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Money Grams $1 = Rp 14.069,- Kurs BI $1 = Rp 14.665,-

bersambung ke hal 3

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Rabu
07/29/2020 Edisi 1341

Bulan ini,  jagad militer Indonesia 
dikejutkan dengan 2 kabar tentang 
pembelian Alat Utama Sistem Senjata 
(Alutsista) TNI AU. Pertama, rilis berita 
dari Defence Security Cooperation 
Agency (DSCA)  Amerika Serikat,  yang  
menyatakan bahwa Departemen 
Pertahanan AS sudah menyetujui 
penjualan 8 unit pesawat tiltrotor MV-22 
Osprey Block C ke Indonesia, disusul 
kemudian dengan berita ketertarikan 
Kementerian Pertahanan Indonesia 
untuk membeli pesawat tempur 
Eurofighter Typhoon milik Angkatan 
Udara Austria. Rencana pembelian MV-

22 Osprey, mungkin tidak terlalu 
mengejutkan, mengingat kebijakan Trump 
yang menginginkan keseimbangan neraca 
dagang dengan negara mitra, maka 
keinginan AS menjual MV-22 Osprey dapat 
dipahami sebagai langkah Pemerintahan 
Donald Trump untuk menyeimbangkan 
neraca dagang dengan Indonesia, tercatat 
tahun 2019, masih minus 8 miliar dolar 
bagi Amerika Serikat. Nah, yang 
mengherankan adalah rencana pembelian 
Typhoon ini. Tak ada angin, tak ada hujan, 
Typhoon muncul sebagai kandidat 
pesawat tempur Angkatan Udara. Merujuk  

Pesawat Tempur

Eurofighter Typhoon
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rencana jangka panjang Kementerian 
Pertahanan dan TNI, lazim disebut 
dengan Program Pemenuhan Minimum 
Essential Force (MEF), yang terbagi 
dalam 3 tahap, nama pesawat tempur 
Eurofighter Typhoon, tidak pernah 
muncul dalam daftar belanja alutsista 
TNI AU. Dalam seminggu ini media 
media Indonesia juga memberitakan 
bahwa Menteri Pertahanan Republik 
Indonesia, Prabowo Subianto mengirim 
surat kepada Menhan Austria yang 
berniat mengakuisisi Alutsista Angkatan 
Udara Austria. Media ternama, Kronen 
Zeitung bahkan menyebut Prabowo 
telah mengajukan proposal kepada 
Menteri Pertahanan Austria Klaudia 

Tanner perihal kontrak jet tersebut. Untuk 
mendukung pernyataan tersebut, Kronen 
Zeitung mengunggah foto proposal 
bernomor 60/M/VII/2020 bertanggal 10 
Juli 2020, dimana nama dan jabatan 
Prabowo serta cap Kementerian 
Pertahanan (Kemenhan) dibubuhkan di 
atasnya. "Saya selalu terkesan dengan 
perkembangan teknologi Eropa dan saya 
mengharapkan dukungan dari Anda 
untuk melanjutkan proposal ini ke tahap 
kerjasama yang menguntungkan bagi 
dua belah pihak," "Karena itu, saya 
mengajak untuk membahas secara resmi 
dengan Anda, Yang Mulia, tentang 
pembelian 15 Eurofighter Typhoon dari 
Austria untuk Angkatan Udara Republik 
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Indonesia," tulis Prabowo dalam 
suratnya, dikutip Selasa (21/7/2020). 
Dalam proposal tersebut juga tertulis 
target Prabowo untuk memodernisasi 
Angkatan Udara di Indonesia. Dengan 
disetujuinya proposal tersebut, maka 
target itu dinilai bisa tercapai. Kepala 
Biro Humas Kementerian Pertahanan 
(Kemenhan) Djoko Purwanto tak 
membenarkan atau menyalahkan soal 
kabar pembelian jet tempur bekas itu. 
"Kalau ditanya ada enggak rencana 
pembelian, semua masuk rencana,” 
kata Djoko, Kamis (23/7/2020).  Dia 
menuturkan, untuk Alutsista semuanya 
itu memiliki proses yang panjang. 
Karenanya, belum tentu setiap rencana 
pembelian akan direalisasikan. 
Menurutnya, Prabowo hanya ingin TNI 
ini kuat.  "Intinya kan Kemenhan, 
menteri ingin TNI kuat," ungkap Djoko. 
Menurut dia, Kemenhan tengah 
memperjuangkan agar keinginan 
memperkuat pertahanan Indonesia 
bisa terwujud. "Kemenhan saat ini 
sedang memperjuangkan, 
mewujudkan, agar pertahanan 
Republik Indonesia menjadi kuat. Dari 
segalanya, dari alutsistanya, dari SDM-
nya," pungkasnya soal jet tempur. 
Namun, wacana Kementerian 
Pertahanan untuk membeli 15 unit 

pesawat bekas pakai milik Angkatan 
Udara Austria, Eurofighter Typhoon 
tranche 1, menuai kontroversi. Berbagai 
pihak yang mempertanyakan kenapa 
harus membeli bekas pakai negara lain? 
Bahkan ada yang mempertanyakan 
kenapa jet tempur Typhoon buatan 
konsorsium eropa yang dipilih ? padahal 
Indonesia telah memiliki 2 basis negara 
produsen Jet Tempur yakni United State 
of America (USA) dan Rusia. Indonesia 
saat ini telah memiliki Jet tempur kelas 
berat multirole Sukhoi Su-27, Sukhoi Su-
30 buatan Rusia dan jet tempur medium 
fighter multi peran F 16 Fighting Falcon 
blok C/D buatan USA. Di dalam negeri 
Austria sendiri, operasional 15 pesawat 
tempur delta wing buatan konsorsium 
Eropa itu menuai perdebatan. Austria 
berencana memensiunkan pesawat ini 
karena dianggap menghabiskan 
anggaran negara. Menurut estimasi yang 
dilakukan pemerintah Austria, biaya 
operasional Typhoon akan mencapai 
antara 4,4 miliar hingga 5,1 miliar Euro 
selama 30 tahun ke depan. Komisi 
khusus yang ditunjuk menghitung biaya 
ini mengatakan, dengan mengganti 
pesawat jenis lain, maka pemerintah 
Austria berpotensi melakukan 
penghematan 100 juta hingga 2 miliar 
Euro pada 2049 mendatang. Pada 2017, 
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situs flightglobal.com mengatakan 
bahwa Menhan Austria akan 
memensiunkan 15 Eurofighter Typhoon 
Tranche-1 pada 2020 ini. Namun 
belakangan, dikutip KompasTekno dari 
Janes.com, Selasa (21/7/2020), 
Menhan Austria Klaudia Tanner 
mengatakan akan mempertahankan 
pesawat Typhoon ini karena ada 
kontrak dengan Airbus yang jika 
diputuskan akan memakan biaya 
penalti. Diketahui, Austria memiliki 
sengketa hukum dengan Airbus, 
pemimpin konsorsium Eurofighter 

Typhoon. Pada 2017, pemerintah Austria 
mencurigai proyek pengadaan pesawat 
tempur senilai 2 miliar dollar AS yang 
disepakati pada 2003 lalu itu memiliki 
unsur suap dan korupsi. Sejumlah pejabat 
pemerintahan dan pimpinan Airbus telah 
diperiksa. Airbus dan konsorsium lain, 
BAE Systems (Inggris) dan Leonardo 
(Italia) membantah tuduhan Pemerintah 
Austria, namun sepakat membayar 99 juta 
dollar AS atas investigasi pemerintah 
Jerman terkait tuduhan korupsi pembelian 
itu. Austria pada awalnya memesan 18 
Eurofighter Typhoon, namun jumlah 
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pesanannya dikurangi menjadi 15 
pesawat pada 2007. Dilansir dari 
Aircraftcompare, Selasa (21/7/2020), 
harga Eurofighter Typhoon di Eropa 
berkisar antara 58 - 70 juta dollar AS 
per unit. Sementara untuk ekspor di luar 
Eropa, harganya mencapai 124 juta 
dollar AS atau sekitar Rp 1,84 triliun 
(kurs Rp 14.800). Harga bisa jauh lebih 
tinggi, tergantung penambahan fitur 
sistem dan perangkat lain dalam 
pesawat, termasuk paket sejumlah 
senjata yang melekat di pesawat. 

