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1.Yayasan Purna Bhakti Pertiwi

3.Tn H. Bambang Trihatmodjo

5.Tn H Sigit Harjojudanto

Perusahaan asal Singapura, Mitora Pte 
Ktd, menggugat 5 anak Presiden 
Soeharto senilai Rp 584 miliar ke PN 
Jaksel. Selain itu, Mitora meminta agar 
Museum Purna Bhakti Pertiwi yang 
berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah 
(TMII) disita dalam proses tersebut. Hal 
itu tertuang dalam Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan (SIPP PN Jaksel) yang 
dikutip detikcom, Senin (29/3/2021). 
Perkara itu mengantongi nomor 
244/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. Mitora 
menggugat:

2.Ny Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana

4.Ny Siti Hediati Hariyadi

3.Kantor Pertanahan Jakarta Pusat

Apa yang dituntut? Berikut ini petitum 
Mitora:

Adapun turut tergugat adalah:

2.Pengurus Museum Purna Bhakti Pertiwi

1.Menerima dan mengabulkan gugatan 
Penggugat untuk seluruhnya;

3.Menyatakan sah dan berharga Sita 
Jaminan yang diletakan pada Sebidang 
Tanah dan Bangunan beserta dengan 
isinya:

1.Soehardjo Soebardi

2.Menyatakan bahwa para tergugat, telah 
melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

-Sebidang Tanah seluas +/- 20 Ha (lebih 
kurang dua puluh hektar) dan bangunan 

4.Kantor Pertanahan Jakarta Timur

6.Ibu Siti Hutami Endang Adiningsih

Milik Negara

Indonesia 

Indah

Milik Negara

Taman Mini Indonesia Indah Indonesia Indah

Milik Negara
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Dicari pegawai  parttime buat 

bersih - bersih rumah $9/hour

flexible hour.

Hub : Frank  267 - 808 - 1135

-Sebidang Tanah berikut dengan 
Bangunan yang berdiri diatasnya 
beserta dengan seluruh isinya yang ada 
dan melekat serta menjadi satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan yang 
terletak di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 
14, Menteng, Jakarta Pusat.
4.Menghukum para tergugat secara 
tanggung renteng untuk membayar 
kewajiban Rp 84.000.000.000 serta 
kerugian immateriil sebesar Rp 
500.000.000.000.

Sidang pertama digelar pada 5 April 
2021 di PN Jaksel Ruang Sidang 01. 
Sebelumnya, Mitora pernah 
mengajukan gugatan serupa pada 4 
Desember 2018. Para tergugatnya pun 
sama ditambah Siti Hutami Endang 
Adiningsih dan Yayasan Purna Bhakti 

yang berdiri di atasnya beserta dengan 
seluruh isinya yang ada dan melekat 
serta menjadi satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan yakni Museum Purna 
Bhakti Pertiwi dan Puri Jati Ayu, yang 
beralamat di Jl. Taman Mini No.1, 
Jakarta Timur;

5.Menghukum para tergugat untuk 
melaksanakan Putusan ini.

Pertiwi. Saat itu besarnya gugatan yang 
dilayangkan adalah sebesar Rp 1,1 
triliun. Namun akhirnya gugatan itu 
dicabut per 15 April 2019. Penggugat 
saat itu diwajibkan membayar biaya 
perkara kepada Penggugat sebesar Rp 
2.991.000. Namun tak dirinci apa akar 
masalah dan penyebab dicabutnya 
gugatan tersebut. Selain menggugat 
anak Cendana di PN Jaksel, Mitora 
menggugat Yayasan Harapan Kita dkk 
dengan nilai gugatan sebesar Rp 584 
miliar. Atas berita ini maka presiden yang 
mengetahui bahwa TMII adalah milik 
negara tidak tinggal diam. Jokowi 
mengetahui betul bahwa ini hanya akal 
akalan keluarga cendana. Tak mau aset 
negara dimiliki asing sehingga dibuatlah 
perpres. Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang 
Taman Mini Indonesia Indah (TMII). 
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ini 
memang penuh cerita, mulai dari 
kontroversi di awal pembangunannya 
hingga manfaatnya bagi masyarakat 
Indonesia. Menurut buku Sejarah Taman 
Mini Indonesia Indah yang ditulis oleh 
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Suradi HP, gagasan awal berdirinya 
TMII murni datang dari Siti Hartinah 
alias Ibu Tien Soeharto, istri Presiden 
ke-2 Indonesia Soeharto. Ide itu muncul 
setelah ibu Tien berkunjung ke 
Disneyland di Amerika Serikat dan Thai-
in Miniature di Thailand pada tahun 
1968. Dua tempat tersebut memiliki 
fungsi memamerkan dan 
mempromosikan kebudayaan, aspek 
sosial, pendidikan, ekonomi, dan 
pariwisata di negaranya masing-
masing. Ia berpikir kenapa tidak di 
Indonesia juga membuat tempat seperti 
itu, apalagi dalam hal budaya, suku, 
dan keberagaman Indonesia jauh lebih 
banyak daripada ke-2 negara tersebut. 
Pastinya, jika aneka ragam kebudayaan 
yang ada di Indonesia ditempatkan 
dalam bentuk miniatur di sebuah lokasi 
akan sangat menarik minat masyarakat 
untuk berwisata sekaligus mengenal 
kebudayaan Indonesia. Gagasan itu 
kemudian ia sampaikan untuk pertama 
kalinya dalam pertemuan pengurus 
Yayasan Harapan Kita (YHK) di 
kediamannya Jalan Cendana nomor 8 
Jakarta, pada 13 maret 1970. First Lady 
Indonesia itu, membayangkan tempat 
ini akan menampilkan seluruh rumah 
adat berikut budaya dan segala pernak-
perniknya dari seluruh provinsi yang 

ada di Indonesia. MII juga akan dihiasi 
dengan danau buatan yang di tengahnya 
ada ornamen berbentuk kepulauan di 
wilayah Indonesia. Di pinggir danau 
buatan tersebut akan dihiasi dengan 
berbagai tanaman hias khas Indonesia. 
Nah gagasan ini saat itu belum 
dinamakan Taman Mini Indonesia Indah, 
tetapi Miniatur Indonesia Indah (MII). Para 
pengurus YHK mengamini gagasan Tien 
Soeharto tersebut, mereka mengagumi 
idenya dan siap mendukung 
pembangunan proyek MII tersebut. Tien 
mengemukakan maksud dan tujuan 
tersebut pada penutupan Rapat Kerja 
Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh 
Indonesia di Istana Negara yang juga 
dihadiri oleh Soeharto serta didampingi 
Menteri Dalam Negeri yang menjabat saat 
itu yakni, Amir Mahmud. Dengan surat 
YHK, Tien menugaskan Nusa Consultants 
untuk membuat rencana induk dan studi 
kelayakan proyek tersebut dan tuntas 
selama 3,5 bulan. Mereka kemudian mulai 
bergerak, pertama mereka menghubungi 
Gubernur DKI Jakarta saat itu Ali Sadikin 
dan mempresentasikan gagasan Tien 
tentang MII. Ali Sadikin tertarik dan 
bersepakat untuk mendukung gagasan 
ibu negara tersebut, lantaran gagasan 
milik Tien serupa dengan idenya untuk 
membuat proyek Bhineka Tunggal Ika 
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yang sempat ia presentasikan di 
hadapan DPRD DKI Jakarta. Ali Sadikin 
kemudian bergerak mencari lahan yang 
akan digunakan untuk proyek MII 
tersebut, awalnya ia menawarkan tanah 
di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, 
tetapi lahan di daerah itu tak mencukupi 
untuk MII sesuai gagasan Tien. Di 
wilayah itu hanya tersedia lahan sekitar 
20 hektar saja, kemudian Ali beranjak 
ke daerah Cempaka Putih tetapi tetap 
saja lahannya kurang luas dan itu tak 
memuaskan istri penguasa orde baru 
tersebut. Akhirnya, Ali Sadikin bergeser 
lebih ke pinggir Jakarta, di kawasan 
Pondok Gede Jakarta Timur. Disitu ada 
lahan yang cukup luas sekitar 100 
hektar lebih untuk bisa dipergunakan 
membangun proyek MII ini. Nah, Ibu 
Tien puas dengan lahan itu, maka 
ditetapkan lah lahan tersebut sebagai 
tempat pembangunan MII mulailah 

