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Corona belum juga reda, aksi 
premanisme pun masih terjadi. Belum 
lama bebas bersyarat, JK atau John Kei 
kini harus menghadapi kembali kasus 
hukum. Menjelang Hari Natal 2019, 
John Kei menghirup udara bebas dari 
Lembaga Pemasyarakatan 
Nusakambangan Cilacap (Jawa 
Tengah) setelah Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia memberikan 
pembebasan bersyarat berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Hukum dan 
HAM RI Nomor Pas-1502.PK.01.04.06 
Tahun 2019/tertanggal 23 Desember 
2019. John Kei memberikan "kejutan" 

bahwa dirinya telah mengabdikan diri 
menjadi pendeta. setelah mendapatkan 
"petunjuk" kehidupan selama menjalani 
penahanan di Lapas Nusakambangan. 
Enam bulan berlalu setelah menghirup 
udara bebas melalui pembebasan 
bersyarat, masyarakat dikejutkan dengan 
dua aksi anarkis di Green Lake City dan 
Cengkareng karena keterlibatan John Kei 
dan kelompoknya. Siapa sih yang tidak 
kenal sosok John Kei, si preman asal 
Maluku yang berdomisili di Jakarta? 
Semenjak hijrah ke ibukota negara pada 
tahun 1990 silam, ia sudah malang 
melintang dalam dunia kriminal. Nama 
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John Refra Kei atau John Kei bin 
Paulinus Refra kembali menjadi sorotan 
publik setelah terlibat kasus perusakan 
rumah dan Pembunuhan anak buah 
Nus Kei di kawasan Cipondoh, 
Tangerang Kota dan Duri Kosambi, 
Cengkareng, Jakarta Barat pada 
Minggu (21/6/2020). Terungkap fakta 
bahwa kelompok John Kei telah 
merencanakan aksi penyerangan 
terhadap kelompok Nus Kei seminggu 
sebelum peristiwa penyerangan. 
Kelompok John Kei menggelar 
pemufakatan jahat terkait aksi 
penyerangan di tiga tempat dalam 
waktu yang berbeda. Pertama, anak 
buah John Kei menggelar pemufakatan 
jahat di PT. ATE, di Jalan Pegangsaan 
Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 
pada 14 Juni. Kegiatan pemufakatan 
jahat tersebut tak dihadiri oleh John Kei. 
John Kei baru hadir dalam 
permufakatan jahat untuk menyerang 
Nus Kei di markas kelompok John Kei 

di Jalan Tytyan Indah Utama X, Bekasi, 
Jawa Barat pada 20 Juni 2020. Di sana, 
John Kei sempat memantik semangat 
anak buahnya untuk menyerang Nus Kei. 
Penyerangan itu dilatarbelakangi 
kekecewaan John Kei kepada Nus Kei 
yang dinilai tidak membagi uang hasil 
penjualan tanah secara merata. "Apa 
hukuman bagi seorang pengkhianat?" 
kata John Kei yang diperankan oleh 
peran pengganti kepada anak buahnya 
"Mati!" jawab tujuh anak buah John Kei. 
Setelah mendapat arahan dari John Kei, 
anak buah John Kei kembali menggelar 
pemufakatan jahat di Arcici, Cempaka 
Putih pada 21 Juni, beberapa jam 
sebelum penyerangan. Di sana, anak 
buah John Kei berinisial DF memberikan 
arahan terakhir untuk mematangkan 
konsep penyerangan terhadap kelompok 
Nus Kei. Tak hanya itu, dia juga 
membagikan senjata tajam berupa 
tombak untuk menyerang Nus Kei. "Arcici 
ini adalah tempat terakhir yang digunakan 
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oleh tersangka DF untuk memberi 
arahan terakhir dan membagi-bagi 
tugas, membagi-bagi peralatan berupa 
senjata tajam, tombak dan mobil-mobil 
yang ada," kata Wadirkrimum Polda 
Metro Jaya, AKBP Jean Calvijn 
Simanjuntak. Selanjutnya, enam 
tersangka dalam satu unit mobil 
berangkat menuju kawasan Duri 
Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. 
Sementara, sebanyak 25 tersangka 
dalam lima unit mobil berangkat menuju 
rumah Nus Kei di Cluster Australia, 
perumahan Green Lake City. Pada 
Minggu (21/6/2020) pukul 11.30, anak 
buah John Kei menyerang dua anak 
buah Nus Kei di Cengkareng, Jakarta 
Barat. Kala itu, dua anak buah Nus Kei 
berinisial ER dan AR sedang 
mengendarai sepeda motor. Diketahui 
mobil yang ditumpangi anak buah John 
berputar-putar di sekitar Jalan Raya 
Kresek, Duri Kosambi, Cengkareng. 
Kemudian, mereka menghadang Yustus 
Corwing Rahakbauw alias ER dan AR 
dan membacok keduanya secara 
membabi buta. ER dan AR sempat 
melarikan diri usai dibacok oleh anak 
buah John Kei. Padahal, AR telah 
menderita luka bacok pada bagian 
tangan sehingga menyebabkan empat 

jari tangannya terputus. Anak buah John 
Kei membiarkan AR melarikan diri dan 
terus mengejar ER yang melarikan diri 
menuju pertigaan ABC di sekitar TKP. 
Korban ER kembali dihadang oleh anak 
buah John Kei yang berteriak 
menggunakan bahasa daerah Maluku. 
"Setelah tersangka membacok korban, 
salah satu tersangka bilang 'pele-pele-
pele' kepada rekan-rekannya yang sudah 
menunggu. Untuk pele artinya halangi," 
ujar salah satu penyidik dengan 
menggunakan pengeras suara di lokasi 
reka adegan, Rabu. Korban ER kembali 
dibacok hingga menderita tujuh luka 
bacok di bagian paha, kepala, dan 
punggung. Untuk kedua kalinya, korban 
ER kembali mencoba melarikan diri 
sejauh 250 meter. "Sempat lari, terus dia 
jatuh di sana. Nah kemudian sama 
pelaku ini (korban) dilindas dengan 
menggunakan mobil," ungkap Yusri. 
Selanjutnya, para tersangka melarikan 
diri setelah melihat korban telah tewas 
dan terkapar di jalanan. Tak berselang 
lama, pada pukul 12.25, anak buah John 
Kei juga menyerang rumah Nus Kei di 
Cluster Australia, perumahan Green Lake 
City. Di sana, mereka kembali membagi 
peran untuk menyerang Nus Kei yakni 
rombongan tersangka dalam dua unit 
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mobil berjaga di pintu keluar utara dan 
selatan, sementara tersangka dalam tiga 
unit mobil masuk kompleks perumahan 
untuk menyerang Nus Kei. Sebelum 
masuk kompleks perumahan, anak buah 
John Kei sempat menodongkan katana 
ke sekuriti perumahan. Kemudian, 
rombongan tersangka bergerak menuju 
rumah Nus Kei. Sesampainya di rumah 
paman John Kei tersebut, mereka 
melempar barbel untuk memecahkan 
kaca jendela. Saat mendobrak pintu dan 
menggerebek rumah, mereka tidak 
menemukan keberadaan Nus Kei. Kala 
itu, hanya ada istri dan anak-anak Nus 
Kei di dalam rumah. Mereka pun harus 
melarikan diri dan lompat tembok rumah 
tetangga untuk menghindari serangan 
anak buah John Kei. Mereka pun 
memutuskan keluar dari kompleks 
perumahan. Petugas sekuriti berusaha 
menghalangi mereka dengan menutup 
pintu gerbang selatan. Namun, mobil 
Toyota Fortuner yang ditumpangi anak 
buah John Kei melaju dengan kencang 
dan menabrak pintu gerbang besi 
hingga menyebabkan seorang petugas 
sekuriti terluka. Tak hanya itu, anak buah 
John Kei juga sempat melepaskan tujuh 
kali tembakan sehingga menyebabkan 
satu pengendara ojek online menderita 
luka tembak bagian kakinya. 
Mendapatkan laporan kejadian itu, tim 

gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro 
Tangerang Kota dan Polres Metro Jakarta 
Barat memeriksa saksi korban, Nus Kei. 
Dia menyampaikan informasi adanya 
keterkaitan aksi itu dengan kelompok John 
Kei. Polisi bergerak cepat mengusut dua 
kasus yang saling berkaitan itu. Demikian 
juga perumahan tempat markas John Kei 
di Bekasi, warga juga ketakutan dan 
mencekam. Ketika penggerebekan 
terdengar tembakan senjata. Selanjutnya 
pada pukul 20.15, Minggu malam, John 
Kei dan 24 anak buahnya ditangkap di 
sebuah rumah di Jalan Titian Indah Utama 
X, Kota Bekasi. Direktur Reserse Kriminal 
Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar 
Polisi Polisi Tubagus Ade Hidayat 
menyatakan petugas memberikan 
tembakan peringatan karena kelompok 
John Kei menghalangi tindakan polisi. 
"Namun tidak ada korban jiwa," kata 
Tubagus yang memimpin langsung 
penggerebekan di kediaman John Kei. 
Tim gabungan membawa 25 orang 
termasuk John Kei serta menyita sejumlah 
barang bukti berupa senjata tajam 
berbagai jenis, telepon seluler dan 
kendaraan. Mereka diangkut ke Polda 
Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. 
Dari hasil penyidikan, polisi 
mengamankan lima orang lainnya serta 
menetapkan tersangka terhadap John Kei 
dan kelompoknya. Dalam 
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pengembangannya, lima anak buah 
John Kei ditangkap lagi, sehingga 
totalnya menjadi 30 orang. Kapolri 
Jenderal Idham Azis mengapresiasi 
langkah cepat jajarannya mengungkap 
dua peristiwa kriminal di siang bolong 
itu. Dia menegaskan, bahwa tidak ada 
tempat bagi premanisme di Indonesia. 
"Kuncinya adalah negara tidak boleh 
kalah dengan preman," kata Idham Azis 
dalam keterangan tertulisnya, Senin 22 
Juni 2020. Sementara itu, polisi masih 
memburu 12 anak buah John Kei 
lainnya yang diduga turut terlibat dalam 
penyerangan tersebut. Kini, John Kei 
dan 29 anak buahnya telah ditetapkan 
sebagai tersangka kasus penyerangan, 
penganiayaan, dan pembunuhan 

berencana. Mereka dijerat pasal berlapis, 
yakni Pasal 88 terkait permufakatan 
jahat, Undang-Undang Darurat Nomor 12 
Tahun 1951, Pasal 340 KUHP tentang 
Pembunuhan Berencana, Pasal 169 
KUHP, Pasal 170 KUHP, dan Pasal 351 
KUHP dengan ancaman hukuman mati. 
Penjelasan Kapolda bahwa ini adalah 
rencana pembunuhan berencana 
terhadap Nus Kei dan Yustus Corwing 
Rahakbauw. Yustus meninggal dunia. 
Rencana itu diperoleh informasi setelah 
HP pasukannya John Kei diperiksa. 
Rupanya ada perintah dari John Kei dan 
pembagian tugas untuk mengeksekusi 
perintah dari John Kei. Berita ini tentu 
saja menyentakkan kita dalam masa 
pandemi Covid-19 ini. Apakah 
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premanisme telah kambuh kembali, 
perselisihan antar gangster harus 
menelan korban lagi. Jika korban hanya 
dari pihak yang bersengketa masih bisa 
kita maklumi. Tapi jika korban yang tidak 
ada kaitannya dengan mereka seperti 
sekuriti perumahan dan sopir Ojol 
menjadi korban dan harus dioperasi, 
maka hal ini sudah sangat mengganggu 
ketertiban umum. Menelisik aksi brutal 
dari rekonstruksi yang dilakukan Polda 
Metro Jaya membuat kita terpana, 
betapa rapinya rencana pembunuhan 
tersebut. John Kei telah membentuk 
empat cluster untuk memburu dua 
sasaran atau target mereka. Timnya 
menginap di satu hotel untuk 
mempermudah operasinya 
mengindikasikan bagaimana kejahatan 
yang terorganisir menjalankan misi 
pembunuhan berencana. Ancaman 
hukuman bagi pembunuhan berencana 
sebagaimana diatur dalam pasal 340 
KUHP adalah hukuman mati. John Kei 
bukan nama baru di dunia premanisme 
ibu kota. Sepak terjang pria yang 
dijuluki 'Godfather of Jakarta' itu dan 
kelompoknya di berbagai kasus 

kriminal, memang bukanlah hal baru. 
John Kei merupakan putra asal Maluku 
yang lahir di Tutrean 10 September 1969 
silam. John Refra adalah pria asal 
Maluku. Kata "Kei" di belakang 
panggilannya merujuk pada kampung 
kelahirannya, yaitu Pulau Kei, Maluku 
Tenggara. Kemudian, saat berusia 20 
tahun, si John Kei ini merantau ke 
Surabaya. Dan pada tahun 1990, ia 
merantau ke DKI Jakarta. Selama di 
Surabaya, ia hidup menggelandang. 
Karena itulah ia memutuskan untuk hijrah 
ke ibukota negara tersebut. Sejak awal 
90-an, kelompok John Kei dikenal brutal 
dan sadis dalam setiap aksinya. Sejumlah 
kasus besar yang melibatkan John Kei 
dan kelompoknya, selalu menjadi jejak 
hitam yang menakutkan karena disertai 
berbagai aksi kekerasan yang tak jarang 
berujung kematian. Kasus pembunuhan 
pertama oleh John Kei terjadi pada 12 
Mei 1992. John yang kala itu bekerja 
sebagai sekuriti di salah satu hostel dan 
kafe di Jalan Jaksa, Jakarta terlibat 
perkelahian dengan beberapa orang yang 
berbuat onar di tempat kerjanya. Pasca 
Kerusuhan di Tual, Pulau Kei pada Mei 