Pesawat Tempur Eurofighter Typhoon 
yang diminati Prabowo ini merupakan 
buatan konsorsium Airbus, BAE  System 
dan Eurofighter Gmbh. Pesawat bersayap 
delta ini menurut situs Eurofighter 
merupakan pesawat tempur multi peran 
yang kelasnya setara dengan SU-27 
Flanker buatan Rusia atau F-15 Fighter 
buatan Amerika Serikat. Pesawat yang 
pertama kali operasional pada tahun 
2003, telah diproduksi 3 varian, dari mulai 
generasi pertama Tranche 1 Tranche 2 
dan yang paling mutakhir Tranche 3A. 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

pesanannya dikurangi menjadi 15 
pesawat pada 2007. Dilansir dari 
Aircraftcompare, Selasa (21/7/2020), 
harga Eurofighter Typhoon di Eropa 
berkisar antara 58 - 70 juta dollar AS 
per unit. Sementara untuk ekspor di luar 
Eropa, harganya mencapai 124 juta 
dollar AS atau sekitar Rp 1,84 triliun 
(kurs Rp 14.800). Harga bisa jauh lebih 
tinggi, tergantung penambahan fitur 
sistem dan perangkat lain dalam 
pesawat, termasuk paket sejumlah 
senjata yang melekat di pesawat. 

Pesawat Tempur Eurofighter Typhoon 
yang diminati Prabowo ini merupakan 
buatan konsorsium Airbus, BAE  System 
dan Eurofighter Gmbh. Pesawat bersayap 
delta ini menurut situs Eurofighter 
merupakan pesawat tempur multi peran 
yang kelasnya setara dengan SU-27 
Flanker buatan Rusia atau F-15 Fighter 
buatan Amerika Serikat. Pesawat yang 
pertama kali operasional pada tahun 
2003, telah diproduksi 3 varian, dari mulai 
generasi pertama Tranche 1 Tranche 2 
dan yang paling mutakhir Tranche 3A. 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Eurofighter Typhoon milik Austria yang 
diminati Prabowo merupakan generasi 
pertama atau paling kuno, Tranche 1. 
Mengutip Defense News varian ini 
merupakan varian yang sudah usang 
dan kemampuannya tak mencukupi 
untuk peperangan masa kini. 
Sebagaimana lazimnya pembelian 
pesawat bekas, membutuhkan proses 
rekondisi dan upgrade. Dan faktanya, 
spesifikasi pesawat tempur  Austria ini 
masih generasi awal (trance 1) dengan 
segala keterbatasannya. Tidak seperti 
generasi terbaru Typhoon, Typhoon 
Austria ini tidak memiliki kemampuan 
serang darat dan penembakan rudal 

BVR, demikian juga dengan radar, Trance 
1 hanya memiliki radar dengan spesifikasi 
Pulse Doppler, belum radar AESA, seperti 
yang tersemat pada Typhoon generasi 
terakhir. Andai pun di-upgrade, mentok 
pada Trance 1 Blok 5 tak bisa sampai ke 
varian 2 apalagi Trance 3A. Dan 
anggaran yang harus disediakan untuk 
melakukan upgrade tersebut sangat 
besar. Sebagaimana lazimnya pesawat 
tempur bermesin ganda, Eurofighter 
Typhoon membutuhkan biaya operasional  
sangat besar. Sebagai perbandingan, 
biaya operasional Sukhoi 27/30 TNI AU, 3 
kali lebih mahal, bila dibandingkan 
dengan biaya operasional F 16 yang 
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ramayana

hanya membutuhkan 5000 s/d 6000 
dollar AS/jam terbang. Dengan biaya 
operasional yang mahal, boleh dibilang 
pesawat tempur ini tidak efisien untuk 
dijadikan pesawat patroli seperti F16. 
Sedangkan Typhoon biaya 
operasionalnya  bisa mencapai 80.000 
Euro atau setara dengan Rp. 1,3 miliar 
per jam. Beban logistik dan 
pemeliharaan di TNI AU pastinya akan 
semakin ruwet dengan kehadiran 
Typhoon. Bagaimana tidak ruwet, 
sebelumnya saja, TNI AU sudah 
kerepotan dengan banyaknya variasi  

jenis pesawat, mesin dan senjata di 
inventory TNI AU. Tapi Jet tempur 
Eurofighter Typhoon yang diminati 
Menhan RI, Prabowo Subianto 
merupakan jet tempur berkelas. Kalau kita 
membeli smartphone termasuk kelas 
flagship (premium). Petarung udara 
Eurofighter Typhoon masuk jajaran 7 jet 
tempur paling canggih saat ini, 
diantaranya ; (1) Lockheed Martin F-35 
Lightning II, (2) Sukhoi Su-57, (3) 
Chengdu J-20,  (4) Shenyang FC-31, (5) 
Mitsubishi X-2 Shinshin, (6) Lockheed 
Martin F-22 Raptor dan tentunya (7) 
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Eurofighter Typhoon. Dari 7 pesawat 
tempur paling canggih tersebut baru 3 
pesawat yang telah dioperasikan di 
skadron udara yakni F.35, F 22, dan 
Eurofighter Typhoon. Dimana ke 4 
lainnya masih tahap uji kemampuan, uji 
terbang bahkan pengembangan tahap 
awal. Kelebihan Eurofighter Typhoon ini 
adalah : Akuisisi Typhoon akan membuat 
di jajaran asset pesawat tempur TNI AU, 
untuk pertama kalinya akan diisi 
pesawat tempur dengan kemampuan 
supercruise, yaitu kemampuan pesawat 
terbang mencapai kecepatan supersonic 
tanpa mengaktifkan afterburner. 
Keberadaan Eurofighter Typhoon akan 

menciptakan efek kejut di kawasan Asia 
Pasifik. Untuk diketahui,dari daftar 
negara yang mempunyai potensi 
berkonflik di Laut China Selatan, belum 
ada satupun negara yang mempunyai 
Typhoon di inventory. Minimal, kehadiran 
pesawat tempur ini, sedikit banyak akan 
merubah konstelasi di kawasan Laut 
China Selatan. Sementara itu, dikutip 
dari Gulf News, Kuwait sempat membeli 
28 pesawat tempur tersebut pada tahun 
2015 dengan harga pembelian 8 miliar 
euro. Dengan begitu, harga per unitnya 
yakni 285 juta euro atau sekitar Rp4,84 
triliun (kurs Rp 16.974). Nilai 
kesepakatan pembelian Kuwait ini 
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dilaporkan lebih mahal ketimbang 
kontrak pembelian Eurofighter Typhoon 
yang dibeli Qatar dari Inggris. Qatar 
membeli 24 pesawat tempur Eurofighter 
Typhoon seharga 5 miliar poundsterling. 
Dengan begitu, harga per unitnya hanya 
208 juta poundsterling atau sekitar 
Rp3,89 triliun. Asal tahu saja, 
Eurofighter Typhoon merupakan salah 

satu pesawat tempur pesaing F-35 dari 
pabrikan Lockheed Martin, Amerika 
Serikat. Eurofighter Typhoon 
dikembangkan secara bersama-sama 
oleh beberapa negara Eropa. Sejumlah 
perusahaan yang terlibat dalam 
produksinya antara lain British Aerospace 
EAP, Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, 
Roll Royce, Avio, Airbus, dan MTU Aero 

