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Berita tentang Ahok selalu membuat 
orang terkejut. Terkejut karena selama 
ini masyarakat tidak tahu ternyata di 
dalam pemerintahan BUMN 
pegawainya sendiri yang mafia. 
Terkejut karena selama ini enggak ada 
berita yang jelek jelek, di anggap 
semuanya baik baik saja. Terkejut 
karena hampir semua pejabat di 
Indonesia ternyata maling semua. 
Terkejut karena pertanyaannya, selama 
ini apa yang dikerjakan pejabat lainnya 
sebelum Ahok. Terkejut apakah 
Indonesia ini enggak ada orang yang 
jujur selain Ahok. Terkejut ternyata 
cuman Jokowi dan Ahok yang mau 
membuat Indonesia maju. Sisanya 
mungkin berani tapi takut dibongkar 

belangnya atau takut dilengserkan dari 
jabatannya. Harus angkat topi kepada 
Ahok karena berani bersuara lantang 
seperti itu. Sejatinya banyak orang yang 
berpikiran kritis, pintar dan berhati tulus 
seperti Ahok di negeri ini, tetapi 
sayangnya untuk masalah keberanian 
bersuara, sampai sekarang masih belum 
ada yang bisa menyaingi Ahok, 
menyamainya pun sepertinya susah. 
Untuk kesekian kalinya bumi Indonesia 
dibuat gonjang ganjing oleh keberanian 
seorang anak negeri yang sangat 
mencintai tanah airnya. Ahok ini adalah 
sosok yang sangat luar biasa dalam 
menjalankan tugas dan tanggung jawab 
dalam posisi yang dipercayakan 
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kepadanya. Di mata Ahok tak ada yang 
namanya abu-abu alias kompromi 
dengan ketidakbenaran. Benar katakan 
benar. Salah katakan salah. Titik. Itulah 
Ahok. Hal itu jugalah yang membuat 
banyak yang suka dan mendukung 
Ahok. Belakangan ini kita dihebohkan 
dengan pengakuan dan blak-blakan 
Ahok terkait tubuh BUMN khususnya 
Pertamina yang didalamnya masih ada 
permainan-permainan kotor. Padahal 
mereka tahu kalau Ahok masuk di 
pertamina, semua permainan yang dulu 
kotor harus diperbaiki atau diganti. Dari 
sini bisa kita simpulkan jika Ahok 
adalah sosok yang jujur dan 
pemberani. Sebenarnya selama ini 
sudah ada banyak yang tahu 
kebobrokan Pertamina. Sayangnya tak 
ada satupun yang berani bicara demi 
mengamankan posisi. Beda dengan 
Ahok. Bagi Ahok kejujuran adalah yang 
utama semahal apapun harga yang 
harus dibayar. Hidup enak, mapan dan 
terjamin sebagai Komut Pertamina tak 

bisa menghalangi Ahok untuk 
menyuarakan kebenaran demi Indonesia 
yang lebih baik lagi kedepannya. 
Resikonya jelas dipecat dan disingkirkan 
dari Pertamina. Bikin gaduh kata orang-
orang yang terusik kepentingan pribadi 
dan golongannya. Jika Ahok cuma 
mementingkan dirinya sendiri, Ahok pasti 
akan diam seperti pejabat-pejabat 
sebelumnya. Tapi itu berarti Ahok 
mengingkari hati nuraninya. Karena itulah 
Ahok tetap lantang bersuara apapun 
resikonya. Ahok sebenarnya sedang 
memberi kesempatan pada semua pihak 
terkait untuk berubah demi membenahi 
BUMN sesegera mungkin. Tunggu punya 
tunggu ternyata yang ditunggu tak bisa 
ditunggu. Ya sudah. Bongkar saja 
semuanya biar terang benderang. Dan 
mereka pikir mereka banyak dan mereka 
malah menantang Ahok dengan tidak 
mau merubah kebiasaan buruk mereka. 
Mereka menganggap masalah mereka 
sudah biasa karena sudah tradisi dan 
sudah beranak cucu. Jadi kalau mau 
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dihilangkan atau diganti susah. Mereka 
merasa kalau KKN itu sudah biasa. 
KKN merupakan hal yang umum, bukan 
suatu yang haram. Sudah bukan 
rahasia umum lagi kalau Ahok itu 
tukang reparasi, alias tukang bersih-
bersih di tubuh dan sektor-sektor 
pemerintah yang sudah dikenal dengan 
birokrasi yang bertele-tele, birokrasi 
KKN sehingga banyak perusahaan-
perusahaan Pemerintah atau sektor-
sektor Pemerintahan yang seharusnya 
bisa maju dan menjadi contoh 
pemerintahan yang bersih dan bebas 
dari korupsi. Ternyata BUMN menjadi 
ladang dan praktek KKN yang sangat 
merugikan rakyat Indonesia. Di institusi 
atau lembaga atau perusahaan mana 
pun Ahok diletakkan, kalau ada yang 
tidak beres, maka mulutnya tidak akan 
diam. Sudah jadi sifat Ahok tidak suka 
dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Dan sudah jadi kebiasaannya tidak mau 
menyembunyikan borok yang ada 
sekalipun itu ada di tempat dia bekerja 
saat itu. 14 September 2020, channel 
Youtube bernama POIN mengunggah 
video blak-blakan Ahok tentang borok 
Pertamina di mana dia menjabat 
sebagai komisaris utama. Dalam video 
berdurasi 6 menit 40 detik, Ahok 
mengumbar kritikan yang sangat pedas 
terhadap direksi Pertamina bahkan 
dalam kesempatan yang sama ia pun 
mengusulkan agar Kementerian BUMN 
dibubarkan saja. Ada beberapa hal 
menarik Ahok utarakan di channel itu, 
yaitu penilaian direksi oleh kementerian 
BUMN, pemilihan komisaris sebagai 
titipan dari beberapa kementerian, 
sistem penggajian yang menghabiskan 
dana, prioritas eksplorasi kilang minyak 
di dalam negeri, dan kebiasaan 
Pertamina yang suka berhutang untuk 
ekspansi ke luar negeri, dan BUMN lain 
yang juga main peras antar sesama 
BUMN. Ahok adalah orang yang 
sepertinya sangat alergi dengan 
praktek-praktek semacam ini baik dari 
keuangan ataupun pengelolaan kinerja. 
Bahwa direksi seringkali bermain-main 
dan melakukan lobi-lobi kepada 
Menteri, direksi yang sukanya sering 
utang. Angkanya serem loh. Bobrok 

semacam ini adalah bobrok yang harus 
dikoreksi dan harus disuarakan terus-
menerus agar mereka bisa tetap 
menjalankan program transparansi yang 
menjadi visi dari komisaris utama 
Pertamina Ahok, dengan konsisten. Ahok 
yang menjabat sebagai Komisaris Utama 
Pertamina sejak 22 November 2019, 
mengaku sering geleng-geleng kepala 
dengan berbagai kebijakan direksi 
Pertamina. Keputusan bisnis Pertamina 
seringkali tidak masuk akal dalam 
kalkulasi bisnis. Akibatnya, Pertamina 
harus menanggung utang yang 
jumlahnya cukup besar. Ahok 
mencontohkan, kebijakan manajemen 
Pertamina yang rajin mengakuisisi sumur 
minyak di luar negeri. Pembelian ladang 
minyak dilakukan dengan utang. “Sudah 
ngutang 16 miliar dolar AS, tiap kali 
otaknya minjam duit terus, saya sudah 
kesal ini. Minjam duit terus, mau akuisisi 
terus,” terang Ahok. Diungkapkan Ahok, 
selain secara hitungan bisnis kurang 
menguntungkan, Pertamina sebaiknya 
fokus mengeksplorasi ladang minyak di 
dalam negeri. “Saya bilang tidak berpikir 
untuk eksplorasi, kita masih punya 12 
cekungan yang berpotensi punya minyak, 
punya gas. Ngapain di luar negeri? Ini 
jangan-jangan ada komisi ini, beli-beli 
minyak ini,” ucap Ahok. Jengkel soal 
kilang minyak, pria yang juga dipanggil 
BTP ini kemudian berujar, contoh 
temuannya yang lain soal 
ketidakefisienan Pertamina yakni soal 
pembangunan kilang minyak. Dirinya 
masih meminta penjelasan kenapa 
banyak kilang baru yang belum juga 
dibangun. Padahal, lanjut dia, sudah ada 
beberapa investor yang serius patungan 
bisnis dengan Pertamina. “Makanya nanti 
saya mau rapat penting soal kilang. 
Berapa investor yang sudah nawarin mau 
kerja sama kalian diemin? Terus sudah 
ditawari kenapa ditolak? Terus kenapa 
kerja seperti ini? Saya lagi mau audit,” 
ujar Ahok. Ahok membeberkan kalau 
posisinya di Pertamina juga seringkali 
dipermasalahkan. Alasannya, karena 
keberadaannya mengganggu 
keharmonisan dalam perusahaan. “Cuma 
saya emosi juga kemarin. Mereka lagi 
mancing saya emosi. Kalau saya emosi, 
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mereka akan lapor Presiden apa? 
Ahok mengganggu keharmonisan,” 
kata dia lagi. Dulu sebelum ada Ahok 
enggak ada ribut ribut. Soalnya dulu 
pimpinan yang bersih takut bongkar ini 
semua. Karena mereka takut 
dilengserkan. Banyak praktik tata 
kelola Pertamina yang menurutnya 
sangat tidak efisien. Mantan Bupati 
Belitung Timur ini menyinggung soal 
gaji di Pertamina yang menurutnya 
tidak masuk akal dalam pengelolaan 
perusahaan. Dia menemukan, seorang 
pejabat Pertamina masih menerima 
gaji meskipun jelas-jelas sudah dicopot 
dari jabatannya. “Tapi, masa (jabatan) 
dicopot gaji masih sama. Alasannya 
karena orang lama. Ya harusnya gaji 
mengikuti jabatan anda kan. Mereka 
bikin gaji pokok gede semua. Jadi 
bayangin gaji sekian tahun gaji pokok 
bisa Rp 75 juta. Dicopot, gak ada 
kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja 
nih,” tukas Ahok. Contoh lain, lanjut 
Ahok, jabatan direksi maupun 
komisaris sangat kental dengan lobi-
lobi politis dan bagi-bagi jabatan. “Dia 
ganti direktur pun bisa tanpa kasih 
tahu saya, saya sempat marah-marah 
juga, jadi direksi-direksi semua 

