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Money Grams $1 = Rp 14.273,- Kurs BI $1 = Rp 14.595-

bersambung ke hal 3

Jum’at 
04/16/2021

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Indah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
memutuskan untuk memberhentikan 
penyidikan kasus Bantuan Likuiditas 
Bank Indonesia (BLBI). Namun 
pemerintah justru makin serius dalam 
penangan
an kasus 
yang 
terjadi 
pada 
1998 
silam ini. 
BLBI 
sebetulny
a ialah 
skema 
bantuan 
yang 
diberikan 
Bank 
Indonesia 
(BI) kepada bank-bank yang mengalami 
masalah likuiditas saat Indonesia 
dihantam krisis moneter 1998. Skema 
ini dilakukan berdasarkan perjanjian 

Indonesia dengan IMF dalam mengatasi 
masalah krisis keuangan saat itu. 
Sekarang di masa pemerintahan Jokowi 
memutuskan untuk membentuk satuan 
tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih 

Negara Dana BLBI 
untuk mengejar 
utang perdata 
BLBI yang 
jumlahnya lebih 
dari Rp 108 triliun. 
Ketika KPK 
menerbitkan SP3 
alias Surat 
Pemberitahuan 
Penghentian 
Penyidikan atas 
kasus BLBI 
terhadap 
pemegang saham 
pengendali Bank 

Dagang Nasional Indonesia (BDNI) 
Sjamsul Nursalim dan istri-nya Itjih 
Nursalim per tanggal 31 Maret lalu, 
banyak komen di media sosial berita-

Jokowi Kejar Aset BLBI
108 Triliun
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Dicari pegawai  parttime buat 

bersih - bersih rumah $9/hour

flexible hour.

Hub : Frank  267 - 808 - 1135

berita hoaks yang menyatakan bahwa 
penyelidikan ini akan selesai dan 
menjelek-jelekkan pemerintah dengan 
mengatakan bahwa ini adalah buah 
besar kemenangan dari Revisi Undang-
Undang KPK. Para pengkritik ini 
mengatakan 
bahwa ini 
adalah 
‘sukses 
besar’ dari 
revisi yang 
diajukan 
oleh 
pemerintah 
dan 
disetujui 
oleh DPR. 
Salah satu 
orang yang 
mengkritik 
SP3 ini 
adalah 
mantan 
pimpinan KPK, Busyro Muqoddas dan 
Bambang Widjojanto yang sama-sama 
kompak mengatakan bahwa 
penghentian penyidikan ini adalah bukti 
nyata tumpul dan tandusnya rasa 

keadilan rakyat yang dirobek-robek atas 
nama Undang-Undang KPK hasil revisi 
usulan presiden. Ketika ditanya masalah 
SP3 ini KPK membuat pernyataan di 
gedung KPK. "Kami mengumumkan 
penghentian penyidikan terkait dugaan 

tindak pidana 
korupsi yang 
dilakukan 
tersangka 
Sjamsul 
Nursalim dan 
Itjih Nursalim," 
kata Wakil Ketua 
KPK Alexander 
Marwata di 
Gedung Merah 
Putih KPK, 
Kuningan, 
Jakarta Selatan. 
Alexander 
menyebut 
penghentian 
kasus ini sudah 

sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang 
KPK. Sebagai bagian dari penegak 
hukum, maka dalam setiap penanganan 
perkara KPK memastikan akan selalu 
mematuhi aturan hukum yang berlaku. 
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"Penghentian penyidikan ini sebagai 
bagian adanya kepastian hukum dalam 
proses penegakan hukum 
sebagaimana amanat pasal 5 UU KPK, 
yaitu dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya KPK berasaskan pada 
asas kepastian hukum," ujarnya. 
Padahal sebelumnya, KPK telah 
menetapkan pengusaha Sjamsul dan 
istrinya, Itjih Nursalim sebagai 
tersangka kasus korupsi BLBI. Diduga, 
Sjamsul dan istrinya terlibat korupsi 
bersama bekas Kepala Badan 
Penyehatan Perbankan Nasional 
(BPPN) Syafruddin Arsyad 
Temenggung. Dalam kasus ini, diduga 
total kerugian negara mencapai Rp 

4,58 triliun. Syafruddin sempat menjadi 
terdakwa dalam kasus tersebut. Namun, 
Syafruddin bebas setelah permohonan 
kasasi yang diajukannya dikabulkan 
Mahkamah Agung. Atas dasar itu 
presiden membuat keppres BLBI. Dan 
dengan keppres itu menjawab serta 
menampar para pengkritik dan penghujat 
pasca terbitnya SP3 tersebut. Nyatanya, 
Presiden Jokowi langsung bertindak cepat 
dan tegas untuk mengejar kekayaan 
negara yang dari tahun ke tahun hingga 
berganti presiden belum juga kembali. 
Presiden Jokowi ingin di bawah 
kepemimpinannya ini, kerugian negara 
sebesar Rp 4,58 triliun tersebut kembali 
ke negara dan digunakan dengan sebaik-
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baiknya untuk kemajuan bangsa ini. 
Presiden Jokowi mungkin berpendapat, 
biarlah kasus hukumnya yang 
mengendap selama 20 tahun lebih itu 
berhenti, namun harta negara yang ada 
di luar negeri itu minimal balik dan 
digunakan dengan sebaik-baiknya 
untuk kemakmuran rakyat Indonesia. 
Maka, Presiden Joko Widodo 
membentuk tim satuan tugas khusus 
untuk menangani hak tagih negara dari 
dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 
(BLBI) seiring dengan diterbitkannya 
Keputusan Presiden No. 6/2021. 
Berdasarkan Keputusan Presiden 
(Keppres) No. 6/2021, Satgas 
Penanganan Hak Tagih Negara Dana 
BLBI dinilai perlu dibentuk mengingat 
besarnya kompleksitas dalam 

memulihkan hak tagih negara dari dana 
BLBI. "Dalam rangka penanganan dan 
pemulihan hak tagih negara atas sisa 
piutang negara maupun aset properti 
diperlukan langkah yang tepat, fokus, 
terpadu, dan sinergis antar 
kementerian/lembaga," bunyi bagian 
pertimbangan Keppres 6/2021, Senin 
(12/4/2021). Pada Pasal 2, Satgas BLBI 
tersebut akan bertanggung jawab 
langsung kepada presiden. Pada pasal 
berikutnya, Satgas Penanganan Hak 
Tagih Negara Dana BLBI memiliki tujuan 
untuk menangani dan memulihkan hak 
negara dari BLBI secara efektif dan 
efisien. Penanganan dan pemulihan 
dilakukan melalui upaya hukum sampai 
dengan upaya-upaya lainnya terhadap 
debitur, obligor, pemilik perusahaan, ahli 
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waris, dan pihak yang bekerja sama 
dengan pihak-pihak di atas. Menteri-
menteri yang ditunjuk sebagai 
pengarah satgas antara lain 
Menkopolhukam, Menko 
Perekonomian, Menko Kemaritiman 
dan Investasi, Menteri Keuangan, 
Menkumham, Jaksa Agung, hingga 
Kapolri. Dalam Keppres tersebut, Dirjen 
Kekayaan Negara Kementerian 
Keuangan ditunjuk sebagai ketua 
satgas. Kemudian, Jaksa Agung Muda 
Perdata dan Tata Usaha Negara 
Kejaksaan RI ditunjuk sebagai wakil 
ketua satgas. Satgas Penanganan Hak 
Tagih Negara Dana BLBI ini diberikan 
bertugas terhitung sejak Keppres 
6/2021 ditetapkan sampai dengan 31 
Desember 2023. Menteri Koordinator 

bidang Politik, Hukum dan Keamanan 
(Menko Polhukam) Mahfud MD 
menjelaskan alasan pemerintah 
mengeluarkan Keputusan Presiden 
(Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Satgas Penanganan Hak Tagih Negara 
Dana BLBI. Menurutnya, Keppres mesti 
dikeluarkan untuk menagih kerugian 
negara akibat kasus korupsi BLBI. 
Mahfud mengatakan kalau selama ini 
dana BLBI baru berupa jaminan surat, 
jaminan uang, jaminan deposito yang 
belum dieksekusi karena menunggu 
putusan dari Mahkamah Agung (MA). 
Karena MA kini sudah memutuskan kalau 
kasus korupsi BLBI itu masuk ke hukum 
perdata, maka pemerintah pun berupaya 
mengambil aset-aset yang bisa 
dikembalikan ke kas negara.  "Oleh 
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Amerika

