
02 www.sipbuletin.com

Edisi 1328

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 13.638,- Kurs BI $1 = Rp 14.280,-

bersambung ke hal 3

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Minggu
06/28/2020

Masih ingat Setya Novanto? Media acap 
kali menyebutnya sebagai belut karena 
kemampuannya yang selalu lolos dari 
jerat hukum. Namun, selicin-licinnya 
belut, toh ternyata masih bisa ditangkap 
juga, kan? Setnov juga sama. Akhir 
pertunjukan akrobatiknya lolos dari jerat 
hukum pada berbagai kasus hukum 
yang menyeret-nyeret namanya 
bertahun-tahun toh pada akhirnya 
berujung juga. Benjolan sebesar bakpao 
akibat cium tiang listrik menjadi babak 
akhir dramanya. Padahal, drama stroke 
dan serangan jantung di Rumah Sakit 
nyaris saja membuatnya kembali lolos 
dari cengkeraman borgol pihak 

berwenang. Tapi apakah kisah permainan 
hukum ikut tamat bersama jeblosnya 
Setnov ke penjara? Ternyata tidak. Setnov, 
hanyalah satu dari sekian banyak parasit 
ganas yang lama menggerogoti republik 
ini. Keberadaan mereka adalah faktor 
utama dari gagalnya wacana dan impian 
besar para pendiri republik ini untuk 
hadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial 
bagi segenap bangsa Indonesia. 
Dampaknya ke bangsa adalah terdapat 
fakta adanya kerugian bersama, namun 
pedang hukum tak bisa diandalkan 
menjadi panglima penjaga keajegan 
bersama. Ketidakadilan terjadi tiap hari. 
Kemiskinan pun jalan terus pada negeri 

                  Bakrie Terlibat 
Kasus Jiwasraya 

Benny Tjokrosaputro :Benny Tjokrosaputro :
Bakrie 

Terlibat
Kasus 

Jiwasraya
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yang seharusnya makmur ini. Sampai 
kapan hal ini dibiarkan terjadi? Saat 
Setnov ditangkap, kita semua sempat 
lega bahkan tak sedikit yang berharap 
bahwa praktik permafiaan kasus hukum 
selamanya sudah berakhir. Tak akan 
ada Setnov-setnov lain. Faktanya? 
Drama kasus 
Jiwasraya hadir 
memberi bukti 
dan kisah pilunya. 
Lagi-lagi 
memperlihatkan 
praktek 
ketidakadilan 
hukum yang 
diperagakan 
aparat yang digaji 
negara dengan 
gaji gila-gilaan 
demi hadirkan 
apa yang 
namanya 
keadilan, tapi terkesan membelok-
belokkan sangkur hukum seenaknya. 
Jiwasraya merupakan BUMN yang 
bergerak di bidang asuransi. 
Perusahaan ini sudah cukup tua, yakni 
berdiri pada tahun 1859 silam. Yang 
juga merupakan perusahaan asuransi 
jiwa pertama di Indonesia. Awalnya, 
Jiwasraya ini merupakan perusahaan 
milik Belanda lho. Namun Pada tahun 
1957 dinasionalisasi oleh Soekarno. 
Nah, seperti yang sudah menjadi 
rahasia umum bahwa BUMN itu kerap 
kali dijadikan sapi perah oleh orang-

orang penting di negeri ini, seperti 
anggota DPR, politisi, pengusaha, 
pejabat, dll. Begitupun dengan Jiwasraya 
ini, juga tidak lepas dari perahan oknum 
tertentu untuk mencari keuntungan 
pribadi. Akibatnya, perusahaan ini tidak 
hanya sekedar merugi, tapi juga 

bermasalah. Dan saat ini, 
kasus ini sedang digarap 
oleh Kejaksaan Agung. 
Berikut kronologi lengkap 
kasus Jiwasraya ini 
menurut penjelasan BPK. 
Masalah yang dihadapi 
oleh Jiwasraya ini, saat 
ini adalah tak mampu 
membayar polis asuransi 
untuk produk JS Savings 
Plan. Penyebabnya 
karena kesalahan dalam 
mengelola investasi, 
yakni dana nasabah 
ditaruh atau 

diinvestasikan di saham-saham yang 
berkinerja buruk. Perusahaan asuransi ini 
disebut-sebut sudah mulai bermasalah 
sejak tahun 2002 silam. Yang mana kala 
itu, Jiwasraya dikabarkan sudah 
mengalami kesulitan. Sementara, 
berdasarkan hasil temuan BPK, 
Jiwasraya sudah main tipu-tipu soal laba 
perusahaan sejak tahun 2006. Artinya, 
perusahaan ini terus merugi, tapi dalam 
laporannya dikatakan untung. Koplaknya, 
bukannya memperbaiki kinerja dengan 
mempertimbangkan investasi yang 
berkualitas, manajemen Jiwasraya justru 



04 03www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

yang seharusnya makmur ini. Sampai 
kapan hal ini dibiarkan terjadi? Saat 
Setnov ditangkap, kita semua sempat 
lega bahkan tak sedikit yang berharap 
bahwa praktik permafiaan kasus hukum 
selamanya sudah berakhir. Tak akan 
ada Setnov-setnov lain. Faktanya? 
Drama kasus 
Jiwasraya hadir 
memberi bukti 
dan kisah pilunya. 
Lagi-lagi 
memperlihatkan 
praktek 
ketidakadilan 
hukum yang 
diperagakan 
aparat yang digaji 
negara dengan 
gaji gila-gilaan 
demi hadirkan 
apa yang 
namanya 
keadilan, tapi terkesan membelok-
belokkan sangkur hukum seenaknya. 
Jiwasraya merupakan BUMN yang 
bergerak di bidang asuransi. 
Perusahaan ini sudah cukup tua, yakni 
berdiri pada tahun 1859 silam. Yang 
juga merupakan perusahaan asuransi 
jiwa pertama di Indonesia. Awalnya, 
Jiwasraya ini merupakan perusahaan 
milik Belanda lho. Namun Pada tahun 
1957 dinasionalisasi oleh Soekarno. 
Nah, seperti yang sudah menjadi 
rahasia umum bahwa BUMN itu kerap 
kali dijadikan sapi perah oleh orang-

orang penting di negeri ini, seperti 
anggota DPR, politisi, pengusaha, 
pejabat, dll. Begitupun dengan Jiwasraya 
ini, juga tidak lepas dari perahan oknum 
tertentu untuk mencari keuntungan 
pribadi. Akibatnya, perusahaan ini tidak 
hanya sekedar merugi, tapi juga 

bermasalah. Dan saat ini, 
kasus ini sedang digarap 
oleh Kejaksaan Agung. 
Berikut kronologi lengkap 
kasus Jiwasraya ini 
menurut penjelasan BPK. 
Masalah yang dihadapi 
oleh Jiwasraya ini, saat 
ini adalah tak mampu 
membayar polis asuransi 
untuk produk JS Savings 
Plan. Penyebabnya 
karena kesalahan dalam 
mengelola investasi, 
yakni dana nasabah 
ditaruh atau 

diinvestasikan di saham-saham yang 
berkinerja buruk. Perusahaan asuransi ini 
disebut-sebut sudah mulai bermasalah 
sejak tahun 2002 silam. Yang mana kala 
itu, Jiwasraya dikabarkan sudah 
mengalami kesulitan. Sementara, 
berdasarkan hasil temuan BPK, 
Jiwasraya sudah main tipu-tipu soal laba 
perusahaan sejak tahun 2006. Artinya, 
perusahaan ini terus merugi, tapi dalam 
laporannya dikatakan untung. Koplaknya, 
bukannya memperbaiki kinerja dengan 
mempertimbangkan investasi yang 
berkualitas, manajemen Jiwasraya justru 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

menggelontorkan dana untuk sponsor 
yang tidak sedikit ke klub sepak bola 
dunia asal Inggris, Manchester City 
pada tahun 2014 silam. Pada tahun 
2015, Jiwasraya meluncurkan produk 
JS Saving Plan dengan biaya dana 
yang sangat tinggi. Bahkan di atas 
bunga deposito dan obligasi. 
Koplaknya, dana ini kemudian 
diinvestasikan pada instrumen saham 
dan reksadana yang buruk. Tidak 
pelak, pada tahun 2017, Jiwasraya 
kembali memperoleh opini tidak wajar 
dalam laporan keuangannya, karena 
adanya kekurangan pencadangan 
mencapai Rp 7,7 triliun. Setahun 
kemudian, yakni pada tahun 2018, 
Jiwasraya akhirnya membukukan 
kerugian unaudited sebesar Rp 15,3 
triliun. Besar banget. Kemudian, entah 
bagaimana prosesnya, pada 
September 2019, kerugian yang dialami 
oleh Jiwasraya menurun menjadi Rp 
13,7 triliun. Dan pada November 2019, 
Jiwasraya ditetapkan mengalami 
negative equity sebesar Rp 27,2 triliun. 
Padahal kala itu Indonesia sudah 
punya KPK lho. Entah apa yang 

