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Skandal asuransi ini muncul karena 
Jiwasraya mengungkapkan 
ketidakmampuannya membayar polis 
nasabah produk JS Saving Plan yang 
mencapai Rp 12,4 triliun, dan jatuh 
tempo mulai Oktober hingga Desember 
2019. Jiwasraya perusahaan asuransi 
milik negara memang dalam kondisi 
terpuruk. Berita buruk tentang Asuransi 
Pelat Merah ini dengan mudah kita 
dapatkan di berbagai media. Kewajiban 
menggunung, aset menyusut. 
Kebusukan Jiwasraya mulai terkuak 
satu demi satu. Diawali dengan gagal 
bayar produk JS Saving Plan yang 
mulai terkuak Oktober 2018 lalu. JS 
Saving Plan adalah sebuah produk 
asuransi berbalut investasi yang 
dipasarkan melalui Bank 

(Bancassurance). Produk ini mengawinkan 
antara produk asuransi dengan investasi. 
Bedanya di produk saving plan risiko 
investasi ditanggung oleh perusahaan 
asuransi. Sementara dalam unit link risiko 
investasi ditanggung oleh pemegang polis. 
Nilai Saving Plan yang kemudian 
mengalami gagal bayar ini sebesar Rp. 
12,4 triliun. Kondisi ini menyebabkan 
tingkat kepercayaan nasabah menjadi 
turun drastis, lapse rate naik secara 
signifikan dari 51 persen menjadi 85 
persen. Artinya hampir seluruh nasabah 
pemegang produk saving plan berniat 
mencairkan polisnya, kondisi ini tentu saja 
akan membuat likuidasi perseroan menjadi 
tertekan. Jokowi mengaku sudah punya 
gambaran solusi untuk masalah Jiwasraya 

Asuransi

Gagal Bayar
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ini. Jokowi sudah berkoordinasi dengan 
Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN). Menurut Jokowi, 
masalah Jiwasraya sudah ada sejak 10 
tahun yang lalu. "Ini persoalan yang 
sudah lama sekali, 10 tahun yang lalu. 
Problem ini yang dalam 3 tahun ini kita 
sudah tahu dan ingin menyelesaikan 
masalah ini," kata Jokowi di Novotel 
Balikpapan, Kaltim, Rabu (18/12). "Ini 
bukan masalah yang ringan, tapi 
setelah saya perhatikan Pak Menteri 
BUMN (Erick Thohir), kemarin kita 
sudah rapat kementerian BUMN dan 
kementerian keuangan yang jelas 
gambaran solusinya sudah ada, kita 
tengah mencari solusi itu. Sudah ada 
(solusi), masih dalam proses semua 
tapi berkaitan dengan hukum ranahnya 
sudah masuk ke kriminal sudah masuk 
ke ranah hukum alternatif penyelesaian 
akan selesaikan," jelasnya. 
Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri 
Mulyani Indrawati, meminta kepada 
aparat penegak hukum untuk 
memproses dugaan kecurangan (fraud) 
di Jiwasraya. Saking beratnya masalah 
ini, kemarin Rabu (19/12/2019) 
Kejaksaan Agung (Kejagung) sampai 
menggelar konferensi pers terkait 
skandal Jiwasraya. Kejagung 
menyebutkan ada dugaan tindak pidana 
korupsi dalam pengelolaan dana 
investasi PT Asuransi Jiwasraya 
(Persero). Kejaksaan sudah 
menerbitkan Surat Perintah Penyidikan 
(Sprindik) pada 17 Desember 2019. 
Jaksa Agung ST Burhanuddin 
mengatakan penyidikan tersebut 
dilakukan untuk memperoleh fakta 
adanya kegiatan investasi di 13 
perusahaan yang melanggar tata kelola 
perusahaan yang baik (GCG), dalam 
hal ini perusahaan investasi yang 
mengelola produk JS Saving Plan milik 
Jiwasraya. "Potensi kerugian tersebut 
timbul karena adanya tindakan yang 
melanggar prinsip tata kelola, yakni 
terkait pengelolaan dana yang dihimpun 
dalam program Savings Plan," kata 
Burhanuddin, dalam konferensi pers di 
Gedung Kejaksaan, Rabu (18/12/2019). 
Burhanuddin mengatakan dampak 
skandal Jiwasraya ini memicu adanya 

potensi kerugian negara mencapai Rp 
13,7 triliun hingga Agustus 2019 yang 
angkanya masih perkiraan awal. 
Jiwasraya telah melanggar prinsip kehati-
hatian dalam melakukan investasi di 
mana 95 persen dana perusahaan 
digunakan untuk investasi dan pembelian 
saham dengan resiko tinggi. Kerugian 
yang dialami Jiwasraya lebih dari Rp13,7 
triliun. Angka tersebut hampir enam kali 
lipat dari kerugian negara atas skandal e-
KTP dan dua kali lipat dari kerugian 
skandal Century Rp 6,7 triliun, yang dua-
duanya terjadi di masa SBY. Kejaksaan 
Agung telah bergerak untuk mengusut 
skandal ini. Kalau mau dilihat asal mula 
Jiwasraya bermasalah sejak tahun 1998. 
Jiwasraya ketika itu 1997 memiliki banyak 
produk dengan mata uang dolar AS. 
Celakanya manajemen Jiwasraya tergoda 
untuk mengalihkan mencairkan rekening 
valasnya (dolar) ke investasi deposito 
dalam bentuk rupiah karena iming-iming 
bunga yang tembus 60 hingga 70 persen. 
Dan akhirnya BUMMMM...!!!, fatal 
akibatnya. Nilai tukar rupiah terjun bebas 
menembus Rp16 ribu per dolar AS dari 
kisaran Rp2.362 per dolar AS, membuat 
dunia perbankan dan jasa keuangan 
terpukul. Akibat kurs terjun bebas 
mengakibatkan terjadinya penyusutan 
aset sangat besar. Itulah awal bencana. 
Bedanya, perbankan di-bailout oleh 
pemerintah ketika itu, sedangkan 
asuransi, tidak. Namun saat itu 
pemerintah tidak segera 
menyelesaikannya. Keadaan dibiarkan 
menggantung dengan laporan keuangan 
yang nampak bagus. Hingga tahun 2006, 
ekuitas Jiwasraya tercatat negatif Rp 3,29 
Triliun. Permasalahan ini tidak segera 
diselesaikan oleh Pemerintah SBY. Malah 
kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana 
dan Rekan memberikan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian 
juga tahun berikutnya, 2007. Akuntan 
Publik ini lagi-lagi membuat laporan WTP. 
Tetapi kemudian dibantah oleh BPK. 
Pemerintah tetap belum bereaksi. Setelah 
itu, pada April 2008, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) mengeluarkan laporan 
audit terhadap Jiwasraya untuk laporan 
keuangan 2006 dan 2007 dengan 
pendapat disclaimer. Tahun 2008, 

Jiwasraya masih juga memperoleh WTP. 
Padahal defisitnya semakin 
membengkak, mencapai minus Rp 5,7 
triliun pada desember 2008. Di tahun 
yang sama juga terjadi pergantian 
direksi. Direktur Utama Hendrisman 
Rahim yang menggantikan Herris 
Simanjuntak. Hendrisman dibantu oleh 
Indra Catarya Situmeang sebagai 
Direktur Pertanggungan, De Yong Adrian 
sebagai Direktur Pemasaran, dan Hary 
Prasetyo sebagai Direktur Keuangan. 
Rencana soal Saving Plan disebut-sebut 
sudah mulai ada walaupun masih berupa 
rencana. Tapi belum dilakukan dan  
masih dipersiapkan. Mereka perlu waktu 
membuat neraca Jiwasraya agar 
semakin bersinar dan cantik untuk 
mengundang syahwat konsumen 
membeli saving plan product. "Akuntansi 
Jiwasraya tidak dapat diandalkan untuk 
mendukung kewajiban manfaat polis 
(cadangan) dan penyajian informasi 
cadangan tidak dapat diyakini 
kebenarannya," tulis Kementerian 
BUMN. Pada Juli 2008, Menteri BUMN 
Sofyan Djalil meminta bantuan likuiditas 
ke Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati sebesar Rp 6 triliun. 
Alternatifnya ada dua, yaitu pinjaman 

subordinasi dan tambahan modal 
berupa 100 persen zero coupon 
bond. Namun, pada Juli 2009, Sri 
Mulyani menolak pemberian 
Penyertaan Modal Negara (PMN) ke 
Jiwasraya karena harus lebih dulu 
dilakukan audit oleh auditor 
independen. Direksi pun berinisiatif 
mengajukan tambahan modal kepada 
pemerintah, lagi lagi ditolak. Akhirnya 
dewan Direksi melakukan 
Reinsurance kepada Perusahaan 
Asuransi di Amerika. Direksi yang di 
bawah pimpinan Hendrisman dan 
Hary kemudian mengambil langkah 
reasuransi atau menjual sebagian 
besar klaim polis kepada perusahaan 
asuransi internasional di Amerika 
Serikat untuk masa beberapa tahun. 
Selanjutnya, November 2009, Padma 
Radya Aktuaria dan Kantor Akuntan 
Publik RSM Aryanto Amir Jusuf 
Associates menemukan kekurangan 
premi Jiwasraya. Kala itu, defisit 
ekuitas perusahaan telah mencapai 
Rp 6,3 triliun karena nilai aset yang 
lebih kecil ketimbang kewajiban. 
Akibat menjual sahamnya ke luar. 
Langkah reasuransi ini membuat 
kewajiban klaim asuransi Jiwasraya 
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yang seharusnya Rp 10,7 triliun menjadi 
Rp 4,7 triliun. Karena itu tahun 2010, 
dalam laporan keuangan perusahaan 
tercatat laba Rp 800 miliar. Ketika itu 
Kantor Akuntan Publik Soejatna, 
Mulyana dan Rekan Dan KAP Hertanto, 
Sidik dan Rekan lagi lagi memberikan 
opini WTP. Kendati demikian, angka ini 
bersifat semu dan tidak mencerminkan 
kondisi sebenarnya. Pada Januari 2010, 
Kepala Biro Perasuransian Isa 
Rachmatawarta meminta direksi 
Jiwasraya meningkatkan kualitas dan 
keterbukaan terkait manfaat polis masa 
depan kepada tertanggung. Direksi juga 
diminta menyempurnakan teknologi 
informasi. Di bulan yang sama, Ketua 
Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Fuad 