Info SIP

sebab itu sekarang hak perdatanya kita 
tagih karena semula ini kan perjanjian 
perdata, sudah pidananya enggak ada 
kata MA maka ya kita kembali ke 
perdata kita tagih sekarang," kata 
Mahfud dalam sebuah video yang 
dikutip Suara.com, Senin (12/4/2021). 
Terkait pengejaran aset-aset kasus 
korupsi BLBI, Mahfud telah memanggil 
Dirjen Kekayaan Negara dan Jamdatun 
Kejaksaan Agung. Dalam pertemuan 
itu, mereka menghitung kerugian 
negara akibat BLBI mencapai lebih dari 
Rp 108 triliun. "Tapi dari itu yang masih 
realistis untuk ditagih itu berapa ini 
masih sangat perlu kehati-hatian," 
tuturnya. Dari apa yang diciutkan 
Mahfud itu bisa dilihat bahwa tidak ada 
keterlibatan KPK. Bila pengusutan 

secara perdata maka nantinya 
seharusnya Kejaksaan Agung (Kejagung) 
melalui Jaksa Agung Muda Bidang 
Perdata dan Tata Usaha Negara 
(Jamdatun) akan lebih berperan 
bersamaan dengan 5 menteri serta polri 
dan jaksa agung. Menteri Koordinator 
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
(Mahfud Md), Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian (Airlangga Hartarto), 
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi (Luhut Binsar Panjaitan), 
Menteri Keuangan (Sri Mulyani 
Indrawati), Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (Yasonna Laoly), Jaksa Agung 
(ST Burhanuddin), Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Jenderal 
Listyo Sigit Prabowo). Mengenai tidak 
dilibatkannya KPK dalam kasus BLBI ini. 
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Mahfud mengatakan, lewat kanal 
Youtube Kemenko Polhukam RI, 
Mahfud membeberkan dua alasan 
mengapa KPK tidak diikutkan 
diantaranya, pertama karena KPK itu 
lembaga hukum pidana, sehingga 
ketika diikutkan tidak tepat dan 
terkesan mengganggu para Tim 
Avengers. Kedua, KPK itu lembaga 
dalam rumpun eksekutif bukan bagian 
dari pemerintah, dia seperti komnas 
ham dan sebagainya, kalau masuk ke 
tim avengers yang dibentuk Pak 
Jokowi, nanti dikiranya disetir. Yang 
paling patennya, sebelum 
mengumumkan kenapa KPK tidak 
dilibatkan, Mahfud MD telah 
berkoordinasi dengan KPK, beliau 

sudah dapatkan data-data lengkap dari 
KPK, yang bisa digabungkan ke perdata 
karena pidananya sudah diputus, 
begitulah penjelasan gamblang Mahfud 
MD. Memahami BLBI ini agak panjang, 
karena harus mulai di tahun 1997 atau 
1998, banyak anak muda yang belum 
paham masalah BLBI. Rumit memang. 
Kasus korupsi yang terjadi di tahun 2004 
tersebut, sampai hari ini tidak dapat 
menemukan kejelasannya. Mega korupsi 
setelah bangsa Indonesia mengalami 
krisis moneter tahun 1998 tersebut, 
sebagian tersangkanya juga tidak 
diketahui keberadaannya. Sehingga KPK 
kesulitan dalam menyeret para 
tersangka korupsi BLBI. Tetapi, 
sebenarnya ada rasa keadilan yang 
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diterjang oleh Mahkamah Agung dalam 
hal ini. Dalam amar putusannya, MA 
menyebut, “bahwa Syafruddin memang 
terbukti melakukan perbuatan 
sebagaimana didakwakan kepadanya, 
akan tetapi perbuatan itu tidak 
merupakan suatu tindak pidana”. Dalam 
hal ini, MA mengakui bahwa ada 
tindakan korupsi seperti bukti yang 
disampaikan oleh KPK. Tetapi, MA 
mengakalinya dengan menyebut bahwa 
tindakan korupsi tersebut masuk dalam 
perbuatan hukum perdata, sehingga 
terdakwa dapat bebas. Rasa ketidak 
adilan ini rupanya juga mengusik nurani 
Presiden Jokowi. Jokowi merasa ada 
yang aneh dengan putusan dari MA 

tersebut. Tetapi sebagai orang yang 
konsekuen tidak mau melakukan 
intervensi hukum terhadap lembaga 
peradilan, beliau taat dan patuh serta 
menghargai keputusan MA. Meskipun, 
sebenarnya beliau bisa melakukan hal-
hal tersebut. Tetapi bukan Jokowi jika 
tidak mempunyai akal yang cerdik, tanpa 
mengganggu dan mengusik orang-orang 
yang terlibat dalam putusan 
pembebasan tersangka BLBI tersebut. 
Jokowi melihat peluang yang dinyatakan 
oleh MA, bahwa tersangka BLBI terbukti 
melakukan tindak pidana seperti yang 
dituduhkan oleh KPK. Peluang hukum 
tersebut dimanfaatkan oleh Jokowi untuk 
mengembalikan aset dan utang BLBI 
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terhadap negara yang jumlahnya 
mencapai 108 triliun rupiah. Jokowi 
melihat peluang tersebut, sekaligus 
melakukan perlawanan terhadap 
putusan MA secara elegan, tanpa 
konflik dan benturan dengan lembaga 
peradilan. Yang paling membuat para 
pengkritik itu pusing adalah 
pengakuan Pak Mahfud yang 
menjelaskan bahwa pihaknya sudah 
bekerja lama. “Kita mulai bekerja udah 
lama, begitu ada putusan MA tahun 
2019 bulan Juli, ini gak ada 
pidananya. Kalau gak ada pidananya 
kita kerja untuk tagih perdatanya. Juni 
2020, upaya KPK untuk PK tidak 
diterima MA. Berarti sudah selesai. 
Lalu kita rapat dari Juni 2020, begitu 
KPK umumkan SP3 kita buat tim.”jelas 
Mahfud. Mahfud pun berpesan pada 
generasi sekarang terkait kasus BLBI 
merupakan kasus limbah masa lalu. 
"Saya ingin katakan bagi generasi 
baru atau orang yang tidak mengikuti 
kasus ini sebagai kasus hukum dan 
kasus penyelamatan ekonomi negara 
ingin saya katakan bahwa kasus ini 
adalah limbah masa lalu ke sekarang," 
kata Mahfud MD. Keseriusan 

pemerintah dalam mengejar kasus 
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 
yang terjadi pada tahun 1998 silam itu 
adalah dengan membentuk semacam tim 
Avengers bernama Satuan Tugas 
(Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara 
Dana BLBI. Harapan besar tentunya 
kepada tim Avengers ini dan seperti 
biasanya, dalam senyap mereka, tim 
avengers ini akan bekerja untuk memburu 
harta kekayaan yang mengendap itu 
selama hampir 20 tahun lebih itu akan 
terwujud. Untuk mewujudkan bunyi Pasal 
1 beleid tersebut, dimana ditekankan 
penanganan dan pemulihan hak negara 
berupa hak tagih negara atas sisa piutang 
negara dari dana BLBI maupun aset 
properti, adalah tugas dari Tim Avengers 
ini. Tindakan Jokowi ini adalah bukti 
kesekian kali, terhadap keberanian 
Jokowi untuk mengusik bandit-bandit 
negara yang merongrong kekayaan dan 
aset negara. Selamat bertugas dan 
semoga dana BLBI itu kembali ke tanah 
air, sehingga para pencibir dan 
pecundang kembali kecewa. Karena 
Jokowi lebih hebat. Jokowi memang 
hebat kalau urusan mengembalikan uang 
negara yang diambil koruptor. 
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Manfaat Susu Almond