2000, dibentuklah organisasi Angkatan 
Muda Kei (AMKEI) dengan Jhon Kei 
sebagai ketua. John juga memiliki 
bisnis jasa konsultan hukum, latihan 
tinju yang bernama putera Kei, jasa 
pengamanan dan penagihan hutang 
atau debt collector yang sukses serta 
memiliki banyak klien. John Kei kerap 
berseteru dengan kelompok yang 
memiliki bisnis serupa dengannya. 
Pada 2 Maret 2004, kelompok John Kei 
terlibat bentrok dengan kelompok Basri 
Jala Sangaji di Diskotik Stadium, Taman 
Sari, Jakarta Barat. Basri Sangaji 
sendiri merupakan tokoh pemuda 
Maluku yang sempat menjadi teman 
baik John Kei. Namun persaingan 
bisnis membuat keduanya bermusuhan. 
Karena sebelumnya, terjadi pertikaian 

antara kelompoknya dengan kelompok 
Basri Sangaji. John Kei pernah diserang 
oleh anak buah Basri Sangaji. Hingga ia 
harus mengalami luka bacokan 
sepanjang 5 cm di tangannya. Dan 
tangannya jadi cacat seumur hidup. Kala 
itu, John Kei melaporkan kasus 
penganiayaan terhadap dirinya tersebut 
ke polisi, tapi tidak ditanggapi. Malah 
yang terjadi berikutnya adalah adik 
sepupunya bernama Nus dibantai oleh 
komplotan Basri Sangaji. Dan lagi-lagi, 
John Kei melapor ke polisi atas kejadian 
ini. Tidak ditanggapi juga. Perseteruan 
semakin menjadi saat Basri ditemukan 
tewas dengan luka tusuk di dada, di 
kamar 301 Hotel Kebayoran Inn, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 
Sementara adik Basri, Ali Sangaji dan 
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Jamal Sangaji terluka parah di bagian 
tangan. John Kei sempat diamankan 
Polda Metro Jaya terkait kasus 
tersebut. Karena tak terbukti terlibat, dia 
akhirnya dilepaskan. Namun delapan 
anak buah John Kei ditetapkan sebagai 
tersangka dalam kasus pembunuhan 
itu. Pada 2008, John Kei bersama tiga 
orang rekannya ditangkap karena 
diduga menganiaya dan memotong jari 
dua saudara sepupunya di Tual, 
Maluku, yakni Charles Refra dan Remi 
Refra. Dalam kasus ini, John Kei 
divonis 8 bulan penjara oleh Pengadilan 
Negeri Surabaya. September 2010, 
kelompok John Kei terlibat bentrokan 
dengan kelompok Flores Ende yang 
dipimpin Thalib Makarim di Jalan 
Ampera, tepatnya di depan gedung 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 
Akibat bentrokan tersebut, empat orang 
tewas dan puluhan lainnya terluka. 
Agustus 2012, kelompok John Kei 
bentrok dengan kelompok Hercules 
terkait perebutan kekuasaan pada 
lahan tanah PT Sabar Ganda di 
Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Polisi 
terpaksa mengambil tindakan tegas 
dengan menembak dua orang yang 
terlibat bentrok hingga tewas. Dari 102 
orang yang diperiksa polisi, 98 orang 
ditetapkan sebagai tersangka. Akhir 
2012, majelis hakim menjatuhkan vonis 
12 tahun penjara terhadap John Kei, 
karena terbukti terlibat dalam kasus 
pembunuhan bos PT Sanex Steel 
Indonesia (SSI) Tan Harry Tantono alias 
Ayung. Ayung ditemukan tewas dengan 
32 luka tusuk di bagian pinggang, perut, 
dan leher di kamar 2701, Swiss-
Belhotel, pada 26 Januari 2012. Pada 
29 Juli 2013, Mahkamah Agung (MA) 
menambah hukuman John Kei menjadi 
16 tahun. Ia kemudian dipindahkan dari 
Rutan Salemba ke Lapas Permisan 
Nusakambangan. Di Lapas Permisan 
Nusakambangan, kelompok John Kei 
terlibat bentrok dengan napi kasus 
terorisme pada November 2017. Satu 
anak buah John Kei tewas dalam 
bentrokan tersebut. John Kei 
semestinya dipenjara hingga 2028. 
Namun dia mendapatkan remisi 36 
bulan 30 hari sehingga akan bebas 

murni pada Maret 2025. Kendati, John 
Kei bisa keluar penjara lebih cepat 
setelah mendapatkan pembebasan 
bersyarat pada 26 Desember 2019 
setelah menjalani 2/3 masa hukuman. 
Pembebasan bersyarat diberikan dengan 
alasan John Kei mengikuti pembinaan 
dan bertingkah laku baik selama 
menjalani hukuman. Jika benar John Kei 
melakukan penganiayaan maka bebas 
bersyaratnya terancam batal. Lalu apa 
sebenarnya akar permasalahan sehingga 
muncul kelompok John Kei? Premanisme 
memang sudah sejak lama ada di 
Indonesia. Secara bahasa preman 
berasal dari bahasa Belanda, vrijman 
yang berarti orang bebas tidak memiliki 
ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau 
pihak tertentu lainnya. Premanisme di 
Indonesia di Indonesia memang sejak 
lama telah ada. Bahkan pasca reformasi 
premanisme tumbuh subur di tengah kita. 
Meski mereka menyebut dirinya dengan 
perusahaan jasa keamanan. Pada tahun 
2006 di Indonesia hanya terdapat satu 
perusahaan jasa keamanan dengan total 
petugas 2.500 orang. Lambat laun 
perusahaan jasa keamanan terus 
meningkat, tahun 2013  jumlahnya 
meningkat signifikan menjadi 998 
perusahaan dengan jumlah 500.000 
petugas keamanan. Meski bernama 
perusahaan jasa keamanan, mereka 
kerap meresahkan masyarakat. Selain 
mereka, kelompok preman terorganisir 
yang menyetor uang kepada pimpinan 
hasil peras maupun kerja lainnya masih 
kerap kita temukan. Preman ternyata 
salah satu karir yang menggunakan 
kekerasan terhadap orang lain. Entah itu 
debt collector, uang keamanan pasar, 
terminal, hingga preman yang 
dipekerjakan para politisi. Peristiwa 
kerusuhan Mei 98 tidak lepas dari mereka 
(preman). Pastinya masyarakat biasa 
maupun mahasiswa tidaklah akan 
melakukan penjarahan maupun tindakan 
kekerasan. Jadi motif mereka (preman) 
ialah ekonomi. Premanisme merupakan 
bentuk ketidakmampuan negara hadir 
untuk memberikan penghidupan yang 
layak bagi warga negara. Negara tidak 
mampu menyediakan lapangan kerja 
yang dibutuhkan sementara kebutuhan 

hidup terus meningkat. Preman menjadi 
salah satu karir pilihan bagi mereka 
yang mengandalkan otot dan 
kekerasan. John Kei merupakan contoh 
pendatang yang mengadu nasib di ibu 
kota. Harapan menggiurkan hidup di 
ibu kota dengan segala kemewahan 
ternyata tidak ditopang dengan 
kemampuan daya beli. Karir preman 
akhirnya yang ia pilih. Meski keluar 
masuk penjara namun John Kei 
tampaknya sangat menikmati 
pekerjaannya itu. Ia begitu sadar 
dengan resiko menjadi preman, kalau 
gak masuk penjara berarti mati. 
Membunuh atau dibunuh, menganiaya 
atau dianiaya. Mirip teori evolusi 
Darwin, siapa kuat dia yang akan 