mainnya lobinya ke menteri karena yang 
menentukan menteri. Komisaris pun rata-
rata titipan kementerian-kementerian,” 
kata Ahok. Ahok mengaku memotong 
jalur birokrasi dalam tubuh Pertamina. 
Kata dia, jika dulu mau naik pangkat di 
Pertamina, harus melalui syarat yang 
disebut Pertamina Level Reference. Dia 
mencontohkan, agar pegawai Pertamina 
bisa menikmati jawaban Senior Vice 
President, orang itu harus 20 tahun ke 
atas. "Saya potong sekarang. Semua 
harus lelang terbuka," lanjut Ahok. Ahok 
juga menceritakan masalah peruri atau 
Perusahaan Umum Percetakan Uang 
Republik Indonesia yang asal buka harga 
dengan pertamina masalah tanda tangan. 
Ahok akan merubah sekarang jangan 
pakai fisik tetapi pindah ke tanda tangan 
digital. Kekesalan Ahok ini karena Peruri 
yang juga merupakan BUMN meminta 
dana sebesar Rp 500 miliar untuk proyek 
digitalisasi paperless. "Sekarang saya 
lagi paksakan tanda tangan digital. Tapi 
Peruri masa minta Rp 500 miliar untuk 
proses paperless di kantor Pertamina, itu 
BUMN juga," kata Ahok. Ahok geram, 
kemudian mengatakan dengan nominal 
pengadaan proyek sebesar itu, Peruri 
tidak perlu lagi melaksanakan tugasnya 
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dalam beberapa tahun ke depan. Dia 
juga menggambarkan Peruri sebagai 
ular piton dan ular sanca. "Itu sama aja 
udah dapet Pertamina enggak mau 
kerja lagi, tidur sepuluh tahun, jadi ular 
sanca, ular piton saya bilang," katanya. 
Lebih lanjut Ahok menyebutkan, proyek 
digitalisasi seharusnya bisa dilakukan 
dengan biaya yang jauh lebih rendah. 
"Itu kan enggak masuk akal seperti ini, 
Anda Peruri sudah dapat Rp 10 miliar, 
Rp 20 miliar sudah bagus," ucapnya. 
Karena hal-hal seperti itulah kemudian 
Ahok mengusulkan Kementerian BUMN 
ini dibubarkan saja, karena tata kelola 
di banyak perusahaan negara termasuk 
Pertamina jauh dari kata efisien. Ia 
berpendapat pengelolaan perusahaan-
perusahaan lain BUMN pun mungkin 
sama saja dengan Pertamina yang 
penuh intrik jauh dari tata kelola 
perusahaan yang baik karena ada 
unsur politis di dalamnya. Ahok 
kemudian merujuk pada Temasek 
Perusahaan yang mengelola 
perusahaan negara milik Singapura, 
yang memang pengelolaannya 
dijalankan secara profesional tanpa 

unsur politis di dalamnya. "Harusnya 
Kementerian BUMN dibubarkan. Kita 
membangun semacam Temasek, yah 
Indonesia Incorporation gitu lah" ujar 
Ahok. Sebenarnya harapan Ahok untuk 
membangun Indonesia Incorporation ala 
Temasek  itu sudah ada sejak pertama 
kali Kementerian BUMN didirikan 
pemerintah. Kala itu Menteri BUMN 
pertama Tanri Abeng mengusulkan arah 
Kementerian BUMN itu akan menjadi 
semacam Indonesia Incorporation, 
Kementerian BUMN keberadaannya 
hanya sementara sebagai jembatan 
menuju Indonesia Inc. Waktu berlalu, 
Menteri berganti sepertinya arah menuju 
Indonesia Incorporation naik turun. 
Terakhir saat Menteri BUMN dijabat oleh 
Rini Soewandi pathway menjadikan 
Kementerian BUMN nantinya akan 
menjadi super holding ala Temasek sudah 
terlihat jelas. Walaupun dalam 
pelaksanaannya masih kedodoran karena 
berbagai sebab termasuk ada unsur 
politik kekuasaan di dalamnya. Hal itu 
terjadi karena ada banyak pihak yang 
sudah sangat nyaman dengan kondisi 
perusahaan negara yang tak terkelola 
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dengan baik, akhirnya resistensinya 
menjadi sangat besar karena ada 
kepentingan yang terganggu. Ketika 
Erick Thohir masuk menggantikan Rini 
sebagai Menteri BUMN, pengelolaan 
perusahaan milik negara ini agak 
berbeda. Ia kelihatannya membenahi 
dari dasar dulu, jadi setiap BUMN ia 
telisik kemudian diperbaiki, jika tak 
kunjung bisa diperbaiki ia likuidasi atau 
di merger dengan BUMN sejenisnya. 
Namun, Eric tak pernah lagi 
menyinggung masalah superholding, 
dalam prakteknya ia membentuk 
kluster-kluster yang lebih kecil yang 
diawasi oleh pejabat setingkat direktur 
di Kementerian BUMN dan direktur 
direktur tersebut diawasi oleh dua Wakil 
Menterinya yang dibagi sesuai sektor 
usahanya. Nah, ungkapan Ahok 
mungkin bisa menjadi otokritik bagi 
Kementerian BUMN untuk bergegas 
lebih cepat dan tegas lagi dalam 
memperbaiki tata kelola di perusahaan-
perusahaan pelat merah ini. Mungkin 
Ahok tak akan berhenti sampai disini, 
dalam mengungkap kebobrokan di 
Pertamina yang memang sudah 
menahun, dan imbasnya akan terasa 
langsung ke Kementerian BUMN. Ahok 
di Pertamina menjunjung transparansi 
dan menjamin profesionalitas yang 
akan dikerjakan. Keberadaan orang ini 
memberikan sebuah harapan baru bagi 
majunya perusahaan Pertamina. 
Mungkin secara kekuasaan atau 
pengaruh. Pengaruh Ahok tidak bisa 
besar seperti di DKI Jakarta. Karena di 
atasnya masih ada Erick Thohir. Akan 
tetapi, dia memiliki sebuah pandangan 
dan juga visi yang tidak pernah 
berubah, yakni kejujuran, transparansi 
serta profesionalitas yang harus 
dikerjakan di tempat dia berada. 
Transparansi sangat menjadi hal yang 
krusial karena bicara tentang 
perusahaan besar seperti Pertamina 
butuh diawasi betul-betul. Karena uang 
yang mereka kelola, merupakan nilai 
uang yang sangat besar dan 
dipercayakan untuk menjadi 
perusahaan yang mendominasi 
ketersediaan minyak dan gas di 
Indonesia. Di dalam prinsip-prinsip yang 