Info SIP

Lantas, apa sajakah manfaat susu 
almond bagi kesehatan? Berikut ulasan 
selengkapnya dilansir dari laman 
healthline dan berbagai sumber:
Menjaga Kesehatan Tulang

Susu kacang almond atau yang biasa 
dikenal dengan almond milk, 
merupakan minuman bergizi yang 
rendah kalori dan kaya manfaat bagi 
tubuh. Minuman ini, dibuat dengan 
proses menggiling almond dan 
mencampurkannya dengan air, 
kemudian menyaringnya untuk 
menghilangkan padatan.
Melalui proses itulah, dihasilkan cairan 
berwarna putih yang memiliki rasa 
kacang, dan populer dengan sebutan 
almond milk. 
Susu almond dapat menjadi pilihan 
minuman pengganti susu sapi karena 
tinggi akan protein dan rendah kalori.
Susu Almond, menyimpan banyak 
vitamin yang berguna untuk menjaga 
kesehatan dan kekebalan tubuh. 
Banyak ibu menyusui juga 
mengonsumsi susu almond untuk 
membantu melancarkan ASI mereka 
(booster ASI). 
Kandungan vitamin (A, B12, dan D) 
yang tinggi dalam susu almond tentu 
saja memberikan manfaat yang baik 
bagi tubuh.

 Susu almond, ternyata memiliki 
manfaat yang cukup banyak bagi 
kesehatan. 

Susu Almond disebut kaya akan 
kandungan kalsium, meski jumlahnya 
sedikit lebih rendah dibandingkan susu 
sapi. Namun, hal ini bisa menjadi 
keuntungan bagi seseorang yang tidak 
mengonsumsi produk susu (vegan) 

Tingkatkan Kesehatan Mata

 Kalsium dan vitamin D dalam susu 
almond juga bekerja sama untuk 
menjaga kesehatan gigi.
Tingkatkan Kekebalan Tubuh

Dalam setengah cangkir almond atau 
sekitar 46 almond utuh yang telah 
dikupas, mengandung hampir 100 persen 
dari jumlah vitamin E harian yang juga 
merupakan kunci sistem kekebalan tubuh 
yang sehat.
Almond merupakan jenis kacang yang 
tinggi akan vitamin E.

Selain kalsium, susu almond juga 
menawarkan vitamin D dalam jumlah 
yang baik serta nutrisi penting lainnya 
yang mengurangi risiko radang sendi dan 
penyakit tulang lainnya.

Satu cangkir susu almond disebut 
mengandung hampir 50% RDA kalsium. 
Seperti yang kita ketahui, kalsium sendiri 
merupakan mineral penting yang 
berfungsi untuk perkembangan dan 
kesehatan tulang. Asupan kalsium yang 
cukup mengurangi risiko patah tulang 
dan penyakit tulang lainnya seperti 
osteoporosis. Kalsium juga memastikan 
organ berfungsi dengan baik.

 Kandungan ini jadi pembeda susu 
almond dengan susu lainnya yang 
umumnya tidak mengandung vitamin E. 
Beberapa bentuk susu almond juga kaya 
akan zat besi dan vitamin B tambahan, 
yang juga membantu meningkatkan 
kesehatan dan kekebalan tubuh.

yang berisiko tinggi mengalami 
kekurangan kalsium.

Vitamin E dalam susu almond juga dapat 

Susu almond diperkaya dengan vitamin 
A, D, dan E yang dapat meningkatkan 
kekebalan tubuh. 

 Polisi Amerika Serikat hari ini 
mengatakan telah terjadi sejumlah 
penembakan di fasilitas FedEx 
Indianapolis dan terduga pelaku 
menembak dirinya sendiri hingga 
tewas. Pelaku menembak mati delapan 
orang dan melukai puluhan lainnya, 
kata polisi.Dilansir dari laman AP, Jumat 
(16/4), juru bicara kepolisian Genae 
Cook mengatakan kepada wartawan 
ketika polisi tiba di lokasi pelaku masih 
melepaskan tembakan di kawasan itu.
"Sejumlah orang mengalami luka 
tembakan," kata Cook seraya 
menambahkan yang lainnya sudah 
dibawa ke rumah sakit terdekat.

Juru bicara FedEx mengakui 
perusahaannya sudah mengetahui 
insiden penembakan itu.

Insiden ini terjadi di fasilitas FedEx di 
Mirabel Road, Indianapolis, pada Kamis 
malam, kata polisi. Lokasi penembakan 
berada dekat dengan Bandara 
Internasional Indianapolis.

"Kami sedang berusaha mengumpulkan 

"Saya melihat seorang pria dengan 
semacam senjata semi-otomatis, 
senapan otomatis, dan dia melepaskan 
tembakan ke mana-mana," kata 
Jeremiah Miller.Seorang saksi lain 
mengatakan kepada WTTV 
keponakannya sedang berada di dalam 
mobil ketika tembakan terjadi dan dia 
terluka."Dia tertembak di tangan kirinya," 
kata Parinder Singh. "Dia baik-baik saja. 
Dia sudah di rumah sakit sekarang."
Dia mengatakan keponakannya tidak 
tahu siapa pelaku penembakan itu.

Seorang saksi mengatakan kepada 
WISH-TV, dia bekerja di FedEx dan 
melihat seorang pria bersenjata setelah 
mendengar sejumlah tembakan.

informasi dan bekerja sama dengan 
aparat. Keselamatan jadi prioritas kami 
dan kami ikut berduka kepada keluarga 
korban," kata jubir FedEx dalam 
pernyataannya.Sejumlah cuplikan video 
dari stasiun televisi memperlihatkan 
lokasi penembakan berada di lapangan 
parkir di luar fasilitas FedEx.

Penembakan di Fasilitas FedEx
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Sesudah gempa
Dapat Mencegah Diabetes

Dalam susu almond terdapat komposisi 
alkali yang berguna untuk kesehatan 
pencernaan karena bisa menetralkan 
perut dan meredakan gejala refluks 
asam atau mulas. 

Dari hasil studi yang dipublikasikan 
dalam International Journal of Obesity 
dan Related Metabolic Disorders, 
almond dapat membantu orang dalam 
menurunkan berat badannya 
ketimbang dengan diet tinggi 
karbohidrat kompleks.
Tak hanya berat badan, susu almond 
juga bisa membantu mengurangi lemak 
tubuh, ukuran pinggang dan kelebihan 
cairan.

Menjaga Kesehatan Pencernaan

Bantu Turunkan Berat Badan

Kandungan kalori yang rendah, tentu 
saja membuat susu almond baik 
dikonsumsi bagi orang yang ingin 
menjaga dan menurunkan berat badan.

