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Money Grams $1 = Rp 13.686,- Kurs BI $1 = Rp 14.100,-

bersambung ke hal 3

Jumat (13/12/2019) , 
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) resmi 
melantik sembilan anggota Dewan 
Pertimbangan (Wantimpres) periode 
2019-2024. 

pukul 14.55 WIB

Kesembilan anggota 
Wantimpres yang dilantik, berasal dari 
berbagai latar belakang keilmuan dan 
profesional. Wantimpres merupakan 
lembaga yang dibentuk berdasarkan 
amanat Undang-Undang Dasar 1945 
dalam Pasal 16, yang selanjutnya 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2006 tentang Dewan 
Pertimbangan Presiden. Wantimpres 
berkedudukan di bawah Presiden dan 
langsung bertanggung jawab kepada 
Presiden. Anggota Wantimpres 
berjumlah 9 orang, dimana salah 
satunya merangkap sebagai Ketua. 
Jabatan Ketua dapat dijabat secara 

bergantian oleh para anggota. Yang kali 
ini 

Anggota Wantimpres 
diangkat paling lambat 3 bulan sejak 
pelantikan Presiden, dan berakhir masa 
jabatannya bersamaan dengan masa 
jabatan Presiden atau karena 
diberhentikan oleh Presiden. Tugas 
Wantimpres adalah memberikan nasihat 
dan pertimbangan kepada Presiden dalam 
menjalankan kekuasaan pemerintahan 
negara. Pemberian nasihat dan 
pertimbangan tersebut wajib dilakukan 
oleh Wantimpres baik diminta ataupun 
tidak oleh Presiden. Penyampaian nasihat 
dan pertimbangan tersebut dapat 
dilakukan secara perorangan maupun 
sebagai satu kesatuan nasihat dan 
pertimbangan seluruh anggota dewan. 

diketuai oleh Wiranto sebagai Ketua 
merangkap anggota. 

2019 - 2024
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Dalam menjalankan tugasnya, 
Wantimpres melaksanakan fungsi 
nasihat dan pertimbangan yang terkait 
dengan pelaksanaan kekuasaan 
pemerintahan negara. Dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya 
tersebut, Wantimpres tidak dibenarkan 
memberikan keterangan, pernyataan, 
dan/atau menyebarluaskan isi nasihat 
dan pertimbangan kepada pihak 
manapun. Pelantikan dilakukan 
berdasarkan Keputusan Presiden 
(Keppres) Nomor 137/P/2019 tentang 
pengangkatan Keanggotaan Dewan 
Pertimbangan Presiden. Berikut nama-
nama dari wantimpres tersebut. Ada 
sosok yang masih tetap menjabat 
sebagai Wantimpres dan juga ada sosok 
baru. Berikut profil singkat dan kiprah 9 
Wantimpres tersebut : 
1. Sidarto Danusubroto, kembali dipilih 
Presiden Jokowi sebagai salah satu 
anggota Wantimpres 2019-2024. Politisi 
senior PDI Perjuangan ini mulai duduk di 
kursi parlemen selama kurang lebih 15 

tahun. Selain itu, pria kelahiran 11 Juni 
1936 ini sempat memiliki kisah yang 
menarik saat membantu Soekarno 
kabur di masa pemerintahan Soeharto. 
Diketahui, Sidarto pernah menjabat 
sebagai Direktur PT Mekatama Raya.
2. Dato Sri Tahir, Seorang pengusaha 
sekaligus pendiri Mayapada Group, 
Dato Sri Tahir, pun terpilih menjadi 
anggota Wantimpres 2019-2024. 
Dibesarkan di tengah keluarga 
sederhana, Dato berupaya mencari 
pemasukan dengan cara berdagang 
pakaian wanita dan sepeda sambil 
kuliah. Saat itu Tahir memperoleh 
beasiswa sekolah bisnis di Nanyang 
Technological University, Singapura. Ia 
pun serius menggeluti bisnis di bidang 
garmen hingga mendirikan Mayapada 
Group, sebuah holding company yang 
memiliki beberapa unit usaha yang 
terdiri dari perbankan, media cetak dan 
TV berbayar, properti, rumah sakit dan 
rantai toko bebas pajak. Hingga kini, 
Dato tercatat sebagai orang terkaya ke-
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4 di Indonesia, dengan total kekayaan 
senilai 4,8 miliar dollar AS atau sekitar 
Rp 67,2 triliun.
3. Putri Kuswisnu Wardani, 
merupakan satu-satunya perempuan 
yang menjadi anggota Wantimpres 
2019-2024. Presiden Direktur dan CEO 
PT Mustika Ratu sejak tahun 2011 ini 
merupakan lulusan Master of Business 
Administration (MBA) di National 
University, Inglewood, California. Tak 
hanya menjadi bos PT Mustika Ratu, 
Putri juga memimpin Yayasan Puteri 
Indonesia.
4. Mardiono, Wakil Ketua Umum 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
ini merupakan pengusaha yang 
bergerak di bidang logistik, yakni PT 
Buana Centra Swakarsa (BCS). 
Diketahui, Mardiono sempat menolak 

untuk maju sebagai calon gubernur 
Banten pada tahun 2017.
5. Wiranto, kali ini juga muncul dalam 
daftar anggota wantimpres 2019-2024 
yang dilantik Jokowi di Istana Negara. 
Mantan Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko 
Polhukam) ini memiliki karier yang 
terbilang moncer di dunia militer. Pria 
kelahiran 4 April 1947 ini sempat 
menjadi ajudan Presiden Soeharto pada 
tahun 1989-1993. Adapun perjalanan 
karier Wiranto mengalami peningkatan, 
ia pernah ditunjuk sebagai Kepala Staf 
Angkatan Darat (KSAD) pada 1997-
1998, kemudian menjadi Panglima TNI 
hingga 1999. Tak hanya berkecimpung 
di bidang militer, Wiranto juga sudah 
merasakan asam garam di dunia politik. 
Ia mencalonkan diri sebagai cawapres 

pada pemilu 2009. Dan menjadi pendiri 
dan Ketua Umum Partai Hanura.
6. Agung Laksono, dikenal sebagai 
politisi senior Partai Golkar, sebab ia 
pernah menjabat sebagai Ketua Umum 
Angkatan Muda Partai Golkar pada 
1984-1989. Dalam perjalanan karirnya, 
Agung juga sempat menjabat sebagai 
Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro 
1957. Politisi kelahiran Semarang, 23 
Maret 1949 ini pernah menduduki 
jabatan sebagai Menteri Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko-
Kesra) di periode kedua pemerintahan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY).
7. Arifin Panigoro, dikenal sebagai 
pendiri perusahan publik di Indonesia 
yang bergerak dalam energi 

terintegrasi, Meta Epsi Pribumi Drilling 
Company (Medco). Kemudian, 
pengusaha kelahiran Bandung, 14 
Maret 1945 ini mengembangkan 
Medco menjadi perusahaan migas 
dengan mengakuisisi Tesoro Indonesia 
Petroleum Company pada 1992. 
Bisnis Medco terus mengalami 
peningkatan, diketahui Medco 
mengakuisisi perusahaan tambang 
Newmont Nusa Tenggara dan blok 
migas South Natuna Sea Block B 
hingga perusahaan migas dari Inggris.
8. Soekarwo, atau Pakde Karwo. 
Dalam perjalanan karirnya, Soekarwo 
menjabat sebagai Gubernur Jawa 
Timur dalam dua periode. Selama 
kepemimpinannya, Soekarwo 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
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ra usah 