baik ini, kita melihat bahwa Ahok menjadi 
orang yang tentu akan disorot oleh media. 
Meski dia sudah bukan jadi gubernur, dia 
tetap saja bersinar dan memberikan 
dampak yang positif bagi perusahaan 
dimana ia ditempatkan. Orang-orang 
Pertamina pun sempat menolak Ahok, 
khususnya ketua dari serikat pekerja. 
Kinerja Ahok di bawah pimpinan Erick 
Thohir, harus diakui sangat mentereng 
dan moncer. Sebagai masyarakat awam 
yang selama ini tidak tahu menahu soal 
pengelolaan Badan-badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), tentu menyambut baik 
dan memberikan apresiasi yang setinggi-
tinggi kepada seorang Ahok. Selama ini 
belum pernah terjadi. Apa yang didapati 
Ahok, mungkin saja dapat dijadikan oleh 
kita yang bodoh ini sebagai salah satu 
jawaban, mengapa usaha-usaha yang 
dimiliki oleh negara tercinta ini terus 
merugi. Bukan suatu rahasia besar lagi di 
Indonesia ini, terutama dalam hal lobi-
melobi di antara para pejabat yang hasil 
akhirnya adalah uang. Jauh sebelumnya, 
mereka yang dipercaya untuk mengelola 
kekayaan negeri ini, sepertinya tidak 
tersentuh oleh siapapun dan apapun 
sehingga sepak terjang mereka tertutup 
rapat bagi masyarakat umum. Maka, 
keberanian seorang Ahok untuk 
menggebrak dan merobohkan dinding-
dinding yang selama ini menutupi aib para 
pejabat BUMN itu, harus didukung. 
Rakyat Indonesia membutuhkan 
keterbukaan dan kejujuran dari para 
pejabat negara terutama mereka yang 
bekerja untuk menggali dan mengolah 
kekayaan bangsa ini untuk kepentingan 
orang banyak. Cerita di atas adalah 
gambaran borok Pertamina yang 
diungkap Ahok. Jika potret buruk 
Pertamina tidak diubah maka Pertamina 
hanya akan jadi santapan orang-orang 
rakus. Manfaat Pertamina yang BUMN ini 
harusnya bisa berpartisipasi mengisi kas 
negara dan meningkatkan perekonomian 
negara. Sebagai orang awam menilai 
keuntungan Pertamina cukup tinggi. 
Kenapa? Ya sebagian besar pemasok 
bahan bakar adalah Pertamina. 
Masyarakat tiap hari isi bensin 
kebanyakan juga dari Pertamina dan lain 
sebagainya. Tapi apa kenyataannya dulu 
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pertamina selalu rugi. Kalau Pertamina 
tidak perform, kan percuma. Nah, yang 
apa yang akan dilakukan Ahok itu, hal 
yang biasa. Lha orang korupsi kok 
dibiarkan. Ahok marah, meradang, 
jengkel, itu hal yang biasa. Memang 
tipikal Ahok dari dulu seperti itu. 
Cenderung meledak-ledak. Jadi ya tak 
ada yang baru. Kalau enggak mau 
dimarahi harusnya ya jangan KKN. Gitu 
aja kok repot. Jadi jangan heran kalau 
keadaan menjadi seperti sekarang ini, 
memang karakter Ahok seperti itu, 
yang bisa menenangkan dia hanyalah 
kejujuran dan transparansi. Tetapi 
ketika kejujuran dan transparansi tak 
dia dapatkan di tempatnya, maka 
sudah pasti dia akan teriak. Yang 
ditunggu saat ini adalah Ahok menjadi 
bagian penting untuk menyehatkan 
Pertamina. Ahok memang tipe orang 
yang suka ceplas ceplos kalau sedang 
berbicara, atau mengeluarkan 
pernyataan. Begitulah Ahok. Di dalam 
peraturan di Pertamina, apakah salah 
bila seorang Komut berkomentar soal 
keburukan di Pertamina itu sendiri?. 
Kalau itu sebuah kebenaran apakah 
salah?. Bukankah seorang Komut 
memang butuh memperbaiki Pertamina 
dengan segala kemampuannya?. 
Kalau seandainya Ahok berkata tidak 
benar tentang Pertamina maka kita 
sepakat beliau harus diberi sanksi. Bisa 
jadi Ahok berkata demikian agar 
Menteri BUMN dan Presiden Jokowi 
tahu sebenarnya begitulah masalah 
internal Pertamina yang harus sama-
sama diselesaikan. Kalau memang hal 
itu benar maka Menteri BUMN bisa 
ambil bagian untuk menyelesaikan dan 
memberi solusi. Apa yang dilakukan 
oleh Ahok adalah sebagai 
pertanggungjawaban dirinya sebagai 
Komisaris Utama Pertamina. Seorang 
Komisaris tugasnya memang 
mengawas kinerja dari direksi. Jadi, 
tidak salah jika Ahok mengkritisi direksi 
Pertamina. Karena itu memang 
tugasnya sebagai Komisaris Utama 
Pertamina. Namun sayangnya, buka-
bukaan Ahok mengenai aib Pertamina 
tersebut membuat gerah sebagian 
orang. Salah satunya adalah politisi 

Gerindra Andre Rosiade. Bahkan Andre 
meminta Presiden Jokowi mencopot 
Ahok sebagai Komisaris Utama 
Pertamina karena membikin gaduh. “Pak 
Presiden @jokowi yg sy hormati, setelah 
melihat kinerja & perilaku saudara 
@basuki_btp sbg Komut @pertamina . 
Sy usulkan ke pak @jokowi & pak 
Menteri @erickthohir utk mencopot 
saudara BTP dr jabatannya karena 
menimbulkan kegaduhan dan Kinerja yg 
bersangkutan juga biasa2 saja.” Kicau 
Andre di akun Twitternya. Kita pun 
bertanya-tanya ada apa dengan Andre 
Rosiade? Kenapa Andre sampai 
kebakaran jenggot begitu? Bukankah 
yang dibongkar aibnya itu Pertamina dan 
bukan DPR yang mana Andre sebagai 
salah satu anggota perwakilan rakyat di 
situ. Jika Ahok mengkritik kinerja DPR 
mungkin Andre boleh tersinggung. Tetapi 
Ahok hanya mengkritik perusahaan di 
mana dirinya sebagai pengawas 
perusahaan, kenapa Andre justru 
bersuara nyaring? Padahal Andre tidak 
ada urusannya dengan Pertamina?. 
Apakah Andre Rosiade yang sudah 
bercokol lama sebagai mitra Pertamina, 
tahu tentang apa yang menjadi 
kegelisahan Ahok? Dari gelagat yang 
terbaca selama ini, seharusnya Andre 
dan kawan-kawan di Komisi VI bisa 
menebak, kenapa banyak proyek di 
Pertamina yang tak kunjung berjalan. 
Sangat mungkin ada tangan-tangan tak 
terlihat, sehingga proyek itu tak boleh 
berjalan mulus, sehingga urusan bagi-
bagi rejeki yang sudah menjadi rahasia 
umum, sebagai buah dari permufakatan 
pembelian minyak dari makelar, terus 
berjalan. Ini artinya, banyak pihak yang 
ingin menggerus keuangan negara 
dengan cara kotor. Tidakkah Andre 
menyadari, bahwa kontroversi yang 
muncul dari seorang Ahok, terlepas 
masalah besar atau kecil, akan selalu 
menarik perhatian luas. Jadi mari kita 
biarkan saja wacana yang dilontarkan 
Ahok sebagai pejabat publik, mengalir 
sejauh berdasarkan fakta dan demi 
menegakkan transparansi. Kalaupun 
akan dianggap sebagai kegaduhan, 
sangatlah tergantung dari mana kita 
melihatnya. Hanya Andre Rosiade sendiri 
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situ. Jika Ahok mengkritik kinerja DPR 
mungkin Andre boleh tersinggung. Tetapi 
Ahok hanya mengkritik perusahaan di 
mana dirinya sebagai pengawas 
perusahaan, kenapa Andre justru 
bersuara nyaring? Padahal Andre tidak 
ada urusannya dengan Pertamina?. 
Apakah Andre Rosiade yang sudah 
bercokol lama sebagai mitra Pertamina, 
tahu tentang apa yang menjadi 
kegelisahan Ahok? Dari gelagat yang 
terbaca selama ini, seharusnya Andre 
dan kawan-kawan di Komisi VI bisa 
menebak, kenapa banyak proyek di 
Pertamina yang tak kunjung berjalan. 
Sangat mungkin ada tangan-tangan tak 
terlihat, sehingga proyek itu tak boleh 
berjalan mulus, sehingga urusan bagi-
bagi rejeki yang sudah menjadi rahasia 
umum, sebagai buah dari permufakatan 
pembelian minyak dari makelar, terus 
berjalan. Ini artinya, banyak pihak yang 
ingin menggerus keuangan negara 
dengan cara kotor. Tidakkah Andre 
menyadari, bahwa kontroversi yang 
muncul dari seorang Ahok, terlepas 
masalah besar atau kecil, akan selalu 
menarik perhatian luas. Jadi mari kita 
biarkan saja wacana yang dilontarkan 
Ahok sebagai pejabat publik, mengalir 
sejauh berdasarkan fakta dan demi 
menegakkan transparansi. Kalaupun 
akan dianggap sebagai kegaduhan, 
sangatlah tergantung dari mana kita 
melihatnya. Hanya Andre Rosiade sendiri 
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barangkali yang merasa gerah dengan 
pernyataan Ahok, barangkali karena 
ada counterpartnya di BUMN yang 
merasa tersinggung dengan atraksi 
sang Komut? Kalau Andre di bagian 
pernyataannya meminta fakta kinerja 
Ahok selama menjadi Komut, rasanya 
di sana ada kegetiran. Barangkali 
Andre mengira kinerja seorang Komut 
diukur dari performansi di sektor-sektor 
yang skalanya sempit, semisal 
pembangunan kilang atau membuka 
ladang eksplorasi baru. Kalau rapornya 
hanya terbatas seperti itu, rasanya 
Ahok harus didegradasi menjadi 
direktur saja, karena urusan-urusan itu 
telah didelegasikan habis kepada 
manajemen di bawah. Sementera 
urusan Komisaris adalah meliputi 

pengawasan yang lebih luas. Sangat 
bias jika Andre ingin melihat kinerja 
Ahok hanya dari seberapa sering 
melakukan kunjungan ke daerah. Lucu 
juga ketika kita membaca, Andre ingin 
mendapat data tentang seberapa sering 
Ahok melakukan kunjungan kerja. Dan 
diungkitnya pula, kunjungan Ahok hanya 
dilakukan ketika mendampingi Presiden. 
Lalu ketika seorang Komut tidak 
melakukan kunjungan yang lebih sering, 
maka Andre pun menyimpulkan, tak ada 
lagi prestasi yang bisa ditorehkan oleh 
seorang Ahok. Kalau Andre memahami 
manajemen mutakhir, mungkin dia tak 
akan mudah mengeluarkan pernyataan 
seperti itu. Komisaris itu tidak memiliki 
wilayah kerja sebagaimana Andre 
melihatnya, melainkan bertugas dan 

melakukan pengawasan dengan 
iktikad baik dan kehati-hatian untuk 
kepentingan perseroan dan sesuai 
dengan maksud dan tujuan perseroan;