Susu almond memiliki kalori yang tentu 
saja lebih rendah dibandingkan dengan 
susu sapi. 

Susu almond juga diketahui bebas 
laktosa, sehingga baik dikonsumsi oleh 
orang yang memiliki intoleransi laktosa.

Sebagai perbandingan, susu sapi 
rendah lemak mengandung 5% 
karbohidrat, dengan total 12 gr dalam 1 
cangkir. Karena hal itu lah susu almond 
dapat mencegah diabetes yang 
disebabkan oleh melonjaknya tingkat 
gula darah normal.

Intoleransi laktosa merupakan kondisi 
orang yang tidak dapat mencerna 
laktosa sehingga menyebabkan gejala 
sakit perut dan kembung.

meningkatkan kesehatan mata. 
Penelitian menunjukkan bagaimana 
antioksidan ini melawan stres oksidatif 
dan mencegah penyakit mata yang 
parah, termasuk katarak dan 
degenerasi makula.

Susu almond merupakan minuman 
yang disebut mampu mencegah 
diabetes. Sebab, susu almond cukup 
rendah gula.  Susu almond adalah 
minuman rendah karbohidrat atau 
bebas gula yang terdiri dari kurang dari 
2% karbohidrat, atau 3,43 gr 
karbohidrat dalam 1 cangkir.

Menjaga Tingkat Kolesterol Dalam 
Darah

Melansir dari laman brilio, sebuah studi 
yang dilakukan oleh University of Toronto 
di Kanada menyebut, konsumsi 2,5 ons 
almond setiap hari bisa menurunkan LDL 
dan menaikkan HDL (kolesterol baik).

Meningkatkan Kualitas Tidur
Kalsium dalam susu almond membantu 
otak memproduksi melatonin, atau 
hormon tidur. Susu almond hangat dapat 
bekerja lebih baik untuk kesehatan 
karena dapat membantu seseorang 
merasa rileks dan perlahan-lahan tertidur 
lelap.Orang yang memiliki kualitas tidur 
baik maka juga akan berpengaruh pada 
kesehatan dan aktvitas kesehariannya.

Susu almond juga dipercaya mampu 
membantu menurunkan kadar kolesterol 
jahat (LDL) dalam darah. 

Selain itu, kandungan dalam almond juga 
dapat mencegah oksidasi yang dapat 
berkembang menjadi berbagai macam 
penyakit. Kulit almond kaya akan 
polifenol yang baik untuk pencegahan 
oksidasi kolesterol.
Tingkatkan Fungsi Otak

Selain itu, asam lemak dalam susu 
almond juga dapat membantu untuk 
melembutkan rambut.

Selain itu, kacang almond mendapatkan 
kadar vitamin E yang sehat telah 
dikaitkan dengan pengurangan risiko 
penyakit jantung, kanker, dan penyakit 
Alzheimer.

Selain mengonsumsi susu almond, Anda 
juga bisa sesekali menggunakan susu 
almond untuk mencuci rambut untuk 
mendapatkan manfaat yang lebih 
maksimal.

Kacang almond mengandung vitamin E 
tinggi yang telah terbukti meningkatkan 
kewaspadaan, mempertahankan memori 
lebih lama, dan mencegah penurunan 
kognitif. 

Vitamin E dalam susu berperan sebagai 
antioksidan yang dapat melawan 
kerusakan akibat radikal bebas dan 
membantu mengurangi kerontokan 
rambut. 

Menjaga Kesehatan Rambut

Untuk itu, almond dipercaya mampu 
membantu meningkatkan fungsi otak 
pada seseorang.

Batas waktu penarikan yang ditetapkan 
Biden jelas, 11 September 2021, 20 
tahun setelah serangan teror 9/11 di 
New York, Washington, DC, dan 
Pennsylvania yang mendorong AS 
menginvasi Afghanistan.
Perang dua dekade itu telah 
menghilangkan 2.300 nyawa anggota 
militer AS, puluhan ribu terluka, dan 
kematian yang tak terbilang jumlahnya 
dari pihak Afghanistan dan perang itu 
telah menghabiskan lebih dari USD 2 
triliun uang para pembayar pajak.

Darimana Taliban berasal?

 Janji Presiden Joe Biden untuk menarik 
pasukan AS dari Afghanistan pada 11 
September nanti adalah upayanya untuk 
mengakhiri perang terpanjang Amerika.

Setelah semua itu, pasukan AS terakhir 
yang dikirim – beberapa dari mereka 
dipastikan lahir setelah serangan 9/11 – 
akan meninggalkan wilayah Afghanistan 
di bawah kendali Taliban yang berada di 
sana sejak 2001.
Berikut adalah penjelasan singkat 
perang 20 tahun itu, seperti dilansir 
CNN, Kamis (15/4).

Nasib Afghanistan Sepeninggalan AS

Mengapa AS menginvasi Afghanistan?
internasional, bukan Taliban, yang 
menyerang AS pada 11 September 2001.

Dukungan untuk invasi ke Afghanistan 
pada 2001 itu hampir bulat. Upaya militer 

Tetapi otak serangan, termasuk Osama 
bin Laden, beroperasi di bawah 
perlindungan Taliban, yang menolak 
menyerahkan Osama setelah serangan.

Uni Soviet menduduki Afghanistan 
selama 1980-an dan pada akhirnya 
mundur setelah mendapat perlawanan 
dari para pejuang, yang secara kolektif 
dikenal sebagai mujahidin. Di antara 
mujahidin ini adalah Osama bin Laden. 
AS menyelundupkan senjata dan 
bantuan untuk pasukan anti-Soviet ini.
Namun dalam kekosongan kekuasaan 
pasca-Soviet, Taliban dibentuk di bawah 
kepemimpinan Mullah Mohammed Omar, 
yang ingin menciptakan masyarakat 
Islam, membuang pengaruh asing seperti 
TV dan musik dan menerapkan hukum 
Islam yang represif yang secara khusus 
menindas perempuan. Sampai 2001, 
Taliban menguasai hampir seluruh 
wilayah negara tersebut.
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Sesudah gempa
Dapat Mencegah Diabetes
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Sebagai perbandingan, susu sapi 
rendah lemak mengandung 5% 
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dapat mencegah oksidasi yang dapat 
berkembang menjadi berbagai macam 
penyakit. Kulit almond kaya akan 
polifenol yang baik untuk pencegahan 
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almond juga dapat membantu untuk 
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Selain itu, kacang almond mendapatkan 
kadar vitamin E yang sehat telah 
dikaitkan dengan pengurangan risiko 
penyakit jantung, kanker, dan penyakit 
Alzheimer.
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almond untuk mencuci rambut untuk 
mendapatkan manfaat yang lebih 
maksimal.
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tahun setelah serangan teror 9/11 di 
New York, Washington, DC, dan 
Pennsylvania yang mendorong AS 
menginvasi Afghanistan.
Perang dua dekade itu telah 
menghilangkan 2.300 nyawa anggota 
militer AS, puluhan ribu terluka, dan 
kematian yang tak terbilang jumlahnya 
dari pihak Afghanistan dan perang itu 
telah menghabiskan lebih dari USD 2 
triliun uang para pembayar pajak.

Darimana Taliban berasal?

 Janji Presiden Joe Biden untuk menarik 
pasukan AS dari Afghanistan pada 11 
September nanti adalah upayanya untuk 
mengakhiri perang terpanjang Amerika.