disusun proyek MII tersebut. Namun 
pembangunan MII, lantas menjadi 
polemik di tengah masyarakat lantaran 
proyek itu dianggarkan akan 
menghabiskan dana hingga Rp.10,5 
milyar, angka yang cukup besar masa itu, 
mungkin bisa dikategorikan sebagai mega 
proyek saking besarnya. Hal ini ditengarai 
karena sebelum rencana pembangunan 
MII diumumkan, sang suami yaitu Mr. 
Smile julukan Soeharto menghimbau 
kepada rakyatnya untuk tidak boros 
dengan istilah "mengencangkan ikat 
pinggang." Yang sudah barang tentu hal 
ini menjadi ironis, dan bertolak belakang 
dengan anjuran yang telah disampaikan 
Soeharto sebelumnya, sehingga 
membuat beberapa ormas, seniman, 
mahasiswa menolak pembangunan MII. 
"Jangan melakukan pemborosan-
pemborosan, karena sebagian besar 
rakyat masih hidup miskin," kata 
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Soeharto, dikutip Mahasiswa 
Indonesia, 5 Desember 1971. Seperti 
yang dilansir Historia.id. Sejumlah 
pihak menentang proyek ini, 
pembangunan MII dianggap oleh 
masyarakat yang menentang sebagai 
pemborosan dan sangat berlawanan 
dengan anjuran hidup sederhana 
seperti yang saat itu diusung oleh 
Soeharto. Gerakan menentang 
pembangunan proyek MII ini dimotori 
oleh para mahasiswa dan bisa disebut 
pergolakan pertama pasca Soeharto 
memegang tampuk kekuasaan di 
Indonesia. Tak hanya di Jakarta 
gerakan-gerakan mahasiswa ini terjadi 
juga di beberapa kota besar di 
Indonesia seperti Bandung. Mereka 
melakukan demonstrasi dan diskusi-

diskusi untuk menentang proyek yang 
mereka sebut sebagai proyek mercusuar 
ini. Mereka turun ke jalan, 
membentangkan spanduk-spanduk yang 
menentang pembangunan proyek 
tersebut. Sebut saja W.S. Rendra, Arief 
Budiman, H.J.C. Princen, dan Mochtar 
Lubis. Gepeng (Gerakkan Penghemat), 
Gerakkan Penyelamat Uang Rakyat, 
beserta mahasiswa mendatangi YHK 
dan membentangkan spanduk yang 
bertuliskan "Sekretariat Pemborosan 
Uang Negara," hal ini bertujuan agar 
pemerintah mengurungkan rencana 
pembangunan MII. Peristiwa ini terjadi 
pada tanggal 23 Desember 1971. 
Kondisi ini terus bergulir dan menguat 
sehingga Soeharto geram dan menuduh 
ada dalang dibalik gerakan mahasiswa 

yang menentang pembangunan MII 
tersebut. Soeharto menuduh upaya 
tersebut merupakan gangguan terhadap 
stabilitas nasional untuk itu, ia tak 
segan-segan akan menggebuk siapapun 
yang menentang pembangunan proyek 
tersebut. Dan benar saja, Soeharto 
kemudian memerintahkan Wakil 
Panglima Komando Keamanan dan 
Ketertiban Letjen Soemitro Wakil 
Panglima Komando Operasi Pemulihan 
Keamanan dan Ketertiban 
(Wapangkopkamtib) untuk melarang 
seluruh aktivitas gerakan anti MII. 
Tekanan meluas yang mengusung issue 
"Penyelamat Uang Rakyat dan Gerakan 
Penghematan" lalu berlanjut hingga di 
Parlemen. Di tengah aksi demo tiba-tiba 
datang sekelompok orang yang 
menyerang kerumunan para 

demonstran, dan aksi kekerasan pun tak 
terelakan, menyebabkan jatuhnya korban 
dari anggota Organisasi Penyelamat 
Uang Negara dengan luka bacok dan 
terjangan timah panas. Bukan lagi suatu 
rahasia jika pemerintahan dibawah 
kepemimpinan Soeharto acap membuat 
demo tandingan dengan menurunkan 
preman bayaran. Mereka mulai 
melakukan penangkapan dan menahan 
pentolan mahasiswa yang jadi penggerak 
anti MII ini diantaranya aktivis Arief 
Budiman. Pemerintah kemudian meminta 
kepada mereka yang anti MII untuk 
menyalurkan suara penentangannya itu 
lewat DPR. Ya, pastilah para anggota 
parlemen pun sudah disetel oleh 
penguasa hanya untuk mendengar tapi 
tetap memberi persetujuan proyek 
pembangunan MII itu dilaksanakan. DPR 
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di bulan Maret 1972 kemudian 
membentuk panitia khusus MII. 
Memanggil tokoh-tokoh penentang MII, 
perwakilan pemerintah dan Yayasan 
Harapan Kita (YHK) sebagai Developer. 
Mereka duduk bersama membahas sisi 
positif dan negatif pembangunan MII. 
Proyek lanjut dengan syarat tidak boleh 
memakai uang APBN. Gerakan 
penolakan kemudian padam, seiring 
ajakan makan siang yang tidak gratisan 
di parlemen. Mereka percaya bahwa 
pembangunan tidak memakai uang 
negara. Tapi uang pengusaha. Catatan 
Harian Kompas edisi 27 Mei 1971 
menyebutkan, tata pembebasan tanah 
proyek TMII telah dimusyawarahkan. 
Kemudian, Batu pertama pembangunan 
MII diletakkan pada 30 Juni 1972, 

pembangunan dimulai tahap demi tahap 
secara berkesinambungan. Proyek yang 
diperkirakan menghabiskan dana 10,5 
Milyar didapat dari hasil patungan 
pengusaha yang kala itu dikoordinir oleh 
Gubernur DKI Ali Sadikin dan pengusaha 
Liem Sioe Liong. Pihak YHK sebagai 
developer melakukan serah terima 
proyek kepada pemerintah dengan 
status barang milik negara. 
Pembangunan utama dilakukan berupa 
peta relief miniatur Indonesia berikut 
penyediaan airnya, Tugu Api Pancasila, 
Rumah Joglo, dan Gedung Pengelolaan 
yang disiapkan oleh Nusa Consultants. 
Berkat gotong-royong semua pihak 
seperti masyarakat di sekitar lokasi, 
Pemerintah Pusat dan Daerah, swasta, 
dan berbagai unsur masyarakat, 
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pembangunan TMII selesai dalam kurun 
waktu tiga tahun. Hingga akhirnya, 
kawasan wisata seluas 150 hektar ini 
diresmikan oleh Soeharto pada 20 April 
1975 dengan nama Taman Mini 
Indonesia Indah. Saat ini, terdapat 19 
museum dibangun di TMII di antaranya, 
Museum Purna Bhakti Pertiwi, Museum 
Indonesia, Museum Olahraga, dan 
Museum Transportasi. Kemudian, 
Museum Penerangan, Museum 
Perangko, Pusat Peragaan Iptek, 
Museum Energi Listrik dan Energi Baru, 
dan Museum Asmat. Selanjutnya, 
Museum Minyak dan Gas Bumi, 
Museum Keprajuritan Indonesia, 
Museum Pusaka, Museum 
Telekomunikasi, dan Museum Serangga 
dan Taman Kupu. Lalu, Museum Timor 
Timur, Museum Fauna Indonesia dan 
Komodo dan Taman Reptil, Museum 
Bayt Al-Qur'an, serta Museum Istiqlal. 
YHK sendiri dibina oleh Soehardjo, 

