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Pasca Reformasi, krisis multidimensi 
menerjang negeri ini. Transmisi dari 
negara otoritarianisme Orde Baru 
menuju negara demokrasi, telah 
melahirkan corak yang lebih pada 
kelompok fundamentalis. Dibukanya 
reformasi, telah memfasilitasi 
munculnya pengaruh politik sektarian, 
politisasi agama atau politik identitas 
sebagai bentuk ekspresi oposisi secara 
terus menerus terhadap national state 
(negara-kebangsaan) berdasarkan 
rancangan dunia internasional, dan 
berupaya menggantinya dengan 

tatanan Tuhan. Persoalan ini bermula 
ketika pemerintah memperlihatkan 
pendiriannya yang problematis menyikapi 
fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 
Selasa (11/10/2016), dan munculnya 
gerakan untuk mempidanakan Gubernur 
DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama 
(Ahok), dengan tuduhan penistaan 
agama, yang kemudian lahir sebuah 
gerakan 212 di bawah komando rizieq 
shihab, Bachtiar Nasir, Zaitun Rasmin, 
Slamet Maarif, Yusuf Martak, dan lainnya. 
Di lain pihak, pemerintah juga tidak 

MATINYA



02 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 13.778,- Kurs BI $1 = Rp 14.120,-

bersambung ke hal 3

Rabu
11/25/2020 Edisi 1392

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Pasca Reformasi, krisis multidimensi 
menerjang negeri ini. Transmisi dari 
negara otoritarianisme Orde Baru 
menuju negara demokrasi, telah 
melahirkan corak yang lebih pada 
kelompok fundamentalis. Dibukanya 
reformasi, telah memfasilitasi 
munculnya pengaruh politik sektarian, 
politisasi agama atau politik identitas 
sebagai bentuk ekspresi oposisi secara 
terus menerus terhadap national state 
(negara-kebangsaan) berdasarkan 
rancangan dunia internasional, dan 
berupaya menggantinya dengan 

tatanan Tuhan. Persoalan ini bermula 
ketika pemerintah memperlihatkan 
pendiriannya yang problematis menyikapi 
fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 
Selasa (11/10/2016), dan munculnya 
gerakan untuk mempidanakan Gubernur 
DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama 
(Ahok), dengan tuduhan penistaan 
agama, yang kemudian lahir sebuah 
gerakan 212 di bawah komando rizieq 
shihab, Bachtiar Nasir, Zaitun Rasmin, 
Slamet Maarif, Yusuf Martak, dan lainnya. 
Di lain pihak, pemerintah juga tidak 

MATINYA



04 03www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

bertindak mengupayakan usaha-usaha 
preventif dalam pencegahan 
melebarnya politisasi agama secara 
konkret. Banyaknya kasus intoleran di 
Indonesia dan politisasi agama melalui 
fatwa, ceramah agama, dan pengucilan 
warga DKI agar tidak memilih non-
Muslim, menjadi entitas matinya 
demokrasi Indonesia. Legitimasi ulama 
yang membuahkan gerakan 212, masih 
terus melakukan konfrontasi yang 
tajam di ruang-ruang publik. Mereka 
semua memandang pemerintahan 

sebagai musuh yang harus dilawan. Di sisi 
lain, ancaman para elite politik yang korup 
dengan realitas empiris dan praktik 
institusi politik demokrasi di era reformasi. 
Terutama anggota DPR dan partai politik 
yang sepertinya mendapat rapor merah, 
dan kesenjangan antara norma pada 
praktik demokrasi itu sendiri. Demokrasi 
kita sudah memasuki usia 21 tahun 
setelah reformasi. Jika diandaikan 
manusia, demokrasi telah tumbuh 
dewasa, dan bukan lagi "Anak Baru Gede" 
yang hanya main-main. Wajar saja jika 

kita semua berharap demokrasi semakin 
tumbuh berkembang lebih baik. Akan 
tetapi kualitas demokrasi kita tidak sesuai 
harapan. Sayangnya semakin meredup 
bagai kanker kronis yang sedang 
menggerogoti tubuh. Menurut laporan 
The Economist Intelligence Unit (2018), 
terkait kebebasan di 167 negara, ranking 
demokrasi Indonesia semakin menurun 
20 peringkat, dari yang semula berada 
pada peringkat 48 ke peringkat 68. Ini 
yang kemudian menjadi bukti 
menguatnya tren intoleransi, terutama 
semenjak aksi 212 pada tahun 2016. 
Meningkatnya dosis politisasi agama 
pada jagat politik lokal dan nasional 
belakangan ini, tak terlepas dari 
keberhasilan tokoh-tokoh kunci utama 
aksi 212 dalam mengagendakan 
kampanyenya. Agenda itu terus berlanjut 
dengan aksi nyata reuni setiap tahun 
yang menjadi ajang konsolidasi politik 
identitas. Hal itu semakin menjagal 
tumbuh-kembangnya demokrasi. Hasil 
Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017, 

menunjukkan belum siapnya 
masyarakat Ibu Kota menerima 
demokrasi sebagai sistem paling tepat 
untuk Indonesia, meski bukan yang 
terbaik. Aspek primordial Agama, 
menjadi model paling efektif untuk 
mempengaruhi psikologis pemilih 
masyarakat DKI yang mayoritas 
mengidolakan pemuka agama yang 
cenderung kaku, keras, dan juga 
ekstrem. Model populisme Islam 
penuh emosional, menjadi elemen 
penting dalam pembelahan sosial. Hal 
inilah yang kerap disebut sebagai 
pengejawantahan politisasi agama 
dan politik identitas, dalam lingkaran 
perilaku elektoral. Sementara 
kekalahan pemilih rasional demokratis 
pada Pilkada DKI tahun 2017, 
melahirkan para petualang politik dan 
wirausahawan politis yang terus 
menunggangi model kampanye 
kebencian kian menggandrungi 
pemuka agama untuk melakukan 
manuver berbahaya. Pemilih rasional 
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demokratis yang dimaksud adalah 
menggunakan model pilihan rasional 
(rational choice), yakni memandang 
wacana teknokrat, birokrasi 
pemerintahan, dan pentingnya 
elektabilitas calon, menjadi dasar 
rasional dalam bekerja. Menurut data 
longitudinal Indikator Politik Indonesia, 
rata-rata kepuasan publik terhadap 
Ahok mencapai 73.4%. Jika benar 
warga Jakarta rasional, seharusnya 
Ahok minimal mengantongi suara 70% 
sesuai dengan proporsi warga yang 
puas terhadap kinerjanya, tapi di 
putaran kedua Ahok-Djarot kalah telak 
dan hanya mengantongi suara sebesar 
42% (Burhanudin Muhtadi, 2019: 15). 
Artinya, keunggulan Ahok-Djarot dalam 
aspek rasionalitas, tidak diimbangi oleh 
dimensi emosional akibat terbukanya 
ruang mobilisasi politik identitas yang 
telah membunuh rasionalitas 
demokrasi. Sebagian pemilih Jakarta, 
tidak berpikir secara rasional 
demokrasi, bahwa mereka sedang 
memilih seorang pelayan birokrasi, 

bukan pimpinan agama. Fenomena 
pasca-kebenaran (post-truth) bukan 
hanya gejala nasional, ini terjadi secara 
global. Gejala ini dicirikan sebagai gaya 
mutakhir politisasi agama pada perhelatan 
demokrasi politik, dengan 
mengedepankan narasi-narasi yang 
membangkitkan emosionalitas daripada 
rasionalitas. Peran tokoh agama dalam 
ceramah di mimbar-mimbar agama, dapat 
mempengaruhi masyarakat melalui model 
mengaduk-aduk emosi sehingga ia rela 
berbuat apa saja dan membenarkan apa 
saja, selagi menguntungkan identitas 
agamanya. Meski itu kejahatan dan 
ketidakbenaran sekalipun. Sebenarnya, 
masyarakat domestik kita secara kultural 
sudah mengalir identitas demokrasi yang 
saling terkait, kendati perbedaan pada 
berbagai segi, begitu mencolok dalam 
kenyataannya yang plural. Harmonisasi 
masyarakat satu dengan yang lainnya 
merupakan entitas antarbudaya dengan 
apa yang disebut sebagai satu kesatuan 
Bhineka Tunggal Ika. Akan tetapi 
belakangan, banyak pemuka agama 
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ra usah 

