah delima dapat 
menghambat reproduksi sel kanker 
payudara, bahkan membunuh 
beberapa di antaranya.
Namun, bukti yang ada saat ini masih 
terbatas pada studi laboratorium. Lebih 
banyak penelitian diperlukan sebelum 
klaim apa pun bisa dibuat.
4.Dapat menurunkan tekanan darah
Tekanan darah tinggi (hipertensi) 
merupakan salah satu pemicu utama 
serangan jantung dan stroke. Dalam 
sebuah penelitian, pasien hipertensi 
mengalami penurunan tekanan darah 
yang signifikan setelah mengonsumsi 5 
ons (150 ml) jus delima setiap hari 
selama dua minggu.Penelitian lain 
telah menemukan efek serupa, 
terutama untuk tekanan darah sistolik, 
yang merupakan angka yang lebih 
tinggi dalam pembacaan tekanan 
darah.
5.Membantu melawan arthritis dan 
nyeri sendi
Ada beberapa jenis arthritis, tetapi 
kebanyakan melibatkan peradangan 
pada persendian. Mengingat sifat 
antiinflamasi yang dimiliki delima, tak 
mengherankan jika buah ini dapat 
membantu mengobati radang 
sendi.Menariknya, penelitian 
laboratorium menunjukkan bahwa 
ekstrak buah delima dapat memblokir 
enzim yang diketahui merusak sendi 
pada penderita osteoartritis.
Ekstrak buah ini juga telah terbukti 
dapat meredakan radang sendi pada 
tikus, tetapi bukti dari penelitian dengan 
objek manusia manusia masih sangat 
terbatas.
6.Jus delima dapat menurunkan risiko 
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Setelah Desa Siluman Kini Muncul CPNS Siluman 

Ternyata, tidak hanya desa, saat ini ada 
juga pendaftar calon pegawai negeri sipil 
(CPNS) siluman. Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) mendeteksi ada oknum-
oknum nakal yang mengerahkan CPNS 
siluman alias fiktif untuk mendaftar di 
suatu instansi.Apa tujuannya? BKN 
mencurigai ada orang yang ingin 
membuat formasi CPNS terlihat banyak 
pelamar. Alhasil, orang-orang lain 
menjadi ogah mendaftar karena berpikir 
akan banyak saingan.Pihak BKN 
menemukan hal tersebut saat 
memeriksa dokumen-dokumen pelamar 
tes CPNS 2018. Saat itu banyak peserta 
gagal lolos seleksi administrasi karena 
dokumen yang di-submit tampak asal-
asalan."Ternyata dulu itu ada orang yang 
dikerahkan untuk masuk ke dalam salah 
satu formasi sehingga seolah-olah yang 
daftar itu banyak. Tujuannya biar kalau di 
situ sudah banyak, maka (pelamar) 
mencari yang lain, yang kira-kira 
pendaftarnya sedikit," jelas Plt. Kabiro 
Humas BKN Paryono kepada 

Tanah Air

Liputan6.com, Jumat (15/11).Paryono 
menjelaskan jika pendaftar formasi 
terlihat banyak, maka akan ada efek 
psikologis bagi pelamar lainnya, yakni 
berupa ragu untuk bersaing di formasi 
tersebut.Padahal, pelamar di formasi itu 
dicurigai banyak peserta CPNS fiktif. 
Pelamar yang awalnya terlihat banyak 
pun langsung menjadi sedikit ketika 
proses seleksi administrasi 
selesai."Dokumen yang diunggah 
banyak yang tidak sesuai. Mereka 
sudah submit, tetapi begitu diperiksa itu 
banyak dokumen yang tidak sesuai 
begitu diverifikasi, sehingga mereka 
tidak lolos seleksi administrasi. Wong, 
dia itu hanya untuk mengacaukan 
saja," ujar Paryono.
Sekadar informasi, tahun lalu peserta 
CPNS memang bisa melihat berapa 
jumlah orang yang sudah melamar di 
suatu instansi. Untuk menghindari 
kejadian sama terulang, maka tahun ini 
jumlah pelamar ke suatu formasi 
sengaja tidak ditampilkan.