memenangkan kompetisi. Meski kompetisi 
dilakukan tidak secara sehat atau 
manusiawi, namun begitulah kehidupan 
yang harus dijalani John Kei dan kawan-
kawan. Boleh jadi kelompok John Kei 
ditangkap, atau mati, namun kelompok 
sejenis akan terus tumbuh jika akar 
persoalan tidak dicarikan solusi. Kita 
berharap preman tidak lagi menjadi karir 
pilihan rakyat Indonesia, karenanya 
pemerintah harus dapat 
mengantisipasinya. Pencegahan 
munculnya kelompok preman harus 
dilakukan, tidak cukup hanya menangkap 
mereka setelah jatuh korban. Jangan ada 
lagi 'John Kei' di antara kita. Polisi tidak 
akan mampu memberantas mereka. 
Harus ada langkah taktis dan strategis 
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agar profesi preman tergantikan 
dengan pekerjaan lain yang lebih 
bermartabat. Para politisi yang selama 
ini menjadikan preman sebagai 
'bawahan' harus diusut. Jangan hanya 
preman jalanan, preman gadungan 
juga harus diberantas. Polisi jangan 
takut. Aksi anarki tersebut menarik 
perhatian Kapolri Jenderal Polisi Idham 
Azis yang menegaskan negara tidak 
boleh kalah dengan premanisme 
seperti yang dilakukan kelompok John 
Kei. Idham menyatakan tidak ada 
ruang bagi kelompok premanisme di 
Indonesia. Polri sebagai pelayan 
masyarakat akan menindak tegas 
kelompok kekerasan dan menjamin 
keamanan bagi masyarakat. "Kuncinya 
adalah negara tidak boleh kalah 
dengan preman," tutur Idham. Idham 
menuturkan negara harus hadir dan 
tidak boleh kalah dengan aksi-aksi 
kriminalitas, penganiayaan, perusakan 
ataupun penjarahan yang tidak 
dibenarkan secara hukum. Jenderal 
polisi bintang empat itu meminta Polda 
Metro Jaya mengawal kasus itu mulai 
dari penyidikan hingga persidangan di 
pengadilan. Direktur Reserse Kriminal 
Umum Polda Metro Jaya Kombes 
Polisi Tubagus Ade Hidayat 
menghimbau masyarakat untuk proaktif 

melaporkan premanisme guna 
mendukung pemberantasan kekerasan 
yang dilakukan suatu kelompok. "Ketika 
dipalak, mereka malas untuk membuat 
laporan-laporan itu," katanya. Atau ketika 
diganggu, mungkin (kerugian) tidak 
seberapa, biasanya masyarakat tidak 
mau repot. Pakar Psikologi Forensik, 
Reza Indragiri mengatakan, para pelaku 
kejahatan yang melakukan aksi 
berencana dan brutal selalu menganggap 
Jakarta vakum hukum. Sehingga para 
pelaku tidak memiliki rasa takut dengan 
tindakan tegas dan terukur aparat 
kepolisian. "Tapi saya bersyukur teman 
kepolisian tidak pandang bulu sikat abis 
mereka dan puluhan orang sudah 
diamankan," ujar Reza. Dia berharap 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia tidak memberikan program 
asimilasi atau pembebasan secara 
bersyarat lagi kepada John Kei. 
Menyusul, John Kei kembali lagi 
membuat keonaran hingga menyebabkan 
dua orang meninggal dunia. "Saya orang 
yang khawatir kebijakan yang diambil 
pemerintah (bebaskan napi) kebijakan 
tanda petik. Jangan-jangan peristiwa 
menghebohkan ini bukti sulit penekanan 
resiko. Harus bisa memadai sebelum 
napi dikeluarkan," tuturnya. Reza 
melanjutkan, setiap Narapidana selalu 

ingin kembali ke masyarakat dengan 
lebih baik lagi dan lebih beradab. 
Namun demikian, pastinya masyarakat 
tetap akan ada rasa khawatir menjadi 
korban dari aksi kejahatan apabila di 
lingkungannya ada eks napi. 
"Bagaimana secara umum jika 
mengulangi. Itu tanda penekanan resiko 
tidak berjalan. Itu harus dilakukan 
sebelum napi dibebaskan atau tetap di 
dalam Lapas," tuturnya. Kata Reza ada 
lima point yang harus diperhatikan 
sebelum napi dibebaskan dari Lapas 
dan hal ini bisa menjadi tolak ukur 
apakah napi itu bersikap baik atau tidak 
di lingkungan. Sebab, selama ini para 
pelaku kejahatan yang ditangkap oleh 
polisi selalu mengucap kata maaf dan 

tidak akan mengulangi kesalahan yang 
sama. "Itu klise, semua orang di dalam 
lapas akan gunakan sumpah. 
Seharusnya jangan perhatikan hal hal 
seperti itu," terangnya. Pertama yang 
harus diperhatikan selama di dalam 
Lapas adalah narapidana tidak 
ketergantungan oleh obat dan mengidap 
gangguan kejiwaan. Kedua, narapidana 
tidak selalu membicarakan soal 
kekerasan, tidak menonton atau 
membaca tentang kekerasan. "Bahkan 
harus cari tahu pada saat tidur napi itu 
bermimpi tentang kekerasan. Jadi fantasi 
kekerasan unsur kedua sebelum 
dikeluarkan narapidana lapas," katanya. 
Ketiga, para penjaga lapas juga harus 
selalu melakukan pengecekan ekspresi 
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marah narapidana. Sebab, sebagian 
para pelaku kejahatan yang masuk ke 
dalam Lapas tidak bisa 
mengekspresikan amarahnya secara 
proporsional. "Nah lewat program 
rehabilitas diharapkan bahwa si napi 
akan memiliki keterampilan dalam 
mengekspresikan amarahnya secara 
tepat sasaran. Jadi pola 
pengekspresian amarah itu juga harus 
diperhatikan. Kalau pola amarahnya 
relatif sama, bahkan mungkin lebih 
buruk lagi di sana sini tentu saja bisa 
mendatangkan lebih buruk lagi bagi 
masyarakat luas," tutur Reza. Keempat, 
lanjut dia, stabilitas financial yaitu 
apakah di dalam lapas narapidana 
sudah memiliki keterampilan baru atau 
belum untuk mengisi perut mereka 
ketika sudah bebas. Sebab, jangan 
sampai keluar dari penjara mereka 
kembali menjalani profesi yang 
merugikan masyarakat. "Kalau yang ke-
5 ini luas dan sangat kompleks yaitu 
stabilitas hidup misalnya domisilinya 
berpindah atau menetap. Domisili akan 
mengindikasikan seberapa jauh napi 
menyesuaikan diri dilingkungan 
sekaligus mengukur derajat yang 
bersangkutan. Kalau napi berpindah 
maka itu bisa diasumsikan bahwa yang 
bersangkutan sulit untuk menyesuaikan 
diri di lingkungan," tutupnya. Ia 
berharap, Pemerintah sebelum 
memberikan asimilasi dapat 
menerapkan lima point tersebut supaya 
Jakarta tetap aman tidak ada lagi aksi-
aksi kekerasan. Kecepatan Polda Metro 
Jaya menangani dengan menangkap 
dan mengambil barang bukti berupa 
mobil dan motor serta alat-alat yang 
digunakan untuk melakukan kejahatan 
ini cukup kita apresiasi. Namun trauma 
masyarakat di lingkungan perumahan di 
Tangerang dan Bekasi tempat markas 
mereka ini masih ada dan kondisi masih 
mencekam. Masih diperlukan tindakan 
lanjutan dari Polda dan jajarannya di 
Polres maupun Polsek untuk 
melakukan pengamanan demi rasa 
tentram dan rasa aman masyarakat 
yang sempat terganggu dan masih 
trauma. Kita harapkan patroli untuk 
mencegah dan memberantas kejahatan 