di Jawa Timur sebesar 5,18 persen di 
kuartal I pada 2015 melebihi rata-rata 
nasional sebesar 4,71 persen.
9. Luthfi bin Yahya, atau Muhammad 
Luthfi bin Ali bin Yahya juga dipilih oleh 
Presiden Jokowi menjadi anggota 
Wantimpres 2019-2024. Habib Luthfi 
dikenal sebagai ulama kharismatik. Ia 
telah mendirikan ribuan sekolah dan 
masjid di Indonesia dan memiliki jutaan 
pengikut. Ia juga menjadi salah satu 
dari tiga tokoh Muslim berpengaruh di 
dunia, selain Jokowi dan Ketua 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), 
Said Aqil Siradj.
Di hadapan para anggota Wantimpres 
baru, Jokowi pun mulai memimpin 
pengucapan sumpah jabatan. "Terlebih 
dahulu saya tanyakan kepada saudara-
saudara, bersediakah mengucapkan 

sumpah janji sesuai kata-kata saya?" 
tanya Jokowi. "Bersedia," jawab anggota 
Wantimpres kompak. Usai bertanya, 
Jokowi memulai membacakan sumpah 
jabatan sesuai agama masing-masing. 
"Demi Allah saya bersumpah, Demi Tuhan 
Saya berjanji," kata Jokowi yang diikuti 
masing-masing anggota. Selanjutnya, para 
anggota Wantimpres mengikuti perkataan 
Jokowi secara bersamaan. "Bahwa saya 
akan memenuhi setia kepada UUD RI 
tahun 1945 serta akan menjalankan 
segala peraturan perundang-undangan 
dengan selurus-lurusnya demi dharma 
bakti saya pada bangsa dan negara. 
Bahwa saya dalam menjalankan tugas 
jabatan akan menjunjung tinggi etika 
jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, 
dengan penuh rasa tanggung jawab," 
sumpah mereka. Acara kemudian 

dilanjutkan dengan pemberian ucapan 
selamat oleh Jokowi. Hadir dalam 
kesempatan ini Presiden ke-5 RI 
Megawati Soekarnoputri serta para 
menteri kabinet Indonesia Maju seperti 
Menko Perekonomian Airlangga 
Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, 
Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, 
Menteri Agama Fachrul Razi, 
Menkominfo Johnny G Plate, Menteri 
Kesehatan Terawan. Selain itu, hadir 
pula Jaksa Agung St Burhanuddin, 
Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil 
Ketua MPR Arsul Sani, Kepala Staf 
Kepresidenan Moeldoko, Ketua DPD La 
Nyalla, dan lainnya. Kehadiran lembaga 
Wantimpres ini mengingatkan kita 
kepada Dewan Pertimbangan Agung 
(DPA) yang dulu kantornya di samping 
istana.  DPA RI dibubarkan setelah 

Perubahan Ke-4 UUD 1945. Kini  
Wantimpres sebagai penggantinya. 
Lembaga pemerintah nonstruktural ini 
bertugas memberikan nasihat dan 
pertimbangan kepada presiden. 
Wantimpres pertama kali dibentuk oleh 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
pada tahun 2007. Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2006 yang jadi dasar 
pembentukan Wantimpres tidak 
mengatur secara spesifik bidang-
bidang yang harus dikerjakan 
Wantimpres. Tapi, bila melihat latar 
belakang anggotanya, tim Wantimpres 
di periode kedua Jokowi akan lebih 
punya signifikansi urun rembug di 
bidang pembangunan. Atas permintaan 
Presiden, Wantimpres dapat mengikuti 
sidang kabinet serta kunjungan kerja 
dan kunjungan kenegaraan. Dalam 
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melaksanakan tugasnya, Wantimpres 
dapat meminta informasi dari instansi 
pemerintah terkait dan lembaga negara 
lainnya. Selain itu, kepada Ketua dan 
Anggota Wantimpres diberikan hak 
keuangan dan fasilitas lainnya sesuai 
dengan yang diberikan kepada Menteri 
Negara. Untuk memperlancar 
pelaksanaan tugas Wantimpres, 
masing-masing Anggota Wantimpres, 
dibantu oleh satu orang Sekretaris 
Anggota Wantimpres. Sekretaris 
Anggota Wantimpres mempunyai tugas 
memberikan masukan dan/atau 
telaahan berdasarkan keahliannya 
kepada Anggota Wantimpres yang 
dibantunya. Akan tetapi, Sekretaris 
Anggota Wantimpres tidak dapat 
bertindak atas nama dan/atau mewakili 

Wantimpres. Lantas, berapa gaji yang 
akan diterima para Wantimpres tersebut? 
Merujuk Peraturan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 
tentang Hak keuangan dan Fasilitas Lain 
Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan 
Presiden, besaran gaji yang akan diterima 
oleh anggota Wantimpres setiap bulannya 
yakni Rp 6 juta. Dalam Peraturan 
Presiden tersebut tepatnya pada Pasal 1 
ayat (1) dijelaskan bahwa ketua dan 
anggota Wantimpres mendapat dua hak 
keuangan, yakni gaji dan tunjangan. 
Tunjangan sebagaimana yang dimaksud 
adalah tunjangan kehormatan, tunjangan 
kesehatan, tunjangan pengganti pensiun, 
tunjangan perumahan, dan tunjangan 
sebagai ketua bagi anggota yang 
ditetapkan sebagai ketua Wantimpres. 

Sedangkan tunjangan kehormatan 
sebesar Rp 3,3 juta rupiah, tunjangan 
kesehatan Rp 2,2 juta rupiah, tunjangan 
pengganti pensiun Rp 1 juta rupiah, dan 
tunjangan perumahan Rp 5 juta rupiah. 
Apabila di total, anggota Wantimpres 
akan mendapatkan Rp 17,5 juta rupiah.
Bagi anggota yang ditunjuk sebagai 
ketua Wantimpres, akan mendapatkan 
tunjangan sebagai ketua sebesar Rp 1 
juta rupiah. Selain gaji dan tunjangan 
tadi, ketua dan anggota Wantimpres 
diberikan fasilitas lain untuk pelaksanaan 
tugasnya. Fasilitas pelaksana lain 
tersebut antara lain biaya perjalanan 
dinas baik di dalam maupun di luar 
negeri dan kendaraan dinas yang besar 
dan jenisnya ditetapkan oleh menteri 
Sekretaris Negara. Kemudian, pajak 
penghasilan atas pemberian gaji dan 
tunjangan bagi ketua dan Anggota 
Dewan Pertimbangan Presiden 
ditanggung oleh Pemerintah. Pemberian 

gaji dan tunjangan serta fasilitas lain 
tersebut, dibebankan pada anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang 
ditempatkan pada anggaran Sekretariat 
Negara. Berpegang pada kapasitas 
yang dimiliki anggota tim Wantimpres 
itu, seperti dikemukakan Wakil 
Sekretaris DPP PAN, Saleh Partaonan, 
dukungan tim tersebut diharapkan 
dapat mempercepat realisasi program 
pembangunan yang dijanjikan Presiden 
Jokowi pada saat kampanye pemilu 
yang lalu. Saleh berharap, sepak 
terjang Wantimpres sepanjang lima 
tahun ke depan patut dinanti. Sebab, 
pengangkatan seseorang sebagai 
Wantimpres bukan sebatas "balas budi" 
presiden terhadap kalangan-kalangan 
yang membantunya saat pemenangan 
Pemilu. Sudah semestinya dapat 
dimanfaatkan presiden dalam 
menyelesaikan tugas-tugasnya. 
Sebelumnya ada berita bahwa Ketua 
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Umum Hanura, Oesman Sapta Odang 
(OSO) yang diangkat jadi wantimpres, 
tetapi dia menolak. Sebelumnya, OSO 
mengaku mendapat tawaran dari 
Jokowi untuk menjabat sebagai 
anggota Wantimpres. Namun, OSO 
menolak karena alasan tak memenuhi 
syarat Wantimpres. Syarat yang 
dimaksud adalah Wantimpres tidak 
boleh merangkap jabatan di partai 
politik. Selain karena tak memenuhi 
syarat Wantimpres, OSO mengaku 
ingin fokus membangun Hanura. "Saya 
nggak mau setengah-setengah, saya 
harus bangun partai ini dari nol, from 
zero to hero," ungkap OSO di Istana 
Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12). 
Pengusaha asal Kalimantan Barat ini 