Kalau Andre Rosiade menganggap 
Ahok berwenang dalam wilayah 
eksekutif, berarti dia telah salah 
menilai. Dan tampaknya kesalahan 
persepsi seperti itu adalah hal lumrah 
terjadi di kalangan anggota dewan. 
Harap Tahu sama tahu saja, para yang 
mulia di sana sudah cukup berbekal 
suara vokal dan kritis, meskipun tidak 
memahami secara utuh definisi dan 
penafsiran bunyi Undang-undang, 
mereka tak akan peduli. Terlalu detail 
dan rumit bagi mereka untuk 
merelasikan semua narasi dengan 
aturan yang berlaku. Sangat wajar jika 
seorang anggota dewan, kerap 
mengangkat isu yang jauh dari wilayah 
kewenangannya. Contohnya seperti 
yang dituntut kepada seorang Ahok 
tadi, ketika Ahok hanya melakukan 
kunjungan kerja secara terbatas, dan 
tidak ada jejak lainnya di tempat lain, 
maka hal itu sudah cukup baginya, 
untuk menilai prestasi Ahok datar-datar 
saja. Ahok pasti paham, segesit dan 
selincah apapun ketika dia menjabat 
Gubernur Jakarta, caranya bekerja 
sebagai Komut tak akan sama, dan 
bahkan dia berada di Pertamina sudah 
cukup mengandalkan rekam jejaknya 
sebagai politisi. Bukankah dengan 
disebutnya nama Ahok saja, ketika 
Menteri BUMN mengganti jajaran 
Komisaris, sudah cukup membuat 
banyak kalangan riuh rendah? Adapun 
soal pernyataan yang dianggap 
kontroversial oleh Andre, tentu saja 
harus dilihat dari sudut yang tepat. 
Kapasitasnya sebagai Komisaris 
Utama, harus juga diperhatikan, 
kecuali jika Ahok berteriak soal 

Tidak mempunyai kepentingan pribadi 
baik langsung maupun tidak langsung 
atas tindakan pengurusan direksi yang 
mengakibatkan kerugian; dan

bertanggungjawab sesuai Undang-
undang Perseroan :

memberikan nasihat kepada direksi 
untuk mencegah timbul atau 
berlanjutnya kerugian tersebut.

penyimpangan di perusahaan lain, 
persoalannya pasti berbeda. Sejauh 
masih menjadi wilayahnya sebagai 
Komut, apa salahnya dia membongkar 
aib perusahaan yang dinaunginya? 
Kecuali jika dia melakukan 
pembohongan publik, bolehlah Andre 
menuduhnya tidak kapabel. Kalau 
memang di BUMN ada boroknya ya 
sekalian diungkap. Jangan disimpan 
apalagi didiamkan lama-lama. Nanti 
kalau sudah bangkrut atau kritis baru 
sibuk. Sudah terlambat, dan pemerintah 
yang kena getahnya. Ujung-ujungnya 
habis duit lagi untuk menyelamatkan 
BUMN tersebut. Memperbaiki dari awal 
lebih baik daripada terlambat. Ambillah 
contoh kasus yang Ahok bongkar, soal 
penggajian mantan dirut yang tetap 
padahal jabatan sudah berubah. 
Harusnya Andre mengapresiasi Ahok 
yang sampai mengawasi hal-hal 
pemborosan seperti itu. Mana ada kita 
dengar selama ini komisaris 
membongkar pemborosan melalui 
penggajian di BUMN? Anggota DPR pun 
sepertinya tidak tahu apa-apa mengenai 
pemborosan tersebut. Kalau benar Andre 
perhatian terhadap kemajuan Pertamina, 
dukung Ahok untuk membongkar semua 
borok perusahaan negara itu. Kecuali 
Andre akan rugi kalau borok itu 
dibongkar, maka dengan segala upaya 
dia akan mengusahakan Ahok dicopot 
dari jabatannya sebagai komisaris utama 
Pertamina. Justru sebagai DPR 
seharusnya Andre berterima kasih ke 
Ahok karena sudah membongkar borok 
Pertamina ke publik. Sebab selama ini 
yang kita lihat tidak ada masalah di 
internal Pertamina. Sekarang kita baru 
mengerti, kalau pertamina dalamnya ada 
mafianya. DPR juga tidak pernah 
menemukan ada kejanggalan di 
penggajian, prioritas, dan pengangkatan 
direksi. Maka munculnya Ahok 
seharusnya membuka mata Andre 
bahwa BUMN kesayangan pemerintah 
itu ternyata punya borok. Kok malah 
Andre meminta Ahok dicopot? Logikanya 
di mana? Soal bikin gaduh, Andre juga 
sudah pernah bikin gaduh dengan sok-
sok gaya jadi pahlawan penggerebekan 
PSK.. ehh masih ingat kan……Apakah si 
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Andre mengira kinerja seorang Komut 
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hanya terbatas seperti itu, rasanya 
Ahok harus didegradasi menjadi 
direktur saja, karena urusan-urusan itu 
telah didelegasikan habis kepada 
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urusan Komisaris adalah meliputi 

pengawasan yang lebih luas. Sangat 
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diungkitnya pula, kunjungan Ahok hanya 
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Lalu ketika seorang Komut tidak 
melakukan kunjungan yang lebih sering, 
maka Andre pun menyimpulkan, tak ada 
lagi prestasi yang bisa ditorehkan oleh 
seorang Ahok. Kalau Andre memahami 
manajemen mutakhir, mungkin dia tak 
akan mudah mengeluarkan pernyataan 
seperti itu. Komisaris itu tidak memiliki 
wilayah kerja sebagaimana Andre 
melihatnya, melainkan bertugas dan 

melakukan pengawasan dengan 
iktikad baik dan kehati-hatian untuk 
kepentingan perseroan dan sesuai 
dengan maksud dan tujuan perseroan;
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Ahok berwenang dalam wilayah 
eksekutif, berarti dia telah salah 
menilai. Dan tampaknya kesalahan 
persepsi seperti itu adalah hal lumrah 
terjadi di kalangan anggota dewan. 
Harap Tahu sama tahu saja, para yang 
mulia di sana sudah cukup berbekal 
suara vokal dan kritis, meskipun tidak 
memahami secara utuh definisi dan 
penafsiran bunyi Undang-undang, 
mereka tak akan peduli. Terlalu detail 
dan rumit bagi mereka untuk 
merelasikan semua narasi dengan 
aturan yang berlaku. Sangat wajar jika 
seorang anggota dewan, kerap 
mengangkat isu yang jauh dari wilayah 
kewenangannya. Contohnya seperti 
yang dituntut kepada seorang Ahok 
tadi, ketika Ahok hanya melakukan 
kunjungan kerja secara terbatas, dan 
tidak ada jejak lainnya di tempat lain, 
maka hal itu sudah cukup baginya, 
untuk menilai prestasi Ahok datar-datar 
saja. Ahok pasti paham, segesit dan 
selincah apapun ketika dia menjabat 
Gubernur Jakarta, caranya bekerja 
sebagai Komut tak akan sama, dan 
bahkan dia berada di Pertamina sudah 
cukup mengandalkan rekam jejaknya 
sebagai politisi. Bukankah dengan 
disebutnya nama Ahok saja, ketika 
Menteri BUMN mengganti jajaran 
Komisaris, sudah cukup membuat 
banyak kalangan riuh rendah? Adapun 
soal pernyataan yang dianggap 
kontroversial oleh Andre, tentu saja 
harus dilihat dari sudut yang tepat. 
Kapasitasnya sebagai Komisaris 
Utama, harus juga diperhatikan, 
kecuali jika Ahok berteriak soal 
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padahal jabatan sudah berubah. 
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membongkar pemborosan melalui 
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sepertinya tidak tahu apa-apa mengenai 
pemborosan tersebut. Kalau benar Andre 
perhatian terhadap kemajuan Pertamina, 
dukung Ahok untuk membongkar semua 
borok perusahaan negara itu. Kecuali 
Andre akan rugi kalau borok itu 
dibongkar, maka dengan segala upaya 
dia akan mengusahakan Ahok dicopot 
dari jabatannya sebagai komisaris utama 
Pertamina. Justru sebagai DPR 
seharusnya Andre berterima kasih ke 
Ahok karena sudah membongkar borok 
Pertamina ke publik. Sebab selama ini 
yang kita lihat tidak ada masalah di 
internal Pertamina. Sekarang kita baru 
mengerti, kalau pertamina dalamnya ada 
mafianya. DPR juga tidak pernah 
menemukan ada kejanggalan di 
penggajian, prioritas, dan pengangkatan 
direksi. Maka munculnya Ahok 
seharusnya membuka mata Andre 
bahwa BUMN kesayangan pemerintah 
itu ternyata punya borok. Kok malah 
Andre meminta Ahok dicopot? Logikanya 
di mana? Soal bikin gaduh, Andre juga 
sudah pernah bikin gaduh dengan sok-
sok gaya jadi pahlawan penggerebekan 
PSK.. ehh masih ingat kan……Apakah si 
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andre botak ini lupa kalau dia pernah 
buat kegaduhan dengan menjebak PSK 
yang dia pesan sendiri? Dan 
kemampuan si andre botak ini hanyalah 
itu menangkap PSK. Karena hanya itu 
kemampuan Andre enggak ada yang 
lain. Dia itu anggota DPR, tapi ikut 
grebek PSK? Apa masuk akal? Jangan-
jangan mau cari muka biar dibilang 
hebat dan dianggap pahlawan? Coba 
tanya ke publik, lebih bagus mana, Ahok 
bikin gaduh karena membongkar 
bobroknya Pertamina atau Andre yang 
bikin gaduh soal penggerebekan. 
Seharusnya Andre jangan jadi DPR. 
Buka saja sekolah semacam detektif 
untuk menangkap PKS. Jadi nanti 
iklannya “ Kalau mau nangkap PKS 
panggil Andre” Urusan menjebak PSK, 
Andre Rosiade ahlinya. Ngaca dulu deh 
sebelum sok meminta orang lain 