penyakit jantung
Penyakit jantung merupakan penyebab 
kematian dini paling umum di dunia. Ini 
adalah penyakit yang tergolong rumit 
pencegahannya, karena didorong oleh 
banyak 
faktor.Asam 
Punicic, asam 
lemak utama 
yang 
terkandung di 
dalam delima 
dapat 
membantu 
melindungi 
organ dari 
tahap-tahap 
awal penyakit 
jantung.
Sebuah studi 
yang dilakukan 
kepada 51 
orang dengan 
tingkat 
trigliserida 
tinggi menunjukkan bahwa konsumsi 
800 mg minyak biji delima per hari 
secara signifikan menurunkan 
trigliserida dan meningkatkan rasio 
trigliserida-HDL.Studi lain melihat efek 
dari jus buah delima pada orang-orang 
dengan diabetes tipe 2 dan kolesterol 
tinggi. Kolesterol jahat LDL terbukti 
turun secara signifikan.
7.Jus delima dapat membantu 
mengobati disfungsi ereksi
Kerusakan oksidatif dapat merusak 
aliran darah di semua area tubuh, 
termasuk jaringan ereksi. Jus buah 
delima telah terbukti membantu 
meningkatkan aliran darah dan respons 
ereksi pada penelitian yang dilakukan 
dengan objek kelinci.
Dalam sebuah penelitian pada 53 pria 
yang mengalami disfungsi ereksi, 
delima tampaknya memiliki beberapa 
manfaat. Walaupun begitu hasilnya 
tidak signifikan secara statistik.
8.Delima dapat membantu memerangi 
infeksi bakteri dan jamur
Senyawa nabati dalam buah delima 
dapat membantu melawan 
mikroorganisme berbahaya. Senyawa 
ini terbukti mampu memerangi 

beberapa jenis bakteri serta jamur 
Candida albicans.Efek antibakteri dan 
antijamur delima juga dapat melindungi 
terhadap infeksi dan peradangan di 
mulut. Misalnya saja kondisi seperti 

gingivitis, 
periodontitis, 
dan stomatitis 
gigi palsu.
9.Dapat 
membantu 
meningkatkan 
daya ingat
Ada beberapa 
bukti yang 
menunjukkan 
bahwa buah 
delima dapat 
meningkatkan 
daya ingat. 
Sebuah studi 
yang dilakukan 
pada pasien 
bedah 
menunjukkan 

bahwa 2 gram ekstrak buah delima dapat 
mencegah penurunan memori setelah 
operasi.
Studi lain yang dilakukan terhadap 28 
orang dewasa di kelompok usia senja 
dengan keluhan penurunan daya ingat 
menunjukkan bahwa 8 ons (237 ml) jus 
delima per hari secara signifikan dapat 
meningkatkan penanda memori verbal 
dan visual. Studi yang dilakukan dengan 
objek tikus juga menunjukkan bahwa 
buah delima dapat membantu melawan 
penyakit Alzheimer.
10.Delima dapat meningkatkan performa 
olahraga
Delima kaya akan nitrat yang terbukti 
meningkatkan performa olahraga. 
Sebuah studi pada 19 atlet yang berlari di 
atas treadmill menunjukkan bahwa satu 
gram ekstrak buah delima yang 
dikonsumsi 30 menit sebelum latihan 
secara signifikan meningkatkan aliran 
darah, menunda timbulnya kelelahan, dan 
meningkatkan efisiensi latihan.Itulah 
deretan manfaat delima untuk kesehatan 
yang telah dibuktikan oleh hasil berbagai 
penelitian ilmiah. Tentunya bisa menjadi 
alasan untuk lebih sering mengonsumsi 
buah bercitarasa asam manis ini. 
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1.Sampai Jumat, Pendaftar CPNS 2019 
Tembus 2,1 Juta Orang
Hari demi hari, pelamar pada 
pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) 2019 terus melonjak tajam. 
Hingga Jumat, 15 November 2019 sore, 
total pendaftar sudah mencapai lebih dari 
2,1 juta orang.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
menyampaikan melalui Twitter resminya, 
@BKNgoid, hingga Jumat (15/11) pukul 
15.43 WIB, status pendaftar CPNS yang 
telah membuat akun di portal 
sscasn.bkn.go.id ada sebanyak 
2.141.757 orang.Dari jumlah tersebut, 
560.233 orang diantaranya sudah 
mengisi formulir, dan 195.259 orang telah 
submit formasi CPNS 
pilihannya.Kumpulan angka tersebut 
meningkat sebanyak 400.000 lebih 
dibanding hari sebelumnya, yaitu Kamis 
(14/11/2019) pukul 15.43 WIB.Adapun 
status pendaftar CPNS yang telah 
membuat akun di portal sscasn.bkn.go.id 
pada waktu tersebut menurut Badan 
Kepegawaian Negara (BKN), ada 
sebanyak 1.731.661 orang.Dari jumlah 
tersebut, 382.549 orang diantaranya 
sudah mengisi formulir, dan 115.014 
orang telah submit formasi CPNS 
pilihannya.Hal ini menunjukkan, setelah 
sehari penuh (24 jam) dari laporan 
terakhir, ternyata jumlah pelamar 
bertambah sebanyak 410.096 orang. 
Angka ini diperkirakan akan terus 
bertambah hingga akhir pendaftaran 
CPNS 2019.
2.BKN Turunkan Passing Grade CPNS 
2019
Nilai ambang batas atau passing grade 
untuk Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 
pada perekrutan Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS) 2019 telah resmi ditetapkan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
(PANRB) pada Senin (11/11/2019) sore.
Secara keseluruhan, aturan passing 
grade untuk CPNS kali ini dibanding 
tahun lalu terhitung menurun. Seperti 
pada Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 
yang turun dari 143 menjadi 
126.Penurunan juga terjadi pada Tes 
Wawasan Kebangsaan (TWK), dari 75 
menjadi 65. Hanya Tes Intelegensia 