dilakukan oleh Novel Baswedan dkk 
waktu itu. Sampai-sampai terkesan tidak 
merespon kasus yang merugikan negara 
dan masyarakat dalam jumlah yang 
sangat besar ini. Nah pada jaman Jokowi 
lah kasus ini benar benar harus 
diselesaikan. Dari gelaran kasus ini 
selama beberapa minggu terakhir, 6 
orang diseret sebagai terdakwa. Kesan 
yang ingin ditampilkan tentu supaya 
adanya kerugian yang ditimbulkan dari 
gagal bayarnya Jiwasraya mesti ada 
pelaku yang dirajam jeruji bui. Sayang, 
menjadikan seseorang atau beberapa 
sebagai terdakwa tak selamanya berarti 
keadilan telah ditegakkan. Demikian pula 
pada Jiwasraya ini. Persoalan Jiwasraya 
yang kini ditangani Kejagung ternyata 
masih menyentuh permukaannya saja. 
Nyatanya jauh sebelum para direksi yang 
saat ini dijadikan terdakwa masuk, 
Jiwasraya telah sekarat. Jiwasraya justru 
mencatat kerugian 6,7 triliun sebelum 
direksi baru yang kini jadi terdakwa 
ditunjuk. Pada gelaran sidang minggu 
lalu misalnya, salah satu terdakwa Benny 
bernyanyi, menyebutkan nama salah satu 
konglomerat kondang yang juga politisi 
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dari partai yang juga sama menaungi 
Setnov, Golkar. Dia adalah Aburizal 
Bakrie. Sebelum itu, Jiwasraya sudah 
kebobolan banyak dan babak belur. 
Pernyataan Benny Tjokro soal kroni 
Bakrie, alias ketua dan wakil ketua BPK 
yang sengaja menutupi nyatanya 
bukanlah isapan jempol. Ketua BPK 
sendiri mantan kader Golkar dan juga 
anak politisi senior Golkar yang 
tentunya tahu nama Bakrie sebagai 
orang berpengaruh di Golkar. Bukannya 
berprasangka, tapi dalam naungan 
bendera partai yang sama tak mungkin 
tidak saling kenal. Makanya Benny 
dengan percaya diri menyebut mereka 
sebagai kroni Bakrie. Menurut 
penuturan Direktur Utama PT Hanson 
International Tbk itu PT Asuransi 
Jiwasraya pernah berinvestasi ke 
emiten-emiten grup Bakrie. "Paling 
besar grup Bakrie di swasta, menurut 
informasi pada tahun 2006 saat grup 
Bakrie itu sahamnya lagi tinggi-
tingginya, sekarang semua nilainya 
Rp50, ruginya berapa. Menurut info 
yang di dapat di 2008 itu ruginya sudah 
Rp6,7 triliun, mereka pake uang 

berbunga, karena gak di drop pemerintah, 
mereka pakai uang JS Saving," kata 
Benny saat diwawancara, Rabu 
(24/6/2020). Berdasarkan pernyataannya 
tersebut, lanjut Benny, emiten-emiten 
Bakrie Group berkontribusi besar terkait 
kerugian negara dalam kasus Jiwasraya. 
"Itu ada cost of money-nya 10 persen per 
tahun, berarti kalau 12 tahun berarti kan 
120 persen, itu baru bunganya saja. Ini 
bunga flat aja, 120 persen dari Rp6,7 
triliun bukannya Rp8 triliun nah Rp8 triliun 
ditambah Rp6,7 triliun bukannya Rp14,7 
itu baru yang flat, kalau bunga berbunga 
bukannya bisa jadi Rp 16-17 triliun. 
Bolongnya dari mana udah tahu kan ya 
bolongnya dari Bakrie itu mayoritasnya. 
Harusnya yang dikejar itu pihak Bakrie," 
kata dia. Benny pun kembali menyatakan 
bahwa dirinya hanya kambing hitam di 
kasus ini untuk melindungi pihak lain yang 
seharusnya bertanggung jawab, dalam hal 
ini, Bakrie. "Kalau yang bikin rugi aja 
enggak jadi tersangka apalagi yang gak 
bikin rugi seperti saya....karena yang dosa 
orang lain tapi dia mau ngelindungin orang 
lain, tapi harus cari tumbal dong kambing 
hitam harus yang gemuk yang kelihatan 
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asetnya banyak dari sekian banyak 
emiten paling enak ini nih properti lagi," 
katanya. Menurut dia, Bakrie Group 
'dilindungi' sehingga tidak ikut 
tersangkut dalam kasus ini. Dia 
menuding Ketua dan Wakil Ketua BPK 
melindungi Bakrie Group lantaran 
keduanya merupakan kroni Bakrie. 
"Jadi permainan ini disetel, kenapa 
mereka lindungi Bakrie, kenapa nyari 
tumbal orang lain yang sialnya karena 
di saya kenapa harus lindungi Bakrie, 
karena ketua dan wakil ketua BPK itu 
kroni Bakrie," ujarnya. Persis dengan 
investigasi Tempo tanggal 7 Maret 
2020 silam. Di sana tertulis kalau ketua 
dan wakil ketua BPK meminta audit 
dari 2016-2019 untuk mempercepat 
kasus. Sikap terburu-buru ini membuat 
kasus lama apalagi di bawah tahun 
2008, secara sengaja di skip. Menurut 
Benny, terdakwa dimaksud, repo 
saham milik Bakrie yang dilakukan 
Jiwasraya pada rentang 2004-2006 
adalah salah satu faktor sebagai sebab 
utama kerusakan sistemik yang dialami 
Jiwasraya sampai kini terjadi gagal 
bayar. Repurchase Agreement (REPO) 
adalah transaksi penjualan instrument 
efek antara dua pihak yang diikuti 

dengan perjanjian dimana pada tanggal 
yang telah ditentukan akan dilaksanakan 
pembelian kembali atas efek yang sama 
dengan harga tertentu yang telah 
disepakati. Kesaksian Benny klop rupanya 
dengan hasil investigasi majalah Tempo 
edisi Maret 2020 yang menyebutkan 
bahwa di balik kisah kejatuhan Jiwasraya, 
adalah sejumlah perusahaan dari grup 
milik Bakrie ikut punya andil, selain Benny 
Tjokro itu tentunya. Pada tahun 2004, 
Bakrie grup melakukan gadai saham atau 
biasa disebut repo ke Jiwasraya. Kok 
Jiwasraya mau menerima repo saham 
Bakrie Group. Faktor yang utama adalah, 
karena saat itu Aburizal Bakrie adalah 
Menteri Koordinator Perekonomian pada 
Kabinet Bersatu pimpinan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden 
Jusuf Kalla. Seperti juga bagaimana 
secara mengejutkan Bakrie Telepon bisa 
memenangkan tender SLI (Sambungan 
langsung Internasional) pada tahun 2007. 
Departemen Komunikasi dan Informatika 
memilih Bakrie Telecom dalam seleksi 
tender Sambungan Langsung 
Internasional (SLI), sehingga 
menyingkirkan dua pesaing utama Bakrie 
Telecom, PT Excelcomindo Pratama (XL) 
dan PT Natrindo telepon Seluler (NTS). 

Hal ini menimbulkan pertanyaan karena 
Bakrie Telecom dianggap belum mampu 
memenuhi persyaratan menjadi operator 
SLI dari segi kesiapan infrastruktur. 
Sepertinya pada masa Presiden SBY ada 
kavling-kavling bisnis yang dibagikan 
kepada para kroninya. Jusuf kalla yang 
menguasai banyak proyek fisik baik itu 
listrik maupun infrastruktur serta juga 
pengadaan tabung gas 3 kg serta 
beberapa lainnya, serta banyak lainnya 
yang kebagian proyek yang lain termasuk 
Ical. Atas dasar yang disampaikan diatas 
maka perjanjian repurchase agreement 
antara Jiwasraya dan Bakrie pastilah 
berat sebelah. Kejaksaan harus bisa 
memeriksa surat-surat perjanjian repo 
antara Jiwasraya dan Bakrie. Dari 
informasi yang beredar di media, sampai 
dengan hari ini saham saham yang 
digadaikan ke Jiwasraya belum juga 
ditebus oleh Bakrie group. Artinya ini juga 
menambah kewajiban dari Bakrie group 
selain kerugian Lapindo yang walaupun 

sudah ditagih pemerintah tapi belum 
direspon oleh pihak Bakrie. Khusus 
Bakrie Group, perusahaan-perusahaan 
itu konon tidak semuanya hadir pakai 
bendera grup Bakrie. Kebanyakan 
dengan modus underlying assets yang 
membuat kode emiten grup Bakrie tak 
kelihatan. Namun lewat telusuran 
investigatif mendalam oleh kru Tempo, 
perusahaan-perusahaan itu dilaporkan 
punya afiliasi ke grup Lord Bakrie. 
Perusahaan itu antara lain: Pan 
Arcadia Dana Saham Bertumbuh, Pan 
Arcadia Saham Syariah, Pinnacle 
Dana Prima, Pool Advista Kapita 
Optima, Pool Advista Kapital Syariah, 
Treasure Fund Super Maxxi, PT Bumi 
Resources Minerals (Tbk), PT Bakrie 
Telecom Tbk, PT Bumi Resources Tbk, 
PT Dara Henwa Tbk, PT Bakrie 
Sumatera Plantations Tbk, PT Bakrie 
Capitalinc Investment, dan PT Visi 
Media Asia. Disebutkan sumber Tempo 
dalam investigasi tersebut, tim audit 
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menemukan transaksi saham ini 
bermula dari repo atau repurchase 
agreement pada 2004-2006. 
Kepemilikan saham Jiwasraya yang 
diinvestasikan lewat repo saham Group 
Bakrie diperkirakan mencapai lebih dari 
Rp 3 triliun. Pada rentang 2004-2005, 
Tuan Bakrie adalah Menko 
Perekonomian pada Kabinet Indonesia 
Bersatu. Sebuah jabatan yang 
memungkinkannya bisa leluasa punya 
akses ke mana-mana pada dunia 
perekonomian dalam negeri. Repo 
saham Bakrie yang senilai 3 triliun yang 
tak ditebus-tebus juga itulah salah satu 
sebab mengapa pas pergantian direksi 
pada 2008, Jiwasraya tercatat memiliki 
liability (tanggungan beban hutang) 
sejumlah 5,3 T. Coba lihat drama 
pengadilan kasus Jiwasraya ini 