Rahmany mengatakan berdasarkan 
hasil kajian pihak independen terdapat 
beberapa catatan/tanggapan terhadap 
kondisi keuangan Jiwasraya yang jika 
diberikan PMN akan berdampak pada 
kelayakan dari rencana penyehatan 
Jiwasraya. Direksi perseroan kembali 
mengusulkan reasuransi dan revaluasi 
aset pada April 2010. Kepala Biro 
Perasuransian Isa Rachmatawarta 
menyatakan metode reasuransi 
merupakan penyelesaian sementara 
terhadap seluruh masalah. Sebab, 
keuntungan operasi dari reasuransi 
cuma mencerminkan keuntungan 
semu dan tidak memiliki keuntungan 
ekonomis. Berhasil menggunakan 
strategi reinsurance, ibarat narkoba, 
direksi ketagihan dan mengulanginya 
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ra usah 
lagi di tahun 2010 hingga 2012. 
Dampaknya likuiditas Surplus Rp. 1,75 
triliun. Lagi lagi dapet status laporan 
keuangan WTP.  Untuk lebih keren lagi, 
program revaluasi aset dilakukannya. 
Hasilnya makin kinclong saja. Aset dari 
Rp 208 miliar menjadi Rp 6,3 triliun. 
Dalam hal ini, pengakuan aset yang 
diperkenankan atau admitted asset 
hanya 15 persen, tetapi perusahaan 
mendapatkan kebijakan khusus 
mencapai 100 persen. "Tapi revaluasi 
aset tidak menghasilkan cash flow, 
liabilitas justru bertambah." Pada 
Februari 2012, Ketua Bapepam LK 
Nurhaida menyebutkan Jiwasraya 
hingga saat ini belum mempunyai 
langkah-langkah penyelesaian yang 
komprehensif. Upaya reasuransi tidak 
berjalan efektif dan konkret namun 
dilanjutkan. Nah,.....ini yg mulai seru. 
Ketika neraca semakin kinclong, saat 
itulah aksi srigala yang sudah 
dipersiapkan sejak tahun 2008 
dilaksanakan. Wallhasil, persoalan 
likuiditas perusahaan semakin buruk. 
Manajemen pun memutuskan merilis 
produk saving plan demi mendapatkan 
dana segar dari nasabah pada 2013 
lalu. Berdasarkan laporan keuangan 
(audited) pada akhir 2013, ekuitas 
perseroan surplus Rp 1,75 triliun. 
Skenario reasuransi mulai tidak 
diperkenankan dan diganti dengan 
revaluasi aset. Revaluasi atas semua 
aset yang dimiliki seperti properti, 
investasi, dan aktiva tetap. Ditambah 
dengan akumulasi laba ditahan sejak 
tahun 2008-2013, totalnya dapat 
menutup beban kewajiban. Pada akhir 
tahun, tercatat perseroan mendapatkan 
laba Rp 457,2 miliar. KAP Hertanto, 
Sidik dan Rekan memberikan opini 
WTP. Di tahun 2013 inilah, Jiwasraya 
meluncurkan produk bernama 
Bancassurance JS Saving Plan yang 
berkolaborasi dengan tujuh bank. 
Produk inilah yang akan menjadi bom 
waktu dan meledak di tahun 2019 ini. 
Asuransi sekaligus investasi yang 
menyasar kelas menengah atas ini 
memiliki premi dibayarkan sekaligus Rp 
100 juta. Produk ini ditawarkan dengan 
imbal hasil pasti sebesar 9% hingga 

13% sejak 2013 hingga 2018, dengan 
periode pencairan setiap tahun. Dapat 
ditebak. Uang nasabah pun mengucur 
deras bak air bah, tertarik oleh program 
investasi yang menguntungkan. Berkat 
penjualan produk ini, persero 
memperoleh pendapatan total dari premi 
sebesar Rp 53,27 triliun. Tidak heran bila 
di tahun 2014 hingga 2016, perseroan 
melaporkan ekuitas surplus berturut-turut 
Rp 2,4 triliun, Rp 3,4 triliun dan Rp 5,4 
triliun. Pada 2014, pertumbuhan laba 
perseroan sebesar 44% menjadi Rp 661 
miliar. Apalagi laporan keuangan 
statusnya WTP. Sampai-sampai mantan 
Menteri BUMN Dahlan Iskan di tahun 
2014, menyebut Jiwasraya sudah 
merdeka dari kebangkrutan. Dia memuji 
Hendrisman dan Hary yang berhasil 
membukukan laba dengan langkah 
reasuransi dan revaluasi aset. Periode ini, 
Hendrisman dan Hary dianggap berhasil 
membenahi Jiwasraya selama lima tahun 
kepemimpinannya. Mereka dipilih kembali 
untuk mengelola Jiwasraya periode lima 
tahun ke depan. Pada Juni 2014, 
Jiwasraya menggelontorkan sponsor 
untuk klub sepakbola asal Inggris, 
Manchester City. Tapi hasil audit dari BPK 
justru menunjukkan hasil yang berbeda. 
Menurut laporan, BPK menyebut 
manajemen Jiwasraya diduga membuat 
laporan aset investasi keuangan yang 
overstated (melebihi realita) dan 
kewajiban yang understated (di bawah 
nilai sebenarnya). Namun sayangnya 
temuan BPK tidak ditindaklanjuti 
pemerintah lebih jauh. Lagi lagi 
pemerintah, saat itu  (Bp Jokowi) sebagai 
presiden, tidak curiga, dan tidak meminta 
KPK melakukan pemeriksaan atas 
adanya temuan BPK. DPR pun bungkam 
seribu bahasa. Dalam audit laporan 
keuangan 2014-2015, KAP Djoko, Sidik 
dan Indra memberikan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). Sementara pada 
laporan keuangan 2016, KAP 
PricewaterhouseCoopers (PWC)  
memberikan opini WTP. Pada Maret 
2016, BPK memberi peringatan gagal 
bayar pembelian surat utang jangka 
menengah atau medium term note (MTN) 
milik PT Hanson International Tbk 
(MYRX) yang mayoritas sahamnya kala 
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itu dikuasai oleh Benny Tjokrosaputro. 
Jiwasraya disebut memborong obligasi 
MYRX senilai total Rp 680 miliar 
dengan kurang memperhitungkan 
aspek legal lantaran tidak tercatat di 
Bursa Efek Indonesia. Dalam laporan 
keuangan 2017, perusahaan asuransi 
pelat merah ini menunjukkan kinerja 
keuangannya masih positif, dengan 
perolehan laba yang mencapai Rp 2,4 
triliun atau naik 37,64% dibandingkan 
tahun sebelumnya. Ekuitas perseroan 
surplus Rp 5,6 triliun tetapi kekurangan 
cadangan premi Rp 7,7 triliun karena 
belum memperhitungkan impairment 
asset atau penurunan aset. KAP PWC 
memberikan opini adverse/dengan 
modifikasian. Dikarenakan sukses 
membuat laba dan menjalankan 
Jiwasraya. Saat terjadinya pergantian 
direksi tidak tanggung-tanggung, Hary 
Prasetyo yang jadi Direktur Keuangan 
Jiwasraya sejak tahun 2008, dianggap 
sangat hebat. Makanya dia ditunjuk 
sebagai Tenaga Ahli Utama 
Kedeputian III Bidang Kajian dan 
Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis 
di Kantor Staf Presiden. Pada Januari 
2018, Direktur Pengawasan Asuransi 
OJK, Ahmad Nasrullah menerbitkan 
surat pengesahan cadangan premi 
2016 sebesar Rp10,9 triliun. Pada 
bulan yang sama, Direktur Utama 
Jiwasraya Hendrisman Rahim dan 
Direktur Keuangan Jiwasraya Hary 
Prasetyo diganti. Pada Mei 2018, 
pemegang saham menunjuk Asmawi 
Syam sebagai direktur utama 
Jiwasraya. April 2018, Direktur 
Pengawasan Asuransi OJK Ahmad 
Nasrullah menerbitkan surat 
pengesahan cadangan premi 2017 
sebesar Rp5,05 triliun. Nasabah mulai 
mencium adanya ketidakberesan 
direksi lama dan mulai mencairkan JS 
Saving Plan. Sementara direksi baru, 
Asmawi yang mencurigai adanya 
ketidakberesan laporan keuangan 
Jiwasraya kemudian melapor ke 
Kementerian BUMN saat itu Rini. 
Asmawi mencurigai ada 
ketidaksesuaian aset dan kewajiban 
dalam laporan keuangan tahun lalu. 
Dia pun meminta PWC melakukan 