Bambang Trihatmodjo, dan Rusmono 
dan Siti Hardiyanti Indra Rukmana 
sebagai Ketua Umum. Meskipun 
memang di awal penuh kontroversi 
pembangunan TMII ini pada akhirnya 
banyak memberikan manfaat bagi 
masyarakat luas, kebudayaan nasional, 
pendidikan, dan dunia pariwisata 
Indonesia. Pembangunan TMII ini 
melibatkan semua gubernur di seluruh 
provinsi di Indonesia, dan berbagai pihak 
lain terutama untuk urusan biaya 
pembangunannya. Pemerintah Provinsi 
dibebani 16 persen biaya pembangunan 
TMII secara urunan. Pihak YHK 
menanggung 25 persen biaya. Kemudian 
investor swasta sebesar 45 persen, dan 
sisanya pihak lain harus menanggung 
sekitar 14 persen. Seiring berjalannya 
waktu, Keluarga Soeharto dalam 
mengelola TMII seperti mengelola aset 
milik mereka sendiri. Museum Purna 
Bhakti yang diantaranya berisi barang-

barang cinderamata dari para pemimpin 
dunia saat Soeharto berkuasa ia simpan 
dan pajang disitu, mereka bangun 
sebagai sebuah penghormatan untuk 
Soeharto dan Istri. Kemudian indikasi 
konspirasi berlanjut dengan keluarnya 
Keppres nomer 51 tahun 1977 yang 
memutuskan YHK sebagai pengelola 
MII. Dalam Keppres yang 
ditandatangani Soeharto disebutkan :  
Berikut ini isi lengkap Keppres 51/1977 
tersebut:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan:
Naskah penyerahan Taman Mini 
Indonesia Indah di Jakarta dari Yayasan 
Harapan Kita kepada Pemerintah 
Republik Indonesia tertanggal 20 April 
1975.
Menimbang:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1977

bahwa untuk menegaskan status 
pemilikan dan pengelolaan Taman Mini 
tersebut, perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden.
Mengingat:

MEMUTUSKAN:

Penguasaan dan pengelolaan Taman Mini 
dimaksud diktum PERTAMA diserahkan 
kepada Yayasan "Harapan Kita".

KEDUA:

PERTAMA:
Taman Mini "Indonesia Indah" yang 
terletak di Daerah Kelurahan-- kelurahan 
Bambu Apus, Dukuh, Lubang Buaya dan 
Ceger, Kecamatan- kecamatan Kramat 
Jati dan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta 
Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 
seluas 120 (seratus dua puluh) hektar 
beserta segala bangunan-bangunannya 
yang berada di atasnya, adalah milik 
Negara Republik Indonesia.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
1945.
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Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

a.Mengurus dan memelihara Taman 
Mini tersebut dengan sebaik- baiknya 
dan memanfaatkan sebesar-besarnya 
untuk kepentingan Negara dan Bangsa 
Indonesia. b.Menyampaikan laporan 
pelaksanaan dan hasil pengelolaan 
Taman Mini tersebut secara berkala 
kepada Presiden

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Pembina

Yayasan "Harapan Kita" bertugas dan 
berkewajiban :

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 1977

Siapakah pengurus Yayasan Harapan 
Kita? Berikut pengurusnya:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku 
pada tanggal ditetapkan

KEEMPAT:

ttd

KETIGA:
Bambang Trihatmodjo (Anak ketiga 
Soeharto-red)
Dr. Rusmono

Hj. Siti Hardiyanti Indra Rukmana (Anak 
pertama Soeharto-red)
Ketua

Tubagus Sulaeman

Sigit Harjojudanto (Anak kedua Soeharto-
red)Sekertaris

Wakil Bendahara
Sri Moempoeni

Indra Rukmana (Suami Siti 
Hardiyanti/mantu Soeharto-red))

Ketua Umum

Ketua Pengawas

Issantoso
Dewan Komisaris TMII

Soehardjo

Drs. Rizal Basri

Prof. Dr. Bambang Wirabarta
Ketua

Anggota

Sekretaris

Dr. Prasetyono, MA

Drs. Tanribali Lamo, SH.
Direktur Umum

Drs. Maulana Cholid

Putu Supadma Rudana, MBA.

Direktur Penelitian, Pengembangan, 
dan Budaya

Drs. Taufik Sukasah, M.SI.

Jika dilihat dari isi perpres tersebut 
semuanya diisi oleh keluarga Soeharto 
dan kroninya. Jadi bisa dikatakan anak 
anak mengelola aset negara yang tiap 
tahun melaporkan kepada ayahnya 
sendiri!? Dibangun dan didanai oleh 
YHK, kemudian diserahkan ke Presiden 

Direktur Utama

Bambang Parikesit, SH.MM

Maliki Mift, SIP.MH

Direktur Operasional & Pengembangan

Ir. Suherman
Manajemen TMII

lalu terbit Perpres 51 Th 1977 yang 
menyebutkan TMII berstatus barang milik 
negara namun penguasaan dan 
pengelolaannya tetap YHK. Hingga terbit 
UU No 1 tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara dan PP no 6 
tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara (BMN) TMII yang pada 
Perpres 51 Th 77 sudah menjadi BMN di 
tahun 2004 belum di daftarkan sebagai 
Barang Perbendaharaan Negara. Catatan 
: Hak pengelolaan BMN adalah domain 
Kementerian Keuangan (UU no 1 th 
2004), bukan Kesekretariatan Negara. 
Itulah sebabnya TMII yang belum 
terdaftar sebagai BMN boleh dikelola oleh 
Yayasan yang berorientasi non profit. 
Justru keberadaan pengelolaan oleh 
Yayasan berhak mendapat subsidi 
operasional dari negara. Makanya jangan 
salahkan YHK kalau tidak menyetor 
pemasukan kepada negara, karena 
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secara hukum tidak mewajibkan 
pengelolaan berbasis keuntungan. 
Meskipun secara de facto TMII sudah 
menjadi objek bisnis hiburan dengan 
pemasukan puluhan miliar tiap 
tahunnya. Kemana larinya 
keuntungannya, tidak jauh jauh dari 
kantong klan Cendana. Selepas 
Soeharto tumbang, dan Yayasan-
Yayasan tersebut mulai dipersoalkan 
untuk kemudian diambil alih oleh 
negara. TMII merupakan salah satu 
aset yang pertama diambil oleh negara, 
selain Rumah Sakit Jantung Harapan 
Kita dan Rumah Sakit Khusus Kanker 
Dharmais. Meskipun khusus TMII 
pengelolaannya masih dipegang oleh 
YHK dan anak-anak Soeharto. Tetapi 
kemampuan pengelolaannya terus 
menurun, bahkan pada tahun 2018 
pengelola TMII sempat kesulitan 
keuangan. Mereka disebutkan tak 
mampu membayar pajak, sehingga 
Pemerintah Kota Jakarta Timur 
memasang tiga plang di kawasan TMII  
yang menyatakan objek pajak tersebut 
belum melunasi tagihan pajak. Padahal 
pengunjung TMII tak pernah habis dan 
merupakan lokasi wisata favorit di 
Jakarta. Jelas ada kesalahan 
pengelolaan disitu. Namun kemudian 