sekarang! Yang diseret ke muka 
pengadilan adalah direksi Jiwasraya 
2008-2018 dan operator BTEL lapangan 
yang goreng saham Jiwasraya di Pasar 
Modal pada rentang jabatan direksi 
tersebut saja. Bakrienya enngak 
ditangkap, padahal Bakrie melakukan 
repo senilai 3 triliun di Jiwasraya rentang 
2004-2006. Kini sahamnya ambles jadi 
saham gocap (Rp 50) dari yang 
sebelumnya 4000 rupiah per lembar. 
Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali 
menghentikan sementara (suspensi) 
perdagangan saham perusahaan jasa 
telekomunikasi Grup Bakrie, PT Bakrie 
Telecom Tbk (BTEL) di seluruh pasar 
sejak sesi II perdagangan hari Senin 
(27/5/2019). Dalam keterbukaan 
informasi, BEI menyebutkan alasan 
suspensi BTEL kali ini adalah karena 

perusahaan memperoleh 'Opini Tidak 
Memberikan Pendapat (Disclaimer)' dari 
akuntan publik/auditor selama 2 tahun 
berturut-turut, yaitu periode 31 
Desember 2018 dan 31 Desember 2017. 
Opini disclaimer umumnya diberikan 
ketika auditor merasa bahwa ruang 
lingkup pemeriksaannya dibatasi 
sehingga auditor tidak melaksanakan 
pemeriksaan sesuai dengan standar 
audit yang berlaku. Alasan lainnya 
termasuk meragukan nilai yang disajikan 
pada laporan keuangan, perusahaan 
sedang menjalani kasus hukum, dan 
atau auditor tidak yakin atas 
keberlangsungan bisnis perusahaan di 
masa mendatang. Lebih lanjut, alasan 
keempat sebenarnya terlihat dari laporan 
keuangan perusahaan. Pasalnya, nilai 
aset perusahaan sejak 2010 terjun 
bebas hingga hampir setengahnya. Pada 
akhir kuartal 3 tahun lalu, total aset BTEL 
tercatat hanya sebesar Rp 738,95 miliar 
dari sebelumnya Rp 12,35 triliun pada 
akhir tahun 2010. Adapun total utang 
perusahaan justru menggelembung lebih 
dari dua kali lipat (120,99%) pada 
periode tersebut, dari hanya Rp 7.16 

triliun di tahun 2010 menjadi Rp 15,82 
triliun di akhir September 2018. Alhasil, 
dengan kondisi tersebut, maka nilai 
ekuitas perusahaan otomatis tercatat 
negatif 6 tahun berturut-turut sejak 
2013. Laporan keuangan group bakrie 
perlu dicurigai dan harus diaudit ulang 
oleh auditor yg profesional dan 
independen. Mereka banyak 
melakukan kecurangan. Laporan 
keuangan dipakai untuk menjebak 
para investor, setelah investor masuk 
harga saham dikunci di Rp. 50,-. 
Kemudian emiten melakukan RSS 
dilanjut RI Demikian berulang kali. 
Itulah kelicikan group bakrie. 
Sahamnya banyak yg menjadi 
mumi/zombie. Contoh: ELTY, DEWA, 
UNSP dan BNBR. BEI tidak menindak 
karena tdk berani dan sudah dibuat 
"mandul". Jadi kuncinya adalah 
menipu investor dengan laporan 
keuangan untuk membeli sahamnya 
lalu setelahnya dikunci di Rp. 50,-. 
Inilah yang saat itu terjadi di Jiwasraya 
hampir 10 tahun sebelumnya. Bisa jadi 
direksi Jiwasraya waktu itu ditipu 
laporan keuangan Bakrie Group. Inilah 
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yang harus diaudit oleh Kejaksaan. 
Kalau BPK masih tak mau mengusut, 
limpahkan semua kasusnya pada 
auditor lain. Patut dicurigai adanya 
abuse of power seperti laporan majalah 
Tempo karena posisi Bakrie sebagai 
Menko perekonomian saat itu. Fakta 
bahwa Jiwasraya sudah merugi sejak 
2006. Kerugian antara lain akibat 
saham-saham Bakrie tadi. Aneh bin 
ajaib, Bakrie tak disenggol-senggol oleh 
pihak kejaksaan yang menangani kasus 
ini. Ingat bahwa para terdakwa yang kini 
disidangkan di pengadilan Tipikor 
Jakarta disangkakan bersalah karena 
memainkan Jiwasraya di Pasar Modal 
yang menjanjikan return of investment 
(ROI) yang di luar nalar. Mereka sampai 
terjun ke sana antara lain karena 
kepentok tak berdaya oleh tuntutan 
hutang sebelum 2008 tadi. Toh, bisa 
dibuktikan bahwa cara-cara legal dan 
aman telah pernah mereka usulkan ke 

negara lewat skema PMN dan Zero 
Coupon Bond pada rentang 2008-2009. 
Namun cara-cara aman ini ditolak negara 
karena kondisi keuangan negara waktu itu 
berantakan akibat skandal Century. Bakrie 
sempat terlibat dalam perselisihan dengan 
Menteri Keuangan Sri Mulyani akibat 
tunggakan royalti batu bara dan kasus 
pajak Bumi. Pada pertengahan tahun 
2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani 
menemukan bukti bahwa telah terjadi 
tunggakan royalti batubara sebesar Rp 7 
triliun (menurut Indonesia Corruption 
Watch bahkan mencapai Rp 16,482 
triliun). Beberapa perusahaan yang 
menunggak (yaitu Arutmin dan Kaltim 
Prima) ternyata muncul kontroversi karena 
perusahaan-perusahaan tersebut sempat 
menolak untuk membayar karena 
mengklaim bahwa kantor pajak masih 
harus mengembalikan pajak pertambahan 
nilai yang telah mereka berikan. Pada 
tahun 2009, petugas pajak mendapati 

bahwa akuntan-akuntan PT Bumi 
Resources Tbk merekayasa pembayaran 
pajak pada tahun 2007 sebesar Rp 376 
miliar, dan Bakrie pada saat itu 
merupakan salah satu pemegang saham 
di Bumi. Kasus-kasus inilah yang 
membuat Sri Mulyani selalu mendesak 
kewajiban Bakrie dan juga pajak dari 
beberapa konglomerat lainnya yang 
akhirnya membuat mereka dengan 
dimotori oleh Bakrie mendesak Presiden 
SBY untuk melepas Sri Mulyani yang 
sebetulnya sangat dibutuhkan Indonesia. 
Akhirnya karena kebetulan Bank Dunia 
juga membutuhkan seorang direktur maka 
Sri Mulyani dilepas menjadi salah satu 
dari tiga direktur di Bank Dunia. Pada 
tahun 2008, muncul kasus tunggakan 
dana nasabah oleh PT Asuransi Jiwa 
Bakrie (Bakrie Life) karena Bakrie Life 
mengalami gagal bayar sebesar Rp 360 
miliar kepada nasabah Diamond Investa. 
Hingga tahun 2016, masalah ini masih 
belum selesai, walaupun utang Bakrie Life 
ke nasabah sudah berkurang menjadi Rp 
359 miliar. Bakrie Life mengaku masih 
belum bisa melunasi karena kesulitan 
likuiditas. Selain dugaan abuse of power, 
Bakrie memang dikenal jauh lebih licik 
ketimbang Benny. Kasus lumpur Lapindo 

yang dibelokkan sebagai bencana alam 
dengan menarik akademisi 
membuatnya bisa lolos dari jerat 
tanggung jawab. Tapi kasus ini 
memang berbeda dengan Jiwasraya 
yang melibatkan pasar modal. 
Istimewanya adalah yang nyata 
menyebabkan kerugian awal Jiwasraya 
pada rentang 2004-2006 malah tidak 
diseret. Kerugian yang bisa dibilang 
sebagai lubang awal kerusakan 
Jiwasraya. Lubang-lubang setelahnya 
adalah hasil galian untuk menutup 
lubang awal tersebut. Tapi ajaibnya, 
penyebab lubang pertama ini tak 
tersentuh sama sekali. Genealogi dan 
kronologi kasus Jiwasraya bila disimak, 
terungkap bermula dari hasil audit BPK. 
Temuan BPK lalu direspon kejaksaan. 
Meledaklah kasus ini kemudian di muka 
publik. Setelah kejaksaan Agung 
Republik Indonesia (Kejagung RI) 
kembali menetapkan tersangka baru 
dalam skandal kasus korupsi Jiwasraya 
yang disinyalir telah merugikan negara 
kurang lebih Rp 17 triliun. Pengusutan 
kasus perampokan duit rakyat di 
Jiwasraya tersebut tengah memasuki 
babak baru. Ketua Umum Federasi 
Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief 
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memang berbeda dengan Jiwasraya 
yang melibatkan pasar modal. 
Istimewanya adalah yang nyata 
menyebabkan kerugian awal Jiwasraya 
pada rentang 2004-2006 malah tidak 
diseret. Kerugian yang bisa dibilang 
sebagai lubang awal kerusakan 
Jiwasraya. Lubang-lubang setelahnya 
adalah hasil galian untuk menutup 
lubang awal tersebut. Tapi ajaibnya, 
penyebab lubang pertama ini tak 
tersentuh sama sekali. Genealogi dan 
kronologi kasus Jiwasraya bila disimak, 
terungkap bermula dari hasil audit BPK. 
Temuan BPK lalu direspon kejaksaan. 
Meledaklah kasus ini kemudian di muka 
publik. Setelah kejaksaan Agung 
Republik Indonesia (Kejagung RI) 
kembali menetapkan tersangka baru 
dalam skandal kasus korupsi Jiwasraya 
yang disinyalir telah merugikan negara 
kurang lebih Rp 17 triliun. Pengusutan 
kasus perampokan duit rakyat di 
Jiwasraya tersebut tengah memasuki 
babak baru. Ketua Umum Federasi 
Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief 
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Diare merupakan masalah yang rentan 
dialami oleh hampir semua orang. 
Terdapat berbagai faktor yang bisa 
menyebabkan munculnya masalah 
pencernaan ini.Diare bisa disebabkan 
berbagai hal, mulai dari salah makan 
hingga mengonsumsi makanan atau 
minuman yang tidak bersih. Meski relatif 
tidak berbahaya, diare bisa mengganggu 
aktivitas sehari-hari.