mengaku telah berkomitmen dengan 
jajaran pengurus dan kader untuk 
membesarkan Hanura. Karena itu, OSO 
tak tergiur dengan tawaran jabatan 
apapun, termasuk Wantimpres. "Ini 
komitmen besarkan partai dengan 
segala kekurangan, resiko dan 
konsekuensi. Teman saya di partai 
berjuang susah payah terus saya 
tinggalkan untuk kepentingan pribadi, 
saya pikir ini tidak berakhlak," ujarnya. 
OSO tak keberatan Hanura berada di 
luar struktur pemerintahan. Dia juga 
berjanji akan tetap mendukung Joko 
Widodo-Ma'ruf Amin dalam menjalankan 
roda pemerintah lima tahun ke depan. 
"Di dalam maupun di luar sama saja, 
walau di luar kita bisa berikan kontribusi 

ke pemerintah," ucap dia. "Pak Presiden 
sudah tahu sikap saya. Saya sampaikan 
ke Pak Pratikno, jangan dikira saya tolak 
tanpa alasan," kata OSO di Istana 
Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12). 
OSO mengucapkan terima kasih kepada 
Jokowi yang telah mengajak dirinya 
masuk ke lingkaran pemerintah. Dia 
merasa belum saatnya untuk duduk di 
kursi Wantimpres guna memberikan 
nasihat dan pertimbangan kepada 
Presiden dalam menjalankan 
pemerintahan. "Saya memutuskan untuk 
sementara akan terus bersama teman-
teman seperjuangan (di Partai Hanura)," 
ujarnya. Yang menarik dari wantimpres 
kali ini adalah dua tokoh yaitu Wiranto 
dan Habib Luthfi. Kita tahu bahwa 
Wiranto sebelumnya menjabat sebagai 
Menko Polhukam hingga akhir periode 

pertama pemerintahan Presiden 
Jokowi. Pengalaman panjang dan 
track-record di pemerintahan menjadi 
dasar pemilihan dan penetapan 
Wiranto. Kembalinya Wiranto pasca 
kasus penyerangan dan penusukan 
yang menimpa dirinya di Pandeglang 
beberapa waktu lalu menjadi faktor 
positif yang dapat menguatkan posisi 
Wantimpres dalam memberi 
pertimbangan pertimbangan untuk 
setiap keputusan Jokowi. Wiranto yang 
satu ini memang selalu mencuri 
perhatian media, apalagi semenjak 
peristiwa penusukan yang sempat 
menggegerkan masyarakat Indonesia 
dan menjadi trending seantero negeri, 
bahkan menimbulkan kontroversi dan 
berakhir dengan desas-desus teroris 
serta jangan lupa mengenai anggota 
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TNI yang harus menerima hukuman 
karena istrinya yang "mengolok olok" 
pemberitaan penusukan Wiranto. 
Terlebih lagi penunjukkan ini juga 
menjadi alarm dan sinyal bahwa begitu 
masih pentingnya seorang Wiranto di 
kepemimpinan jokowi periode kedua ini, 
sehingga bukan hal baru lagi bila media 
mengejar Wiranto sesaat setelah 
pelantikan. Jokowi juga mengatakan 
bahwa penunjukan Wiranto tak lepas 
dari track record yang dimiliki oleh 
Wiranto sebagai seorang yang telah 
lama nyemplung di dunia perpolitikan, 
sehingga bagi Jokowi pantaslah bila 
Wiranto menjabat sebagai ketua dewan 
pertimbangan yang akan membantunya 
dalam mengurus ketatanegaraan lima 
tahun kedepan. Track record? Bila 
membahas mengenai track record 

seorang Wiranto, memang seorang 
Wiranto sudah malang melintang di 
perpolitikan Indonesia bahkan 
semenjak era Soeharto. Akan tetapi 
bila bicara mengenai kapabilitas dan 
mengenai apa yang disebut dengan 
prestasi, apakah ia sudah cukup 
membuktikan dua hal itu? Nyatanya 
saja banyak sekali ungkapan-
ungkapan yang dilontarkan oleh 
seorang Wiranto yang pada akhirnya 
justru menuai pro-kontra bahkan 
semenjak ia menjabat sebagai Menko 
Polhukam pada era Jokowi periode 
pertama. Belum lagi kedekatan yang 
dibangun oleh Wiranto pada lingkaran 
kepemimpinan Jokowi seolah 
menggambarkan bagaimana Wiranto 
eks Menkopolhukam ini, ingin selalu 
menjadi bagian dari lingkaran 
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pemerintahan. Wiranto memang 
sudah memiliki nama besar di 
perpolitikan Indonesia, namanya 
muncul dari bahkan saat era Soeharto 
tengah di puncak emas, sampai 
akhirnya era Soeharto runtuh dengan 
sendirinya dan tetap saja, nama 
Wiranto selalu dikaitkan dengan era 
itu. Reformasi, tragedi 98, pelanggaran 
HAM adalah catatan-catatan kecil 
mengenai apa yang selalu dikaitkan 
dengan Wiranto. Terlepas dari itu, 
Wiranto juga berhasil masuk dalam 
jajaran nama yang sering wara-wiri 
dalam pencalonan pemilu, 2004 

adalah tahun pertama Wiranto bertaruh 
nasib dengan mencalonkan diri maju 
sebagai calon presiden, tapi apa daya 
nama SBY lebih dulu menggaet hati 
masyarakat Indonesia saat itu. 2009 
masih tak pantang mundur, Wiranto maju 
sebagai cawapres, lagi-lagi Wiranto tidak 
berhasil memenangkan pemilu. Hingga 
pada 2016, Wiranto mundur sebagai 
ketua umum partai Hanura dan maju di 
barisan Menteri sebagai Menkopolhukam 
di periode pertama kepemimpinan Jokowi. 
Mengenai ulama kharismatik ini, yaitu 
Habib Luthfi, juru bicara Presiden, 
Fadjroel Rachman, mengungkap, Habib 

Luthfi adalah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) 
dari Pekalongan, Jawa Tengah. Dia juga 
Ketua Forum Ulama Sufi se-Dunia. Tentu 
saja masukan dan pertimbangan 
menyangkut keumatan yang akan 
disampaikan oleh Habib Luthfi kepada 
Presiden Jokowi sangat tepat. Kita pun 
makin yakin bahwa penguatan Islam 
sebagai Islam Rahmatan Lil Alamin tak 
sekedar slogan. Banyak yang gembira 
sekaligus bersyukur dengan keputusan 
Presiden Jokowi yang seperti ini. Kiprah 
NU dalam menjaga NKRI sudah tak perlu 
diragukan lagi. Tindakan Jokowi 
mengangkat Habib Luthfi sudah sangat 
tepat. Ulama dengan ceramah berkualitas 
nan menyejukkan yang mempersatukan 
bangsa ini diangkat Jokowi menjadi 
anggota Dewan Pertimbangan Presiden. 
Di tengah badai intoleransi, radikalisme 
dan terorisme yang makin melanda 
Indonesia, kehadiran Habib Luthfi 
sebagai salah seorang yang akan diminta 
memberikan nasihat dan 
pertimbangannya secara langsung oleh 
Presiden dalam menjalankan kekuasaan 
pemerintahan negara jelas sangat 
dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan 
dan keutuhan NKRI. Betapa 
bersemangatnya Habib Luthfi 
menyampaikan ceramah yang 
mempersatukan NKRI. Ada pernyataan 
menarik dari Habib, ulama besar di 
Pekalongan yang juga memiliki pengaruh 
di Tanah Jawa ini. Berikut ini kalimat-
kalimat yang Abah Luthfi dia sampaikan 
dalam ceramahnya. “Kita harus galang 
persatuan Indonesia apapun agamanya!!! 
Jangan sekali-kali menghancurkan 
persatuan dan kesatuan Indonesia!!!” 
“Negara kita ini terdiri atas berbagai 
macam suku, bahasa dan agama. Sudah 
tugas kita sebagai rakyat Indonesia 
menjaga dan menghargai semua 
perbedaan yang ada. Kita harus galang 
persatuan Indonesia apapun agamanya. 
Jangan sekali-kali menghancurkan 
persatuan dan kesatuan Indonesia.” Ia 
menyebut, sejatinya manusia 
membutuhkan pelita untuk menerangi 
langkahnya dalam menempuh perjalanan 
hidup ini. Tidak sesuatu apa pun di dunia 
ini yang kekal, kecuali setelah hari 
kebangkitan. Kekekalan itu sendiri 