masalah ini berhasil diatasi juga meskipun 
konon katanya ada bantuan dari 
pemerintah. Melihat ketidakberesan ini, 
mungkin Jokowi sudah ingin 
membereskan sejak periode pertama. 
Namun dengan berbagai pertimbangan, 
akhirnya Jokowi bereskan di periode 
kedua yang tanpa beban. Tidak ada 
beban apapun bagi Jokowi untuk 
membereskan ketidakberesan TMII. 
Mungkin jika tidak bermasalah dan tidak 
ada hutang Jokowi tidak 
mempermasalahkan. Namun masalah 
muncul, akhirnya Pengelolaan Taman Mini 
Indonesia Indah (TMII) diambil alih oleh 
negara. Setelah 44 tahun, aset milik 
negara itu tak akan lagi dikelola Yayasan 
Harapan Kita. Keputusan pengambilalihan 
pengelolaan tercantum dalam Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan TMII. "Dengan 
ditetapkannya penguasaan dan 
pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah 
oleh Kementerian Sekretariat Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
penguasaan dan pengelolaan Taman Mini 
Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan 
Kita berdasarkan Keputusan Presiden 
Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan 
berakhir," demikian bunyi Pasal 2 ayat 1 
Perpres Nomor 19/2021 yang 

ditandatangani Jokowi pada 31 Maret 
2021 dan diundangkan Menkumham 
Yasonna Laoly pada 1 April 2021. 
Aturan itu diteken Presiden Joko 
Widodo pada 31 Maret 2021 dan 
berlaku sejak diundangkan, yakni 1 
April 2021. "Presiden telah menerbitkan 
Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang 
TMII  yang di dalamnya mengatur 
penguasaan dan pengelolaan TMII 
dilakukan oleh Kemensetneg," kata 
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) 
Pratikno dalam konferensi pers daring, 
Rabu (7/4/2021). Pengambilalihan 
pengelolaan TMII dilakukan atas 
sejumlah alasan. Sekretaris 
Kementerian Sekretariat Negara 
(Kemensetneg) Setya Utama 
mengatakan, langkah ini dilakukan demi 
pengelolaan TMII yang lebih baik. 
Sebelum diputuskan untuk mengambil 
alih, tim legal Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan 
Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), serta Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) telah 
melakukan audit keuangan. Hasil audit 
BPK menyatakan bahwa perlu dilakukan 
pengelolaan yang lebih baik terhadap 
TMII. "Ada temuan dari BPK dari bulan 
Januari 2021, ini untuk laporan hasil 
pemeriksaan 2020. Rekomendasinya 
adalah harus ada pengelolaan yang 
lebih baik dari Kemensetneg terhadap 
aset yang dimiliki oleh negara tersebut," 
ujar Setya. Negara memberi waktu tiga 
bulan bagi Yayasan Harapan Kita 
menyerahkan pengelolaan TMII dan 
membuat laporan pengelolaan. "Dalam 
waktu tiga bulan pengelola yang ada 
sekarang ini harus memberikan laporan 
pengelolaan kepada tim transisi dan 
kemudian pengelolaan selanjutnya akan 
dibahas oleh tim transisi," kata Pratikno. 
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Berdasarkan Perpres Nomor 19 Tahun 
2021, sebelum dilakukan serah terima, 
Yayasan Harapan Kita dilarang 
membuat atau mengubah perjanjian 
terkait pengelolaan TMII dengan pihak 
lain tanpa persetujuan tertulis dari 
Kemensetneg. Yayasan Harapan Kita 
juga dilarang mengganti pengurus, 
direksi, manajemen pengelola, atau 
sebutan lain bagi manajemen atau 
pengelola TMII tanpa persetujuan 
tertulis dari Mensesneg. Pratikno juga 
menyatakan bahwa karyawan tetap 
yang selama ini bekerja di TMII, 
diharapkan terus bekerja seperti biasa 
selama masa transisi. Pemerintah juga 
memastikan para karyawan tetap 
memperoleh hak-hak keuangan dan 
fasilitas lainnya sebagaimana selama 
ini. Ini bukan kali pertama Jokowi 
mengambil alih perusahaan cendana. 

 

Sudah banyak yayasan cendana yang 
diambil alih negara dibawah pimpinan 
Jokowi. Yang terakhir yayasan 
supersemar. Jokowi memang tidak ada 
urat takutnya. Setelah mengembalikan 
PT Freeport ke negara, setelah 
mengobok-obok kelompok yang gendut 
karena blok Mahakam, setelah 
memporak-porandakan bisnis culas 
sekelompok orang di Petral, kini TMII 
juga dikembalikan ke jalur benarnya. 
Jokowi memang tidak ada ampunnya 
kalau melihat ketidakadilan bagi rakyat 
Indonesia. Dia sama sekali tidak mau 
berhitung keuntungan sendiri. Baginya 
kepentingan rakyat adalah di atas 
segalanya. Karena Jokowi adalah kita. 
Rakyat yang menantikan keadilan yang 
seadil-adilnya. Membangun negara 
untuk seluruh lapisan rakyatnya, bukan 
sekelompok elit semata.

 

Pada daerah-daerah lain, sirsak 
memiliki banyak sebutan yang berbeda 
seperti nangka Belanda atau durian 
Belanda. Buah sirsak biasanya 
berbentuk menyerupai jantung dan 
berwarna hijau. Dagingnya juga kenyal 
dan berwarna putih yang kaya akan 
serat. Setiap 100 gram daging sirsak 
yang dikonsumsi mengandung 3,3 gr 
serat yang dapat memenuhi 13 persen 
kebutuhan serat setiap hari.

1. Mengobati Kolesterol
Manfaat daun sirsak bagi kesehatan 
tubuh yang pertama adalah bisa 
mengobati kolesterol. Kolesterol 
seringkali banyak menyebabkan 
komplikasi penyakit. Bagi anda yang 
memiliki riwayat penyakit kolesterol 
tinggi, daun sirsak bisa menjadi salah 
satu cara untuk mengatasinya.Caranya 
adalah pilih 10 lembar daun sirsak yang 

Selain itu sirsak juga mengandung 
banyak karbohidrat, vitamin C, B dan 
banyak lainnya. Selain buahnya yang 
banyak dikonsumsi secara langsung, 
daun dari buah satu ini juga tak kalah 
mengandung segudang manfaat bagi 
kesehatan. Untuk mengetahui lebih 
lanjut, berikut 10 manfaat daun sirsak 
yang baik bagi kesehatan tubuh.

Sirsak, buah yang sangat mudah 
ditemukan di Indonesia ini berasal dari 
Karibia, Amerika Tengah dan Amerika 
Selatan. Buah sirsak yang memiliki cita 
rasa manis dan sedikit asam 
menyegarkan ini bisa dikonsumsi 
langsung maupun diolah terlebih 
dahulu. Biasanya saat panas terik 
sirsak diolah menjadi jus yang 
menyegarkan, tapi dapat juga diolah 
menjadi manisan, permen, ataupun 
dodol.

Manfaat Daun Sirsak

Info SIP
berukuran sedikit tua, dan rebus dengan 
menggunakan 3 gelas air mineral. Rebus 
air hingga tersisa setengahnya saja. Anda 
bisa meminumnya dalam keaadaan 
hangat maupun dingin. Minumlah rutin 
setiap pagi agar dapat merasakan 
manfaat daun sirsak ini secara cepat.
2. Mengobati Kanker
Manfaat daun sirsak bagi kesehatan 
tubuh yang lainnya adalah dapat 
mengatasi penyakit kanker. Daun sirsak 
dikenal dapat menghambat sel kanker 
lebih cepat dibandingkan dengan 
pengobatan dengan kemoterapi. 
Kandungan acetogenin pada sirsak dapat 
menyembuhkan pasien pengidap penyakit 
kanker.