Umum (TIU) yang tak berubah, yakni 
tetap 80.Menanggapi hal tersebut, 
Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
beralasan, pemangkasan itu sengaja 
dilakukan agar jumlah peserta yang 
secara nilai berada di bawah ambang 
batas juga dapat 
diminimalisir."(Alasannya?) Takut 
jeblok lagi seperti tahun lalu," ujar 
Kepala BKN Bima Haria Wibisana 
dalam pesan tertulis via WhatsApp, 
Selasa, 12 November 2019.
Seperti diketahui, banyak peserta tes 
CPNS pada tahun lalu yang 
berguguran akibat nilainya yang 
berada dibawah batas nilai 
minimal.Bima juga mengatakan, 
ketentuan passing grade ini turut 
diikuti peningkatan kualitas soal tes 
yang telah melewati proses uji coba. 
"Soalnya meningkat kualitasnya dan 
sudah diuji coba di beberapa tempat," 
sambungnya.Sebagai perbandingan, 
penurunan passing grade CPNS juga 
terjadi untuk formasi khusus. Menilik 
data menpan.go.id, nilai kumulatif 
SKD bagi Putra/Putri Lulusan Terbaik 
Berpredikat Cum Laude dan Diaspora 
di CPNS 2018 paling rendah adalah 
298, turun menjadi 271 pada seleksi 
kali ini.Begitu juga untuk jabatan 
Dokter Spesialis dan Instruktur 
Penerbang. Nilai kumulatif SKD bagi 
formasi tersebut terpangkas dari 298 
menjadi 271.Kendati terjadi 
penurunan passing grade, Bima 
melanjutkan, soal tes SKD pada 
perekrutan kali ini diiringi dengan 
adanya peningkatan kualitas. 
Kumpulan soal disebutnya dibuat 
bertahap dengan kontrol yang lebih 
ketat sehingga menjadi lebih 
berkualitas, namun dengan tingkat 
kesulitan yang sama."(Soal SKD) 
Sudah divalidasi di beberapa lokasi 
test untuk melihat akurasinya. Nilai 
TKP diturunkan 1 Standard Deviasi 
(SD), nilai TWK diturunkan 2 SD 
karena jumlah soal berkurang, 
sedangkan nilai TIU tetap dengan 
jumlah soal bertambah," tuturnya.
"Nilai ini sama dengan nilai PG 
(passing grade) tahun 2015," dia 
menandaskan.
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Sebagai investor dan pengusaha 
ternama, sosok Warren Buffet pasti 
tak asing lagi di tengah masyarakat 
dunia. Di tahun 2019 ini, Buffet 
berhasil memiliki kekayaan bersih 
hingga 86,6 milliar dollar AS yang 
membuatnya layak dijuluki investor 
tersukses di dunia. 
Belajar dari 
keberhasila
n pria asal 
AS ini, 
berikut kiat-
kiat sukses 
berinvestasi 
ala Warren 
Buffet: 
1. Investasi 
pada 
kemampuan 
diri Menurut 
Buffett, 
investasi 
terbaik yang 
dapat 
dilakukan adalah menginvestasikan 
kemampuan diri sendiri. Ia berpikir tak 
semua orang mampu menghasilkan 
banyak uang dari pasar saham. 
Namun, kesuksesan besar bisa dituai 
lewat keberhasilan karier kita. Oleh 
karena itu, kita harus memprioritaskan 
terlebih dahulu diri kita. Berinvestasi 
pada kemampuan diri sendiri adalah 
hal terpenting untuk melakukan hal-
hal hebat dan mendapatkan banyak 
hal lebih dari sekadar investasi. 
Misalnya, kita bisa memanfaatkan 
internet untuk mendapatkan 
penghasilan sampingan atau 
memperluas jaringan bisnis kita.  Atau 
kita juga bisa mengikuti kursus untuk 
mengembangkan bakat kita. 
Berinvestasi pada kemampuan diri 
adalah salah satu landasan 
kesuksesan.  Berinvestasi dalam diri 
adalah salah satu landasan 
kesuksesan.
2. Jadilah penakut saat orang lain 
rakus Salah satu ungkapan Buffett 