Setelah semua itu, pasukan AS terakhir 
yang dikirim – beberapa dari mereka 
dipastikan lahir setelah serangan 9/11 – 
akan meninggalkan wilayah Afghanistan 
di bawah kendali Taliban yang berada di 
sana sejak 2001.
Berikut adalah penjelasan singkat 
perang 20 tahun itu, seperti dilansir 
CNN, Kamis (15/4).

Nasib Afghanistan Sepeninggalan AS

Mengapa AS menginvasi Afghanistan?
internasional, bukan Taliban, yang 
menyerang AS pada 11 September 2001.

Dukungan untuk invasi ke Afghanistan 
pada 2001 itu hampir bulat. Upaya militer 

Tetapi otak serangan, termasuk Osama 
bin Laden, beroperasi di bawah 
perlindungan Taliban, yang menolak 
menyerahkan Osama setelah serangan.

Uni Soviet menduduki Afghanistan 
selama 1980-an dan pada akhirnya 
mundur setelah mendapat perlawanan 
dari para pejuang, yang secara kolektif 
dikenal sebagai mujahidin. Di antara 
mujahidin ini adalah Osama bin Laden. 
AS menyelundupkan senjata dan 
bantuan untuk pasukan anti-Soviet ini.
Namun dalam kekosongan kekuasaan 
pasca-Soviet, Taliban dibentuk di bawah 
kepemimpinan Mullah Mohammed Omar, 
yang ingin menciptakan masyarakat 
Islam, membuang pengaruh asing seperti 
TV dan musik dan menerapkan hukum 
Islam yang represif yang secara khusus 
menindas perempuan. Sampai 2001, 
Taliban menguasai hampir seluruh 
wilayah negara tersebut.
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Resolusi itu pertama kali digunakan 
untuk mengesahkan tindakan AS di 
Afghanistan. Namun sejak saat itu, 
Presiden AS berpatokan pada resolusi 
itu untuk melancarkan operasi militer di 
setidaknya 37 negara yang berbeda, 
menurut Badan Penelitian Kongres.
Invasi dipimpin pasukan AS dengan 
bantuan sekutu NATO, dibungkus 
secara khusus sebagai sebuah langkah 
perang terhadap terorisme.

dimulai atas otoritas dari resolusi 
"otorisasi untuk penggunaan kekuatan 
militer" yang disahkan sepekan setelah 
serangan 9/11. Hanya satu anggota 
parlemen, Barbara Lee dari California, 
yang menentangnya.

“Sejak 11 September, seluruh generasi 
muda Amerika telah memperoleh 
pemahaman baru tentang nilai 
kebebasan dan biaya dan 
kewajibannya serta pengorbanannya,” 

“Tindakan yang ditargetkan dengan 
hati-hati ini dirancang untuk 
menghancurkan pemanfaatan 
Afghanistan sebagai basis operasi 
teroris dan untuk menyerang 
kemampuan militer rezim Taliban,” jelas 
Presiden AS saat itu, George W Bush.

Saat awal perang, jumlah pasukan yang 
dikerahkan sekitar 10.000.

lanjutnya.

Selama pemerintahan Obama, ada 
sekitar 100.000 pasukan AS dikerahkan 
ke Afghanistan. Obama berusaha 
mengakhiri operasi pertempuran AS di 
Afghanistan pada 2014, tapi menyisakan 
lebih banyak pasukan di negara itu dari 
yang direncanakan.Penggantinya, 
Presiden Donald Trump, mengirim 
pasukan baru ke negara itu sebelum 
menarik sebagian besar mereka dan 
terlibat dalam perundingan damai dengan 
Taliban.Ketika Joe Biden menjabat pada 
Januari 2021, 2.500 pasukan ditempatkan 
di Afghanistan, level terendah sejak awal 

Dari tahun ke tahun jumlahnya sedikit 
fluktuatif. Presiden Barack Obama saat 
menjabat berjanji untuk memfokuskan 
kembali militer AS di Afghanistan setelah 
Irak, di mana Bush juga melakukan 
invasi.

Sejak saat itu, generasi baru Amerika 
telah lahir dan tumbuh dewasa sementara 
perang yang dimulai hari itu terus 
berlangsung.
Jumlah pasukan AS yang dikerahkan 
selama 20 tahun

Pada 2020, ada 11 kematian — jumlah 
yang sama seperti pada 2001 ketika 
perang dimulai.

Tahun paling mematikan adalah 
setelah pengiriman gelombang besar 
pasukan oleh Obama pada 2009. 
Tahun paling mematikan bagi AS dan 
sekutu NATO adalah 2010.

Tapi apa yang coba dicapai AS di 
Afghanistan, dan strategi untuk 
melakukannya, berubah di setiap 
presiden.
Kesia-siaan itu muncul dalam sebuah 
penelitian internal pemerintah - The 
Afghansitan Papers - dari tahun 2015 
yang ditemukan dan diterbitkan oleh 
The Washington Post pada 2019. 
Penelitian menunjukkan para 
pemimpin telah lama menyesatkan 
orang Amerika tentang apa yang dapat 
dicapai di Afghanistan.
Terungkap juga bahwa AS tidak siap 
untuk Afghanistan dan rakyat Amerika 

Pasukan yang tewas per tahun

perang. Kehadiran pasukan AS 
tertinggi selama 2010 dan 2011 setelah 
Obama mengirim pasukan tambahan 
sebanyak 47.000 pada 2009.

Lebih dari 2.400 pasukan AS dan 
1.100 anggota NATO tewas sejak awal 
perang di Afghanistan. Jumlah 
kematian puncak pada 2010 di mana 
710 pasukan tewas setelah pengiriman 
pasukan tambahan oleh pemerintahan 
Obama pada 2009.

Penjelasan paling sederhana tentang 
tujuan AS di Afghanistan adalah untuk 
mencegah negara itu kembali menjadi 
sarang kelompok teror seperti Al 
Qaidah. Ketika AS meninggalkan Irak, 
misalnya, kekosongan kekuasaan 
membantu munculnya ISIS di sana.

Tujuan yang ingin dicapai AS di 
Afghanistan
Tujuan dari keterlibatan AS bukanlah 
untuk membebaskan perempuan yang 
tertindas di bawah Taliban atau untuk 
mengakhiri rezim itu. Faktanya, AS 
terlibat perundingan damai antara 
Taliban dan pemerintah Afghanistan 
selama bertahun-tahun.

Kematian jauh berkurang sejak operasi 
tempur utama AS dan NATO berakhir 
pada 2014.

Sangat sedikit pasukan AS yang akan 
berada di Afghanistan pada September 
2021 dan mereka akan fokus membantu 
para diplomat AS. Jumlah pastinya tidak 
jelas.

Ada beragam respons atas keputusan 
Biden ini.

“Menurut saya Presiden Biden telah 
membuat rencana yang hati-hati dan 
matang,” kata Pemimpin Mayoritas 
Senat, Chuck Schumer kepada John 
Berman dalam acara “New Day” CNN.

tidak mengetahui "besarnya 
penyelewengan" dalam melakukan 
perang.
Keputusan Joe Biden

“Rupanya, kami membantu musuh kami 
dalam peringatan serangan 9/11 dengan 
membungkus negara dan 
menyerahkannya kembali kepada 
mereka,” kata Pemimpin Minoritas Senat, 
Mitch McConnell pada Rabu.

Keputusan Biden untuk mengakhiri 
perang ini final dan ditetapkan bukan 
"berdasarkan kondisi" yang ada di negara 
itu.

“Itu merusak komitmen kami kepada 
rakyat Afghanistan, khususnya 
perempuan Afghanistan,” kata Senator 
Jeanne Shaheen dari Demokrat di 
Twitter.Namun ada juga dukungan untuk 
Biden, khususnya dari kelompok 
progresif dan Demokrat.