Engine. Bagaimanapun juga, keinginan 
Pak Prabowo membeli Eurofighter 
Typhoon merupakan angin segar bagi 
Indonesia, ditengah banyaknya 
pengadaan alutsista TNI yang tertunda. 
Sekedar untuk diketahui, Menteri 
Pertahanan  sebelumnya, meninggalkan 
pekerjaan rumah lumayan banyak bagi 
Pak Prabowo, antara lain pengadaan 
satelit militer yang gagal, pembelian SU 
35 yang terkatung-katung, kontrak 
pembelian kapal selam batch 2 yang 
belum aktif sampai sekarang, ditambah 
lagi dengan masalah tunggakan dana, 
keikutsertaan Indonesia, dalam 
kerjasama pembuatan pesawat tempur 
KFX/IFX generasi 4.5 dengan Korea 
Selatan. Kekurangan kinerja Menhan di 
periode I Rezim Jokowi memang 
mengakibatkan mandeknya program 
MEF tahap 2 dan 3, yang berimbas pada 
menurunnya kesiapan TNI menangkal 
ancaman. Berbagai pendapat mencuat 
ketika surat minat Indonesia 
mengakuisisi 15 jet tempur Eurofighter 
Typhoon bocor. Ada yang berpendapat 
bahwa fungsi pengoperasian yang setara 
dengan spesifikasi Eurofighter Typhoon 
sudah dipenuhi Sukhoi 27 Flanker. 

Sehingga beberapa pihak 
mempertanyakan langkah pemerintah 
mengincar jet tempur bekas pakai dari 
Austria tersebut. Fungsi Typhoon 
sebagai jet tempur superioritas udara 
sudah dipenuhi oleh Sukhoi 27 Flanker 
yang kita sudah miliki. Ada Pula yang 
bertanya, mengapa tidak Kita beli saja 
lebih banyak lagi Sukhoi tersebut? Jika 
Typhoon dipaksakan beli, maka 
Indonesia harus siap dengan semakin 
rumit dalam sistem logistik dan semakin 
mahal operasionalnya. Jet tempur 
memang dibagi menjadi dua yaitu 
superiority fighter untuk dominasi di 
udara dan multirole fighter yang 
berfungsi sebagai pesawat serang 
permukaan yang fungsi sekundernya 
tempur udara. Superiority fighter 
memiliki mesin ganda yang kuat dan 
tangki bahan bakar yang besar 
sehingga kemampuan daya jelajah 
yang jauh. Bobot mengangkut 
senjatanya pun lebih berat. Jet tempur 
jenis ini yaitu f-15 Eagle dan F-22 
raptor buatan USA, sedangkan Su-27 
dan Su-35 Flanker dan terminator 
buatan Rusia. Sementara jet tempur 
multirole fighter biasanya pesawat yang 
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jauh lebih ringan, termasuk senjata dan 
daya jelajah yang lebih terbatas. 
Namun pesawat ini lebih fleksibel 
dalam berbagai misi, contohnya F-16 
Fighting Falcon buatan USA dan Mig 
29/35 Fulcrum buatan Rusia. Pada era 
kepemimpinan Presiden RI Megawati, 
Indonesia pernah memiliki beragam jet 
tempur dari beberapa negara dan jenis 
yaitu ; F16 (USA), A4 Skyhawk (USA), 
F5 Tiger (USA), Su 27 (Rusia), Su 30 
(Rusia), Hawk 109/209 (Inggris). Jadi 
Indonesia memiliki pengalaman dalam 
mengelola dan merawat jet tempur 
yang beragam. Saat ini jet tempur 
tersisa yaitu Su-27 (Rusia), Su-30 
(Rusia), F16 (USA), dan Hawk 209 
(Inggris). Bila Indonesia membeli 
Typhoon dapat dikatakan Indonesia 
akan memiliki tambahan jumlah jet 
tempur superioritas udara selain Su-27 
Flanker yang hanya 5 unit. Eurofighter 
Typhoon awalnya dikembangkakan 
sebagai jet tempur superioritas di 
udara. Jet tempur ini memang dibuat 
untuk menandingi jet-jet tempur 
superioritas udara Rusia dan utamanya 

untuk menyaingi pesawat F/A-18 Hornet 
buatan McDonnell Douglas, USA. Sejak 
2013, radar jenis AESA Typhoon sudah 
diperbarui dengan jenis CAPTOR-E 
dengan kemampuan yang lebih 
ditingkatkan. Demi mendukung serangan 
udara, pesawat ini dipasang peralatan 
pengendus inframerah udara pasif 
(PIRATE). Alat ini mampu mencium jejak 
musuh yang bergerak di udara dan darat 
hingga 200 target untuk mode yang 
berbeda-beda. Saat berada di udara, 
pesawat ini mampu melesat dengan 
kecepatan 2,495 km per jam dan 
menempuh jarak sejauh 2.900 km. 
Typhoon dapat menjadi pesawat tempur 
pencegat pengganti F5 Tiger bila ada jet 
tempur negara lain memasuki wilayah 
Indonesia. Kecepatannya melebihi Su 35 
buatan Rusia. Berdasarkan letak 
astronomis, Indonesia terletak di antara 
6LU-11LS dan 95BT-141BT. Berdasarkan 
letak geografis, Indonesia terletak di 
antara dua benua dan dua samudera. 
Indonesia terletak di antara Benua Asia 
dan Benua Australia. Indonesia juga 
terletak di antara dua samudera, yaitu 

samudera Hindia dan samudera Pasifik. 
Wilayah Indonesia juga berbatasan 
dengan sejumlah wilayah di sekitarnya, 
yaitu berupa negara dan berupa 
samudera. Batas wilayah Indonesia 
Sebelah utara: Malaysia, Singapura, 
Filipina, dan Laut Natuna Utara (Laut 
China Selatan). Sebelah selatan: Timor 
Leste, Australia, dan Samudera Hindia. 
Sebelah barat: Samudra Hindia, dan 
Sebelah timur: Papua Nugini dan 
Samudra Pasifik. Indonesia adalah salah 
satu negara terluas di dunia. Luas 
wilayah Indonesia: Total luas 5.193.250 
km2, mencakup daratan dan lautan. Luas 

daratan Indonesia 1.919.440 km2. 
Jumlah pulau 17.508 pulau. Bentang 
panjang wilayah 3.977 mil. Luas lautan 
3.273.810 km2. Batas lautan 12 mil laut 
dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 
mil untuk menjaga kedaulatan udara 
dan untuk memenuhi Minimum 
Essential Force (MEF) berapa jumlah 
jet tempur Indonesia ? Indonesia saat 
ini memiliki jet superioritas udara 
Sukhoi Su-27 sebanyak 5 unit, jet 
tempur heavy fighter multi peran Sukhoi 
Su-30 ada 11 unit, jet tempur medium 
fighter multi peran F-16 Fighting Falcon 
jumlahnya ada 33 unit, dan jet tempur 
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Sayangnya masih banyak orang yang 
enggan menggunakan masker secara 
tertib. Sejumlah orang juga kerap 
menggunakan masker secara 
sembarangan sehingga tidak optimal.
Pada mereka yang tertib menggunakan 
masker, kesalahan dalam 
penggunaannya juga bisa berdampak 
tidak optimal. Dilansir dari Live Strong, 
berikut sejumlah kesalahan yang rentan 
dilakukan seseorang terkait 
menggunakan masker.

Nyatanya, kita tidak pernah tahu 
seberapa aman lingkungan kita atau 
mungkin tetangga yang tak sengaja 
berpapasan dengan kita. Ketika ada 
tamu yang datang ke rumah, juga 
disarankan agar kita tetap memakai 
masker untuk menekan sejumlah risiko 
yang bisa muncul.