Kiat Sukses Warren Buffet
yang paling terkenal adalah, "Jadilah takut 
ketika orang lain rakus, dan rakuslah ketika 
orang lain takut." Inti dari pernyataan 
tersebut adalah kita harus menghindari 
saham yang banyak dibeli orang lain 
karena kemungkinan besar akan memiliki 
harga yang tinggi. Sebaiknya, kita mencari 
saham yang tak terlalu diperhatikan orang 

lain, lalu 
periksa 
fundamentaln
ya dan 
lakukan 
investasi jika 
itu masuk 
akal. 
3. Percayai 
diri untuk 
menjadi 
investor yang 
sukses 
Menurut 
Buffett hal 
tersulit 
adalah 

mempercayai keputusan investasi kita. Kita 
selalu berpikir bahwa orang lain benar dan 
kita salah. Padahal, kita perlu belajar dan 
percaya pada diri sendiri. Untuk menjadi 
sukses, kita perlu mengatasi rasa takut dan 
tidak memperhatikan apa yang orang lain 
katakan kepada kita. Oleh karena itu, kita 
harus memperbanyak pengetahuan dan 
membuat keputusan investasi sendiri untuk 
meraih kesuksesan kita
4. Belajar dari kesalahan Meski telah 
menjadi investor sukses, bukan berarti 
Buffet tak pernah melakukan kesalahan. 
Buffet juga manusia biasa yang tak luput 
dari kesalahan. Bahkan, ia pernah 
melakukan kesalahan besar. Namun, ia 
selalu bisa belajar dari kesalahan yang 
dilakukannya. Buffett menyarankan agar 
kita mencatat kesalahan yang kita buat 
sehingga kita tahu apa yang salah dan 
pastikan untuk tidak mengulanginya lagi. 
Buffett juga menyarankan agar kita 
membagikan pelajaran yang telah kita petik 
kepada anak-anak dan cucu-cucu kita 
sehingga mereka tidak mengulangi 
kesalahan yang telah kita perbuat.

Toni Kroos mengungkapkan Jerman 
bukanlah unggulan di Piala Eropa 2020. 
Pendapatnya didasari karena skuat 
Nationalelf dihuni banyak pemain muda.
Jerman memastikan meraih tiket ke 
putaran Final Piala Eropa 2020.
 Hal tersebut didapat usai mereka 
mengalahkan Belarusia 4-0 di Borussia-
Park, Minggu (17/11/2019) dinihari 
WIB.Die Mannschaft kini memuncaki 
klasemen Grup C dengan 18 angka dari 
tujuh laga. Ini merupakan kali ke-13 
Jerman lolos ke putaran final Piala 
Eropa.
Prestasi Jerman di ajang ini memang 
terbilang mentereng. 
Mereka tercatat sudah enam kali 
mencapai babak final dengan tiga 
berhasil merengkuh gelar juara.Namun 
untuk gelaran tahun depan, 
Kroos mengungkapkan Jerman 