Anda perlu File Tax Income Return,

Number (ITIN),urus SIM Maryland,
Bookeeping, payroll untuk medium &

small business

HUBUNGI : STEVE  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer Identification
memanfaatkan profesi sosial keumatan 
dengan perangai kebencian untuk 
memukul lawan. Dengan perkawinan 
aktor utama 212, pemodal, dan elite 
politik, kolaborasi ini telah membunuh 
demokrasi secara perlahan. Mereka 
hanya berupaya menghitam-putihkan 
politik dan mengabaikan sisi 
universalisme kemanusiaan, tanpa 
berpikir keumatan dan kerakyatan. 
Perhatikan para aktor elite 212, tidak 
menunjukkan sama sekali 
kesederhanaan dalam kehidupan 
sosial. Mobil-mobil mewah yang 
tampak di hadapan publik, adalah 
wujud nyata perkawinan antara pemuka 
agama dan elite politik serta bandar 
kapitalistik. Mereka berusaha yang 
dalam istilah Niccolo Machiavelli, 

melakukan segala cara untuk menggapai 
tujuan. Bahkan demi politik, mereka 
menanggalkan norma pesan damai agama 
secara substantif dan inklusif. Politik 
identitas pun kembali kian memanas 
setelah kepulangan rizieq dua pekan lalu. 
Berawal dari menyemut nya sambutan 
pengikut rizieq di bandara Soekarno Hatta, 
mereka terlihat mengabaikan norma-etik 
sederhana. Kita semua memahami, bahwa 
negara tengah fokus menghadapi pandemi 
Covid-19. Dengan mengabaikan protokol 
Kesehatan, mereka seenaknya berkumpul 
bersama. Dua hari kemudian, rizieq 
menggelar pertemuan di pesantrennya di 
Megamendung, Bogor, Jawa Barat. 
Setelah itu, berlangsung pula pesta 
pernikahan anaknya sekaligus peringatan 
Maulid Nabi yang dihadiri oleh ribuan 
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simpatisan, seolah kebal terhadap virus 
mematikan itu. Dalam peringatan 
Maulid Nabi yang digelar di 
Petamburan Jakarta, kelompok ini juga 
tetap bermanuver dengan mendoakan 
Megawati dan Jokowi cepat mati, dan 
ceramah-ceramah lain yang tak patut 
diperdengarkan oleh umat beriman. 
Selain itu, kepergian Jusuf Kalla untuk 
menghadiri sejumlah agenda ke Turki 
dan Arab Saudi bulan lalu, dan 
kedatangan Anies Baswedan ke 
kediaman Rizieq Shihab pekan lalu, 
menjadi mencoloknya persekutuan 
politikus, pemuka agama dalam hal ini 
rizieq dan juga pemilik modal (cukong), 

mulai disebut-sebut sebagai persiapan 
Pemilu 2024 mendatang. Kejahatan yang 
berulang-ulang yang dilakukan rizieq 
shihab dan Hanif menantunya yang 
membenarkan pemenggalan kepala 
seakan menjadi sebuah kebenaran yang 
berhadiah pahala. Inilah fenomena 
resonansi dengan gejala post-truth yang 
terjadi saat ini. Krisis kontemporer ini 
nyata-nyata telah melemahkan stabilitas 
nasional yang secara perlahan 
menghabisi sendi-sendi demokrasi yang 
sedang dibangun. Kelompok 212 ini, 
berusaha mendistorsi agama yang 
merupakan sebuah solusi masalah, justru 
sebaliknya menjadikan agama inti dari 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah AirTanah Air

Internasional 

Internasional 

simpatisan, seolah kebal terhadap virus 
mematikan itu. Dalam peringatan 
Maulid Nabi yang digelar di 
Petamburan Jakarta, kelompok ini juga 
tetap bermanuver dengan mendoakan 
Megawati dan Jokowi cepat mati, dan 
ceramah-ceramah lain yang tak patut 
diperdengarkan oleh umat beriman. 
Selain itu, kepergian Jusuf Kalla untuk 
menghadiri sejumlah agenda ke Turki 
dan Arab Saudi bulan lalu, dan 
kedatangan Anies Baswedan ke 
kediaman Rizieq Shihab pekan lalu, 
menjadi mencoloknya persekutuan 
politikus, pemuka agama dalam hal ini 
rizieq dan juga pemilik modal (cukong), 

mulai disebut-sebut sebagai persiapan 
Pemilu 2024 mendatang. Kejahatan yang 
berulang-ulang yang dilakukan rizieq 
shihab dan Hanif menantunya yang 
membenarkan pemenggalan kepala 
seakan menjadi sebuah kebenaran yang 
berhadiah pahala. Inilah fenomena 
resonansi dengan gejala post-truth yang 
terjadi saat ini. Krisis kontemporer ini 
nyata-nyata telah melemahkan stabilitas 
nasional yang secara perlahan 
menghabisi sendi-sendi demokrasi yang 
sedang dibangun. Kelompok 212 ini, 
berusaha mendistorsi agama yang 
merupakan sebuah solusi masalah, justru 
sebaliknya menjadikan agama inti dari 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

masalah yang tak diharapkan. 
Demokrasi bisa mati bila dipimpin oleh 
seseorang yang hanya mementingkan 
kepentingannya sendiri atau 
kelompoknya. Seperti baru baru ini 
yang terjadi adalah kelompok rizieq 
yang cuman segelintir berusaha 
mematikan demokrasi dengan caranya 
yang arogan. Dengan didukung para 
koruptor yang sakit hati, rizieq yang 
hanya pion atau alat itu berbuat seolah 
olah negara ini sudah mereka kuasai. 
Dan didukung oleh Anies gubernur 
yang menang karena gerombolan 
agama dan ayat, rizieq seakan seperti 
super power. Hari minggu kemarin 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
memajang foto mengenakan baju koko 
dan bersarung. Kaki disilangkan, 

tangan memegang buku seolah tengah 
membaca buku How Democracies Die. 
Buku ini ditulis oleh Steven Levitsky dan 
Daniel Ziblat, dan diterbitkan kali pertama 
dalam versi bahasa Inggris pada 16 
Januari 2018. Swafoto Anies ini menjadi 
pembicaraan dalam tiga hari ini. “Ini baca 
buku beneran atau cuma pemotretan?” 
Karena buku yang dibaca Anies sesuai 
dengan keadaan Jakarta sekarang ini. 
Bagaimana Demokrasi di Jakarta mati. 
Kematian bukan hal yang baru untuk 
seorang Anies Baswedan. Ketika dirinya 
membaca How Democracies Die 
sebenarnya Anies sedang pamer atau bisa 
jadi membuat pengakuan bahwa dirinya 
adalah bukti produk dari matinya 
demokrasi. Bukan tanpa alasan banyak 
yang mengatakan itu, lalu menuliskan hal 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

masalah yang tak diharapkan. 
Demokrasi bisa mati bila dipimpin oleh 
seseorang yang hanya mementingkan 
kepentingannya sendiri atau 
kelompoknya. Seperti baru baru ini 
yang terjadi adalah kelompok rizieq 
yang cuman segelintir berusaha 
mematikan demokrasi dengan caranya 
yang arogan. Dengan didukung para 
koruptor yang sakit hati, rizieq yang 
hanya pion atau alat itu berbuat seolah 
olah negara ini sudah mereka kuasai. 
Dan didukung oleh Anies gubernur 
yang menang karena gerombolan 
agama dan ayat, rizieq seakan seperti 
super power. Hari minggu kemarin 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
memajang foto mengenakan baju koko 
dan bersarung. Kaki disilangkan, 