Kafein merupakan minuman yang 
pantang dikonsumsi pada saat diare. 
Pasalnya, konsumsi minuman ini 
membuat sistem pencernaan kesulitan 
untuk mencerna makanan yang kamu 
konsumsi dengan baik karena kontraksi 
mendadak dari usus.
Hal ini membuat makanan jadi bergerak 
lebih cepat di dalam pencernaan 
dibanding biasanya. Kandungan asam 
pada minuman ini juga bisa 
memperburuk gejala diare.

Terlalu banyak konsumsi minuman 
beralkohol juga bisa membuat diare 
memburuk. Pasalnya, alkohol bisa 
menyebabkan iritasi usus dan 
menurunkan kemampuannya untuk 
menyerap air.

Kondisi diare yang dialami oleh 
seseorang ini tentu sangat menyiksa dan 
mengganggu aktivitas sehari-hari. Hal ini 
juga membuatmu pantang mengonsumsi 
sejumlah makanan dan minuman 
tertentu.

1.Kafein

2.Alkohol

Ketika diare melanda, terdapat sejumlah 
makanan yang disarankan untuk 
dihindari. Dilansir dari Boldsky, berikut 
sejumlah makanan dan minuman yang 
justru bisa memperburuk masalah 
pencernaan yang kamu alami.

Pantangan Saat Mengalami  Diare

susu
5.Produk Olahan Susu

4.Kubis atau Kembang Kol

Produk olahan susu seperti mentega, 
keju, atau krim tidaklah cocok 
dikonsumsi saat kamu sedang diare. 
Pasalnya, enzim laktase yang ada di 
dalam susu bisa semakin memperburuk 
pencernaan serta menyebabkan 
kandungan gas di perut semakin 
banyak sehingga perut kembung.
6.Makanan Berpemanis Buatan
Makanan bebas gula dengan pemanis 
buatan juga wajib dihindari saat kamu 
diare. Pasalnya, zat pemanis yang 
menjadi pengganti gula alami yang 
disebut dengan lycasin bersifat 
pencahar di perut. Makanan ini juga 
berkontribusi menciptakan 
pembentukan gas dan kembung yang 
membuatmu diare.Sejumlah makanan 
dan minuman tersebut sebaiknya 
dihindari pada saat diare. Konsumsi 
makanan resebut bisa menyebabkan 
masalah pencernaan yang kamu alami 
semakin parah.

3.Makanan Pedas

Sayuran seperti kubis atau kembang kol 
bisa menyebabkan akumulasi gas di 
saluran pencernaan. Hal ini bisa 
memperburuk gejala diare yang kamu 
alami serta membuatmu lebih sering 
buang angin.

Makanan pedas bisa dengan mudah 
menyebabkan iritasi lapisan dalam 
perut dan usus yang kemudian 
menyebabkan makanan bergerak 
dengan cepat sehingga membuat diare 
jadi lebih parah. Selain makanan pedas, 
hindari makanan kaya rempah-rempah 
yang bisa menimbulkan sensasi 
terbakar di usus.

Apa Kata Bintang Anda

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

Poyuono menyebut masuknya perkara 
Jiwasraya ke tingkat pengadilan 
membuat tudingan pihak tertentu ke 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi 
terbantahkan. kata Arief, jiwasraya yang 
pada awalnya merupakan kasus pasar 
modal, menjadi gorengan politik karena 
dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi. 
"Dengan masuk persidangan, tuduhan 
yang selama ini dilancarkan oleh pihak 
lawan-lawan Jokowi terbantahkan. 
Misalnya, ada tuduhan duit Jiwasraya 
mengalir ke kampanye Jokowi, kini 
hanya jadi fitnah semata," kata Arif 
dalam pesan singkatnya kepada awak 
media, Kamis (25/6). "Kesimpulannya, 
pemerintahan Jokowi hanya bernasib 
sial, karena Jiwasraya sudah busuk 
sejak lama. Pemerintahan Jokowi 
seperti tukang cuci piring kotor belaka. 
Yang menikmati makanannya adalah 
rezim dan komplotan yang lama," 
ungkap Wakil Ketua Umum Partai 
Gerindra ini. Arief mengungkapkan, 
pada tahun 2008, saat pergantian 
direksi, posisi Jiwasraya sudah minus 
Rp 5.7 Triliun. Artinya Jiwasraya sudah 
rugi sebelum tahun 2008, sebelum 
direksi baru waktu itu diangkat. "Namun 
anehnya mengapa Kejaksaan 
melokalisir kasus Jiwasraya hanya di 
periode 2008-2018? Mengapa sebelum 
tahun 2008 tidak diusut?" ujarnya 
heran. Arief pun bertanya-tanya, apakah 
betul seperti kabar yang beredar bahwa 
Bakrie telah melakukan "deal" baik 
dengan Kejaksaan dan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tidak 
mengungkit keterlibatan mereka pada 
kasus Jiwasraya. Arief menjelaskan, 
selain tidak dibongkarnya kasus lama 
Jiwasraya sebelum tahun 2008, 
Kejaksaan juga masih gagal 
membongkar OJK yang merupakan 
lembaga pengawas yang bertanggung 
jawab penuh pada Jiwasraya. 
“Kejaksaan belum memunculkan peran 
OJK dalam drama politik penegakan 
hukum Jiwasraya ini, khususnya Ir. 
Hoesen MM sebagai Kepala Eksekutif 
Pengawas Pasar Modal," kata Arief. 
Jadi Bakrie yang sempat menikmati 
hampir 4 triliun dana Jiwasraya yang 
kini menguap di beberapa 

perusahaannya tetap aman. Berbekal 
koneksi ke lembaga negara seperti BPK 
dan juga medianya, Bakrie hendak 
melimpahkan kasus ini ke mulut 
pemerintah saat ini. Untuk itu, pemerintah 
dan aparat penegak hukum harus mampu 
menyelidiki borok Jiwasraya dari awal 
yakni sebelum tahun 2008. Kalau direksi 
baru (2008) dan Benny Tjokro bisa 
ditindak, komplotan Bakrie juga harus 
merasakan hukuman yang sama. Saatnya 
mereka mendekam di penjara dan negara 
harus berani menyita aset Bakrie. Bila 
menyeret tersangka hanya melulu 
didasarkan pada hasil temuan BPK untuk 
direksi yang baru, maka mustahil Bakrie 
bakal diseret ke pengadilan. Kenapa? 
Kesan Bakrie dilindungi telah sama-sama 
kita lihat. Hanya motif di balik 
perlindungan itu yang perlu diusut tuntas. 
Kecuali kalau nyanyian Benny Tjokro 
benar adanya bahwa 2 petinggi BPK 
adalah orangnya Bakrie. Kalau sampai 
Bakrie lolos lagi, yang menanggung rugi 
adalah para nasabah dan negara. Tengok 
kasus Lapindo yang merugikan negara 
700 Miliar lebih, ini akibat piciknya Bakrie 
memainkan negosiasi. Negara cuma 
diberi aset tanah sekitar lapindo yang 
harganya sudah pasti turun. Ternyata 
kasus Bakrie di Jiwasraya menjadi sangat 
terang saat ini seterang kasusnya di 
Lapindo yang tak kunjung bayar hutang. 
Makanya jangan heran kalau media-
media milik Bakrie seperti TV One, 
program ILC hingga media viva seringkali 
kontra kebijakan pemerintah. Mereka 
saling melindungi kebusukan sang 
majikan. Lihat keluarga Bakrie yang tak 
pernah tersentuh hukum. Keluarga Bakrie 
masih bisa hidup mewah hingga 
membelikan menantunya rumah besar di 
USA. Keengganan Kejaksaan mengusut 
lebih jauh temuan BPK dari awal kasus 
mencuat juga diduga kuat karena telah 
ada deal antara Bakrie dengan 
Kejaksaan. Bila dugaan ini benar adanya, 
maka bisa ditebak ke mana akhir kisah 
ini: Benny Tjokro, dkk sukses dibui, Bakrie 
melenggang bebas lagi sebagaimana dia 
bebas dari deretan dugaan keterlibatan 
pada sejumlah kasus sebelumnya seperti 
Lapindo, Bakrie Life, Gayus Tambunan, 
E-KTP, dll. Lalu kasus Jiwasraya selesai 
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dialami oleh hampir semua orang. 
Terdapat berbagai faktor yang bisa 
menyebabkan munculnya masalah 
pencernaan ini.Diare bisa disebabkan 
berbagai hal, mulai dari salah makan 
hingga mengonsumsi makanan atau 
minuman yang tidak bersih. Meski relatif 
tidak berbahaya, diare bisa mengganggu 
aktivitas sehari-hari.

Kafein merupakan minuman yang 
pantang dikonsumsi pada saat diare. 
Pasalnya, konsumsi minuman ini 
membuat sistem pencernaan kesulitan 
untuk mencerna makanan yang kamu 
konsumsi dengan baik karena kontraksi 
mendadak dari usus.
Hal ini membuat makanan jadi bergerak 
lebih cepat di dalam pencernaan 
dibanding biasanya. Kandungan asam 
pada minuman ini juga bisa 
memperburuk gejala diare.

