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Bapak Mangkrak Indonesia

Naiknya harga minyak dunia membuat 
Indonesia juga merasakan kena 
getahnya juga. 
Harga yang terus 
melambung dan 
tidak turun 
membuat 
Indonesia harus 
mensubsidi harga 
gas agar tidak 
terjadi inflasi. 
Presiden terpaksa 
turun tangan 
mengatakan yang 
sebenarnya agar 
rakyat juga dan 
harus mengerti, 
jika nanti kenaikan 
harga minyak 
harus dimaklumi. 
Jika pemerintah 
tidak menaikkan harga minya APBN 
negara bisa jebol karena harus terus 
mensubsidi selisih harga. "Harga 

Pertalite, Pertamax, Solar, elpiji, listrik itu 
bukan harga yang sebenarnya, bukan 

harga 
keekonomian. 
Itu harga yang 
disubsidi oleh 
pemerintah yang 
besarnya, 
hitung-hitungan 
kita tahun ini 
subsidinya Rp 
502 triliun. 
Angkanya gede 
sekali," ujar 
Presiden Joko 
Widodo saat 
membuka Rapat 
Koordinasi 
Nasional 
Pengendalian 
Inflasi 2022, 

Kamis (18/8/2022). Besarnya alokasi 
subsidi BBM ini, kata dia, tidak bisa terus 

                APBN Jebol Jika BBM Tidak Naik

Sri Mulyani : 
Sri Mulyani :

APBN Jebol Jika 
BBM Tidak Naik
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menerus ditanggung oleh APBN yang 
terbatas. Oleh karenanya, Presiden 
Jokowi meminta Kementerian Keuangan 
akan terus menghitung porsi subsidi 
BBM dengan APBN 2022. "(Subsidi 
BBM) untuk menahan agar inflasinya 
tidak tinggi. Tapi apakah terus menerus 
APBN akan kuat? Ya nanti akan dihitung 
oleh Menteri Keuangan," ucapnya. 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
mengatakan, anggaran subsidi dan 
kompensasi energi akan kembali 
membengkak sebesar Rp 198 triliun, 
jika tidak ada kenaikan harga bahan 
bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar. 
Ia menjelaskan, saat ini anggaran 
subsidi dan kompensasi energi untuk 
2022 dipatok sebesar Rp 502,4 triliun. 
Angka itu sudah membengkak Rp 349,9 
triliun dari anggaran semula sebesar Rp 
152,1 triliun guna menahan kenaikan 
harga energi di masyarakat. Namun, 
dengan kondisi berlanjutnya kenaikan 
harga minyak mentah dan pelemahan 
kurs rupiah, maka diperkirakan 
anggaran tersebut tidak akan cukup 
hingga akhir tahun. Terlebih, konsumsi 
Pertalite dan Solar diperkirakan akan 
melampaui kuota yang ditetapkan. 
"Kami perkirakan subsidi itu harus 
nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 
198 triliun, menjadi di atas Rp 502,4 
triliun. Jadi nambah, kalau kita tidak 
menaikkan (harga) BBM, kalau tidak 
dilakukan apa-apa, tidak ada 
pembatasan," ujar Sri Mulyani saat 
ditemui di Gedung DPR RI, Selasa 
(23/8/2022). Bendahara Negara itu 
mengatakan, anggaran subsidi dan 
kompensasi untuk Pertalite serta Solar 
akan bertambah dengan ansumsi harga 
minyak mentah Indonesia (Indonesian 
Crude Price/ICP) bertahan di atas 100 
dollar AS per barrel. Kemudian kurs 
rupiah berada di level Rp 14.750 per 
dollar AS. Serta dengan asumsi 
konsumsi BBM bersubsidi melebihi 
kuota. Berdasarkan prognosa konsumi 
Pertalite hingga akhir tahun akan 
mencapai 28 juta kiloliter (KL), 
melampaui kuota yang ditetapkan tahun 
ini sebanyak 23,05 juta KL. Begitu pula 
dengan Solar yang dipekirakan 
konsumsinya mencapai 17,2 juta KL 

hingga akhir tahun jika tak dilakukan 
pembatasan. Padahal kuota yang 
ditetapkan untuk Solar di tahun ini hanya 
sebesar 14,91 juta KL. "Sebelumnya 
ditetapkan di Perpres 98 itu kan jumlah 
subsidi yang sudah disetujui Rp 502 
triliun, yang dihitung dengan asumsi 
sesuai dengan APBN, volumenya 
(Pertalite) 23 juta KL, harga minyak 100 
dollar AS, kurs Rp 14.450 per dollar AS," 
kata dia. "Tapi yang terjadi sekarang, 
sepanjang Juli-Agustus, harga itu (minyak 
mentah) terus-menerus naik di atas 100 
dollar AS per barrel, kami hitung sudah di 
104,9 dollar AS per barrel, harganya lebih 
5 persen dari asumsi 100 dollar AS per 
barrel, kursnya juga ada di Rp 14.750 per 
dollar AS," lanjutnya. Oleh sebab itu, 
dengan kondisi perkembangan tersebut, 
Sri Mulyani mengaku sudah memberikan 
laporan kepada Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) bahwa anggaran subsidi dan 
kompensasi energi sebesar Rp 502,4 
triliun akan habis sebelum akhir tahun. 
"Jadi ini hanya satu bulan sesudah 
laporan semester, kami melaporkan ke 
Presiden 'Bapak, ini situasinya Rp 502 
triliun ini pasti akan terlewati'," pungkas 
dia.  Kondisi itu akan semakin 
memberatkan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) karena harus 
menanggung bengkaknya anggaran 
subsidi BBM tersebut. "Duitnya sudah 
disediakan Rp 502 triliun, tapi habis. 
Pertanyaannya 'ibu mau nambah 
(anggaran subsidi BBM) atau enggak?' 
Kalau nambah dari mana anggarannya? 
Suruh ngutang?," kata Sri Mulyani dalam 
rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, 
Kamis (25/8/2022). Ia mengatakan, 
mulanya pemerintah mengasumsikan 
rata-rata harga minyak mentah Indonesia 
(Indonesian Crude Price/ICP) sebesar 
100 dollar AS per barrel. Namun, 
realisasinya hingga saat ini berada di 
level 105 dollar AS per barrel. Sementara 
nilai tukar rupiah yang semula 
diasumsikan sebesar Rp 14.450 per dollar 
AS, kini semakin melemah menjadi ke 
level Rp 14.750 per dollar AS. Kondisi 
depresiasi rupiah ini membuat RI harus 
membayar lebih mahal untuk impor 
minyak mentah. "Itu nambah lagi jadinya 
karena minyaknya masih juga diimpor," 

imbuh Sri Mulyani. Ia mengungkapkan, 
dengan asumsi ICP 100 dollar AS per 
barrel dan kurs Rp 14.450 per dollar AS 
saja, harga keekonomian Solar 
mencapai Rp 13.950 per liter, jauh 
lebih tinggi dari harga jual di 
masyarakat yang sebesar Rp 5.150 per 
liter. Begitu pula dengan Pertalite yang 
harga keekonomiannya mencapai Rp 
14.450 per liter, tetapi harga jual di 
masyarakat hanya sebesar Rp 7.650 
per liter. Selisih inilah yang pada 
akhirnya ditanggung oleh pemerintah 
melalui subsidi dan kompensasi. 
"Perbedaan Rp 8.300 untuk Solar dan 
Rp 6.800 untuk Pertalite itu yang harus 
kami bayar ke Pertamina. Itulah yang 
disebut subsidi dan kompensasi," 
ucapnya. Adapun terkait konsumsi 
BBM, berdasarkan prognosis konsumsi 
Pertalite hingga akhir tahun akan 
mencapai 28 juta kiloliter (KL), 
melampaui kuota yang ditetapkan 
tahun ini sebanyak 23,05 juta KL. 
Sementara konsumsi Solar 
diperkirakan mencapai 17,2 juta KL 
hingga akhir tahun, padahal kuota yang 
ditetapkan untuk tahun ini hanya 
sebesar 14,91 juta KL. "Jadi kalau ikuti 
tren (konsumsi) ini, bulan Oktober 
habis kuotanya (Solar), bahkan kalau 
diikuti akhir September ini habis kuota 
untuk Pertalite," pungkasnya. Alasan 
Sri Mulyani agar bensin dan solar 
dinaikkan karena pada dasarnya 
konsumsi Pertalite dan Solar yang 
sudah hampir memenuhi batas kuota 
itu, lebih banyak dinikmati orang kaya. 
Artinya, hanya sedikit dari anggaran 
subsidi dan kompensasi BBM yang 
dinikmati oleh orang miskin. Ia 
menjelaskan, dari anggaran subsidi 
dan kompensasi energi tahun ini yang 
ditetapkan sebesar Rp 502,4 triliun, di 
antaranya mencakup alokasi untuk 
Pertalite sebesar Rp 93 triliun dan 
alokasi untuk Solar sebesar Rp 143 
triliun. Sayangnya, anggaran Pertalite 
dan Solar itu malah lebih banyak 
dinikmati oleh orang kaya, sebab 
banyak orang dengan daya ekonomi 
yang mampu lebih memilih 
mengonsumsi BBM bersubsidi. "Solar 
dalam hal ini dari Rp 143 triliun itu 

sebanyak 89 persen atau Rp 127 
triliunnya yang menikmati adalah dunia 
usaha dan orang kaya," ungkap dia. 
Begitu pula dengan Pertalite dari 
anggaran Rp 93 triliun yang 
dialokasikan, sekitar Rp 83 triliun 
dinikmati oleh orang kaya. Masyarakat 
yang memang berhak mendapat subsidi 
dan kompensasi energi hanya 
menikmati sedikit. "Dari total Pertalite 
yang kita subsidi itu Rp 83 triliunnya 
dinikmati 30 persen terkaya," katanya. 
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia 
itu mengatakan, jika barang yang 
disubsidi pada akhirnya dikonsumsi oleh 
orang kaya, maka sama saja artinya 
negara malah memberikan subsidi 
kepada mereka yang tidak berhak, alias 
tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, 
pemerintah saat ini tengah berupaya 
untuk membuat kebijakan yang 
mendorong konsumsi Pertalite dan 
Solar bisa tepat sasaran. Terlebih, 
anggaran subsidi dan kompensasi 
energi bisa bertambah Rp 198 triliun jika 
tidak ada kebijakan pengendalian dari 
pemerintah. "Memang orang-orang yang 
tidak mampu dan miskin tetap juga 
menikmati barang itu namun porsinya 
kecil. Ini yang perlu untuk kita pikirkan 
nambah ratusan triliun, berarti kita 
menambah (subsidi) yang sudah 
mampu makin banyak lagi," tutup Sri 
Mulyani. Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) akhirnya ikut bicara ketika 
ditanya akan menaikkan harga BBM 
subsidi minggu depan. Berbicara di 
Taman Mini Indonesia Indah (TMII), 
Jokowi menyebut pemerintah tidak akan 
gegabah dalam mengambil keputusan. 
Pemerintah, kata dia, akan melakukan 
kalkulasi sebelum memutuskan harga 
BBM subsidi seperti Pertalite."Ini 
menyangkut hajat hidup orang banyak, 
jadi semuanya harus diputuskan dengan 
hati-hati dikalkulasi," kata Jokowi, 
Selasa (22/8/2022). Jokowi 
mengemukakan keputusan terkait harga 
bensin subsidi perlu dipikirkan dengan 
matang. Baik dari sisi waktu maupun 
besaran. Jokowi tak ingin, keputusan 
yang diambil pemerintah justru 
memberikan beban lebih kepada 
masyarakat, khususnya yang kurang 
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menerus ditanggung oleh APBN yang 
terbatas. Oleh karenanya, Presiden 
Jokowi meminta Kementerian Keuangan 
akan terus menghitung porsi subsidi 
BBM dengan APBN 2022. "(Subsidi 
BBM) untuk menahan agar inflasinya 
tidak tinggi. Tapi apakah terus menerus 
APBN akan kuat? Ya nanti akan dihitung 
oleh Menteri Keuangan," ucapnya. 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
mengatakan, anggaran subsidi dan 
kompensasi energi akan kembali 
membengkak sebesar Rp 198 triliun, 
jika tidak ada kenaikan harga bahan 
bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar. 
Ia menjelaskan, saat ini anggaran 
subsidi dan kompensasi energi untuk 
2022 dipatok sebesar Rp 502,4 triliun. 
Angka itu sudah membengkak Rp 349,9 
triliun dari anggaran semula sebesar Rp 
152,1 triliun guna menahan kenaikan 
harga energi di masyarakat. Namun, 
dengan kondisi berlanjutnya kenaikan 
harga minyak mentah dan pelemahan 
kurs rupiah, maka diperkirakan 
anggaran tersebut tidak akan cukup 
hingga akhir tahun. Terlebih, konsumsi 
Pertalite dan Solar diperkirakan akan 
melampaui kuota yang ditetapkan. 
"Kami perkirakan subsidi itu harus 
nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 
198 triliun, menjadi di atas Rp 502,4 
triliun. Jadi nambah, kalau kita tidak 
menaikkan (harga) BBM, kalau tidak 
dilakukan apa-apa, tidak ada 
pembatasan," ujar Sri Mulyani saat 
ditemui di Gedung DPR RI, Selasa 
(23/8/2022). Bendahara Negara itu 
mengatakan, anggaran subsidi dan 
kompensasi untuk Pertalite serta Solar 
akan bertambah dengan ansumsi harga 
minyak mentah Indonesia (Indonesian 
Crude Price/ICP) bertahan di atas 100 
dollar AS per barrel. Kemudian kurs 
rupiah berada di level Rp 14.750 per 
dollar AS. Serta dengan asumsi 
konsumsi BBM bersubsidi melebihi 
kuota. Berdasarkan prognosa konsumi 
Pertalite hingga akhir tahun akan 
mencapai 28 juta kiloliter (KL), 
melampaui kuota yang ditetapkan tahun 
ini sebanyak 23,05 juta KL. Begitu pula 
dengan Solar yang dipekirakan 
konsumsinya mencapai 17,2 juta KL 

hingga akhir tahun jika tak dilakukan 
pembatasan. Padahal kuota yang 
ditetapkan untuk Solar di tahun ini hanya 
sebesar 14,91 juta KL. "Sebelumnya 
ditetapkan di Perpres 98 itu kan jumlah 
subsidi yang sudah disetujui Rp 502 
triliun, yang dihitung dengan asumsi 
sesuai dengan APBN, volumenya 
(Pertalite) 23 juta KL, harga minyak 100 
dollar AS, kurs Rp 14.450 per dollar AS," 
kata dia. "Tapi yang terjadi sekarang, 
sepanjang Juli-Agustus, harga itu (minyak 
mentah) terus-menerus naik di atas 100 
dollar AS per barrel, kami hitung sudah di 
104,9 dollar AS per barrel, harganya lebih 
5 persen dari asumsi 100 dollar AS per 
barrel, kursnya juga ada di Rp 14.750 per 
dollar AS," lanjutnya. Oleh sebab itu, 
dengan kondisi perkembangan tersebut, 
Sri Mulyani mengaku sudah memberikan 
laporan kepada Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) bahwa anggaran subsidi dan 
kompensasi energi sebesar Rp 502,4 
triliun akan habis sebelum akhir tahun. 
"Jadi ini hanya satu bulan sesudah 
laporan semester, kami melaporkan ke 
Presiden 'Bapak, ini situasinya Rp 502 
triliun ini pasti akan terlewati'," pungkas 
dia.  Kondisi itu akan semakin 
memberatkan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) karena harus 
menanggung bengkaknya anggaran 
subsidi BBM tersebut. "Duitnya sudah 
disediakan Rp 502 triliun, tapi habis. 
Pertanyaannya 'ibu mau nambah 
(anggaran subsidi BBM) atau enggak?' 
Kalau nambah dari mana anggarannya? 
Suruh ngutang?," kata Sri Mulyani dalam 
rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, 
Kamis (25/8/2022). Ia mengatakan, 
mulanya pemerintah mengasumsikan 
rata-rata harga minyak mentah Indonesia 
(Indonesian Crude Price/ICP) sebesar 
100 dollar AS per barrel. Namun, 
realisasinya hingga saat ini berada di 
level 105 dollar AS per barrel. Sementara 
nilai tukar rupiah yang semula 
diasumsikan sebesar Rp 14.450 per dollar 
AS, kini semakin melemah menjadi ke 
level Rp 14.750 per dollar AS. Kondisi 
depresiasi rupiah ini membuat RI harus 
membayar lebih mahal untuk impor 
minyak mentah. "Itu nambah lagi jadinya 
karena minyaknya masih juga diimpor," 

imbuh Sri Mulyani. Ia mengungkapkan, 
dengan asumsi ICP 100 dollar AS per 
barrel dan kurs Rp 14.450 per dollar AS 
saja, harga keekonomian Solar 
mencapai Rp 13.950 per liter, jauh 
lebih tinggi dari harga jual di 
masyarakat yang sebesar Rp 5.150 per 
liter. Begitu pula dengan Pertalite yang 
harga keekonomiannya mencapai Rp 
14.450 per liter, tetapi harga jual di 
masyarakat hanya sebesar Rp 7.650 
per liter. Selisih inilah yang pada 
akhirnya ditanggung oleh pemerintah 
melalui subsidi dan kompensasi. 
"Perbedaan Rp 8.300 untuk Solar dan 
Rp 6.800 untuk Pertalite itu yang harus 
kami bayar ke Pertamina. Itulah yang 
disebut subsidi dan kompensasi," 
ucapnya. Adapun terkait konsumsi 
BBM, berdasarkan prognosis konsumsi 
Pertalite hingga akhir tahun akan 
mencapai 28 juta kiloliter (KL), 
melampaui kuota yang ditetapkan 
tahun ini sebanyak 23,05 juta KL. 
Sementara konsumsi Solar 
diperkirakan mencapai 17,2 juta KL 
hingga akhir tahun, padahal kuota yang 
ditetapkan untuk tahun ini hanya 
sebesar 14,91 juta KL. "Jadi kalau ikuti 
tren (konsumsi) ini, bulan Oktober 
habis kuotanya (Solar), bahkan kalau 
diikuti akhir September ini habis kuota 
untuk Pertalite," pungkasnya. Alasan 
Sri Mulyani agar bensin dan solar 
dinaikkan karena pada dasarnya 
konsumsi Pertalite dan Solar yang 
sudah hampir memenuhi batas kuota 
itu, lebih banyak dinikmati orang kaya. 
Artinya, hanya sedikit dari anggaran 
subsidi dan kompensasi BBM yang 
dinikmati oleh orang miskin. Ia 
menjelaskan, dari anggaran subsidi 
dan kompensasi energi tahun ini yang 
ditetapkan sebesar Rp 502,4 triliun, di 
antaranya mencakup alokasi untuk 
Pertalite sebesar Rp 93 triliun dan 
alokasi untuk Solar sebesar Rp 143 
triliun. Sayangnya, anggaran Pertalite 
dan Solar itu malah lebih banyak 
dinikmati oleh orang kaya, sebab 
banyak orang dengan daya ekonomi 
yang mampu lebih memilih 
mengonsumsi BBM bersubsidi. "Solar 
dalam hal ini dari Rp 143 triliun itu 