tangan memegang buku seolah tengah 
membaca buku How Democracies Die. 
Buku ini ditulis oleh Steven Levitsky dan 
Daniel Ziblat, dan diterbitkan kali pertama 
dalam versi bahasa Inggris pada 16 
Januari 2018. Swafoto Anies ini menjadi 
pembicaraan dalam tiga hari ini. “Ini baca 
buku beneran atau cuma pemotretan?” 
Karena buku yang dibaca Anies sesuai 
dengan keadaan Jakarta sekarang ini. 
Bagaimana Demokrasi di Jakarta mati. 
Kematian bukan hal yang baru untuk 
seorang Anies Baswedan. Ketika dirinya 
membaca How Democracies Die 
sebenarnya Anies sedang pamer atau bisa 
jadi membuat pengakuan bahwa dirinya 
adalah bukti produk dari matinya 
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itu, karena semua tahu, sosok yang 
memenangkan Pilkada DKI Jakarta 
2017 dengan cara “demokrasi mati” 
memang dikenal suka dengan 
pencitraan, agar dirinya dikenal publik 
sebagai gubernur yang baik. Anies 
adalah pilot yang memulai matinya 
demokrasi itu lewat Pilkada DKI 2017 
dengan cara menggunakan isu SARA 
untuk menggulingkan Ahok lawan 
politiknya. Apakah tidak ada buku lain 
yang bisa dibaca untuk mengisi waktu 
pak? Horor banget itu judulnya. Agak 
herannya kenapa prestasi Anies ini 
selalu nyerempet tentang kematian? 
Runtut ke belakang, Anies jadi 
gubernur karena peti mati, Anies 
mengangkat korban demo yang mati, 
Anies menjadi Gubernur Jakarta ada 
Tugu Peti Mati yang dipajang di 
beberapa sudut kota. Sekarang Anies 
membaca buku demokrasi mati. Buku 
yang dibaca Anies adalah buku best 
seller. Bagus memang kalau ada orang 
yang hobi baca, hanya saja, kalau 
bacaan itu hanya dijadikan sebagai 
upaya menambah khasanah retorika 
dalam kancah perpolitikan yang 
dikejarnya, sejatinya itu sangat rapuh. 
Buku itu justru menyinggung kasus 

terpilihnya Donald Trump yang rasis itu. 
Yang mengatakan demokrasi di amerika 
telah mati. Nah, ini sangat cocok dan tepat 
dengan manuver Anies waktu pilkada DKI 
2017. Hanya beda versi agama, kalau 
Trump memainkan isu agamanya kristen, 
sedangkan Anies memainkan label agama 
Islam, dan kita kenal ada Rizieq dan 212 
yang menjadi kekuatan yang justru akan 
mematikan demokrasi. Jumlah pendukung 
Anies yang menjadikan agama sebagai 
alat meraih kekuasaan itu sebenarnya 
tidak banyak, malahan jumlah orang yang 
moderat dan ingin negara ini tak ribet 
dengan urusan agama justru lebih banyak. 
Hanya saja, kaum jenis ini selain sibuk 
kerja, karena kaum toleran ini memang 
tidak ada waktu dan lebih banyak yang 
diam, dan tidak ingin menghabiskan 
waktunya bergelut dengan kaum kadrun, 
yang sangat militan meskipun dungunya 
tidak ketulungan. Para pendukung Anies di 
pilkada DKI 2017 sangat keji dalam 
berkampanye, terjadi pemaksaan dan 
intimidasi. Mulai dari penolakan shalat 
jenazah hingga urusan surga seolah-olah 
mereka yang menguasai dan memonopoli. 
Tentu hal itu bukan demokratis. Agama 
yang mereka gunakan, bukan untuk 
mencerdaskan masyarakat dari tujuan 

Sama - sama baca buku
yang baca komik 
lebih berkarya
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politik itu, justru hanya menimbulkan 
perpecahan dan tidak sedikit kericuhan, 
persekusi dan hal-hal biadab lainnya. 
Maka hal seperti itu menghambat 
pembangunan, maka wajar saja kalau 
Jakarta di bawah kepemimpinan 
Gubernur hasil dari ayat dan mayat, 
sulit mengalami kemajuan, bahkan 
mulai semrawut. Apalagi urusan covid 
sangat jelas tidak becus dibawah 
kebijakan Anies. Kedatangan rizieq 
malah memperjelas ketidakadilan itu, 
maka itu artinya Anies mencoba 
mematikan demokrasi dengan cara 
berat sebelah dalam hal hukum. Buku 
yang dipamerkan Anies itu justru 
menampar dirinya sendiri. Posisi 
gubernur yang didapatkannya saat ini 
adalah bukan proses demokrasi, tapi 
pembodohan kepada warga. Dengan 
program-program yang tidak jalan alias 
semua kampanyenya adalah bohong, 
jelas sekali ini adalah dusta besar. 
Demokrasi itu bukan hasil jualan 
agama. Demokrasi adalah bangunan 
atau pondasi kecerdasan. Bukan hasil 
didikan dan militansi kadrun. 
Sedangkan Anies menggunakan 
agama dalam mem-perbodoh warga, 
maka sangat jelas sekali, Anies telah 

membunuh demokrasi dengan cara 
membuat banyak warga DKI mabok 
agama, dan tetap memelihara 
gerombolan 212 dan ormas bajingan FPI. 
Mengobok-obok Jakarta yang 
sebelumnya sudah mulai ditata rapi oleh 
Ahok. Seorang Anies yang jago bermain 
retorika tak bisa menjadi harapan rakyat. 
Justru hanya sebuah kehancuran yang 
nyata. Anies lebih mementingkan JK, 
orang yang telah berjasa membawanya 
ke tampuk kekuasaan. Sedangkan JK, 
hanya mementingkan bisnis raksasanya. 
Semua hanya dilakukan demi 
kepentingan keluarga dan koleganya. 
Buat rakyat Indonesia, hanya recehan 
yang bisa diraup. Maka, bagaimana bisa 
menilai Anies dan sekutunya orang yang 
telah menjalani demokrasi? Hanya baca 
buku "How Demokrasi Die" lantas bisa 
menilainya sebagai orang yang telah 
mengaplikasikan demokrasi dengan 
benar? Dan seenaknya mengkritisi 
pemerintahan Joko Widodo sebagai 
pemerintahan otoriter? No no no...Justru 
Anies dengan mengatasnamakan 
demokrasi dan agama, malah akan 
menghancurkan demokrasi dan 
kehidupan beragama warga Indonesia. 
Jadi begitulah kalau ada politisi yang sok 
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menggurui, namun sebenarnya cuma 
munafik. Apapun cara dilakukan agar 
meraih kekuasaan ekonomi seluas-
luasnya, sehingga kemewahan pun 
mudah diraih, dan tak peduli banyak 
rakyat 
yang 
perlu 
dicerdas
kan agar 
tidak jadi 
mabok 
agama 
dan 
miskin. 
Politisi 
kayak 
Anies 
dan 
sekutuny
a tidak 
akan 
pernah 
bisa 
bertindak 
demokrat
is, tidak 
akan 
pernah 
ikhlas 
menerap
kan 
ajaran-
ajaran 
agama 
yang 
berdasar
kan akal 
sehat dan nilai-nilai luhur. Demokrasi 
Anies adalah demokadrunis, ayat dan 
mayat jadi komoditas meraih 
kekuasaan. Warga digiring ke jurang 
kegelapan. Hanya orang dungu yang 
percaya Anies telah menegakkan 
demokrasi. Dan hanya orang bebal yang 
yakin Anies orang benar lalu sok kritis 
kepada Jokowi. Dan hanya golongan 
kadrun yang merasa nyaman dengan 
model kemunafikan Anies sang 
Gabener. Bacaan boleh saja banyak dan 
tebal-tebal, namun belum tentu akan 
menjadi perbendaharaan yang disikapi 
dengan bijak. Justru bisa menjadi alat 
untuk ngibul dan makin membentuk 