Terlalu banyak konsumsi minuman 
beralkohol juga bisa membuat diare 
memburuk. Pasalnya, alkohol bisa 
menyebabkan iritasi usus dan 
menurunkan kemampuannya untuk 
menyerap air.

Kondisi diare yang dialami oleh 
seseorang ini tentu sangat menyiksa dan 
mengganggu aktivitas sehari-hari. Hal ini 
juga membuatmu pantang mengonsumsi 
sejumlah makanan dan minuman 
tertentu.

1.Kafein

2.Alkohol

Ketika diare melanda, terdapat sejumlah 
makanan yang disarankan untuk 
dihindari. Dilansir dari Boldsky, berikut 
sejumlah makanan dan minuman yang 
justru bisa memperburuk masalah 
pencernaan yang kamu alami.

Pantangan Saat Mengalami  Diare

susu
5.Produk Olahan Susu

4.Kubis atau Kembang Kol

Produk olahan susu seperti mentega, 
keju, atau krim tidaklah cocok 
dikonsumsi saat kamu sedang diare. 
Pasalnya, enzim laktase yang ada di 
dalam susu bisa semakin memperburuk 
pencernaan serta menyebabkan 
kandungan gas di perut semakin 
banyak sehingga perut kembung.
6.Makanan Berpemanis Buatan
Makanan bebas gula dengan pemanis 
buatan juga wajib dihindari saat kamu 
diare. Pasalnya, zat pemanis yang 
menjadi pengganti gula alami yang 
disebut dengan lycasin bersifat 
pencahar di perut. Makanan ini juga 
berkontribusi menciptakan 
pembentukan gas dan kembung yang 
membuatmu diare.Sejumlah makanan 
dan minuman tersebut sebaiknya 
dihindari pada saat diare. Konsumsi 
makanan resebut bisa menyebabkan 
masalah pencernaan yang kamu alami 
semakin parah.

3.Makanan Pedas

Sayuran seperti kubis atau kembang kol 
bisa menyebabkan akumulasi gas di 
saluran pencernaan. Hal ini bisa 
memperburuk gejala diare yang kamu 
alami serta membuatmu lebih sering 
buang angin.

Makanan pedas bisa dengan mudah 
menyebabkan iritasi lapisan dalam 
perut dan usus yang kemudian 
menyebabkan makanan bergerak 
dengan cepat sehingga membuat diare 
jadi lebih parah. Selain makanan pedas, 
hindari makanan kaya rempah-rempah 
yang bisa menimbulkan sensasi 
terbakar di usus.
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Poyuono menyebut masuknya perkara 
Jiwasraya ke tingkat pengadilan 
membuat tudingan pihak tertentu ke 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi 
terbantahkan. kata Arief, jiwasraya yang 
pada awalnya merupakan kasus pasar 
modal, menjadi gorengan politik karena 
dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi. 
"Dengan masuk persidangan, tuduhan 
yang selama ini dilancarkan oleh pihak 
lawan-lawan Jokowi terbantahkan. 
Misalnya, ada tuduhan duit Jiwasraya 
mengalir ke kampanye Jokowi, kini 
hanya jadi fitnah semata," kata Arif 
dalam pesan singkatnya kepada awak 
media, Kamis (25/6). "Kesimpulannya, 
pemerintahan Jokowi hanya bernasib 
sial, karena Jiwasraya sudah busuk 
sejak lama. Pemerintahan Jokowi 
seperti tukang cuci piring kotor belaka. 
Yang menikmati makanannya adalah 
rezim dan komplotan yang lama," 
ungkap Wakil Ketua Umum Partai 
Gerindra ini. Arief mengungkapkan, 
pada tahun 2008, saat pergantian 
direksi, posisi Jiwasraya sudah minus 
Rp 5.7 Triliun. Artinya Jiwasraya sudah 
rugi sebelum tahun 2008, sebelum 
direksi baru waktu itu diangkat. "Namun 
anehnya mengapa Kejaksaan 
melokalisir kasus Jiwasraya hanya di 
periode 2008-2018? Mengapa sebelum 
tahun 2008 tidak diusut?" ujarnya 
heran. Arief pun bertanya-tanya, apakah 
betul seperti kabar yang beredar bahwa 
Bakrie telah melakukan "deal" baik 
dengan Kejaksaan dan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tidak 
mengungkit keterlibatan mereka pada 
kasus Jiwasraya. Arief menjelaskan, 
selain tidak dibongkarnya kasus lama 
Jiwasraya sebelum tahun 2008, 
Kejaksaan juga masih gagal 
membongkar OJK yang merupakan 
lembaga pengawas yang bertanggung 
jawab penuh pada Jiwasraya. 
“Kejaksaan belum memunculkan peran 
OJK dalam drama politik penegakan 
hukum Jiwasraya ini, khususnya Ir. 
Hoesen MM sebagai Kepala Eksekutif 
Pengawas Pasar Modal," kata Arief. 
Jadi Bakrie yang sempat menikmati 
hampir 4 triliun dana Jiwasraya yang 
kini menguap di beberapa 

perusahaannya tetap aman. Berbekal 
koneksi ke lembaga negara seperti BPK 
dan juga medianya, Bakrie hendak 
melimpahkan kasus ini ke mulut 
pemerintah saat ini. Untuk itu, pemerintah 
dan aparat penegak hukum harus mampu 
menyelidiki borok Jiwasraya dari awal 
yakni sebelum tahun 2008. Kalau direksi 
baru (2008) dan Benny Tjokro bisa 
ditindak, komplotan Bakrie juga harus 
merasakan hukuman yang sama. Saatnya 
mereka mendekam di penjara dan negara 
harus berani menyita aset Bakrie. Bila 
menyeret tersangka hanya melulu 
didasarkan pada hasil temuan BPK untuk 
direksi yang baru, maka mustahil Bakrie 
bakal diseret ke pengadilan. Kenapa? 
Kesan Bakrie dilindungi telah sama-sama 
kita lihat. Hanya motif di balik 
perlindungan itu yang perlu diusut tuntas. 
Kecuali kalau nyanyian Benny Tjokro 
benar adanya bahwa 2 petinggi BPK 
adalah orangnya Bakrie. Kalau sampai 
Bakrie lolos lagi, yang menanggung rugi 
adalah para nasabah dan negara. Tengok 
kasus Lapindo yang merugikan negara 
700 Miliar lebih, ini akibat piciknya Bakrie 
memainkan negosiasi. Negara cuma 
diberi aset tanah sekitar lapindo yang 
harganya sudah pasti turun. Ternyata 
kasus Bakrie di Jiwasraya menjadi sangat 
terang saat ini seterang kasusnya di 
Lapindo yang tak kunjung bayar hutang. 
Makanya jangan heran kalau media-
media milik Bakrie seperti TV One, 
program ILC hingga media viva seringkali 
kontra kebijakan pemerintah. Mereka 
saling melindungi kebusukan sang 
majikan. Lihat keluarga Bakrie yang tak 
pernah tersentuh hukum. Keluarga Bakrie 
masih bisa hidup mewah hingga 
membelikan menantunya rumah besar di 
USA. Keengganan Kejaksaan mengusut 
lebih jauh temuan BPK dari awal kasus 
mencuat juga diduga kuat karena telah 
ada deal antara Bakrie dengan 
Kejaksaan. Bila dugaan ini benar adanya, 
maka bisa ditebak ke mana akhir kisah 
ini: Benny Tjokro, dkk sukses dibui, Bakrie 
melenggang bebas lagi sebagaimana dia 
bebas dari deretan dugaan keterlibatan 
pada sejumlah kasus sebelumnya seperti 
Lapindo, Bakrie Life, Gayus Tambunan, 
E-KTP, dll. Lalu kasus Jiwasraya selesai 
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Tanggal 25 Juni pada Kamis kemarin 
ditandai sebagai peringatan 70 tahun 
Perang Korea, konflik yang belum ada 
ujungnya sampai saat ini. Perang Korea 
Utara-Korea Selatan mulai pecah pada 
25 Juni 1950 dan terhenti, hanya karena 
gencatan senjata pada 1953.
Di Korsel, veteran perang dijadwalkan 
mengadakan peringatan yang 
diharapkan akan menampilkan pesan 
video dari Presiden Amerika Serikat 
(AS) Donald Trump dan para pemimpin 
dunia lainnya.

"Beberapa dekade telah berlalu, tapi 
bahaya perang tak pernah 
meninggalkan tanah ini," tulis koran 

Surat kabar harian utama pemerintah 
Korut menandai hari itu dengan berita 
utama halaman depan yang 
menyerukan agar orang mengikuti jejak 
orang-orang yang berjuang untuk 
membela negara.