dan premanisme di jalanan perlu 
ditingkatkan lagi. Jika tidak dilakukan, 
maka potensi kejahatan dan premanisme 
akan marak lagi. Kejadian ini bisa 
memicu kejahatan baru, berupa balas 
dendam atau tidak bisa menerima 
sebagai korban, lalu akan mencari celah 
untuk membalasnya. Hal ini sangat 
lumrah dan biasa terjadi antara kelompok 
premanisme. Yang membuat kita miris 
ketika mengetahui status John Kei 
sebagai napi status Pembebasan 
Bersyarat. Hukumannya masih tersisa 5 
tahun lagi yang berakhir pada bulan 
Maret 2025 atas pembunuhan Ayung 
yang dihukum MA dengan 16 tahun 
penjara setelah potongan remisi 36 bulan 
30 hari sejak 2012. Seharusnya sebagai 
status napi Pembebasan Bersyarat, John 
Kei harus menjaga sikap dan perilakunya 
untuk tidak terlibat dalam kejahatan yang 
membuat dirinya harus menjalani kembali 
sisa hukumannya yang lima tahun lagi. 
Atau adakah unsur kesengajaan untuk 
kembali lagi ke Lapas? Tidak ada yang 
tahu. Namun menurut keterangan di 
Lapas, John Kei telah berkelakuan baik 
dan sudah berjanji akan menjadi orang 
yang baik setelah keluar Lapas. Ditjen 
PAS dan Polda Metro Jaya harus 
berkoordinasi tentang status napi 
Pembebasan Bersyarat dengan 
kejahatan yang baru dilakukan. Kita 
harapkan penuntasan dan pengungkapan 
kasus ini dan segera dilimpahkan ke 
pengadilan perlu. Kegalauan rakyat 
dalam masa pandemi ini janganlah 
ditambah lagi dengan ketakutan baru 
akan munculnya kejahatan premanisme. 
Begal sepeda muncul menakutkan para 
pesepeda. Begal motor menakutkan 
sepeda motor. Corona menakuti kita 
semua. Akumulasi ketakutan ini akan 
melahirkan keresahan masyarakat dalam 
situasi pandemi Covid-19 ini akan 
semakin mencekam kita. Harapan kita 
polisi bisa mencegah maraknya 
kejahatan premanisme dan kejahatan 
yang lain untuk menjaga ketertiban dan 
keamanan masyarakat dalam rangka 
menenangkan masyarakat yang masih 
dalam ketakutan dan panik menghadapi 
virus corona yang belum selesai juga dari 
negeri ini. Semoga.

Berikut adalah makanan yang 
sebaiknya dikonsumsi pagi hari untuk 
meningkatkan sistem metabolisme.

Sistem metabolisme setiap orang 
berbeda-beda tergantung pada 
keadaan tubuh atau gen yang 
terkandung di dalam tubuh mereka. 
Namun terlepas dari faktor genetika, 
salah satu hal yang dapat 
meningkatkan sistem metabolisme 
seseorang adalah makanan yang 
dikonsumsinya.

Air
Sistem metabolisme akan terganggu 
kesehatannya atau bahkan berhenti 
ketika tubuh Anda mengalami dehidrasi. 
Oleh karena itu saat pagi hari begitu 
Anda bangun tidur, segera minum 
segelas air putih. Air putih dapat 
meningkatkan sistem metabolisme 

Makanan Untuk Meningkatkan Metabolisme

The hijau

Kopi dan semua minuman yang 
mengandung kafein sangat bermanfaat 
untuk meningkatkan sistem metabolisme 
Anda. Penelitian menunjukkan bahwa 
peminum kopi memiliki tingkat 
metabolisme tubuh 16% lebih tinggi 
daripada mereka yang bukan peminum.

Susu mengandung kalsium yang tinggi di 
dalamnya. Menurut beberapa penelitian, 

Teh hijau mengandung senyawa alami 
yang disebut dengan EGCG. Senyawa ini 
membantu dalam meningkatkan 
pembakaran lemak di dalam tubuh dan 
juga mampu meningkatkan sistem 
metabolisme.
Susu

kopi

tubuh Anda serta mampu membakar lebih 
banyak kalori di dalam tubuh.
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Gandum

Daging tanpa lemak

kalsium ini mampu meningkatkan sistem 
metabolisme dan membakar lemak lebih 
efektif.

Gandum tidak hanya kaya akan serat, 
namun gandum juga dapat membakar 
lemak lebih banyak di dalam tubuh 
Anda.

Daging tanpa lemak sangat bermanfaat 

Putih telur
Putih telur mengandung asam amino 
yang mampu meningkatkan sistem 
metabolisme tubuh Anda secara efektif.

Cabai
Cabai atau paprika mengandung 
senyawa kimia yang disebut dengan 
capcaisin. Senyawa ini mampu 
meningkatkan sistem metabolisme tubuh 
Anda.Sistem metabolisme yang baik 
sangat dibutuhkan agar kesehatan tubuh 
Anda dapat terjaga dengan baik. Oleh 
karena itu tingkatkan kesehatan sistem 
metabolisme tubuh Anda dengan 
makanan di atas. 

untuk meningkatkan sistem metabolisme 
tubuh Anda sebab mengandung banyak 
zat besi dalamnya.
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“Baik itu di gugus tugas, baik itu di 
provinsi, baik itu di kota dan di 
kabupaten seterusnya sampai ke 
rumah sakit, kampung, desa, 
semuanya ikut bersama-sama 
melakukan manajemen krisis sehingga 
betul-betul kita bisa mengatasinya dan 
menurunkan angka positif tadi," 
sambung dia. Jokowi menyampaikan, 

Presiden Joko Widodo memberi waktu 
dua minggu bagi Jawa Timur untuk 
menurunkan laju penularan virus 
corona Covid-19. Hal itu disampaikan 
Jokowi saat mengunjungi posko Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan Covid-
19 di Gedung Grahadi, Surabaya, 
Kamis (25/6/2020). "Saya minta dalam 
waktu dua minggu ini pengendaliannya 
betul-betul kita lakukan bersama-sama 
dan terintegrasi dari semua unit 
organisasi yang kita miliki di sini," kata 
Jokowi. 

Jokowi Beri Waktu 2 Minggu Untuk Khofifah

 Ia meminta wilayah aglomerasi ini harus 
dijaga dan dikendalikan terlebih dahulu. 
"Enggak bisa Surabaya sendiri, enggak 
bisa. Gresik harus dalam satu 
manajemen, Sidoarjo harus dalam satu 
manajemen, dan kota kabupaten yang 
lain. Karena arus mobilitas itu yang 
keluar masuk adalah bukan hanya 
Surabaya, tapi daerah juga ikut 
berpengaruh terhadap naik dan turunnya 
angka Covid-19 ini," ucapnya.