sebanyak 89 persen atau Rp 127 
triliunnya yang menikmati adalah dunia 
usaha dan orang kaya," ungkap dia. 
Begitu pula dengan Pertalite dari 
anggaran Rp 93 triliun yang 
dialokasikan, sekitar Rp 83 triliun 
dinikmati oleh orang kaya. Masyarakat 
yang memang berhak mendapat subsidi 
dan kompensasi energi hanya 
menikmati sedikit. "Dari total Pertalite 
yang kita subsidi itu Rp 83 triliunnya 
dinikmati 30 persen terkaya," katanya. 
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia 
itu mengatakan, jika barang yang 
disubsidi pada akhirnya dikonsumsi oleh 
orang kaya, maka sama saja artinya 
negara malah memberikan subsidi 
kepada mereka yang tidak berhak, alias 
tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, 
pemerintah saat ini tengah berupaya 
untuk membuat kebijakan yang 
mendorong konsumsi Pertalite dan 
Solar bisa tepat sasaran. Terlebih, 
anggaran subsidi dan kompensasi 
energi bisa bertambah Rp 198 triliun jika 
tidak ada kebijakan pengendalian dari 
pemerintah. "Memang orang-orang yang 
tidak mampu dan miskin tetap juga 
menikmati barang itu namun porsinya 
kecil. Ini yang perlu untuk kita pikirkan 
nambah ratusan triliun, berarti kita 
menambah (subsidi) yang sudah 
mampu makin banyak lagi," tutup Sri 
Mulyani. Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) akhirnya ikut bicara ketika 
ditanya akan menaikkan harga BBM 
subsidi minggu depan. Berbicara di 
Taman Mini Indonesia Indah (TMII), 
Jokowi menyebut pemerintah tidak akan 
gegabah dalam mengambil keputusan. 
Pemerintah, kata dia, akan melakukan 
kalkulasi sebelum memutuskan harga 
BBM subsidi seperti Pertalite."Ini 
menyangkut hajat hidup orang banyak, 
jadi semuanya harus diputuskan dengan 
hati-hati dikalkulasi," kata Jokowi, 
Selasa (22/8/2022). Jokowi 
mengemukakan keputusan terkait harga 
bensin subsidi perlu dipikirkan dengan 
matang. Baik dari sisi waktu maupun 
besaran. Jokowi tak ingin, keputusan 
yang diambil pemerintah justru 
memberikan beban lebih kepada 
masyarakat, khususnya yang kurang 
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"Dampaknya jangan sampai 
dampaknya menurunkan daya beli 
rakyat, menurunkan konsumsi rumah 
tangga," kata Jokowi. Saat ini, Jokowi 
menegaskan belum memutuskan 
apakah akan menaikkan harga BBM 
subsidi atau tidak. Namun, ia telah 
menginstruksikan kepada jajarannya 
untuk melakukan kalkulasi secara 
mendalam. "Harus dihitung juga 
menaikkan inflasi yang bisa 
menurunkan pertumbuhan ekonomi 
semuanya saya suruh menghitung betul 
hitung betul sebelum diputuskan," tegas 
Jokowi. Kepala Staf Presiden (KSP) 
Moeldoko menegaskan bahwa 
Indonesia dalam situasi yang tidak 
menguntungkan, imbas dari kenaikan 
harga energi dunia dalam beberapa 
bulan terakhir. Berbicara dalam Seminar 
Kebangsaan, Moeldoko 
mengemukakan, situasi ini membuat 
pemerintah kesulitan. Pasalnya, hingga 
saat ini pemerintah masih menahan 
harga BBM agar tidak naik secara 
signifikkan. "Kita sekarang ini 
menghadapi situasi yang tidak enak, 
yakni persoalan energi," kata Moeldoko. 
Pemerintah, kata Moeldoko mengalami 
dilema. Jika harga bensin dikerek, 

mampu.

Rakyat harus dijelaskan sejelas jelasnya, 
karena masih banyak masyarakat kita yang 
gampang ditipu oleh para perusuh negara. 
Karena jika rakyat tidak dijelaskan takutnya 
para perusuh negara ini mengambil 
kesempatan naiknya harga minyak untuk 
membuat Indonesia rusuh. Jadi benar kata 
Presiden kenaikan BBM ini harus benar 
benar dipikirkan dan dikalkulasi secara 
tepat. 

situasi masyarakat pun saat ini sedang 
sulit. Namun jika tidak dinaikkan, negara 
menanggung beban karena terus 
mensubsidi BBM. Apalagi, belakangan 
terungkap bahwa subsidi yang selama ini 
digelontorkan pemerintah tidak tepat 
sasaran. Artinya, dana yang seharusnya 
dimanfaatkan rakyat kecil, justru lari ke 
masyarakat mampu. "Bayangkan, 
pemerintah harus mensubsidi dan subsidi 
itu lari kepada orang-orang yang tidak 
tepat. Karena subsidinya subsidi barang," 
jelasnya. Pemerintah, kata Moeldoko. kini 
tengah memikirkan untuk mengubah skema 
penyaluran subsidi. "Agar jelas, mereka 
yang berhak, itu yang seharusnya 
mendapatkan [subsidi]," kata Moeldoko. 
Seharusnya pemerintah harus lebih banyak 
sosialisasi turun ke rakyat sampai bawah 
mengenai harga BBM ini sebelum 
dinaikkan. 

Sidang Komisi Kode Etik Profesi 
(KKEP) resmi melakukan Pemecatan 
Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 
Irjen Ferdy Sambo atas kasus 
pembunuhan Brigadir J. 
Putusan tersebut diteken oleh Ketua 
Hakim Sidang Etik Komjen Ahmad 
Dofiri beserta para anggota.

Berikut barisan para jenderal yang 
satu suara PTDH Ferdy Sambo:

"Putusan sudah disepakati oleh ketua 
hakim dan anggota," kata Kadiv Humas 
Mabes Polri Irjen Dedy Prasetyo saat 
jumpa pers di Mabes Polri, Jumat (26/8) 
dini hari.

Barisan para jenderal itu sepakat, satu 
suara meneken putusan PTDH Irjen 
Ferdy Sambo atas pembunuhan 
berencana Brigadir J.

 Barisan Jenderal Pemecat Ferdy Sambo

Ia pernah ditugaskan sebagai Kapolres 
Bandung dan Kapolrestabes Yogyakarta. 
Karier Ahmad Dofiri melejit saat ia 
dipercaya menduduki posisi Wakapolda 

Bisa dikatakan bahwa karirnya di Korps 
Bhayangkara cukup cemerlang. 

Komjen Ahmad Dofiri kini menjabat 
sebagai Kepala Badan Intelijen 
Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen. 
Ahmad Dofiri adalah peraih Adhi 
Makayasa Akademi Kepolisian Semarang 
tahun 1989. 

Ketua Hakim Kabaintelkam Komjen 
Ahmad Dofiri:

Bisa dikatakan karirnya di Korps 
Bhayangkara cukup cemerlang.
Ahmad Dofiri telah menduduki sejumlah 
posisi strategis selama masa jabatannya 
sebagai perwira menengah. 

Lalu, Ahmad Dofiri dimutasi kembali ke 
Tanah Priangan setelah hampir setahun 
menjabat sebagai Aslog Kapolri.
Pada 2020, 

Pada 2016, Ahmad Dofiri dipercaya 
menduduki posisi Kapolda DIY. 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pada 2018, Ahmad Dofiri juga 
menangani kasus penyerangan Gereja 
Katolik Santa Lidwina Bedog, 
Kecamatan Gamping, Sleman. 

Ia kemudian naik pangkat menjadi 
Inspektur Jenderal (Irjen) atau jenderal 
bintang dua pada 2018. 

Ahmad Dofiri ditarik kembali ke Mabes 
Polri setelah beberapa tahun menjabat 
sebagai Kapolda DIY. 

Saat itu, Polda DIY statusnya dinaikkan 
menjadi tipe A.

Ia diberi tugas sebagai Asisten Logistik 
(Aslog) Kapolri. 

Kemudian, Ahmad Dofiri dimutasi 
menjadi Kapolda Banten selang 
beberapa tahun berlalu.

Dofiri mengatakan pelaku yang 
melakukan penyerangan terlibat 
dengan jaringan teroris.

Selama masa jabatannya, Dofiri 
menangani banyak kasus penting. 
Salah satunya adalah kasus 
penyebaran hoax yang 
mengatasnamakan Gubernur DIY, Sri 
Sultan HB X.

Tak lama kemudian, Ahmad Dofiri lalu 
dirotasi menjadi Karosunluhkum 
Divkum Polri.

Saat ini Ahmad Dofiri menjabat sebagai 
Kepala Badan Intelijen Keamanan 
(Kabaintelkam) Polri.

Irjen Yazid Fanani lulus dari Akademi 
Kepolisian Semarang tahun 1989, 

Wakil Ketua Sidang Etik Kepala Stik 
Irjen Yazid Fanani

Ahmad Dofiri dipercaya menduduki 
posisi Kapolda Jabar. 

ia pernah menduduki posisi Danton 
Taruna Akpol. Yazid Fanani memiliki 
pengalaman strategis yang pernah ia 

Yazid dikenal sebagai perwira tinggi 
Polri yang ramah dan memiliki sejumlah 
prestasi.

Irjen Yazid Fanani kini menjabat 
sebagai Kepala STIK Lemdikpol sejak 1 
Mei 2020. 

Posisi yang pernah ia duduki adalah 
Koorspripim Polri 2012, Karorenmin 
Bareskrim Polri 2013, Dirtipidter Bareskrim 
Polri 2014, Staff ahli bidang hukum dan 
HAM BIN 2017, Kapolda Jambi hingga 
menjadi Kapolda Kalimantan Selatan 
(Kalsel) 2018.
Irjen Yazid Fanani sempat menduduki 
jabatan sebagai Kapolda Kalsel selama 
kurang lebih 1 tahun 8 bulan,
 kemudian ia dipercaya menduduki posisi 
Kepala STIK Lemdikpol. 
Bisa dikatakan bahwa karirnya di Korps 
Bhayangkara cukup cemerlang.
Wakil Ketua sidang etik Kasespim 
Lemdiklat Polri Irjen Herry Rudolf 
Nahak

Herry yang merupakan lulusan terbaik 
Akpol 1990 ini berpengalaman dalam 
bidang resese.

Irjen Herry Rudolf Nahak kini menjabat 
sebagai Kasespim Lemdiklat Polri sejak 
17 Desember 2021. 

Dalam kariernya di kepolisian, ia sempat 
menduduki sejumlah posisi penting, yaitu 
Danton Sabhara Dit Samapta Polda Metro 
Jaya 1991, Kanit Jatanras Sat Serse Res 
Bekasi Polda Metro Jaya 1992, Danton 
Tar Akpol 1993, Kapuskodal Ops Polres 
Dili Polda Timor Timur 1997, Penugasan 
ke Bosnia 1998.
Pada 1999, ia dipercaya menduduki posisi 
Kanit III Sat Intelkrim Dit Intelpam Polda 
Metro Jaya 1999, kemudian di tahun yang 
sama ia dirotasi menjadi Dan Unit II Sat 
Idik Ranmor Dit Serseum Korserse Polri.
Pada 2000, 

duduki, terutama di bidang reserse.

Kanit I Sat II/Fismondep Dit Reskrimsus 
Metro Jaya dan Waka KPPP Tanjung 
Priok Polda Metro Jaya di tahun 2004, 
Pamen Polda Metro Jaya (Dlm Rangka 
Dik Sespim) 2005, Pamen Bareskrim Polri 
2005, 
Penyidik Madya Unit V Dit V/Tipiter 
Bareskrim Polri, Kanit Olah TKP Subden 

Lalu sejumlah posisi lainnya adalah Kasat 
Serse Polres Metro Jakbar Polda Metro 
Jaya 2001, 

ia percaya menduduki posisi Kanit Obat 
Keras Sat Serse Tik Dit Serse Polda 
Metro, kemudian di tahun yang sama ia 
percaya menduduki posisi Kapolsek Metro 
Kemayoran Polres Metro Jakpus Polda.
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"Dampaknya jangan sampai 
dampaknya menurunkan daya beli 
rakyat, menurunkan konsumsi rumah 
tangga," kata Jokowi. Saat ini, Jokowi 
menegaskan belum memutuskan 
apakah akan menaikkan harga BBM 
subsidi atau tidak. Namun, ia telah 
menginstruksikan kepada jajarannya 
untuk melakukan kalkulasi secara 
mendalam. "Harus dihitung juga 
menaikkan inflasi yang bisa 
menurunkan pertumbuhan ekonomi 
semuanya saya suruh menghitung betul 
hitung betul sebelum diputuskan," tegas 
Jokowi. Kepala Staf Presiden (KSP) 
Moeldoko menegaskan bahwa 
Indonesia dalam situasi yang tidak 
menguntungkan, imbas dari kenaikan 
harga energi dunia dalam beberapa 
bulan terakhir. Berbicara dalam Seminar 
Kebangsaan, Moeldoko 
mengemukakan, situasi ini membuat 
pemerintah kesulitan. Pasalnya, hingga 
saat ini pemerintah masih menahan 
harga BBM agar tidak naik secara 
signifikkan. "Kita sekarang ini 
menghadapi situasi yang tidak enak, 
yakni persoalan energi," kata Moeldoko. 
Pemerintah, kata Moeldoko mengalami 
dilema. Jika harga bensin dikerek, 

mampu.

Rakyat harus dijelaskan sejelas jelasnya, 
karena masih banyak masyarakat kita yang 
gampang ditipu oleh para perusuh negara. 
Karena jika rakyat tidak dijelaskan takutnya 
para perusuh negara ini mengambil 
kesempatan naiknya harga minyak untuk 
membuat Indonesia rusuh. Jadi benar kata 
Presiden kenaikan BBM ini harus benar 
benar dipikirkan dan dikalkulasi secara 
tepat. 

situasi masyarakat pun saat ini sedang 
sulit. Namun jika tidak dinaikkan, negara 
menanggung beban karena terus 
mensubsidi BBM. Apalagi, belakangan 
terungkap bahwa subsidi yang selama ini 
digelontorkan pemerintah tidak tepat 
sasaran. Artinya, dana yang seharusnya 
dimanfaatkan rakyat kecil, justru lari ke 
masyarakat mampu. "Bayangkan, 
pemerintah harus mensubsidi dan subsidi 
itu lari kepada orang-orang yang tidak 
tepat. Karena subsidinya subsidi barang," 
jelasnya. Pemerintah, kata Moeldoko. kini 
tengah memikirkan untuk mengubah skema 
penyaluran subsidi. "Agar jelas, mereka 
yang berhak, itu yang seharusnya 
mendapatkan [subsidi]," kata Moeldoko. 
Seharusnya pemerintah harus lebih banyak 
sosialisasi turun ke rakyat sampai bawah 
mengenai harga BBM ini sebelum 
dinaikkan. 

Sidang Komisi Kode Etik Profesi 
(KKEP) resmi melakukan Pemecatan 
Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 
Irjen Ferdy Sambo atas kasus 
pembunuhan Brigadir J. 
Putusan tersebut diteken oleh Ketua 
Hakim Sidang Etik Komjen Ahmad 
Dofiri beserta para anggota.

Berikut barisan para jenderal yang 
satu suara PTDH Ferdy Sambo:

"Putusan sudah disepakati oleh ketua 
hakim dan anggota," kata Kadiv Humas 
Mabes Polri Irjen Dedy Prasetyo saat 
jumpa pers di Mabes Polri, Jumat (26/8) 
dini hari.

Barisan para jenderal itu sepakat, satu 
suara meneken putusan PTDH Irjen 
Ferdy Sambo atas pembunuhan 
berencana Brigadir J.

 Barisan Jenderal Pemecat Ferdy Sambo

Ia pernah ditugaskan sebagai Kapolres 
Bandung dan Kapolrestabes Yogyakarta. 
Karier Ahmad Dofiri melejit saat ia 
dipercaya menduduki posisi Wakapolda 

Bisa dikatakan bahwa karirnya di Korps 
Bhayangkara cukup cemerlang. 

Komjen Ahmad Dofiri kini menjabat 
sebagai Kepala Badan Intelijen 
Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen. 
Ahmad Dofiri adalah peraih Adhi 
Makayasa Akademi Kepolisian Semarang 
tahun 1989. 

Ketua Hakim Kabaintelkam Komjen 
Ahmad Dofiri:

Bisa dikatakan karirnya di Korps 
Bhayangkara cukup cemerlang.
Ahmad Dofiri telah menduduki sejumlah 
posisi strategis selama masa jabatannya 
sebagai perwira menengah. 

Lalu, Ahmad Dofiri dimutasi kembali ke 
Tanah Priangan setelah hampir setahun 
menjabat sebagai Aslog Kapolri.
Pada 2020, 

Pada 2016, Ahmad Dofiri dipercaya 
menduduki posisi Kapolda DIY. 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pada 2018, Ahmad Dofiri juga 
menangani kasus penyerangan Gereja 
Katolik Santa Lidwina Bedog, 
Kecamatan Gamping, Sleman. 

Ia kemudian naik pangkat menjadi 
Inspektur Jenderal (Irjen) atau jenderal 
bintang dua pada 2018. 

Ahmad Dofiri ditarik kembali ke Mabes 
Polri setelah beberapa tahun menjabat 
sebagai Kapolda DIY. 

Saat itu, Polda DIY statusnya dinaikkan 
menjadi tipe A.

Ia diberi tugas sebagai Asisten Logistik 
(Aslog) Kapolri. 

Kemudian, Ahmad Dofiri dimutasi 
menjadi Kapolda Banten selang 
beberapa tahun berlalu.

Dofiri mengatakan pelaku yang 
melakukan penyerangan terlibat 
dengan jaringan teroris.

Selama masa jabatannya, Dofiri 
menangani banyak kasus penting. 
Salah satunya adalah kasus 
penyebaran hoax yang 
mengatasnamakan Gubernur DIY, Sri 
Sultan HB X.

Tak lama kemudian, Ahmad Dofiri lalu 
dirotasi menjadi Karosunluhkum 
Divkum Polri.

Saat ini Ahmad Dofiri menjabat sebagai 
Kepala Badan Intelijen Keamanan 
(Kabaintelkam) Polri.

Irjen Yazid Fanani lulus dari Akademi 
Kepolisian Semarang tahun 1989, 

Wakil Ketua Sidang Etik Kepala Stik 
Irjen Yazid Fanani

Ahmad Dofiri dipercaya menduduki 
posisi Kapolda Jabar. 

ia pernah menduduki posisi Danton 
Taruna Akpol. Yazid Fanani memiliki 
pengalaman strategis yang pernah ia 

Yazid dikenal sebagai perwira tinggi 
Polri yang ramah dan memiliki sejumlah 
prestasi.

Irjen Yazid Fanani kini menjabat 
sebagai Kepala STIK Lemdikpol sejak 1 
Mei 2020. 

Posisi yang pernah ia duduki adalah 
Koorspripim Polri 2012, Karorenmin 
Bareskrim Polri 2013, Dirtipidter Bareskrim 
Polri 2014, Staff ahli bidang hukum dan 
HAM BIN 2017, Kapolda Jambi hingga 
menjadi Kapolda Kalimantan Selatan 
(Kalsel) 2018.
Irjen Yazid Fanani sempat menduduki 
jabatan sebagai Kapolda Kalsel selama 
kurang lebih 1 tahun 8 bulan,
 kemudian ia dipercaya menduduki posisi 
Kepala STIK Lemdikpol. 
Bisa dikatakan bahwa karirnya di Korps 
Bhayangkara cukup cemerlang.
Wakil Ketua sidang etik Kasespim 
Lemdiklat Polri Irjen Herry Rudolf 
Nahak

Herry yang merupakan lulusan terbaik 
Akpol 1990 ini berpengalaman dalam 
bidang resese.

Irjen Herry Rudolf Nahak kini menjabat 
sebagai Kasespim Lemdiklat Polri sejak 
17 Desember 2021. 

Dalam kariernya di kepolisian, ia sempat 
menduduki sejumlah posisi penting, yaitu 
Danton Sabhara Dit Samapta Polda Metro 
Jaya 1991, Kanit Jatanras Sat Serse Res 
Bekasi Polda Metro Jaya 1992, Danton 
Tar Akpol 1993, Kapuskodal Ops Polres 
Dili Polda Timor Timur 1997, Penugasan 
ke Bosnia 1998.
Pada 1999, ia dipercaya menduduki posisi 
Kanit III Sat Intelkrim Dit Intelpam Polda 
Metro Jaya 1999, kemudian di tahun yang 
sama ia dirotasi menjadi Dan Unit II Sat 
Idik Ranmor Dit Serseum Korserse Polri.
Pada 2000, 

duduki, terutama di bidang reserse.