3. Mengobati Diabetes

Fungsi acetogenin ialah menghambat 
pertumbuhan sel kanker sekaligus 
menghambat perkembangan sel tumor 
yang resisten terhadap obat kemoterapi 
adriamycin.

Antioksidan yang terkandung di dalam 
daun sirsak juga dapat melindungi tubuh 
dari bahaya radikal bebas. Caranya 
adalah anda bisa mengolahnya dengan 
merebus daun sirsak. Ambil satu gelas 
kemudian tambahkan sedikit madu. Hal 

Diabetes merupakan penyakit yang 
seringkali mengintai orang-orang baik 
orang tua maupun anak muda. Tidak 
membedakan pria dan wanita, penyakit ini 
juga sama-sama berpotensi dapat terkena 
penyakit ini. Senyawa yang ada pada 
daun sirsak membuktikan bahwa daun 
sirsak dapat menstabilkan jumlah kadar 
gula darah pada tubuh manusia dan 
menjadikannya normal. Hal ini 
dikarenakan saun sirsak kaya akan 
kandungan antioksidan seperti senyawa 
saponin, bioflavonois dan polifenol.
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Kista ovarium merupakan kantong 
yang berisi cairan yang tumbuh pada 
indung telur atau ovarium wanita. Kista 
juga tergolong tumor jinak dan dapat 
berkembang menjadi kanker.

Manfaat daun sirsak bagi kesehatan 
tubuh yang lainnya adalah dapat 
digunakan sebagai obat pencegah 
penyakit paru-paru. Hal ini karena 
dalam daun sirsak terdapat kandungan 
acetogenin yang bermanfaat untuk 
menghambat perkembangan virus 
yang menyerang paru-paru.

6. Mengobati Kista Ovarium

 Daun sirsak ini dapat mengatasi 
penyakit paru-paru basah maupun 
kering.

tersebut cukup untuk membantu tubuh 
untuk mencegah radikal bebas.
4. Mengobati Asam Urat

5. Mengobati Penyakit Paru-paru

Bagi para kaum wanita, manfaat daun 
sirsak bagi kesehatan tubuh yang satu 
ini merupakan manfaat yang sangat 
luar biasa khasiastnya. Penyakit kista 
ovarium yang sering dijumpai pada 
wanita ternyata dapat diobati dengan 
daun sirsak. 

Cara untuk menggunakan daun sirsak 
untuk mengobati penyakit paru adalah 
ambil 10-15 daun sirsak lalu cuci dan 
keringkan dibawah sinar matahari. 
Rebus dengan 3 gelas air mineral. 
Setelah dingin, minum air rebusan 
tersebut secara rutin sebanyak 3 kali 
sehari.

7. Meningkatkan Kesuburan

Sama seperti cara sebelumnya hanya 
dengan meminum air rebusan daun 
sirsak sudah dapat merasakan 
khasiatnya. Rebus 10 lembar daun 
dengan 3 gelas mineral. Tunggu hingga 
daun sirsak mengeluarkan sari patinya. 
Minum dalam keadaan dingin atau pun 
hangat.

Manfaat daun sirsak bagi kesehatan 
tubuh yang berikutnya adalah dapat 
membantu mengobati penyakit asam 
urat. Sama halnya untuk mengobati sel 
kanker kandungan acetogenin, 
annocatalin, asam gentisic, 
annomuricin, caclourin, dan asam 
linoleat pun dimanfaatkan pula untuk 
mengobati asam urat.

10. Pengobatan Eksim dan Rematik
Manfaat daun sirsak bagi kesehatan 
tubuh yang terakhir adalah membantu 
pengobatan penyakit eksim dan rematik. 
Daun sirsak dapat mengatasi dan 
sebagai obat alami untuk nyeri. Resep 
untuk mendapatkan manfaat ini yaitu 
dengan menumbuk daun sirsak sampai 
halus dan balurkan pada area tubuh yang 
nyeri rematik atau area yang terdapat 
eksim. Oleskan dua kali sehari.

Manfaat daun sirsak bagi kesehatan 
tubuh yang berikutnya adalah sebagai 
bahan alami untuk melancarkan 
pencernaan. Daun sirsak memiliki 
kandungan berbagai vitamin, mineral, 
kalsium yang tinggi.
 Tapi tak hanya itu saja daun ini juga 
memiliki sifat antiinflamasi hingga 
antimikroba. Antimikroba yang 
terkandung dalam daun sirsak juga 
mampu menyeimbankan mikroflora pada 
usus.

Bagi para kaum wanita yang sedang 
merencanakan kehamilan, manfaat daun 
sirsak bagi kesehatan tubuh yang 
selanjutnya berkaitan dengan kesuburan. 
Daun sirsak berfungsi untuk merangsang 
kehamilan lebih cepat. Daun sirsak ini 
juga dapat melancarkan menstruasi bagi 
wanita, sehingga dengan siklus 
menstruasi yang lancar akan membuat 
kehamilan semakin mudah terjadi.
8. Melancarkan Sistem Pencernaan

9. Obat untuk Nyeri Punggung
Nyeri punggung, merupakan salah satu 
penyakit yang sering terjadi pada 
kebanyakan yang lelah bekerja dan para 
lansia yang memiliki masalah pada 
persendiannya. 

Air rebusan daun sirsak juga memiliki 
khasiat sebagai bahan alternatif alami 
yang bisa mengatasi nyeri punggung. 
Cara penggunaan daun sirsak yaitu, 
dengan merebus 20 lembar daun sirsak 
dalam lima gelas air hingga tersisa 3 
gelas. Minum 3/4 cangkir ramuan ini 
sekali sehari.

Padahal banyak efek samping yang 
mengintai apabila terlalu sering 
mengonsumsi obat-obatan kimia.

Biasanya, orang akan lebih memilih obat 
kimia dibandingkan dengan bahan alami 
seperti daun sirsak. 

Kabar itu 
disampaikan 
oleh Istana 
Kerajaan 
Inggris 
Buckingham, 
seperti dilansir 
Reuters, Jumat 
(9/4).
"Dengan rasa 
sedih yang 
mendalam, 
Yang Mulia 
Ratu 
menyampaikan 
suami 
tercintanya, 
Yang Mulia 
Duke of 
Edinburgh Pangeran Philip meninggal 
dunia," demikian isi pernyataan itu.

Pangeran Philip yang merupakan suami 
dari Pemimpin Kerajaan Inggris, Ratu 
Elizabeth, meninggal pada usia 99 
tahun.

Menurut keterangan itu, Pangeran 
Philip mengembuskan napas terakhir di 
Kastil Windsor."Pemberitahuan lanjutan 

Pengeran Philip Meninggal Dunia

Selain itu, dia juga dinilai menjadi sosok 
yang dicintai di dalam istana

Pangeran 
Philip yang 
berdarah 
Yunani 
menikah 
dengan Ratu 

Elizabeth pada 1947. Dia berperan penting 
dalam modernisasi Kerajaan Inggris usai 
Perang Dunia II.

akan menyusul. Keluarga Kerajaan Inggris 
sangat kehilangan," lanjut isi pernyataan 
itu.
Pada Maret lalu, Pangeran Philip sempat 

dirawat akibat 
infeksi dan 
menjalani 
bedah jantung. 
Dia juga 
pernah terlibat 
kecelakaan 
jalan raya 
beberapa 
waktu lalu saat 
mengemudika
n mobil 
seorang diri.
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Pangeran Philippos dari Yunani dan 
Denmark lahir di meja dapur di daerah 
bernama Corfu. Saat berumur 18 bulan, 
dia terpaksa dibawa keluar dari "Negeri 
Para Dewa" karena pamannya, Raja 
Constantine I, terpaksa mundur dari 
takhta. 
2. Sekolah Mei 1939,
ketika Perang Dunia II berkecamuk, 
Duke of Edinburgh menyelesaikan 