audit ulang laporan keuangan 2017. 
Ternyata hasil audit ulang menyatakan 
laba bersih Jiwasraya tahun lalu tidak 
mencapai triliunan, melainkan hanya Rp 
360 miliar. Hingga saat ini, laporan 
keuangan 2018 belum selesai diaudit. 
Pada Juni 2018, Asmawi mengganti 
kantor akuntan publik dalam rangka 
membongkar rekayasa laporan keuangan 
Jiwasraya tahun buku 2015-2017. Pada 
10 Oktober 2018, Jiwasraya 
mengumumkan tak mampu membayar 
klaim polis JS Saving Plan yang jatuh 
tempo sebesar Rp 802 miliar. Seminggu 
kemudian Rini Soemarno yang menjabat 
sebagai Menteri Negara BUMN waktu itu 
melaporkan dugaan fraud atas 
pengelolaan investasi Jiwasraya. Audit 
BPK selama 2015-2016 menjadi rujukan. 
Dalam audit tersebut disebutkan investasi 
Jiwasraya dalam bentuk medium term 
notes (MTN) PT Hanson International Tbk 
(MYRX) senilai Rp 680 miliar, berisiko 
gagal bayar. Belakangan Hanson 
menyatakan telah melakukan pembelian 
kembali (buyback) seluruh MTN pada 
Desember 2018 senilai Rp 680 miliar. 
Berdasarkan laporan audit BPK, 
perusahaan diketahui banyak melakukan 
investasi pada aset berisiko untuk 
mengejar imbal hasil tinggi, sehingga 
mengabaikan prinsip kehati-hatian. Pada 
2018, sebesar 22,4% atau Rp 5,7 triliun 
dari total aset finansial perusahaan 
ditempatkan pada saham, tetapi hanya 
5% yang ditempatkan pada saham LQ45. 
Lalu 59,1% atau Rp 14,9 triliun 
ditempatkan pada reksa dana, tetapi 
hanya 2% yang dikelola oleh top tier 
manajer investasi. Lalu, pada Agustus 
2018, Menteri BUMN Rini Soemarno 
mengumpulkan direksi untuk mendalami 
potensi gagal bayar perseroan. Ia juga 
meminta BPK dan BPKP untuk 
melakukan audit investigasi terhadap 
Jiwasraya. Dan benar saja, tanggal 10 
Oktober 2019. BUMMM...!!! Buat kali 
keduanya. Jiwasraya mengumumkan tak 
mampu membayar (Default) klaim polis 
JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar 
Rp 802 miliar di bulan Oktober 2019. 
Pada bulan yang sama, pemegang 
saham menunjuk Hexana Tri Sasongko 
sebagai direktur utama Jiwasraya. Ia 
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menggantikan posisi Asmawi. Pada 
November lalu dalam Rapat Dengar 
Pendapat di DPR, Direktur Utama 
Jiwasraya yang baru, Hexana Tri 
Sasongko, menyatakan membutuhkan 
suntikan modal Rp 32,89 triliun ke 
anggota dewan. Alasannya sangat 
mengagetkan perseroan menyatakan 
rasio kecukupan modal perusahaan 
atau Risk Based Capital (RBC) bahkan 
minus hingga 850%. Padahal 
berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), bahwa modal 
minimum yang harus dipenuhi oleh 
perusahaan asuransi baik umum atau 
jiwa adalah 120%. RBC adalah rasio 
solvabilitas yang menunjukkan 
kesehatan keuangan perusahaan 
asuransi. Jika RBC kian besar, 
semakin sehat pula kondisi 
finansialnya. Dalam Dokumen 
Penyelamatan Jiwasraya yang 
diperoleh, disebutkan bahwa untuk 
meningkatkan nilai RBC sampai 120%, 
maka jumlah dana yang dibutuhkan 
adalah sebesar Rp 32,89 triliun. 
Jumlah tersebut terdiri dari kebutuhan 
pemenuhan RBC sebesar Rp 2,89 
triliun dan adanya total ekuitas setelah 
terjadi impairment asset yakni sebesar 
Rp 30,13 triliun. Impairment asset 
adalah penurunan nilai aset karena 
nilai tercatat aset (carrying amount) 
melebihi nilai yang akan dipulihkan. 
Masih mengacu dokumen tersebut, 
total ekuitas negatif Jiwasraya hingga 
September 2019 yakni sebesar Rp 
23,92 triliun, sementara kewajiban 
mencapai Rp 49,60 triliun. Manajemen 
yang baru di Jiwasraya, mengakui tidak 
akan sanggup membayar polis 
nasabah produk JS Saving Plan yang 
mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh 
tempo mulai Oktober-Desember 2019 
(gagal bayar). Kesulitan keuangan ini 
disebabkan kesalahan investasi yang 
dilakukan oleh manajemen lama 
Jiwasraya. Saat ini defisit perusahaan 
mencapai dua kali dari asset. Per 
September 2019, aset perusahaan 
tercatat hanya sebesar Rp 25,68 triliun, 
sedangkan kewajiban nyaris dua kali 
lipatnya yaitu Rp 49,60 triliun. Dengan 
demikian, terjadi ekuitas (modal) 

negatif Rp 23,92 triliun. Jiwasraya 
sebenarnya memiliki aset tetapi nilainya 
menyusut menjadi Rp 2 triliun dari Rp 25 
triliun. Sehingga, nilai aset tersebut tidak 
mungkin diandalkan untuk melunasi 
pembayaran. Salah satu yang menjadi 
persoalan adalah tidak adanya dana 
talangan dari Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) untuk melunasi klaim 
nasabah Jiwasraya yang jatuh tempo 
tahun depan. "Pada 2020 tidak ada 
anggaran untuk Jiwasraya," kata Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa 
Rachmatawarta, Senin (16/12). Namun, ia 
tidak mau berkomentar terkait potensi 
pemberian dana talangan Jiwasraya pada 
2021. "Saya no comment," ujarnya. Baru 
kemudian Rini Soemarno yang menjabat 
sebagai Menteri Negara BUMN waktu itu 
melaporkan dugaan fraud atas 
pengelolaan investasi Jiwasraya ke 
Kejaksaan Agung. Selanjutnya, Kejaksaan 
Tinggi DKI Jakarta mulai mendalami kasus 
Jiwasraya. Kasus ini juga mendorong 
enam nasabah menggugat PT Asuransi 
Jiwasraya (Persero) di Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat dengan tuduhan ingkar janji 
menyelesaikan kewajiban kepada 
nasabah (wanprestasi). Gugatan tersebut 
telah terdaftar di pengadilan sejak tanggal 
27 Oktober 2019. Dikutip dari Kontan, 10 
Oktober 2019, Humas Pengadilan Negeri 
Jakpus Makmur membenarkan adanya 
gugatan tersebut sebagai yang terpapar 
dalam Sistem Informasi Penelusuran 
Perkara (SIPP) di situs resmi PN Jakpus. 
Dengan nomor perkara 
589/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, disebutkan 
nama penggugat tersebut adalah Meike 
Sudirga Pamaputera, Stephen Putra 
Kurniawan, Irwan Tjokrosaputra, Tjiam 
Toap Kieuw, Susanti dan Suryani 
Kurniawan. Kasus gagal bayar polis 
asuransi Jiwasraya tidak hanya menimpa 
warga Indonesia tetapi juga warga negara 
asing (WNA). Dikutip dari Kontan, 17 
Desember 2019, Lee Kang Hyun, warga 
negara Korea Selatan yang juga menjabat 
sebagai VP Samsung Electronics 
Indonesia memaparkan, terdapat 474 
warga Korea Selatan yang dananya 
terancam tidak bisa dicairkan di Jiwasraya. 
Secara keseluruhan total dana warga 
Korsel tersebut mencapai Rp 572 miliar 
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suntikan modal Rp 32,89 triliun ke 
anggota dewan. Alasannya sangat 
mengagetkan perseroan menyatakan 
rasio kecukupan modal perusahaan 
atau Risk Based Capital (RBC) bahkan 
minus hingga 850%. Padahal 
berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), bahwa modal 
minimum yang harus dipenuhi oleh 
perusahaan asuransi baik umum atau 
jiwa adalah 120%. RBC adalah rasio 
solvabilitas yang menunjukkan 
kesehatan keuangan perusahaan 
asuransi. Jika RBC kian besar, 
semakin sehat pula kondisi 
finansialnya. Dalam Dokumen 
Penyelamatan Jiwasraya yang 
diperoleh, disebutkan bahwa untuk 
meningkatkan nilai RBC sampai 120%, 
maka jumlah dana yang dibutuhkan 
adalah sebesar Rp 32,89 triliun. 
Jumlah tersebut terdiri dari kebutuhan 
pemenuhan RBC sebesar Rp 2,89 
triliun dan adanya total ekuitas setelah 
terjadi impairment asset yakni sebesar 
Rp 30,13 triliun. Impairment asset 
adalah penurunan nilai aset karena 
nilai tercatat aset (carrying amount) 
melebihi nilai yang akan dipulihkan. 
Masih mengacu dokumen tersebut, 
total ekuitas negatif Jiwasraya hingga 
September 2019 yakni sebesar Rp 
23,92 triliun, sementara kewajiban 
mencapai Rp 49,60 triliun. Manajemen 
yang baru di Jiwasraya, mengakui tidak 
akan sanggup membayar polis 
nasabah produk JS Saving Plan yang 
mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh 
tempo mulai Oktober-Desember 2019 
(gagal bayar). Kesulitan keuangan ini 
disebabkan kesalahan investasi yang 
dilakukan oleh manajemen lama 
Jiwasraya. Saat ini defisit perusahaan 
mencapai dua kali dari asset. Per 
September 2019, aset perusahaan 
tercatat hanya sebesar Rp 25,68 triliun, 
sedangkan kewajiban nyaris dua kali 
lipatnya yaitu Rp 49,60 triliun. Dengan 
demikian, terjadi ekuitas (modal) 