Kanit I Sat II/Fismondep Dit Reskrimsus 
Metro Jaya dan Waka KPPP Tanjung 
Priok Polda Metro Jaya di tahun 2004, 
Pamen Polda Metro Jaya (Dlm Rangka 
Dik Sespim) 2005, Pamen Bareskrim Polri 
2005, 
Penyidik Madya Unit V Dit V/Tipiter 
Bareskrim Polri, Kanit Olah TKP Subden 

Lalu sejumlah posisi lainnya adalah Kasat 
Serse Polres Metro Jakbar Polda Metro 
Jaya 2001, 

ia percaya menduduki posisi Kanit Obat 
Keras Sat Serse Tik Dit Serse Polda 
Metro, kemudian di tahun yang sama ia 
percaya menduduki posisi Kapolsek Metro 
Kemayoran Polres Metro Jakpus Polda.
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Analis Kebijakan Madya Bidang STIK 
Lemdikpol (Dalam Rangka Dik 
Sespimti Dikreg 22 2013) 2013, 
Karoops Polda Sulteng 2014, Pamen 
Densus 88/Antiteror Polri (Penugasan 
PD BNPT) dan 

Asisten Operasi Kapolri 2019, Kapolda 
Kalimantan Timur 2020, serta 
Kasespim Lemdiklat Polri 2021.
Anggota Sidang Etik Kadiv Propam 
Irjen Syahardiantono

Irjen Syahardiantono lulus dari 
Akademi Kepolisian Semarang tahun 
1971, 

Kaprodi S1 Jemenkatekpol Ditprog 
Sarjana STIK Lemdikpol 2011, 

Dalam kariernya di kepolisian,

satu angkatan dengan Kapolri Jenderal 
Listyo Sigit Prabowo.

Irjen Syahardiantono menggantikan 
posisi Irjen Ferdy sambo karena kasus 
dugaan kematian Brigadir J alias 
Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Investigasi Densus 88/Antiteror dan 
Kanit Olah TKP Subden Investigasi 
Densus 88/Antiteror Bareskrim Polri di 
tahun 2008, Kasubden Investigasi 
Densus 88/Antiteror Bareskrim Polri 
2009, Dirreskrimum Polda Metro Jaya 
2010, 

Pati Densus 88/Antiteror Polri 
(Penugasan PD BNPT) di tahun 2016, 
Dirtipidum Bareskrim Polri 2017, 
Kapolda Papua Barat 2019, 

Di tahun yang sama, 

Kasubdit VI Dittipideksus Bareskrim 
Polri 2012, Dirreskrimsus Polda 
Kepulauan Riau 2014, Widyaiswara 
Muda Sespimmen Sespim Lemdikpol 
Polri 2016, Juru Bicara Polri 2018.Pada 
2019, ia kemudian dipercaya 
menduduki posisi Kepala Biro 
Pengelolaan Informasi dan Data (PID) 
Divisi Humas Polri dan Direktur Tindak 
Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim 
pada 2020.

ia sempat menduduki sejumlah posisi 
penting, 
yaitu Kapolres Pasuruan 2010, 
Wadirreskrimsis Polda Jawa Timur 
2011, 

ia dipercaya menduduki posisi Wakil 
Kepala Badan Reserse Kriminal 
(Wakabareskrim). 

Anggota sidang etik Irjen Rudolf 
Alberth Rodja

Kabag Khirdin Rodalpers SSDM Polri 
2010, Karo SDM P

Wadir Samapta Polda Lampung 2009, 
Widyaiswara Muda Sespim Polri 2010, 
Karoops Polda Papua 2010, Pamen Polda 
Papua (Dalam rangka Dik Sespimti 2011) 
2011, 

Kapolda Papua 2019, 

Ia berpengalaman di bidang Brimob. 

Ia merupakan seorang perwira tinggi Polri 
menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama 
bidang Sabhara Baharkam Polri sejak 27 
September 2019.

IJP Rudolf Albert Rodja lulus dari Akademi 
Kepolisian Semarang tahun 1988.

Analis Kebijakan Madya bidang Brigade 
Mobil Korbrimob Polri 2012, Wakapolda 
Sulawesi Tengah 2013, Wakapolda Papua 
2014, Karoprovos Divpropam Polri 2016, 
Kapolda Papua Barat 2017, 

olda Kepri 2011, Pamen SSDM Polr 2011, 
Kabagdiapers Rodalpers SSDM Polri, 
Karo SDM Polda Metro Jaya 2013, 
Kabagjiansis Rojianstra SSDM Polri 2015, 
Karowatpers SSDM Polri 2017, 
Karodalpers SSDM Polri 2019, 
Widyaiswara Utama Tk. I Sespim 
Lemdiklat Polri 2020, Wairwasum Polri 
2021.

Dalam kariernya di kepolisian, 
ia sempat menduduki sejumlah posisi 
penting, yaitu Kasat Brimob Polda Bali 
2003, Kapolres Tabanan 2006, Kapolres 
Buleleng 2008, 

Analis Kebijakan Utama bidang Sabhara 
Baharkam Polri 2019.

Anggota Sidang Etik Wairwasum Irjen 
Eky Hari Festyanto
Ia merupakan seorang purnawirawan Polri 
yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil 
Inspektorat Pengawasan Umum Polri.

Kemudian, ia dipercaya untuk 
menggantikan posisi Irjen Ferdy Sambo 
sebagai Kadiv Propam Polri 2022.

Dalam karier kepolisiannya 
ia sempat menduduki sejumlah posisi 
penting, 
yaitu Kasubbagrengar Bagrensdm 
Rojianstra SSDM Polri,

Eky Hari Festyanto lulus dari Akademi 
Kepolisian Semarang tahun 1988. 
Ia berpengalaman dalam bidang SDM.

"Kami melaporkan Suharso Monoarfa 
terkait penghinaan yang 
disampaikannya dalam acara 
antikorupsi di KPK dengan para kader 
PPP. Kami selaku santri yang 
tergabung dalam Peci Nusantara 
merasa tersinggung dan terhina atas 
pernyataannya," ujar Ketua Pecinta Kiai 
Nusantara, Alvin Mustofa Hasnil Haq 
dikutip dalam keterangannya, Kamis 
(25/8).

"Sudah ada beberapa laporan terkait 
hal ini ke kepolisian, tapi yang ke 
Bareskrim baru saya. 

Suharso dilaporkan oleh sekelompok 
orang yang tergabung dalam Pecinta 
Kiai (Peci) Nusantara.

Diharapkan Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional (PPN) ini tidak 
mengulangi pernyataan yang 
menyinggung kiai.

Semoga sesuai dengan hukuman yang 
berlaku," ucapnya.

Harapannya Suharso sebagai publik 
figur tidak mengulangi kesalahannya 
yang bisa menyinggung seluruh kiai," 
jelasnya.

Dalam laporannya, Alvin menggunakan 
Pasal 156 A KUHP. 

"Kalau masalah pidana, itu tergantung 
pihak kepolisian dalam menyikapi 
laporan yang kami ajukan. 

Wakil Sekretaris PWNU DKI Jakarta ini 
menyebut banyak pihak yang telah 
melaporkan Suharso karena 
pernyataan yang dianggap menghina 
kiai. 

Alvin menyerahkan sepenuhnya kasus 
hukum ini kepada pihak berwajib. Ia 
meminta laporannya segera 
ditindaklanjuti.

Suharso dianggap melanggar aturan 
perihal menyatakan kebencian atau 
penghinaan terhadap suatu agama atau 
golongan di muka umum.

 Ketua Umum Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) Suharso 
Monoarfa dilaporkan ke Bareskrim Polri 
karena dianggap menghina kiai dan 
pesantren. 

Dianggap Menghina Kiai, Suharso Dipolisikan 

Suharso lalu mengklarifikasi terkait 
polemik 'kiai amplop'. 

Sebelumnya, tiga Majelis DPP Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP) 
meminta Suharso Monoarfa mundur dari 
kursi ketua umum. Desakan itu imbas 
dari pidato Suharso soal 'amplop kiai'. 
Ketum PPP Suharso buka suara soal 
desakan itu. 

Dia menjelaskan, duduk persoalannya 
saat dirinya berpidato dalam acara 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia mengatakan, pidatonya 
berkesinambungan dengan 
pemberantasan korupsi. 
Dia menyebut, acara yang digelar KPK 
itu agar PPP bisa teredukasi untuk 
membangun budaya politik yang cerdas 
dan berintegritas.
"Jadi konteksnya berbeda misalnya 
kalau itu bukan di acara yang bertajuk 
politik cerdas berintegritas terpadu yang 
diselenggarakan oleh KPK," kata dia.

1.Suharso Didesak Mundur

"Wah itu saya enggak mau jawab karena 
itu tidak pas saya jawab karena itu tidak 
ada dalam mekanisme di organisasi ya 
kan? ya itu saja," kata Suharso di Istana 
Negara, Jakarta, Kamis (25/8).

Karena telah ada beberapa laporan 
terkait tindak pidana penghinaan yang 
dilakukan oleh Suharso Monoarfa, 
maka laporan akan diambil alih oleh 
Bareskrim Polri.

Menurutnya, permintaan tersebut tidak 
ada dalam mekanisme organisasi.

"Mereka perlu tabayun apa dan 
seterusnya karena itu kan tidak masuk 
dalam mekanisme organisasi," 
sambungnya.
2.Penjelasan Suharso

"Nah ini yang saya kira tidak pas 
dipotong seenaknya, 
diviralkan lalu ditambah-tambahin, ini 
menurut saya yang tidak boleh, 

Suharso menilai, apa yang disampaikan 

dan itu menurut saya ya mungkin karena 
sudah tahun politik dan demi 
kepentingan-kepentingan tertentu," 
ujarnya.
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Analis Kebijakan Madya Bidang STIK 
Lemdikpol (Dalam Rangka Dik 
Sespimti Dikreg 22 2013) 2013, 
Karoops Polda Sulteng 2014, Pamen 
Densus 88/Antiteror Polri (Penugasan 
PD BNPT) dan 

Asisten Operasi Kapolri 2019, Kapolda 
Kalimantan Timur 2020, serta 
Kasespim Lemdiklat Polri 2021.
Anggota Sidang Etik Kadiv Propam 
Irjen Syahardiantono

Irjen Syahardiantono lulus dari 
Akademi Kepolisian Semarang tahun 
1971, 

Kaprodi S1 Jemenkatekpol Ditprog 
Sarjana STIK Lemdikpol 2011, 

Dalam kariernya di kepolisian,

satu angkatan dengan Kapolri Jenderal 
Listyo Sigit Prabowo.

Irjen Syahardiantono menggantikan 
posisi Irjen Ferdy sambo karena kasus 
dugaan kematian Brigadir J alias 
Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Investigasi Densus 88/Antiteror dan 
Kanit Olah TKP Subden Investigasi 
Densus 88/Antiteror Bareskrim Polri di 
tahun 2008, Kasubden Investigasi 
Densus 88/Antiteror Bareskrim Polri 
2009, Dirreskrimum Polda Metro Jaya 
2010, 

Pati Densus 88/Antiteror Polri 
(Penugasan PD BNPT) di tahun 2016, 
Dirtipidum Bareskrim Polri 2017, 
Kapolda Papua Barat 2019, 

Di tahun yang sama, 

Kasubdit VI Dittipideksus Bareskrim 
Polri 2012, Dirreskrimsus Polda 
Kepulauan Riau 2014, Widyaiswara 
Muda Sespimmen Sespim Lemdikpol 
Polri 2016, Juru Bicara Polri 2018.Pada 
2019, ia kemudian dipercaya 
menduduki posisi Kepala Biro 
Pengelolaan Informasi dan Data (PID) 
Divisi Humas Polri dan Direktur Tindak 
Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim 
pada 2020.

ia sempat menduduki sejumlah posisi 
penting, 
yaitu Kapolres Pasuruan 2010, 
Wadirreskrimsis Polda Jawa Timur 
2011, 

ia dipercaya menduduki posisi Wakil 
Kepala Badan Reserse Kriminal 
(Wakabareskrim). 

Anggota sidang etik Irjen Rudolf 
Alberth Rodja

Kabag Khirdin Rodalpers SSDM Polri 
2010, Karo SDM P

Wadir Samapta Polda Lampung 2009, 
Widyaiswara Muda Sespim Polri 2010, 
Karoops Polda Papua 2010, Pamen Polda 
Papua (Dalam rangka Dik Sespimti 2011) 
2011, 

Kapolda Papua 2019, 

Ia berpengalaman di bidang Brimob. 

Ia merupakan seorang perwira tinggi Polri 
menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama 
bidang Sabhara Baharkam Polri sejak 27 
September 2019.

IJP Rudolf Albert Rodja lulus dari Akademi 
Kepolisian Semarang tahun 1988.

Analis Kebijakan Madya bidang Brigade 
Mobil Korbrimob Polri 2012, Wakapolda 
Sulawesi Tengah 2013, Wakapolda Papua 
2014, Karoprovos Divpropam Polri 2016, 
Kapolda Papua Barat 2017, 

olda Kepri 2011, Pamen SSDM Polr 2011, 
Kabagdiapers Rodalpers SSDM Polri, 
Karo SDM Polda Metro Jaya 2013, 
Kabagjiansis Rojianstra SSDM Polri 2015, 
Karowatpers SSDM Polri 2017, 
Karodalpers SSDM Polri 2019, 
Widyaiswara Utama Tk. I Sespim 
Lemdiklat Polri 2020, Wairwasum Polri 
2021.

Dalam kariernya di kepolisian, 
ia sempat menduduki sejumlah posisi 
penting, yaitu Kasat Brimob Polda Bali 
2003, Kapolres Tabanan 2006, Kapolres 
Buleleng 2008, 

Analis Kebijakan Utama bidang Sabhara 
Baharkam Polri 2019.

Anggota Sidang Etik Wairwasum Irjen 
Eky Hari Festyanto
Ia merupakan seorang purnawirawan Polri 
yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil 
Inspektorat Pengawasan Umum Polri.

Kemudian, ia dipercaya untuk 
menggantikan posisi Irjen Ferdy Sambo 
sebagai Kadiv Propam Polri 2022.

Dalam karier kepolisiannya 
ia sempat menduduki sejumlah posisi 
penting, 
yaitu Kasubbagrengar Bagrensdm 
Rojianstra SSDM Polri,

Eky Hari Festyanto lulus dari Akademi 
Kepolisian Semarang tahun 1988. 
Ia berpengalaman dalam bidang SDM.

"Kami melaporkan Suharso Monoarfa 
terkait penghinaan yang 
disampaikannya dalam acara 
antikorupsi di KPK dengan para kader 
PPP. Kami selaku santri yang 
tergabung dalam Peci Nusantara 
merasa tersinggung dan terhina atas 
pernyataannya," ujar Ketua Pecinta Kiai 
Nusantara, Alvin Mustofa Hasnil Haq 
dikutip dalam keterangannya, Kamis 
(25/8).

"Sudah ada beberapa laporan terkait 
hal ini ke kepolisian, tapi yang ke 
Bareskrim baru saya. 

Suharso dilaporkan oleh sekelompok 
orang yang tergabung dalam Pecinta 
Kiai (Peci) Nusantara.

Diharapkan Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional (PPN) ini tidak 
mengulangi pernyataan yang 
menyinggung kiai.

Semoga sesuai dengan hukuman yang 
berlaku," ucapnya.

Harapannya Suharso sebagai publik 
figur tidak mengulangi kesalahannya 
yang bisa menyinggung seluruh kiai," 
jelasnya.

Dalam laporannya, Alvin menggunakan 
Pasal 156 A KUHP. 

"Kalau masalah pidana, itu tergantung 
pihak kepolisian dalam menyikapi 
laporan yang kami ajukan. 

Wakil Sekretaris PWNU DKI Jakarta ini 
menyebut banyak pihak yang telah 
melaporkan Suharso karena 
pernyataan yang dianggap menghina 
kiai. 

Alvin menyerahkan sepenuhnya kasus 
hukum ini kepada pihak berwajib. Ia 
meminta laporannya segera 
ditindaklanjuti.

Suharso dianggap melanggar aturan 
perihal menyatakan kebencian atau 
penghinaan terhadap suatu agama atau 
golongan di muka umum.

 Ketua Umum Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) Suharso 
Monoarfa dilaporkan ke Bareskrim Polri 
karena dianggap menghina kiai dan 
pesantren. 

Dianggap Menghina Kiai, Suharso Dipolisikan 

Suharso lalu mengklarifikasi terkait 
polemik 'kiai amplop'. 

Sebelumnya, tiga Majelis DPP Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP) 
meminta Suharso Monoarfa mundur dari 
kursi ketua umum. Desakan itu imbas 
dari pidato Suharso soal 'amplop kiai'. 
Ketum PPP Suharso buka suara soal 
desakan itu. 

Dia menjelaskan, duduk persoalannya 
saat dirinya berpidato dalam acara 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia mengatakan, pidatonya 
berkesinambungan dengan 
pemberantasan korupsi. 
Dia menyebut, acara yang digelar KPK 
itu agar PPP bisa teredukasi untuk 
membangun budaya politik yang cerdas 
dan berintegritas.
"Jadi konteksnya berbeda misalnya 
kalau itu bukan di acara yang bertajuk 
politik cerdas berintegritas terpadu yang 
diselenggarakan oleh KPK," kata dia.

1.Suharso Didesak Mundur

"Wah itu saya enggak mau jawab karena 
itu tidak pas saya jawab karena itu tidak 
ada dalam mekanisme di organisasi ya 
kan? ya itu saja," kata Suharso di Istana 
Negara, Jakarta, Kamis (25/8).

Karena telah ada beberapa laporan 
terkait tindak pidana penghinaan yang 
dilakukan oleh Suharso Monoarfa, 
maka laporan akan diambil alih oleh 
Bareskrim Polri.

Menurutnya, permintaan tersebut tidak 
ada dalam mekanisme organisasi.

"Mereka perlu tabayun apa dan 
seterusnya karena itu kan tidak masuk 
dalam mekanisme organisasi," 
sambungnya.
2.Penjelasan Suharso

"Nah ini yang saya kira tidak pas 
dipotong seenaknya, 
diviralkan lalu ditambah-tambahin, ini 
menurut saya yang tidak boleh, 

Suharso menilai, apa yang disampaikan 

dan itu menurut saya ya mungkin karena 
sudah tahun politik dan demi 
kepentingan-kepentingan tertentu," 
ujarnya.
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"Nah itu lah saya coba menjawab apa 
sih sebenarnya kendala di lapangan dan 
seterusnya. 
Tapi itu sama sekali tidak ada keinginan 
saya untuk kemudian melecehkan kiai 
yang saya hormati, 
ya enggak mungkin lah. Karena PPP ini 

adalah sesuatu yang dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai konteks. 
PPP juga diingatkan oleh KPK agar 
tetap bersiteguh dengan dasar 
berpolitiknya, jangan semuanya serba 
uang.

kan didirikan dan pondasinya adalah oleh 
para kiai oleh para ulama-ulama. Jadi 
enggak mungkin," jelasnya.
Suharso menambahkan, kapasitasnya 
berbicara dalam acara KPK sebagai 
ketum PPP. Inti pembahasannya adalah 
pencegahan money politics menjelang 
pemilu.
"Nah sementara pak gufron (Nurul Gufron, 
pimpinan KPK) mengingatkan untuk tidak 
money politics, tidak transaksional dan 
seterusnya. Itu yang saya kira harus 
dipahami. itu saja," tutup Suharso. 

Latihan militer besar-besaran China 
bulan ini mendorong ketegangan di 
Selat Taiwan ke titik tertinggi dalam 
beberapa tahun, 

Cheng menyelesaikan wajib militernya 
selama empat bulan pada tahun lalu, 
dan menempatkannya di jajaran sekitar 
2,5 juta tentara cadangan yang dapat 
dipanggil untuk berperang jika invasi 
terjadi.