retorika ngibul. Tak jauh beda dengan 
orang yang pengetahuan agamanya tinggi, 
misalnya rizieq, sekolah rizieq boleh tinggi 
sampai ke Saudi, namun lihatlah, mulutnya 
mudah sekali keluar kata "Lonte". Bacaan 

kitab Rizieq 
boleh 
banyak dan 
berbahasa 
Arab, tapi di 
atas 
panggung 
cuma 
keluar kata-
kata 
makian. 
Anies boleh 
saja lulusan 
Amerika, 
tapi belum 
tentu bisa 
menjadi 
pelaku 
demokrasi 
yang 
memajukan 
bangsa, 
justru 
merusak 
kota, 
monas 
diobok-
obok, dan 
me-
mubazzir-
kan 
anggaran 
daerah. 

Patung bambu senggama dan berbagai 
proyek lainnya yang tidak terlalu signifikan 
buat warga adalah bukti Anies sangat 
sangat tidak becus jadi gubernur. Anies 
sungguh membaca atau tidak hanya 
dirinya yang tahu. Tetapi, jika pose 
tersebut dimaksudkan untuk menyindir 
pemerintah maka Anies salah besar. Justru 
sebaliknya, Anies menampar dirinya dan 
mempertontonkan bagaimana dirinya 
dimenangkan lewat ayat dan mayat. 
Demokrasi pada Pilkada DKI 2017 mati, 
terbunuh dengan mengorbankan Ahok. 
Demi apa? Demi golongan mabok agama 
yang kini terus dibela Anies habis-habisan 
lewat posisi dan kebijakannya. Sudah 

saatnya para elite politik yang 
berkonstelasi, lebih membangun 
konsensus nasional untuk mengurangi 
semaksimal mungkin mempolitisasi 
agama, demi tegaknya demokrasi yang 
lebih waras. 
Bukan malah mematikan demokrasi 
dengan menggaet para pemuka agama 
dan mengumbar kebencian. Politik 
identitas bukan hanya menghancurkan 
agama, tapi juga melenyapkan 

Dia secara tidak sadar mengatakan 
bahwa matinya demokrasi di Indonesia 
dimulai dari terpilihnya dia menjadi 
gubernur DKI. Benar enggak...

demokrasi dan merobek tenun 
kebangsaan yang telah dijahit lama 
melalui tali temali kemajemukan dan 
keberagaman. Jadi inti dari foto Anies, 
dia menyindir dirinya sendiri tentang 
matinya demokrasi di Indonesia karena 
ulah dia sendiri. 

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
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Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila
$ 12/ hour

Info SIP

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) Firli Bahuri mengatakan, Menteri 
Kelautan dan Perikan Edhy Prabowo 
ditangkap tim penyidik KPK terkait 
kasus dugaan tindak korupsi izin ekspor 
benih lobster. Edhy ditangkap penyidik 
KPK di Bandara Soekarno Hatta, dini 
hari tadi."Yang bersangkutan diduga 
terlibat korupsi dalam penetapan izin 
ekspor baby lobster," kata Firli kepada 
Liputan6.com, Rabu (25/11).
Firli menyebut Edhy Prabowo ditangkap 
tim penindakan KPK usai saat kembali 
dari Honolulu, Hawai, Amerika Serikat. 

KPK Tangkap Menteri KKP

"Sekarang beliau (Edhy) di KPK untuk 
dimintai keterangan. Nanti akan 
disampaikan penjelasan resmi KPK. 

"Tadi malam Menteri KKP diamankan KPK 
di bandara 3 Soetta saat kembali dari 
Honolulu," ujar Firli.Firli mengatakan, Edhy 
dan jajaran Kementerian KKP serta sang 
istri tengah menjalani pemeriksaan intensif 
oleh penyidik KPK. KPK memiliki waktu 
1x24 jam untuk menentukan status hukum 
Edhy Prabowo dan mereka yang 
diamankan.

Selain Edhy, istri dan pegawai KKP turut 
ditangkap dalam operasi tersebut.
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kasus dugaan tindak korupsi izin ekspor 
benih lobster. Edhy ditangkap penyidik 
KPK di Bandara Soekarno Hatta, dini 
hari tadi."Yang bersangkutan diduga 
terlibat korupsi dalam penetapan izin 
ekspor baby lobster," kata Firli kepada 
Liputan6.com, Rabu (25/11).
Firli menyebut Edhy Prabowo ditangkap 
tim penindakan KPK usai saat kembali 
dari Honolulu, Hawai, Amerika Serikat. 

KPK Tangkap Menteri KKP

"Sekarang beliau (Edhy) di KPK untuk 
dimintai keterangan. Nanti akan 
disampaikan penjelasan resmi KPK. 

"Tadi malam Menteri KKP diamankan KPK 
di bandara 3 Soetta saat kembali dari 
Honolulu," ujar Firli.Firli mengatakan, Edhy 
dan jajaran Kementerian KKP serta sang 
istri tengah menjalani pemeriksaan intensif 
oleh penyidik KPK. KPK memiliki waktu 
1x24 jam untuk menentukan status hukum 
Edhy Prabowo dan mereka yang 
diamankan.

Selain Edhy, istri dan pegawai KKP turut 
ditangkap dalam operasi tersebut.
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Mohon kita beri waktu tim kedeputian 
penindakan bekerja dulu," kata Firli.

Bahkan, dia menjelaskan ada 13.000 
nelayan yang menggantungkan hidup 
dari mencari benih lobster. Diakuinya 

Sekadar mengingatkan kembali, pada 
bulan Juli lalu, kebijakan melegalkan 
ekspor benih lobster memang sempat 
menuai beragam pro dan kontra. 
Menteri Edhy mengatakan, pihaknya 
tidak menutup-nutupi pemberlakuan 
kembali izin ekspor benih lobster. Dia 
menegaskan, sebelum izin tersebut 
keluar, pihaknya telah melakukan kajian 
mendalam terlebih dulu.
"Masalah lobster, peraturan yang kita 
evaluasi itu tidak muncul begitu saja 
atau hanya karena kebutuhan seorang 
menteri. Kami melakukan telaah dan 
penelitian oleh ahli yang ada. Baik 
melalui kajian, melalui konsultasi 
publik," kata Edhy di Gedung DPR RI 
beberapa waktu lalu.Alasan kuat KKP 
mengizinkan ekspor benih lobster untuk 
membantu belasan ribu nelayan kecil 
yang kehilangan mata pencaharian 
akibat terbitnya Permen KP 56/2016. 
Permen tersebut melarang 
pengambilan benih lobster baik untuk 
dijual maupun dibudidaya.

Kebijakan Menteri Kelautan dan 
Perikanan, Edhy Prabowo melegalkan 
ekspor benih lobster sempat menuai 
kontra. Salah satunya datang langsung 
dari Susi Pudjiastuti yang juga 
sebelumnya menjabat sebagai Menteri 
Kelautan dan Perikanan periode 2014-
2019.

hal ini memang menjadi perdebatan 
karena akibat ekspor dilarang nelayan 
tidak bisa makan."Mereka tidak punya 
pendapatan. Ini sebenarnya 
pertimbangan utama kami," tegas Edhy 
beberapa.
Lebih lanjut dia menerangkan, 
perusahaan yang mendapat izin ekspor 
pun tidak asal tunjuk. Mereka tetap harus 
melewati proses administrasi hingga uji 
kelayakan. Dalam hal ini KKP 
membentuk panitia untuk menyeleksi 
perusahaan penerima izin.