merupakan suatu yang mustahil berdiri 
sendiri, tanpa ada yang 
mengekalkannya. Sungguh, Allah 
menciptakan manusia dengan 
susunan yang rapi, dari rongga badan 
yang bisa dilihat sampai yang 
tersembunyi di dalam tubuh, yang 
ternyata satu sama lain saling memiliki 
ketergantungan. Dalam konteks itu, 
apa yang dilihat dan didengar perlu 
dipikirkan. Mulut, rongga dan lidah 
menjadi satu komponen dalam 
menerima rezeki melalui mulut. Kerja 
sama yang apik terjalin antara 
pencernaan, ginjal, pankreas, liver, 
jantung dan paru-paru dalam 
memisahkan mana yang bermanfaat 
dan tidak bermanfaat sehingga harus 
dikeluarkan. Nah, melihat pesan 
kelembutan yang kerap diangkat Habib 
Luthfi ini, banyak orang yang cinta 
damai merasa berterima kasih kepada 
Presiden Jokowi lantaran telah 
mengangkat tokoh ini sebagai anggota 
wantimpres. Sebab, Habib Luthfi selalu 
menebar kedamaian bukan kebencian. 
Ia selalu menjauhi kekerasan dalam 
membina umat. Wantimpres 
diharapkan bekerja maksimal demi 
kepentingan seluruh rakyat Indonesia 
dengan harapan keputusan presiden 
berlaku sama terhadap seluruh warga 
negara, tanpa membeda-bedakan 
suku, agama, ras, maupun golongan. 
Plus ... ketegasan menghadapi para 
"manipulator agama" yang seolah tak 
ingat kalau mereka lahir, hidup, dan 
cari nafkah di Indonesia tetapi gemar 
mengusik ketenteraman negeri ini 
dengan ulah mereka. Kita juga 
berharap terpilihnya Wiranto sebagai 
Ketua Wantimpres dapat 
memaksimalkan kinerja dari para 
anggota Wantimpres, sekaligus 
mereka bekerja dengan “lurus” demi 
kepentingan bangsa dan negara, 
seperti sumpah jabatan yang baru saja 
mereka ucapkan. Harapan yang akan 
segera teruji dengan bergulirnya 
waktu, dengan berbagai situasi dan 
kondisi yang terjadi sejak mereka 
dilantik sampai akhir periode jabatan 
Presiden Joko Widodo pada 2024 
nanti.
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mengusik ketenteraman negeri ini 
dengan ulah mereka. Kita juga 
berharap terpilihnya Wiranto sebagai 
Ketua Wantimpres dapat 
memaksimalkan kinerja dari para 
anggota Wantimpres, sekaligus 
mereka bekerja dengan “lurus” demi 
kepentingan bangsa dan negara, 
seperti sumpah jabatan yang baru saja 
mereka ucapkan. Harapan yang akan 
segera teruji dengan bergulirnya 
waktu, dengan berbagai situasi dan 
kondisi yang terjadi sejak mereka 
dilantik sampai akhir periode jabatan 
Presiden Joko Widodo pada 2024 
nanti.
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Toilet jongkok merupakan jenis toilet 
tradisional yang banyak digunakan di 
Indonesia. Walau begitu, pada saat ini, 
penggunaan toilet duduk juga mulai 
marak digunakan.
Pada beberapa hal, pemilihan jenis toilet 
yang digunakan ini bisa tergantung dari 
maksud 
pemilik 
rumah. 
Walau 
begitu, 
tahukah 
kamu 
bahwa 
sesungguh
nya toilet 
jongkok 
memiliki 
manfaat 
kesehatan 
yang tak 
bisa 
diperoleh 
dari toilet 
duduk?
Walau lebih nyaman dan tidak 
melelahkan, toilet duduk sesungguhnya 
tidak bisa memberi manfaat kesehatan 
sebanyak toilet jongkok. Hal ini 
disebabkan karena posisi ketika 
menggunakannya.
Terdapat sejumlah manfaat kesehatan 
yang bisa kamu peroleh dari penggunaan 
toilet jongkok ini. Dilansir dari Times of 
india, berikut sejumlah dampak positif 
kesehatan yang bisa kamu peroleh dari 
penggunaan toilet jongkok.
1.Meningkatkan Kebugaran
Berjongkok ketika menggunakan toilet 
bisa membuatmu menjadi berolahraga 
setiap hari dan berdampak baik bagi 
kesehatan. Toilet jongkok bisa 
membuatmu berolahraga sambil buang 

Bukti Toilet Jongkok Lebih Sehat
air sehingga tubuhmu menjadi lebih 
bugar terutama pada bagian kaki.
2.Meningkatkan Pencernaan
Jongkok bisa memberikan tekanan 
pada makanan di perut sehingga 
pencernaan menjadi lebih lancar. 
Menggunakan toilet duduk tidak 

memberi 
cukup 
tekanan 
pada perut 
dan sering 
tidak 
membuatm
u benar-
benar puas 
ketika 
buang air 
besar.
3.Baik bagi 
Ibu Hamil
Bagi ibu 
hamil, 
penggunaa
n toilet 
jongkok 

disebut bisa berdampak positif bagi 
mereka. Penggunaan toilet jenis ini 
disebut bisa membuat proses 
melahirkan menjadi lebih lancar dan 
berjalan secara alami.
4.Mencegah Kanker Usus dan penyakit 
Lainnya
Jongkok bisa membantu mengbuang 
tinja dengan lancar dari usus di dalam 
tubuh. Hal ini bisa mencegah peluang 
konstipasi, usus buntu, serta sejumlah 
faktor lain yang bisa menyebabkan 
kanker usus.Sejumlah manfaat 
tersebut bisa kamu peroleh dari 
penggunaan toilet jongkok. Namun jika 
penggunaan toilet jongkok ini malah 
membuatmu tak nyaman, sebaiknya 
jangan paksakan diri.
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Menteri BUMN Erick Thohir terlihat tidak 
bisa menahan tawa saat menyebutkan 
salah satu cucu perusahaan PT. Garuda 
Indonesia (GIAA)."Bayangin, PT. 
Garuda Tauberes Indonesia hahaha,"  
Hal ini Erick ungkapkan ketika 
diwawancara wartawan di kantor 
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian 
Keuangan RI.Wajar jika mantan Bos 
Inter Milan itu meresponnya dengan 
ketawa. Selain karena nama yang lucu 
untuk sebuah perusahaan, juga terasa 
asing bagi banyak orang. "saya baru 
tahu," akui Erick.
Karenanya, pembicaraan seputar 
perusahaan ini juga menjadi 
perbincangan hangat di jagat media 
sosial. Bahkan menjadi trending topic di 

Tauberes Cucu Garuda Yang Bikin Heboh

Tanah Air

Twitter.
Lalu, apa sebenarnya PT. Garuda 
Tauberes Indonesia?
Perusahaan ini bergerak di bidang 
pemesanan logistik, baik itu untuk 
kurir, air cargo gateway dan payment 
melalui platform e-commerce aplikasi 
tauberes. Konsep yang diusung adalah 
smart logistic services.Aplikasi 
Tauberes diluncurkan pada September 
2019. Aplikasi ini masih tersedia dalam 
versi beta. Namun sayangnya belum 
tersedia ada di Play Store dan App 
Store.Cucu Garuda Indonesia ini 
dipimpin oleh mantan petinggi PT 
Citilink Indonesia, yang juga anak 
usaha Garuda Indonesia, Albert 
Burhan.