Kabar mengejutkan datang dari Inggris, 
di mana Pangeran Philip meninggal di 
usia 99 tahun. Suami dari Ratu 
Elizabeth II itu mengembuskan napas 
terakhir di Kastil Windsor, Jumat pagi 
waktu setempat (9/4/2021). "Dengan 
rasa sedih yang amat sangat, Yang 
Mulia Ratu mengumumkan 
meninggalnya suami beliau, Yang Mulia 
Pangeran Philip, Duke of Edinburgh," 
jelas Istana Buckingham. 
Dilansir dari AFP, berikut merupakan 
biografi singkat pangeran yang masih 
berasal dari keturunan Kerajaan Yunani 
itu. 
1. Lahir Pada 10 Juni 1921, 

Biografi Singkat Pangeran Philip

3. Perang Pada 2 September 1945, 
Pangeran Philip muncul di Teluk Tokyo, 
saat Kekaisaran Jepang mengudurkan 
diri. Saat pensiun dari militer, disebutkan 
sang bangsawan pernah berkiprah di 
Pertempuran Kreta dan Cape Matapan, 
serta invasi Sekutu di Sisilia, Italia. 
4. Pernikahan Pada 20 November 1947, 
Philip menikah dengan Ratu Elizabeth II, 
di mana mereka mengangkat kesuraman 
setelah perang. Merupakan sepupu jauh, 
keduanya bertemu di 1939 dan tetap 
menjalin hubungan selama konflik dunia. 
Setelah melepaskan titel kebangsawan 
Yunani dan Denmark, Philip diangkat 
sebagai Duke of Edinburgh tak lama 
sebelum pernikahan. 
5. Pelantikan Pada 6 Februari 1952, 
Raja George VI meninggal sehingga Putri 
Elizabeth diangkat sebagai penerusnya. 
Karena istrinya diangkat sebagai 

pendidikannya di Gordonstoun di 
Skotlandia, dan bergabung bersama 
Angkatan Laut Inggris. Baca juga: 
Pangeran Philip Meninggal Dunia, 73 
Tahun Dampingi Ratu Elizabeth II 

pemimpin monarki Kerajaan Inggris, 
maka Philip harus melepaskan 
kariernya di angkatan laut.

dia meluncurkan skema Penghargaan 
Duke of Edinburgh, didesain untuk 
mengajarkan kemandirian pada 
generasi muda. Sejak diperkenalkan, 
hingga saat ini jutaan anak muda 
dilaporkan telah berpartisipasi. 
7. Peringatan pernikahan Pada 20 
November 1997, Pangeran Philip dan 
Ratu Elizabeth II merayakan ulang 
tahun pernikahan emas mereka (50 
tahun). Di hadapan publik, Ratu 
menyatakan bahwa suaminya itu 
adalah sosok yang tidak mudah 

 6. Amal Di 1956, 

menerima pujian. "Tapi dia, secara 
sederhana, telah menjadi kekuatan saya 
dan terus bertahan selama ini," ujar Ratu.
8. Pendamping Ratu Pada 18 April 2009, 
dia menjadi pendamping penguasa 
monarki terlama dalam sejarah Kerajaan 
Inggris. Dia mengalahkan rekor yang 
dipegang Ratu Charlotte, istri dari Raja 
George III. 
9. Penghormatan Pada 10 Juni 2011, 
Ratu menjadikan suaminya Lord High 
Admiral, kepala tituler AL Inggris, untuk 
merayakan ulang tahun ke-90. 10. 
Pensiun Pada 4 Mei 2017, Istana 
Buckingham mengumumkan Pangeran 
Philip akan mundur dari tugas kerajaan 
pada akhir tahun tersebut.
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Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Hub : 267 - 235 - 3359 

Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

Kejadian itu 
merupakan 
yang terbaru 
dalam 
serentetan 
kekerasan 
senjata massal 
mematikan di 
Amerika 
Serikat (AS) 
selama tiga 
pekan terakhir.

Sedikitnya satu orang tewas dan 
sejumlah lainnya terluka dalam 
penembakan 
di kawasan 
industri di 
Texas tengah 
pada Kamis 
(8/4/2021) 
waktu AS, 
menurut polisi.

Juru bicara 
Kepolisian 
Bryan, Texas, 
Letnan Jason 
James melalui wawancara dengan CNN 
via telepon mengatakan, penembakan 
berlangsung di sebuah perusahaan, "di 
mana terdapat banyak pekerja di 
dalamnya".Kepala Kepolisian setempat 
Eric Buske lantas memberitahu awak 
media bahwa pria bersenjata itu rupanya 
salah satu pekerja dari perusahaan 
tempat lokasi penembakan, Kent Moore 
Cabinets. Buske yakin tersangka telah 
ditahan di sel.Penembakan itu 
menewaskan satu orang di lokasi 
kejadian dan melukai empat lainnya 
akibat tembakan, ungkap Buske. 
Menurutnya, orang kelima dibawa ke 
rumah sakit lantaran menderita serangan 
asthma.
Kekerasan itu mengikuti aksi 
penembakan massal mematikan di AS 
sejak pertengahan Maret 2021 lalu, 
termasuk amukan yang menewaskan 
delapan orang di spa daerah Atlanta, 10 
orang di swalayan Boulder, Colorado dan 
empat orang, termasuk bocah laki-laki 

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

berusia 9 tahun di Orange, California.
Pada Rabu (7/4/2021) mantan pemain 

sepakbola 
profesional 
menembak 
dan 
menewaska
n seorang 
dokter 
terkemuka 
di South 
Carolina, 
istrinya, dua 
cucunya 
dan satu 
pria lain 
sebelum 
mengakhiri 
hidupnya 
sendiri di 
rumahnya, 
yang berada 
tidak jauh 
dari lokasi 
penembaka
n, kata 

otoritas, Kamis.
Penembakan terbaru di Texas pada 
Kamis terjadi beberapa jam setelah 
Presiden Joe Biden dan Jaksa Agung 
Merrick Garland mengumumkan aturan 
terbatas untuk menangani lonjakan 
kekerasan senjata di AS dalam 
beberapa tahun belakangan.

Penembakan Di Texas 1 Orang Tewas

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359
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Dicari Pekerja  

Hub : Jeti Sokay
Telp : 215 - 401 - 5966

BMC Agency

NJ & PA

Hengky : 432 - 305 - 5585

Kremasi Jenazah  

Biografi Tokoh Dunia

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menahan Bupati Bandung Barat, Jawa 
Barat, Aa Umbara Sutisna dan anaknya, 
Andri Wibawa, Jumat (9/4/2021). 
Keduanya 
ditahan seusai 
diperiksa 
penyidik terkait 
kasus dugaan 
korupsi 
pengadaan 
barang 
tanggap 
darurat 
bencana 
pandemi 
Covid-19 pada 
Dinas Sosial 
Kabupaten 
Bandung Barat 
2020, yang 
menjerat 
mereka 
sebagai 
tersangka."Untuk kepentingan 
penyidikan, tim penyidik melakukan 
penahanan pada para tersangka 
masing-masing untuk 20 hari ke depan 
terhitung mulai tanggal 9 April 2021 
sampai dengan 28 April 2021 dengan 
penahanan Rutan," kata Wakil Ketua 
KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, 
Jakarta, Jumat (9/4/2021).
Ghufron mengatakan, Aa Umbara dan 
anaknya ditahan di dua rutan berbeda. 
Aa Umbara ditahan di Rutan Gedung 
Merah Putih KPK, sementara Andri 
Wibawa ditahan di Rutan Gedung KPK 
lama. Keduanya ditahan untuk 20 hari 
pertama atau setidaknya hingga 28 April 
2021."Sebagai tindakan antisipasi 
penyebaran Covid-19 di lingkungan 
Rutan KPK, para tersangka akan lebih 
dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 
14 hari pada Rutan KPK Kavling C1," 
katanya.Diketahui, KPK menetapkan 
Bupati Bandung Barat Aa Umbara 
Sutisna dan anaknya Andri Wibawa 
serta pemilik PT Jagat Dir Gantara 
(JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden 

KPK Tahan Bupati Bandung Barat 

Atas hal tersebut, Aa Umbara diduga 
menerima uang sejumlah sekitar Rp1 
miliar. Sementara, dari proyek yang 
dikerjakannya, Totoh diduga meraup 
keuntungan sekitar Rp 2 miliar dan Andri 
menerima keuntungan Rp 2,7 miliar.