Tidak Menggunakan Masker

Menggunakan Masker dengan Ukuran 

 Pada masa pandemi COVID-19 seperti 
saat ini, penggunaan masker ketika 
keluar rumah merupakan hal yang wajib 
dilakukan seluruh orang. Hal ini menjadi 
salah satu protokol kesehatan yang wajib 
dilakukan di manapun.Penggunaan 
masker ini diharap bisa menekan laju 
penyebaran COVID-19 yang masih terus 
meningkat. Terutama ketika vaksin dari 
penyakit ini masih belum ditemui.

Bahkan pada mereka yang terbiasa 
bepergian dengan masker kadang 
masalah ini masih terjadi ketika mereka 
berolahraga atau saat membeli sesuatu 
di toko sekitar rumah dan menganggap 
baik-baik saja tanpa menggunakan 
masker.

Tidak menggunakan masker merupakan 
kesalahan yang banyak dilakukan orang 
pada saat ini. 

Kesalahan Umum Menggunakan Masker

dengan ukuran tidak tepat

Penggunaan masker merupakan hal 
yang dilakukan untuk mencegah 
penyebaran infeksi dari dan ke orang 
lain. Jika kamu kerap mencopot, 
menyentuh, atau menggeser masker, 
manfaat dari masker ini tidak bakal 
optimal.Menutup wajah dengan rapat 
dan sempurna bisa membatasi 
masuknya virus. Sering menyentuh 
atau menggeser masker juga bisa 
membahayakanmu terutama jika di 
bagian depan masker ada virus yang 
menempel.
Tidak Mencuci Tangan dengan Benar 
Sebelum Memakai Masker

Tidak Tepat

tangan dengan benar sebelum 
memakai masker
Sebelum menggunakan masker, kamu 
perlu mencuci tangan dengan benar. 
Cuci tangan dengan sabun hingga 
bersih atau kamu juga bisa 
menggunakan hand sanitizer. Hal ini 
sangat penting kamu lakukan terutama 
jika kamu sempat mencopot masker 
pada saat keluar rumah.

Menyentuh dan Menggeser Masker

Banyak orang menggunakan masker 
dengan ukuran yang tidak benar-benar 
tepat terutama pada anak-anak. 
Masker yang terlalu kecil bisa membuat 
banyak bagian wajah tetap terpapar 
sedangkan ukuran terlalu besar bisa 
terlalu longgar dan mudah 
terbuka.Selain itu, pastikan juga agar 
masker tidak terlalu ketat karena bisa 
membuatmu kesulitan bernapas. 
Namun pastikan juga tidak terlalu besar 
agar bisa berada pada posisi yang 
tepat di wajah terutama menutupi 
hidung, mulut, dan dagu.

ringan Hawk 209 sebanyak 24 unit. F-5 
Tiger yang telah dipensiunkan sebanyak 
16 unit belum ada penggantinya. 
Sedangkan pada tahun 2026 nanti usia 
pakai Hawk 209 yang berjumlah 24 unit 
akan berusia 30 tahun dan kabarnya 
akan dipensiunkan. Jadi penambahan 
15 jet tempur Eurofighter Typhoon bisa 
menjadi solusi pengganti secara cepat 
untuk menutup lubang 16 jet tempur 
pencegat F-5 Tiger. Apalagi jet tempur 
ringan dan bantuan serangan darat 
Hawk 209 juga butuh segera dicarikan 
penggantinya dan direalisasikan kontrak 
pengadaannya. Bila melihat jumlah jet 
tempur Indonesia terbilang kurang, 
apalagi Laut Natuna Utara (Laut China 
selatan) sedang bergejolak. Untuk 
memenuhi kebutuhan jet tempur secara 
cepat (setahun / dua tahun) bisa 
dibilang sulit bila dibeli dengan kondisi 
baru. Karena pembelian pesawat 
tempur baru, membutuhkan yang cukup 
lama. Untuk memproduksi 1 unit 
pesawat baru saja, rata-rata 
membutuhkan waktu 2-3 tahun. Butuh 
waktu 3 s/d 5 tahun Indonesia akan 
menerima jet tempur dari kontrak 
sampai dengan diterima. Itu kenapa 
Kemenhan RI bergerak cepat, ketika 
Austria hendak menonaktifkan skadron 
15 jet tempur Typhoon. Situasi ini 
merupakan kesempatan yang tidak bisa 
dilewatkan. Dengan eskalasi yang 
memanas di Laut China Selatan dan  
konflik yang bisa pecah sewaktu-waktu. 
Penting bagi Kemenhan melakukan 
akselerasi pemenuhan target MEF. 
Pembelian Typhoon bekas Austria ini  
merupakan salah satu solusi percepatan 
pengadaan pesawat tempur. Menhan 
sebetulnya telah mendapatkan 
penggantinya yaitu jet tempur heavy 
fighter Sukhoi Su 35 terminator. Apa 
daya kontrak yang telah ditandatangani 
sejak februari 2018 senilai US $ 1,2 
miliar dollar untuk 11 jet tempur SU 35 
belum ada titik terang kapan jet tempur 
ini akan datang karena faktor politik. 
Memang belum ada angka yang pasti 
terkait pembelian 15 pesawat Typhoon 
ini. Pihak Kementerian Pertahanan 
sendiri belum memberikan konfirmasi 
resmi terkait hal ini. Pesawat tempur 

Eurofighter Typhoon ini secara teknis 
memang pesawat yang cukup keren, tak 
kalah dengan pesawat tempur buatan 
Rusia atau  Amerika Serikat. Harga baru 
pesawat ini seperti dilansir oleh 
aircraftcompare berkisar antara US$ 50 juta 
hingga US$ 70 juta per unit khusus untuk 
pasar Eropa. Sementara untuk pasar di luar 
Eropa harga jual pesawat ini hampir 2 kali 
lipat, US$ 124 juta per unit atau senilai Rp. 
1,85 triliun per unit. Harga ini juga bukan 
angka pasti bisa jadi menjadi jauh lebih 
mahal karena tergantung fitur, software dan 
berbagai perangkat lain dalam pesawat. 
Namun karena Prabowo melihat situasi 
yang terjadi di laut china selatan, Typhoon 
pun menjadi pilihan nya. Generasi pertama 
yang mulai terbang tahun 2003 ini, 
harganya pun tak akan mahal, bisa 
dinegosiasikan. Mungkin itu pertimbangan 
Prabowo, sehingga berminat membeli 
pesawat Eurofighter Typhoon jenis Trance 
1 bekas pakai Austria ini. Tapi ya, mungkin 
memang benar harga belinya lebih murah, 
namun ongkos pemeliharaan dan 
operasionalnya sangat mahal, jadinya ya 
sama saja. Memang kalau dilihat dari sisi 
ekonomis tidak menguntungkan dan 
bahkan buang buang uang saja membeli 
pesawat bekas. Karena untuk jangka 
panjang dan Indonesia semakin disegani 
harus punya pesawat tempur yang baru 
dan tercanggih. Kalau mau membuat 
ketahanan militer makin baik, kita Indonesia 
sekarang bisa beli jet tempur yang baru dan 
tercanggih. Tapi kita harus lihat sekarang 
keadaannya lain dan mendesak. Sekali lagi 
mungkin Prabowo mempertimbangkan 
akan adanya suasana genting di laut China 
selatan yang lagi memanas yang dikatakan 
akan pecahnya perang nuklir. Indonesia 
butuh pesawat yang siap pakai. Bukan 
yang harus nunggu 3 sampai 5 tahun. 
Sekarang yang dibutuhkan Indonesia 
Kecepatan untuk menghadapi situasi yang 
panas di sekitar laut china selatan, yang 
mana Indonesia ada di dalam pusaran itu. 
Semoga pemerintah menemukan solusi 
terbaik dalam waktu dekat, mengingat 
situasi yang sudah mendesak, TNI 
membutuhkan alutsista yang memadai 
dalam menjaga negeri ini. Semoga Bangsa 
Indonesia selalu dalam lindungan Tuhan 
Yang Maha Esa. Amin. 
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Sayangnya masih banyak orang yang 
enggan menggunakan masker secara 
tertib. Sejumlah orang juga kerap 
menggunakan masker secara 
sembarangan sehingga tidak optimal.
Pada mereka yang tertib menggunakan 
masker, kesalahan dalam 
penggunaannya juga bisa berdampak 
tidak optimal. Dilansir dari Live Strong, 
berikut sejumlah kesalahan yang rentan 
dilakukan seseorang terkait 
menggunakan masker.