Masa depan Afghanistan setelah 
perang berakhir
afghanistan setelah perang berakhir

Penilaian komunitas intelijen AS yang 
dirilis Selasa mengungkapkan 
kekhawatiran itu.
“Taliban kemungkinan akan mendapatkan 
keuntungan di medan perang, dan 
Pemerintah Afghanistan akan berjuang 
untuk menahan Taliban jika koalisi 
menarik dukungan,” menurut penilaian 
resmi tentang ancaman di seluruh dunia. 

Sementara AS akan terus mencoba 
memfasilitasi perjanjian damai antara 
pemerintah Afghanistan dan Taliban, 
September mungkin menjadi batas waktu 
de facto untuk perundingan itu.
Biden mengesampingkan komandan 
militer yang khawatir Taliban akan 
menguasai pemerintah Afghanistan 
begitu pasukan AS ditarik. 
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Afghanistan. Namun sejak saat itu, 
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itu untuk melancarkan operasi militer di 
setidaknya 37 negara yang berbeda, 
menurut Badan Penelitian Kongres.
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kemampuan militer rezim Taliban,” jelas 
Presiden AS saat itu, George W Bush.

Saat awal perang, jumlah pasukan yang 
dikerahkan sekitar 10.000.
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Selama pemerintahan Obama, ada 
sekitar 100.000 pasukan AS dikerahkan 
ke Afghanistan. Obama berusaha 
mengakhiri operasi pertempuran AS di 
Afghanistan pada 2014, tapi menyisakan 
lebih banyak pasukan di negara itu dari 
yang direncanakan.Penggantinya, 
Presiden Donald Trump, mengirim 
pasukan baru ke negara itu sebelum 
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Januari 2021, 2.500 pasukan ditempatkan 
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setelah pengiriman gelombang besar 
pasukan oleh Obama pada 2009. 
Tahun paling mematikan bagi AS dan 
sekutu NATO adalah 2010.

Tapi apa yang coba dicapai AS di 
Afghanistan, dan strategi untuk 
melakukannya, berubah di setiap 
presiden.
Kesia-siaan itu muncul dalam sebuah 
penelitian internal pemerintah - The 
Afghansitan Papers - dari tahun 2015 
yang ditemukan dan diterbitkan oleh 
The Washington Post pada 2019. 
Penelitian menunjukkan para 
pemimpin telah lama menyesatkan 
orang Amerika tentang apa yang dapat 
dicapai di Afghanistan.
Terungkap juga bahwa AS tidak siap 
untuk Afghanistan dan rakyat Amerika 

Pasukan yang tewas per tahun

perang. Kehadiran pasukan AS 
tertinggi selama 2010 dan 2011 setelah 
Obama mengirim pasukan tambahan 
sebanyak 47.000 pada 2009.

Lebih dari 2.400 pasukan AS dan 
1.100 anggota NATO tewas sejak awal 
perang di Afghanistan. Jumlah 
kematian puncak pada 2010 di mana 
710 pasukan tewas setelah pengiriman 
pasukan tambahan oleh pemerintahan 
Obama pada 2009.

Penjelasan paling sederhana tentang 
tujuan AS di Afghanistan adalah untuk 
mencegah negara itu kembali menjadi 
sarang kelompok teror seperti Al 
Qaidah. Ketika AS meninggalkan Irak, 
misalnya, kekosongan kekuasaan 
membantu munculnya ISIS di sana.

Tujuan yang ingin dicapai AS di 
Afghanistan
Tujuan dari keterlibatan AS bukanlah 
untuk membebaskan perempuan yang 
tertindas di bawah Taliban atau untuk 
mengakhiri rezim itu. Faktanya, AS 
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2021 dan mereka akan fokus membantu 
para diplomat AS. Jumlah pastinya tidak 
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Penilaian komunitas intelijen AS yang 
dirilis Selasa mengungkapkan 
kekhawatiran itu.
“Taliban kemungkinan akan mendapatkan 
keuntungan di medan perang, dan 
Pemerintah Afghanistan akan berjuang 
untuk menahan Taliban jika koalisi 
menarik dukungan,” menurut penilaian 
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Sementara AS akan terus mencoba 
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Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

Untuk pengambilan obat dari Health Center
anda harus kirim foto kartu kuning anda ke
WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Sejumlah kader daerah mendorong 
Muktamar Luar Biasa untuk mengganti 
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 
alias Cak Imin. Kader di daerah resah 
lantaran dengan kepemimpinan Cak 
Imin.Cak Imin dinilai semena-mena 
dalam memimpin partai besutan 
almarhum Gus Dur tersebut. Hubungan 
antara keluarga Gus Dur dan Cak Imin 
pun kembali memanas.Bahkan 
keresahan kader di daerah ini sampai 
terdengar ke kuping putri Abdurrahman 
Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid. 
Melalui jubirnya, Imron Rosyadi Hamid, 
Yenny mengatakan, PKB di bawah 
kepemimpinan Cak Imin oligarkis dan 
nepotisme.
"Mbak Yenny sudah mendengar berita-
berita menyangkut dinamika internal 
PKB pasca dilangsungkannya Muscab 
serentak Tahun 2021 yang menimbulkan 
ketidakpuasan pengurus daerah. Dalam 
pandangan kami, PKB di bawah 
kepemimpinan Muhaimin Iskandar 
semakin menunjukkan watak oligarkis 
dan nepotisme yang tidak sehat bagi 
pengembangan demokrasi," kata Imron 
dalam keterangannya, Kamis (15/4).

MLB Dan Nasib Cak Imin

Gus Dur dan Cak Imin punya sejarah 
yang kelam. Keduanya pernah 
berkonflik. Yenny pun mengungkit 
bagaimana perlakuan Cak Imin kepada 
pamannya saat mengomentari isu MLB 
kali ini."Termasuk sejarah masa lalu Cak 
Imin dalam memperlakukan Gus Dur 
dalam konflik PKB yang masih terus 
diingat warga NU. Gus Dur tidak sekadar 
Pendiri PKB, tetapi juga cucu Hadratus 
Syech Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul 
Ulama yang seharusnya tidak 
diperlakukan seperti itu," kata Imron.

Kedua kubu kemudian menggelar 
Muktamar Luar Biasa (MLB). 30 April-1 
Mei 2008, kubu Gus Dur menggelar MLB 
di Parung, Bogor. Sementara kubu 
Muhaimin menggelar MLB pada 2-4 Mei 
2008 di Ancol.Konflik keduanya dibawa 

Menengok ke belakangan, perseteruan 
antara Gus Dur dan Cak Imin terjadi 
pada tahun 2008. Pemicunya 
pemecatan Cak Imin sebagai Ketua 
Umum Dewan Tanfidz oleh Gus Dur 
sebagai Ketua Umum Dewan Syuro. 
Sebabnya, Cak Imin dianggap 
melakukan pelanggaran dan sering 
bermanuver ke Istana.
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ke pengadilan. Gugatan pemecatan 
Cak Imin sebagai ketua umum 
dimenangkan penggugat. Prosesnya 
sampai kasasi di Mahkamah Agung. 
Kasasi ditolak dan struktur pengurus 
PKB kembali ke Muktamar Semarang. 
Gus Dur sebagai dewan syuro, dan 
Cak Imin sebagai Ketua Umum.
Setelah MLB, Gus Dur menggugat 
kubu Cak Imin karena dianggap MLB 
menyimpang dari AD/ART. Namun, 

Perpecahan di PKB
Sebelum itu, ada dua konflik lain di PKB. 
Konflik pertama yaitu antara Gus Dur dan 
Matori Abdul Djalil. Matori dipecat dari 
kursi ketua umum karena terbuka 
mendukung Megawati sebagai presiden, 
ketika Gus Dur sebagai presiden tengah 
digoyang oleh MPR dan DPR.

pengadilan memenangkan kubu Cak Imin.