Pada Mei 2020, giliran Andri Wibawa yang 
menemui ayahnya, Aa Umbara dan 
meminta dilibatkan menjadi penyedia 
pengadaan sembako. Permintaan itu 
langsung disetujui Aa Umbar dan 
memerintahkan Kadis Sosial dan PPK 
Dinsos untuk menetapkan Andri sebagai 
salah satu penyedia.

Mereka membahas 
keinginan dan 

kesanggupan Totoh sebagai salah satu 
penyedia pengadaan paket bahan pangan 
atau sembako pada Dinas Sosial Pemkab 
Bandung Barat dengan kesepakatan 
adanya pemberian komitmen fee sebesar 
6% dari nilai proyek. Untuk merealisasikan 
keinginan Totoh, Aa Umbara 
memerintahkan Kadis Sosial dan Kepala 
UKPBJ Kabupaten Bandung Barat untuk 
memilih dan menetapkan Totoh sebagai 
salah satu penyedia pengadaan paket 
sembako.

City Lembang (SSGCL), M Totoh 
Gunawan, sebagai tersangka kasus 
dugaan korupsi pengadaan barang 
tanggap darurat bencana pandemi Covid-

19 pada Dinas Sosial 
Kabupaten Bandung 
Barat, Jawa Barat 
2020.Kasus ini bermula 
pada Maret 2020, saat 
Pemkab Bandung Barat 
menganggarkan 
sejumlah dana untuk 
penanggulangan 
pandemi Covid-19 
dengan refocusing 
anggaran APBD tahun 
2020 pada Belanja 
Tidak Terduga (BTT). 
Sebulan setelah itu 
atau April 2020, Aa 
Umbara diduga 
bertemu dengan Totoh.Mabes Polri menegaskan terduga 

teroris yang sempat masuk dalam 
Daftar Pencarian Orang (DPO) 
bernama Nouval Farisi (NF) tidak 
menyerahkan diri melainkan dijemput 
polisi. Nouval dijemput pada Kamis 
(8/4) malam."Tadi malam hari Kamis 
tanggal 8 April 2021 pukul 23.00 Wib, 
telah diamankan 1 tersangka atas nama 
NF. Diamankan saudara NF hasil dari 
informasi orangtuanya sendiri kepada 
Polsek Setiabudi, sehingga penyidik 
dari Polsek Setiabudi turun ke rumah 
saudara NF untuk mengamankan dan 
menyerahkan ke Densus 88," kata 
Kabag Penum Div Humas Polri Kombes 
Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, 
Jakarta Selatan, Jumat (9/4).
Ramadhan menegaskan, Nouval 
bukanlah menyerahkan diri ke aparat 
seperti yang beredar di media sosial 
sebelumnya. Nouval sudah diserahkan 
ke penyidik Densus 88 antiteror untuk 
menjalani proses lebih lanjut.
"Orangtuanya memberi informasi 
tentang keberadaan anaknya, jadi kalau 
menyerahkan diri dia datang. Tapi ini 
orangtuanya memberikan informasi 
tentang keberadaan anaknya. Sehingga 

Polisi Tangkap DPO Teroris Nouval Farisi

“Dalam hal ini penanganan teroris tak 
melulu dengan upaya paksa, dengan 
persuasif akan dilayani dengan 
masayarakat. Upaya pencarian DPO tak 
melulu represif atau penangkapan," tutup 
Azis.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta 
Selatan Kombes Azis Andriansyah 
menambahkan, dalam menangani tindak 
pidana terorisme sendiri tidak selalu 
dengan upaya paksa.

tim reserse dari Polsek Setiabudi datang 
ke rumahnya untuk mengamankan. Jadi 
bukan menangkap ya, mengamankan," 
ujar dia.
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Dicari Pekerja  
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BMC Agency

NJ & PA
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Dicari Pekerja 
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267 - 235 - 3359
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X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

2nd Shift : 3pm - close (10 hours)
1st Shift : 6am-2:30pm

Packer : $11 / hours

Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa)
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,newNew roof.
Call 267 - 973 - 5796

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)

bersambung ke edisi Minggu depan

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

Pemerintah mulai membuka 
pendaftaran untuk Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) pada hari ini, 
Jumat (9/4) dengan diawali dengan 
sekolah 
kedinasan. 
Total, 
pengadaan 
calon ASN 
pada tahun 
ini mencapai 
1.275.387.D
ari total 
tersebut, 
sebanyak 
83.669 
formasi 
untuk 
pemerintah 
pusat dan 
instansi 
pemerintah 
daerah 
1.191.718. 
Jumlah ini 
termasuk 
guru PPPK 
sebanyak 
1.002.616, 
serta PPPK 
non guru dan 
Calon 
Pegawai 
Negeri Sipil 
(CPNS) 
sebanyak 
119.094 
formasi."Jab
atan dengan alokasi penetapan 
terbanyak untuk 2021 bagi pemerintah 
kabupaten kota adalah guru termasuk 
guru kelas, guru guru BK, guru TIK, dan 
guru seni budaya," ungkap Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara 
dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 
Tjahjo Kumolo, dalam konferensi pers 
pengadaan CASN 2021 pada Jumat 
(9/4).
Secara prinsip, kriteria penerimaan 
pegawai pada tahun ini adalah orang-

Pemerintah Buka Pendaftaran CPNS
orang yang sudah bisa langsung terjun 
ke lapangan. Hal ini sudah 
dikoordinasikan dengan kementerian 
dan lembaga pemerintah.Berkaitan 

dengan 
mekanisme 
pengadaan 
ASN, 
Pemerintah 
Daerah 
(Pemda) 
sudah 
menyampaik
an usulan 
kebutuhan 
ASN dengan 
mempertimba
ngkan 
analisis 
jabatan dan 
analisis 
beban kerja. 
Kemudian 
Kementerian 
PANRB 
menetapkan 
kebutuhan 
ASN nasional 
dengan 
memperitmba
ngkan 
masukan dari 
Menteri 
Keuangan 
dan kepala 
BKN.
Mengenai 
tahapan 

rekrutmen, Tjahjo mengatakan, 
pengumuman seleksi, pelaksanaan 
seleksi administrasi, pelaksanaan 
seleksi kompetensi dasar, dan seleksi 
kompetensi bidang, dilakukan oleh 
BKN."Panitia seleksi nasional 
menetapkan hasil akhir seleksi. 
Kemudian penetapan nomor induk 
kepegawaian oleh BKN dan 
pengangkatan pegawai. Ini tahapan-
tahapan yang ingin kita sampaikan," 
jelasnya.
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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 2 ($300)
lantai 3 ($550) /month.
14xx Tasker & Broad.
Hub : 215 - 901 - 2264

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

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

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

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

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)

Cari uang, perlindungan sakit, nabung,
asuransi. Asuransi Manulife melindungi
50 penyakit kritis. Tidak sakit uang 
tabungan kembali. Menabung 5 tahun 
proteksi 20 tahun untuk 50 penyakit
kritis.Punya tabungan bisa investasi 
properti.
Hub : +62081319399335 