Kubis ungu masuk dalam jenis tanaman 
Brasicca, bersama brokoli, kubis 
brussel, dan kangkung. Kubis ungu 
kaya akan berbagai vitamin dan mineral 
seperti zat besi, kalium, vitamin A, 
vitamin E dan lain sebagainya.Rasanya 
mirip dengan kol hijau pada umumnya, 
hanya saja senyawa yang berwarna 
ungu memiliki 
manfaat yang 
baik untuk 
kesehatan.
Berikut 
beberapa 
manfaat dari 
kubis ungu 
dilansir dari 
healthline dan 
berbagai 
sumber:
1.Mengandung 
Senyawa 
Bermanfaat
Kubis ungu sumber antioksidan yang 
bermanfaat untuk melindungi sel dari 
serangan radikal bebas. Kandungan 
antioksida seperti vitamin C, karotenoid, 
flavonoid bahkan lebih tinggi dari kubis 
hijau. Hal ini menjadikan kubis ungu 
baik untuk kesehatan
2.Melawan Peradangan
Kubis ungu juga dikatakan mampu 
membantu melawan peradangan dari 
berbagai penyakit. Dilansir dari laman 
healthline, bahwa senyawa tertentu dari 
kubis ungu mampu mengurangi 
penanda peradangan usus sebesar 22-
40%.
Daun kubis ungu juga dikatakan mampu 
mengurangi nyeri payudara, 
pembengkakan, dan peradangan 
karena meningkatnya pasokan ASI dan 
aliran darah selama periode postpartum 
awal
3.Bagus untuk Kesehatan Jantung
Orang yang mengonsumsi kubis ungu 
mendapatkan asupan antosianin akan 
membantu menurunkan tekanan darah 
sehingga mengurangi resiko penyakit 
jantung.

Manfaat Kubis Ungu Untuk Kesehatan
4.Menguatkan Tulang
Kubis ungi mengandung berbagai vitamin 
yang bagus untuk tulang. termasuk 
vitamin C, dan kalsium.
Melindungi dari beberapa jenis kanker 
tertentu
Meski belum ada penelitian lebih lanjut, 
namun beberapa ahli percaya bahwa 

kubis ungu 
mengandung 
sulforaphane 
dan anthocyanin 
- dua senyawa 
yang diteliti 
memiliki sifat 
melawan kanker.
5.Bagus untuk 
Usus
Kubis ungu juga 
disebutkan 
mampu 
meningkatkan 
fungsi usus. 
Kubis 

merupakan sumber serat yang baik, yang 
menjaga usus Anda tetap sehat dan 
membantu mencerna makanan dengan 
lebih mudah.
6.Kaya akan Nutrisi
Kubis ungu ternyata mengandung 
berbagai jenis nutrisi yang baik untuk 
tubuh, diantaranya :
Protein
Serat
Vitamin C
Vitamin K
Vitamin B6
Vitamin A
kalsium
Magnesium
Fosfor
Zat besi
Potasium dan lain sebagainnya
7.Bagus untuk Diet
Jika anda ingin melaksanakan diet, kubis 
ungu cocok untuk dimasukkan ke dalam 
list makanan diet. Selain kaya akan 
nutrisi, kubis ungu enak dinikmati mentah 
ataupun dimasak. Dapat dijadikan 
salad,jus, ditumis, dan lain sebagainnya.
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Bukan hanya sekedar Aplikasi, namun 
perusahaan ini juga terdaftar memiliki 
kantor. Yakni berlokasi di Garuda 
Indonesia 
Gunung 
Sahari Jl. 
Gunung 
Sahari 
Raya No. 
52 Jakarta 
10610.Platf
orm ini 
memiliki 
tiga fitur 
utama, 
yakni Kirim 
Paket; 
Kargo 
Udara; dan 
Belanja Online. Ada juga fitur tracking 
antar pulau yang terkoneksi dengan 
sistem layanan penerbangan (maskapai) 

untuk memudahkan monitoring 
pergerakan paket kiriman secara real 
time."Berbeda dengan aplikasi lainnya, 

melalui 
aplikasi ini 
nantinya 
paket juga 
akan dapat 
dimonitor 
pada saat di 
airport dan di 
pesawat 
sehingga 
pengiriman 
barang akan 
dapat 
dimonitor 
secara 
keseluruhan," 

ujar Albert Burhan, Direktur utama PT 
Garuda Tauberes Indonesia dalam 
keterangan pers, seperti dikutip Jumat 
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(13/12/2019).Erick berbicara soal anak 
cucu Garuda ini terkait jabatan eks Bos 
Garuda yakni Ari Askhara yang ternyata 
menjadi komisaris di 6 perusahaan di 
bawah Garuda.
Adapun ke-6 
perusahaan 
tersebut 
salah 
satunya 
adalah PT 
Garuda 
Tauberes.
Berikut 
jabatan Ari 
Askhara di 6 
perusahaan 
anak-cucu 
Garuda:
1. Komisaris 
Utama PT GMF AeroAsia (anak)
2. Komisaris Utama PT Citilink 
Indonesia (anak)
3. Komisaris Utama PT Aerofood 
Indonesia (cucu)
4. Komisaris Utama PT Garuda Energi 

Logistik & Komersil (cucu)
5. Komisaris Utama PT Garuda 
Indonesia Air Charter (cucu)
6. Komisaris Utama PT Garuda 

Tauberes 
Indonesia (cucu)
Erick 
menambahkan ia 
telah mencopot 
Ari Askhara di ke-
6 perusahaan. Ia 
pun siap 
membenahi 
aturan yang 
memperbolehkan 
adanya tumpang 
tindih Direktur 
Utama dan 
Komisaris dalam 
BUMN."Kemarin 

itu komisaris di 6 perusahaan. Itu 
dicopot semua. Saya mesti pelajari 
peraturan, Kepmen, bahwa 
pembentukan anak perusahaan, cucu 
perusahaan, harus ada review lagi," 
tegasnya.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson 
berhasil menang telak dalam pemilu 
parlemen yang digelar Kamis 
(12/12).Hasil pemilu memiliki implikasi 
besar untuk proses Brexit berliku Inggris, 
yang dimulai dengan referendum Uni 
Eropa 2016.Bagi Johnson, kemenangan 
ini sangat penting untuk memuluskan 
proses pengunduran diri Inggris dari Uni 
Eropa (Brexit), 
akhir Januari 2020.Berdasarkan 
penghitungan suara, partai Konservatif 
yang dipimpin Johnson berhasil meraih 
341 kursi dari total 650 kursi parlemen.
 Itu artinya dia akan meraih 
mayoritas.Sementara pesaing terberat 
Konservatif, 
Partai Buruh pimpinan Jeremy Corbyn, 
hanya mampu meraup 200 kursi 
parlemen.
Sejak awal Johnson berharap bisa 
mempertahankan jabatan di tengah 
kebuntuan membujuk parlemen agar 
mau setuju dengan proposal Brexit 
gagasannya.Johnson dan Partai 
Konservatif hanya membutuhkan 
sembilan kursi tambahan untuk bisa 
mendominasi parlemen.
Dengan mendominasi parlemen, 
Johnson berharap mampu melanjutkan 
proses Brexit dengan kesepakatan (deal) 
yang diajukan atau tidak (no deal).
Kepada wartawan pada Rabu (11/12) 
malam, Johnson menuturkan pemilu ini 
merupakan kesempatan warga untuk 
bisa mengeluarkan Inggris dari 
kebuntuan politik dan ketidakpastian.”
Bayangkan betapa indahnya bisa 
menetap dan menyantap ayam kalkun 
saat makan malam di malam Natal usai 
Brexit bisa diputuskan," kata Johnson 
seperti dikutip AFP.
Awalnya, Johnson berencana dan 
berjanji akan membawa Inggris keluar 
Uni Eropa pada 31 Oktober dengan atau 
tanpa perjanjian perpisahan.
Hal itu menjadi bagian penting Partai 
Konservatif yang membuat Boris 
Johnson 'berkuasa' dalam pemilihan 
umum beberapa waktu lalu.