negatif Rp 23,92 triliun. Jiwasraya 
sebenarnya memiliki aset tetapi nilainya 
menyusut menjadi Rp 2 triliun dari Rp 25 
triliun. Sehingga, nilai aset tersebut tidak 
mungkin diandalkan untuk melunasi 
pembayaran. Salah satu yang menjadi 
persoalan adalah tidak adanya dana 
talangan dari Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) untuk melunasi klaim 
nasabah Jiwasraya yang jatuh tempo 
tahun depan. "Pada 2020 tidak ada 
anggaran untuk Jiwasraya," kata Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa 
Rachmatawarta, Senin (16/12). Namun, ia 
tidak mau berkomentar terkait potensi 
pemberian dana talangan Jiwasraya pada 
2021. "Saya no comment," ujarnya. Baru 
kemudian Rini Soemarno yang menjabat 
sebagai Menteri Negara BUMN waktu itu 
melaporkan dugaan fraud atas 
pengelolaan investasi Jiwasraya ke 
Kejaksaan Agung. Selanjutnya, Kejaksaan 
Tinggi DKI Jakarta mulai mendalami kasus 
Jiwasraya. Kasus ini juga mendorong 
enam nasabah menggugat PT Asuransi 
Jiwasraya (Persero) di Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat dengan tuduhan ingkar janji 
menyelesaikan kewajiban kepada 
nasabah (wanprestasi). Gugatan tersebut 
telah terdaftar di pengadilan sejak tanggal 
27 Oktober 2019. Dikutip dari Kontan, 10 
Oktober 2019, Humas Pengadilan Negeri 
Jakpus Makmur membenarkan adanya 
gugatan tersebut sebagai yang terpapar 
dalam Sistem Informasi Penelusuran 
Perkara (SIPP) di situs resmi PN Jakpus. 
Dengan nomor perkara 
589/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, disebutkan 
nama penggugat tersebut adalah Meike 
Sudirga Pamaputera, Stephen Putra 
Kurniawan, Irwan Tjokrosaputra, Tjiam 
Toap Kieuw, Susanti dan Suryani 
Kurniawan. Kasus gagal bayar polis 
asuransi Jiwasraya tidak hanya menimpa 
warga Indonesia tetapi juga warga negara 
asing (WNA). Dikutip dari Kontan, 17 
Desember 2019, Lee Kang Hyun, warga 
negara Korea Selatan yang juga menjabat 
sebagai VP Samsung Electronics 
Indonesia memaparkan, terdapat 474 
warga Korea Selatan yang dananya 
terancam tidak bisa dicairkan di Jiwasraya. 
Secara keseluruhan total dana warga 
Korsel tersebut mencapai Rp 572 miliar 
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melalui KEB Hana Bank. "Hana Bank 
jual ke orang Korea di Indonesia," ujar 
Lee. Dia menyatakan, KEB Hana 
menyampaikan ke calon nasabah jika 
asuransi tersebut aman, tanpa bunga 
dan interest lebih tinggi dari pada yang 
lain karena produk BUMN. Pemegang 
polis JS Saving Plan Asuransi 
Jiwasraya harus bersabar untuk 
menerima pembayaran klaim. 
Jiwasraya menyatakan tidak sanggup 
memenuhi kewajiban pembayaran yang 
nilainya mencapai Rp 12,4 triliun per 
Desember 2019. Direktur Utama 
Jiwasraya Hexana Tri Sasongko 
mengatakan pihaknya tidak bisa 
membayar polis karena sumbernya dari 
corporate action. "Saya minta maaf ke 
nasabah," ungkapnya, Senin 
(16/12/2019). Dia juga tidak bisa 
memastikan kapan Jiwasraya bisa 
membayar klaim pemegang polis yang 
sudah jatuh tempo. Menurutnya, 
harapan Jiwasraya adalah kehadiran 
investor Jiwasraya di awal 2020. 
Seandainya transaksi investasi itu 
closing sesuai jadwal, polis Saving Plan 
yang sudah jatuh tempo tetap tidak bisa 
dibayar penuh. "Tapi pembayarannya 
dicicil, tidak bisa full," imbuhnya. Di 
Tengah persoalan gagal bayar, 
Jiwasraya tengah menjual saham anak 
usaha, Jiwasraya Putra ke investor agar 
dapat membiayai klaim nasabah. 
Sejumlah investor dalam dan luar 
negeri tertarik masuk ke bisnis ini. 
Hexana menjelaskan, investor asing 
tertarik masuk ke Jiwasraya Putra 
lantaran potensi pasar asuransi jiwa di 
Indonesia. Alasan lainnya, Jiwasraya 
juga memiliki potensi untuk 
memanfaatkan captive market dari 
BUMN. Menurutnya, saat ini BUMN 
mempunyai 120 perusahaan, 311 anak 
usaha serta 5.000-an korporasi yang 
telah menjadi nasabah Jiwasraya. 
Setelah semuanya terbuka artinya 
selama bertahun-tahun sebelumnya, 
direksi Jiwasraya berpesta pora 
menutupi laporan keuangannya dengan 
modus Window Dressing. Modus yang 
sama dengan yang pernah digunakan 
oleh American International Group (AIG) 
yang kemudian mengakibatkan 

kejatuhannya. Apa itu Window Dressing? 
Pada dasarnya Window Dressing adalah 
Fraud atau penipuan. Caranya pun 
macam macam yang dilakukan dengan 
membayar akuntan publik untuk 
merubahnya agar memoles neraca 
supaya kelihatan sehat, laporan 
keuangan agar nampak berkinerja baik, 
sebelum dilaporkan kepada pemegang 
saham. Dari rekayasa harga saham di 
bursa sampai membayar akuntan publik 
agar mengeluarkan laporan yang 
diinginkan. Salah satu contohnya adalah 
rekayasa transaksi fiktif yang dilakukan 
oleh Garuda Indonesia untuk neraca 
tahun 2018 yang lalu. Saat ini, 
penyelesaian masalah keuangan di 
Jiwasraya sudah diserahkan ke Menteri 
Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan 
Menteri BUMN Erick Thohir. Sedangkan 
yang berkaitan dengan hukum, 
diserahkan ke aparat hukum untuk ikut 
turun tangan. Kini dalam kasus Jiwasraya, 
Erick Thohir dituduh menerima proyek ke 
perusahaannya. Erick Thohir terima duit 
100 miliar, 200 miliar'," kata Erick Thohir. 
Erick Thohir merasa heran lantaran ia dan 
jajarannya tengah berusaha bekerja 
secara objektif untuk menyelesaikan 
kasus perusahaan BUMN itu. Ia 
menyebut niatnya murni untuk 
membersihkan perusahaan BUMN, tak 
ada niat untuk memanipulasi. "Duit dari 
mana menerimanya? Jangan dipolitisasi, 
kita ini benar-benar bekerja secara 
objektif," kata Erick Thohir keheranan. 
"Dan tidak adalah niat-niat apa 
memanipulasi, loh orang kita mau betulin 
kok ke sini." Pria 49 tahun ini 
mengungkap bahwa jajaran Menteri 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah 
kompak bekerja. "Tolong kami dengan 
segala kerendahan hati, tolong kami 
diberi kesempatan bekerja. Menteri-
menteri ini lagi kompak-kompaknya," 
pungkasnya. Erick Thohir menyebut 
pihaknya mengapresiasi rekomendasi 
yang diberikan oleh DPR RI mengenai 
BUMN asuransi tersebut. "Kementerian 
BUMN mengapresiasi rekomendasi yang 
diberikan oleh DPR RI terkait 
permasalahan Jiwasraya karena sejalan 
dengan koordinasi yang telah dilakukan 
oleh Kementerian BUMN, Kementerian 
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Sejumlah investor dalam dan luar 
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lantaran potensi pasar asuransi jiwa di 
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Setelah semuanya terbuka artinya 
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menutupi laporan keuangannya dengan 
modus Window Dressing. Modus yang 
sama dengan yang pernah digunakan 
oleh American International Group (AIG) 
yang kemudian mengakibatkan 

kejatuhannya. Apa itu Window Dressing? 
Pada dasarnya Window Dressing adalah 
Fraud atau penipuan. Caranya pun 
macam macam yang dilakukan dengan 
membayar akuntan publik untuk 
merubahnya agar memoles neraca 
supaya kelihatan sehat, laporan 
keuangan agar nampak berkinerja baik, 
sebelum dilaporkan kepada pemegang 
saham. Dari rekayasa harga saham di 
bursa sampai membayar akuntan publik 
agar mengeluarkan laporan yang 
diinginkan. Salah satu contohnya adalah 
rekayasa transaksi fiktif yang dilakukan 
oleh Garuda Indonesia untuk neraca 
tahun 2018 yang lalu. Saat ini, 
penyelesaian masalah keuangan di 
Jiwasraya sudah diserahkan ke Menteri 
Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan 
Menteri BUMN Erick Thohir. Sedangkan 
yang berkaitan dengan hukum, 
diserahkan ke aparat hukum untuk ikut 
turun tangan. Kini dalam kasus Jiwasraya, 
Erick Thohir dituduh menerima proyek ke 
perusahaannya. Erick Thohir terima duit 
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Erick Thohir merasa heran lantaran ia dan 
jajarannya tengah berusaha bekerja 
secara objektif untuk menyelesaikan 
kasus perusahaan BUMN itu. Ia 
menyebut niatnya murni untuk 
membersihkan perusahaan BUMN, tak 
ada niat untuk memanipulasi. "Duit dari 
mana menerimanya? Jangan dipolitisasi, 
kita ini benar-benar bekerja secara 
objektif," kata Erick Thohir keheranan. 
"Dan tidak adalah niat-niat apa 
memanipulasi, loh orang kita mau betulin 
kok ke sini." Pria 49 tahun ini 
mengungkap bahwa jajaran Menteri 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah 
kompak bekerja. "Tolong kami dengan 
segala kerendahan hati, tolong kami 
diberi kesempatan bekerja. Menteri-
menteri ini lagi kompak-kompaknya," 
pungkasnya. Erick Thohir menyebut 
pihaknya mengapresiasi rekomendasi 
yang diberikan oleh DPR RI mengenai 
BUMN asuransi tersebut. "Kementerian 
BUMN mengapresiasi rekomendasi yang 
diberikan oleh DPR RI terkait 
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Keuangan dan Kejaksaan Agung untuk 
penyelesaian kasus Jiwasraya," ujar 
Erick Thohir dalam keterangan 
resminya di Jakarta, Sabtu 
(21/12/2019). Erick Thohir 
menyebutkan, kasus hukum yang 
melibatkan oknum-oknum akan diusut 
tuntas oleh pihak Kejaksaan Agung. 
"Kementerian BUMN dan Kementerian 
Keuangan saat bersamaan akan 
melakukan restrukturisasi di 
Jiwasraya," katanya. Hari ini kita 
mungkin hanya membaca dan 
mendengar berita terakhir tentang 
angka kerugian yang diderita oleh 
Negara lewat Asuransi Jiwasraya, tapi 
jika kita membayangkan berapa juta 
rakyat Indonesia yang wajib menerima 
pelayanan pertanggungan karena 
sakit, kecelakaan bahkan kematian 
yang gagal dilakukan, pasti jumlahnya 
sudah mencapai puluhan bahkan 
ratusan jiwa rakyat Indonesia. Dan ini 
sangat mengenaskan! Itu sebabnya, 
orang yang paling bertanggung jawab 
atas semua kegagalan bayar 
pertanggungan dari Asuransi 
Jiwasraya ini harus menghadapi 
hukuman yang maksimal. Asuransi 
Jiwasraya tidak sama dengan 
perusahaan BUMN lain walaupun 
semua perusahaan BUMN di 
Indonesia memiliki tujuan yang sama 
yaitu demi kesejahteraan rakyat 
Indonesia. Asuransi Jiwasraya adalah 
perusahaan BUMN yang menyentuh, 
berhubungan dan menarik dana 
langsung dari rakyat. Tidak melalui 
negara dalam bentuk pajak atau 
kewajiban lain!! Berapa jiwa yang telah 
melayang karena kegagalan bayar 
fasilitas kesehatan oleh asuransi 
Jiwasraya?? Itu yang harus menjadi 
sorotan. Kejahatan korupsi di tubuh 
asuransi Jiwasraya harus dipandang 
lebih parah dari sebuah kejahatan 
korupsi atas dana bencana alam 
nasional. Kenapa demikian? Karena 
korupsi pada bencana alam nasional, 
tidak dilakukan secara terstruktur dan 
sistematis, walaupun akibatnya sama-
sama masif. Kejahatan korupsi pada 
asuransi Jiwasraya dilakukan secara 
berkala dalam waktu yang lama. Ibarat 