Sejarah Awal Perang Korea

1.Awal Perang Korea
Setelah berakhirnya Perang Dunia 

tersebut, menyalahkan "pasukan 
musuh" karena berusaha 
menghancurkan Korut, dilansir dari The 
Independent, Jumat (26/6).
Dua tahun lalu, para pemimpin kedua 
Korea, China dan AS terlibat dalam 
perundingan yang belum pernah terjadi 
sebelumnya, yang menghasilkan 
perjanjian perdamaian permanen yang 
akhirnya ditandatangani - tetapi dalam 
beberapa bulan terakhir, hubungan 
antar-Korea secara dramatis memburuk.
Memperbaiki hubungan Korut adalah 
satu tiket utama yang membuat 
Presiden Korsel, Moon Jae In terpilih, 
namun tujuannya untuk mencapai 
perdamaian di semenanjung Korea 
tampaknya masih jauh mengingat apa 
yang pernah terjadi dalam tujuh dekade 
terakhir.

begitu saja, duit nasabah menguap 
begitu saja, persis First Travel. 
Harusnya masalah ini tak hanya 
melibatkan kementerian BUMN untuk 
mengakuisisi aset Jiwasraya dan 
pemulihan perusahaan plat merah 
tersebut. Ada lembaga lain yang harus 
direvolusi yakni BPK dan OJK. 
Percuma saja BUMN dihajar habis-
habisan, diganti sistem dan dirombak 
kepengurusan, namun tim audit seperti 
BPK ternyata bisa diajak 
kongkalingkong. Pemerintah pusat 
harus turun tangan membenahi anak 
buahnya. Bila perlu BPK sendiri diaudit 
dan diawasi. Kasus Jiwasraya yang 
menyeret grup Bakrie menjadi contoh 
fatal permainan bawah tangan oleh 
BPK. Meski ini masih berupa tuduhan, 
tapi kita yakin memang ada 
ketidakberesan lembaga ini. Maka 
jangan heran dulu sempat bermasalah 
dengan Ahok soal Sumber Waras, tapi 
nyatanya tidak ditemukan masalah 
menurut KPK. Semoga persoalan 
Jiwasraya bisa ditangani dengan 

semaksimal mungkin. Jangan sampai 
kasusnya mandek seperti Dirut Garuda 
yang hingga kini bebas setelah melakukan 
penyelundupan. Waktunya pemerintah 
Jokowi merevolusi jajaran dibawahnya, 
terutama lembaga bea cukai dan BPK 
yang kini tengah mendapat sorotan. 
Semoga fakta-fakta yang terungkap bisa 
membuka keterlibatan Bakrie di Jiwasraya. 
Kini harapan kita ada di tangan kejaksaan. 
Janji mengusut Bakrie tak boleh mandek 
di tengah jalan yang membuat kerugian ini 
menjadi tanggung jawab negara dan juga 
nasabah. Seperti peribahasa sepandai-
pandainya tupai melompat akhirnya jatuh 
juga, kita telah melihat Benny akhirnya 
jatuh di skandal Jiwasraya. Semoga 
sebentar lagi klan Bakrie ikut nyungsep 
juga. Kalau Setnov yang licin saja akhirnya 
tercyduk, harusnya Bakrie bisa terseret 
beserta aset-asetnya. Semoga Kejaksaan 
dapat memeriksa semua pihak yg terlibat 
dengan baik. Yang salah harus dihukum 
sesuai dengan aturan yang ada dan uang 
nasabah dapat dikembalikan minimal 
pokoknya, dengan segera. Semoga.
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Kedua, Korea merdeka dari Jepang, yang 
telah menjajahnya sejak tahun 1910. 
Namun dalam jangka pendek, dari tahun 
1945 negara itu dikelola oleh dua 
pasukan sekutu berbeda - wilayah utara 
oleh Uni Soviet, dan selatan oleh 
AS.Sementara Soviet membentuk 
Tentara Rakyat Korea Utara yang 
dilengkapi dengan tank Rusia artileri, 
komando AS di selatan menjaga pasukan 
presiden seminimal mungkin, karena tak 
ingin tujuannya menyatukan 
semenanjung Korea dilakukan dengan 
kekuatan.
Pada 1948, para pemimpin dari dua 
wilayah - Syngman Rhee ditempatkan 
oleh AS di selatan, dan Kim Il Sung, yang 
bertempur bersama pasukan komunis 
selama perang saudara China, 
ditempatkan di utara - menyatakan 
masing-masing wilayah mereka sebagai 
Republik Korea (selatan) dan Republik 
Rakyat Demokratik Korea (utara).
Bentrokan pecah secara teratur di 
sepanjang perbatasan, dan setelah 
serangkaian pertempuran yang semakin 
berdarah, Tentara Rakyat Korea Utara 
menyerbu pada tanggal 25 Juni 1950, 
menangkap komando AS dan menyerang 
wilayah selatan untuk mencoba 
mengambil alih kota pelabuhan Pusan 
yang strategis.

Pasukan PBB didorong kembali ke 
posisi jauh di selatan Seoul, tetapi 

2.Apa yang Terjadi Selama Perang?
terjadi selama perang
Tahun pertama perang berkutat pada 
kontrol teritorial. Melalui PBB, AS 
menyatakan Korut sebagai agresor dan 
mengerahkan pasukan penjaga 
perdamaian dari negara-negara 
termasuk Inggris dan Australia.
Pasukan ini menetap di Pusan dan 
kemudian, pada pertengahan 
September 1950, meluncurkan 
serangan balik yang mendorong 
pasukan Korut terdorong jauh sampai di 
atas paralel ke-38, garis lintang yang 
digunakan untuk membagi negara-
negara dan menjadi perbatasan de 
facto mereka.Pada pertengahan 
Oktober, Jenderal AS Douglas 
MacArthur bertemu dengan Presiden 
Harry Truman dan menyatakan perang 
akan dimenangkan bertepatan saat 
Natal, menurut sejarawan Michael 
Hickey.
MacArthur tidak memperhitungkan 
intervensi ke dalam perang China. 
Beijing mengambil alih posisi Soviet 
sebagai sekutu utama Korut, 
mengerahkan tentara ke semenanjung 
Korea untuk menjaga konflik dari 
perbatasannya sendiri pada November.
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akhirnya bersatu dan perlahan-lahan 
maju ke utara lagi sepanjang musim 
semi tahun 1951. Kedua belah pihak 
akhirnya menetap di posisi kira-kira 
sepanjang paralel ke-38, dan memulai 
kebuntuan dua tahun yang panjang.
3.Drama Akhir Perang
Perang itu menghancurkan Korut dan 
Korsel. Beberapa perkiraan 
menyebutkan 70 persen dari seluruh 
korban perang adalah warga sipil.
"Korut rata (dengan tanah)," kata 
profesor sejarah Universitas Chicago, 
Bruce Cumings kepada The New York 
Times."Orang-orang Korut menilai 
pengeboman Amerika sebagai 
Holocaust, dan setiap anak diajari 
tentang itu."
Selama dua tahun konflik, kedua belah 

Pertempuran berakhir ketika gencatan 
senjata ditandatangani, meskipun tidak 
pernah diratifikasi oleh Korsel, pada 
tanggal 27 Juli 1953, Zona Demiliterisasi 

pihak berupaya berdamai. Perundingan 
damai berlarut-larut terutama karena 
perdebatan soal apa yang harus 
dilakukan dengan ribuan tawanan perang 
Korut yang ditahan di Pulau Koje, penjara 
di Korsel.
Korut bersikeras mereka semua 
dikembalikan ke negara asalnya, tetapi 
banyak yang tidak mau dipulangkan. 
Kesepakatan akhirnya tercapai yang 
memungkinkan beberapa orang untuk 
mengajukan suaka, dan pada Juli 1953 
Big Switch Operations melihat masing-
masing pihak menyerahkan ribuan 
tawanan melintasi garis kendali.

"Perang Korea melambangkan "perang 
abadi" paling akhir, konflik tingkat 
rendah dengan tanda bahaya yang telah 
menewaskan banyak orang selama 
puluhan tahun," jelas Direktur Studi 
Korea Pusat Kepentingan Nasional 
Washington, Harry Kazianis."Tidak ada 
tanda (perang) itu akan secara resmi 
berakhir dalam waktu dekat," 
tambahnya.Sekelompok veteran China 
memanfaatkan peringatan 70 tahun 
Perang Korea untuk menyerukan 
perdamaian abadi.
"Kami berharap menggunakan suara 
kami - sebagai veteran China yang 
berperang melawan Barat - untuk 
mendesak lebih banyak orang untuk 
bersatu," kata veteran berusia 87 tahun 
dan penduduk Shanghai, Yu Jihua 
kepada AFP.

atau DMZ dibangun di sepanjang 
perbatasan, dan sebuah komisi PBB 
didirikan untuk mengawasi gencatan 
senjata.
Sepanjang perang berlangsung, 
sejarawan mengatakan antara 3 juta 
dan 4 juta orang terbunuh. Dari seluruh 
korban ini, diperkirakan yang tewas 
termasuk hampir 40.000 anggota 
pasukan AS, 400.000 pasukan China 
(menurut Pentagon), 46.000 pasukan 
Korsel, 215.000 pasukan Korut, dan 
1.000 tentara Inggris.
4.Masa Depan Hubungan Korut-Korsel

Tetapi sementara Seoul terus 
mendorong perjanjian damai permanen, 
prioritas terbesar bagi sekutunya AS 

AS dan Korsel menandai peringatan 70 
tahun Perang Korea dengan 
mengeluarkan pernyataan bersama 
yang mengingatkan Pyongyang untuk 
"memenuhi komitmennya" yang dibuat 
di Singapura - ketika Kim berjanji untuk 
bekerja menuju denuklirisasi 
semenanjung Korea.
Menteri Pertahanan Korea Selatan, 
Jeong Kyeon Doo dan Menteri 
Pertahanan AS, Mark T Esper 
mengatakan mereka "tetap 
berkomitmen untuk mempertahankan 
perdamaian yang diperjuangkan di 
Semenanjung Korea, untuk 
memasukkan dukungan upaya 
diplomatik yang sedang berlangsung 
untuk denuklirisasi lengkap Korut."
Pernyataan itu, yang membahas 
tentang "komitmen kuat AS untuk 
membela Republik Korea (Korsel)", 
tidak menyinggung upaya menuju 
perjanjian perdamaian permanen.

sekarang ialah menghapus senjata 
nuklir pemimpin Korut, Kim Jong Un, 
yang berpotensi bisa mencapai daratan 
AS.Kemajuan perundingan 
denuklirisasi meningkat signifikan sejak 
KTT bersejarah Kim Jong Un dan 
Donald Trump di Singapura pada Juni 
2018.Pada Rabu, Kim Jong Um 
memerintahkan penangguhan 
penugasan kembali militer ke 
perbatasan yang akan membatalkan 
semua kemajuan yang dicapai pada 
2018, tetapi tingkat ketegangan masih 
sangat tinggi.