Duduk termenung di bangku gereja 
Taipei, tentara cadangan Taiwan yakni 
Henry Cheng acuh tak acuh tentang 
kapal perang dan jet China yang 
mengelilingi pulaunya, 

dan di antara sekutu-sekutu penting 
Barat tentang kesiapan militer pulau itu. 
Tapi Cheng mengatakan bahwa dia 
tidak peduli.

dan memperdalam kekhawatiran 
Beijing untuk dapat secara paksa 
mengambil kendali atas demokrasi 
pemerintahan sendiri yang diklaimnya 
sebagai miliknya.
Terjadi setelah invasi Rusia ke Ukraina, 
krisis tersebut telah menghidupkan 
kembali perdebatan di Taiwan, 

"Mereka telah berbicara tentang perang 
sejak saya masih kecil, tetapi masih 
belum ada satu pun."

"Rasanya seperti ‘Oh, mereka 
melakukannya lagi’," kata agen 
penjualan asuransi berusia 25 tahun 
itu, dikutip dari Channel News Asia, 
Kamis, 25 Agustus 2022.

dia juga merasa tidak siap untuk 
perang.

Warga Taiwan Mengaku Tak Siap Lawan China

Namun konflik terasa seperti kenyataan 
yang jauh bagi Cheng,
 dibandingkan dengan rutinitasnya yang 
biasa bertemu klien, dan berlatih lagu-
lagu pujian Kristen sebagai drummer 
untuk band gerejanya.

Wajib militer tidak populer di Taiwan
Seperti diketahui bahwa layanan wajib 
militer dulu sangat tidak populer di 
Taiwan, 
yang pernah menjadi kediktatoran militer 
yang brutal tetapi sejak itu berubah 
menjadi demokrasi progresif. 

"Saya mungkin akan mati dengan sangat 
cepat. 
Saya akan menghadapinya ketika itu 
datang."

Pemerintah Taiwan sebelumnya 
mengurangi layanan wajib militer dari 
satu tahun menjadi empat bulan dengan 
tujuan menciptakan kekuatan 
sukarelawan.

Invasi Rusia ke Ukraina juga telah 
menunjukkan risiko mematikan dari 
ancaman verbal tetangga otoriter raksasa 
menjadi nyata.

Tapi gemuruh pedang Beijing telah 
tumbuh lebih intens di bawah 
kepemimpinan Presiden China Xi Jinping, 
pemimpin paling otoriter China dalam 
satu generasi.

Akibatnya, pemerintahan Presiden 
Taiwan Tsai Ing-wen sedang menjajaki 

"Saya jelas tidak siap (untuk perang), 
karena empat bulan (wajib militer) bagi 
saya seperti pergi bermain," katanya, 
yang merujuk pada pelatihan militernya.

apakah akan mengembalikan wajib 
militer yang lebih keras atau tidak. 
Belum jelas kapan keputusan akan 
dibuat, 
tetapi jajak pendapat menunjukkan 
lebih dari tiga perempat publik Taiwan 
sekarang percaya bahwa masa kerja 
wajib militer terlalu pendek.
Secara perhitungan, 

dengan 88.000 pasukan darat 

Taiwan tetap kalah senjata secara 
besar-besaran oleh China, 

Namun pulau bergunung-gunung itu 
tetap menghadirkan tantangan yang 
berat yang harus dihadapi.

dibandingkan dengan China yang 
memiliki satu juta pasukan militer, 
menurut perkiraan Pentagon. 

Tetapi para ahli mengatakan bahwa hal 
itu tidak cukup untuk melawan China.

dan meningkatkan pembelian jet dan 
rudal anti-kapal. 

Taipei sendiri telah meningkatkan 
pelatihan cadangan 

"Saya yakin mereka berani 
(menyelidiki). 
Apalagi untuk kebaikan. Kasus Sambo 
aja mereka buka," kata Sugeng ketika 
berbincang dengan merdeka.com, Rabu 
(24/8).
Polri, lanjut dia, akan menghadapi 
tantangan dalam proses penyelidikan. 
Namun, tantangan hanya akan 
berbentuk teknis yang sudah biasa 
dihadapi kepolisian.
"Tantangan teknis karena para bandar 
judi sudah menghilangkan jejak dan 
tidak bisa dilacak lagi. 
Udah lari. Tapi menurut saya polisi 
profesional."

Isu ini berawal dari file Konsorsium 303 
tersebar di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Ketua 
Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng 
Teguh Santoso yakin meskipun diduga 
melibatkan jajarannya sendiri, 
kepolisian akan tetap menangani dan 
mengungkap kebenarannya ke publik.

Beredar isu keterlibatan petinggi 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
(Polri) dalam praktik judi online. 

tetapi sekarang lagi tiarap karena takut 
ditindak oleh Kapolri," ujar Sugeng.

karena FS yang diduga melindungi judi 
online dan jaringannya sudah lumpuh. 
Memang saya rasa masih ada sisa 
(pendukung Sambo), 

Sedangkan, secara internal Polri, tidak 
akan ditemukan tantangan berarti. 
Sebab, dia tidak melihat peluang pihak 
Sambo mengintervensi penyelidikan.
"Tantangan internal tidak ada, 

Beranikah Polisi Selidiki Konsorsium 303

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian 
Strategis Kepolisian (Lemkapi) Edi 
Saputra Hasibuan turut mengomentari isu 
Konsorsium 303 ini. 
Menurutnya, telah terjadi kegaduhan di 
Polri akibat informasi dugaan keterlibatan 
para petinggi polisi dalam judi online. 
Selain itu, 

Muncul tudingan dari publik bahwa polisi 
menjadi beking praktik judi," ujarnya saat 
dihubungi merdeka.com pada Rabu 

"Isu itu membuat gaduh kepolisian. 
Apalagi menyebut nama beberapa 
Jenderal.

dia sudah menduga sejak awal bahwa 
akan ada serangan balik dari pihak 
oposisi.

"Menarik juga dibentuk tim khusus 
melibatkan publik, eksternal lah istilahnya. 
Seperti kompolnas yang sekarang," 
tuturnya.

Selain ditindaklanjuti oleh kepolisian, 
Sugeng juga mendukung apabila nantinya 
proses pendalaman dilakukan oleh tim 
eksternal khusus.

Terkait isu lanjutan Konsorsium 303 
melibatkan Kabareskrim, 

"(Isu Kabareskrim) itu saya identifikasi 
sebagai serangan balik dari gengnya 
Sambo dengan mendiskreditkan personal 
dalam timsus. 

masyarakat juga akan skeptis terhadap 
instansi kepolisian.

Sudah saya bilang ke media dari lama 
akan ada serangan ke personel timsus," 
kata Teguh.

Dan juga akan menjadi perhatian 
masyarakat. 
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"Nah itu lah saya coba menjawab apa 
sih sebenarnya kendala di lapangan dan 
seterusnya. 
Tapi itu sama sekali tidak ada keinginan 
saya untuk kemudian melecehkan kiai 
yang saya hormati, 
ya enggak mungkin lah. Karena PPP ini 

adalah sesuatu yang dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai konteks. 
PPP juga diingatkan oleh KPK agar 
tetap bersiteguh dengan dasar 
berpolitiknya, jangan semuanya serba 
uang.

kan didirikan dan pondasinya adalah oleh 
para kiai oleh para ulama-ulama. Jadi 
enggak mungkin," jelasnya.
Suharso menambahkan, kapasitasnya 
berbicara dalam acara KPK sebagai 
ketum PPP. Inti pembahasannya adalah 
pencegahan money politics menjelang 
pemilu.
"Nah sementara pak gufron (Nurul Gufron, 
pimpinan KPK) mengingatkan untuk tidak 
money politics, tidak transaksional dan 
seterusnya. Itu yang saya kira harus 
dipahami. itu saja," tutup Suharso. 

Latihan militer besar-besaran China 
bulan ini mendorong ketegangan di 
Selat Taiwan ke titik tertinggi dalam 
beberapa tahun, 

Cheng menyelesaikan wajib militernya 
selama empat bulan pada tahun lalu, 
dan menempatkannya di jajaran sekitar 
2,5 juta tentara cadangan yang dapat 
dipanggil untuk berperang jika invasi 
terjadi.

Duduk termenung di bangku gereja 
Taipei, tentara cadangan Taiwan yakni 
Henry Cheng acuh tak acuh tentang 
kapal perang dan jet China yang 
mengelilingi pulaunya, 

dan di antara sekutu-sekutu penting 
Barat tentang kesiapan militer pulau itu. 
Tapi Cheng mengatakan bahwa dia 
tidak peduli.

dan memperdalam kekhawatiran 
Beijing untuk dapat secara paksa 
mengambil kendali atas demokrasi 
pemerintahan sendiri yang diklaimnya 
sebagai miliknya.
Terjadi setelah invasi Rusia ke Ukraina, 
krisis tersebut telah menghidupkan 
kembali perdebatan di Taiwan, 

"Mereka telah berbicara tentang perang 
sejak saya masih kecil, tetapi masih 
belum ada satu pun."

"Rasanya seperti ‘Oh, mereka 
melakukannya lagi’," kata agen 
penjualan asuransi berusia 25 tahun 
itu, dikutip dari Channel News Asia, 
Kamis, 25 Agustus 2022.

dia juga merasa tidak siap untuk 
perang.

Warga Taiwan Mengaku Tak Siap Lawan China

Namun konflik terasa seperti kenyataan 
yang jauh bagi Cheng,
 dibandingkan dengan rutinitasnya yang 
biasa bertemu klien, dan berlatih lagu-
lagu pujian Kristen sebagai drummer 
untuk band gerejanya.

Wajib militer tidak populer di Taiwan
Seperti diketahui bahwa layanan wajib 
militer dulu sangat tidak populer di 
Taiwan, 
yang pernah menjadi kediktatoran militer 
yang brutal tetapi sejak itu berubah 
menjadi demokrasi progresif. 

"Saya mungkin akan mati dengan sangat 
cepat. 
Saya akan menghadapinya ketika itu 
datang."

Pemerintah Taiwan sebelumnya 
mengurangi layanan wajib militer dari 
satu tahun menjadi empat bulan dengan 
tujuan menciptakan kekuatan 
sukarelawan.

Invasi Rusia ke Ukraina juga telah 
menunjukkan risiko mematikan dari 
ancaman verbal tetangga otoriter raksasa 
menjadi nyata.

Tapi gemuruh pedang Beijing telah 
tumbuh lebih intens di bawah 
kepemimpinan Presiden China Xi Jinping, 
pemimpin paling otoriter China dalam 
satu generasi.

Akibatnya, pemerintahan Presiden 
Taiwan Tsai Ing-wen sedang menjajaki 

"Saya jelas tidak siap (untuk perang), 
karena empat bulan (wajib militer) bagi 
saya seperti pergi bermain," katanya, 
yang merujuk pada pelatihan militernya.

apakah akan mengembalikan wajib 
militer yang lebih keras atau tidak. 
Belum jelas kapan keputusan akan 
dibuat, 
tetapi jajak pendapat menunjukkan 
lebih dari tiga perempat publik Taiwan 
sekarang percaya bahwa masa kerja 
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tantangan dalam proses penyelidikan. 
Namun, tantangan hanya akan 
berbentuk teknis yang sudah biasa 
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judi sudah menghilangkan jejak dan 
tidak bisa dilacak lagi. 
Udah lari. Tapi menurut saya polisi 
profesional."
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Sehingga menurutnya, pendalaman 
kasus harus segera dilakukan. 

Namun, Edi yakin, dibalik tersebarnya 
informasi di media sosial, 

Hal ini menjadi tugas Kadiv Propam 
Polri baru, Irjen Syahardiantono. 

(24/8).
Hingga saat ini belum terungkap 
kebenaran dari isu judi melibatkan 
polisi tersebut. 

"Saya kira ada pihak-pihak yang 
berusaha mengadu domba antar Pati 
Polri dan Mabes Polri. 

ada pihak yang berusaha memecah 
belah Polri.

ini tidak baik."

Dia melihat peluang bagi Kadiv Propam 
baru untuk membuktikkan kinerjanya.

Sebelumnya, Kapolri menyatakan 
saat ini Divisi Propam tengah melakukan 
pendalaman demi ungkap kebenaran 
dugaan bawahannya terlibat.

"Ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi 
Kadiv Propam, harus mampu 
mengungkap dan memberikan kejelasan 
kepada masyarakat," ucapnya.

"Terkait masalah konsorsium, kami 
sedang melakukan pendalaman, 
Propam juga sedang melakukan 
pendalaman," kata Jenderal Sigit saat 
rapat dengan Komisi III DPR, Senayan, 
Jakarta, Rabu (24/8).

Itu artinya, negara-negara anggota 
BRICS terbuka pada Rusia, 
menawarkan kesempatan pada negara 
itu untuk mengatasi segala konsekuensi 
atas sanksi-sanksi yang dijatuhkan,” 
kata Anand.

Presiden BRICS Purnima Anand dalam 
forum internasional pada Kamis, 25 
Agustus 2022, mengungkap Rusia dan 
India tak membutuhkan mata uang 
dolar Amerika (USD) dalam 
perdagangan. 

Anand juga melihat New Delhi 

Menurut Anand, hubungan 
perdagangan yang saling 
menguntungkan antara India dan Rusia 
dalam lebih dari 40 tahun terakhir 
tumbuh lima kali lipat. 
Moskow mensuplai minyak ke India 
dalam jumlah yang cukup banyak dan 
sebagai imbalannya Moskow mendapat 
produk-produk pertanian, tekstil, obat-
obatan dan produk lainnya dalam 
jumlah besar

Sebab kedua negara telah menerapkan 
mekanisme penyelesaian bersama 
yang saling menguntungkan dalam 
mata uang rubel dan rupee sehingga 
tidak membutuhkan USD dalam 
penyelesaian bersama.
“Hari ini mekanismenya sama, yakni 
penyelesaian bersama dalam mata 
uang rubel dan yuan, yang sedang 
dikembangkan oleh Cina. 

Rusia Dan India Tak Butuh Dollar AS

Namun Kementerian Luar Negeri 
menolak tekanan-tekanan ini. 

“Ketika operasi militer Rusia di Ukraina 
dimulai, secara alami ada tekanan ke 
India untuk menghentikan impor minyak 
dari Rusia. 

Akibatnya sanksi menutup akses Rusia 
ke barang-barang elektronik komersial, 
semikonduktor dan suku cadang 

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir 
Putin pernah mengatakan tidak mungkin 
memisahkan Rusia dari negara-negara 
lain. 
Sanksi yang dijatuhkan oleh negara-
negara Barat tidak akan mengubah 
perkembangan Rusia.

Dari sisi Rusia, negara itu juga 
memastikan suplai tidak akan dihentikan 
dan sanksi-sanksi tidak akan berdampak 
pada hubungan kedua negara,” tutur 
Anand.

Kendati ada tekanan sanksi-sanksi, India 
meyakinkan akan terus bekerja sama 
dengan Moskow di sektor manapun yang 
diperlukan.

memposisikan diri sebagai pihak yang 
netral di tengah hujan sanksi ke Rusia 
dari negara-negara Barat. 

Rusia telah dihantam dengan rentetan 
sanksi Barat yang dirancang untuk 
mengisolasinya dari ekonomi global. 
Sanksi dikenakan setelah Rusia 
menginvasi Ukraina pada 24 Februari 
2022. 

“Bukan hanya pembatasan tetapi 
penutupan akses ke produk-produk hi-
tech asing secara sengaja terhadap 
kami. 

pesawat. Jelas ini adalah tantangan besar bagi 
Rusia tetapi kami tidak akan menyerah,” 
ujar Putin, Juli 2022 
saat berbicara pada konferensi video 
dengan tokoh-tokoh pemerintah.

Sementara untuk baby gold di 
Hartadinata berada di kisaran Rp 
158.000 untuk ukuran 0,1 gram. 
Analis DCFX Futures Lukman Leong 
mengatakan, masyarakat yang baru 
mencoba berinvestasi tidak ada 
salahnya untuk berinvestasi di baby 
gold, Namun, lebih baik ketika memiliki 
finansial, lebih baik beli emas dengan 
gram lebih besar. 
"Karena spread jual-beli biasanya lebih 
besar pada kuantitas yang lebih kecil. 
Namun kalau untuk jangka panjang, 
efeknya tidak terlalu besar. Hanya 
tergantung pada kemampuan finansial," 
tutur Lukman. Lukman mengatakan, 
sebagai produk logam mulia emas, 
pergerakan harga baby gold akan 
mengikuti harga emas Loco London.
"Hingga akhir tahun, harga emas 
diperkirakan masih akan naik walau 

Logam mulia khususnya emas masih 
digemari oleh masyarakat sebagai 
instrumen investasi. 
Baru-baru ini masyarakat banyak yang 
membeli logam mulia mini atau baby 
gold untuk memulai berinvestasi di 
emas.Mengutip laman Logam Mulia, 
pada hari Jumat (26/8) harga emas di 
kisaran Rp 972.000 per gram. 

Prospek Investasi Baby Gold
terbatas. Selagi the Fed masih pada jalur 
kenaikan suku bunga, harga emas masih 
akan tertahan," ujar Lukman kepada 
Kontan.co.id, Jumat, (26/8). 

Lukman memproyeksikan harga emas 
masih akan tertekan di akhir tahun 
karena suku bunga yang masih naik. 

Sementara sentimen negatif harga emas 
berasal dari krisis energi Eropa, 
gelombang kenaikan suku bunga secara 
global, dan penguatan nilai tukar dolar AS 
yang juga dianggap sebagai safe haven. 

Dia meramal harga emas di akhir tahun 
akan berada di US$ 1.800 per ons troi. 
Sedangkan tahun depan harga emas 
bisa berada di kisaran US$ 1.950 per ons 
troi hingga US$ 2.000 per ons troi.

Menurut Lukman, emas secara 
tradisional adalah safe haven di tengah 
ketidakpastian ekonomi dan perang. 
Bank sentral dunia terutama China terus 
menurunkan porsi kepemilikan US 
Treasury dan memindahkan ke emas 
setelah perang Ukraine mencuat.

Sentimen positif yang dapat 
menggerakkan logam mulia berasal dari 
perang berkepanjangan di Ukraina. 
Permintaan emas dari bank sentral dunia 
terutama China, Rusia, dan India juga 
diperkirakan masih akan besar.  
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Namun, Edi yakin, dibalik tersebarnya 
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(24/8).
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Polri dan Mabes Polri. 
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belah Polri.
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Dia melihat peluang bagi Kadiv Propam 
baru untuk membuktikkan kinerjanya.

Sebelumnya, Kapolri menyatakan 
saat ini Divisi Propam tengah melakukan 
pendalaman demi ungkap kebenaran 
dugaan bawahannya terlibat.
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kepada masyarakat," ucapnya.
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kata Anand.
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Agustus 2022, mengungkap Rusia dan 
India tak membutuhkan mata uang 
dolar Amerika (USD) dalam 
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Menurut Anand, hubungan 
perdagangan yang saling 
menguntungkan antara India dan Rusia 
dalam lebih dari 40 tahun terakhir 
tumbuh lima kali lipat. 
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dalam jumlah yang cukup banyak dan 
sebagai imbalannya Moskow mendapat 
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yang saling menguntungkan dalam 
mata uang rubel dan rupee sehingga 
tidak membutuhkan USD dalam 
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Putin pernah mengatakan tidak mungkin 
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Sanksi yang dijatuhkan oleh negara-
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meyakinkan akan terus bekerja sama 
dengan Moskow di sektor manapun yang 
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Dikutip dari laman Aljazeera, Rabu 
(24/8), Kolonel Joe Buccino,
juru bicara pusat komando Amerika 
Serikat di Suriah menyatakan 
serangan tersebut “penting untuk 
melindungi dan mempertahankan 
pasukan AS”.