menyiksa seseorang secara pelan hingga 
mengakibatkan kematian. Itu kejam 
saudara!! Pembunuh yang membunuh satu 
orang dengan penyiksaan perlahan saja 
bisa sampai dihukum mati, apalagi 
menyiksa bahkan membunuh banyak 
orang lewat modus asuransi. Tapi ya itu 
tadi, harapan bahwa pelaku kejahatan 
korupsi dana langsung masyarakat yang 
mengakibatkan terjegalnya kelancaran 
mendapatkan pertanggungan biaya 
kesehatan, kecelakaan dan kematian bisa 
dihukum mati, adalah sebuah harapan. 
Hukuman mati bagi koruptor bukan lagi 
sebuah rencana apalagi wacana yang akan 
diundang-undangkan. Hukuman mati bagi 
koruptor di Indonesia memang sudah 
diundangkan dan tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Tepatnya pada Pasal 2 ayat 2. Pasal ini 
mengatur hukuman bagi koruptor, di mana 
hukuman mati menjadi salah satu opsinya. 
Pasal 2 UU tersebut berbunyi sebagai 
berikut: Pasal 2 (1) Setiap orang yang 
secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana penjara 
dengan penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 tahun dan paling 
lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 
200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (2) 
Dalam hal tindak pidana korupsi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana 
mati dapat dijatuhkan. Dari data tersebut 
diperoleh kesimpulan jika permasalahan 
Jiwasraya dimulai ketika era periode 
pertama SBY sebagai dampak krisis 
moneter. Sebagai orang yang bertanggung 
jawab atas kasus ini Dirut Hendrisman 
Rahim yang ternyata diangkat tahun 2008. 
Ini merupakan awal periode pemerintahan 
SBY. Yang kedua adalah Hary Prasetyo 
yang menjadi direktur keuangan juga telah 
ada sejak tahun 2008. Dan ketika berita ini 
muncul akan segera diselidiki, tersiar kabar 
bahwa dua mantan direksi lama Jiwasraya 
telah kabur keluar negeri. Kabarnya, 
mantan Direktur Utama Jiwasraya 

Hendrisman Rahim sudah kabur ke 
Madrid, Spanyol. Sedangkan mantan 
Direktur Keuangan Jiwasraya Hary 
Prasetyo sudah terbang ke London, 
Inggris. Kepergian keduanya terjadi di 
saat Kejagung tengah mengendus 
tersangka dugaan korupsi tersebut. 
Mengenai hal tersebut, Burhanuddin 
mengaku pihaknya masih menunggu 
hasil penyelidikan pihak Imigrasi. "Nanti 
hasil dari Imigrasi akan tahu siapa, apa, 
dimana aja orang ini," tegas 
Burhanuddin. Permasalahan Jiwasraya 
sangat kompleks dan rumit dibanding 
Garuda. Karena itu Erick Thohir harus 
hati-hati. Mengusut permasalahan ini 
bisa menyeret Rini Soemarno, BPK, eks 
menteri BUMN era SBY yang kini jadi 
menteri Agraria Sofyan Djalil  bahkan 
bisa jadi SBY ikut bertanggung jawab 
atas Jiwasraya. Kabarnya sang menteri 
yang dulu mengangkat eks Dirut 
Jiwasraya merupakan orangnya JK. 
Iming-iming keuntungan 9-13% per 
tahun dalam investasi Jiwasraya juga 
digemborkan era SBY (2013). Semoga 
para pelaku Jiwasraya yang utama bisa 
segera dijebloskan ke penjara. Tak 
hanya eks Dirut dan direktur keuangan, 
tapi juga mantan petinggi negara di 
sekitarnya. Semoga KPK dengan 
formasi baru dan kejaksaan cepat 
menuntaskan kasus ini agar bola liar 
tidak menghantam pemerintah yang saat 

ini sedang giat membangun Indonesia 
dan memperbaiki keterpurukan bangsa 
yang diwariskan SBY dan 
Demokratnya. Soal tudingan kepada 
Erick yang disebut-sebut menerima 
uang dari Jiwasraya dan Moeldoko 
yang disebut-sebut bermenantukan 
Dirut Jiwasraya yang lama, sudah 
dibantah baik oleh Erick maupun 
Moeldoko. Menariknya berbagai 
tudingan itu muncul setelah Jokowi 
menyebutkan masalah BUMN itu 
sejatinya bukan masalah yang mudah 
diselesaikan karena sudah 
berlangsung sejak 10 tahun lalu 
jamannya SBY. Kita sepakat Presiden 
Jokowi tentu sudah punya strategi 
untuk membenahi Jiwasraya dan 
memerintahkan pembantunya untuk 
memenjarakan pihak-pihak yang 
bertanggung jawab. Tetapi berkaca 
dari kasus BLBI dan Bank Century, 
alangkah lebih bijak jika penanganan 
kasus Jiwasraya mendapat prioritas 
tinggi, termasuk oleh DPR. Di samping 
agar kasusnya tidak menguap dan 
menjadi monumen korupsi 
sebagaimana dua kasus lainnya. 
Namun bagaimanapun juga karena 
bisulnya sudah pecah di era Jokowi. 
Maka pemerintah dalam hal ini menteri 
BUMN saat inilah yang harus bergerak 
cepat untuk menyelesaikannya. 
Semoga.
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Hendrisman Rahim sudah kabur ke 
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ini sedang giat membangun Indonesia 
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agar kasusnya tidak menguap dan 
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Namun bagaimanapun juga karena 
bisulnya sudah pecah di era Jokowi. 
Maka pemerintah dalam hal ini menteri 
BUMN saat inilah yang harus bergerak 
cepat untuk menyelesaikannya. 
Semoga.
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Manfaat belerang untuk mengatasi 
berbagai masalah kulit memang sudah 
tidak diragukan lagi khasiatnya. Meski 
memiliki bau tak sedap, namun belerang 
bisa dijadikan obat berbagai penyakit 
kulit.
Untuk beberapa orang yang memiliki 
masalah gatal-gatal, biasanya mereka 
akan berendam di dalam air belerang, 
atau mengoleskan sari belerang ke 
bagian kulit bermasalah. Akhir-akhir ini, 
penggunaan masker belerang untuk 
wajah sedang menjadi sebuah tren di 
dunia kecantikan. Di lansir dari laman 
healthline, masker belerang dianggap 
dapat memberi manfaat positif pada 
wajah.Belerang adalah sebuah zat kimia 
yang termasuk ke dalam unsur non-
logam, tidak memiliki rasa tetapi memiliki 
aroma khas. Belerang banyak ditemukan 
di berbagai wilayah pegunungan 
Indonesia seperti gunung Tangkuban 
Perahu Jawa Barat, dan Dieng Jawa 
Tengah.Sejak zaman dahulu, belerang 
sudah menjadi salah satu elemen 
penting bagi kehidupan. Selama ini, 
belerang lebih banyak digunakan untuk 
keperluan pertanian, seperti pembuatan 
pupuk sulfat dan fosfat.Kini, tidak hanya 
di bidang pertanian saja, manfaat 
belerang juga sudah mulai dirasakan di 
bidang kesehatan dan kecantikan. 
Belerang dianggap mengandung zat anti 
bakteri dan anti inflamasi yang mampu 
mengatasi berbagai masalah kulit.
Berikut manfaat belerang untuk 
kecantikan dan kesehatan kulit yang 
sudah dirangkum dari berbagai sumber :
1.Mengatasi Jerawat
Manfaat belerang yang pertama adalah 
untuk mengobati jerawat. Selain 
menimbulkan rasa perih dan gatal, 
jerawat juga mengganggu penampilan 