KKP mengaku memiliki alasan kuat 
membuka kemungkinan keran ekspor 
bibit lobster. Namun rencana Menteri 
Edhy itu berbanding terbalik dengan apa 
yang dilakukan Susi. Sebab pada saat 
menjabat Susi sangat melarang ekspor 
benih lobster untuk melindungi bibit 
lobster dan meningkatkan kesejahteraan 
nelayan.
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Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

Contact: 267 - 809 - 6268
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 Pekerja untuk kerja di 
 jagung gaji $9.50 x 10 jam. 
+ 6 hari kerja ada OT

Hub :  267 - 809 - 6268

Dicari

845 - 321 - 2718

Yenny Holil 215 - 939 - 3636

Syalom Alaikhem Betsyem Yesua 
Hamasiah
Salam damai sejahterah didalam nama 
Tuhan Yesus Kristus.

Selain dari pada itu, kita juga harus 
lawan Wabah ini dengan Senjata Iman 
Kristen kita yaitu dengan menggunakan 
Firman Tuhan di 1Tes 5:16-18

Naikkan puji pujian buat Tuhan sebab 
puji pujian itu selain dapat membuat kita 
bersukacita, puji pujian itu juga dapat 
menguatkan iman kita dan mengalahkan 
rasa takut kita.

1Tesalonika 5:16-18

Kita semua tidak ada yang suka, tetapi 
kita tidak ada pilihan selain memerangi 
wabah Covid-19 ini dengan kedisiplinan 
diri kita sendiri,  yaitu dengan satu 
satunya cara menggunakan 3M : 
Memakai Masker ; Menjaga Jarak ; 
Mencuci Tangan sesering mungkin.

Sebagai orang yang beriman teguh, 
janganlah pernah merasa takut dan 
gentar dan janganlah merasa susah hati 
ketika kita mengalami Problema Hidup, 
hadapi semuanya itu dengan hati yang 
bijak dan pikiran positif, sebab apa yang 
sedang kita hadapi ini adalah seizin 
Tuhan.

Seorang Kristen dapat bersukacita 
sebab kesukaannya berakar dan 
berlandasan pada hubungannya dengan 
Allah melalui iman didalam Kristus 
Yesus. 

17  Tetaplah Berdoa

Ingatlah…., Firman Tuhan berkata : 
”Hati yang gembira adalah obat.” 
(Amsal 17:22)

16 Tetaplah bersukacita senantiasa.

Puji Pujian adalah ungkapan hati kita 
dalam berkomunikasi kepada Tuhan 
dalam bentuk syair dan irama.

Berdoa adalah satu satunya cara kita 
berkomunikas dan Mengungkapkan isi 
hati dan Pendekatan diri kita kepada 

Hamper disemua state sudah di 
Lockdown dan dibatasi kerumunan 
massa nya.

Saat ini kita masih sedang menghadapi 
wabah Covid-19 tahap kedua seperti 
yang dikatakan President dari WHO.

Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus 
dan janganlah kamu bimbang dan ragu. 
“Dan apa saja yang kamu minta dalam 
doamu dengan penuh kepercayaan, 
kamu akan menerimanya.” (Mat.21:22) 
demikianlah Firman TUhan, masihkah 
kamu tidak mempercayainya ???

Layaknya kedekatan diri kita kepada orang 
tua kita kerena seringnya kita 
berkomunikasi, mendekatkan diri kita 
kepada orang tua kita, demikian juga 
kedekatan kita kepada Bapa di Sorga 
adalah dengan seringnya kita 
berkomunikasi kepada-Nya melalui 
Doa.Dunia tidak bisa melihat masa yang 
akan dating, tetapi kita anak terang tahu 
dan mengerti tentang masa yang akan 
dating.

18  Mengucaplah syukur dalam segala 
hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah 
didalam Kristus Yesus bagi kamu.

Salam,

Mengucap syukur bukanlah sekedar 
berterima kasih atas apa yang telah kita 
peroleh, tetapi lebih dari itu semua, Ucapan 
syukur adalah merupakan kepasrahan kita 
menerima apa yang Allah kehendaki dari 
kita, dan ungkapan rasa syukur kita adalah 
tuntutan Allah kepada kita untuk tetap 
memuliakan Dia, sebab memang hanya 
Dia yang layak kita puji dan kita tinggikan.

Tuhan.

Seperti yang diperintahkan kepada kita 
didalam FirmanNya :  “Sebab itu marilah 
kita, Oleh Dia, senantiasa 
mempersembahkan korban syukur 
kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang 
memuliakan nama-Nya.” (ibr.13:15)
Marilah kita semua sebagai seorang yang 
beriman teguh kepada-Nya janganlah kita 
pernah mengeluh lagi, apalagi kendor 
didalam iman ke Kristenan kita, mari 
hadapi semua tantangan hidup yang kita 
hadapi dengan penuh ucapan syukur dan 
doa kita. Karena melalui tantangan hidup 
inilah iman kita di uji. 
Dan percayalah…., kita pasti menang 
ketika menghadapi semua dengan penuh 
iman yang teguh.
Tuhan Yesus Kristus memberkati

Wira Tirtowidjojo

Renungan Rohani

“Melawan Pencobaan Dengan Iman”Info SIP

Selain lezat di lidah, sayuran satu ini juga 
memiliki manfaat bagi kesehatan 
tubuhmu. Kandungan sejumlah nutrisi 
pada tanaman ini menjadikannya sebagai 
pilihan yang menyehatkan dan 
mengandung sejumlah manfaat.

Kecambah atau taoge merupakan salah 
satu sayuran yang cukup populer dan 
digunakan pada berbagai masakan. Rasa 
dan teksturnya yang gurih membuat 
sayuran ini jadi sangat disenangi.
Selain sedap, kecambah juga memiliki 
harga yang terjangkau dan sangat mudah 
ditemui. Bahkan kamu juga bisa 
menanam tumbuhan ini di halaman 
sehingga membuatnya lebih murah dan 
mudah untuk didapat.

Kecambah memiliki kandungan kalori 
yang rendah serta kaya serat, enzim, 
protein, dan mikronutrisi lainnya. Sayuran 
ini juga cukup mudah untuk diolah dan 

Manfaat Taoge Untuk Kesehatan

Mengingat banyaknya nutrisi yang 
dikandung sayuran ini, tak heran jika 
banyak manfaat kesehatan yang bisa 
diperoleh. Dilansir dari The Health 
Site, berikut sejumlah manfaat 
kesehatan yang bisa kamu peroleh 
konsumsi kecambah secara rutin 
setiap hari.
Membantu Menurunkan Berat 
Badan

dinikmati baik direbus, digoreng, atau 
secara mentah.