Pertanyaan pun muncul apakah 
penting bagi AS untuk terus 
menempatkan pasukannya di Suriah?

Amerika Serikat dua hari lalu 
melancarkan serangan udara ke 
instalasi infrastruktur milik organisasi 
terkait dengan Pasukan Garda 
Revolusi Islam Iran di sebelah timur 
Suriah, Deir Ez-Zor.

Keterlibatan Amerika Serikat di Suriah 
pertama kali adalah untuk melawan 
kelompok militan ISIS. 

Sekilas keberadaan pasukan dan 
serangan AS atas beberapa wilayah di 
Suriah dapat menjadi penghalang bagi 
perdamaian di Suriah. 

namun di bawah Presiden Donald 
Trump, Amerika Serikat mulai untuk 
menyerang beberapa instalasi militer 
pemerintah Suriah, seperti pada tahun 
2017 dan 2018 karena didorong 
insiden serangan kimia. 

Tahun 2014 adalah kali pertama bagi 
Amerika Serikat untuk melancarkan 
serangan udara kepada beberapa 
instalasi militer ISIS di Suriah.

AS turut berupaya melemahkan Suriah 
melalui pelatihan Pasukan Demokratik 
Suriah, kubu oposisi rezim Basyar al-
Assad.
Serangan dan pelatihan militer yang 
dilakukan oleh AS memperkeruh 
situasi di Suriah. Sebab itu pemerintah 
Suriah dan Rusia (negara yang 
mendukung rezim al-Assad),

Dukungan AS untuk menarik diri dari 
Suriah turut disuarakan Turki sebab AS 
melatih organisasi yang dianggap Turki 

 meminta agar AS angkat kaki dari 
Suriah.

Meski keberadaan Amerika Serikat di 
Suriah ditunjukkan untuk 
menghentikan ISIS, 

Alasan Tentara AS Masih di Suriah

Mzahem Alsaloum, pengamat Suriah, 
menyatakan 

Bagi Amerika Serikat, adalah penting 
untuk menjaga keberadaan Pasukan 
Demokratik Suriah. 

Hingga hari ini, AS masih menempatkan 
pasukannya di Suriah.

Menurut Brett McGurk, koordinator 
Gedung Putih bagi Timur Tengah dan 
Afrika Utara, tujuan AS di Suriah adalah 
“untuk mengurangi kekerasan, 
mempertahankan tekanan pasukan ISIS, 
mengatasi krisis kemanusiaan Suriah, 
dan untuk mendukung Israel”.

sebagai teroris, yaitu Unit Perlindungan 
Rakyat Kurdi (YPG). Meski demikian, AS 
tetap mempertahankan keberadaannya di 
Suriah.

Pertimbangan mengenai kondisi 
geopolitik pun tetap menjadi alasan 
utama, seperti untuk melindungi 
sekutunya di Timur Tengah, Israel.

Jika pasukan yang didukung Iran 
mengambil al-Tanf, maka jalur langsung 
antara Teheran, Baghdad dan Damaskus 
akan terhubung.”

Hingga hari ini Amerika Serikat 
menempatkan 900 tentaranya di Provinsi 
Hasakah dan Raqqa serta pangkalan 
militer al-Tanf.

“kehadiran Amerika juga penting untuk 
memotong jalur pasokan militer Iran dan 
penyelundupan senjata dari Irak. 

Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi 
Rudyatmo menanggapi isu beredar 
dirinya ditawari posisi Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) 
menggantikan Tjahjo Kumolo yang 
meninggal dunia pada 1 Juli 2022 lalu. 
Menurut dia isu yang beredar tersebut 
tidak benar. "Itu hoaks, itu. Tidak ada 
(tawaran)," katanya saat dimintai 
konfirmasi, Jumat (26/8/2022). Rudy, 
sapaan akrabnya mengatakan, dirinya 
berangkat ke Jakarta beberapa hari 
yang lalu bukan dipanggil Presiden 
Joko Widodo (Jokowi), ataupun Ketua 
Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. 
Mantan Wali Kota Solo dua periode itu 
menyampaikan bahwa dirinya ke 
Jakarta untuk bekerja. "(Ke Jakarta) 
saya tidak ketemu siapa-siapa," terang 
Rudy. Karena itu, dirinya menegaskan 
tidak ada tawaran posisi Menpan RB 
dari siapapun, meski jatahnya PDI-P. 
"Lha ketemu e ora kok ditawari. Sik 
nawari pie? (Lho ketemu saja tidak kok 
ditawari. Yang menawarkan 
bagaimana)," ucap Rudy. Diberitakan 
sebelumnya, Sekretaris Kabinet 
Pramono Anung menyatakan, Presiden 
Joko Widodo akan meminta masukan 

FX Hadi : Itu Hoax

dari Ketua Umum PDI Perjuangan 
Megawati Soekarnoputri dalam 
memutuskan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Menpan-RB) pengganti Tjahjo Kumolo. 
Sebab, posisi Menpan-RB merupakan 
jatah PDI-P, dan Tjahjo pun merupakan 
kader partai berlambang banteng 
moncong putih tersebut. "Ini keputusan 
bersama antara Bapak Presiden yamg 
mempunyai hak prerogatif mendapatkan 
masukan dari PDI Perjuangan, dari Ibu 
Mega, karena memang yang digantikan 
itu kebetulan juga kader PDI Perjuangan 
dan itu memang alokasi untuk PDI 
Perjuangan," kata Pramono di Kompleks 
Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 
(8/8/2022). Pramono menuturkan, sikap 
Jokowi yang akan meminta masukan dari 
Megawati itu merupakan bagian dari 
sopan santun yang selalu dilakukan 
setiap kali merombak kabinet. "Jadi 
sebelum diputuskan oleh Bapak 
Presiden, Bapak Presiden mendapatkan 
masukan dari ketua-ketua umum partai 
dan ini biasa dilakukan kalau ada 
reshuffle kabinet," ujar dia. Tanpa 
menyebut nama, Pramono 
mengungkapkan, calon-calon pengganti 
Tjahjo hampir mengerucut.
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Dikutip dari laman Aljazeera, Rabu 
(24/8), Kolonel Joe Buccino,
juru bicara pusat komando Amerika 
Serikat di Suriah menyatakan 
serangan tersebut “penting untuk 
melindungi dan mempertahankan 
pasukan AS”.

Pertanyaan pun muncul apakah 
penting bagi AS untuk terus 
menempatkan pasukannya di Suriah?

Amerika Serikat dua hari lalu 
melancarkan serangan udara ke 
instalasi infrastruktur milik organisasi 
terkait dengan Pasukan Garda 
Revolusi Islam Iran di sebelah timur 
Suriah, Deir Ez-Zor.

Keterlibatan Amerika Serikat di Suriah 
pertama kali adalah untuk melawan 
kelompok militan ISIS. 

Sekilas keberadaan pasukan dan 
serangan AS atas beberapa wilayah di 
Suriah dapat menjadi penghalang bagi 
perdamaian di Suriah. 

namun di bawah Presiden Donald 
Trump, Amerika Serikat mulai untuk 
menyerang beberapa instalasi militer 
pemerintah Suriah, seperti pada tahun 
2017 dan 2018 karena didorong 
insiden serangan kimia. 

Tahun 2014 adalah kali pertama bagi 
Amerika Serikat untuk melancarkan 
serangan udara kepada beberapa 
instalasi militer ISIS di Suriah.

AS turut berupaya melemahkan Suriah 
melalui pelatihan Pasukan Demokratik 
Suriah, kubu oposisi rezim Basyar al-
Assad.
Serangan dan pelatihan militer yang 
dilakukan oleh AS memperkeruh 
situasi di Suriah. Sebab itu pemerintah 
Suriah dan Rusia (negara yang 
mendukung rezim al-Assad),

Dukungan AS untuk menarik diri dari 
Suriah turut disuarakan Turki sebab AS 
melatih organisasi yang dianggap Turki 

 meminta agar AS angkat kaki dari 
Suriah.

Meski keberadaan Amerika Serikat di 
Suriah ditunjukkan untuk 
menghentikan ISIS, 

Alasan Tentara AS Masih di Suriah

Mzahem Alsaloum, pengamat Suriah, 
menyatakan 

Bagi Amerika Serikat, adalah penting 
untuk menjaga keberadaan Pasukan 
Demokratik Suriah. 
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geopolitik pun tetap menjadi alasan 
utama, seperti untuk melindungi 
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Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi 
Rudyatmo menanggapi isu beredar 
dirinya ditawari posisi Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) 
menggantikan Tjahjo Kumolo yang 
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Joko Widodo akan meminta masukan 
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bersama antara Bapak Presiden yamg 
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Mega, karena memang yang digantikan 
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dan itu memang alokasi untuk PDI 
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Megawati itu merupakan bagian dari 
sopan santun yang selalu dilakukan 
setiap kali merombak kabinet. "Jadi 
sebelum diputuskan oleh Bapak 
Presiden, Bapak Presiden mendapatkan 
masukan dari ketua-ketua umum partai 
dan ini biasa dilakukan kalau ada 
reshuffle kabinet," ujar dia. Tanpa 
menyebut nama, Pramono 
mengungkapkan, calon-calon pengganti 
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Ritz Wash & Lube
234 W Oregon Ave. Philadelphia, PA 19148

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

- Mostly do oil change customer cars
- Pay and schedule will be discussed during interview
Please contact Anthony ( 267 - 471 - 9001 ) or come to the shop in person

- We will train you

Internasional

20 orang 
dilaporkan tewas 
akibat hujan 
deras, angin 
kencang dan 
badai yang 
melanda Amerika 
bagian Selatan, 
Senin 
(23/1/2017) 
waktu setempat.

Tak perlu perawatan mahal di salon, 
merawat rambut juga bisa dilakukan 
dari rumah menggunakan masker dari 
bahan-bahan alami. 

Menjadi mahkota bagi para kaum hawa, 
terkadang kita lalai untuk merawat 
rambut. Padahal, rambut sehat dan 
indah turut menunjang penampilan 
serta membuat kamu semakin percaya 
diri. 

Selain mudah didapatkan dan 
terjangkau, masker yang terbuat dari 
bahan-bahan alami ini juga sudah 
terbukti mampu menutrisi rambut 
secara optimal. 
Tetapi, ada baiknya kamu 
menggunakan masker alami sesuai 
dengan kondisi rambut. 
Kira-kira bahan alami apa saja yang 
bisa dijadikan masker rambut? 
Langsung intip aja yuk!  
1. Masker alpukat
Alpukat merupkan salah satu buah yang 
mengandung banyak nutrisi untuk 
tubuh, termasuk rambut. 
Kaya akan vitamin E dan protein, 
masker alpukat cocok untuk rambut 
kering dan kusam. Cara membuatnya 
juga sangat mudah. 

Kamu bisa menggunakan masker 
alpukat ini seminggu sekali.
2. Masker lidah buaya

Aduk secara perlahan dan aplikasikan 
di kulit kepala hingga batang rambut. 
Tunggu selama 20 menit lalu bilas 
hingga bersih. 

Pertama, siapkan alpukat yang telah di 
haluskan lalu campurkan dengan 
essential oil favorit kamu.

Jika rutin menggunakan masker lidah 
buaya, maka rambut akan terhindar dari 
ketombe dan nampak lebih hitam. 
Membuat masker lidah buaya juga 

Masker Alami Untuk Rambut

Setelah menyerap sempurna, bilas 
rambut kamu menggunakan air hangat. 
Oiya, ketika membilas rambut pastikan 
seluruh residu sudah terangkat 
sempurna,

3. Masker kuning telur
Tak hanya nikmat ketika dijadikan 
santapan, telur juga menyimpan berbagai 
manfaat baik untuk rambut. 

 jika ada yang tertinggal dapat 
menyebabkan rambut terasa gatal. Salah 
satu masker alami yang wajib kamu 
coba! 

Mengandung protein yang tinggi, 

gampang banget. 
Aplikasikan daging lidah buaya di rambut 
yang telah dibasahkan, lalu pijat 
peralahan dan diamkan selama 10 menit. 

telur membantu menutrisi kulit kepala. 

lalu aplikasikan secara merata di seluruh 
bagian rambut. 

Masker alami selanjutnya yang bisa 
kamu coba adalah masker pisang. 

serta kalium yang berfungsi untuk 
mengontrol produksi minyak berlebih 
pada kulit kepala dan menyehatkan 
rambut. 

4. Masker pisang

Cara membuatnya juga mudah banget, 
campurkan buah pisang yang telah 
dihaluskan, madu, dan minyak zaitun, 
lalu aplikasikan masker alami tersebut 

Yups, buah berwarna kuning ini 
mengandung banyak nutrisi seperti 
vitamin A, C, dan E, 

Cara membuatnya juga mudah banget, 
cukup kocok kuning telur dicampur 
minyak zaitun dan perasan lemon, 

Diamkan selama 15 menit, lalu bilas 
menggunakan air hangat.

Selain itu, vitamin A dan B2 juga 
berfungsi merangsang pertumbuhan 
rambut baru. "Ini ambisius, inovatif, ini adalah 

tindakan yang harus kita ambil jika kita 
serius ingin meninggalkan planet ini 
lebih baik untuk generasi mendatang," 

Regulator California pada Kamis 
(25/8/2022) memberikan suara pada 
rencana bersejarah untuk mengatasi 
perubahan iklim dan polusi berbahaya. 
Caranya, dengan memindahkan pasar 
mobil terbesar di negara itu dari mesin 
pembakaran internal. 

Puncaknya adalah larangan total 
penjualan kendaraan baru pada tahun 
2035. Larangan itu tidak akan 
mencegah orang menggunakan bahan 
bakar bertenaga gas untuk kendaraan, 
dan berlaku untuk pasar mobil bekas. 
Pejabat California mengatakan hal itu 
akan secara dramatis mengurangi 
emisi pemanasan iklim negara bagian 
dan udara kotor, dengan mempercepat 
transisi ke kendaraan listrik.

Dilansir NPR, peraturan tersebut akan 
menghapus penjualan mobil, truk, dan 
SUV bertenaga bensin baru di negara 
bagian berpenduduk terpadat di negara 
itu. 

"California sekarang memiliki 
terobosan, rencana terdepan di dunia 
untuk mencapai 100 persen penjualan 
kendaraan tanpa emisi pada tahun 
2035," kata gubernur negara bagian itu, 
Gavin Newsom. 

2035 California Larang Penjualan Mobil Bensin

tambahnya. Peraturan tersebut, yang 
disetujui oleh California Air Resources 
Board (CARB) dalam pemungutan suara 
Kamis. Ini dapat berdampak besar bagi 
industri manufaktur mobil negara itu dan 
perjuangan yang lebih luas melawan 
perubahan iklim. 
Transportasi adalah sumber terbesar dari 
emisi gas rumah kaca pemanasan iklim 
di AS. 

Presiden AS Joe Biden telah menetapkan 
tujuan untuk membuat setengah dari 
penjualan baru negara tanpa emisi pada 
tahun 2030. 

Para ilmuwan telah mengatakan dalam 
bahasa yang semakin mengerikan bahwa 
pengurangan drastis terhadap emisi 
tersebut sangat penting untuk 
menyediakan masa depan yang layak 
huni di planet ini.

Undang-Undang Pengurangan Inflasi 
yang baru-baru ini diundangkan bertujuan 
untuk menggerakkan konsumen ke arah 
itu dengan memberikan kredit pajak 
kepada orang-orang yang ingin membeli 
kendaraan listrik baru atau bekas. 
Tetapi ada begitu banyak peringatan 
dalam segala hal, mulai dari tingkat 
pendapatan pembeli hingga model mana 
yang dapat memenuhi syarat, 
sehingga banyak kendaraan listrik 
mungkin tidak memenuhi syarat untuk 
mendapatkan manfaat tersebut.
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akibat hujan 
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badai yang 
melanda Amerika 
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waktu setempat.

Tak perlu perawatan mahal di salon, 
merawat rambut juga bisa dilakukan 
dari rumah menggunakan masker dari 
bahan-bahan alami. 

Menjadi mahkota bagi para kaum hawa, 
terkadang kita lalai untuk merawat 
rambut. Padahal, rambut sehat dan 
indah turut menunjang penampilan 
serta membuat kamu semakin percaya 
diri. 

Selain mudah didapatkan dan 
terjangkau, masker yang terbuat dari 
bahan-bahan alami ini juga sudah 
terbukti mampu menutrisi rambut 
secara optimal. 
Tetapi, ada baiknya kamu 
menggunakan masker alami sesuai 
dengan kondisi rambut. 
Kira-kira bahan alami apa saja yang 
bisa dijadikan masker rambut? 
Langsung intip aja yuk!  
1. Masker alpukat
Alpukat merupkan salah satu buah yang 
mengandung banyak nutrisi untuk 
tubuh, termasuk rambut. 
Kaya akan vitamin E dan protein, 
masker alpukat cocok untuk rambut 
kering dan kusam. Cara membuatnya 
juga sangat mudah. 

Kamu bisa menggunakan masker 
alpukat ini seminggu sekali.
2. Masker lidah buaya

Aduk secara perlahan dan aplikasikan 
di kulit kepala hingga batang rambut. 
Tunggu selama 20 menit lalu bilas 
hingga bersih. 

Pertama, siapkan alpukat yang telah di 
haluskan lalu campurkan dengan 
essential oil favorit kamu.

Jika rutin menggunakan masker lidah 
buaya, maka rambut akan terhindar dari 
ketombe dan nampak lebih hitam. 
Membuat masker lidah buaya juga 
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Setelah menyerap sempurna, bilas 
rambut kamu menggunakan air hangat. 
Oiya, ketika membilas rambut pastikan 
seluruh residu sudah terangkat 
sempurna,

3. Masker kuning telur
Tak hanya nikmat ketika dijadikan 
santapan, telur juga menyimpan berbagai 
manfaat baik untuk rambut. 

 jika ada yang tertinggal dapat 
menyebabkan rambut terasa gatal. Salah 
satu masker alami yang wajib kamu 
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Mengandung protein yang tinggi, 
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lalu aplikasikan secara merata di seluruh 
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Cara membuatnya juga mudah banget, 
campurkan buah pisang yang telah 
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Yups, buah berwarna kuning ini 
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menggunakan air hangat.

Selain itu, vitamin A dan B2 juga 
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Transportasi adalah sumber terbesar dari 
emisi gas rumah kaca pemanasan iklim 
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Presiden AS Joe Biden telah menetapkan 
tujuan untuk membuat setengah dari 
penjualan baru negara tanpa emisi pada 
tahun 2030. 

Para ilmuwan telah mengatakan dalam 
bahasa yang semakin mengerikan bahwa 
pengurangan drastis terhadap emisi 
tersebut sangat penting untuk 
menyediakan masa depan yang layak 
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yang dapat memenuhi syarat, 
sehingga banyak kendaraan listrik 
mungkin tidak memenuhi syarat untuk 
mendapatkan manfaat tersebut.

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

- Sulam Bibir
Appointment Hub : Pin 267 - 881 - 8899

 * Promosi Paket 5x dapat 1x gratis

( 9:30 pagi )

Sekarang
Terima Pengiriman Uang

Lewat MoneyGram



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1718

Ekonomi

Internasional

Internasional
Internasional

Internasional

Tanah Air

Dicari Pekerja
di Pabrik coklat 

30 menit dari Philadelphia 

Claudia : 908 - 510 - 6840

Hub : 
Rudi / Yati : 267 - 728 - 9439

Besok paginya, bilas rambut 
menggunakan air hangat hingga bersih. 
Rambut lembap dan halus bak 
perawatan salon bisa kamu dapatkan di 
rumah! 

Buah stroberi ternyata memiliki 
segudang manfaat untuk memperindah 
rambut kamu. 
Mengandung banyak vitamin C, masker 

6. Masker stroberi

secara merata di seluruh bagian 
rambut. Diamkan selama 20 menit, lalu 
bilas gunakan air dingin. Dijamin, 
rambut akan terasa lebih ringan dan 
bercahaya! 
5. Masker minyak kelapa

Minyak kelapa berfungsi memberikan 
kelembapan dan menghaluskan rambut 
tanpa rasa lengket. 