dipecat. Bukankah seharusnya dia yang 
dipecat saja karena sama sekali tidak ada 
manfaatnya? Dengan dibongkarnya 
kebobrokan Pertamina secara blak-blakan 
oleh Ahok, itu artinya Ahok sedang 
memberikan dua pilihan pada Erick. 
Cuma 2 pilihan yang diberikan yaitu 
membenahi BUMN kearah yang lebih baik 
atau memecat Ahok??? Benar atau 
salah!!! Hitam atau putih!!! Ini jelas 
simalakama bagi Erick. 
Membenahi BUMN berarti Erick sudah tak 
bisa bertindak semau gue lagi di 
Pertamina. Sebab salah satu point yang 
dibongkar Ahok adalah tentang direksi 
yang punya hobi melobi menteri. Dan itu 
yang dimaksud menteri oleh Ahok, itu 
bosnya Ahok sendiri yaitu Erick Thohir.  
Sekarang Erick hanya menghadapi dua 
pilihan saja. Yah cuman dua yaitu :
Pilihan pertama, yaitu Erick harus 

membongkar semuanya dan 
mereformasi seluruh tubuh BUMN. 
Kalau akhirnya Erick melakukan ini, 
yakin bahwa masih ada harapan di 
dalam tubuh BUMN untuk maju. 
Selama Erick tidak ada beban 
seharusnya ini bukan masalah bagi 
Erick. Tapi jika Erick punya hutang budi 
kepada orang orang di BUMN maka dia 
bisa dikeroyok atau dibongkar 
kebusukannya oleh orang BUMN 
sendiri. Pilihan kedua, yaitu Erick mau 
tidak mau harus membungkam orang 
jujur seperti Ahok. Tahu sendiri kan, 
kalau Ahok dibungkam pasti teriak. 
Jalan satu satunya yaitu dipecat. Nah 
kalau Erick memberhentikan Ahok, bisa 
bisa erick sendiri yang diganti atau 
dipecat sama Jokowi. Kalau Erick 
sampai dipecat, Erick yang pengusaha 
bisa jatuh saham saham yang di 
perusahaannya. Sebagai pengusaha 
kalau dipecat bisa bisa enggak 
dipercaya lagi. Dan itu resikonya lebih 
besar lagi. Sama Saja sekalian Bunuh 
Diri.Betul-betul brilian, kejujuran Ahok 
bisa memaksa orang either do good or 
bad. Ahok ini seperti pedang bermata 
dua. Inilah ciri pedang bermata dua. 
Dipecat salah enggak dipecat erick bisa 
dibongkar kebusukannya. Benar-benar 
sulit kan? Kita akan menunggu Erick 
Thohir akan memilih yang mana? 
Selama ini kita melihat Erick Thohir 
sepertinya disibukkan dengan kasus-
kasus korupsi ataupun kasus-kasus 
terkait tentang pengelolaan uang di 
tubuh bumi lainnya yakni Jiwasraya. 
Keberadaan Ahok ini memang menjadi 
pedang bermata dua yang memisahkan 
antara salah dan benar dan membuat 
orang menjadi tidak bisa berdalih. Saat 
ini pilihan Erick Thohir hanya dua. 
Betul-betul hanya dua. Erick, sahabat 
Sandiaga ini sedang diuji ketulusannya. 
Tapi tak pernah ada kata terlambat 
untuk memperbaiki. Jika Erick siap 
berbenah, Ahok pun siap mendampingi 
untuk menciptakan Pertamina, BUMN 
dan Indonesia yang semakin baik tak 
kalah dengan negara-negara besar 
lainnya di dunia. Jika memecat Ahok 
jelas lebih parah lagi. Dengan memecat 
Ahok membuktikan Erick memang Salam Ahoker.

brengsek sebrengsek keadaan Pertamina 
pada khususnya dan BUMN pada 
umumnya saat ini. Bola api sudah 
digulirkan oleh Ahok dengan gagah 
berani. Keputusan ada di tangan Erick 
saat ini. Maukah Erick serius membenahi 
BUMN??? Atau beranikah Erick memecat 
Ahok??? Meremehkan Ahok adalah 
sesuatu yang sangat fatal. Erick 
seharusnya sudah tahu ini sejak detik 
pertama Ahok masuk bergabung di 
Pertamina. Ahok tak bisa dibungkam oleh 
apapun. Jangankan cuma dibungkam 
dengan jabatan dengan segala fasilitas 
mewahnya. Dibungkam dengan penjara 
bahkan kematian pun takkan bisa 
menghentikan Ahok menyuarakan 
kebenaran, keadilan dan 
perikemanusiaan. Itulah Basuki Tjahaja 
Purnama. Jadi besar harapan dari rakyat 
Indonesia kepada Ahok untuk 
mereformasi birokrasi dan juga jalannya 
perusahaan milik negara ini. Indonesia 
bisa maju dan kita yakin bahwa di dalam 
kedaulatan energi Pertamina ini, bisa 
memberikan kontribusi terbaik bagi 
bangsa dan negara ini. Kita tunggu saja 
apa yang menjadi langkah dari atasan Pak 
Ahok karena Ahok sudah membongkar 
apa yang menjadi kecacatan yang 
menahun dan juga sudah bertradisi di 
tubuh BUMN sepertinya. Kalau kata 
pepatah dari Confucius Ahok seperti tidak 
sedang melakukan apa-apa namun dia 
sedang melakukan sesuatu yang tak bisa 
dibatalkan. Doing nothing yet nothing 
undone. Buat bapak Ahok bongkar terus 
kebobrokan Pertamina. Selama ini kita 
tidak tahu ternyata mafia orang dalam 
yang terus menggerogoti hasil kekayaan 
minyak kita. Ahok telah mencabut 
pedangnya..jika pedang sudah dicabut, 
tebas tanpa pilih bulu termasuk atas dan 
bawah. Pilihannya.. terus menebas atau 
pedang di sarung kan kembali. Ingat 
Dipecat bukan akhir karir hidup, Di penjara 
juga bukan akhir tempat hidup, MATI 
hanya Tuhan yang menentukan. Maju 
terus Bapak Ahok, bongkar semua 
kebusukan yang ada. Buka mata rakyat 
apa yang sebenarnya terjadi di dalam 
tubuh BUMN. Sesuai namamu BTP 
Bongkar Terus Pertamina. 
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andre botak ini lupa kalau dia pernah 
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lain. Dia itu anggota DPR, tapi ikut 
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bikin gaduh soal penggerebekan. 
Seharusnya Andre jangan jadi DPR. 
Buka saja sekolah semacam detektif 
untuk menangkap PKS. Jadi nanti 
iklannya “ Kalau mau nangkap PKS 
panggil Andre” Urusan menjebak PSK, 
Andre Rosiade ahlinya. Ngaca dulu deh 
sebelum sok meminta orang lain 

dipecat. Bukankah seharusnya dia yang 
dipecat saja karena sama sekali tidak ada 
manfaatnya? Dengan dibongkarnya 
kebobrokan Pertamina secara blak-blakan 
oleh Ahok, itu artinya Ahok sedang 
memberikan dua pilihan pada Erick. 
Cuma 2 pilihan yang diberikan yaitu 
membenahi BUMN kearah yang lebih baik 
atau memecat Ahok??? Benar atau 
salah!!! Hitam atau putih!!! Ini jelas 
simalakama bagi Erick. 
Membenahi BUMN berarti Erick sudah tak 
bisa bertindak semau gue lagi di 
Pertamina. Sebab salah satu point yang 
dibongkar Ahok adalah tentang direksi 
yang punya hobi melobi menteri. Dan itu 
yang dimaksud menteri oleh Ahok, itu 
bosnya Ahok sendiri yaitu Erick Thohir.  
Sekarang Erick hanya menghadapi dua 
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bersambung hari Minggu

Pencegahan akan 
dilakukan hingga 
Bambang 
membayar utang 
tersebut ke 
pemerintah."Secar
a umum 
pencegahan 
dilakukan karena 
Pak BT (Bambang 
Trihatmodjo) 
memiliki utang ke 
negara. Jadi 
pencegahan akan 
dicabut kalau ada 
pembayaran 
terhadap utang 
tersebut," ungkap 
Yustinus kepada 
CNNIndonesia.co
m, Kamis (17/9).
Yustinus 
menyatakan utang 
itu terkait dengan 
Sea Games 1997. Hal ini sesuai 
dengan apa yang dipaparkan di laman 
resmi Pengadilan Tata Usaha Negara 
(PTUN)."Sesuai yang ditulis, demikian," 
imbuh dia.Namun, Yustinus tak 
menjelaskan lebih lanjut mengenai 
utang tersebut. Hal yang pasti, sistem 
penagihan utang ini merupakan 
limpahan dari Sekretariat Negara.
"Kalau untuk detailnya, ini limpahan dari 
Sekretariat Negara ke Kementerian 
Keuangan untuk ditagih. Detail boleh 
ditanyakan ke Sekretariat Negara," kata 
Yustinus.Terkait gugatan yang 
dilayangkan Bambang ke Kementerian 
Keuangan terkait pencegahan ke luar 
negeri, Yustinus bilang pihaknya akan 
taat hukum. Kementerian Keuangan 
akan menunggu pemberitahuan lebih 
lanjut dari PTUN.Yustinus mengatakan 
Kementerian Keuangan menghormati 

Staf Menteri Keuangan Sri Mulyani, 
Yustinus Prastowo mengatakan 
Kementerian Keuangan mencegah 
Bambang Trihatmodjo ke luar negeri 
karena masalah utang kepada negara.