Kemenangan Boris Johnson Dan Brexit

Internasional

Namun, janji tersebut harus diingkari 
karena anggota parlemen Inggris 
mendesak Johnson menunda 
Brexit.Johnson terpaksa 
memperpanjang waktu bagi Inggris 
keluar dari Uni Eropa.
UE sepakat untuk kembali mengundur 
tenggat waktu bagi Inggris hingga 31 
Januari 2020. Keputusan tersebut 
merupakan kali ketiga UE mengundur 
tenggat waktu Brexit.
Uni Eropa Siap untuk Brexit
Para pemimpin Uni Eropa, pada Jumat 
(13/12) mengatakan bahwa mereka 
siap menindaklanjuti proses Brexit. 
Boris Johnson tinggal menunggu 
pemungutan suara di parlemen terkait 
Brexit.
"Maksud saya sangat jelas, kami siap," 
kata Presiden Uni Eropa Charles 
Michel.
Para pemimpin Uni Eropa 
mengadakan pertemuan tingkat tinggi 
selama dua hari di Brussels untuk 
merancang mandat kesepakatan 
perdagangan pasca-Brexit.
Dikutip dari Deutsche Welle, Ketua 
Komite Urusan Luar Negeri Jerman 
Norbert Röttgen, mengatakan bahwa 
kini kesepakatan Brexit tidak dapat 
dikesampingkan.
Dalam cuitan di Twitter, Röttgen 
menyampaikan bahwa agenda Uni 
Eropa kini adalah menjaga hubungan 
baik dengan Inggris.
Setelah 31 Januari, 
Inggris memasuki masa transisi hingga 
akhir 2020. Dalam rentang waktu 
tersebut, 
London dan Uni Eropa harus 
mencapai kesepakatan mengenai 
seperti apa hubungan perdagangan 
mereka di masa depan.
Menurut rancangan draft Brexit terbaru 
yang dilihat AFP, para pemimpin Uni 
Eropa memperingatkan bahwa 
hubungan kedua pihak harus didasari 
pada keseimbangan antara hak dan 
kewajiban dan memastikan kesetaraan 
dalam aturan bisnis dan perdagangan. 

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



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com
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Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
memberikan penghargaan kepada salah 
satu tempat pariwisata, yakni Diskotek 
Colosseum, Jakarta. Adapun jenis 
penghargaan 
yang 
diberikan 
Anies ialah 
penghargaan 
Adikarya 
Wisata.
Hal ini 
dibenarkan 
oleh 
Pelaksana 
tugas Kepala 
Dinas 
Pariwisata 
dan 
Kebudayaan DKI Jakarta Alberto Ali.
"Penghargaan Adikarya Wisata itu ada 31 
kategori bukan cuma itu salah satunya 
diskotek dari 31 diskotek itu yang menang 

Colosseum," kata Alberto di Balai Kota 
DKI Jakarta, Jumat (13/12).Alberto 
menerangkan setidaknya ada tiga 
alasan mengapa Colloseum menang. 

Pertama, 
kata 
Alberto, 
karena 
dedikasinya 
dan karena 
kinerjanya.
"Kemudian 
karena 
kontribusi 
terhadap 
pariwisata 
Jakarta. Ada 
tim yang 
(menilai) itu 

semua," ungkap Alberto.Menurut 
Alberto, pemberian penghargaan 
kepada diskotek tidak dilarang 
menurut peraturan. Dalam peraturan 

Anies Beri Penghargaan Untuk Diskotik

Tanah Air
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yang tertulis, kata Alberto, diskotek 
adalah salah satu tempat usaha 
pariwisat
a."Kan 
diatur 
dalam 
undang-
undang 
bahwa 
diskotek 
masuk 
salah 
satu 
tempat 
usaha 
pariwisat
a kan, 
pariwisat
a jadi 
kan 
nggak 
ada yang 
ngelaran
g," tutup 
dia.
Di 
tempat 
yang 
sama, 
Alberto 
enggan 
disinggu
ng soal 
praktik penggunaan narkotika di tempat 
hiburan malam. Dia hanya menjelaskan 
DKI memiliki aturan khusus terkait 
pengawasan diskotek yang pernah 
bersinggungan dengan kasus 

narkotika."Kalau dalam peraturan 
perundanga
n kita 
Pergub 18 
tahun 2018, 
kalau tiga 
hal yang 
dilanggar 
narkotika, 
perjudian 
sama 
konstitusi itu 
kita 
rekomendas
ikan untuk 
dicopot 
izin," tutup 
dia 
singkat.Seb
elumnya 
beredar 
sebuah foto 
sertifikat 
penghargaa
n yang 
diberikan 
Pemerintah 
Provinsi DKI 
Jakarta 
kepada 
diskotek 
Colosseum. 
Tercantum, 

Colosseum mendapat penghargaan 
kategori Klub dan Diskotek untuk jenis 
usaha Hiburan dan Rekreasi. Di bawah 
sertifikat terlihat tandan tangan Anies 
mengesahkan penghargaan tersebut.

Warteg Ramayana  
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Setidaknya 11 warga China ditemukan 
dalam furnitur dan mesin cuci saat 
hendak diselundupkan ke AS. Mereka 
ditangkap di pos perbatasan San Ysidro 
kota San Diego 
setelah datang 
dari Meksiko, 
dilaporkan 
Deutsche Welle 
Kamis 
(12/12/2019). 
Para polisi AS 
harus bersusah 
payah untuk 
mengeluarkan 
11 warga China 
yang hendak 
diselundupkan 
itu dari tempat 
persembunyian mereka. Dalam foto yang 
diunggah di Twitter, nampak para migran 
ilegal tersebut dikeluarkan dari lemari 
hingga mesin cuci. Direktur Dinas 
Perlindungan 
Perbatasan 
dan Bea 
Cukai di San 
Diego, Pete 
Flors, 
mengingatkan 
akan 
bahayanya 
penyelundupa
n manusia. 
"Mereka 
adalah 
manusia yang 
diperlakukan 
dengan cara 
tak manusiawi oleh pelaku. Cara ini bisa 
mematikan," katanya dikutip Channel 
News Asia. November lalu, kepolisian 
menangkap enam warga Negeri "Panda" 
yang berlindung di balik dinding palsu 
dalam sebuah truk. Kasus di AS itu 
menjadi insiden terbaru terkait 
penyelundupan manusia lewat jalur dalar 
yang berpotensi menelan korban jiwa. 
Pada Oktober, dunia dikejutkan dengan 
penemuan 39 mayat dalam kontainer 

11 WN China Diselundupkan Dalam Mesin Cuci

Internasional

sebuah truk yang diparkir di Essex, 
Inggris. Dalam keterangan polisi lokal, 
seluruh jenazah dengan rincian 31 pria 
dan delapan perempuan diidentifikasi 

sebagai warga 
Vietnam. Saat 
ini, mayat yang 
ditemukan 
dalam kontainer 
itu sudah 
diterbangkan ke 
kampung 
halaman 
masing-masing 
untuk 
dimakamkan. 
Sementara 
investigasi 
masih berjalan, 

aparat telah membekuk sejumlah 
pelaku penyelundupan, baik di Inggris 
maupun Vietnam. Dinas Keamanan 
Eropa (Europol) berujar, mereka baru 

menuntaskan 
investigasi berdurasi 
dua tahun yang 
mengungkap sindikat 
penyelundupan 
manusia. Mereka 
menjelaskan, kasus 
itu termasuk raksasa 
karena 
menggunakan truk 
guna 
menyelundupkan 
manusia ke Eropa 
Barat. Europol 
mengklaim, 
Kepolisian Romania 

telah menangkap setidaknya anggota 
sindikat yang berhasil memasukkan 
580 orang ke kota Timisoara. Polisi 
menyatakan, sindikat itu dijalankan 
oleh 36 orang yang mampu 
menghasilkan lebih dari 2 juta euro (Rp 
31,2 miliar). Para migran ilegal itu 
diselundupkan dalam kontainer truk, 
tanpa pasokan makanan dan oksigen. 
Tak jarang muncul korban jiwa dalam 
perjalanan.
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Apa Kata Bintang Anda
Amerika