Matori tengah menjabat sebagai wakil 
ketua MPR mewakili PKB saat itu. Ia 

Tidak terima dengan pemecatan, 
Matori menggelar Muktamar dan 
menjadi ketua umum. Kubu Gus Dur 
menggelar Muktamar istimewa yang 
mengesahkan pemecatan Matori dan 
mengangkat Alwi Shihab sebagai ketua 
umum. Dualisme terjadi hingga 
akhirnya Mahkamah Agung 
mengesahkan PKB Alwi Shihab.
Konflik kedua, Gus Dur memecat Alwi 
Shihab dari kursi ketua umum dan 
sekjennya Syaifullah Yusuf. 
Penyebabnya keduanya masuk kabinet 
Indonesia Bersatu pimpinan Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 
Alwi menjabat sebagai Menko Kesra, 
sementara Syaifullah menjadi Menteri 
Pembangunan Daerah Tertinggal.
Berbeda dengan konflik-konflik PKB 
sebelumnya yang diawali pemecatan, 
kali ini muncul gerakan di daerah. 
Pemicunya ada pemecatan dan 
penggantian ketua cabang dalam 
Muscab. Mereka yang tidak sepakat 
pun berteriak.

menghadiri sidang istimewa MPR 
tahun 2001 yang memberhentikan Gus 
Dur dari presiden. Matori dianggap 
membangkang lantaran PKB bersikap 
mempertahankan Gus Dur sebagai 
presiden sampai 2004.

Salah satunya mantan Ketua DPC PKB 
Raja Ampat Sarudin. Ia mengatakan, 
penggantiannya dilakukan sepihak oleh 
DPC. Bahkan, kata dia, penggantinya 
bukan kader partai melainkan orang 
luar yang merupakan pendamping 
dana desa. Sarudin menyebut ada 
permainan uang.
Nasib Cak Imin?
Pengamat politik Adi Prayitno menilai, 
Muktamar Luar Biasa sangat mungkin 
terjadi. Cak Imin dan pengurus DPP 
tidak boleh menyepelekan. Hingga hari 
ini, para pengurus DPP PKB bungkam 
enggan bicara soal isu Muktamar Luar 
Biasa."PKB ini kan sebenarnya riak-
riak kecil yang muncul dari bawah tapi 
riak ini bisa jadi kerikil tajam kalau tidak 
bisa dikendalikan. Karena hampir tiap 
saat mereka protes dan melawan," ujar 
Adi ketika dihubungi, Kamis (15/4).
Desakan MLB ini menjadi babak baru 
PKB. Di mana dalam perjalanannya 

Selain itu, bila gagal mengelola Muktamar 
Luar Biasa ini bakal menimbulkan konflik 
lebih jauh. PKB bakal terjerembab dalam 
konflik jangka panjang. Serta, Cak Imin 
bakal kehilangan loyalis hingga posisinya 
sebagai ketua umum.

“Cak Imin bisa kehilangan peluang masuk 
dalam kontestasi pemilu ke depan, 
misalnya dalam kompetisi 
capres/cawapres," ujar Aisah kepada 
wartawan, Kamis (15/4).

selama kurang lebih 15-20 tahun dipimpin 
Cak Imin, tidak ada yang 
mempermasalahkan AD/ART hingga 
menurunkan Cak Imin.

"PKB akan terjerembab pada konflik 
jangka panjang yang bisa mengganggu 
kerja partai dan merugikan elektabilitas 
ke depan, Cak Imin akan kehilangan 
kepercayaan dari anggotanya/loyalisnya, 
dan bahkan posisi paling buruknya bisa 
kehilangan posisinya sebagai ketum 
partai," kata Aisah. 

Adi menilai, ada tabrakan kepentingan 
antara pengurus pusat dengan pengurus 
daerah PKB. Sehingga Cak Imin 
mengambil langkah mengganti pengurus 
di daerah. Ditambah, desakan KLB 
karena kekecewaan kader dengan isu 
politik uang di sejumlah daerah sehingga 
ada yang melawan."Mungkin di bawah 
terganggu kepentingan politiknya. 
Pengurus-pengurus daerah tanpa melalui 
proses kaderisasi menjadi pengurus 
penting kemudian menyingkirkan kader-
kader inti. Yang begitu juga banyak. 
Persisnya persoalan yang terjadi dengan 
isu desakan KLB itu kan kita enggak 
tahu. Tapi kalau membaca di media kan 
ada isu money politik, penunjukan ketua 
tidak sesuai prosedur, makanya tentu 
saja yang ditembak adalah DPP, Cak 
Imin dalam konteks ini," jelas 
Adi.Sementara, peneliti Pusat Penelitian 
Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti 
menilai, isu Muktamar Luar Biasa (MLB) 
PKB menjadi momentum menguji 
kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin 
Iskandar alias Cak Imin menjaga soliditas 
partai. Ujian politik bagi Cak Imin ini jika 
gagal mengelolanya maka bisa 
menjauhkan mimpinya menjadi calon 
presiden atau calon wakil presiden.
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“Menanggapi wacana koalisi partai 

ulkifli mengaku banyak menyimak 
munculnya wacana pembentukan 
koalisi partai Islam untuk Pemilu 2024 
dalam satu dua hari terakhir. 
Pemicunya adalah silaturahmi antara 
elite Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS).Menurut Zulkifli, wacana ini justru 
kontraproduktif dengan upaya 
melakukan rekonsiliasi nasional, 
memperkuat dan memperkokoh 
persatuan dan kesatuan sebagai 
bangsa dan negara.
“Masih jelas dalam ingatan kita Pilpres 
2019 begitu kuat menggunakan 
sentimen SARA dan politik aliran, politik 
identitas. Luka dan trauma yang 
ditimbulkan oleh ketegangan dan tarik 
menarik itu masih terasa. Rakyat masih 
terbelah, meskipun elite cepat saja 
bersatu. Buktinya capres dan cawapres 
yang menjadi lawan dari pasangan 
pemenang kini sudah bergabung,” kata 
Zulkifli, Jumat (16/4/2021).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional 
(PAN) Zulkifli Hasan menolak wacana 
koalisi partai politik (parpol) berbasis 
keislaman menjelang Pemilu 2024. 
Pihaknya khawatir hal seperti ini akan 
kembali membuat luka di masyarakat 
akibat sentimen suku, agama, ras, dan 
antargolongan serta politik aliran.

Zulkifli : PAN Tolak Koalisi Parpol Islam

Islam 2024 itu, PAN melihat justru ini 
akan memperkuat politik aliran di negara 
kita. Sesuatu yang harus kita hindari. 
Semua pihak harus berjuang untuk 
kebaikan dan kepentingan semua 
golongan,” tegas Zulkifli.Diakui Zulkifli, 
belajar dari pengalaman itu, PAN saat ini 
justru sedang memperjuangkan dan 
memperkuat politik gagasan.

“Lalu bagaimana memperkuat militer dan 
pertahanan kita, bagaimana menciptakan 
harmoni di tengah segala perbedaan 
yang ada,” tutur Zulkifli.
“Gagasan PAN tentang Islam adalah 
Islam substansial, Islam tengah atau 
wasatiah, ajaran Islam yang 
diterjemahkan ke dalam berbagai dimensi 
kehidupan. Gagasan Islam yang 
rahmatan lil ‘alamin. Dalam bahasa Buya 
Hamka, Islam 'garam', bukan Islam 
'gincu',” demkian Zulkifli.