Kemampuan minyak kelapa untuk 
menutrisi kulit sudah tak perlu 
diragukan lagi, termasuk untuk 
menyehatkan rambut.

Untuk hasil maksimal, baurkan minyak 
kelapa di kulit kepala lalu pijat perlahan 
dan diamkan semalaman. 

Selanjutnya, haluskan kemiri dan 
aplikasikan di seluruh bagian rambut. 
Diamkan selama 20 menit, lalu bilas 
menggunakan air hangat. 

stroberi dapat menyeimbangkan 
kelebihan sebum dan membuat rambut 
lebih halus. 
Cara membuatnya, 
campurkan beberapa buah stroberi 
dengan minyak kelapa dan madu, lalu 
aplikasikan ke rambut. 
Biarkan meresap selama 10-15 menit, 
dan bilas hingga bersih.
7. Masker kemiri
Sejak dulu hingga sekarang, masker 
kemiri dipercaya menjadi salah satu 
rahasia rambut hitam dan berkilau. 
Cara membuatnya, 
gunakan kemiri secukupnya, lalu sangrai 
tanpa menggunakan minyak. 

Jadi, itu dia tujuh masker alami untuk 
semua jenis rambut. 
Kini, nggak perlu lagi kan ke salon untuk 
dapatkan rambut sehat dan indah.

Masker kemiri ini bisa lho kamu gunakan 
setiap hari.

Pastinya sudah tidak asing lagi dengan 
buah kelapa yang memiliki segudang 
manfaat bagi tubuh. Salah satunya 
adalah air kelapa yang menyimpan 
segudang manfaat bagi tubuh. 

Air kelapa mudah berbeda dengan 
santan, yang terbuat dari air dan 
daging buah kelapa tua.

Manfaat air kelapa sudah tidak 
diragukan lagi. 

Karena kandungan 95 persen air 
kelapa hanyalah air. 
Dengan demikian, air kelapa mampu 
membantu mencegah atau mengobati 
dehidrasi.
Di daerah tropis, air kelapa telah lama 
menjadi bagian dari diet dan praktik 
perawatan kesehatan.
Di bawah ini, kamu akan menemukan 
tujuh manfaat air kelapa bagi 
kesehatan tubuh, dilansir dari Medical 
News Today.
1. Elektrolit
Manfaat air kelapa yang pertama 

Manfaat Air Kelapa

2. Hidrasi rendah kalori

Selain itu, ia memiliki lebih sedikit 
karbohidrat daripada banyak minuman 
olahraga. 
Ini berarti bahwa itu mungkin tidak 
memberikan dorongan energi yang 
cukup selama latihan yang berat atau 
panjang, tetapi dapat membantu 
rehidrasi sesudahnya.

adalah mengandung elektrolit alami. 
Misalnya, 1 cangkir mengandung 600 
miligram (mg) Kalium, yaitu 16% dari 
nilai harian (DV). Kalium memainkan 
peran penting dalam tubuh, termasuk 
membantu fungsi ginjal dan kontraksi 
otot.
Air kelapa bisa menjadi alternatif alami 
untuk minuman olahraga seperti 
Gatorade. 
Sementara air kelapa sering memiliki 
lebih banyak potasium daripada rata-rata 
minuman olahraga, air kelapa cenderung 
memiliki lebih sedikit sodium, elektrolit 
utama yang hilang melalui keringat.

Tetap terhidrasi dapat membantu:

meningkatkan kognisi

Seperti yang dijabarkan di atas, 95 
persen air kelapa merupakan air yang 
mampu menghindari dari dehidrasi. 
Satu cangkir air kelapa mengandung 
45 kalori. Academy of Nutrition and 
Dietetics menekankan bahwa itu 
adalah pengganti yang bagus untuk 
minuman seperti soda dan jus, yang 
umumnya tinggi kalori, gula, dan 
karbohidrat.
Siapa pun yang menganggap air putih 
tidak menggugah selera mungkin 
mendapati bahwa minum air kelapa 
sepanjang hari meningkatkan hidrasi 
mereka.

mendukung pencernaan

mengurangi nyeri sendi

meningkatkan tingkat energi

Manfaat air kelapa yang sangat 
penting adalah mengandung nutrisi di 
luar potasium, termasuk kalsium dan 
magnesium.

Bagi siapa pun yang ingin 
meningkatkan asupan kalium, air 
kelapa mungkin merupakan pilihan 
yang baik.

Dan karena ada lebih banyak kalium 
daripada natrium dalam air kelapa, 
kalium dapat membantu 
menyeimbangkan efek natrium pada 
tekanan darah dan bahkan dapat 
membantu menurunkan tekanan 
darah.

Satu cangkir air kelapa mengandung 
sekitar 600 mg potasium, sedangkan 
untuk konteksnya, pisang ukuran 
sedang mengandung 420 mg. 

3. Nutrisi

mencegah batu ginjal

meningkatkan kesehatan jantung

Kalium membantu menjaga 
keseimbangan cairan dan elektrolit, 
terutama saat berolahraga. 

mengatur berat badan

mengatur suhu tubuh
mengurangi terjadinya sakit kepala

Kalsium mendukung kekuatan tulang 
dan gigi, dan membantu otot 
berkontraksi dan bekerja dengan baik. 
Satu cangkir air kelapa mengandung 
sekitar 56 mg kalsium, 4% dari DV.
Magnesium membantu memindahkan 

Kaliumnya dapat membantu mengurangi 
tekanan darah. 

Manfaat lain dari air kelapa yakni dapat 
membantu meningkatkan kesehatan 
jantung. 

Meskipun air kelapa dapat berperan 
dalam diet jantung sehat, 

Air kelapa mengandung antioksidan, 
yang membantu menetralkan stres 
oksidatif dan radikal bebas.

6. Mengontrol gula darah

Salah satu penelitian terbaru, yang 
diterbitkan pada tahun 2016, 
menemukan bahwa antioksidan potensi 
tinggi air kelapa membantu mengurangi 
penanda kolesterol pada tikus.

Satu cangkir air kelapa mengandung 
sekitar 60 mg magnesium, yaitu 14% 
dari DV.
Namun, air kelapa bukanlah sumber 
kalsium atau magnesium yang 
terkonsentrasi, sehingga tubuh perlu 
menyerap nutrisi ini dari sumber lain 
juga.

kalsium dan kalium ke dalam otot, dan 
juga membantu produksi energi dan 
fungsi organ. 

Selain itu, sebuah penelitian yang lebih 
tua menemukan bahwa air kelapa dapat 
membantu mengurangi risiko penyakit 
jantung.

Sementara beberapa penelitian selama 
bertahun-tahun telah meneliti 
antioksidan dalam air kelapa, relatif 
sedikit yang melibatkan peserta 
manusia.

Tahukah kamu kalau manfaat air kelapa 
mampu menetralkan stres? 

Dalam sebuah studi tahun 2015 yang 
melibatkan model tikus diabetes, peneliti 
menemukan bahwa air kelapa 
menyebabkan peningkatan kontrol gula 
darah dan pengurangan kadar gula 

Minum air kelapa tanpa pemanis 
sebagai pengganti minuman manis 
dapat membantu penderita diabetes 
mengontrol kadar gula darahnya. 
Namun, air kelapa tanpa pemanis 
mengandung gula alami, jadi seseorang 
mungkin perlu membatasi asupannya.

seseorang tetap harus mengikuti 
rekomendasi diet dari dokter mereka.
5. Antioksidan

4. Untuk kesehatan jantung
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Besok paginya, bilas rambut 
menggunakan air hangat hingga bersih. 
Rambut lembap dan halus bak 
perawatan salon bisa kamu dapatkan di 
rumah! 

Buah stroberi ternyata memiliki 
segudang manfaat untuk memperindah 
rambut kamu. 
Mengandung banyak vitamin C, masker 

6. Masker stroberi

secara merata di seluruh bagian 
rambut. Diamkan selama 20 menit, lalu 
bilas gunakan air dingin. Dijamin, 
rambut akan terasa lebih ringan dan 
bercahaya! 
5. Masker minyak kelapa

Minyak kelapa berfungsi memberikan 
kelembapan dan menghaluskan rambut 
tanpa rasa lengket. 

Kemampuan minyak kelapa untuk 
menutrisi kulit sudah tak perlu 
diragukan lagi, termasuk untuk 
menyehatkan rambut.

Untuk hasil maksimal, baurkan minyak 
kelapa di kulit kepala lalu pijat perlahan 
dan diamkan semalaman. 

Selanjutnya, haluskan kemiri dan 
aplikasikan di seluruh bagian rambut. 
Diamkan selama 20 menit, lalu bilas 
menggunakan air hangat. 

stroberi dapat menyeimbangkan 
kelebihan sebum dan membuat rambut 
lebih halus. 
Cara membuatnya, 
campurkan beberapa buah stroberi 
dengan minyak kelapa dan madu, lalu 
aplikasikan ke rambut. 
Biarkan meresap selama 10-15 menit, 
dan bilas hingga bersih.
7. Masker kemiri
Sejak dulu hingga sekarang, masker 
kemiri dipercaya menjadi salah satu 
rahasia rambut hitam dan berkilau. 
Cara membuatnya, 
gunakan kemiri secukupnya, lalu sangrai 
tanpa menggunakan minyak. 

Jadi, itu dia tujuh masker alami untuk 
semua jenis rambut. 
Kini, nggak perlu lagi kan ke salon untuk 
dapatkan rambut sehat dan indah.

Masker kemiri ini bisa lho kamu gunakan 
setiap hari.

Pastinya sudah tidak asing lagi dengan 
buah kelapa yang memiliki segudang 
manfaat bagi tubuh. Salah satunya 
adalah air kelapa yang menyimpan 
segudang manfaat bagi tubuh. 

Air kelapa mudah berbeda dengan 
santan, yang terbuat dari air dan 
daging buah kelapa tua.

Manfaat air kelapa sudah tidak 
diragukan lagi. 

Karena kandungan 95 persen air 
kelapa hanyalah air. 
Dengan demikian, air kelapa mampu 
membantu mencegah atau mengobati 
dehidrasi.
Di daerah tropis, air kelapa telah lama 
menjadi bagian dari diet dan praktik 
perawatan kesehatan.
Di bawah ini, kamu akan menemukan 
tujuh manfaat air kelapa bagi 
kesehatan tubuh, dilansir dari Medical 
News Today.
1. Elektrolit
Manfaat air kelapa yang pertama 

Manfaat Air Kelapa

2. Hidrasi rendah kalori

Selain itu, ia memiliki lebih sedikit 
karbohidrat daripada banyak minuman 
olahraga. 
Ini berarti bahwa itu mungkin tidak 
memberikan dorongan energi yang 
cukup selama latihan yang berat atau 
panjang, tetapi dapat membantu 
rehidrasi sesudahnya.

adalah mengandung elektrolit alami. 
Misalnya, 1 cangkir mengandung 600 
miligram (mg) Kalium, yaitu 16% dari 
nilai harian (DV). Kalium memainkan 
peran penting dalam tubuh, termasuk 
membantu fungsi ginjal dan kontraksi 
otot.
Air kelapa bisa menjadi alternatif alami 
untuk minuman olahraga seperti 
Gatorade. 
Sementara air kelapa sering memiliki 
lebih banyak potasium daripada rata-rata 
minuman olahraga, air kelapa cenderung 
memiliki lebih sedikit sodium, elektrolit 
utama yang hilang melalui keringat.

Tetap terhidrasi dapat membantu:

meningkatkan kognisi

Seperti yang dijabarkan di atas, 95 
persen air kelapa merupakan air yang 
mampu menghindari dari dehidrasi. 
Satu cangkir air kelapa mengandung 
45 kalori. Academy of Nutrition and 
Dietetics menekankan bahwa itu 
adalah pengganti yang bagus untuk 
minuman seperti soda dan jus, yang 
umumnya tinggi kalori, gula, dan 
karbohidrat.
Siapa pun yang menganggap air putih 
tidak menggugah selera mungkin 
mendapati bahwa minum air kelapa 
sepanjang hari meningkatkan hidrasi 
mereka.

mendukung pencernaan

mengurangi nyeri sendi

meningkatkan tingkat energi

Manfaat air kelapa yang sangat 
penting adalah mengandung nutrisi di 
luar potasium, termasuk kalsium dan 
magnesium.

Bagi siapa pun yang ingin 
meningkatkan asupan kalium, air 
kelapa mungkin merupakan pilihan 
yang baik.

Dan karena ada lebih banyak kalium 
daripada natrium dalam air kelapa, 
kalium dapat membantu 
menyeimbangkan efek natrium pada 
tekanan darah dan bahkan dapat 
membantu menurunkan tekanan 
darah.

Satu cangkir air kelapa mengandung 
sekitar 600 mg potasium, sedangkan 
untuk konteksnya, pisang ukuran 
sedang mengandung 420 mg. 

3. Nutrisi

mencegah batu ginjal

meningkatkan kesehatan jantung

Kalium membantu menjaga 
keseimbangan cairan dan elektrolit, 
terutama saat berolahraga. 

mengatur berat badan

mengatur suhu tubuh
mengurangi terjadinya sakit kepala

Kalsium mendukung kekuatan tulang 
dan gigi, dan membantu otot 
berkontraksi dan bekerja dengan baik. 
Satu cangkir air kelapa mengandung 
sekitar 56 mg kalsium, 4% dari DV.
Magnesium membantu memindahkan 

Kaliumnya dapat membantu mengurangi 
tekanan darah. 

Manfaat lain dari air kelapa yakni dapat 
membantu meningkatkan kesehatan 
jantung. 

Meskipun air kelapa dapat berperan 
dalam diet jantung sehat, 

Air kelapa mengandung antioksidan, 
yang membantu menetralkan stres 
oksidatif dan radikal bebas.

6. Mengontrol gula darah

Salah satu penelitian terbaru, yang 
diterbitkan pada tahun 2016, 
menemukan bahwa antioksidan potensi 
tinggi air kelapa membantu mengurangi 
penanda kolesterol pada tikus.

Satu cangkir air kelapa mengandung 
sekitar 60 mg magnesium, yaitu 14% 
dari DV.
Namun, air kelapa bukanlah sumber 
kalsium atau magnesium yang 
terkonsentrasi, sehingga tubuh perlu 
menyerap nutrisi ini dari sumber lain 
juga.

kalsium dan kalium ke dalam otot, dan 
juga membantu produksi energi dan 
fungsi organ. 

Selain itu, sebuah penelitian yang lebih 
tua menemukan bahwa air kelapa dapat 
membantu mengurangi risiko penyakit 
jantung.

Sementara beberapa penelitian selama 
bertahun-tahun telah meneliti 
antioksidan dalam air kelapa, relatif 
sedikit yang melibatkan peserta 
manusia.

Tahukah kamu kalau manfaat air kelapa 
mampu menetralkan stres? 

Dalam sebuah studi tahun 2015 yang 
melibatkan model tikus diabetes, peneliti 
menemukan bahwa air kelapa 
menyebabkan peningkatan kontrol gula 
darah dan pengurangan kadar gula 

Minum air kelapa tanpa pemanis 
sebagai pengganti minuman manis 
dapat membantu penderita diabetes 
mengontrol kadar gula darahnya. 
Namun, air kelapa tanpa pemanis 
mengandung gula alami, jadi seseorang 
mungkin perlu membatasi asupannya.

seseorang tetap harus mengikuti 
rekomendasi diet dari dokter mereka.
5. Antioksidan

4. Untuk kesehatan jantung
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7. Bermanfaat bagi kesehatan ginjal

Menurut sebuah studi tahun 2018 pada 
peserta tanpa batu ginjal, air kelapa 
membantu mereka kehilangan lebih 
banyak sitrat, kalium, dan klorida saat 

darah secara keseluruhan.

Manfaat air kelapa yang terakhir yakni 
bagi ginjal. Minum air kelapa secara 
teratur dapat membantu meningkatkan 
kesehatan ginjal. 

buang air kecil, 
menunjukkan bahwa air kelapa dapat 
membantu melonggarkan batu atau 
mencegahnya terbentuk.
Dalam studi tahun 2021 pada tikus, peneliti 
menemukan manfaat serupa. 
Mereka juga mengutip beberapa temuan 
sebelumnya bahwa air kelapa dapat 
membantu meringankan kerusakan ginjal 
akibat diabetes.

Mengutip Kementerian Kesehatan, 
kadar gula darah normal yaitu kurang 
dari 100 mg/dL. 
Tubuh dalam kondisi normal tersebut 
mampu merespons glukosa dari 
makanan yang masuk ke aliran darah.
Mengutip Self, 

Gula darah tinggi atau disebut juga 
sebagai hiperglikemia terjadi ketika ada 
penumpukan glukosa berlebih dalam 
aliran darah.

Mengutip Self, ketika gula darah naik 
ginjal mulai mencoba untuk 
mengeluarkan lebih banyak gula melalui 
air seni. 

Gula darah tinggi sering kali menjadi 
perhatian orang dengan diabetes. 
Namun, sebenarnya perlu juga menjadi 
perhatian orang yang belum didiagnosis 
diabetes

Tujuan dari kerja hormon insulin yang 
dihasilkan pankreas adalah untuk 
menjaga jumlah glukosa dalam darah 
dalam kisaran yang sehat. 

biasanya saat itu terjadi pankreas akan 
memproduksi insulin dalam jumlah yang 
tepat untuk membantu memindahkan 
glukosa dari alairan darah ke sel-selu 
tubuh.
Kemudian dari sana glukosa akan 
diubah menjadi energi cadangan tubuh.

Namun, ketika jumlah glukosa yang 
masuk dari makanan terlalu tinggi bisa 
terjadi respons yang abnormal dan 
memunculkan ciri-ciri sebagai berikut:
1. Sering kencing

Mungkin ada banyak orang yang tidak 
menyadari memiliki gula darah tinggi.

Saat tubuh mengeluarkan gula, air akan 
dikeluarkan bersamanya, ucap Ahli 

Tanda - Tanda Gula Darah Tinggi

3. Kehausan

Apalagi, asupan makanan yang Anda 
makan sudah jelas mengandung banyak 
karbohidrat.

Alhasil, seseorang dengan gula darah 
naik akan mengalami sering kencing.

2. Kelelahan

Ahli endokrinologi Betul Hatipoglu 
mengatakan gejala ini bisa terjadi bahkan 
pada orang tanpa diabetes ketika ia 
makan berlebihan karbohidrat sederhana, 
seperti gula. 
Jika Anda secara teratur merasa lelah 
tepat setelah makan, artinya ada 
kemungkinan Anda mengalami gula 
darah naik. 

Mengutip Self, merasa lelah tiba-tiba 
mungkin menjadi ciri-ciri awal yang umum 
bahwa gula darah naik. 

Dr. Hatipoglu mengatakan, makan 
karbohidrat tidak ada salahnya, tetapi jika 
mengkonsumsinya berlebihan dan 
mengundah efek kelelahan secara 
konstan, disarankan untuk konsultasi 
kepada dokter.

Mengutip Self, kehausan adalah efek 
berantai yang alami dari sering kecing. 
Deena Adimoolam, 

endokrinologi Betul Hatipoglu.

Mayo Clinic menjelaskan bahwa semakin 
banyak Anda buang air kecil, semakin 
haus Anda. 
Kemudian, semakin banyak Anda minum, 
semakin banyak Anda buang air kecil, 

asisten profesor endokrinologi di Icahn 
School of Medicine di Mount Sinai 
menjelaskan, kehausan terjadi karena 
tubuh Anda mengalami dehidrasi. 
Dehidrasi akan menjadi siklus dari efek 
gula darah naik. 

6. Lebih lapar dari biasanya

Mengutip Everyday Health, neuropati 
diabetik dapat menjadi ciri-ciri gula 
darah naik. 