Jawa Timur saat ini menjadi provinsi 
dengan penambahan kasus harian paling 
tinggi di Indonesia. Pada Rabu kemarin 
misalnya, dilaporkan ada penambahan 
183 kasus positif. "Ini terbanyak di 
Indonesia, hati-hati ini terbanyak di 
Indonesia," kata Jokowi. Kepala Negara 
menyoroti secara khusus kondisi 
Surabaya Raya karena menjadi 
penyumbang tertinggi kasus Covid-19 di 
Jawa Timur.
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rumah sakit, kampung, desa, 
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melakukan manajemen krisis sehingga 
betul-betul kita bisa mengatasinya dan 
menurunkan angka positif tadi," 
sambung dia. Jokowi menyampaikan, 
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corona Covid-19. Hal itu disampaikan 
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Jokowi Beri Waktu 2 Minggu Untuk Khofifah
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Jawa Timur saat ini menjadi provinsi 
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tinggi di Indonesia. Pada Rabu kemarin 
misalnya, dilaporkan ada penambahan 
183 kasus positif. "Ini terbanyak di 
Indonesia, hati-hati ini terbanyak di 
Indonesia," kata Jokowi. Kepala Negara 
menyoroti secara khusus kondisi 
Surabaya Raya karena menjadi 
penyumbang tertinggi kasus Covid-19 di 
Jawa Timur.
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Aksi unjuk rasa penolakan terhadap 
Rancangan Undang-Undang Haluan 
Ideologi Pancasila ( RUU HIP) yang 
dilakukan oleh organisasi keagamaan 
yang tergabung dalam Aliansi Nasional 
Anti-Komunisme pada Rabu (24/6/2020) 
berbuntut panjang. Hal itu menyusul 
adanya aksi pembakaran bendera PDI 
Perjuangan oleh massa aksi di tengah 
unjuk rasa. Dewan pimpinan pusat 
partai berlambang banteng yang 
mengetahui hal itu pun meradang. Di 
dalam surat harian yang dikeluarkan 
oleh Ketua Umum PDI Perjuangan 
Megawati Soekarnoputri, ia meminta 
agar seluruh jajaran partainya dapat 
merapatkan barisan dalam menyikapi 
peristiwa tersebut. PDI Perjuangan pun 
akan menempuh jalur hukum atas 
peristiwa tersebut. "Tempuhlah jalan 
hukum, perkuat persatuan dengan 
rakyat," demikian bunyi salah satu 
penggalan surat harian itu. Terkait upaya 
hukum yang hendak ditempuh, 
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan 

Bendera PDIP Dibakar Massa

Hasto Kristiyanto turut memastikan hal itu. 
Hasto menyesalkan adanya aksi 
pembakaran bendera partainya. Menurut 
dia, pelaku pembakaran sengaja 
memancing keributan. "Meskipun ada 
pihak yang sengaja memancing di air 
keruh, termasuk provokasi dengan 
membakar bendera partai, kami percaya 
rakyat tidak mudah terprovokasi," kata 
Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu 
(24/6/2020). Sementara itu, menanggapi 
adanya penolakan terhadap RUU HIP, 
menurut dia, PDI Perjuangan sejak awal 
selalu berupaya untuk mendengarkan 
aspirasi masyarakat dan terus 
mengedepankan dialog. Ia pun meminta 
masyarakat menahan diri dan terhindar 
dari provokasi. "Rancangan undang-
undang selalu terbuka terhadap koreksi 
dan perubahan agar seirama dengan 
suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya 
semua menahan diri dan menghindarkan 
dari berbagai bentuk provokasi," kata 
Hasto. Di lain pihak, Ketua DPC PDI 
Perjuangan Jakarta Timur Dwi Rio 
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South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Sambodo menilai, aksi pembakaran 
bendera partainya merupakan tindakan 
berlebihan dan fitnah. Pasalnya, pada 
saat pembakaran itu terjadi, disertai 
dengan teriakan "bakar PKI". "Dalam 
video berdurasi 02.33 menit yang viral, 
kelompok pendemo berteriak 'bakar PKI' 
dengan membakar bendera PDI-P 
adalah tindakan fitnah yang teramat keji 
dan wajib diproses hukum," kata Rio 
melalui keterangan tertulis, Kamis 
(25/6/2020). Ia pun menganggap aksi 
pembakaran itu sebagai sebuah 
tindakan vandalisme oleh sekompok 
masyarakat serta tindakan kejahatan 
terhadap demokrasi yang tidak dapat 
dibenarkan. Penolakan RUU HIP Bukan 
kali ini saja RUU HIP mendapat 
penolakan. Sejumlah kelompok Islam, 
seperti Muhammadiyah, Nahdlatul 
Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia ( 
MUI), sebelumnya juga telah 
menyuarakan penolakan tersebut. 
Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas, 
misalnya, menyampaikan bahwa secara 
logika hukum pembahasan RUU ini 
aneh. Sebab, RUU HIP hendak 
mengatur persoalan Pancasila. 
Padahal, pada saat yang sama, 
Pancasila merupakan sumber hukum itu 
sendiri. "Lalu timbul pertanyaan, kok 
Pancasila-nya dijadikan dan diolah jadi 
undang-undang? UU itu kan di bawah 
UUD 1945," kata Anwar pada 18 Juni 
lalu. Menurut dia, mengatur Pancasila di 
dalam UU sama halnya dengan 
merusak Pancasila itu sendiri. 

Sementara itu, Sekretaris PP 
Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai, RUU 
yang menjadi usulan DPR ini bermasalah 
secara substansi dan urgensi. Ia pun 
mengingatkan pemerintah agar tidak 
melanjutkan pembahasan RUU ini 
bersama DPR. Pada saat bersamaan, 
DPR perlu segera mengambil langkah 
untuk mengembalikan kepercayaan 
masyarakat. "Keputusan DPR perlu 
ditetapkan pada kesempatan pertama 
untuk memastikan dan memberikan 
kepercayaan masyarakat bahwa RUU HIP 
benar-benar dihentikan pembahasannya 
atau dicabut," kata Mu'ti. Di sisi lain, 
Presiden Joko Widodo melalui Menteri 
Koordinator bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud 
MD memastikan tidak akan mengirimkan 
surat presiden untuk melanjutkan 
pembahasan RUU ini. Pemerintah 
meminta DPR untuk menyerap aspirasi 
masyarakat yang lebih luas. Pasalnya, 
banyak penolakan terhadap rencana 
pembahasan RUU ini. Meski demikian, 
Mahfud menyatakan, pemerintah tak bisa 
serta-merta mencabut usulan 
pembahasan RUU itu. "Keliru kalau ada 
orang mengatakan kok pemerintah tidak 
mencabut. Ya tidak bisa dong kita 
mencabut usulan undang-undang. Itu kan 
DPR yang usulkan. Kita kembalikan ke 
sana masuk ke proses legislasi di 
lembaga legislatif," kata Mahfud usai rapat 
bersama Presiden Joko Widodo di Istana 
Kepresidenan, Jakarta, Selasa 
(23/6/2020).
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Menteri Penerbangan Pakistan Ghulam 
Sarwar mengungkap 262 pilot Pakistan 
mengikuti ujian terbang pakai joki. 
Keterangan itu ia sampaikan pada 
Rabu (24/6/2020), saat membeberkan 
data bahwa sekitar 40 persen pilot 
Pakistan lisensinya palsu alias 
tembakan. "Pakistan memiliki 860 pilot 
aktif, yang meliputi pilot PIA, Serene 
Air, dan Blue Air juga.” "Penyelidikan 
yang dimulai pada Februari 2019 
menunjukkan 262 pilot tidak menjalani 
ujian mereka sendiri dan meminta 
orang lain untuk melakukan ujian atas 
nama mereka," terang Sarwar dikutip 
dari Gulf News. Data "pilot gadungan" 
itu dibeberkan Sarwar saat menyajikan 
laporan penyelidikan sementara di 
Majelis Nasional Pakistan. Laporan itu 
tentang kecelakaan pesawat Pakistan 
International Airlines (PIA), 22 Mei 2020 
di Karachi. Ia menambahkan, di 
penyelidikan mereka menemukan pilot 
berlisensi "palsu" bahkan tidak memiliki 
jam terbang yang memadai. Sebanyak 
40 persen pemegang lisensi pemegang 
lisensi "palsu" juga termasuk ratusan 
pilot yang bukan "penerbang 
aktif".Borok industri penerbangan 
lainnya yang diungkap Menteri 
Penerbangan adalah penunjukan pilot 