bukanlah unggulan utama. Pasalnya 
skuat Joachim Loew saat ini banyak 
dihuni pemain muda minim 
pengalaman.Kroos menjadi satu dari 
segelintir pemain peraih Piala Dunia 
2016 yang masih ada di tim Jerman 
saat ini. 
Tercatat hanya ia dan Manuel Neuer 
sosok senior yang kini masih 
diandalkan oleh Loew.”
Kami masih kurang memiliki 
pengalaman. Namun secara prospek 
tim kami bekerja lebih baik dan lebih 
baik lagi," kata Kroos dilansir situs 
resmi UEFA.
"Kita akan tahu mempersiapkan diri 
dengan baik sebelum turnamen. 
Saat ini, aku tidak akan menganggap 
kami sebagai favorit.
 Namun hal tersebut tidak terlalu 
berpengaruh," jelasnya.

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

Jerman Bukan Lagi Unggulan Piala Eropa 2020

Bola
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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

Jerman Bukan Lagi Unggulan Piala Eropa 2020
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Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
menyambut kelahiran cucu ketiga dari 
putra sulungnya, Gibran Rakabuming 
Raka pada, Jumat (15/11) kemarin. 
Bayi berjenis kelamin perempuan itu 
diberi nama La Lembah Mana.kata 
Gibran, dikutip dari laman resmi 
Sekretariat Presiden, Sabtu 
(16/11).Namun, Gibran masih 
merahasiakan arti nama depan dari 
putrinya bersama Selvi Ananda.
La Lembah Manah lahir di RS PKU 
Muhammadiyah Solo. Gibran menyebut 
momen persalinan anak keduanya itu 
ditemani oleh Menteri Kesehatan 
Terawan Agus Putranto.
"Terima kasih semua. Saat ini bayi dan 
ibunya sedang menuju kembali ke 
kamar," kata Gibran kepada sejumlah 

Jokowi Sambut Cucu Ketiga

Tanah Air

awak media.
Gibran mengatakan bahwa La Lembah 
Manah lahir dengan berat badan 2,92 
kilogram dan panjang 46,5 centimeter 
pada pukul 15.46 WIB melalui operasi 
caesar.
"Agak mirip kakaknya, mirip Ethes," 
katanya.Sementara, Iriana sejak pagi telah 
mendampingi sang menantu Selvi. Ia 
mengatakan ikut berdebar-debar selama 
menunggu kelahiran cucu ketiganya 
tersebut.Dia mengatakan bahwa perasaan 
itu sama ketika menanti kelahiran cucu 
pertama, Jan Ethes Srinarendra.
"Masih deg-degan karena nunggu 
operasinya sama ibunya Selvi sampai 
tegang, tapi setelah lahir plong. Sama 
tegangnya (dengan saat Ethes dilahirkan)," 
kata Iriana.

Puluhan warga korban penggusuran di 
Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, 
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 
meminta Anies Baswedan untuk 
menepati janji kampanye sebelum 
menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Kami 
semua pendukung Anies, tapi kenapa 
digusur? Katanya dulu tidak ada 
penggusuran saat kampanye," kata salah 
seorang warga, Subaidah, Sabtu 
(16/11/2019), seperti dikutip Antara. 
Subaidah mengatakan, hampir semua 

Korban Penggusuran Tuntut Janji Anies 

Tanah Air

warga Madura yang bermukim di Jalan 
Sunter Agung Perkasa VIII mendukung 
Anies saat Pilkada lalu. Namun, janji 
tidak ada penggusuran tidak ditepati. 
"Usai kami digusur, sampai sekarang 
juga tidak dikunjungi," ujar 
Subaidah.Hal senada disampaikan 
Ardi. Pilkada Gubernur DKI Jakarta 
lalu, warga menaruh harapan ke Anies 
dengan janji tanpa penggusuran. 
Mereka juga menggalang dukungan 
agar Anies dapat terpilih sebagai 
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gubernur. "Yang kami dapatkan hanya 
penggusuran," ujar Ardi. Pemerintah 
Kota Jakarta Utara dibantu 1.500 
personel gabungan dari kepolisian, 
satpol PP dan PPSU melakukan 
penertiban bangunan di Jalan Sunter 
Agung Perkasa VIII, Kamis (14/11). 
Penertiban tersebut berujung bentrok, 
karena warga mempertahankan 
bangunan mereka yang sudah 
ditinggali sejak puluhan tahun tersebut. 
Camat Tanjung Priok Syamsul Huda 
menegaskan upaya dilakukan 
pemerintah bukan penggusuran, tetapi 