Kecambah merupakan sayuran kaya 
protein yang sangat disarankan untuk 
dikonsumsi ketika menurunkan berat 
badan. Kecambah juga mengandung 
kalori lebih sedikit serta kaya dengan 
serat. Mengonsumsi kecambah bisa 
membuat perutmu terasa lebih 
kenyang serta menurunkan nafsu 
makan.
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Qatar National Bank (QNB) QPSC 
formerly SAQ menggugat keluarga 
pendiri Bosowa Group terkait perkara 
wanprestasi. Gugatan dilayangkan 
kepada HM Aksa Mahmud, Erwin Aksa, 
Sadikin Aksa, 
dan 
Muhammad 
Subhan 
Aksa. 
Gugatan 
tersebut 
didaftarkan 
pada 
Pengadilan 
Negeri (PN) 
Jakarta 
Pusat, Senin, 
5 Oktober 
2020 dengan 
nomor 
perkara 
562/Pdt.G/20
20/PN Jkt.Pst. Mengutip Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 
PN Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2020), 

dengan menggandeng kuasa hukum 
Vebranto Yudo Kartiko, selain pihak 
keluarga Aksa Mahmud, gugatan QNB 
juga turut dilakukan pada Mark 
Supreme Limited. Adapun petitum 

dalam kasus 
perdata ini 
yakni QNB 
meminta 
majelis hakim 
untuk 
menerima dan 
mengabulkan 
seluruh 
gugatan. Selain 
itu, 
menyatakan 
para tergugat 
telah 
melakukan 
perbuatan 
cidera janji 
(wanprestasi) 

atas akta-akta jaminan. "Selanjutnya, 
menghukum para tergugat baik secara 
bersama-sama maupun sendiri-sendiri 

QNB Tagih Hutang Bosawa Group 

Mampu Meningkatkan Kesehatan 
Jantung
kesehatan jantung rev2
Mengonsumsi kecambah juga bisa 
membantu meningkatkan kesehatan 
jantung dan mengurangi risiko 

Kecambah memiliki manfaat yang 
sangat besar untuk sistem 
pencernaanmu. Sayuran ini bisa 
membuat buang air besarmu menjadi 
lancar, mencegah konstipasi, dan 
meningkatkan pencernaan secara 
keseluruhan. Kecambah mengandung 
enzim yang bisa meningkatkan 
metabolisme sehingga bisa melarutkan 
makanan dan membuat saluran 
pencernaan menyerap nutrisi secara 
optimal.

Baik Bagi Perut

Mampu Mengendalikan Gula Darah
Mengonsumsi kecambah setiap hari 
bisa membantu mengendalikan tingkat 
gula darah dalam tubuh. Berdasar 
sebuah penelitian, hal ini terjadi karena 
jumlah karbohidrat pada kecambah 
bisa menurun.

Membangun Kekebalan Tubuh
Kandungan vitamin C yang tinggi dari 
kecambah mampu menjadi stimulan 
yang kuat pada sel darah putih pada 
tubuh yang bisa melawan infeksi. 
Sayuran ini juga mengandung 
antioksidan yang baik untuk sistem 
kekebalan tubuh.
Baik untuk Penglihatan

masalah jantung yang berhubungan 
dengan tekanan darah tinggi. Beberapa 
penelitian menyebut bahwa 
mengonsumsi kecambah bisa 
meningkatkan kolesterol HDL baik dan 
menurunkan jumlah kolesterol HDL 
buruk.

Kecambah mengandung vitamin A yang 
mampu meningkatkan daya penglihatan. 
Antioksidan yang terdapat pada 
kecambah juga dapat melindungi sel di 
mata dari radikal bebas.

Sejumlah manfaat kesehatan ini bisa 
kamu peroleh dari konsumsi kecambah. 
Mengingat banyaknya manfaat ini, 
sebaiknya mulai masukkan sayuran ini 
pada menu makananmu setiap hari.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057
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Qatar National Bank (QNB) QPSC 
formerly SAQ menggugat keluarga 
pendiri Bosowa Group terkait perkara 
wanprestasi. Gugatan dilayangkan 
kepada HM Aksa Mahmud, Erwin Aksa, 
Sadikin Aksa, 
dan 
Muhammad 
Subhan 
Aksa. 
Gugatan 
tersebut 
didaftarkan 
pada 
Pengadilan 
Negeri (PN) 
Jakarta 
Pusat, Senin, 
5 Oktober 
2020 dengan 
nomor 
perkara 
562/Pdt.G/20
20/PN Jkt.Pst. Mengutip Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 
PN Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2020), 

dengan menggandeng kuasa hukum 
Vebranto Yudo Kartiko, selain pihak 
keluarga Aksa Mahmud, gugatan QNB 
juga turut dilakukan pada Mark 
Supreme Limited. Adapun petitum 

dalam kasus 
perdata ini 
yakni QNB 
meminta 
majelis hakim 
untuk 
menerima dan 
mengabulkan 
seluruh 
gugatan. Selain 
itu, 
menyatakan 
para tergugat 
telah 
melakukan 
perbuatan 
cidera janji 
(wanprestasi) 

atas akta-akta jaminan. "Selanjutnya, 
menghukum para tergugat baik secara 
bersama-sama maupun sendiri-sendiri 

QNB Tagih Hutang Bosawa Group 

Mampu Meningkatkan Kesehatan 
Jantung
kesehatan jantung rev2
Mengonsumsi kecambah juga bisa 
membantu meningkatkan kesehatan 
jantung dan mengurangi risiko 

Kecambah memiliki manfaat yang 
sangat besar untuk sistem 
pencernaanmu. Sayuran ini bisa 
membuat buang air besarmu menjadi 
lancar, mencegah konstipasi, dan 
meningkatkan pencernaan secara 
keseluruhan. Kecambah mengandung 
enzim yang bisa meningkatkan 
metabolisme sehingga bisa melarutkan 
makanan dan membuat saluran 
pencernaan menyerap nutrisi secara 
optimal.

Baik Bagi Perut

Mampu Mengendalikan Gula Darah
Mengonsumsi kecambah setiap hari 
bisa membantu mengendalikan tingkat 
gula darah dalam tubuh. Berdasar 
sebuah penelitian, hal ini terjadi karena 
jumlah karbohidrat pada kecambah 
bisa menurun.

Membangun Kekebalan Tubuh
Kandungan vitamin C yang tinggi dari 
kecambah mampu menjadi stimulan 
yang kuat pada sel darah putih pada 
tubuh yang bisa melawan infeksi. 
Sayuran ini juga mengandung 
antioksidan yang baik untuk sistem 
kekebalan tubuh.
Baik untuk Penglihatan

masalah jantung yang berhubungan 
dengan tekanan darah tinggi. Beberapa 
penelitian menyebut bahwa 
mengonsumsi kecambah bisa 
meningkatkan kolesterol HDL baik dan 
menurunkan jumlah kolesterol HDL 
buruk.

Kecambah mengandung vitamin A yang 
mampu meningkatkan daya penglihatan. 
Antioksidan yang terdapat pada 
kecambah juga dapat melindungi sel di 
mata dari radikal bebas.

Sejumlah manfaat kesehatan ini bisa 
kamu peroleh dari konsumsi kecambah. 
Mengingat banyaknya manfaat ini, 
sebaiknya mulai masukkan sayuran ini 
pada menu makananmu setiap hari.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057
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untuk membayar seluruh kewajibannya 
kepada penggugat," demikian bunyi 
petitum. Nilai kewajibannya yakni 
sejumlah 352.906.689 dollar AS (untuk 
fasilitas A) dan 131.512.474 dollar AS 
(untuk fasilitas B), ditambah bunga 
sebesar 6,36 persen per tahun 
terhitung sejak 31 Agustus 2020 hingga 
tanggal dilunasinya seluruh kewajiban 
pembayarannya tersebut kepada 
penggugat. Secara total nilai gugatan 
yakni sebesar 484,4 juta dollar AS atau 
sekitar Rp 7,12 triliun (kurs Rp 14.700 
per dollar AS). QNB juga meminta 
majelis hakim menyatakan sah dan 
berharga sita jaminan (conservatoir 
beslag) yang dijatuhkan dalam perkara 
ini.QNB meminta putusan harus 
dilaksanakan terlebih dahulu 
(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun 
ada upaya hukum banding dan kasasi 
serta perlawanan (verzet). Selain itu, 
QNB juga meminta majelis hakim 
memerintahkan tergugat untuk 