Beberapa Manfaat Belerang 

dan membuat kepercayaan diri 
beberapa orang yang berjerawat 
menjadi berkurang.Belerang menjadi 
salah satu solusi yang bisa digunakan 
untuk mengatasi masalah jerawat. 
Belerang mengandung anti bakteri 
yang mampu melenyapkan bakteri 
penyebab jerawat dan memulihkan 
bagian kulit yang terdapat bekas 
jerawat.
Mengobati Panu dan Kurap
Manfaat belerang juga bisa dirasakan 
untuk menyembuhkan penyakit panu 
dan kurap. Manfaat belerang untuk 
panu dan kurap dapat dilihat hasilnya 
dengan cara mencampurkan bubuk 
belerang dengan minyak sayur, 
kemudian mengoleskannya pada 
bagian kulit yang terdapat panu dan 
kurap.
2.Mengatasi Gatal-Gatal
Masalah gatal-gatal biasanya 
disebabkan karena bakteri dan kuman, 
jika tidak segera diatasi lama kelamaan 
kulit akan menjadi iritasi karena terlau 
sering di garuk. Untuk itu, berendam di 
air belerang bisa dilakukan oleh 
penderita gatal-gatal.
Sifat belerang yang panas, dan 
kandungan anti bakterinya mampu 
membasmi kuman serta jamur dan 
bakteri yang menyebabkan penyakit 
kulit seperti gatal-gatal, koreng dan 
kudis sembuh secara efektif.
Mengobati Eksim
Manfaat belerang selanjutnya bisa 
digunakan untuk menyembuhkan 
eksim, penyakit gatal-gatal ini 
menyerang kulit hingga menimbulkan 
koreng bernanah. Biasanya disebabkan 
oleh jamur dan bakteri.
Mengangkat Sel-Sel Kulit Mati
Penumpukan sel-sel kulit mati bisa 
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Tanah Air

Diskriminasi pemerintah China terhadap 
masyarakat Uighur membuat masyarakat 
dunia bersuara. Salah satunya Indonesia. 
Seperti diketahui, masyarakat Uighur 
merupakan etnis minoritas di China. 
Jumlah masyarakat Uighur yang 
mencapai jutaan orang berada di 
Xinjiang, China.Ada banyak penyiksaan 
yang dirasakan masyarakat Uighur. 
Sebanyak 2.500 masyarakat Uighur 
dimasukkan ke kamp pendidikan ulang 
China. Di sana, masyarakat Uighur diajari 
bahasa mandarin hingga dipaksa 
mengaku dosa. Tak hanya itu saja, di 
kamp tersebut banyak masyarakat Uighur 

Sikap Indonesia Terkait Masalah Uighur

yang mengalami penyiksaan.Menurut 
informasi dari Sayragul Sauytbay, 
seorang guru yang melarikan diri dari 
China dan mendapat suaka di Swedia, 
masyarakat Uighur ditempatkan di 
kamar tahanan berukuran 16 meter 
persegi dan dihuni 20 orang. Tak 
hanya itu saja, komandan kamp 
menyediakan ruang untuk penyiksaan 
yang disebut "ruang gelap".Beragam 
jenis penyiksaan dihadapi para 
tahanan seperti digantung di tembok, 
dipukul dengan tongkat elektrik. Ada 
juga kuku tahanan yang dicabut. 
Bahkan tahanan dijadikan kelinci 

membuat wajah menjadi kusam, untuk 
itu sel-sel tersebut harus segera 
dibersihkan. Penggunaan belerang 
mampu menjadi solusinya, hal ini 
dikarenakan belerang memiliki sifat 
keratolitik yang mampu membersihkan 
sel kulit mati.
3.Membersihkan Kotoran di Pori-pori
Manfaat belerang juga bisa digunakan 
untuk membersihkan pori-pori kulit. 
Penggunaan belerang pada kulit akan 
membuat bakteri yang ada di dalam 
pori-pori tertarik keluar. Selain itu, 
minyak di wajah yang menyumbat pori-
pori juga bisa dibersihkan keluar.
Mengatasi Penyakit Rosacea
Belerang juga bisa digunakan untuk 
mengobati penyakit rosacea. Penyakit 
ini memiliki gejala kemerahan pada 
wajah yang diakibatkan oleh bakteri 
dan radang. Penggunaan belerang 
pada wajah yang mengalami penyakit 
ini bisa meredakan peradangan yang 
terjadi dan menghambat pertumbuhan 
bakteri.
Mengatasi Penuaan Dini
Manfaat belerang juga bisa membuat 
kulit keriput akan kembali kencang 
bahkan lebih halus. Penggunaan 
masker belerang juga dipercaya 
mampu menghilangkan bintik-bintik 
penuaan serta mata panda.

4.Menyembuhkan Ketombe
Manfaat belerang juga bisa dirasakan 
untuk menyembuhkan kulit kepala yang 
bermasalah seperti ketombe. Belerang 
bisa melakukan tindakan eksfoliasi pada 
kulit rambut secara teratur sehingga 
menghilangkan ketombe di rambut.
Mengobati Nyeri Radang Sendi
Belerang yang digunakan untuk 
mengurangi nyeri pada sendi biasanya 
terdapat di dalam suplemen, biasanya 
ditemukan dalam bentuk sulfoxide dimetil 
(DMSO) dan methylsulfonylmethane 
(MSM).
Dalam dunia kesehatan, MSM penting 
untuk kesehatan sendi dan membantu 
pembentukan jaringan ikat, seperti tulang 
rawan, tendon, dan ligamen.
5.Cara Buat Masker Belerang
Gunakan belerang secukupnya ( gunakan 
sekitar 2-3 sendok belerang yang sudah 
di haluskan.
Berikan sedikit air.
Aduklah belerang hingga tercampur rata 
dengan air dan bertekstur seperti pasta.
Belerang siap digunakan untuk masker.
Setelah membersihkan muka dengan 
mencuci, masker ini siap dioleskan ke 
muka secara merata. Masker belerang ini 
juga bisa ditambahkan dengan bahan lain 
seperti madu, minyak zaitun, minyak 
kelapa, dan air mawar.
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percobaan medis hingga tahanan wanita 
diperkosa secara bergilir.Namun kamp-
kamp tersebut diklaim China sebagai 
tempat pelatihan kejuruan, bukan tempat 
penyiksaan. Di PBB, ada yang membela 
dan mengkritik tindakan China di 
Xinjiang. Pada akhir Oktober lalu, 23 
negara termasuk Prancis, Inggris, dan 
Amerika Serikat menyuarakan 
penindasan China atas masyarakat 
Uighur di Komite PBB untuk Hubungan 
Sosial, Kemanusiaan, dan Kebudayaan. 
Namun Beijing mendapat dukungan dari 
54 negara, yang memuji pemerintahan 
Partai Komunis di Xinjiang.Masyarakat 
Indonesia yang mayoritas muslim pun 
bersuara menolak perlakuan pemerintah 
China terhadap etnis Uighur. Desakan 
bahkan datang kepada pemerintah RI 
agar bersuara lantang dan menentang 
perlakuan China terhadap etnis Uighur. 
Namun, pemerintah hingga kini belum 
menunjukkan sikap mengecam terhadap 
China.
1.Mahfud MD Sudah Bicara dengan 

Dubes China
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku 
sudah berbicara dengan Duta Besar 
China untuk Indonesia, Xiao Qian, 
secara langsung terkait Uighur."Saya 
sudah bicara dengan Dubes China 
tentang Uighur khusus. Saya tanya 
tentang Uighur. Orang Indonesia 
banyak bertanya, banyak protes," 
katanya di Jakarta, Kamis 
(19/12).Menurutnya, di China itu 
banyak sekali para pemeluk agama 
Islam dan sampai sekarang tidak apa-
apa."Kecuali Uighur, karena Uighur 
mempunyai agenda sendiri di luar 
kerangka negara," ungkapnya.
2.Mahfud MD Sebut Pemerintah RI 
Tidak Ikut Campur Masalah Uighur
Menko Polhukam Mahfud MD 
menegaskan, sebagai umat muslim 
terusik dengan apa yang terjadi dengan 
suku Uighur di China. Secara 
diplomasi, Indonesia telah memanggil 
duta besar China. Usai pertemuan itu, 
Mahfud menegaskan pemerintah 
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Indonesia tak akan ikut campur. Dan 
menanyakan itulah bagian dari 
diplomasi yang dimaksud dengan 
diplomasi lunak."Gini ya Uighur itu, 
kita punya hubungan diplomatik 
dengan China. Oleh sebab itu tidak 
mungkin tidak melakukan diplomasi. 
Cuma, diplomasi kita bukan diplomasi 
megaphone," kata Mahfud di Jakarta, 
Kamis (26/12).
3.Moeldoko: Pemerintah RI Tidak Ikut 
Campur Urusan Dalam Negeri China
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 
mengatakan pemerintah Indonesia 
tidak mau ikut campur urusan negara 
China terkait masalah muslim Uighur, 
di Xinjiang. Moeldoko menegaskan 
bahwa pemerintah tak bisa 
mengintervensi urusan dalam negeri 
China.
"Jadi pemerintah RI tidak ikut campur 
dalam urusan negara China mengatur 
dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam 
standar hubungan internasional," ujar 
Moeldoko di Kantor Staf Presiden 
Jakarta, Senin (23/12).Moeldoko 
menyatakan bahwa pemerintah 
Indonesia tak akan masuk ke dalam 
urusan negara manapun. Termasuk 
China. Menurut dia, setiap negara 
memiliki kedaulatan untuk mengatur 
warga negaranya."Jadi pemerintah RI 

tidak ikut campur dalam urusan negara 
China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-
prinsip dalam standar hubungan 
internasional," jelas dia.
4.Menlu Retno Marsudi: Indonesia Punya 
Perhatian Atas Uighur
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi 
menilai, konflik etnis Uighur dan China 
terjadi sejak lama. Saat ini, katanya, 
Indonesia terus berkomunikasi dengan 
China membahas hal itu."Jadi saya 
pernah melakukan pertemuan dengan 
dubesnya dan pasti teman-teman kalau 
melihat rekam jejak digital dari Twitter 
saya pasti ada," katanya, Jumat 
(27/12).Pemerintah Indonesia telah 
melakukan pertemuan dengan Menteri 
Luar Negeri China pada 16 Desember 
lalu. Dalam pertemuan itu, Retno 
menekankan pentingnya menghormati 
kebebasan beragama."Tanggal 23 
Desember Dirjen Pasifik Asia ketemu 
dengan dubes Tiongkok, intinya kita 
menyampaikan concern mengenai 
situasinya terus kita juga meminta 
informasi apa yang terjadi dan dengan 
menteri luar negeri RRT, kita cukup 
panjang berdiskusi mengenai masalah 
situasi, prinsipnya adalah bahwa kita 
menyampaikan antara lain pentingnya 
untuk terus menghormati kebebasan 
beragama," bebernya.