penataan dan penertiban bangunan yang 
tidak sesuai dengan fungsinya. "Kita 
melakukan penataan, bukan 
penggusuran," tegas Syamsul.
 Penataan itu dilakukan untuk mendukung 
program pemerintah menormalisasi 
saluran air sepanjang 400 meter dengan 
lebar sekitar enam meter. Wilayah tersebut 
rawan terjadinya genangan saat musim 
penghujan.
 "Kami melakukan penataan di fasilitas 
umum dan fasilitas sosial, bukan 
pemukiman. Kalau itu pemukiman 
namanya menggusur," jelas Syamsul.
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Apa Kata Bintang Anda

dalam acara diskusi bertajuk, 
"Bangkitkan Nasionalisme, Bersama 
Kita Tangkal Radikalisme dan 
Berantas Terorisme", telah membuat 
pernyataan yang diduga menistakan 
agama."Atas hal itu, korban sebagai 
umat Islam merasa telah dirugikan," 
kata Argo.
Berdasarkan informasi, pelapor 
berinisial PRN melaporkan Sukmawati 
terkait kasus dugaan penistaan 
agama itu, pada Jumat 15 November 
2019, malam.Sukmawati 
menyampaikan ucapan yang diduga 
membandingkan Nabi Muhammad 
dengan Soekarno itu dalam diskusi 
bertajuk, "Bangkitkan Nasionalisme, 
Bersama Kita Tangkal Radikalisme 
dan Berantas Terorisme", di Gedung 
Tribrata, Darmawangsa, Jakarta 
Selatan, tanggal 11 November lalu.

Polda Metro Jaya, membenarkan 
adanya laporan terhadap Sukmawati 
Soekarnoputri terkait kasus dugaan 
penistaan agama. Sukmawati dinilai 
telah membandingkan Nabi Muhammad 
dengan Presiden Soekarno."Kasus 
dugaan penistaan agama 
(dilaporkannya)," ujar Kepala Bidang 
Hubungan Masyarakat Polda Metro 
Jaya Komisaris Besar Polisi Raden 
Prabowo Argo Yuwono, Sabtu 
(16/11/2019).Dikatakan Argo, laporan itu 
tercatat dalam nomor 
LP/7393/XI/2019/PMJ/Ditreskrimum, 
terkait kasus dugaan penistaan agama 
yang diatur dalam Pasal 156a 
KUHP.Menurut Argo, pelapor 
menerangkan, pada tanggal 14 
November 2019, mendapatkan 
informasi dari kerabat dan melihat 
langsung dari Google bahwa terlapor 

Sukmawati Dipolisikan 

Tanah Air

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)

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Mencicipi menu baru di kafe favorit bisa 
menjadi penawar kesumpekan dan 
rutinitas sehari-hari.
Keuangan: Saatnya memilah 
kebutuhan.
Asmara: Lagi-lagi komitmen.

Memang, tak selalu mudah memasuki 
lingkungan baru. Tapi, ada banyak cara 
untuk mengatasinya, kok. Anda
Keuangan: Menguji investasi.
Asmara: Mimpi menjadi kenyataan.

Masih banyak hal yang harus dibenahi. 
Salah satunya sistem kerja yang kurang 
efektif. Jangan lhidup terlalu santai
Keuangan:  Lebih dari cukup.
Asmara: Beda pendapat.

Minggu yang Anda tunggu-tunggu. 
Jangan kecewa kalau hasilnya tak sesuai 
dengan harapan jangan ragu mengikuti 
kata hati. Biarkan saja orang lain 
meragukan Anda.
Keuangan:  Profit agak turun.
Asmara:  Putus-nyambung.