262 Pilot Pakistan Ujian Pakai Joki

berdasarkan alasan politis. "Sayangnya, 
pilot juga ditunjuk berdasarkan politik. Uji 
kelayakan diabaikan saat menunjuk pilot," 
terang Sarwar. Catatan penerbangan 
suram Insiden jatuhnya PIA terjadi 
beberapa hari setelah penerbangan 
komersial diizinkan beroperasi lagi, 
setelah ditutup karena wabah virus 
corona. 

Saat itu, pesawat yang terbang dari 
Karachi tersebut jatuh di perbukitan di luar 
Islamabad, dengan 152 orang di dalamnya 
tewas. 
PIA yang merupakan maskapai terdepan 
hingga 1970-an, reputasinya terus turun 
karena pembatalan berulang atau 
masalah finansial. 
Maskapai itu terlibat dalam kejadian 
kontroversial beberapa tahun terakhir, 
termasuk pilotnya yang dipenjara karena 
mabuk di Inggris pada 2013.

Negara tetangga India itu mempunyai 
catatan suram penerbangan, baik militer 
atau sipil. Beberapa kali terjadi tragedi 
pesawat atau helikopter jatuh.
 Pada 2016, pesawat PIA terbakar setelah 
salah satu mesin turbo propeller-nya gagal 
berfungsi di utara Islamabad, membunuh 
lebih dari 40 orang. Adapun kecelaaan 
paling mematikan di sana terjadi di 2010, 
ketika Airbus A321 yang dioperasikan 
maskapai swasta mengalami kecelakaan. 

 Selama ini kita mengenal Depok 
sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa 
Barat. Kota Depok berbatasan langsung 
dengan DKI Jakarta. Siapa sangka, jika 
kota yang menjadikan buah belimbing 
sebagai ikonnya ini, ternyata pernah 
menjadi negara yang berdaulat, 
sebelum Republik Indonesia 
ada.Disebutkan, kota yang berada 
persis di sebelah selatan Jakarta ini, 
sempat tidak mengakui kemerdekaan 
Republik Indonesia setelah diumumkan 
oleh Presiden Soekarno di tahun 1945, 
lho.
Berikut 7 fakta tentang Depok yang 
jarang orang tahu:
1.Digagas oleh Anggota VOC

Semakin berjalannya waktu, ia merasa 
tak sejalan dengan konsep VOC yang 
banyak membebani rakyat. Ia memang 
dikenal anti perbudakan karena 

Adalah Cornelis Chastelein, seorang 
tuan tanah yang baik hati bahkan 
menentang segala kebijakan 
kolonialisme yang menyiksa para rakyat 
Indonesia di masa lalu.Dikutip dari 
historia.id, Chastelein merupakan 
seorang warga Belanda keturunan 
Prancis yang memiliki peran penting di 
kongsi dagang VOC. Ia berperan 
sebagai pencatat tata kelola buku 
perdagangan dan bisnis di tahun 1675.

Selama mengelola bisnisnya, pria yang 
juga penginjil tersebut dibantu oleh 150-
an budak yang ia sebut sebagai hamba 
atau asistennya. Para budak tersebut 
didatangkan dari sejumlah daerah di 
Indonesia Bali, Makassar, Malaka, 
bahkan ada yang dari Sri Lanka.
Dalam kutipan sejarah yang tertulis di 
Jejak-Jejak Masa Lalu Depok: Warisan 
Cornelis Chastelein (1657—1714), karya 
Jan-Karel Kwisthout, para budak tersebut 
sengaja didatangkan dari beberapa 
wilayah yang ahli dalam teknik 
pengelolaan lahan pertanian dan 
perkebunan. Chastelein berharapan, 
tanah Depok yang subur bisa terkelola 
dengan baik dan bermanfaat.
3.Berawal dari Organisasi Kristen 
Pertama di Indonesia

Karena masalah tersebut, Chastelein 
keluar dan beralih menjadi pengusaha. 
Usahanya berkembang pesat dan 
mengantarkannya menjadi pengusaha 
kaya raya. Chastelein memiliki tanah 
seluas 1240 ha di selatan Jakarta dan 
menananaminya dengan berbagai jenis 
komoditas seperti indigo, coklat, sirsak, 
nangka, dan belimbing, rempah serta 
kopi.
2.Diwariskan pada Para Budak

dianggap bertentangan dengan ajaran di 
Kitab Injil.

Fakta Kota Depok Yang Jarang Diketahui
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komoditas seperti indigo, coklat, sirsak, 
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Fakta Kota Depok Yang Jarang Diketahui
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4.Dikelola Budak Belanda yang 
Menurut dosen sastra Belanda, 
Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UI, di balik 
semua usaha Chastelein, ada juga 
berupaya mewujudkan cita-cita 
pemerintah Belanda. Namun, 
Chastelein melakukan pendekatan yang 
berbeda.
“Sebagai penguasa tanah Depok, 
Chastelein ingin mewujudkan cita-cita 
memerintah dengan pendekatan soft-
power dan penyebaran nilai Kristen” 
ujar Lilie Suratminto, dosen Sastra 
Belanda FIB UI.Seiring berjalannya 

Dalam buku itu juga, disebutkan cikal 
bakal dari Negara Depok berawal dari 
organisasi Kristen Protestan pertama di 
Indonesia yang didirikan Chastelein. 
Organisasi itu dibentuk sebagai 
‘pelanggengan kekuasaan’ dengan 
nama, De Eerste Protestantse 
Organisatie van Kristenen (organisasi 
Kristen pertama).Salah satu tujuan 
didirikan organisasi tersebut, ialah 
mengenalkan agama melalui 
pendekatan yang lebih humanis. 
Pendekatan ini jauh dari kesan 
kekerasan dan perbudakan.

waktu Chastelein sakit dan berpesan 
kepada seluruh hambanya, agar 
mengelola seluruh lahan. Pesan itu 
disampaikan melalui surat wasiat yang 
diberikan di tahun 1714 melalui kebijakan 
kepemilikan bersama.