Dengan itu semua, Retno mengklaim 
kalau Indonesia mempunyai perhatian 
atas masalah di sana. "Jadi itu sehingga 
kalau dikatakan bahwa kita tidak 
melakukan sesuatu itu tidak benar, cek 
rekam jejak digital apa yang pernah kita 
sampaikan ke pemerintah China," 
pungkasnya.
5.DPR Minta Pemerintah Lebih Proaktif
Anggota Komisi I DPR Sukamta 
meminta pemerintah Indonesia untuk 
lebih proaktif merespons kegelisahan 
masyarakat terkait kasus dugaan 
diskriminasi terhadap etnis Uighur di 
China.
"Kami meminta pemerintah RI agar 
menunjukkan sikap lebih proaktif dalam 
merespons kegelisahan rakyat 
Indonesia," ujar Sukamta melalui 
keterangannya, Jumat (27/12).
Ketua DPP PKS ini meminta pemerintah 

tak jalan sendiri soal etnis Uighur. 
Pemerintah harus bersama rakyat 
Indonesia memperjuangkan nasib 
mereka."Pemerintah boleh saja 
mengambil kebijakan bukan model 
megaphone diplomacy, tetapi tolong 
sikap dan perjuangan Pemerintah RI 
atas kasus Uighur ini dikomunikasikan 
dan ditunjukkan kepada rakyat yang 
telah memberi mandat kepada 
Pemerintah," jelas Sukamta.
6.Demonstrasi di Kedubes China
Massa melakukan aksi unjuk rasa di 
depan Gedung Kedubes China di 
kawasan Mega Kuningan, Jakarta 
Selatan, Jumat (27/12). Massa mulai 
berdatangan sekitar pukul 13.00 WIB. 
Mereka menyampaikan protes atas 
sikap pemerintah China terhadap etnis 
Uighur. Aksi ini diikuti oleh FPI dan 
ormas-ormas lainnya.
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Tanah Air Internasional

Serangan roket kembali menghantam 
basis tentara Amerika Serikat di Irak. 
Pejabat AS menyebut serangan 30 roket 
itu tak hanya menghujani pangkalan 
militer, tetapi juga gudang amunisi, 
Jumat (27/12).Pejabat anonim itu 
menggambarkan serangan tersebut 
sebagai yang terbesar dalam serentetan 
serangan roket terhadap basis AS di 
Irak sejak akhir Oktober lalu.
Serangan di utara Irak itu menewaskan 
seorang kontraktor AS dan melukai 
beberapa personel militer."Satu 
kontraktor sipil AS terbunuh dan 
beberapa tentara AS dan Irak terluka 
dalam serangan roket ke pangkalan 
militer Irak di Kirkuk," kata koalisi 
pimpinan AS untuk melawan ISIS dalam 
sebuah pernyataan dikutip dari 
AFP.Kematian kontraktor itu disebut 
sebagai korban pertama AS dari 
serangkaian serangan.Washington telah 
menyatakan prihatin atas serangkaian 
serangan yang menyasar pangkalan 

Pangkalan AS Di Irak Dihantam Rudal
militer mereka di Irak. AS telah meminta 
Baghdad segera mengambil langkah untuk 
melindungi kepentingan mereka di negara 
itu."Khawatir dengan serangan di 
pangkalan di Irak di mana pasukan dan 
material AS berada," kata Menteri 
Pertahanan AS Mark Esper.Hingga kini 
belum ada yang bertanggung jawab atas 
serangan itu, namun kelompok milisi Syiah 
yang dilatih Iran dituduh menjadi 
dalang.Sejumlah sumber keamanan Irak 
mengaitkan peristiwa serupa yang terjadi 
sepekan lalu dengan Kataib Hezbollah, 
faksi Syiah yang dekat dengan Iran dan 
masuk dalam daftar hitam Washington.Iran 
sebagai musuh bebuyutan AS sejauh ini 
memiliki kendali besar di antara kelompok 
garis keras Hash al-Shaabi, pasukan 
keamanan yang sebagian besar terdiri dari 
milisi Syiah.Seorang pejabat pertahanan 
AS mengatakan serangan roket itu 
membuat kelompok Hash menjadi 
ancaman lebih besar bagi pasukan mereka 
dibandingkan ISIS.

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

Warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 
diimbau tidak menyalakan kembang api, 
petasan, dan meniup terompet pada 
malam Tahun Baru 2020. Pelarangan itu, 
tercantum dalam surat edaran Bupati 
Bogor Ade Yasin.Surat Edaran itu dikirim 
ke kepala perangkat daerah, pimpinan 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 
camat, kepala desa atau lurah, pimpinan 
organisasi atau lembaga, tokoh 
masyarakat serta kepala keluarga.

Bupati Bogor Larang Warga TiupTerompet

“Tidak menyalakan kembang api, 
petasan dan peniupan terompet serta 
konvoi kendaraan bermotor,” 
demikian tertera dalam surat 
edaranyang ditandatangani Ade 
Yasin, Kamis (26/12).Menurut Ade 
Yasin, surat edaran itu dimaksudkan 
agar pimpinan di lembaga tersebut 
mengingatkan dan membimbing 
anggota keluarga, pemuda dan 
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anggota organisasi yang ada di 
Kabupaten Bogor.“Ini juga sekaligus 
dalam rangka 
mendukung 
'Karsa Bogor 
Berkeadaban' 
serta untuk 
memelihara 
ketenteraman 
dan ketertiban 
di tengah 
masyarakat,” 
kata Ade.Lebih 
lanjut, Bupati 
perempuan 
yang juga 
merupakan 
Ketua DPW 
Jawa Barat 
Partai 
Persatuan 
Pembangunan 
(PPP) itu 
menjelaskan, 
surat edaran 
tersebut berisi 
empat poin 
imbauan. Tiga poin lainnya, berisi 
imbauan agar tidak merayakan 
pergantian malam tahun baru 
dengan berlebihan (hura-hura), tidak 

bermanfaat serta perbuatan yang 
melanggar norma hukum dan 

agama.Ke
mudian, 
mengimba
u agar 
memanfaat
kan 
momentum 
pergantian 
tahun 
untuk 
meningkat
kan 
ibadah, 
rasa 
keprihatina
n atas 
bencana, 
kepedulian 
dan 
kepekaan 
sosial 
antar 
sesama.Te
rakhir, 
imbauan 

khusus masyarakat yang beragama 
Islam untuk meningkatkan salat 
berjamaah, zikir, istigosah, dan 
muhasabah diri.

Bola

West Ham United mengumumkan 
pemecatan Manuel Pellegrini dari kursi 
manajer klub London itu pada Minggu 
(29/12/2019) dini hari WIB, hanya sejam 
berselang setelah mereka dikalahkan 
Leicester City, 1-2.Menjamu Leicester di 
Stadion Olimpiade, London, West Ham 
menelan kekalahan 1-2 dalam laga pekan 
ke-20 Liga Inggris.Hasil itu jadi kekalahan 
ketujuh West Ham dalam 10 
pertandingan terakhir.Kekalahan dari 
Leicester membuat West Ham kini berada 
di bibir jurang degradasi dengan koleksi 
19 poin dan cuma punya jarak aman satu 
poin menutup tahun 2019."Dengan 
sangat menyesal kami harus mengambil 
keputusan ini. Manuel seorang gentle dan 
senang bisa bekerja dengan pelatih 
sekaliber dia," kata bos manajemen West 
Ham, David Sullivan, dalam laman resmi 
klub."Akan tetapi, jelas kiranya tim ini 
butuh perubahan untuk bisa segera 

West Ham Pecat Pelligrini

kembali ke jalur yang sesuai dengan 
ambisi kami musim ini.""Kami merasa 
perlu untuk bersikap segera agar 
manajer baru punya waktu yang cukup 
untuk mewujudkan itu."Pellegrini 
ditunjuk menjadi manajer West Ham 
pada awal musim 2018/19 dan sejauh 
ini telah mendampingi The Hammers 
tampil dalam 64 pertandingan.Namun, 
dari jumlah tersebut Pellegrini yang 
tiba dengan reputasi mengantarkan 
Manchester City juara Liga Inggris 
2013/14 itu cuma bisa mengantarkan 
West Ham menang 24 kali atau 
prosentase kurang sekira 37,5 persen 
saja.Pihak West Ham belum 
mengumumkan siapa pengganti 
Pellegrini, tapi mereka tak punya 
banyak waktu sebab akhir Rabu (1/1) 
besok harus segera merumput lagi 
untuk laga pekan ke-21 menjamu 
Bournemouth.
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lanjut, Bupati 
perempuan 
yang juga 
merupakan 
Ketua DPW 
Jawa Barat 
Partai 
Persatuan 
Pembangunan 
(PPP) itu 
menjelaskan, 
surat edaran 
tersebut berisi 
empat poin 
imbauan. Tiga poin lainnya, berisi 
imbauan agar tidak merayakan 
pergantian malam tahun baru 
dengan berlebihan (hura-hura), tidak 

bermanfaat serta perbuatan yang 
melanggar norma hukum dan 

agama.Ke
mudian, 
mengimba
u agar 
memanfaat
kan 
momentum 
pergantian 
tahun 
untuk 
meningkat
kan 
ibadah, 
rasa 
keprihatina
n atas 
bencana, 
kepedulian 
dan 
kepekaan 
sosial 
antar 
sesama.Te
rakhir, 
imbauan 
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Bola