Sama dengan udara yang kian tak 
menentu, begitu pula yang Anda 
rasakan terhadap keinginan Anda saat 
ini. Segera putuskan apa yang mau anda 
lakukan kesempatan tak akan datang 
dua kali.
Keuangan:  Sepatu baru.
Asmara: Mengadu.

Pindah kerja memang dapat 
memperbesar peluang berkembang. 
Namun, jangan juga terlampau sering 
memutuskan pindah, ah.
 Bisa-bisa, Anda dijuluki Si Kutu Loncat 
oleh kolega.. 
Keuangan : Tak cukup.
Asmara:  Cemburu.

Keuangan sedang menjadi topik hangat 
di kepala Anda. Memang, kadang segala 
keperluan mendadak bisa saja datang 

bersama hingga uang di dompet tak 
bersisa. 
Keuangan:  Habis.
Asmara:  Ada maunya.

Jika hidup Anda belakangan ini dirasa 
terlalu ramai, jangan khawatir untuk 
menyendiri sejenak. Kosongkan 
rencana akhir minggu dan luangkan 
waktu untuk menjadi diri 
sendiriKeuangan:  Cek aset.
Asmara: Memilih.

Komentar sinis ditujukan kepada Anda. 
Penyebabnya tak lain karena Anda 
terlalu berlebihan dalam segala hal. 
Apa perlu menunjukkan segala 
kemewahan di hadapan teman? 
Keuangan:  Masih kekurangan.
Asmara: Harga diri.

 
Wah, titik terang mulai muncul dalam 
hubungan Anda kali ini. Si Dia mulai 
menunjukkan keseriusannya dengan 
mengajak Anda berkenalan dengan 
orangtuanya. Di luar dugaan ternyata 
Anda mendapat tanggapan yang kurang 
berkenan. 
Keuangan:  Bingung.
Asmara:  Kurang berkenan

Kebahagiaan yang tak terhingga sedang 
Anda rasakan minggu ini. Anda 
mendapatkan rezeki yang sudah lama 
dinantikan. Tetapi jangan takabur 
ingatlah masih banyak keperluan belum 
and penuhi.
Keuangan: Terkuras.
Asmara: Masih sensitif.

Ayo, segera “bangun” dari comfort 
zone . 
Ingat, Anda bukan satu-satunya 
orang yang andal di bidang ini, 
kok.Tak ada pekerjaan yang tak 
tergantikan, kabar gembira segera 
menghampiri anda  bersiap - siaplah.
Keuangan: Ada musibah.
Asmara: Tenangkan hati.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Dec)
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Convenience / gas station store is
looking for cashier/lottery, all shift
start pay $8.50/hour. 70-75 hrs/week
call/text :215 - 876 - 7819 (Mr. Choi)
                     267 - 357 - 9198 (Mrs. Ing)

Dicari pekerja harap hubungi 
Roland ( Philiphine) 267-307-9554

Need cook/cook helper for Thai/
Japanese Restaurant.
Beginner welcome.
call/text 267 - 880 - 9388

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
memastikan bakal mengembangkan 
kasus dugaan suap terkait perizinan 
PT Cirebon Energi Prasarana yang 
menggarap PLTU 2 Cirebon yang 
menjerat GM Hyundai Engineering & 
Construction (HDEC), Herry Jung. 
Salah satu materi yang didalami KPK 
yakni sumber uang Rp 6,04 miliar yang 
diberikan Herry Jung kepada Sunjaya 
selaku Bupati Cirebon saat itu.
"Seperti yang saya sampaikan tadi 
uang itu untuk perizinan, tapi 
sumbernya dari mana nanti kita gali 
lagi. Itu kan pengembangan dari OTT 
waktu itu ketemu uang itu, tapi dari 
mana uangnya nanti kita kembangkan 
lagi," kata Wakil Ketua KPK
Penetapan Herry Jung sebagai 
tersangka merupakan pengembangan 
dari kasus suap dan tindak pidana 
pencucian uang (TPPU) yang menjerat 
Sunjaya. Dalam mengusut TPPU ini, 
KPK telah mencegah Komisaris PT 
Cirebon Energi Prasarana, Heru 
Dewanto dan Direktur PT Cirebon 
Energi Prasarana, Teguh Haryono. 
Diduga uang suap yang diberikan 
Herry Jung kepada Sunjaya bersumber 
dari PT Cirebon Energi Prasarana.
Disinggung mengenai hal ini, 
Saut mengatakan secara logika umum 
sudah dapat diketahui sumber uang 
suap tersebut. Namun, tegas Saut, 
KPK bekerja berdasarkan bukti bukan 
asumsi. Saut mengakui untuk mencari 
bukti tersebut butuh waktu yang cukup 
panjang. 
“Biasanya memang selalu lama ya 
beberapa case di daerah itu juga 