Pada Rabu (11/12), Presiden Amerika 
Serikat (AS) Donald Trump menerbitkan 
perintah eksekutif untuk melawan anti-
Semitisme di kampus-kampus di seluruh 
AS. Perintah itu diterbitkan bertepatan 
dengan perayaan Hanukkah di Gedung 
Putih. Anti-Semit adalah kebencian dan 
diskriminasi terhadap orang Yahudi, baik 
sebagai penganut agama Yahudi maupun 
kelompok etnis.Menurut pemerintahan 
Trump, perintah tersebut untuk melawan 
bangkitnya gerakan anti-Semit di 
AS."Racun anti-Semitisme yang keji dan 
penuh kebencian harus dikecam dan 
dilawan di mana pun dan di mana pun itu 
muncul," kata Trump dalam sebuah 
pernyataan, dilansir dari Aljazeera, Kamis 
(12/12).Sehari sebelumnya, terjadi 
penembakan di sebuah supermarket yang 
dikelola orang Yahudi di Kota Jersey, New 
Jersey, AS. Penembakan tersebut 
menewaskan enam orang, termasuk dua 
pelaku dan satu anggota polisi.Dua 
pelaku penembakan diidentifikasi atas 
nama David N. Anderson (47) dan 
Francine Graham (50), dikaitkan dengan 
gerakan Black Hebrew Israelite, dan 
diketahui menerbitkan unggahan anti-
Semit secara online, kata pejabat 
penegak hukum pada Rabu kemarin.
1.Akar Sejarah Anti-Semit
Dilansir dari laman The Conversation, 
anti-Semit disebut memiliki akar sejarah 
cukup panjang di AS. Para politikus 
disebut sering melontarkan ucapan 
bernada anti-Semit.Warga Yahudi di AS 
kerap dituding licik dan loyalitasnya 
dipertanyakan. Gerakan anti-Semit 
disebut berakar pada anti-Yudaisme kuno 
dan abad pertengahan.Ada berbagai jenis 
anti-Semitisme. Anti-Semitisme agama 
adalah tuduhan terhadap orang-orang 
Yahudi yang bertanggung jawab atas 
penyaliban Yesus. Karenanya, keturunan 
mereka harus dan selamanya membayar 
pengkhianatan tersebut. Ini berasal dari 
pemisahan agama Kristen dengan Yahudi 
di abad pertama.Lima belas abad 
kemudian, pada 1654, Gubernur 
Amsterdam Baru, Peter Stuyvesant 

berusaha mengusir 23 orang Yahudi 
yang melarikan diri dari penganiayaan 
di wilayah jajahan. Stuyvesant 
menyebut mereka "ras penipu musuh 
yang begitu membenci dan menghujat 
Yesus."Selanjutnya, buku sekolah 
Minggu Amerika, traktat misi Alkitab 
dan novel populer menuliskan 
keterlibatan orang Yahudi dalam 
pembunuhan Yesus dan berusaha 
untuk membuat mereka bertobat. 
Sabbath Lessons (1813) mengajar 
anak-anak sekolah Minggu tentang 
"konspirasi penguasa Yahudi melawan 
Yesus Kristus."Dalam novel The Prince 
of House of David (1855), bagian dari 
trilogi yang dilaporkan terjual lebih dari 
5 juta kopi, penulisnya, seorang imam 
Episkopal, meminta "para putri Israel" 
untuk meninggalkan Yudaisme dan 
mengikuti Kristus.Film Mel Gibson pada 
2004 The Passion of the Christ 
membawa anti-Semitisme agama ke 
abad ke-21. Gerombolan pria Yahudi 
digambarkan dengan janggut dan 
hidung besar, kepala mereka ditutupi 
surban muncul di layar lebar sambil 
berteriak Salibkan Dia kepada Yesus 
yang berdarah yang berdiri di hadapan 
Gubernur Romawi Pontius Pilatus.
2.Uang dan Kekuasaan
Anti-Semitisme yang menjadi berita 
utama hari ini tidak selalu berkaitan 
dengan tuduhan orang-orang Yahudi 
membunuh Yesus. Orang Yahudi saat 
ini digambarkan sebagai orang yang 
hanya tertarik pada uang, dengan 
kejam menggunakan kekayaan mereka 
untuk merusak tatanan 
politik.Belakangan pada abad ke-19, di 
dalam majalah bulanan Atlantic edisi 
Januari 1897 seorang profesor dan 
duta besar Harvard James Russell 
Lowell mengenang bagaimana Lowell 
putra seorang menteri yang paham 
bahasa Ibrani mengecam para bankir, 
pialang, dan orang-orang Yahudi yang 
telah terjun ke dunia politik dan 
diplomasi. Lowell takut mereka akan 
mengendalikan dunia.Pada tahun 

Sejarah Anti Semit Di AS
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)

Hati-hati stres bisa memicu penyakit, 
lho. Apalagi pengeluaran Anda cukup 
banyak, kan. Waspadai rekan kerja 
yang selalu ingin tahu urusan pekerjaan 
Anda.
Keuangan  : Lepas kendali.
Asmara  : Sudah maksimal.

Anda dan pasangan sedang menikmati 
keindahan liburan yang sudah lama 
dinanti. Tak masalah meninggalkan 
anak-anak di rumah karena Anda 
berencana ingin memiliki momongan
Keuangan  : Banyak kesempatan.
Asmara  : Berkorban.

Anda juga termasuk karyawan andal di 
kantor, tiap kali ada pekerjaan 
mendadak, Andalah yang dicari dan 
diharapkan.Ingat,jaga kesehatan.
Keuangan  : Rezeki mengalir.
Asmara  : Kembali lagi.

Longgarkan waktu buat anak-anak 
karena mereka bisa membuat Anda 
kembali bersemangat. Ada saja tingkah 
mereka yang lucu dan membuat Anda 
tertawa. Jangan terlalu membebani 
mereka dengan aturan-aturan yang 
terlalu ketat. 
Keuangan  : Lakukan investasi.
Asmara  : Selalu setia.

Tak mudah menjalani hidup dengan 
kesabaran dan ketabahan. Apalagi, jika 
tidak didukung pasangan, tentu saja 
Anda akan berjuang sendiri. Saatnya, 
Anda memberi pengertian pasangan 
agar bersikap saling mendukung saat 
ada masalah
Keuangan  : Kurang beruntung.
Asmara  : Saling memahami.

 Jangan mudah termakan janji orang. Di 
awalnya saja menyenangkan, ternyata 
buntutnya Anda harus menanggung 
risiko. Sayangnya yang berjanji malah 
lari dari masalah, Anda pun tambah 
babak belur. Siapkah Anda 

menyelesaikan masalah ini lewat jalur 
pengadilan?. 
Keuangan  : Banyak kesempatan.
Asmara  : Tersanjung.

Susahnya jika memiliki atasan yang tidak 
menghargai kerja keras Anda. Apalagi jika 
Anda bukan termasuk anak buah 
kesayangan, apapun yang dilakukan pasti 
salah di matanya. Tak ada salahnya 
bersikap tegas dengan memberikan 
sedikit gertakan.
Keuangan  : Cukup besar.
Asmara  : Butuh pengertian.