mematuhi putusan perkara dan 
menghukum tergugat untuk membayar 
segala biaya yang timbul dalam perkara 
ini. Menanggapi gugatan tersebut, Erwin 
Aksa mengatakan, gugatan perdata 
dalam sebuah bisnis merupakan hal 
biasa. Terlebih, perkara ini juga baru 
didaftarkan ke pengadilan. "Yang benar 
baru didaftarkan. Dan itu hal biasa dalam 
bisnis. Tak ada corporat di dunia tak 
memiliki masalah perdata. Dalam kasus 
QNB ini ada yang berusaha menggiring 
menciptakan opini publik," kata Erwin 
ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu 
(7/10/2020). Erwin, anak pertama Aksa 
Mahmud sekaligus Komisaris Utama 
Bosowa Corporindo menekankan, 
pihaknya siap untuk menghadapi 
gugatan perdata QNB di pengadilan. 
“Gugatan pedata ini sifatnya sengketa 
bisnis. Kami pun punya tuntutan yang 
mesti mendapatkan porsi keadilan 
kepada penuntut di depan hukum," 
ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon 
diketahui meminta Pangdam Jaya, 
Mayjen TNI Dudung Abdurachman untuk 
dicopot karena bicara “bubarkan FPI”. Ia 
menilai Dudung 
telah melanggar 
tugas pokok-
fungsi (tupoksi) 
TNI. Sikap Fadli 
itu pun menuai 
kritik.“Seorang 
wakil rakyat 
seharusnya 
berpihak kepada 
rakyat. Apa pun 
yang 
membahayakan 
keselamatan 
rakyat dari 
penyebaran 
Covid-19 harus 
dicegah. Bukan 
malah membela 
pejabat 
pelanggar 
protokol Covid, 
kemudian 
menyalahkan 
TNI! Dia mikir 
nggak sih, 
Menteri Pertahanannya siapa”, ujar 
politikus NasDem nonaktif, Irma Suryani 
Chaniago, dalam keterangan tertulisnya, 
seperti dilansir Detik.com, Sabtu 
(21/11/20).
Irma pun menyarankan Fadli Zon untuk 
mengkritisi Pemda DKI, yang 
bertanggung jawab atas kerumunan yang 
terjadi. Ia juga smenyebut Fadli tidak 
cermat dalam mengeluarkan statemen.
“Seharusnya Fadli mengkritisi pemda 
DKI, yang telah melakukan pembiaran 
pelanggaran protokol COVID berjemaah 
dan meminta pertanggungjawaban moral 
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 
Bukan malah membela nggak keruan 
dengan menyebut UU yang salah terkait 
posisi gubernur yang dia sebut 
membawahi Kapolda dan Pangdam,” 
tutur Irma.“Sebagai wakil rakyat, Fadli tak 

Irma lantas menyinggung reuni 212 
yang tak perlu digelar. Ia beranggapan 
agenda itu bersifat politis yang bukan 
merupakan fungsi dari ormas.

“Kemudian terkait penurunan baliho-
baliho FPI yang dilakukan aparat 
negara, sebagai politikus Nasdem 
nonaktif dan sebagai rakyat, saya 
pastikan Partai NasDem mendukung 
penuh langkah TNI dan Polri. Sudah 
waktunya kini negara mengambil 
tindakan atas politisasi umat dan 
agama oleh FPI,” tegasnya.

Menurut Irma, NasDem mendukung 
penuh apa yang dilakukan aparat 
negara. Ia menyatakan kini sudah 
waktunya aparat bersikap tegas 
terhadap siapa pun yang melanggar 
dan merusak persatuan.

cermat membuat statemen 
berdasarkan UU yang sudah direvisi. 
Undang-Undang Pemerintahan Daerah 
yang berlaku saat ini bukanlah UU No 

32 Tahun 2004 
seperti yang 
dikatakan oleh 
Fadli Zon, 
tetapi UU No 9 
Tahun 2015 
tentang 
Perubahan 
Kedua atas 
UU No 23 
Tahun 2014 
tentang 
Pemerintahan 
Daerah dan 
Peraturan 
Pemerintah 
tentang 
Pelaksanaan 
Tugas dan 
Wewenang 
Gubernur 
sebagai Wakil 
Pemerintah 
Pusat. Bukan 
PP No 
19/2010, 

melainkan PP No 33/2018,” imbuhnya.

Jawaban Irma Chaniago Untuk Fadli Zon
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sejumlah 352.906.689 dollar AS (untuk 
fasilitas A) dan 131.512.474 dollar AS 
(untuk fasilitas B), ditambah bunga 
sebesar 6,36 persen per tahun 
terhitung sejak 31 Agustus 2020 hingga 
tanggal dilunasinya seluruh kewajiban 
pembayarannya tersebut kepada 
penggugat. Secara total nilai gugatan 
yakni sebesar 484,4 juta dollar AS atau 
sekitar Rp 7,12 triliun (kurs Rp 14.700 
per dollar AS). QNB juga meminta 
majelis hakim menyatakan sah dan 
berharga sita jaminan (conservatoir 
beslag) yang dijatuhkan dalam perkara 
ini.QNB meminta putusan harus 
dilaksanakan terlebih dahulu 
(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun 
ada upaya hukum banding dan kasasi 
serta perlawanan (verzet). Selain itu, 
QNB juga meminta majelis hakim 
memerintahkan tergugat untuk 

mematuhi putusan perkara dan 
menghukum tergugat untuk membayar 
segala biaya yang timbul dalam perkara 
ini. Menanggapi gugatan tersebut, Erwin 
Aksa mengatakan, gugatan perdata 
dalam sebuah bisnis merupakan hal 
biasa. Terlebih, perkara ini juga baru 
didaftarkan ke pengadilan. "Yang benar 
baru didaftarkan. Dan itu hal biasa dalam 
bisnis. Tak ada corporat di dunia tak 
memiliki masalah perdata. Dalam kasus 
QNB ini ada yang berusaha menggiring 
menciptakan opini publik," kata Erwin 
ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu 
(7/10/2020). Erwin, anak pertama Aksa 
Mahmud sekaligus Komisaris Utama 
Bosowa Corporindo menekankan, 
pihaknya siap untuk menghadapi 
gugatan perdata QNB di pengadilan. 
“Gugatan pedata ini sifatnya sengketa 
bisnis. Kami pun punya tuntutan yang 
mesti mendapatkan porsi keadilan 
kepada penuntut di depan hukum," 
ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon 
diketahui meminta Pangdam Jaya, 
Mayjen TNI Dudung Abdurachman untuk 
dicopot karena bicara “bubarkan FPI”. Ia 
menilai Dudung 
telah melanggar 
tugas pokok-
fungsi (tupoksi) 
TNI. Sikap Fadli 
itu pun menuai 
kritik.“Seorang 
wakil rakyat 
seharusnya 
berpihak kepada 
rakyat. Apa pun 
yang 
membahayakan 
keselamatan 
rakyat dari 
penyebaran 
Covid-19 harus 
dicegah. Bukan 
malah membela 
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pelanggar 
protokol Covid, 
kemudian 
menyalahkan 
TNI! Dia mikir 
nggak sih, 
Menteri Pertahanannya siapa”, ujar 
politikus NasDem nonaktif, Irma Suryani 
Chaniago, dalam keterangan tertulisnya, 
seperti dilansir Detik.com, Sabtu 
(21/11/20).
Irma pun menyarankan Fadli Zon untuk 
mengkritisi Pemda DKI, yang 
bertanggung jawab atas kerumunan yang 
terjadi. Ia juga smenyebut Fadli tidak 
cermat dalam mengeluarkan statemen.
“Seharusnya Fadli mengkritisi pemda 
DKI, yang telah melakukan pembiaran 
pelanggaran protokol COVID berjemaah 
dan meminta pertanggungjawaban moral 
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 
Bukan malah membela nggak keruan 
dengan menyebut UU yang salah terkait 
posisi gubernur yang dia sebut 
membawahi Kapolda dan Pangdam,” 
tutur Irma.“Sebagai wakil rakyat, Fadli tak 

Irma lantas menyinggung reuni 212 
yang tak perlu digelar. Ia beranggapan 
agenda itu bersifat politis yang bukan 
merupakan fungsi dari ormas.