begitu. Kadang juga enggak bisa kita 
buktikan walau uangnya dari si A dari 
kelompok A, sulit juga membuktikan uang 
itu tapi kita bisa lihat common sense 
uangnya dari siapa. Tapi sulit juga untuk 
membuktikannya. Sehingga nanti kita lihat 
dulu apakah nanti bisa ketemu seperti 
apa, uang itu dari mana, nanti tetap 
didalami lebih lanjut," kata Saut 
Situmorang.Dalam kesempatan ini, Jubir 
KPK, Febri Diansyah memastikan tim 
penyidik akan menelusuri asal usul uang 
suap yang diberikan Herry Jung kepada 
Sunjaya maupun proses suap itu terjadi. 
Sejauh ini, KPK menduga pemberian 
suap dilakukan dengan cara membuat 
Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif dengan 
PT. MIM (Milades Indah Mandiri). 
Sementara, fakta-fakta mengenai aliran 
suap dari HDEC kepada Sunjaya ini telah 
terungkap dalam proses persidangan 
perkara suap perizinan yang menjerat 
Sunjaya sebelumnya.Dalam persidangan 
terungkap uang itu dikucurkan secara 
bertahap oleh Herry Jung yang 
diserahkan kepada Camat Beber 
Kabupaten Cirebon, Rita Susana yang 
juga istri Camat Astanajapura, Mahmud 
Iing Tajudin, atas perintah Sunjaya. 
Tim penyidik bakal mengembangkan fakta 
dan bukti yang telah diperoleh, terutama 
untuk mengusut sumber uang suap.
"Dari sini tentu kita bisa menggali lebih 
jauh nanti uang tersebut berasal dari 
mana. Itu jadi poin yang akan jadi 
perhatian tim nantinya," kata Febri 
Diansyah.

Dicari pekerja untuk di warehouse
gaji $9.5 / jam. Hubungi Erwin
Telp 215 - 327 - 0121

KPK Usut Sumber Uang Suap Eks Bupati Cirebon
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Convenience / gas station store is
looking for cashier/lottery, all shift
start pay $8.50/hour. 70-75 hrs/week
call/text :215 - 876 - 7819 (Mr. Choi)
                     267 - 357 - 9198 (Mrs. Ing)

Dicari pekerja harap hubungi 
Roland ( Philiphine) 267-307-9554

Need cook/cook helper for Thai/
Japanese Restaurant.
Beginner welcome.
call/text 267 - 880 - 9388
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selaku Bupati Cirebon saat itu.
"Seperti yang saya sampaikan tadi 
uang itu untuk perizinan, tapi 
sumbernya dari mana nanti kita gali 
lagi. Itu kan pengembangan dari OTT 
waktu itu ketemu uang itu, tapi dari 
mana uangnya nanti kita kembangkan 
lagi," kata Wakil Ketua KPK
Penetapan Herry Jung sebagai 
tersangka merupakan pengembangan 
dari kasus suap dan tindak pidana 
pencucian uang (TPPU) yang menjerat 
Sunjaya. Dalam mengusut TPPU ini, 
KPK telah mencegah Komisaris PT 
Cirebon Energi Prasarana, Heru 
Dewanto dan Direktur PT Cirebon 
Energi Prasarana, Teguh Haryono. 
Diduga uang suap yang diberikan 
Herry Jung kepada Sunjaya bersumber 
dari PT Cirebon Energi Prasarana.
Disinggung mengenai hal ini, 
Saut mengatakan secara logika umum 
sudah dapat diketahui sumber uang 
suap tersebut. Namun, tegas Saut, 
KPK bekerja berdasarkan bukti bukan 
asumsi. Saut mengakui untuk mencari 
bukti tersebut butuh waktu yang cukup 
panjang. 
“Biasanya memang selalu lama ya 
beberapa case di daerah itu juga 
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