Bambang Trihatmojo Di Cekal 

hak Bambang sebagai warga negara 
dalam melakukan gugatan. Untuk itu, 
pihaknya akan mengikuti proses di 
PTUN.Diketahui, Bambang menggugat 
kementerian Keuangan soal pencegahan 

ke luar negeri terkait 
SEA Games 1997. 
Gugatan ini 
didaftarkan ke PTUN 
Jakarta pada 15 
September lalu dan 
teregistrasi dengan 
nomor perkara 
179/G/2020/PTUN.J
KT.
Dikutip dari situs 
resmi Sistem 
Informasi 
Penelusuran Perkara 
(SIPP) PTUN 
Jakarta, Kamis 
(17/9), Bambang 
tercatat sebagai 
penggugat dan 
kementerian 
Keuangan 
merupakan pihak 
tergugat.

Kemudian, Bambang juga meminta agar 
Kementerian Keuangan mencabut 
keputusan tentang pencekalan ke luar 
negeri tersebut. Rencananya, sidang 
perdana akan digelar pada 23 September 
mendatang.Informasi saja, Bambang 
sempat menjabat sebagai Ketua 
Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea 
Games XIX pada 1997. Dengan posisi 
tersebut, Bambang bertanggung jawab 
menyediakan seluruh fasilitas 
penyelenggaraan SEA Games.

Bambang meminta 
agar PTUN Jakarta membatalkan 
Keputusan Menkeu Nomor 
108/KM.6/2020 tanggal 27 Mei 2020 
tentang 'Penetapan Perpanjangan 
Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah 
RI terhadap Sdr. Bambang Trihatmodjo 
(Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara 
Sea Games XIX Tahun 1997) dalam 
Rangka Pengurusan Piutang Negara'.
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Terdapat beragam jenis teh dengan 
macam-macam manfaat kesehatan 
yang dikandungnya. Salah satu jenis 
teh yang menyehatkan adalah 
kombucha yang merupakan hasil 
fermentasi dari the.Teh ini memiliki 
manfaat kesehatan yang lebih luar 
biasa dibanding jenis lainnya. Proses 
fermentasi yang terjadi menyebabkan 
terdapat manfaat probiotik dari 
kombucha ini.Minuman ini disebut 
berasal dari China atau Jepang dan 
telah dikonsumsi sejak lama. Rasa 
asam yang khas dan segar dari 
minuman ini menjadikannya sumber 
minuman kesehatan dan menyegarkan.
Minuman teh fermentasi ini juga 
mengandung antioksidan di dalamnya. 

Kaya Probitotik
Kombucha dibuat dengan cara 
menambahkan bakteri jenis tertentu, 
jamur, dan gula pada teh hijau atau hitam. 
Teh ini kemudian mengalami fermentasi 
selama seminggu atau lebih.

Kandungan ini bisa membantu 
membunuh bakteri berbahaya serta 
melawan sejumlah masalah kesehatan 
yang ada di dalam tubuh.

Pada kombucha yang telah mengalami 
proses fermentasi ini, terdapat sejumlah 

Walau menyehatkan, namun hanya 
terdapat sedikit bukti penelitian yang 
membahas manfaat dari Kombucha. 
Dilansir dari Healthline, berikut sejumlah 
dampak kesehatan yang bisa diperoleh 
dari konsumsi kombucha.

Manfaat Kombucha Untuk Kesehatan

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
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Teh hijau merupakan salah satu jenis 
minuman yang paling menyehatkan 
karena mengandung bioaktif seperti 
polifenol yang merupakan antioksidan.
Kombucha yang terbuat dari teh hijau 
bisa memiliki manfaat luar biasa yang 
sama dari minuman ini. Penelitian 
mengungkap bahwa konsumsi teh hijau 
secara rutin bisa membantu dalam 
membakar kalori, mengurangi lemak 
perut, mengatasi tingkat kolesterol, 
serta membantu mengontrol gula darah.
Mengandung Antioksidan
Antioksidan merupakan kandungan 
yang bisa melawan radikal bebas. 
Kandungan antioksidan ini merupakan 
sebuah hal yang bisa diperoleh dari teh 
hijau dan berdampak pada organ hati.
Sebuah percobaan menemukan secara 
konsisten bahwa konsumsi kombucha 
secara rutin bisa mengurangi racun di 
hati yang disebabkan oleh racun hingga 
70 persen. Hal ini merupakan manfaat 
luar biasa yang bisa diperoleh dari 
konsumsi kombucha ini.

bakteri asam laktat tang memiliki fungsi 
probiotik. Kandunga ini membuat 
adanya bakteri sehat di dalam usus. 
Bakteri ini bisa meningkatkan banyak 
aspek kesehatan termasuk dari 
masalah pencernaan, peradangan, sera 
membantu menurunkan berat badan.
Sama Bermanfaatnya Seperti The Hijau

Menurunkan Risiko Penyakit Jantung
Sebuah penelitian mengungkap bahwa 
konsumsi kombucha bisa menurunkan 
risiko penyakit jantung. Berdasar 
percobaan, diketahui kombucha bisa 
meningkatkan kondisi dari dua penanda 

Kombucha diketahui memiliki 
kandungan antibakterial sangat tinggi 
yang bermanfaat untuk melawan bakteri 
penyebab infeksi. Kandungan 
antimikrobial ini menekan efek buruk 
dari bakteri namun tidak mengganggu 
fungsi probiotik yang muncul dari 
minuman ini.

Salah satu kandungan yang muncul 
selama fermentasi kombucha adalah 
asam asetat yang juga muncul dari 
cuka. Seperti polifenol di dalam teh, 
kandungan ini juga bisa membunuh 
banyak mikroorganisme berbahaya.

Bisa Membunuh Bakteri

penyakit jantung yaitu kolesterol LDL dan 
HDL.Lebih lanjut, teh terutama teh gijau 
bisa melindungi partikel kolesterol LDL 
dari oksidasi. Peminum teh hijau juga 
diketahui 31 persen memiliki risiko lebih 
rendah dari penyakit jantung. Manfaat ini 
juga bisa diperoleh dari konsumsi 
kombucha.

Sebuah penelitian mengungkap bahwa 
kombucha bisa memperlambat 
pencernaan karbohidrat yang 
menurunkan tingkat gula darah. Selain itu, 
diketahui bahwa hal ini meningkatkan 
fungsi hati dan ginjal.

Manfaat ini bisa lebih besar pada 
kombucha yang terbuat dari teh hijau. Hal 
ini bisa sangat membantu dalam 
mengatasi munculnya masalah diabetes 
tipe-2.

Sebuah percobaan mengungkap bahwa 
kombucha bisa mencegah pertumbuhan 
dan persebaran dari sel kanker ini. Hal ini 
terjadi karena konsentrasi tinggi dari 
polifenol teh dan antioksidan.

Sejumlah manfaat kesehatan tersebut 
bisa kamu peroleh dari konsumsi 
kombucha. Oleh karena itu, minuman ini 
sebaiknya mulai menjadi pilihan untuk 
membuat tubuh menjadi lebih sehat.

Melindungi dari Kanker

Polifenol bisa mengadang mutasi 
genetika dan pertumbuhan sel kanker. 
Selain itu, kandungan ini juga diketahui 
bisa membunuh sel kanker.

Mengatasi Masalah Diabetes Tipe-2

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) 
memegang pakem yang ada pada 
Undang-Undang No. 10 Tahun 
2016."Ada ketentuan dalam undang-
undang dan dalam peraturan memang 
diatur demikian. Bagi KPU tentu tidak 
mudah juga menghapus bentuk-bentuk 
kampanye itu karena undang-

Belum beres masalah banyaknya bakal 
calon kepala daerah di pertarungan 
Pilkada Serentak 2020 yang terinfeksi 
Covid-19. Kini, muncul polemik 
baru.Adalah, diizinkannya konser musik 
saat masa 
kampanye nanti. 
Padahal, seperti 
diketahui pesta 
demokrasi kali ini 
digelar di tengah 
keprihatinan 
Indonesia bahkan 
dunia melawan 
serangan virus 
Sars-CoV-2 yang 
menyebabkan 
Covid-19.

Polemik Konser Musik Saat Pilkada

undangnya masih sama, dasar 
penyelenggaraan pilkada ini kan masih 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016," 
kata anggota KPU RI I Dewa Kade 
Wiarsa Raka Sandi di Jakarta, dilansir 

Antara, Rabu 
(16/5).
Oleh karena itu, 
KPU tetap 
mengizinkan 
bentuk-bentuk 
kampanye yang 
diatur dalam 
undang-undang 
pemilu. Namun, 
harus ada 
penyesuaian 
dengan situasi 
pandemi yang 
terjadi saat 

ini."Boleh konser, rapat umum, bazar 
dengan catatan menyesuaikan dengan 
regulasi protokol kesehatan dan tentu 
telah disepakati dalam rapat koordinasi 
stakeholder," katanya.Pada realisasinya 
nanti, model kampanye tersebut, kata dia, 
frekuensinya diatur dibatasi. Hal itu juga 
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Mengatasi Masalah Diabetes Tipe-2

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN
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Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) 
memegang pakem yang ada pada 
Undang-Undang No. 10 Tahun 
2016."Ada ketentuan dalam undang-
undang dan dalam peraturan memang 
diatur demikian. Bagi KPU tentu tidak 
mudah juga menghapus bentuk-bentuk 
kampanye itu karena undang-

Belum beres masalah banyaknya bakal 
calon kepala daerah di pertarungan 
Pilkada Serentak 2020 yang terinfeksi 
Covid-19. Kini, muncul polemik 
baru.Adalah, diizinkannya konser musik 
saat masa 
kampanye nanti. 
Padahal, seperti 
diketahui pesta 
demokrasi kali ini 
digelar di tengah 
keprihatinan 
Indonesia bahkan 
dunia melawan 
serangan virus 
Sars-CoV-2 yang 
menyebabkan 
Covid-19.