Nyatanya, kita tidak pernah tahu 
seberapa aman lingkungan kita atau 
mungkin tetangga yang tak sengaja 
berpapasan dengan kita. Ketika ada 
tamu yang datang ke rumah, juga 
disarankan agar kita tetap memakai 
masker untuk menekan sejumlah risiko 
yang bisa muncul.

Tidak Menggunakan Masker

Menggunakan Masker dengan Ukuran 

 Pada masa pandemi COVID-19 seperti 
saat ini, penggunaan masker ketika 
keluar rumah merupakan hal yang wajib 
dilakukan seluruh orang. Hal ini menjadi 
salah satu protokol kesehatan yang wajib 
dilakukan di manapun.Penggunaan 
masker ini diharap bisa menekan laju 
penyebaran COVID-19 yang masih terus 
meningkat. Terutama ketika vaksin dari 
penyakit ini masih belum ditemui.

Bahkan pada mereka yang terbiasa 
bepergian dengan masker kadang 
masalah ini masih terjadi ketika mereka 
berolahraga atau saat membeli sesuatu 
di toko sekitar rumah dan menganggap 
baik-baik saja tanpa menggunakan 
masker.

Tidak menggunakan masker merupakan 
kesalahan yang banyak dilakukan orang 
pada saat ini. 

Kesalahan Umum Menggunakan Masker

dengan ukuran tidak tepat

Penggunaan masker merupakan hal 
yang dilakukan untuk mencegah 
penyebaran infeksi dari dan ke orang 
lain. Jika kamu kerap mencopot, 
menyentuh, atau menggeser masker, 
manfaat dari masker ini tidak bakal 
optimal.Menutup wajah dengan rapat 
dan sempurna bisa membatasi 
masuknya virus. Sering menyentuh 
atau menggeser masker juga bisa 
membahayakanmu terutama jika di 
bagian depan masker ada virus yang 
menempel.
Tidak Mencuci Tangan dengan Benar 
Sebelum Memakai Masker

Tidak Tepat

tangan dengan benar sebelum 
memakai masker
Sebelum menggunakan masker, kamu 
perlu mencuci tangan dengan benar. 
Cuci tangan dengan sabun hingga 
bersih atau kamu juga bisa 
menggunakan hand sanitizer. Hal ini 
sangat penting kamu lakukan terutama 
jika kamu sempat mencopot masker 
pada saat keluar rumah.

Menyentuh dan Menggeser Masker

Banyak orang menggunakan masker 
dengan ukuran yang tidak benar-benar 
tepat terutama pada anak-anak. 
Masker yang terlalu kecil bisa membuat 
banyak bagian wajah tetap terpapar 
sedangkan ukuran terlalu besar bisa 
terlalu longgar dan mudah 
terbuka.Selain itu, pastikan juga agar 
masker tidak terlalu ketat karena bisa 
membuatmu kesulitan bernapas. 
Namun pastikan juga tidak terlalu besar 
agar bisa berada pada posisi yang 
tepat di wajah terutama menutupi 
hidung, mulut, dan dagu.

ringan Hawk 209 sebanyak 24 unit. F-5 
Tiger yang telah dipensiunkan sebanyak 
16 unit belum ada penggantinya. 
Sedangkan pada tahun 2026 nanti usia 
pakai Hawk 209 yang berjumlah 24 unit 
akan berusia 30 tahun dan kabarnya 
akan dipensiunkan. Jadi penambahan 
15 jet tempur Eurofighter Typhoon bisa 
menjadi solusi pengganti secara cepat 
untuk menutup lubang 16 jet tempur 
pencegat F-5 Tiger. Apalagi jet tempur 
ringan dan bantuan serangan darat 
Hawk 209 juga butuh segera dicarikan 
penggantinya dan direalisasikan kontrak 
pengadaannya. Bila melihat jumlah jet 
tempur Indonesia terbilang kurang, 
apalagi Laut Natuna Utara (Laut China 
selatan) sedang bergejolak. Untuk 
memenuhi kebutuhan jet tempur secara 
cepat (setahun / dua tahun) bisa 
dibilang sulit bila dibeli dengan kondisi 
baru. Karena pembelian pesawat 
tempur baru, membutuhkan yang cukup 
lama. Untuk memproduksi 1 unit 
pesawat baru saja, rata-rata 
membutuhkan waktu 2-3 tahun. Butuh 
waktu 3 s/d 5 tahun Indonesia akan 
menerima jet tempur dari kontrak 
sampai dengan diterima. Itu kenapa 
Kemenhan RI bergerak cepat, ketika 
Austria hendak menonaktifkan skadron 
15 jet tempur Typhoon. Situasi ini 
merupakan kesempatan yang tidak bisa 
dilewatkan. Dengan eskalasi yang 
memanas di Laut China Selatan dan  
konflik yang bisa pecah sewaktu-waktu. 
Penting bagi Kemenhan melakukan 
akselerasi pemenuhan target MEF. 
Pembelian Typhoon bekas Austria ini  
merupakan salah satu solusi percepatan 
pengadaan pesawat tempur. Menhan 
sebetulnya telah mendapatkan 
penggantinya yaitu jet tempur heavy 
fighter Sukhoi Su 35 terminator. Apa 
daya kontrak yang telah ditandatangani 
sejak februari 2018 senilai US $ 1,2 
miliar dollar untuk 11 jet tempur SU 35 
belum ada titik terang kapan jet tempur 
ini akan datang karena faktor politik. 
Memang belum ada angka yang pasti 
terkait pembelian 15 pesawat Typhoon 
ini. Pihak Kementerian Pertahanan 
sendiri belum memberikan konfirmasi 
resmi terkait hal ini. Pesawat tempur 

Eurofighter Typhoon ini secara teknis 
memang pesawat yang cukup keren, tak 
kalah dengan pesawat tempur buatan 
Rusia atau  Amerika Serikat. Harga baru 
pesawat ini seperti dilansir oleh 
aircraftcompare berkisar antara US$ 50 juta 
hingga US$ 70 juta per unit khusus untuk 
pasar Eropa. Sementara untuk pasar di luar 
Eropa harga jual pesawat ini hampir 2 kali 
lipat, US$ 124 juta per unit atau senilai Rp. 
1,85 triliun per unit. Harga ini juga bukan 
angka pasti bisa jadi menjadi jauh lebih 
mahal karena tergantung fitur, software dan 
berbagai perangkat lain dalam pesawat. 
Namun karena Prabowo melihat situasi 
yang terjadi di laut china selatan, Typhoon 
pun menjadi pilihan nya. Generasi pertama 
yang mulai terbang tahun 2003 ini, 
harganya pun tak akan mahal, bisa 
dinegosiasikan. Mungkin itu pertimbangan 
Prabowo, sehingga berminat membeli 
pesawat Eurofighter Typhoon jenis Trance 
1 bekas pakai Austria ini. Tapi ya, mungkin 
memang benar harga belinya lebih murah, 
namun ongkos pemeliharaan dan 
operasionalnya sangat mahal, jadinya ya 
sama saja. Memang kalau dilihat dari sisi 
ekonomis tidak menguntungkan dan 
bahkan buang buang uang saja membeli 
pesawat bekas. Karena untuk jangka 
panjang dan Indonesia semakin disegani 
harus punya pesawat tempur yang baru 
dan tercanggih. Kalau mau membuat 
ketahanan militer makin baik, kita Indonesia 
sekarang bisa beli jet tempur yang baru dan 
tercanggih. Tapi kita harus lihat sekarang 
keadaannya lain dan mendesak. Sekali lagi 
mungkin Prabowo mempertimbangkan 
akan adanya suasana genting di laut China 
selatan yang lagi memanas yang dikatakan 
akan pecahnya perang nuklir. Indonesia 
butuh pesawat yang siap pakai. Bukan 
yang harus nunggu 3 sampai 5 tahun. 
Sekarang yang dibutuhkan Indonesia 
Kecepatan untuk menghadapi situasi yang 
panas di sekitar laut china selatan, yang 
mana Indonesia ada di dalam pusaran itu. 
Semoga pemerintah menemukan solusi 
terbaik dalam waktu dekat, mengingat 
situasi yang sudah mendesak, TNI 
membutuhkan alutsista yang memadai 
dalam menjaga negeri ini. Semoga Bangsa 
Indonesia selalu dalam lindungan Tuhan 
Yang Maha Esa. Amin. 