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

2nd floor apartment for rent $400
include utility.
14xx Tasker st ( Broad St ) 
Call : Michael 215-901-2264

iklan JK

Alaskan Crab House need Cashier
and cook ASAP.
Call: 267 - 679 - 9664

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

Disewakan kamar khusus wanita
bersih dan dekat jalur bis #17.
Yang serius hub : 
SMS 267 - 307 - 4592

Kamar disewakan Di 15th St dan Mole.
Hub : 267 - 266 - 0175

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartment (di 44 & Chesnut ).
Harus bisa pergi ke Apartment 
sendiri.
SMS 267 - 405 - 3137

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartemen.
Hub : 267 - 405 - 3137

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

Disewakan  kamar kosong ,tempat
bersih di Jackson & 22 street
seberang Laundry PH.
Hub : 347 - 761 - 2015

Apartment room for share $400
include utility.
14xx Tasker st & Broad St 
Call : Michelle 215-901-2264

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA) Simon Chhan Agency

Mencari Pekerja di warehouse
PA & NJ

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin 
Umar mengatakan, Masjid Istiqlal 
dibuka untuk ibadah shalat tarawih 
Ramadhan tahun ini. Dia mengatakan, 
Masjid Istiqlal dibuka 
dengan kapasitas 
satu persen dari 
kapasitas penuh l 
atau 30 persen dari 
kapasitas ruang 
utama masjid, yaitu 
hanya untuk 2.000 
orang. "Alhamdulilah 
tadi keputusan rapat 
kami, Istiqlal sudah 
mulai dibuka pada 
bulan suci Ramadhan, tetapi masih 
sangat terbatas. Jadi, kami akan buka 
sampai 2.000 orang atau 30 persen dari 
ruang utama," kata Nasarudin di Masjid 
Istiqlal Jakarta, Jumat (9/4/2021).  
Kapasitas penuh Masjid Istiqlal dari 
ruang utama sampai ke selasar adalah 
200.000 jemaah. Nasarudin 
menjelaskan, keputusan tersebut 
diambil setelah melalui banyak simulasi 
dan kajian. Masjid Istiqlal tidak dibuka 
untuk shalat qiyamullail atau shalat 
malam dan tidak ada aktivitas buka 
puasa bersama ataupun sahur bersama 
di masjid itu. Nasarudin berujar, setelah 
aktivitas shalat tarawih, masjid 

Masjid Istiqlal Dibuka Untuk Shalat Tarawih
disterilkan dengan menyemprotkan 
disinfektan di seluruh ruangan yang 
sebelumnya ditempati jemaah. "Jam 8 
(malam setelah shalat tarawih) kami 

langsung kosongkan 
lagi Istiqlal, untuk 
disemprot (disinfeksi) 
lagi semuanya," ucap 
dia. Dia mengatakan, 
protokol kesehatan 
yang akan diterapkan 
di Masjid Istiqlal 
sangat ketat, 
termasuk jumlah 
jemaah yang akan 
diizinkan untuk 

masuk.  Apabila jemaah penuh, 
Nasarudin mengatakan akan meminta 
jemaah untuk kembali atau mengisi di 
masjid-masjid sekitar Istiqlal yang 
mungkin masih sepi jemaah. Begitu juga 
dengan sistem keluar-masuk jemaah 
yang sebelumnya sudah diperhitungkan 
oleh pihak Istiqlal untuk mengatur jemaah 
agar tidak membeludak. "Karena pintu 
yang kami buka tidak semuanya, karena 
bagian timur itu masih dipakai untuk 
pembangunan terowongan, persis di 
samping pintu itu di situ ada penggalian," 
kata Nasarudin.
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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 2 ($300)
lantai 3 ($550) /month.
14xx Tasker & Broad.
Hub : 215 - 901 - 2264

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

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

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

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

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)

Cari uang, perlindungan sakit, nabung,
asuransi. Asuransi Manulife melindungi
50 penyakit kritis. Tidak sakit uang 
tabungan kembali. Menabung 5 tahun 
proteksi 20 tahun untuk 50 penyakit
kritis.Punya tabungan bisa investasi 
properti.
Hub : +62081319399335 

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

2nd floor apartment for rent $400
include utility.
14xx Tasker st ( Broad St ) 
Call : Michael 215-901-2264

iklan JK

Alaskan Crab House need Cashier
and cook ASAP.
Call: 267 - 679 - 9664

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

Disewakan kamar khusus wanita
bersih dan dekat jalur bis #17.
Yang serius hub : 
SMS 267 - 307 - 4592

Kamar disewakan Di 15th St dan Mole.
Hub : 267 - 266 - 0175

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartment (di 44 & Chesnut ).
Harus bisa pergi ke Apartment 
sendiri.
SMS 267 - 405 - 3137

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartemen.
Hub : 267 - 405 - 3137

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

Disewakan  kamar kosong ,tempat
bersih di Jackson & 22 street
seberang Laundry PH.
Hub : 347 - 761 - 2015

Apartment room for share $400
include utility.
14xx Tasker st & Broad St 
Call : Michelle 215-901-2264

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA) Simon Chhan Agency

Mencari Pekerja di warehouse
PA & NJ

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin 
Umar mengatakan, Masjid Istiqlal 
dibuka untuk ibadah shalat tarawih 
Ramadhan tahun ini. Dia mengatakan, 
Masjid Istiqlal dibuka 
dengan kapasitas 
satu persen dari 
kapasitas penuh l 
atau 30 persen dari 
kapasitas ruang 
utama masjid, yaitu 
hanya untuk 2.000 
orang. "Alhamdulilah 
tadi keputusan rapat 
kami, Istiqlal sudah 
mulai dibuka pada 
bulan suci Ramadhan, tetapi masih 
sangat terbatas. Jadi, kami akan buka 
sampai 2.000 orang atau 30 persen dari 
ruang utama," kata Nasarudin di Masjid 
Istiqlal Jakarta, Jumat (9/4/2021).  
Kapasitas penuh Masjid Istiqlal dari 
ruang utama sampai ke selasar adalah 
200.000 jemaah. Nasarudin 
menjelaskan, keputusan tersebut 
diambil setelah melalui banyak simulasi 
dan kajian. Masjid Istiqlal tidak dibuka 
untuk shalat qiyamullail atau shalat 
malam dan tidak ada aktivitas buka 
puasa bersama ataupun sahur bersama 
di masjid itu. Nasarudin berujar, setelah 
aktivitas shalat tarawih, masjid 

Masjid Istiqlal Dibuka Untuk Shalat Tarawih
disterilkan dengan menyemprotkan 
disinfektan di seluruh ruangan yang 
sebelumnya ditempati jemaah. "Jam 8 
(malam setelah shalat tarawih) kami 

langsung kosongkan 
lagi Istiqlal, untuk 
disemprot (disinfeksi) 
lagi semuanya," ucap 
dia. Dia mengatakan, 
protokol kesehatan 
yang akan diterapkan 
di Masjid Istiqlal 
sangat ketat, 
termasuk jumlah 
jemaah yang akan 
diizinkan untuk 

masuk.  Apabila jemaah penuh, 
Nasarudin mengatakan akan meminta 
jemaah untuk kembali atau mengisi di 
masjid-masjid sekitar Istiqlal yang 
mungkin masih sepi jemaah. Begitu juga 
dengan sistem keluar-masuk jemaah 
yang sebelumnya sudah diperhitungkan 
oleh pihak Istiqlal untuk mengatur jemaah 
agar tidak membeludak. "Karena pintu 
yang kami buka tidak semuanya, karena 
bagian timur itu masih dipakai untuk 
pembangunan terowongan, persis di 
samping pintu itu di situ ada penggalian," 
kata Nasarudin.