Polemik Konser Musik Saat Pilkada

undangnya masih sama, dasar 
penyelenggaraan pilkada ini kan masih 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016," 
kata anggota KPU RI I Dewa Kade 
Wiarsa Raka Sandi di Jakarta, dilansir 

Antara, Rabu 
(16/5).
Oleh karena itu, 
KPU tetap 
mengizinkan 
bentuk-bentuk 
kampanye yang 
diatur dalam 
undang-undang 
pemilu. Namun, 
harus ada 
penyesuaian 
dengan situasi 
pandemi yang 
terjadi saat 

ini."Boleh konser, rapat umum, bazar 
dengan catatan menyesuaikan dengan 
regulasi protokol kesehatan dan tentu 
telah disepakati dalam rapat koordinasi 
stakeholder," katanya.Pada realisasinya 
nanti, model kampanye tersebut, kata dia, 
frekuensinya diatur dibatasi. Hal itu juga 
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Menanggapi polemik itu, Perkumpulan 
untuk Pemilu dan Demokrasi 
(Perludem) mengatakan Undang-
Undang yang menjadi pakem KPU 
adalah mengatur pelaksanaan Pilkada 
saat situasi normal, tanpa wabah Covid-

merujuk pada kondisi daerah tempat 
menyelenggarakan pilkada.
Satgas Covid-19 Tegaskan Konser 
Musik Dilarang!

Walaupun hal itu telah tertuang dalam 
Peraturan KPU pasal 67 ayat (1) PKPU 
Nomor 10 Tahun 2020 terkait kegiatan 
kampanye Pilkada Serentak 2020. Ia 
menyampaikan, bahwa pihaknya tetap 
tak akan berikan izin kegiatan tersebut, 
disaat Pandemi Covid-19 masih 
merebak.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara 
Satgas Penanganan Covid-19 Wiku 
Adisasmito menegaskan bahwa 
kegiatan apapun, termasuk konser 
musik dalam tahapan kampanye 
dilarang dan tak akan diberi izin, karena 
berpotensi penularan Covid-19."Acara 
yang menimbulkan kerumunan dan 
berpotensi terjadi penularan tidak boleh 
dilakukan," kata Wiku saat dihubungi 
merdeka.com pada Rabu (16/9).

"Kita pegang prinsip ini untuk 
melindungi masyarakat," tegasnya.
UU yang ada Atur Pelaksanaan Pilkada 
dalam Situasi Normal

Misalnya larangan konser dalam 
kampanye tatap muka."Seharusnya KPU 
bisa membuat jenis-jenis kegiatan yang 
diperbolehkan atau tidak diperbolehkan 
dalam kampanye tatap muka/rapat 
umum," terangnya.

19."UU Pilkada yang kita gunakan 
sekarang masih mengatur pilkada dalam 
situasi yang normal. Sehingga teknis 
penyelenggaraannya pun seperti tahapan 
dan metode kampanye yang diatur masih 
dalam situasi normal, dan dalam situasi 
normal kampanye tatap muka/rapat umum 
dengan mengadakan kegiatan seperti 
konser diperbolehkan," kata Direktur 
Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur 
Agustyati.KPU memang tidak bisa 
menghapus ketentuan kampanye umum 
seperti sudah diatur dalam undang-
undang. Namun, dia mengungkapkan, 
KPU bisa membuat peraturan turunan 
yang lebih progresif. Salah satunya 
mengatur kegiatan apa yang boleh atau 
dilarang. 

KPU seharusnya melarang hal tersebut. 
Sebab, konser ini berpotensi menarik 
perhatian massa sehingga bisa membuat 
klaster penyebaran Covid-19.
"Bentuk kampanye seperti konser pasti 
akan menarik perhatian warga untuk 
hadir, kalau ada kerumunan massa tentu 
akan bisa menjadi media penularan covid-
19," ungkap Khoirunnisa.
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Bila ingin menjadi warga negara 
Australia, mulai tanggal 15 November 
2020, Anda harus menjawab beberapa 
pertanyaan mengenai kehidupan 
bernegara di Australia dalam tes 
kewarganegaraan. Perubahan soal ujian 
untuk jadi warga negara Australia 
menjadi yang terbesar yang penah 
dilakukan dalam 10 tahun terakhir. 
Menurut Departemen Imigrasi dan 
Kewarganegaraan Australia akan ada 
lima soal tambahan terkait persamaan 
hak, demokrasi, dan saling 
menghormati. Lima soal ini menjadi 
bagian dari 20 soal pilihan ganda yang 
harus dijawab. Peserta tidak boleh salah 
menjawab soal mengenai nilai-nilai 
kehidupan di Australia tersebut dan 
dengan tingkat kelulusan minimal 75 
persen. Jawaban yang benar tidak 
diberikan setelah menjawab, namun di 
bagian akhirnya akan ada hasil yang 
menunjukkan apakah Anda lulus atau 
tidak. Pengumuman mengenai 
tambahan pertanyaan terkait nilai-nilai 
Australia bagi calon warga negara 
diumumkan hari Kamis ini (17/9/2020) 
bersamaan dengan peringatan Hari 
Kewarganegaraan Australia. "Nilai-nilai 
Australia sangatlah penting. Nilai-nilai itu 
membantu membentuk negara ini, dan 
itulah alasannya mengapa begitu 
banyak orang ingin menjadi warga 
negara Australia," kata Pejabat 
sementara Menteri Imigrasi Australia 
Alan Tudge. Pertanyaan mengenai nilai-
nilai kehidupan di Australia di antaranya 
terkait kebebasan berbicara, persamaan 
hak, apakah warga di Australia harus 
berusaha belajar bahasa Inggris, dan 
apakah kita harus bersikap toleran bila 
kita tidak sependapat dengan orang lain. 
Anda yang ingin mencoba berlatih bisa 
melakukannya di situs Departemen 
Imigrasi dan Kewarganegaraan 
Australia. 
Apakah saya bisa jadi warga negara 
Australia? Mereka yang sudah menjadi 
permanent resident di Australia paling 
tidak selama empat tahun dan berusia 

Syarat Jadi WN Australia Makin Sulit
antara 18-59 tahun boleh mengajukan diri 
menjadi warga negara Australia. Lebih 
dari 5 juta orang sudah menjadi warga 
negara Australia, sejak diberlakukannya 
keharusan mengajukan permohonan 
menjadi warga negara di Australia di 
tahun 1949. Dalam lima tahun terakhir, 
lebih dari 686.000 orang mendapat 
kewarganegaraan Australia, dengan rekor 
terbanyak terjadi di tahun 2019-2020, 
yakni sebanyak 204.000 orang. Selama 
pandemi Covid-19 tercatat ada 84.000 
warga negara Australia baru yang 
menerima sertifikat kewarganegaraan 
dalam upacara yang dilakukan online. 
Lima negara asal yang paling banyak 
menjadi warga negara Australia adalah 
India, Inggris, China, Filipina dan 
Pakistan. Dalam laporan yang dibuat oleh 
Departemen Dalam Negeri Australia per 
31 Agustus, ada 159.846 permohonan 
menjadi warga negara yang sedang 
diproses.75 persen kasus memerlukan 
waktu 15 bulan untuk disetujui dan 90 
persen memerlukan waktu 28 bulan. 
Bertepatan dengan Hari 
Kewarganegaraan Australia hari Kamis 
ini, lebih dari 2.500 warga baru akan 
menerima sertifikat kewarganegaraan 
lewat 100 upacara di seluruh Australia. 
Apa beda warga negara dengan 
permanent resident? Pada umumnya, 
mereka yang sudah menyandang status 
permanent resident boleh tinggal, bekerja 
dan belajar selamanya di Australia, 
namun mereka tidak bisa mendapatkan 
paspor Australia. Dalam beberapa tahun 
terakhir pemerintah Federal Australia juga 
menerapkan aturan lebih ketat kepada 
para pemegang visa permanent resident 
yang melakukan pelanggaran hukum. 
Jika pernah menjalani hukuman penjara 
dari 12 bulan, maka mereka terancam 
dideportasi ke negara asal setelah 
hukuman selesai. Permanent resident 
juga masih harus memperpanjang visa 
setiap lima tahun sekali. Sementara 
warga negara Australia bisa memberikan 
suara dalam pemilihan umum, baik di 
tingkat federal ataupun di negara bagian, 