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

iklan nusantara

Iptek

Internasional

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057

Masker kain perlu diganti dan dicuci 
secara berkala terutama setiap kali 
dipakai. Kamu bisa mencucinya di 
mesin cuci bersama pakaian atau dicuci 
secara manual menggunakan tangan.

Tidak Mencuci Masker Kain

Selain masker kain, kamu juga bisa 
menggunakan masker sekali pakai 
untuk digunakan. Hanya saja pastikan 
untuk tidak menggunakan masker 

masker sekali pakai

Disarankan untuk menggunakan air 
hangat atau juga pemutih untuk 
membunuh virus yang mungkin 
menempel. Setelah itu, keringkan di 
bawah sinar matahari untuk mencegah 
munculnya bakteri.
Menggunakan Kembali Masker Sekali 
Pakai

medis berulang kali.

Ketika masker yang kita gunakan 
terjatuh dan kotor, maka 
menggunakannya malah bisa 
berbahaya.Oleh karena itu, disarankan 
untuk membawa masker cadangan 
ketika kita keluar rumah. Hal ini perlu 
menjadi sebuah rutinitas yang 
diterapkan di masa pandemi COVID-19 
seperti saat ini.

Ada kemungkinan masker kita bakal 
terjatuh atau terlupa ketika keluar 
rumah. 

Ketika digunakan, kualitas masker ini 
bakal menurun. Menggunakannya 
berkali-kali bisa membuat fungsi 
perlindungan dari masker ini tidak 
berjalan secara sempurna.
Tidak Membawa Masker Cadangan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud) Nadiem Makarim berharap 
organisasi penggerak seperti 
Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan 
Persatuan Guru Republik Indonesia ( 
PGRI) yang selama ini sudah menjadi 
mitra strategis pemerintah dan berjasa 
besar di dunia pendidikan, dapat kembali 

Nadiem Makarim Minta Maaf

bergabung dalam Program Organisasi 
Penggerak (POP). "Dengan penuh 
rendah hati, saya memohon maaf atas 
segala ketidaknyamanan yang timbul 
dan berharap agar ketiga organisasi 
besar ini bersedia terus memberikan 
bimbingan dalam proses pelaksanaan 
program, yang kami sadari betul masih 
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secara berkala terutama setiap kali 
dipakai. Kamu bisa mencucinya di 
mesin cuci bersama pakaian atau dicuci 
secara manual menggunakan tangan.

Tidak Mencuci Masker Kain

Selain masker kain, kamu juga bisa 
menggunakan masker sekali pakai 
untuk digunakan. Hanya saja pastikan 
untuk tidak menggunakan masker 

masker sekali pakai

Disarankan untuk menggunakan air 
hangat atau juga pemutih untuk 
membunuh virus yang mungkin 
menempel. Setelah itu, keringkan di 
bawah sinar matahari untuk mencegah 
munculnya bakteri.
Menggunakan Kembali Masker Sekali 
Pakai

medis berulang kali.

Ketika masker yang kita gunakan 
terjatuh dan kotor, maka 
menggunakannya malah bisa 
berbahaya.Oleh karena itu, disarankan 
untuk membawa masker cadangan 
ketika kita keluar rumah. Hal ini perlu 
menjadi sebuah rutinitas yang 
diterapkan di masa pandemi COVID-19 
seperti saat ini.

Ada kemungkinan masker kita bakal 
terjatuh atau terlupa ketika keluar 
rumah. 

Ketika digunakan, kualitas masker ini 
bakal menurun. Menggunakannya 
berkali-kali bisa membuat fungsi 
perlindungan dari masker ini tidak 
berjalan secara sempurna.
Tidak Membawa Masker Cadangan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud) Nadiem Makarim berharap 
organisasi penggerak seperti 
Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan 
Persatuan Guru Republik Indonesia ( 
PGRI) yang selama ini sudah menjadi 
mitra strategis pemerintah dan berjasa 
besar di dunia pendidikan, dapat kembali 

Nadiem Makarim Minta Maaf

bergabung dalam Program Organisasi 
Penggerak (POP). "Dengan penuh 
rendah hati, saya memohon maaf atas 
segala ketidaknyamanan yang timbul 
dan berharap agar ketiga organisasi 
besar ini bersedia terus memberikan 
bimbingan dalam proses pelaksanaan 
program, yang kami sadari betul masih 
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jauh dari sempurna," ujar Mendikbud 
seperti dilansir dari laman 
Kemendikbud, Selasa (28/7/2020). 
Dalam keterangan tertulis yang sama, 
Nadiem juga menyatakan bahwa Putera 
Sampoerna Foundation dan Tanoto 
Foundation dipastikan menggunakan 
skema pembiayaan mandiri untuk 
mendukung POP. Sehingga, kedua 
yayasan yang selama ini bergerak di 
bidang pendidikan tersebut tidak 
memakai Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) dalam 
menjalankan programnya. "Berdasarkan 
masukan berbagai pihak, kami 
menyarankan Putera Sampoerna 
Foundation juga dapat menggunakan 
pembiayaan mandiri tanpa dana APBN 
dalam Program Organisasi Penggerak 
dan mereka menyambut baik saran 
tersebut,” kata Nadiem di Jakarta, Senin 
(27/7). Dengan demikian, lanjut dia, 
diharapkan akan menjawab kecemasan 
masyarakat mengenai potensi konflik 
kepentingan, dan isu kelayakan hibah 

yang sekarang dapat dialihkan kepada 
organisasi yang lebih membutuhkan. 
Sementara itu, organisasi yang 
menanggung biaya pelaksanaan program 
secara mandiri nantinya tidak wajib 
mematuhi semua persyaratan pelaporan 
keuangan yang sama yang diperlukan 
untuk Bantuan Pemerintah dan tetap 
diakui sebagai partisipan POP.Namun, 
Kemendikbud tetap akan meminta laporan 
pengukuran keberhasilan program dalam 
meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
Instrumen pengukuran yang digunakan 
antara lain Asesmen Kompetensi Minimum 
dan Survei Karakter untuk SD dan SMP 
atau Instrumen capaian pertumbuhan dan 
perkembangan anak untuk PAUD. “Sekali 
lagi, saya sampaikan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah memberikan 
perhatian besar terhadap program ini. 
Kami yakin penguatan gotong-royong 
membangun pendidikan ini dapat 
mempercepat reformasi pendidikan 
nasional yang diharapkan kita semua," 
pungkas Nadiem.