Namun, efek penglihatn kabur ini 
bersifat sementara dan tidak sama 
dengan kerusakan mata yang dapat 
terjadi dalam jangka panjang pada 
penderita diabetes.

 Tentu saja, sakit kepala bisa menjadi 
tanda dari banyak hal yang berbeda. 
Namun ada baiknya memeriksakan diri, 
jika itu adalah sesuatu yang baru atau 
disertai dengan gejala lain dari gula 

darah naik.�

dan seterusnya.

Gula darah naik dapat membuat 
dehidrasi, maka kondisi juga dapat 
menimbulkan efek sakit kepala.

5. Penglihatan kabur

Anda mengalami penurunan berat 
badan yang tidak disengaja dan itu 
tidak sehat. 

Ciri-ciri gula darah naik lainnya yang 
paling umum terjadi adalah menjadi 
lebih lapar dari biasanya. 

menyebabkan efek kabur pada 
pandangan. 

 Itu karena tubuh Anda tidak 
mendapatkan energi dari glukosa yang 
menumpuk di darah dan tubuh beralih 
menyedot otot dan lemak.
Ketika tubuh mulai memecah otot dan 
lemak untuk menjadi energi, 

7. Kesemutan dan mati rasa

Mengutip Self, ketika ada kelebihan 
gula dalam darah, itu dapat 
mempengaruhi beberapa area tak 
terduga di tubuh, seperti mata. 

Mengutip Everyday Health, gejala ini 
juga disebut polifagia.

Dr. Hatipoglu mengatakan bahwa pada 
dasarnya, gula yang berlebihan di 
dalam darah bisa terperangkap di lensa 
di tengah mata, 

 Meski Anda makan lebih banyak, berat 
badan justru menyusut.

Itu juga bisa menjadi alasan dari 
munculnya rasa kelelahan pada orang 
yang mengalami kenaikan gula darah. 

4. Sakit kepala
Mengutip Self, dehidrasi dari penyebab 
apa pun dapat memicu sakit kepala, 
kata Dr. Hatipoglu. 

dan berubah warna, bisa menjadi ciri-ciri 
gula darah tinggi. Perubahan kulit 
menjadi gelap dan tebal biasanya terjadi 
di bagian:

Neuropati diabetik adalah kerusakan 
saraf, yang bisa muncul dalam bentuk 
kesemutan dan mati rasa yang bisanya 
muncul di tangan dan kaki. Meskipun 
neuropati paling sering terjadi pada 
orang yang telah menderita diabetes 
untuk waktu yang lama, orang dengan 
gula darah tidak terkontrol juga dapat 
mengalaminya.
8. Perubahan kulit
Kulit leher menghitam bisa menjadi salah 
satu gejala atau tanda-tanda diabetes. 
(emedihealth.com)
Kulit leher menghitam bisa menjadi salah 
satu gejala atau tanda-tanda diabetes. 
Mengutip Everyday Health, kulit infeksi, 
kering, gatal, 

Mengutip Self, pada orang yang memiliki 
gula darah tinggi, glukosa akan 
terkandung dalam air liur serta darah 

Mengutip Self, kadar gula darah tinggi 
dapat mempengaruhi sistem peredaran 
darah dalam tubuh.
Dr. Hatipoglu mengatakan gula darah 
tinggi mengganggu aliran darah dan 
kemampuan tubuh untuk menyembuhkan 
dirinya sendiri. 

10. Masalah gigi

-Wajah atau area lainnya.

-Belakang leher

-Ketiak

Resistensi insulin adalah kondisi ketika 
sel-sel tubuh tidak dapat menggunakan 
glukosa dalam darah dengan baik akibat 
adanya gangguan dalam merespons 
insulin.

Goresan, memar, dan luka lainnya lama 
sembuhnya ketika gula darah naik tidak 
terkontrol. 

Menurut Mayo Clinic, luka yang 
membutuhkan waktu lama untuk 
sembuh, sering kali pada kaki, adalah 
ciri-ciri umum dari penurunan sirkulasi 
darah ini.

Gejala ini disebut kelainan pigmentasi 
kulit (acanthosis nigricans), yang bisa 
tanda resistensi insulin. 

9. Cenderung memiliki luka yang lama 
sembuh

-Tangan
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7. Bermanfaat bagi kesehatan ginjal

Menurut sebuah studi tahun 2018 pada 
peserta tanpa batu ginjal, air kelapa 
membantu mereka kehilangan lebih 
banyak sitrat, kalium, dan klorida saat 

darah secara keseluruhan.

Manfaat air kelapa yang terakhir yakni 
bagi ginjal. Minum air kelapa secara 
teratur dapat membantu meningkatkan 
kesehatan ginjal. 

buang air kecil, 
menunjukkan bahwa air kelapa dapat 
membantu melonggarkan batu atau 
mencegahnya terbentuk.
Dalam studi tahun 2021 pada tikus, peneliti 
menemukan manfaat serupa. 
Mereka juga mengutip beberapa temuan 
sebelumnya bahwa air kelapa dapat 
membantu meringankan kerusakan ginjal 
akibat diabetes.

Mengutip Kementerian Kesehatan, 
kadar gula darah normal yaitu kurang 
dari 100 mg/dL. 
Tubuh dalam kondisi normal tersebut 
mampu merespons glukosa dari 
makanan yang masuk ke aliran darah.
Mengutip Self, 

Gula darah tinggi atau disebut juga 
sebagai hiperglikemia terjadi ketika ada 
penumpukan glukosa berlebih dalam 
aliran darah.

Mengutip Self, ketika gula darah naik 
ginjal mulai mencoba untuk 
mengeluarkan lebih banyak gula melalui 
air seni. 

Gula darah tinggi sering kali menjadi 
perhatian orang dengan diabetes. 
Namun, sebenarnya perlu juga menjadi 
perhatian orang yang belum didiagnosis 
diabetes

Tujuan dari kerja hormon insulin yang 
dihasilkan pankreas adalah untuk 
menjaga jumlah glukosa dalam darah 
dalam kisaran yang sehat. 

biasanya saat itu terjadi pankreas akan 
memproduksi insulin dalam jumlah yang 
tepat untuk membantu memindahkan 
glukosa dari alairan darah ke sel-selu 
tubuh.
Kemudian dari sana glukosa akan 
diubah menjadi energi cadangan tubuh.

Namun, ketika jumlah glukosa yang 
masuk dari makanan terlalu tinggi bisa 
terjadi respons yang abnormal dan 
memunculkan ciri-ciri sebagai berikut:
1. Sering kencing

Mungkin ada banyak orang yang tidak 
menyadari memiliki gula darah tinggi.

Saat tubuh mengeluarkan gula, air akan 
dikeluarkan bersamanya, ucap Ahli 

Tanda - Tanda Gula Darah Tinggi

3. Kehausan

Apalagi, asupan makanan yang Anda 
makan sudah jelas mengandung banyak 
karbohidrat.

Alhasil, seseorang dengan gula darah 
naik akan mengalami sering kencing.

2. Kelelahan

Ahli endokrinologi Betul Hatipoglu 
mengatakan gejala ini bisa terjadi bahkan 
pada orang tanpa diabetes ketika ia 
makan berlebihan karbohidrat sederhana, 
seperti gula. 
Jika Anda secara teratur merasa lelah 
tepat setelah makan, artinya ada 
kemungkinan Anda mengalami gula 
darah naik. 

Mengutip Self, merasa lelah tiba-tiba 
mungkin menjadi ciri-ciri awal yang umum 
bahwa gula darah naik. 

Dr. Hatipoglu mengatakan, makan 
karbohidrat tidak ada salahnya, tetapi jika 
mengkonsumsinya berlebihan dan 
mengundah efek kelelahan secara 
konstan, disarankan untuk konsultasi 
kepada dokter.

Mengutip Self, kehausan adalah efek 
berantai yang alami dari sering kecing. 
Deena Adimoolam, 

endokrinologi Betul Hatipoglu.

Mayo Clinic menjelaskan bahwa semakin 
banyak Anda buang air kecil, semakin 
haus Anda. 
Kemudian, semakin banyak Anda minum, 
semakin banyak Anda buang air kecil, 

asisten profesor endokrinologi di Icahn 
School of Medicine di Mount Sinai 
menjelaskan, kehausan terjadi karena 
tubuh Anda mengalami dehidrasi. 
Dehidrasi akan menjadi siklus dari efek 
gula darah naik. 

6. Lebih lapar dari biasanya

Mengutip Everyday Health, neuropati 
diabetik dapat menjadi ciri-ciri gula 
darah naik. 

Namun, efek penglihatn kabur ini 
bersifat sementara dan tidak sama 
dengan kerusakan mata yang dapat 
terjadi dalam jangka panjang pada 
penderita diabetes.

 Tentu saja, sakit kepala bisa menjadi 
tanda dari banyak hal yang berbeda. 
Namun ada baiknya memeriksakan diri, 
jika itu adalah sesuatu yang baru atau 
disertai dengan gejala lain dari gula 

darah naik.�

dan seterusnya.

Gula darah naik dapat membuat 
dehidrasi, maka kondisi juga dapat 
menimbulkan efek sakit kepala.

5. Penglihatan kabur

Anda mengalami penurunan berat 
badan yang tidak disengaja dan itu 
tidak sehat. 

Ciri-ciri gula darah naik lainnya yang 
paling umum terjadi adalah menjadi 
lebih lapar dari biasanya. 

menyebabkan efek kabur pada 
pandangan. 

 Itu karena tubuh Anda tidak 
mendapatkan energi dari glukosa yang 
menumpuk di darah dan tubuh beralih 
menyedot otot dan lemak.
Ketika tubuh mulai memecah otot dan 
lemak untuk menjadi energi, 

7. Kesemutan dan mati rasa

Mengutip Self, ketika ada kelebihan 
gula dalam darah, itu dapat 
mempengaruhi beberapa area tak 
terduga di tubuh, seperti mata. 

Mengutip Everyday Health, gejala ini 
juga disebut polifagia.

Dr. Hatipoglu mengatakan bahwa pada 
dasarnya, gula yang berlebihan di 
dalam darah bisa terperangkap di lensa 
di tengah mata, 

 Meski Anda makan lebih banyak, berat 
badan justru menyusut.

Itu juga bisa menjadi alasan dari 
munculnya rasa kelelahan pada orang 
yang mengalami kenaikan gula darah. 

4. Sakit kepala
Mengutip Self, dehidrasi dari penyebab 
apa pun dapat memicu sakit kepala, 
kata Dr. Hatipoglu. 

dan berubah warna, bisa menjadi ciri-ciri 
gula darah tinggi. Perubahan kulit 
menjadi gelap dan tebal biasanya terjadi 
di bagian:

Neuropati diabetik adalah kerusakan 
saraf, yang bisa muncul dalam bentuk 
kesemutan dan mati rasa yang bisanya 
muncul di tangan dan kaki. Meskipun 
neuropati paling sering terjadi pada 
orang yang telah menderita diabetes 
untuk waktu yang lama, orang dengan 
gula darah tidak terkontrol juga dapat 
mengalaminya.
8. Perubahan kulit
Kulit leher menghitam bisa menjadi salah 
satu gejala atau tanda-tanda diabetes. 
(emedihealth.com)
Kulit leher menghitam bisa menjadi salah 
satu gejala atau tanda-tanda diabetes. 
Mengutip Everyday Health, kulit infeksi, 
kering, gatal, 

Mengutip Self, pada orang yang memiliki 
gula darah tinggi, glukosa akan 
terkandung dalam air liur serta darah 

Mengutip Self, kadar gula darah tinggi 
dapat mempengaruhi sistem peredaran 
darah dalam tubuh.
Dr. Hatipoglu mengatakan gula darah 
tinggi mengganggu aliran darah dan 
kemampuan tubuh untuk menyembuhkan 
dirinya sendiri. 

10. Masalah gigi

-Wajah atau area lainnya.

-Belakang leher

-Ketiak

Resistensi insulin adalah kondisi ketika 
sel-sel tubuh tidak dapat menggunakan 
glukosa dalam darah dengan baik akibat 
adanya gangguan dalam merespons 
insulin.

Goresan, memar, dan luka lainnya lama 
sembuhnya ketika gula darah naik tidak 
terkontrol. 

Menurut Mayo Clinic, luka yang 
membutuhkan waktu lama untuk 
sembuh, sering kali pada kaki, adalah 
ciri-ciri umum dari penurunan sirkulasi 
darah ini.

Gejala ini disebut kelainan pigmentasi 
kulit (acanthosis nigricans), yang bisa 
tanda resistensi insulin. 

9. Cenderung memiliki luka yang lama 
sembuh

-Tangan
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Hal ini menyebabkan masalah seperti: 

Anda. NIDDK menjelaskan bahwa 
ketika terlalu banyak kadar gulanya, itu 
membantu bakteri berbahaya di mulut 
tumbuh dan bergabung dengan partikel 
makanan untuk membuat plak.

Kerusakan gigi Gigi berlubang Radang 
gusi Penyakit gusi Bau mulut. 
Gusi bengkak, lunak, dan berdarah 
adalah salah satu hal pertama yang 
harus diwaspadai ketika gula darah naik 
sangat tinggi.

Informasi itu pertama kali disampaikan 
Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir. 
Adies menyinggung perilaku hidup 
mewah personel Polri di daerah. 
Bahkan, gaya hidup polisi di tingkat 
kapolres seperti raja-raja kecil.
 Sampai telepon anggota DPR RI saja 
diabaikan oleh anggota polisi sekelas 
perwira menengah.

Anggota DPR ramai-ramai menyentil 
gaya hidup mewah polisi-polisi di 
daerah. 
Sentilan itu langsung dilayangkan 
kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit 
Prabowo dalam rapat dengar pendapat 
bersama Komisi III DPR, Rabu (24/8).

Begitu pula, istri-istrinya pakai tas 
Hermes.

Menurut Adies, perilaku mereka 
berbeda dengan Kapolri dan jenderal-
jenderal lainnya yang bergaya hidup 
biasa saja. 

"Kalau kita lihat dibawah tingkat Dir, 
Kapolres sudah seperti raja-raja kecil di 
daerah, kadang-kadang kita anggota 
Komisi III telepon saja tidak diangkat, 
WA tidak dibalas," kata Adies.
"Perilaku-perilaku seperti ini sudah 
mulai memperlihatkan bahwa barusan 
jadi Kapolres, 

Dia meminta Kapolri menertibkan 
personel Polri tersebut demi 
meningkatkan kembali indeks 
kepercayaan masyarakat.

Dir sudah susah sekali, perilakunya 
sudah luar biasa seperti raja di daerah," 
sambungnya.
Adies melihat, gaya hidup polisi di 
daerah sudah mewah. 
Seperti merokok pakai cerutu hingga 
minum wine. 

"Kita lihat gaya hidup mereka sudah 
mulai pakai cerutu, pasti ada 
cerutu,sudah mulai pakai wine, 

Ketika Kapolri Tahu Tingkah Polisi Daerah

Selain hidup mewah, Anggota Komisi III 

mobilnya juga sudah mewah mewah," 
ujarnya.

Sebab, hal itu membuat masyarakat 
nyinyir dan berpengaruh pada citra Polri.
Kerap Pamer Kemewahan di Media 
Sosial

Meski sejumlah polisi pamer gaya hidup 
berlebihan, Johan menyebut masih ada 
polisi baik di Indonesia. 

"Saya tonton di televisi, ada Kapolsek 
yang membagi makanan tiap hari Jumat. 
Itu kan bagus," ujar dia.

Mantan Juru Bicara Presiden ini juga 
menyinggung istri Kapolres dan Kapolsek 
yang kerap pamer barang mewah di 
media sosial. 

Polisi di Daerah Suka Rekayasa Kasus

Sentilan yang sama disampaikan Anggota 
Komisi III DPR Johan Budi Sapto Pribowo. 
Sejumlah Kapolres hingga Kapolsek mulai 
menikmati hidup mewah. 

"Sekarang saya lihat yang di bawah, 
Kapolres, Kapolsek, mulai menikmati 
hidup hedon," kata Johan Budi.

Jadi kalau bukan Kapolresnya, 
Kapolseknya, istrinya di medsos, pamer 
sepeda harga Rp300 juta dan sebagainya. 
Ini menyakitkan, pak," ucap dia.

Dia mengambil contoh, ada istri Kapolsek 
pamer sepeda senilai Rp300 juta.

"Kalau kita lihat perilakunya istri-istrinya 
pakai tas herpes itu, hermes, itu sudah 
gonta ganti bapak ibu sekalian jadi luar 
biasa," kata Adies.

Seperti yang baru-baru ini disorot media, 
Kapolsek membagikan makanan gratis 
setiap hari Jumat.

Sebenarnya, dia tidak melarang jika 
anggota polisi bergaya hidup mewah. 
Namun setidaknya jangan dipamerkan di 
media sosial. 

Potret hidup mewah itu kerap dipamerkan 
di media sosial.

Dia juga meminta Kapolri agar 
menegakkan hukum tak tumpul ke 
atas. 

Jenderal Sigit sudah mengeluarkan 
aturan polisi hedonis. 

DPR Benny K Harman melaporkan 
kepada Kapolri bahwa polisi-polisi 
daerah suka merekayasa kasus 
hukum. 

"Ketiga tegakkan lah hukum sepetri 
yang menjadi komitmen bapak secara 
adil tanpa pilih kasih. 

Bapak balikkan tajam ke atas ya kalau 
tak bisa tajam ke atas ya mungkin ke 
samping," tutup Benny.

Hal itu sekaligus menepis pesimisme 
publik terhadap kepolisian.

Benny menilai pengawasan internal 
Polri harus diperkuat tanpa ada faksi-
faksi di tubuh korps Bhayangkara. 

Untuk itu, Benny mengatakan 
masalah-masalah ini harus menjadi 
perhatian dari Kapolri.

Menurutnya, bila ada polisi yang 
bergaya hidup mewah bisa diproses 
melalui aturan yang ada.

"Bapak perintahkan sampai tingkat 
kabupaten kota banyak sekali cerita 
rekayasa kasus, mohon maaf saja 
banyak sekali mungkin kesempatan 
lain kita akan membawa 
menyampaikan laporan tentang 
rekayasa kasus," ujar Benny.

Jawaban Kapolri

Kita balikanlah apa yang publik 
katakan selama ini hukum tajam ke 
bawah tumpul ke atas. 

"Jadi memang ini terus dilakukan oleh 
Propam untuk melaksanakan patroli 
setiap hari karena kita juga sering 
mendapatkan masukan terkait masalah-
masalah seperti dan hal hal tersebut 
langsung kami proses," ucapnya.

Sigit menyebut, divisi Propam Polri kerap 
mengawasi gaya hidup polisi. 

“Terkait dengan pola hedonis terima kasih 
kami mendapatkan masukan, sebenarnya 
kami juga sudah mengeluarkan Perkap 
dan juga STR dari Propam terkait 
masalah hedonis ini dan saya kira 
terhadap hal yang seperti ini tolong pak 
kami diinfokan," kata Sigit dalam rapat 
bersama Komisi III.
"Karena memang ini sudah diatur bahwa 
kalau pola-pola ini masih dilakukan, kita 
sudah punya aturannya dan mereka kita 
bisa proses di dalam peraturan kami di 
dalam pelanggaran terhadap ketentuan 
ketentuan yang kita atur," sambungnya.

Dia juga sering mendapat masukan soal 
masalah polisi yang hedon.

Meski begitu, Sigit tidak mungkin 
mengawasi sendiri anak buahnya yang 
hedon. 
Pihaknya butuh masukan dan Informasi 
dari masyarakat mengenai gaya hidup 
mewah polisi. Dia memastikan bakal 
menindaklanjuti laporan masyarakat.
"Dan terima kasih apabila ada laporan-
laporan kami merasa masyarakat bahwa 
mencintai institusi Polri dan ingin agar 
Polri bisa menjadi baik tentunya hal hal 
tersebut yang akan menjadi atensi kami 
ke depan," tutup Sigit. 