Head of Communications Manajemen 
Pelaksana Program Kartu Prakerja 
Louisa Tuhatu mengatakan, ada sekitar 
180.000 atau 3,8 persen status 
kepesertaan 
penerima 
Kartu 
Prakerja 
dicabut. 
Angka 
180.000 itu 
terhitung dari 
gelombang 
pertama 
hingga 
gelombang 
keempat 
Kartu 
Prakerja. 
"Sampai 
dengan hari 
ini, ada 
sekitar 
180.000 
penerima yang dicabut kepesertaannya 
atau ekuivalen dengan 3,8 persen 
peserta," kata Louisa kepada 
Kompas.com, Kamis (17/9/2020). Ia 
menjelaskan, pencabutan status 
kepesertaan disebabkan karena 
penerima Kartu Prakerja belum 
memanfaatkannya untuk membeli 
pelatihan pertama dalam 30 hari. Hal itu 
sesuai dengan Peraturan Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian 
Nomor 11 Tahun 2020. Dalam 
penelusurannya, Louisa menyebutkan, 
ada tiga alasan mengapa penerima 
Kartu Prakerja tak kunjung memilih 
pelatihan. "Ada 3 alasan utama, yaitu 
sudah dapat pekerjaan, lupa password, 
dan tidak tahu apa yang harus 
dilakukan," jelas dia. Ia mengingatkan, 
gelombang lain akan kedaluwarsa 
secara berurutan sesuai dengan 
pengumuman hasil seleksi setiap 
gelombang. Sejak Maret 2020, kata 
Louisa, Manajemen Pelaksana Kartu 
Prakerja telah melakukan sosialisasi di 
berbagai kanal, membuat FAQ,, dan 

menyediakan berbagai saluran untuk 
masyarakat apabila memiliki pertanyaan. 
Pihak manajemen juga akan mengirimkan 
SMS pengingat kepada semua penerima 

tujuh hari 
sebelum 
kedaluwarsa 
(30 hari). 
Jangka waktu 
pemilihan itu 
dihitung sejak 
peserta 
mendapatkan 
pemberitahuan 
penetapan 
sebagai 
penerima Kartu 
Prakerja dan 
melengkapi 
data secara 
daring melali 
laman resmi 
Kartu Prakerja. 
Selain 

pencabutan status kepesertaan, penerima 
tersebut juga tidak dapat mengikuti 
kembali Program Kartu Prakerja atau di-
blacklist. Sementara itu, dalam Pasal 19 
menyebutkan, penerima Kartu Prakerja 
diberikan dana bantuan untuk pelatihan 
dengan jangka waktu hingga 15 
Desember 2020. Jika melebihi waktu 
tersebut dan masih ada sisa saldo 
pelatihan, maka bantuan dana itu akan 
dikembalikan ke rekening kas negara. 
Lupa password Satu di antara alasan 
penerima Kartu Prakerja tak kunjung 
memilih pelatihan pertama adalah lupa 
password. Jika peserta mengalami 
masalah ini, ada beberapa langkah yang 
bisa dilakukan. Pertama, masuk ke laman 
https://www.prakerja.go.id dan klik "lupa 
password". Kedua, peserta harus 
memasukkan alamat email yang telah 
didaftarkan sebelumnya, kemudian klik 
"kirim". Ketiga, buka email dan cek pesan 
masuk dari manajemen yang berisi link 
verifikasi. Klik link tersebut untuk 
melanjutkan. Keempat, masukkan 
password baru dan klik atur ulang.

180 Ribu Kartu Prakerja Di Cabut
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180 Ribu Kartu Prakerja Di Cabut
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Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

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

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Tanah Air

Internasional

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

Internasional 

dan mereka tidak harus memiliki visa 
untuk kembali dari perjalanan dari luar 
negeri. Jumlah migran baru terendah 
dalam 10 tahun terakhir Data terbaru 
menunjukkan jumlah kedatangan 
migran baru ke 
Australia selama 
tahun 2019-2020 
mencapai titik 
terendah dalam 
10 tahun 
terakhir. 
Penundaan 
proses visa 
karena pandemi 
Covid-19 dan 
pembatasan 
kedatangan 
internasional 
menjadi dua 
penyebab utama 
menurunnya 
kedatangan 
migran baru. 
Sampai tanggal 
30 Juni lalu, jumlah visa permanent 
yang disetujui selama 12 bulan adalah 
140.366 orang. Jumlah ini masih di 
bawah target Pemerintah Federal 
Australia, yaitu 160.000 orang, dan di 
bawah angka rata-rata 175.000 orang 
setiap tahunnya selama 10 tahun 

terakhir. Minggu lalu pemerintah Australia 
mengumumkan daftar keterampilan baru 
untuk menarik minat migran baru ke 
Australia. Mereka yang dibutuhkan adalah 
perawat, dokter, manajer konstruksi, dan 

mereka yang 
bergerak di 
bidang informasi 
dan teknologi. 
Mereka yang 
masuk dalam 17 
kategori khusus 
akan mendapat 
prioritas untuk 
masuk ke 
Australia, namun 
masih harus 
menjalani 
karantina selama 
14 hari dengan 
biaya sendiri. 
Menurut Menteri 
Imigrasi Alan 
Tudge, program 
migran lainnya 

untuk tahun keuangan 2020-2021 akan 
diumumkan bulan Oktober. "Besaran dan 
komposisi program migrasi dan 
kemanusiaan akan dipertimbangkan 
sesuai dengan situasi Covid-19 yang 
terus berkembang," katanya dalam 
sebuah pernyataan.
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House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

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

Are you looking for home improvement 
Interior and Exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717
(Speak English and Bahasa Indonesia)

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

We are at 1326  Spurce St Philadelphia
Looking for an experience full time
cashier. Text to apply within : 
Bo (267) 312 - 7304

Hiring Laundry Attendant full time
available day or night shift.
Call : 267 - 917 - 1125

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  

Dicari asisten dan penjaga anak.
Tempat tinggal disediakan. 
Gaji $2.000/bulan. 
Dekat Philadelphia.
Hub : 415 - 613 - 8243

Disewakan  apartemen 2 kamar tidur
di South Philly.
Call : 610 - 733 - 6717

Laundromat worker needed.
PT/FT . Call : 267 - 206 - 1260

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745

For rent apartement lantai 3 
$550/month, 14xx Tasker & Broad
Hub : Mickey 215 - 901 - 2264

1717 Mc Clelland st. 2nd floor
1502 Moore st 3rd floor
one room available for rent.
Hub : 215 - 983 - 8810

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Sewa apartemen 1 kamar tidur 
dengan semua utilitas termasuk.
19xx Jackson St.
Call : 610 - 733 - 6717

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

pabrik roti & packing gaji $9.50 - $10
Driver $12

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

Apartment for rent :
Mckean street and 18 street.
Call : Mr. Lee 267 - 243 - 3180

Hiring!!! cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Awi mengatakan bahwa modus 
kejahatan yang dilakukan oleh pelaku 
adalah dengan melakukan lelang baran-
barang bermerek melalui Instagram. 

Mereka dapat meyakinkan para pembeli 
dengan cara menipu. Para pelaku tak 
pernah mengirim barang setelah 
menerima uang dari korban.

Dalam kasus ini, polisi membuka 
penyelidikan melalui laporan polisi tipe 
A, yakni laporan yang dibuat sendiri oleh 
polisi yang mengetahui, mengalami, 
atau menemukan adanya tindak 
kejahatan. 
Penyelidikan dimulai sejak 8 September 
kemarin."Kasus ini berawal dari adanya 
laporan polisi LP A nomor 
508/IX/2020/BARESKRIM POLRI 
tanggal 8 September 2020. Tersangka 
atas nama MAF dan kawan-kawan," 
kata Awi.Kemudian penyidik mencari 
tahu pemilik akun Instagram 
@luckycarsauction. Setelah melakukan 
analisa mendalam, polisi pun mendapati 
identitas dari para pelaku.Mereka 
diketahui berada di wilayah Aceh dan 
Medan. Polisi lantas menangkap 4 
tersangka yang ternyata masih di bawah 
umur."Rata-rata anak-anak ini di bawah 
umur antara 15-16 tahun," ujar Awi.

Dia melelang barang-barang itu dengan 
harga yang mencapai jutaan Rupiah.

"Anak ini sudah pandai bermain di dunia 

Awi mengatakan para pelaku cukup lihai 
dalam menjalankan modus 
penipuannya. 

Polisi menangkap 4 pelaku percobaan 
penipuan terhadap putra bungsu 
Presiden Joko Widodo, yaitu Kaesang 
Pangarep. Badan Reserse Kriminal 
(Bareskrim) Polri sudah mulai 
melakukan penyelidikan sejak 8 
September lalu dan para pelaku sudah 
ditetapkan sebagai tersangka.
"(Korban) di antaranya (Kaesang 
Pangarep). Ada beberapa, ada puluhan 
korban," kata Kepala Biro Penerangan 
Masyarakat  Polri Brigadir Jenderal Awi 
Setiyono dalam konferensi pers di 
Mabes Polri, Jakarta, Jumat (18/9).

Kaesang menceritakan itu lewat akun 
Twitter pribadinya @kaesangp.

Akibat perbuatannya, para pelaku 
terancam dijerat Pasal 45A ayat 1 juncto 
Pasal 28 ayat 1 dan/atau Pasal 41 ayat 1 
juncto Pasal 36 UU ITE.

Mulanya, ada akun Instagram 
@luckycatsauction menghubungi Kaesang 
lewat pesan langsung atau direct 
message pada 30 Agustus. Akun tersebut 
Ia memberi tahu Kaesang menang lelang 
dan harus mengirimkan uang ke 
rekeningnya dalam waktu 1x24 jam. 
Namun, Kaesang tidak menuruti 
permintaan akun tersebut.

Sebelumnya, Kaesang menceritakan 
pengalamannya hampir kena tipu pada 1 
September lalu. 

maya, sehingga luar biasa kita temukan di 
Aceh dan Medan. Dan ini luar biasa 
penyelidikan yang tidak mudah," ujar Awi.

"Sumpah ngakak ada yang mau nipu 
saya. Niatnya mau nipu karena saya 
menang auction. Padahal udah semangat 
nipu," cuitnya.

4 Remaja Coba Tipu Kaesang Di Medsos
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