“Kemudian terkait penurunan baliho-
baliho FPI yang dilakukan aparat 
negara, sebagai politikus Nasdem 
nonaktif dan sebagai rakyat, saya 
pastikan Partai NasDem mendukung 
penuh langkah TNI dan Polri. Sudah 
waktunya kini negara mengambil 
tindakan atas politisasi umat dan 
agama oleh FPI,” tegasnya.

Menurut Irma, NasDem mendukung 
penuh apa yang dilakukan aparat 
negara. Ia menyatakan kini sudah 
waktunya aparat bersikap tegas 
terhadap siapa pun yang melanggar 
dan merusak persatuan.
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yang berlaku saat ini bukanlah UU No 

32 Tahun 2004 
seperti yang 
dikatakan oleh 
Fadli Zon, 
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Mulai Nov 23, disewakan kamar 
lt 3 $420/ 2 orang di Morris - 18st
Dekat toko Indo & transportasi, 
ada WIFI. 
Hub : 267 - 516 - 8299, 
215 - 366 - 0833, 
267 - 319 - 9241 (WA)
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Presiden AS Donald Trump telah 
mengatakan kepada orang dekatnya 
bahwa dia berencana untuk 
mengampuni mantan penasihat 
keamanan nasionalnya Michael Flynn.
Flynn telah mengaku bersalah karena 
berbohong kepada FBI selama 
penyelidikan 
campur 
tangan Rusia 
dalam 
pemilihan 
presiden 
2016, sebuah 
sumber yang 
mengetahui 
situasi 
tersebut 
mengatakan 
pada hari 
Selasa seperti 
dikutip 
Reuters.
Meski begitu, 
Trump 
disebut masih bisa berubah pikiran 
tentang pengampunan yang 
direncanakan, yang merupakan salah 
satu dari sejumlah pengampunan yang 
sedang dipertimbangkan oleh presiden 
Republik, kata sumber itu. Kabar 
tersebut pertama kali dilaporkan oleh 
Axios.
Joe Biden mengalahkan Trump dalam 
pemilihan AS awal bulan ini, tetapi 
Trump menolak untuk secara resmi 
mengakui, menuduh tanpa bukti bahwa 
ada kecurangan pemilih yang meluas. 
Namun, Trump pada hari Senin 
memberikan izin agar dana federal mulai 
mengalir ke Biden sehingga dia dapat 
melaksanakan tugas transisinya 
sebelum pelantikannya pada 20 Januari.
Jika Trump benar-benar memberikan 
penangguhan hukuman kepada Flynn, 
itu akan menjadi pengampunan pejabat 
tertinggi yang dikeluarkan oleh presiden 
sejak dia menjabat.
Flynn, seorang pensiunan jenderal 
Angkatan Darat, mengaku bersalah 

Trump Berencana Ampuni Michael Flynn

pada 2017 karena berbohong kepada 
FBI tentang interaksi yang dia lakukan 
dengan duta besar Rusia untuk Amerika 
Serikat pada minggu-minggu sebelum 
Trump menjabat. Dia sejak itu berusaha 
untuk mencabut pembelaan, dengan 
alasan jaksa melanggar haknya dan 

menipu dia 
untuk 
membuat 
perjanjian 
pembelaan.

Trump pada bulan Maret mengatakan 
dia sangat mempertimbangkan 
pengampunan penuh untuk Flynn. Dia 
mengatakan FBI dan Departemen 
Kehakiman telah "menghancurkan" 
kehidupan Flynn dan keluarganya.

Flynn adalah 
salah satu 
dari beberapa 
penasihat 
Trump yang 
mengaku 
bersalah atau 
dihukum di 
pengadilan 
dalam 
penyelidikan 
mantan 
Penasihat 

Khusus Robert Mueller atas campur 
tangan Moskow dalam pemilihan AS 
2016 untuk meningkatkan pencalonan 
Trump.
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Presiden AS Donald Trump telah 
mengatakan kepada orang dekatnya 
bahwa dia berencana untuk 
mengampuni mantan penasihat 
keamanan nasionalnya Michael Flynn.
Flynn telah mengaku bersalah karena 
berbohong kepada FBI selama 
penyelidikan 
campur 
tangan Rusia 
dalam 
pemilihan 
presiden 
2016, sebuah 
sumber yang 
mengetahui 
situasi 
tersebut 
mengatakan 
pada hari 
Selasa seperti 
dikutip 
Reuters.
Meski begitu, 
Trump 
disebut masih bisa berubah pikiran 
tentang pengampunan yang 
direncanakan, yang merupakan salah 
satu dari sejumlah pengampunan yang 
sedang dipertimbangkan oleh presiden 
Republik, kata sumber itu. Kabar 
tersebut pertama kali dilaporkan oleh 
Axios.
Joe Biden mengalahkan Trump dalam 
pemilihan AS awal bulan ini, tetapi 
Trump menolak untuk secara resmi 
mengakui, menuduh tanpa bukti bahwa 
ada kecurangan pemilih yang meluas. 
Namun, Trump pada hari Senin 
memberikan izin agar dana federal mulai 
mengalir ke Biden sehingga dia dapat 
melaksanakan tugas transisinya 
sebelum pelantikannya pada 20 Januari.
Jika Trump benar-benar memberikan 
penangguhan hukuman kepada Flynn, 
itu akan menjadi pengampunan pejabat 
tertinggi yang dikeluarkan oleh presiden 
sejak dia menjabat.
Flynn, seorang pensiunan jenderal 
Angkatan Darat, mengaku bersalah 

Trump Berencana Ampuni Michael Flynn

pada 2017 karena berbohong kepada 
FBI tentang interaksi yang dia lakukan 
dengan duta besar Rusia untuk Amerika 
Serikat pada minggu-minggu sebelum 
Trump menjabat. Dia sejak itu berusaha 
untuk mencabut pembelaan, dengan 
alasan jaksa melanggar haknya dan 

menipu dia 
untuk 
membuat 
perjanjian 
pembelaan.

Trump pada bulan Maret mengatakan 
dia sangat mempertimbangkan 
pengampunan penuh untuk Flynn. Dia 
mengatakan FBI dan Departemen 
Kehakiman telah "menghancurkan" 
kehidupan Flynn dan keluarganya.

Flynn adalah 
salah satu 
dari beberapa 
penasihat 
Trump yang 
mengaku 
bersalah atau 
dihukum di 
pengadilan 
dalam 
penyelidikan 
mantan 
Penasihat 

Khusus Robert Mueller atas campur 
tangan Moskow dalam pemilihan AS 
2016 untuk meningkatkan pencalonan 
Trump.
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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)

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

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

Are you looking for home improvement 
interior and exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717

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

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

p/5

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

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

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

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745
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For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

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

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

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

For rent apartement lantai 2 ($ 300)
lantai 3 ($550) studio,
14xx Tasker & Broad
Hub : 215 - 901 - 2264

p1

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

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

Dicari Pekerja untuk kerja di 
Lowongan

wahehouse jagung di PA gaji $9.50 
  dan di NJ gaji $ 11

Hub : Sina

Telp : 215 - 681 - 7705
Speak English

Philadelphia Lobster& Fish Seafood
Store hiring female employee to
prepare food and serve customer
$9/ hour.
Call Jenny  ; 267 - 304 - 5031

Lowongan

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

Dicari Pekerja
untuk International Paper
di NJ ( belakang I.C.S)  
   Gaji $10 perhour.
Call : Kenny 267 - 243 - 0376
Light Job, Easy Job

Di Jual

Honda Odyssey

Dijual  mobil Honda Odyssey 2001 
Text only : 267 - 235- 3359

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Mama Store
Asian  Groceries
1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145

Wednesday - Monday 8am - 8pm
Tuesday CLOSED

267 - 639 - 9848
Menyediakan aneka kebutuhan sehari - hari, makanan
Indonesia, camilan, sayur.
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