Pengadilan di Malaysia menghukum 
mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia 
Najib Razak 12 tahun penjara atas tujuh 
dakwaan terhadapnya dalam kasus 
korupsi 1MDB. Tujuh dakwaan tersebut 
meliputi pelanggaran kepercayaan 
kriminal, pencucian uang, dan 
penyalahgunaan kekuasaan. Dilansir dari 
BBC, Selasa (28/7/2020), Najib didakwa 
pengadilan atas kasus korupsi skandal 
1Malaysia Development Berhad (1MDB) 
yang bernilai miliaran rupiah. Sementara 
itu, Najib mengaku tidak bersalah atas 
tuduhan pelanggaran kepercayaan 
kriminal, pencucian uang, dan 
penyalahgunaan kekuasaan. Kasus yang 
menjerat Najib dipandang sebagai ujian 
bagi upaya anti-rasuah di Malaysia. 
Skandal 1MDB telah mengungkap 
jaringan penipuan dan korupsi global. 
Kasus tersebut juga mengejutkan kancah 
perpolitikan Malaysia yang mengarah 
kepada penggulingan Partai Organisasi 
Nasional Melayu Bersatu ( UMNO) yang 
telah berkuasa di Malaysia selama 61 
tahun. Najib yang menjadi PM Malaysia 
sejak 2009 hingga 2018 diperkirakan 
masih akan tetap di luar penjara hingga 
bandingnya habis. "Setelah 
mempertimbangkan semua bukti dalam 

Najib Di Jatuhi 12 Tahun Hukuman Penjara

persidangan ini, saya menemukan 
bahwa penuntut telah berhasil 
membuktikan kasusnya tanpa 
keraguan," kata Hakim Mohamad 
Nazlan Mohamad Ghazali kepada 
Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. 
Menjelang sidang, Najib mengatakan 
akan berjuang sampai akhir dan 
bersumpah untuk mengajukan 
banding terhadap vonis bersalah atas 
dirinya. "Ini adalah kesempatan saya 
untuk membersihkan nama saya," tulis 
Najib dalam sebuah pernyataan di 
Facebook. Diberitakan sebelumnya 
Najib dianggap bertanggung jawab 
atas transfer 42 juta ringgit atau 
senilai Rp 143,6 miliar dari mantan 
anak usaha 1MDB, SRC International, 
ke rekeningnya. Najib menyangkal 
semua kesalahan dan mengatakan ia 
disesatkan oleh penasihat 
keuangannya, khususnya Jho 
Low.Jho Low telah didakwa di AS dan 
Malaysia, tetapi juga menyatakan 
tidak bersalah. Tim pembela Najib 
berpendapat bahwa ia dituntun untuk 
percaya bahwa dana dalam 
rekeningnya tersebut disumbangkan 
oleh keluarga kerajaan Arab Saudi, 
bukan penyalahgunaan uang negara.
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jauh dari sempurna," ujar Mendikbud 
seperti dilansir dari laman 
Kemendikbud, Selasa (28/7/2020). 
Dalam keterangan tertulis yang sama, 
Nadiem juga menyatakan bahwa Putera 
Sampoerna Foundation dan Tanoto 
Foundation dipastikan menggunakan 
skema pembiayaan mandiri untuk 
mendukung POP. Sehingga, kedua 
yayasan yang selama ini bergerak di 
bidang pendidikan tersebut tidak 
memakai Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) dalam 
menjalankan programnya. "Berdasarkan 
masukan berbagai pihak, kami 
menyarankan Putera Sampoerna 
Foundation juga dapat menggunakan 
pembiayaan mandiri tanpa dana APBN 
dalam Program Organisasi Penggerak 
dan mereka menyambut baik saran 
tersebut,” kata Nadiem di Jakarta, Senin 
(27/7). Dengan demikian, lanjut dia, 
diharapkan akan menjawab kecemasan 
masyarakat mengenai potensi konflik 
kepentingan, dan isu kelayakan hibah 

yang sekarang dapat dialihkan kepada 
organisasi yang lebih membutuhkan. 
Sementara itu, organisasi yang 
menanggung biaya pelaksanaan program 
secara mandiri nantinya tidak wajib 
mematuhi semua persyaratan pelaporan 
keuangan yang sama yang diperlukan 
untuk Bantuan Pemerintah dan tetap 
diakui sebagai partisipan POP.Namun, 
Kemendikbud tetap akan meminta laporan 
pengukuran keberhasilan program dalam 
meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
Instrumen pengukuran yang digunakan 
antara lain Asesmen Kompetensi Minimum 
dan Survei Karakter untuk SD dan SMP 
atau Instrumen capaian pertumbuhan dan 
perkembangan anak untuk PAUD. “Sekali 
lagi, saya sampaikan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah memberikan 
perhatian besar terhadap program ini. 
Kami yakin penguatan gotong-royong 
membangun pendidikan ini dapat 
mempercepat reformasi pendidikan 
nasional yang diharapkan kita semua," 
pungkas Nadiem.

Pengadilan di Malaysia menghukum 
mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia 
Najib Razak 12 tahun penjara atas tujuh 
dakwaan terhadapnya dalam kasus 
korupsi 1MDB. Tujuh dakwaan tersebut 
meliputi pelanggaran kepercayaan 
kriminal, pencucian uang, dan 
penyalahgunaan kekuasaan. Dilansir dari 
BBC, Selasa (28/7/2020), Najib didakwa 
pengadilan atas kasus korupsi skandal 
1Malaysia Development Berhad (1MDB) 
yang bernilai miliaran rupiah. Sementara 
itu, Najib mengaku tidak bersalah atas 
tuduhan pelanggaran kepercayaan 
kriminal, pencucian uang, dan 
penyalahgunaan kekuasaan. Kasus yang 
menjerat Najib dipandang sebagai ujian 
bagi upaya anti-rasuah di Malaysia. 
Skandal 1MDB telah mengungkap 
jaringan penipuan dan korupsi global. 
Kasus tersebut juga mengejutkan kancah 
perpolitikan Malaysia yang mengarah 
kepada penggulingan Partai Organisasi 
Nasional Melayu Bersatu ( UMNO) yang 
telah berkuasa di Malaysia selama 61 
tahun. Najib yang menjadi PM Malaysia 
sejak 2009 hingga 2018 diperkirakan 
masih akan tetap di luar penjara hingga 
bandingnya habis. "Setelah 
mempertimbangkan semua bukti dalam 

Najib Di Jatuhi 12 Tahun Hukuman Penjara

persidangan ini, saya menemukan 
bahwa penuntut telah berhasil 
membuktikan kasusnya tanpa 
keraguan," kata Hakim Mohamad 
Nazlan Mohamad Ghazali kepada 
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Indonesian Corruption Watch (ICW) 
meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
mengevaluasi kinerja Kepala Badan 
Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan 
karena dianggap kebobolan terkait 
buronnya kasus hak tagih Bank Bali, 
Djoko Tjandra. Menurut ICW, BIN tidak 
memiliki kemampuan dalam melacak 
keberadaan koruptor kelas kakap 
tersebut."Presiden Joko Widodo harus 
segera mengevaluasi kinerja Kepala BIN, 
Budi Gunawan, karena terbukti gagal 
dalam mendeteksi buronan kasus 
korupsi, Djoko Tjandra, sehingga yang 
bersangkutan dapat dengan mudah 
berpergian di Indonesia," kata Peneliti 
ICW Kurnia Ramadhana, Rabu 
(29/7).Menurut dia, mulai Djoko masuk ke 
yurisdiksi Indonesia, mendapatkan 
paspor, membuat KTP elektronik hingga 
mendaftarkan Peninjauan Kembali ke 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
membuktikan bahwa instrumen intelijen 
tidak bekerja secara optimal."Presiden 
Joko Widodo segera memberhentikan 
Kepala BIN Budi Gunawan, jika di 
kemudian hari ditemukan fakta bahwa 
adanya informasi intelijen mengenai 
koruptor yang masuk ke wilayah 
Indonesia namun tidak disampaikan 
kepada Presiden dan penegak hukum," 