 
Bersikap profesional akan lebih baik 
daripada melakukan tindakan yang tak 
jelas maksudnya.
Keuangan  : Lebih besar.
Asmara  : Waspada.

 Menunggu hal yang tidak pasti memang 
melelahkan. Apalagi jika posisi Anda tidak 
berdaya dan pasrah. Segera tolak 
permintaan atasan jika Anda kembali 
dipercaya mengerjakan sebuah proyek. 
Keuangan  : Butuh waktu.
Asmara  : Cinta sejati.

 Bangkit dari keterpurukan di awal tahun 
memang tak gampang. Lupakan segala 
kejadian di tahun lalu, berjalanlah dengan 
percaya diri. Banyak, kok, rekan kerja 
yang mendukung Anda terutama 
kepercayaan dari atasan. 
Keuangan  : Tambahan rezeki.
Asmara  : Terlalu cinta.

Anda juga mendapat promosi baru karena 
pekerjaan Anda dinilai sangat bagus. 
Sayangnya, pasangan tak mengerti dan 
kurang mendukung karier Anda
Keuangan  : Cari tambahan.
Asmara  : Curiga.

Berhati-hatilah memberikan saran karena 
dunia selalu berputar dan Anda barangkali 
sedang berada dibawah.
Keuangan: Terbatas.
Asmara:  Sedang galau.

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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Apa Kata Bintang Anda
Amerika
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duta besar Harvard James Russell 
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ada masalah
Keuangan  : Kurang beruntung.
Asmara  : Saling memahami.

 Jangan mudah termakan janji orang. Di 
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yang mendukung Anda terutama 
kepercayaan dari atasan. 
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Sayangnya, pasangan tak mengerti dan 
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Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Convenience / gas station store is
looking for FULL TIME a man for 
cashier and a women for lottery, 
part time
call/text :215 - 876 - 7819 (Mr. Choi)
                     267 - 357 - 9198 (Mrs. Ing)

1890, Pendeta Charles F Deems 
menulis tentang sebuah segmen orang 
Yahudi yang satu-satunya hasrat 
mereka adalah "keserakahan". Dalam 
novel-novel, orang Yahudi digambarkan 
cinta akan uang, yang "mengendalikan 
kekuatan uang dunia."Pernyataan 
Lowell tentang konspirasi Yahudi 
internasional mendahului pemalsuan 
yang dikenal sebagai "Protokol Para 
Tetua Sion." Ini pertama kali muncul di 
Rusia pada tahun 1905 dalam sebuah 
buku tentang kedatangan Antikristus 
yang diterbitkan oleh mistikus Sergei 
Nilus. Fantasi anti-Semitnya tentang 
para pemimpin Yahudi yang 
merencanakan penghancuran agama 
Kristen dan mengendalikan dunia 
terinspirasi dari Mein Kampf karya Adolf 
Hitler.Mitos tentang konspirasi Yahudi 
dunia mendapatkan tempat di Amerika 
pada tahun 1920-an berkat publikasi 
The International Jew - The World's 
Foremost Problem. Tulisan seri di 
koran Dearborn Independent ini 
kemudian diterbitkan sebagai buku 
multi-volume.Orang Yahudi disebut 
mengendalikan keuangan dunia, serta 
"menjadi kekuatan di belakang 
berbagai kekuasaan".Peredaran koran 
Dearborn Independent melesat menjadi 
700.000 eksemplar pada 1924-1925 
ketika penerbitnya mengirim ribuan 
salinan ke seluruh negeri, kepada 
presiden bank, klub perempuan, rektor 
perguruan tinggi, dan anggota Kongres. 
Penerbitnya adalah taipan Henry Ford.
3.Tuduhan Loyalitas dan 
Kewarganegaraan Ganda
Ketika Donald Trump mengatakan 
orang-orang Yahudi Amerika yang 
menentang kebijakannya tidak loyal 
kepada orang-orang Yahudi dan Israel, 
ia mengatakan orang-orang Yahudi 
memiliki loyalitas ganda.Pada 2015, 
pembawa acara NPR Diane Rehm 
bertanya kepada Senator Bernie 
Sanders apakah "kewarganegaraan 
ganda" dia, AS dan Israel dapat 
mendiskualifikasi pencalonannya 
sebagai Presiden AS. Padahal, 
Sanders bukan warga negara 
Israel.Tuduhan loyalitas ganda 
membayangi orang-orang Yahudi 

sepanjang waktu dan di seluruh dunia. 
Napoleon dengan blak-blakan 
mengajukan pertanyaan kepada majelis 
tokoh-tokoh Yahudi pada tahun 1806: 
"Apakah orang Yahudi yang lahir di 
Prancis, dan diperlakukan oleh hukum 
sebagai warga negara Prancis, 
menganggap Prancis sebagai negara 
mereka? Apakah mereka terikat untuk 
mempertahankannya? Apakah mereka 
terikat untuk mematuhi hukum(nya)? 
"Pada tahun 1890, saat anti-Semitisme 
meluas, orang Yahudi dikecualikan dari 
resor musim panas, dicoret dari anggota 
klub pribadi, dan ditolak masuk ke 
sekolah-sekolah swasta. Para editor surat 
kabar Yahudi di New York, American 
Hebrew, mewawancarai lebih dari 50 
pendeta, rektor, pengacara, dan politikus 
tentang "Prasangka Terhadap Orang 
Yahudi." Mereka kemudian menerbitkan 
tanggapan.Setelah negara Israel didirikan 
pada tahun 1948, Perdana Menteri David 
Ben-Gurion menyatakan: "Orang-orang 
Yahudi Amerika Serikat, sebagai sebuah 
komunitas dan sebagai individu, hanya 
memiliki satu ikatan politik dan itu adalah 
Amerika Serikat. Mereka tidak memiliki 
ikatan politik dengan Israel."Dalam 
menekan orang-orang Yahudi yang 
memilih Partai Demokrat seperti 
mayoritas orang Yahudi Amerika dengan 
ketidaksetiaan kepada rakyat dan Israel, 
Presiden Trump mengubah prinsip 
itu.Sekali lagi tuduhan lama disuarakan. 
Orang Yahudi tidak pernah bisa 
sepenuhnya menjadi orang Amerika. 
Loyalitas mereka kepada orang-orang 
Yahudi dan Israel mengalahkan kesetiaan 
mereka kepada Amerika.Dengan anti-
Semitisme hari ini yang menyerang 
orang-orang Yahudi Amerika dari kanan 
dan kiri, momentumnya tampak baru, 
tetapi itu bahasa lama, yang telah 
berlangsung sejak lama.
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Yahudi." Mereka kemudian menerbitkan 
tanggapan.Setelah negara Israel didirikan 
pada tahun 1948, Perdana Menteri David 
Ben-Gurion menyatakan: "Orang-orang 
Yahudi Amerika Serikat, sebagai sebuah 
komunitas dan sebagai individu, hanya 
memiliki satu ikatan politik dan itu adalah 
Amerika Serikat. Mereka tidak memiliki 
ikatan politik dengan Israel."Dalam 
menekan orang-orang Yahudi yang 
memilih Partai Demokrat seperti 
mayoritas orang Yahudi Amerika dengan 
ketidaksetiaan kepada rakyat dan Israel, 
Presiden Trump mengubah prinsip 
itu.Sekali lagi tuduhan lama disuarakan. 
Orang Yahudi tidak pernah bisa 
sepenuhnya menjadi orang Amerika. 
Loyalitas mereka kepada orang-orang 
Yahudi dan Israel mengalahkan kesetiaan 
mereka kepada Amerika.Dengan anti-
Semitisme hari ini yang menyerang 
orang-orang Yahudi Amerika dari kanan 
dan kiri, momentumnya tampak baru, 
tetapi itu bahasa lama, yang telah 
berlangsung sejak lama.