West Ham United mengumumkan 
pemecatan Manuel Pellegrini dari kursi 
manajer klub London itu pada Minggu 
(29/12/2019) dini hari WIB, hanya sejam 
berselang setelah mereka dikalahkan 
Leicester City, 1-2.Menjamu Leicester di 
Stadion Olimpiade, London, West Ham 
menelan kekalahan 1-2 dalam laga pekan 
ke-20 Liga Inggris.Hasil itu jadi kekalahan 
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pertandingan terakhir.Kekalahan dari 
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butuh perubahan untuk bisa segera 

West Ham Pecat Pelligrini
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Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

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

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

Kami Juga Menerima Catering Pabrik

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono 
Anung mengatakan, Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) segera menerbitkan 
tiga peraturan 
presiden 
(perpres) 
tentang 
Komisi 
Pemberantasa
n Korupsi 
(KPK).
Tiga perpres 
itu terkait 
dewan 
pengawas 
KPK, 
organisasi 
KPK, dan 
perubahan 
status 
pegawai KPK 
menjadi 
aparatur sipil 
negara 
(ASN)Pramon
o memastikan 
tiga perpres 
itu tak akan bertentangan dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
tentang KPK. Bahkan, akan lebih 
memperkuat KPK."Jadi apa pun yang 
dalam aturan main kita, termasuk 
perpres yang berkaitan dengan KPK, 
itu kan ada tiga. Satu, yang mengatur 

Jokowi Siapkan Perpres Untuk KPK

Tanah Air

Dewas, satu mengatur mengenai 
organisasi karena ini menyangkut UU 
yang baru, dan satu lagi mengenai 

perubahan 
menjadi ASN," 
kata Pramono di 
Istana 
Kepresidenan 
Bogor, Jawa 
Barat, Jumat 
(27/12/2019).Pram
ono mengatakan, 
tidak ada niat 
pemerintah 
melemahkan 
lembaga 
antirasuah 
tersebut. Pramono 
menyebut 
pemerintah 
diuntungkan jika 
KPK 
diperkuat."Karena, 
bagi pemerintahan 
ini, dengan KPK 
yang kuat, yang 
diuntungkan 

siapa? Yang diuntungkan adalah 
pemerintah, karena pemerintahan 
Presiden Jokowi ini betul-betul 
menginginkan dan mengharapkan bisa 
bekerja dengan baik. Tapi juga persoalan 
penegakan terhadap antikorupsi itu 
tercerminkan," ujar Pramono.

Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

 Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Keberhasilan seorang teman dalam 
berbisnis memotivasi Anda untuk 
melakukan hal serupa.Anda harus melalui 
prosesnya. Kalaupun gagal, Anda sudah 
memiliki pengalaman. 
Keuangan : Keluar banyak modal.
Asmara : Mendekat.

Pengalaman menekuni urusan keuangan 
selama sekian tahun di kantor lama 
ternyata berguna di kantor baru. Namun, 
Anda harus lebih berhati-hati agar 
kepercayaan yang sudah diberikan atasan 
tidak hilang sia-sia. 
Keuangan : Perlu diantisipasi.
Asmara : Resolusi baru.

Rumah sepertinya menjadi tempat 
pelarian yag sempurna dari urusan pelik 
di kantor. Lupakan Pekerjaan saat 
dirumah.
Keuangan : Tentukan prioritas.
Asmara : Adem ayem.

Minggu ini Anda menghadapi kendala 
alam yang tak bisa Anda hindarkan, yakni 
cuaca.Untungnya, banyak teman yang 
berbaik hati memberi tumpangan.
Keuangan : Tagihan baru.
Asmara : Kecewa.

Bekerja keras dan berdoa rasanya menjadi 
upaya yang justru menjadi kenyataan.
Keuangan : Optimis.
Asmara : Seia-sekata.

 Urusan hati memang sering tercampur 
dengan ego yang sulit ditahan. Jika Anda 
berdua tak bisa sedikit mengalah, sudah 
pasti konflik akan menjadi hiasan abadi 
hubungan Anda.
Keuangan : Investasi sekarang.
Asmara : Ego beradu.

Tak ada jalan mulus untuk sebuah upaya 
menuju sukses. Pasti ada banyak 
rintangan yang harus dihadapi.Jadi, 
cobalah lebih optimis di tahun yang baru 

ini, jangan lupa berdoa dan bersyukur.
Keuangan : Menipis.
Asmara : Makan malam berdua.

 
Membuka usaha makanan juga
 menawarkan keuntungan yang cukup 
bagus. Kuncinya, yang utama, adalah 
menjaga kualitas produk makanan 
Anda.
Keuangan : Menambah portofolio.
Asmara : Harapan baru.

 Membeli seperangkat alat fitness 
adalah langkah tepat mengawali tahun. 
Tubuh sehat akan membantu 
meningkatkan kemampuan fisik dan 
mental Anda menghadapi hari-hari 
yang berat. 
Keuangan : Tunda dulu.
Asmara : Masa penyesuaian.

Berkebun memang sudah menarik 
perhatian Anda, jadi rasanya tak salah 
jika Anda mulai melirik usaha yang ada 
kaitannya dengan kebun dan tanaman. 
Keuangan : Membuka usaha.
Asmara : Hindari curiga.

Hubungan yang sudah terjalin baik 
dengan keluarga besar suami tak perlu 
dibumbui hal-hal yang tak penting. 
Kalaupun ada anggota keluarga yang 
sedikit 'bergesekan',
 Anda harus mengambil posisi sebagai 
penengah, bukannya malah 
mengompori salah satu pihak
Keuangan : Rezeki menghampiri.
Asmara : Mendua.

Perselisihan rekan kerja di kantor 
ternyata berbuntut panjang. Anda yang 
tidak tahu urusannya tiba-tiba disebut-
sebut tersangkut masalah tersebut. 
Jangan panik, 
hadapi dan jelaskan saja apa adanya. 
Toh, banyak saksi yang tahu posisi Anda 
saat itu.
Keuangan :  cari tambahan
Asmara : Tersanjung

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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)

Kabar gembira bagi pelanggan listrik 
golongan 900 Volt Ampere (VA) bagi 
Rumah Tangga Mampu (RTM), 
pemerintah membatalkan rencana 
kenaikan 
tarif listrik 
mulai 1 
Januari 
2020. 
Keputusan 
ini 
dimaklumatk
an setelah 
mempertimb
angkan 
stabilitas 
ekonomi dan 
menjaga 
daya beli 
masyarakat. 
"Belum (ada kenaikan). Kita jaga 
kestabilan dulu," kata Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 
Arifin Tasrif dalam keterangan 
tertulisnya, Sabtu 
(28/12/2019Pemerintah menilai 
penyesuaian tarif PLN tersebut belum 
diperlukan kendati PT PLN (Persero) 
telah mengajukan permohonan 
penyesuaian kepada Kementerian 
ESDM. Meskipun begitu, kebijakan 
pembatalan kenaikan tarif listrik ini 
tidak akan memberikan tambahan 
subsidi listrik sehingga tidak 
membebani Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) Tahun 2020. 
Pemerintah juga meminta kepada 
pihak PLN untuk melakukan verifikasi 
data pelanggan 900 VA terlebih dahulu 
secara akurat sehingga kebijakan akan 
kenaikan tarif tepat sasaran"Kita masih 
melakukan pendataan yang lebih detail 
supaya tidak salah sasaran. Sampai 
PLN siapkan dengan data-datanya. 
Kan harus lewat banyak (lembaga) ini," 
ujarnya. Nantinya, pendataan 
pelanggan PLN akan disesuaikan 
dengan data yang dimiliki oleh Badan 
Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah 
pelanggan golongan Rumah Tangga 

Tarif Listrik Batal Naik Tahun 2020
Mampu. Berdasarkan data PLN per 31 
Oktober 2019, jumlah pelanggan 900 VA - 
RTM tercatat sebanyak 22,1 juta. Pada 
2020, jumlah pelanggan diproyeksikan 

sebanyak 24,4 
jutaUntuk tarif 
listrik golongan 
900 VA RTM 
yang 
bersubsidi 
dikenakan 
sebesar Rp 
1.352 per kilo 
Watt hour 
(kWh) dengan 
jumlah 
pelanggan 
mencapai 24,4 
juta pelanggan. 
Sementara, 

tarif golongan non subsidi dengan daya 
1.300 VA hingga 6.600 VA ke atas, dipatok 
Rp 1.467,28 per kWh. Arifin mendorong 
PLN supaya mampu meningkatkan 
efisiensi salah satunya dengan 
mengurangi konsumsi Bahan Bakar 
Minyak (BBM) pada pembangkit 
listriknya"Masih banyak yang bisa 
dihemat. Kami arahkan segera dikonversi 
ke energi murah. Dengan begitu bisa lebih 
efisien," katanya. Langkah lain adalah 
mempersiapkan regulasi terkait 
perpanjangan kebijakan harga batu bara 
khusus di dalam negeri (Domestic Market 
Obligation/DMO). "Melalui aturan ini kita 
ingin menjaga supaya tarif listrik tidak naik 
karena ekonomi global belum membaik 
sehingga kita perlu menjaga industri bisa 
bangkit," ujarnya. Target DMO diputuskan 
tetap 25 persen dari produksi batu bara 
dan harganya 70 dollar AS per ton.
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