ICW Minta Budi Gunawan Di Copot

ucapnya.Kurnia pun membandingkan 
pengalaman BIN sebelummya yang 
sempat memulangkan dua buronan 
kasus korupsi, yakni Totok Ari Prabowo, 
mantan Bupati Temanggung yang 
ditangkap di Kamboja pada tahun 2015 
lalu dan Samadikun Hartono di Cina 
pada tahun 2016.
"Namun berbeda dengan kondisi saat 
ini, praktis di bawah kepemimpinan 
Budi Gunawan, tidak satu pun buronan 
korupsi mampu dideteksi oleh BIN," 
kata dia.
Kinerja BINDia menuturkan, 
berdasarkan catatan ICW sejak tahun 
1996 hingga 2020 terdapat 40 koruptor 
yang hingga saat ini masih buron. 
Lokasi yang teridentifikasi menjadi 
destinasi persembunyian koruptor 
diantaranya: New Guinea, Cina, 
Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat 
dan Australia.Nilai kerugian akibat 
tindakan korupsi para buron tersebut 
pun terbilang fantastis, yakni sebesar 
Rp 55,8 triliun dan USD105,5 juta. 
Lebih spesifik lagi, institusi penegak 
hukum yang belum mampu menangkap 
buronan koruptor antara lain: 
Kejaksaan (21 orang), Kepolisian (13 
orang), dan KPK (6 orang).Kurnia 
mengingatkan, bahwa pada bagian 
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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

Sementara itu, Deputi VII dan Juru 
Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto 
menjelaskan, berangkat dari Pasal 30 
UU Nomor 17 Tahun 2011, BIN tidak 

penjelasan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2011 tentang Intelijen Negara 
telah mendefinisikan bentuk ancaman 
yang menjadi tanggung jawab 
kelembagaan BIN, salah satunya adalah 
ekonomi nasional. Sehingga mendeteksi 
keberadaan buronan kasus korupsi dan 
menginformasikan kepada penegak 
hukum merupakan satu dari rangkaian 
tugas lembaga intelejen 
tersebut.Terlebih lagi, Pasal 2 huruf d jo 
Pasal 10 ayat (1) UU a quo juga 
menjelaskan perihal koordinasi dan 
fungsi intelejen dalam negeri dan luar 
negeri. Maka dari itu, dapat disimpulkan 
bahwa pencarian serta sirkulasi 
informasi dari BIN belum menunjukkan 
hasil yang maksimal.Dia kemudian 
merujuk pada Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 
Anggaran 2020, negara memberikan 
alokasi anggaran kepada BIN sebesar 
Rp 7,4 triliun yang mana Rp 2 triliun 
diantaranya digunakan untuk operasi 
intelijen luar negeri. Selain itu, terdapat 
alokasi anggaran sebesar Rp1,9 triliun 
untuk modernisasi peralatan teknologi 
intelijen."Besarnya anggaran yang 
diterima dengan masih banyaknya 
jumlah buronan yang berkeliaran tidak 
linear dengan kinerja BIN," pungkasnya.
BIN Tak Punya Wewenang

“BIN bukan lembaga penegak hukum. BIN 
memberikan masukan ke Presiden yang 
sifatnya strategis menyangkut keamanan 
negara," kata Wawan, Rabu 
(29/7).Menurut dia, hingga saat ini, BIN 
terus melaksanakan koordinasi dengan 
lembaga intelijen dalam dan luar negeri 
dalam rangka memburu koruptor secara 
tertutup."Sebagaimana terjadi pada kasus 
penangkapan Totok Ari Prabowo dan 
Samadikun Hartono. Demikian juga dalam 
kasus Maria Pauline Lumowa yang ujung 
tombaknya adalah Kemenkumham," jelas 
Wawan.Dalam undang-undang tersebut, 
BIN berwenang melakukan operasi di luar 
negeri. Bahkan memiliki perwakilan di luar 
negeri termasuk dalam upaya mengejar 
koruptor."Namun tidak semua negara ada 
perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. 
Hal ini dilakukan upaya lain. Info yang 
diperoleh, rata-rata para terdakwa kasus 
korupsi masih melakukan upaya hukum 
PK (Peninjauan Kembali). Demikian juga 
masalah Djoko Tjandra, masih 
mengajukan PK, hal ini menjadi 
kewenangan yudikatif untuk menilai layak 
dan tidaknya pengajuan PK berdasarkan 
bukti baru (novum) yang dimiliki," tutur 
Wawan.Menurut dia, jika ada pelanggaran 
dalam SOP proses pengajuan PK maka 
ada tindakan atau sanksi.

mempunyai kewenangan penangkapan 
baik di dalam maupun di luar negeri.

“BIN tidak berkewenangan melakukan 
intervensi dalam proses hukumnya," 
pungkasnya.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
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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

s6/14

bersambung minggu depan
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

pendowoHiring server part time(tax payer)
for outdoor seating.
call : 267 - 519 - 0209 (2pm - 5pm)

Disewakan rumah di 27st dekat Snyder
Ada tempat parkir $1.400/bulan.
Berminat/serius bisa hubungi 
267 - 401 - 2304 ( siang hari )

Terima jasa membaiki rumah interior 
dan mebel atau furniture. 
Hub Wijaya .WA  215 - 869 - 5969

For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

Bahan dari scuba tipis bukan kain, masker ini

Masker ini hanya untuk fashion 

bukan masker kesehatan

Jual Masker Cinta NKRI

1

2

3

$10

$10

$10

Barang terbatas, untuk pemesanan 267 - 235 - 3359
hanya untuk fashion bukan masker kesehatan

Looking for home improvement for 
exterior and interior.
Call Kulita Team 267 - 444 - 3717

 Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad 
Riza Patria mengatakan ibu kota akan 
kembali ke masa Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) jika kasus positif 
Covid-19 terus naik. Sebaliknya, jika 
situasi tidak memburuk, PSBB transisi 
akan kembali diperpanjang."Kalau 
masih seperti ini kemungkinan kita akan 
memperpanjang masa transisi, tapi 
kalau semakin memburuk tidak mustahil 
kembali ke PSBB," katanya di Balai 
Kota DKI Jakarta, Selasa (28/7).
Dia mengingatkan agar masyarakat 
tetap mempertahankan protokol 
kesehatan selama beraktivitas di luar 
rumah, menjaga jarak dan sering 
mencuci tangan. Menurutnya, bukan hal 
mustahil jika PSBB transisi menuju 
masa sehat dan aman, namun untuk 
melangkah ke fase tersebut tergantung 
kesadaran masyarakat.Riza juga 
menegaskan pengawasan oleh 
Pemprov DKI terus dilaksanakan. 
Namun pengawasan akan berdampak 
efektif jika masyarakat turut andil dalam 
kesadaran menerapkan protokol 
kesehatan."Pilihan pertama kalau 
dianggap ada luar biasa perbaikan 

DKI Akan Berlakukan PSBB Kembali

peningkatan yang positif ke arah yang 
lebih baik tentu kita memasuki masa sehat 
aman dan produktif."Politikus Gerindra itu 
menambahkan bahwa segala kebijakan 
yang diambil Pemprov berdasarkan hasil 
evaluasi data, dan terus berkoordinasi 
dengan pemerintah pusat serta gugus 
tugas pusat."Jadi semuanya kembali 
tergantung kepada rtnya air knotnya 
positivity rate nya. Jadi data itu akan kami 
pantau. Kami koordinasi dengan 
pemerintah pusat, dengan gugus tugas 
pusat, dengan para pakar, para ahli, 
semuanya instansi atau unit terkait, dan 
semuanya akan kita putuskan bersama," 
tandasnya. 
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