Warteg Ramayana  
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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

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan 
(KIARA) mengecam keras Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan lantaran telah 
memberikan izin reklamasi kepada PT 
Pembangunan Jaya Ancol seluas lebih 
kurang 150 hektar untuk perluasan 
kawasan rekreasi Taman Impian Jaya 
Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan). 
Sekretaris Jenderal KIARA, Susan 
Herawati mengatakan bahwa izin 
perluasan reklamasi kawasan Ancol dan 
Dufan merupakan ironi karena Anies 
pernah berjanji akan menghentikan 
proyek reklamasi Teluk Jakarta. "Ini 
faktanya malah memberikan izin kepada 
PT Pembangunan Jaya Ancol setelah 
sebelumnya mengeluarkan lebih dari 900 
IMB untuk bangunan di Pulau D yang 
konsesinya dimiliki oleh PT Kapuk Niaga 
Indah," ucap Susan, Sabtu (27/6/2020). 
Susan menyebutkan, Kepgub tersebut 
memiliki kecacatan hukum karena hanya 
mendasarkan pada tiga Undang-Undang 
yaitu Undang-undang Nomor 29 Tahun 
2007 tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai 
Ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Anies Beri Ijin Reklamasi 155 Hektar

Daerah, dan Undang-undang Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan. Ia menilai ketiga 
Undang-undang tersebut, terlihat dipilih 
oleh Anies Baswedan karena sesuai 
dengan kepentingannya sebagai 
Gubernur DKI Jakarta. "Padahal di 
dalam pengaturan kawasan pesisir dan 
pulau-pulau kecil, ada Undang-Undang 
spesifik yang mengatur hal ini, yaitu UU 
Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 
Kenapa UU tersebut tidak dijadikan 
dasar oleh Anies?" tanya Susan. 
Pemberian izin reklamasi untuk 
perluasan kawasan rekreasi di Pantai 
Ancol, lanjut Susan, hanya akan 
memperkuat praktik komersialisasi 
kawasan pesisir di Teluk Jakarta yang 
tidak sejalan dengan UU Nomor 27 
Tahun 2007 jo UU Nomot 1 Tahun 2014 
dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 3 tahun 2010. "Kawasan pantai, 
pesisir, dan perairan adalah milik 
seluruh warga negara Indonesia. 
Siapapun berhak untuk mengakses. 
Pemberian izin ini akan memaksa 
orang yang mau masuk dan 
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Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Anies Beri Ijin Reklamasi 155 Hektar
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kawasan pesisir di Teluk Jakarta yang 
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mengakses kawasan ini harus 
membayar. Inilah praktik komersialisasi 
yang harus dilawan," ungkap dia, Tak 
hanya itu, tambah 
Susan, pemberian 
izin reklamasi untuk 
perluasan kawasan 
rekreasi ini jelas-
jelas akan 
mendorong 
kerusakan kawasan 
perairan Ancol serta 
kawasan tempat 
pengambilan 
material pasir untuk 
bahan pengurukan. 
Sebelumnya, Anies 
menerbitkan izin 
reklamasi untuk 
perluasan kawasan 
Taman Impian Jaya 
Ancol. Izin ini 
tercantum dalam 
surat Keputusan 
Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 
2020. Kepgub tersebut berisikan tentang 
izin pelaksanaan perluasan kawasan 

rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 
hektar (ha) dan kawasan rekreasi 
Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih 

kurang 120 
hektar. Anies 
meneken 
Kepgub ini 
pada 24 
Februari 2020 
lalu. 
"Memberikan 
izin 
pelaksanaan 
perluasan 
kawasan 
rekreasi dunia 
fantasi (Dufan) 
seluas lebih 
kurang 35 
hektar dan 
kawasan 
rekreasi 
Taman Impian 
Ancol Timur 
seluas lebih 

kurang 120 hektar," tulis Anies dalam 
Kepgub itu yang diterima Kompas.com.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
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Info SIP
 Cara mencerahkan kulit wajah bisa 
dilakukan dengan berbagai metode alami. 
Hal ini tentunya akan mengurangi risiko 
efek samping dari bahan-bahan kimia 
berbahaya. Sebagian besar orang 
khususnya wanita, selalu menginginkan 
memiliki kulit wajah yang putih dan 
berseri.Oleh karena itu, banyak orang 
melakukan berbagai jenis perawatan dan 
menggunakan produk perawatan wajah 
yang mahal demi mendapatkan kulit yang 
lebih cerah. Padahal, produk kecantikan 
yang bertujuan memutihkan tidak selalu 
efektif. Bahkan, tak jarang memberikan 
efek samping yang berbahaya.

Berikut cara mencerahkan kulit wajah 
secara alami, dan mudah untuk 
dipraktikkan:
1.Rajin Mencuci Wajah
Wajah yang bersih dan terbebas dari 
kotoran merupakan salah satu kunci dari 
kulit yang terlihat cerah dan sehat. 
Setelah beraktifitas, jangan lupa untuk 
membersihkan wajah hingga bersih. 
Jangan lupa, selalu gunakan sabun 
berbahan lembut dan mampu membantu 
mengangkat kotoran di wajah.
Setidaknya, mencuci wajah secara rutin 
minimal 2 kali sehari terlebih setelah 
Anda bepergian. Jangan lupa untuk 
memberikan pelembab setelah mencuci 
wajah agar kulit tetap lembab terhidrasi.
2.Lindungi dari Sinar UV

Dibanding menggunakan produk 
kecantikan yang bisa saja menimbulkan 
risiko, ada beberapa cara alami yang bisa 
membantu mencerahkan kulit wajah. 
Proses yang alami juga cenderung lebih 
terjangkau dan relatif aman untuk 
digunakan.

Paparan sinar ultraviolet pada siang hari 
bisa meningkatkan risiko kerusakan pada 
kulit. Untuk itu, wajib bagi kita melindungi 
kulit dari paparan sinar uv secara 

Cara Mencerahkan Kulit Wajah

langsung. Caranya dengan selalu 
mengoleskan tabir surya sebelum 
beraktivitas di luar ruangan.
3.Konsumsi Makanan yang Bagus 
untuk Kulit
Makanan juga menjadi salah satu 
faktor penting yang bisa membuat kulit 
tampak lebih sehat dan berseri. Agar 
kulit wajah terlihat tampak lebih cerah, 
konsumsilah makanan yang diperkaya 
dengan nutrisi yang bagus untuk kulit.

4.Mengatur Stres
Stres ternyata juga bisa memberikan 
pengaruh yang cukup besar kepada 
kesehatan kulit. Stres yang tidak 
dikelola dengan baik bisa menimbulkan 
beberapa masalah seperti kulit kusam 
dan jerawat.Jika sedang mengalami 
stres, lebih baik untuk melakukan 
olahraga seperti yoga atau meditasi 
agar pikiran menjadi lebih tenang.
5.Istirahat Cukup

Misal makanan mengandung protein 
kolagen, lemak sehat yang 
mengandung omega-3, aneka vitamin, 
antioksidan, dan zinc. Kita bisa 
menemukan kandungan tersebut 
dalam sejumlah bahan makanan 
seperti sayuran kangkung dan bayam, 
rumput laut, alpukat, yoghurt, telur, dan 
ikan.Membatasi konsumsi gula yang 
tinggi dan makanan siap saji yang 
mengandung lemak jahat juga bisa 
dilakukan untuk menjaga kesehatan 
kulit. Konsumsi alkohol dan kafein 
terlalu sering juga bisa membuat kulit 
menjadi lebih kering.

Setelah menjaga pola makan dan 

Istirahat yang cukup juga bisa 
membantu tubuh memperbaiki sel kulit 
yang rusak akibat paparan radikal 
bebas. Pastikan untuk mendapatkan 
istirahat yang cukup setidaknya 7-8 
jam sehari.
6.Rutin Olahraga

Ambulans milik Desa Sukorejo, 
Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa 
Timur, digunakan untuk mengangkut 
dua ekor kambing. 
Rekaman video tersebut 
bahkan viral di media sosial 
dan mendapat kecaman dari 
warganet. Mengetahui hal 
itu, Wakil Bupati Lumajang 
Indah Amperawati geram. 
Menurutnya tidak 
sepatutnya ambulans untuk 
membawa orang sakit justru 
digunakan hal lain, apalagi 
mengangkut kambing. 
Menindaklanjuti temuan itu, 
ambulans sementara akan ditarik dan 
kepala desa yang bersangkutan akan 
dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat. 
"Ambulans desa yang digunakan untuk 
mengangkut kambing sementara ditarik 
dulu dan kepala desa akan diperiksa 
inspektorat," katanya, Sabtu 
(27//6/2020).Tidak hanya itu, untuk 

Ambulan Dipakai Angkut Kambing
menghindari kasus serupa terulang, 
pihaknya juga telah menginstruksikan 
camat untuk melakukan pembinaan. 

"Nanti camat harus 
melakukan pembinaan, 
agar tidak terulang 
kembali kejadian yang 
memalukan tersebut," 
jelasnya. Lebih lanjut 
dijelaskan Indah, 
ambulans tersebut 
merupakan bantuan dari 
Pemkab yang 
diperuntukan bagi desa 
untuk mempercepat 
pelayanan kepada 

masyarakat yang membutuhkan layanan 
kesehatan. Karena itu, dalam 
penggunaannya ada ketentuan yang 
berlaku. "Program itu pernah 
mendapatkan apresiasi dari Kementerian 
Kesehatan RI, sehingga seharusnya 
dioptimalkan untuk kepentingan 
masyarakat," ujarnya.
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Cara Mencerahkan Kulit Wajah
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iklan JK Caranya dengan mengoleskan minyak 
kelapa ke wajah sambil dipijat perlahan 
selama beberapa menit sebelum dibilas 
dengan air bersih.