Setelah Chastelein wafat pada 28 Juni 
1714, para budak lantas dimerdekakan 
dan membentuk semacam organisasi 
yang disempurnakan. Hingga, menjadi 
sebuah sistem pemerintahan warisan 
Chastelein dengan pemimpin tertinggi 
serta asisten, yang merupakan cikal bakal 
Presiden dan Wakil Presiden dari Negara 
Depok.Dilansir dari laman arsip Lentera 
Timur, Depok terus berkembang hingga di 
tahun 1871. Seorang advokat dari 
Belanda Mr.M.H. Klein merealisasikan 
perkembangan Depok menjadi sebuah 

Para budak tersebut diwariskan 12 nama 
‘marga’ dari ajaran yang ia bawa yaitu, 
Bacas, Iskah, Jacob, Jonathans, Josef, 
Laurens, Leander, Loen, Samuel, 
Soedira, Tholense, dan Zadok. Nama-
nama itu, saat ini dikenal sebagai ‘marga’ 
asli Belanda Depok, keturunan asli dari 
Chastelein.
5.Berdirinya Negara Depok



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 2728

Internasional

Tanah air Tanah Air

iklan pendowo

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359

4.Dikelola Budak Belanda yang 
Menurut dosen sastra Belanda, 
Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UI, di balik 
semua usaha Chastelein, ada juga 
berupaya mewujudkan cita-cita 
pemerintah Belanda. Namun, 
Chastelein melakukan pendekatan yang 
berbeda.
“Sebagai penguasa tanah Depok, 
Chastelein ingin mewujudkan cita-cita 
memerintah dengan pendekatan soft-
power dan penyebaran nilai Kristen” 
ujar Lilie Suratminto, dosen Sastra 
Belanda FIB UI.Seiring berjalannya 

Dalam buku itu juga, disebutkan cikal 
bakal dari Negara Depok berawal dari 
organisasi Kristen Protestan pertama di 
Indonesia yang didirikan Chastelein. 
Organisasi itu dibentuk sebagai 
‘pelanggengan kekuasaan’ dengan 
nama, De Eerste Protestantse 
Organisatie van Kristenen (organisasi 
Kristen pertama).Salah satu tujuan 
didirikan organisasi tersebut, ialah 
mengenalkan agama melalui 
pendekatan yang lebih humanis. 
Pendekatan ini jauh dari kesan 
kekerasan dan perbudakan.

waktu Chastelein sakit dan berpesan 
kepada seluruh hambanya, agar 
mengelola seluruh lahan. Pesan itu 
disampaikan melalui surat wasiat yang 
diberikan di tahun 1714 melalui kebijakan 
kepemilikan bersama.

Setelah Chastelein wafat pada 28 Juni 
1714, para budak lantas dimerdekakan 
dan membentuk semacam organisasi 
yang disempurnakan. Hingga, menjadi 
sebuah sistem pemerintahan warisan 
Chastelein dengan pemimpin tertinggi 
serta asisten, yang merupakan cikal bakal 
Presiden dan Wakil Presiden dari Negara 
Depok.Dilansir dari laman arsip Lentera 
Timur, Depok terus berkembang hingga di 
tahun 1871. Seorang advokat dari 
Belanda Mr.M.H. Klein merealisasikan 
perkembangan Depok menjadi sebuah 

Para budak tersebut diwariskan 12 nama 
‘marga’ dari ajaran yang ia bawa yaitu, 
Bacas, Iskah, Jacob, Jonathans, Josef, 
Laurens, Leander, Loen, Samuel, 
Soedira, Tholense, dan Zadok. Nama-
nama itu, saat ini dikenal sebagai ‘marga’ 
asli Belanda Depok, keturunan asli dari 
Chastelein.
5.Berdirinya Negara Depok



2930 www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
Tanah Air

Internasional

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359

iklan JK

X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Internasional

Tanah Air

Convenience / gas station store is

looking for :

FULL TIME cashier (2pm - 11:30pm)

and part time lottery (Sat - Sun) 

call/text :215 - 876 - 7819 (Mr. Choi)

                     267 - 357 - 9198 (Mrs. Ing)

Amerika
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House for rent 17xx South Mole St.
Philadelphia dekat Pendawa.
3 bedrooms, 1,5 bath. New wood floor,
granit kitchen counter top, new stove,
new gas heather, new roof. 
Great condition.
Call : 267 - 973 - 5796.

s6/14

Dicari Grill person (cook), counter person
(cashier) untuk cheese steak, burger &
fries. Shift: Night & weekends.
Ishkabibbles on South st.
Call Mr. Ahn 215 - 901 - 4179.                     p5/14

Disewakan mulai bulan Juli: apt
1 kamar, lantai 3, baru renovasi.
Ada laundry dalam.
1432 Wolf st. $750 / bulan.
Hub : Gunawan 267- 902 - 1688.

 p5/17

Room for rent 
call : 267 - 968 - 8199             p10/17

Disewakan 1 kamar untuk wanita
di 2734 Pierce st.
Call : 267 - 230 - 3770.           p5/17

Now hiring laundry attendant for
day/night shift available.
Call : 267 - 918 - 1125.             p5/17

Darby beer deli store now hiring
call : 267 - 632 - 7450.          p5/17

House for rent 17xx S.Mole street
3 bedrooms,1,5 bath. New wood 
floor, new roof, great condition.
Call : 267 - 973 - 5796.              p5/17

Breakfast cook needed male or 
female. Mon - Sat 7am - 3pm.
Call : Mr. Choi 267 - 344 - 7379.
after 3pm.                            p5/17

p1

republik dengan meletakan batu 
pertama bernama “Desa Republik”. 
Pembentukan tersebut dipimpin oleh G. 
Jonathans, warga Belanda Depok yang 
dipilih menjadi presiden dan M. F. 
Jonathan sebagai wakilnya.Semenjak 
itu, Negara Depok berdiri dan lahirlah 
semacam peraturan perundang-
undangan negara di tahun 1871 hingga 
1876. Peraturan tersebut kembali 
disempurnakan di tahun 1913 bernama 
reglemen van het land Depok atau 
Regulasi Negara Depok. Dalam aturan 
itu disebutkan, masa kepemimpinan 
presiden yang hanya boleh memimpin 
selama tiga tahun.

Kejayaan Negara Depok atau Desa 
Republik Depok perlahan mulai berakhir 
di era usai kemerdekaan Republik 
Indonesia. Berawal dari Depok yang 
tidak mengakui akan kemerdekaan 
Indonesia. Walau tidak menyatakan 
resmi, penolakan Depok terlihat dari 
gaya hidup yang “sangat Belanda”, dari 
para bangsa yang dikenal dengan 
sebutan “Kaoem Depok” atau “Depok 
Dalem”.Pernyataan itu juga diakui oleh 

6.Sempat Tidak Mengakui 
Kemerdekaan Indonesia

putra Johanes Matheis Jonathans, 
mantan presiden Depok terakhir, yang 
dikutip dari Gedoran Depok, karya Wenri 
Wanhar. Ttahun 1945, terdapat berbagai 
gesekan yang mengakibatkan warga 
Indonesia mendesak Depok, karena 
masih ‘beraroma Belanda’.
7.Sisa Kejayaan Negara Depok
belanda depok
Setelah mengalami berbagai teror di 
masa “Gedoran Depok”, para warga 
keturunan Belanda tersebut ikut melebur 
dengan Bangsa Indonesia di tahun 1952. 
Mereka akhirnya, mendirikan komunitas 
bernama Yayasan Lembaga Cornelis 
Chastelein (YLCC).Yayasan tersebut 
hingga kini menjadi perawat warisan 
berupa bangunan gereja, pemakaman 
Belanda, sekolah, dan hingga 
mengadakan berbagai kegiatan sosial.

Pemberitahuan bahwa 
Merry Khoei 267 - 902 - 2459 dan
Adam Ismail 215 - 301 - 2679 yang 
bekerja di Action Mailer telah sah 
menjadi suami istri sejak tahun 2019
Kabar ini buat semua yang mengenal
kami berdua Merry dan Adam.
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