“Politik yang mengedepankan konsep dan 
program. Seharusnya saat ini kita 
bersama-sama berpikir untuk 
kesejahteraan rakyat, mewujudkan ide 
kesetaraan, merumuskan gagasan 
tentang kedaulatan, dan seterusnya,” ujar 
Zulkifli.Menurut Zulkifli, dengan basis itu, 
maka seharusnya parpol di Indonesia 
lebih berpikir cara memiliki pemerintahan 
yang bersih, hukum yang adil, ekonomi 
yang setara, tidak lagi bergantung pada 
impor pangan dari negara lain.
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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

“Menanggapi wacana koalisi partai 

ulkifli mengaku banyak menyimak 
munculnya wacana pembentukan 
koalisi partai Islam untuk Pemilu 2024 
dalam satu dua hari terakhir. 
Pemicunya adalah silaturahmi antara 
elite Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS).Menurut Zulkifli, wacana ini justru 
kontraproduktif dengan upaya 
melakukan rekonsiliasi nasional, 
memperkuat dan memperkokoh 
persatuan dan kesatuan sebagai 
bangsa dan negara.
“Masih jelas dalam ingatan kita Pilpres 
2019 begitu kuat menggunakan 
sentimen SARA dan politik aliran, politik 
identitas. Luka dan trauma yang 
ditimbulkan oleh ketegangan dan tarik 
menarik itu masih terasa. Rakyat masih 
terbelah, meskipun elite cepat saja 
bersatu. Buktinya capres dan cawapres 
yang menjadi lawan dari pasangan 
pemenang kini sudah bergabung,” kata 
Zulkifli, Jumat (16/4/2021).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional 
(PAN) Zulkifli Hasan menolak wacana 
koalisi partai politik (parpol) berbasis 
keislaman menjelang Pemilu 2024. 
Pihaknya khawatir hal seperti ini akan 
kembali membuat luka di masyarakat 
akibat sentimen suku, agama, ras, dan 
antargolongan serta politik aliran.

Zulkifli : PAN Tolak Koalisi Parpol Islam

Islam 2024 itu, PAN melihat justru ini 
akan memperkuat politik aliran di negara 
kita. Sesuatu yang harus kita hindari. 
Semua pihak harus berjuang untuk 
kebaikan dan kepentingan semua 
golongan,” tegas Zulkifli.Diakui Zulkifli, 
belajar dari pengalaman itu, PAN saat ini 
justru sedang memperjuangkan dan 
memperkuat politik gagasan.

“Lalu bagaimana memperkuat militer dan 
pertahanan kita, bagaimana menciptakan 
harmoni di tengah segala perbedaan 
yang ada,” tutur Zulkifli.
“Gagasan PAN tentang Islam adalah 
Islam substansial, Islam tengah atau 
wasatiah, ajaran Islam yang 
diterjemahkan ke dalam berbagai dimensi 
kehidupan. Gagasan Islam yang 
rahmatan lil ‘alamin. Dalam bahasa Buya 
Hamka, Islam 'garam', bukan Islam 
'gincu',” demkian Zulkifli.

“Politik yang mengedepankan konsep dan 
program. Seharusnya saat ini kita 
bersama-sama berpikir untuk 
kesejahteraan rakyat, mewujudkan ide 
kesetaraan, merumuskan gagasan 
tentang kedaulatan, dan seterusnya,” ujar 
Zulkifli.Menurut Zulkifli, dengan basis itu, 
maka seharusnya parpol di Indonesia 
lebih berpikir cara memiliki pemerintahan 
yang bersih, hukum yang adil, ekonomi 
yang setara, tidak lagi bergantung pada 
impor pangan dari negara lain.
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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

Asisten Operasi Kogabwilhan III Brigjen 
Suswatyo memastikan kebenaran kabar 
tentang seorang anggota TNI yang 
bergabung dengan kelompok kriminal 
bersenjata. 
Anggota TNI 
bernama 
Pratu Lucky Y 
Matuan atau 
Lukius itu 
merupakan 
personel 
Raider 400. 
"Pratu Lukius 
dia kelana 
yuda 
(meninggalka
n tugas) 
bergabung 
dengan KKB 
di Intan 
Jaya," ujar Suswatyo saat dihubungi 
melalui sambungan telepon, Jumat 
(16/4/2021). Raider 400 yang berada di 
bawah naungan Kodam IV/Diponegoro 
sempat ditugaskan di Kabupaten Intan 
Jaya sejak Agustus 2020 hingga Maret 
2021. Suswatyo menyebutkan, Lukius 

Seorang Anggota TNI Bergabung KKB
membelot saat penugasan tersebut. "Dia 
tidak bawa senjata," kata dia. Dianggap 
pengkhianat Saat ini, Suswatyo 
menegaskan, Pratu Lukius telah 

dianggap sebagai 
pengkhianat karena 
bergabung dengan 
KKB di Intan Jaya. 
Lukius, kata dia, juga 
sudah masuk dalam 
daftar anggota KKB 
di Intan Jaya.   
Aparat keamanan 
akan menindak 
tegas jika bertemu 
dengan eks tentara 
tersebut. "Mereka 
sudah gabung ke 
sana, kalau ketemu 
ya ditindak tegas 
karena dia sudah 
masuk kelompok 

ekstremis," kata Suswatyo.  Ia berharap, 
bergabungnya Pratu Lukius ke KKB, tak 
membuat kekuatan kelompok itu 
meningkat. "Mudah-mudahan saja tidak 
ada gangguan apa pun kepada 
masyarakat," kata dia.

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359
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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

Asisten Operasi Kogabwilhan III Brigjen 
Suswatyo memastikan kebenaran kabar 
tentang seorang anggota TNI yang 
bergabung dengan kelompok kriminal 
bersenjata. 
Anggota TNI 
bernama 
Pratu Lucky Y 
Matuan atau 
Lukius itu 
merupakan 
personel 
Raider 400. 
"Pratu Lukius 
dia kelana 
yuda 
(meninggalka
n tugas) 
bergabung 
dengan KKB 
di Intan 
Jaya," ujar Suswatyo saat dihubungi 
melalui sambungan telepon, Jumat 
(16/4/2021). Raider 400 yang berada di 
bawah naungan Kodam IV/Diponegoro 
sempat ditugaskan di Kabupaten Intan 
Jaya sejak Agustus 2020 hingga Maret 
2021. Suswatyo menyebutkan, Lukius 

Seorang Anggota TNI Bergabung KKB
membelot saat penugasan tersebut. "Dia 
tidak bawa senjata," kata dia. Dianggap 
pengkhianat Saat ini, Suswatyo 
menegaskan, Pratu Lukius telah 

dianggap sebagai 
pengkhianat karena 
bergabung dengan 
KKB di Intan Jaya. 
Lukius, kata dia, juga 
sudah masuk dalam 
daftar anggota KKB 
di Intan Jaya.   
Aparat keamanan 
akan menindak 
tegas jika bertemu 
dengan eks tentara 
tersebut. "Mereka 
sudah gabung ke 
sana, kalau ketemu 
ya ditindak tegas 
karena dia sudah 
masuk kelompok 

ekstremis," kata Suswatyo.  Ia berharap, 
bergabungnya Pratu Lukius ke KKB, tak 
membuat kekuatan kelompok itu 
meningkat. "Mudah-mudahan saja tidak 
ada gangguan apa pun kepada 
masyarakat," kata dia.

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359