Mengoleskan minyak kelapa sebelum 
tidur juga bisa membantu kulit 
terlindungi dari kuman dan beberapa zat 
berbahaya. Minyak kelapa dipercaya 
efektif menangani jerawat dan kerap 
dimanfaatkan sebagai pembersih 
makeup.

istirahat, ada baiknya diimbangi dengan 
olahraga yang teratur. Olahraga bisa 
membantu memelihara kelenturan kulit 
wajah. Lakukanlah olahraga ringan 
minimal 30 menit setiap harinya.

8.Lidah Buaya

7.Oleskan Minyak kelapa

Cara mencerahkan wajah selanjutnya 
adalah dengan menggunakan lidah 
buaya. Lidah buaya merupakan bahan 
alami yang dipercaya mampu mengatasi 
berbagai masalah pada kulit. Senyawa 
polifenol yang terkandung pada lidah 
buaya membuatnya berfungsi sebagai 
zat antioksidan untuk mencegah kulit 
menjadi kusam.Cara pengaplikasiannya 
juga cukup mudah, dengan parut dan 
ambil gel lidah buaya, kemudian 
langsung dioleskan saja ke seluruh 
wajah secara merata. Kemudian 
diamkan selama 10-20 menit. Kemudian 
bilas sampai bersih. Lakukan secara 
rutin.

11.Susu

Ampas teh memiliki manfaat untuk kulit 
wajah. Selain dapat mengangkat sel mati 
pada kulit, ampas teh juga dapat 
mengurangi flek hitam pada wajah. 
Ampas teh sangat bermanfaat untuk kulit. 
Bagi Anda yang memiliki mata panda ini 
sangat bermanfaat dan membantu. 
Kompreslah area bawah mata dengan 
menggunakan ampas kantung the celup.

Protein yang terkandung dalam putih telur 
juga dikatakan mampu membantu 
mencerahkan kulit wajah secara alami. 
Protein dalam putih telur akan bertugas 
memacu pertumbuhan sel-sel baru. Tidak 
berhenti di situ, protein juga akan 
membuat sel baru tersebut menjadi 
pengganti kulit kusam pada wajah Anda. 
Sel kusam akan digantikan dengan kulit 
yang baru. Anda bisa mengaplikasikannya 
langsung pada kulit wajah dalam bentuk 
masker.
10.Ampas The

Kandungan vitamin B6 dan B12 dalam 
susu dapat membantu menghidrasi kulit 
serta menjaga pigmentasi yang 
berlebihan. Cara pengaplikasiannya 
cukup siapkan satu mangkuk susu murni 
hangat, jangan lupa untuk siapkan kain 
bersih. Celupkan kain bersih ke dalam 
mangkuk susu hangat, peras, dan 
gosokkan secara lembut ke bagian muka, 
lakukan hingga 6 kali. 

9.Putih Telur

Apa Kata Bintang Anda
Aquarius January 20 - February 18 
Kamu dan pasanganmu adalah sejoli 
ideal yang jadi panutan banyak orang. 
Sayangnya demi menjaga ini semua, 
kalian kehilangan banyak peluang untuk 
mengembangkan potensi masing-
masing.Keuangan minggu ini ada 
pemasukan yang di tunggu tunggu.
Pisces February 19 - March 20

Gemini May 21 - June 20
Kamu dan pasanganmu adalah dua 
individu berbeda, tak heran jika kalian 
memiliki pola pikir yang berbeda juga. 
Jangan pernah memaksa untuk 
menyamakan visi jika kalian tak 
menyadari arti dari perbedaan.Carilah 
jalan untuk memecahkan perbedaan 
yang ada.

Apakah realistis jika semua kebutuhanmu 
dipenuhi oleh pasangan? Tidak, 
jawabannya tentu tidak. Sebaiknya atur 
ulang prinsip kuno itu dan berusaha 
dengan keringat sendiri untuk memenuhi 
semua kebutuhanmu.Janganlah menjadi 
benalu, bukankah lebih bangga jika bisa 
mandiri dari pada bergantung pada orang 
lain

Cobalah menjadi pribadi yang lebih 
hangat dan semuanya akan baik-baik 
saja.

Cancer June 21 - July 22

Kamu sedang memikirkan sesuatu 
hingga galau dan melupakan pasangan. 
Coba tenangkan pikiranmu dan lakukan 
pendekatan kembali pada si dia. 
Tak seperti yang kamu duga, 
pasanganmu justru bisa memberi jalan 
keluar.Bukankah dua orang berfikir lebih 
baik jika dibandingkan satu orang. 
Ingatlah jangan selalu keras kepala.

Aries March 21 - April 19

Taurus April 20 - May 20
Kadang kamu merasa ada jarak yang 
memisahkan antara kamu dan si dia. 
Sebenarnya, rasa tak berdaya ini 
hanyalah ilusi dan buah dari ketakutanmu 
sendiri. 

Pasanganmu sedang kesulitan keuangan 
dan ia butuh dukunganmu. Sadarilah 
beberapa kemungkinan yang akan 

Virgo August 23 - September 22

Kamu dan pasanganmu akan memiliki 
hubungan yang awet tapi tidak 
fleksibel. Kalian kaku dan tak mau 
melebur satu sama lain. Kamu juga 
merasa berat untuk melepasnya dan 
memilih bertahan.
Capricorn December 22 - January 19

 

 Libra September 23 - October 22
Cintamu dan pasangan berjalan 
semakin kuat dari ke hari. Ini semua 
berkat sifat tulusmu yang diungkapkan 
apa adanya.

Scorpio October 23 - November 21
Percintaan yang baik erat kaitannya 
dengan hubungan yang seimbang. 
Jadi, jika kamu ingin segalanya berjalan 
lancar, maka bersikaplah yang adil 
pada pasangan.

Leo July 23 - August 22

 Caramu berkomunikasi juga 
membantu si dia jatuh cinta berkali-kali 
padamu.

Sagittarius November 22 - December 
21

Zodiak Capricorn sedang menyusun 
anggaran untuk merenovasi rumah 
bersama pasangan. Jika kalian saling 
bekerja sama, semua prosesnya akan 
berjalan lancar. Jangan tunda lagi, 
karena ini waktu yang tepat untuk 
merealisasikan rencana besar.

Tiba-tiba saja, kamu merasa sangat 
sentimental dan menyadari betapa 
pentingnya si dia bagi hidupmu. Kamu 
mendadak tak mau kehilangannya, 
padahal segalanya sedang baik-baik 
saja.Akan ada berita yang 
menggembirakan dalam minggu 
ini.Selalu ingat bersyukur kepadaNYA.

Selama ini, zodiak Leo punya 
keunggulan yang tak dimiliki orang lain, 
yaitu jago menyelesaikan masalah. Hal 
ini juga membuatmu dipertahankan 
oleh pasangan.Tetapi janganlah hal ini 
membuat kamu takabur dan sombong 
didepan pasangan mu.

terjadi. Ingat, kamu tak bisa percaya 
sepenuhnya dengan orang yang baru 
dikenal.
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8.Lidah Buaya

7.Oleskan Minyak kelapa
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11.Susu
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9.Putih Telur

Apa Kata Bintang Anda
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dengan keringat sendiri untuk memenuhi 
semua kebutuhanmu.Janganlah menjadi 
benalu, bukankah lebih bangga jika bisa 
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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

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.

Band legendaris asal Inggris The 
Rolling Stones mengancam akan 
menuntut Presiden Amerika Serikat 
Donald Trump ke pengadilan jika dia 
masih saja memakai lagu mereka 
dalam kampanye pemilu AS.Pernyataan 
dari kuasa hukum The Rolling Stones 
mengatakan mereka tengah bekerja 
sama dengan organisasi pembela hak 
cipta, BMI, untuk melarang penggunaan 
lagu Rolling Stones dalam kampanye 
Trump.Tim kampanye Trump memakai 
lagu 'You Can't Always Get What You 
Want' dalam kampanye Trump di Tulsa, 
Oklahoma pekan lalu.Dikutip dari laman 
BBC, Minggu (28/6), lagu yang sama 
juga dipakai Trump dalam kampanye 
pada pilpres AS 2016 lalu."The Rolling 
Stones tidak mendukung Donald 
trump," cuit band asal Inggris itu pada 
2016.Dalam pernyataan yang dirilis 
Sabtu kemarin, perwakilan dari The 
Rolling Stones mengatakan "sejumlah 
langkah untuk mencegah Trump 
memakai lagu the Rolling Stones dalam 

Band Rolling Stone Ancam Akan Tuntut Trump

kampanye pilpres perlu dilakukan setelah 
peringatan secara langsung tidak 
diindahkan."BMI dilaporkan sudah 
memberitahu tim kampanye Trump atas 
nama The Stones, bahwa penggunaan 
lagu mereka tanpa izin akan dianggap 
melanggar aturan lisensi dan bisa dituntut 
hukum.April lalu the Rolling Stones merilis 
single pertama mereka dalam delapan 
tahun terakhir berjudul Living A Ghost 
Town.Awal bulan ini keluarga dari 
penyanyi rock Tom Petty menyampaikan 
surat keberatan kepada tim kampanye 
Trump karena mereka memakai lagu Tom 
I Won't Back Down dalam kampanye di 
Tulsa.Dalam pernyataan di Twitter, 
keluarga Tom mengatakan mendiang 
penyanyi rock itu tidak akan sudi lagunya 
dipakai untuk kampanye kebencian.Tom 
Petty meninggal pada 2017 silam dalam 
usia 66 tahun karena tak sengaja 
meminum obat penahan sakit dalam dosis 
berlebihan. 
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