KPK Menduga Penyuap Rektor Unila 
Lebih Dari Satu Orang
Lembaga antikorupsi itu 
mengindikasikan bahwa pemberi suap 
kepada Rektor Unila Karomani tidak 
hanya satu orang. 
KPK pun akan mengusut dugaan 
adanya pihak lain yang memberi suap 
kepada Karomani. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
terus mengusut kasus dugaan suap 
yang menjerat Rektor Unila Karomani. 

ia adalah Andi Desfiandi (AD) yang 
merupakan pihak swasta. 
AD sebagai salah satu keluarga calon 
peserta seleksi mahasiswa baru melalui 
jalur mandiri di Unila diduga memberikan 
Rp 150 juta. 

"Secara logika dan konstruksi perkara ini 
tidak mungkin satu orang (penyuap),” kata 
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri 
di kantornya, Jakarta, Kamis (25/8). 
KPK sudah menetapkan seorang pemberi 
suap kepada Karomani sebagai 
tersangka. D

KPK : Penyuap Rektor Unila Lebih Dari Satu
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Hal ini menyebabkan masalah seperti: 

Anda. NIDDK menjelaskan bahwa 
ketika terlalu banyak kadar gulanya, itu 
membantu bakteri berbahaya di mulut 
tumbuh dan bergabung dengan partikel 
makanan untuk membuat plak.

Kerusakan gigi Gigi berlubang Radang 
gusi Penyakit gusi Bau mulut. 
Gusi bengkak, lunak, dan berdarah 
adalah salah satu hal pertama yang 
harus diwaspadai ketika gula darah naik 
sangat tinggi.

Informasi itu pertama kali disampaikan 
Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir. 
Adies menyinggung perilaku hidup 
mewah personel Polri di daerah. 
Bahkan, gaya hidup polisi di tingkat 
kapolres seperti raja-raja kecil.
 Sampai telepon anggota DPR RI saja 
diabaikan oleh anggota polisi sekelas 
perwira menengah.

Anggota DPR ramai-ramai menyentil 
gaya hidup mewah polisi-polisi di 
daerah. 
Sentilan itu langsung dilayangkan 
kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit 
Prabowo dalam rapat dengar pendapat 
bersama Komisi III DPR, Rabu (24/8).

Begitu pula, istri-istrinya pakai tas 
Hermes.

Menurut Adies, perilaku mereka 
berbeda dengan Kapolri dan jenderal-
jenderal lainnya yang bergaya hidup 
biasa saja. 

"Kalau kita lihat dibawah tingkat Dir, 
Kapolres sudah seperti raja-raja kecil di 
daerah, kadang-kadang kita anggota 
Komisi III telepon saja tidak diangkat, 
WA tidak dibalas," kata Adies.
"Perilaku-perilaku seperti ini sudah 
mulai memperlihatkan bahwa barusan 
jadi Kapolres, 

Dia meminta Kapolri menertibkan 
personel Polri tersebut demi 
meningkatkan kembali indeks 
kepercayaan masyarakat.

Dir sudah susah sekali, perilakunya 
sudah luar biasa seperti raja di daerah," 
sambungnya.
Adies melihat, gaya hidup polisi di 
daerah sudah mewah. 
Seperti merokok pakai cerutu hingga 
minum wine. 

"Kita lihat gaya hidup mereka sudah 
mulai pakai cerutu, pasti ada 
cerutu,sudah mulai pakai wine, 

Ketika Kapolri Tahu Tingkah Polisi Daerah

Selain hidup mewah, Anggota Komisi III 

mobilnya juga sudah mewah mewah," 
ujarnya.

Sebab, hal itu membuat masyarakat 
nyinyir dan berpengaruh pada citra Polri.
Kerap Pamer Kemewahan di Media 
Sosial

Meski sejumlah polisi pamer gaya hidup 
berlebihan, Johan menyebut masih ada 
polisi baik di Indonesia. 

"Saya tonton di televisi, ada Kapolsek 
yang membagi makanan tiap hari Jumat. 
Itu kan bagus," ujar dia.

Mantan Juru Bicara Presiden ini juga 
menyinggung istri Kapolres dan Kapolsek 
yang kerap pamer barang mewah di 
media sosial. 

Polisi di Daerah Suka Rekayasa Kasus

Sentilan yang sama disampaikan Anggota 
Komisi III DPR Johan Budi Sapto Pribowo. 
Sejumlah Kapolres hingga Kapolsek mulai 
menikmati hidup mewah. 

"Sekarang saya lihat yang di bawah, 
Kapolres, Kapolsek, mulai menikmati 
hidup hedon," kata Johan Budi.

Jadi kalau bukan Kapolresnya, 
Kapolseknya, istrinya di medsos, pamer 
sepeda harga Rp300 juta dan sebagainya. 
Ini menyakitkan, pak," ucap dia.

Dia mengambil contoh, ada istri Kapolsek 
pamer sepeda senilai Rp300 juta.

"Kalau kita lihat perilakunya istri-istrinya 
pakai tas herpes itu, hermes, itu sudah 
gonta ganti bapak ibu sekalian jadi luar 
biasa," kata Adies.

Seperti yang baru-baru ini disorot media, 
Kapolsek membagikan makanan gratis 
setiap hari Jumat.

Sebenarnya, dia tidak melarang jika 
anggota polisi bergaya hidup mewah. 
Namun setidaknya jangan dipamerkan di 
media sosial. 

Potret hidup mewah itu kerap dipamerkan 
di media sosial.

Dia juga meminta Kapolri agar 
menegakkan hukum tak tumpul ke 
atas. 

Jenderal Sigit sudah mengeluarkan 
aturan polisi hedonis. 

DPR Benny K Harman melaporkan 
kepada Kapolri bahwa polisi-polisi 
daerah suka merekayasa kasus 
hukum. 

"Ketiga tegakkan lah hukum sepetri 
yang menjadi komitmen bapak secara 
adil tanpa pilih kasih. 

Bapak balikkan tajam ke atas ya kalau 
tak bisa tajam ke atas ya mungkin ke 
samping," tutup Benny.

Hal itu sekaligus menepis pesimisme 
publik terhadap kepolisian.

Benny menilai pengawasan internal 
Polri harus diperkuat tanpa ada faksi-
faksi di tubuh korps Bhayangkara. 

Untuk itu, Benny mengatakan 
masalah-masalah ini harus menjadi 
perhatian dari Kapolri.

Menurutnya, bila ada polisi yang 
bergaya hidup mewah bisa diproses 
melalui aturan yang ada.

"Bapak perintahkan sampai tingkat 
kabupaten kota banyak sekali cerita 
rekayasa kasus, mohon maaf saja 
banyak sekali mungkin kesempatan 
lain kita akan membawa 
menyampaikan laporan tentang 
rekayasa kasus," ujar Benny.

Jawaban Kapolri

Kita balikanlah apa yang publik 
katakan selama ini hukum tajam ke 
bawah tumpul ke atas. 

"Jadi memang ini terus dilakukan oleh 
Propam untuk melaksanakan patroli 
setiap hari karena kita juga sering 
mendapatkan masukan terkait masalah-
masalah seperti dan hal hal tersebut 
langsung kami proses," ucapnya.

Sigit menyebut, divisi Propam Polri kerap 
mengawasi gaya hidup polisi. 

“Terkait dengan pola hedonis terima kasih 
kami mendapatkan masukan, sebenarnya 
kami juga sudah mengeluarkan Perkap 
dan juga STR dari Propam terkait 
masalah hedonis ini dan saya kira 
terhadap hal yang seperti ini tolong pak 
kami diinfokan," kata Sigit dalam rapat 
bersama Komisi III.
"Karena memang ini sudah diatur bahwa 
kalau pola-pola ini masih dilakukan, kita 
sudah punya aturannya dan mereka kita 
bisa proses di dalam peraturan kami di 
dalam pelanggaran terhadap ketentuan 
ketentuan yang kita atur," sambungnya.

Dia juga sering mendapat masukan soal 
masalah polisi yang hedon.

Meski begitu, Sigit tidak mungkin 
mengawasi sendiri anak buahnya yang 
hedon. 
Pihaknya butuh masukan dan Informasi 
dari masyarakat mengenai gaya hidup 
mewah polisi. Dia memastikan bakal 
menindaklanjuti laporan masyarakat.
"Dan terima kasih apabila ada laporan-
laporan kami merasa masyarakat bahwa 
mencintai institusi Polri dan ingin agar 
Polri bisa menjadi baik tentunya hal hal 
tersebut yang akan menjadi atensi kami 
ke depan," tutup Sigit. 

KPK Menduga Penyuap Rektor Unila 
Lebih Dari Satu Orang
Lembaga antikorupsi itu 
mengindikasikan bahwa pemberi suap 
kepada Rektor Unila Karomani tidak 
hanya satu orang. 
KPK pun akan mengusut dugaan 
adanya pihak lain yang memberi suap 
kepada Karomani. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
terus mengusut kasus dugaan suap 
yang menjerat Rektor Unila Karomani. 

ia adalah Andi Desfiandi (AD) yang 
merupakan pihak swasta. 
AD sebagai salah satu keluarga calon 
peserta seleksi mahasiswa baru melalui 
jalur mandiri di Unila diduga memberikan 
Rp 150 juta. 

"Secara logika dan konstruksi perkara ini 
tidak mungkin satu orang (penyuap),” kata 
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri 
di kantornya, Jakarta, Kamis (25/8). 
KPK sudah menetapkan seorang pemberi 
suap kepada Karomani sebagai 
tersangka. D

KPK : Penyuap Rektor Unila Lebih Dari Satu
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Selain itu, KPK juga telah mengamankan 
uang tunai sekitar Rp 2,5 miliar dari 
penggeledahan di rumah KRM dan 
pihak-pihak lain yang terkait kasus.

Tiga tersangka selaku penerima suap 
ialah Karomani (KRM), Wakil Rektor I 
Bidang Akademik Unila Heryandi (HY), 
dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri 
(MB). 

KPK bakal mengusut terhadap pihak 
lainnya yang diduga memberi suap 
kepada KRM. "Oleh karena itu, nanti 
tunggu. Kami harap bersabar karena 
setiap pengembangannya pasti kami 
akan sampaikan, kami publikasikan 
sebagai bentuk transparansi kerja-kerja 
KPK," ucap Ali Fikri.
KPK telah menetapkan empat tersangka 
kasus suap penerimaan mahasiswa baru 
di Unila. 

Ali Fikri menjelaskan bahwa barang bukti 
yang telah ditunjukkan dari kegiatan 
tangkap tangan terhadap Karomani dan 
kawan-kawan hampir Rp 5 miliar. 

"Kalau hari ini bertambah Rp 2,5 miliar 
berarti ada Rp 7,5 miliar yang kemudian 
indikasi adanya penerimaan di dalam 
suap jalur mandiri ini," tuturnya.

Sebab, anggota keluarganya tersebut 
dinyatakan lulus atas bantuan Karomani

Tersangka pemberi suap adalah Andi 
Desfiandi (AD).
Dalam konstruksi perkara, KPK 
menyebut KRM yang menjabat Rektor 
Unila periode 2020-2024, memiliki 
wewenang terkait mekanisme Seleksi 
Mandiri Masuk Universitas Lampung 
(Simanila) Tahun Akademik 2022.

Selama proses Simanila berjalan, KPK 
menduga KRM aktif terlibat langsung 
dalam menentukan kelulusan dengan 
memerintahkan HY, Kepala Biro 
Perencanaan dan Hubungan Masyarakat 
Unila Budi Sutomo, dan MB untuk 
menyeleksi secara "personal" terkait 
kesanggupan orang tua mahasiswa.
Apabila ingin dinyatakan lulus maka 
calon mahasiswa dapat "dibantu" dengan 
menyerahkan sejumlah uang, selain 
uang resmi yang dibayarkan sesuai 
mekanisme yang ditentukan ke pihak 
universitas.
Selain itu, KRM juga diduga memberikan 
peran dan tugas khusus bagi HY, MB, 
dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan 
sejumlah uang yang disepakati dengan 
pihak orang tua calon mahasiswa baru. 
Besaran uang itu jumlahnya bervariasi 
mulai dari Rp 100 juta sampai Rp 350 
juta untuk setiap orang tua peserta 
seleksi yang ingin diluluskan.
Seluruh uang yang dikumpulkan KRM 
melalui Mualimin dari orang tua calon 
mahasiswa itu berjumlah Rp 603 juta dan 
telah digunakan untuk keperluan pribadi 
KRM sekitar Rp 575 juta.

Uang tersebut telah dialihkan dalam 
bentuk menjadi tabungan deposito, 

KPK juga menemukan adanya sejumlah 
uang yang diterima KRM melalui Budi 
Sutomo dan MB yang berasal dari pihak 
orang tua calon mahasiswa yang 
diluluskan KRM atas perintah KRM.

emas batangan, dan masih tersimpan 
dalam bentuk uang tunai dengan total 
seluruhnya sekitar Rp 4,4 miliar.

Pencopotan itu sebelumnya diputuskan 
dalam Sidang Paripurna ke-2 DPD 
Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-
2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, 

Fadel mengaku datang untuk 
berdiskusi dengan polisi terkait 
pencopotannya sebagai Wakil Ketua 
MPR dari unsur DPD. 

Anggota DPD Fadel Muhammad 
menyambangi gedung Bareskrim Polri, 
Jakarta Selatan. Fadel datang ditemani 
kuasa hukumnya, Elza Syarief. Saya bersama penasihat hukum saya ibu 

Elza menyampaikan laporan ke polisi 
tentang permasalahan di Dewan 
Perwakilan Daerah yang kita alami dan 
beberapa hari yang lalu," kata Fadel 
kepada wartawan di gedung Bareskrim 
Polri, Jakarta Selatan, Rabu (24/8).
Fadel mengaku dengan Ketua DPD 
LaNyalla Mahmud Mattalitti belakangan 

Jakarta, Kamis (18/8).
"Saya Fadel Muhammad, saat ini 
bertugas sebagai Wakil Ketua MPR. 

Fadel Muhamad Dicopot 

kerap berbeda pandangan. Salah 
satunya terkait pencalonan LaNyalla 
sebagai capres.

sering rapat membahas hal-hal 
tersebut. J
adi, sering berbeda pendapat 
mengenai hal-hal atau langkah-
langkah yang dibuat," kata Fadel.

Dia ingin bikin sesuatu yang protes 
terhadap pemerintah, bikin Undang-
Undang kembali. 

"Banyak hal saya dalam keseharian 
akhir-akhir ini berbeda pandangan 
dengan saudara Ketua DPD, dan 
terasa betul perbedaan-perbedaan itu. 
Karena saya bersama teman-teman di 
MPR, 

"Misalnya dia harus memaksakan ingin 
jadi calon presiden. 

Sementara itu, Elza Syarief 
menjelaskan, pencopotan kliennya 
sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD 
berawal dari mosi tidak percaya yang 
awalnya berjumlah 91 anggota DPD 
menjadi 97 tanda tangan. 

Hal-hal yang sebenarnya sudah 
dimunculkan di YouTube-nya yang 
sebenarnya kontroversial," imbuh dia.

Jadi, kita tapi laporan sudah kita 
masukan dan kita semua sudah 
menjelaskan secara kronologis," ujar 
Elza.

Namun untuk laporan disebutnya 
belum dikeluarkan oleh polisi. Oleh 
karena itu, pihaknya masih melakukan 
diskusi dengan pihak kepolisian.

seperti di Polda atau lain. 
 Mabes biasa dibahas dan mereka 
akan diskusi, baru kita bisa bikin 
laporan. 

"Dan juga tindakan-tindakan ini yang 
sifatnya kami pikirkan, kami rasakan ini 
menyakitkan perasaan. 

Terkait dengan laporan ini, Elza belum 
menyebutkan siapa saja yang menjadi 
terlapor. Kendati demikian, pencopotan 
ini dikatakannya menyakiti perasaan 
kliennya.

Harkat dan martabat seorang pejabat 
tinggi, lembaga tinggi negara yang 
seharusnya secara baik, polite, untuk 
tidak bersifat arogan dan kasar. 

"Memang kalau di Mabes tidak bisa 
langsung jadi LP, 

diputuskan bahwa mosi tidak percaya 
akan diteruskan ke Badan Kehormatan 
dan kelompok DPD RI," tutur LaNyalla, 
dikutip dari siaran pers, Jumat (19/8).

Keputusan itu diambil dalam Sidang 
Paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I 
Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 
(18/8).
Agenda sidang paripurna itu adalah 
tindak lanjut penyampaian mosi tidak 
percaya oleh mayoritas anggota DPD RI. 
Mereka meminta Fadel Muhammad 
ditarik dari jabatan wakil ketua MPR dari 
unsur DPD RI.

Dicopot Sebagai Pimpinan MPR

"Dalam Sidang Paripurna ke-13 DPD RI 
Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-
2022, 

Sidang paripurna mengambil keputusan 
siapa yang menggantikan Fadel di posisi 
pimpinan MPR RI.

Sebelumnya, Fadel Muhammad diganti 
sebagai wakil ketua MPR RI dari unsur 
DPD. 

Nah, inilah yang telah kami alami dan 
kita melakukan suatu protes," tutupnya.

Mosi tidak percaya itu awalnya 
ditandatangani 91 anggota DPD RI, 
bertambah menjadi 97 tanda tangan.

"DPD RI pada sidang kali ini 
menyepakati penarikan tersebut. Untuk 
itu dalam sidang kali ini kita perlu 
melakukan pemilihan Wakil Ketua MPR 
utusan DPD RI untuk mengisi 
kekosongan posisi tersebut," ujar 
LaNyalla.

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057
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Selain itu, KPK juga telah mengamankan 
uang tunai sekitar Rp 2,5 miliar dari 
penggeledahan di rumah KRM dan 
pihak-pihak lain yang terkait kasus.

Tiga tersangka selaku penerima suap 
ialah Karomani (KRM), Wakil Rektor I 
Bidang Akademik Unila Heryandi (HY), 
dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri 
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KPK bakal mengusut terhadap pihak 
lainnya yang diduga memberi suap 
kepada KRM. "Oleh karena itu, nanti 
tunggu. Kami harap bersabar karena 
setiap pengembangannya pasti kami 
akan sampaikan, kami publikasikan 
sebagai bentuk transparansi kerja-kerja 
KPK," ucap Ali Fikri.
KPK telah menetapkan empat tersangka 
kasus suap penerimaan mahasiswa baru 
di Unila. 

Ali Fikri menjelaskan bahwa barang bukti 
yang telah ditunjukkan dari kegiatan 
tangkap tangan terhadap Karomani dan 
kawan-kawan hampir Rp 5 miliar. 

"Kalau hari ini bertambah Rp 2,5 miliar 
berarti ada Rp 7,5 miliar yang kemudian 
indikasi adanya penerimaan di dalam 
suap jalur mandiri ini," tuturnya.

Sebab, anggota keluarganya tersebut 
dinyatakan lulus atas bantuan Karomani

Tersangka pemberi suap adalah Andi 
Desfiandi (AD).
Dalam konstruksi perkara, KPK 
menyebut KRM yang menjabat Rektor 
Unila periode 2020-2024, memiliki 
wewenang terkait mekanisme Seleksi 
Mandiri Masuk Universitas Lampung 
(Simanila) Tahun Akademik 2022.

Selama proses Simanila berjalan, KPK 
menduga KRM aktif terlibat langsung 
dalam menentukan kelulusan dengan 
memerintahkan HY, Kepala Biro 
Perencanaan dan Hubungan Masyarakat 
Unila Budi Sutomo, dan MB untuk 
menyeleksi secara "personal" terkait 
kesanggupan orang tua mahasiswa.
Apabila ingin dinyatakan lulus maka 
calon mahasiswa dapat "dibantu" dengan 
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uang resmi yang dibayarkan sesuai 
mekanisme yang ditentukan ke pihak 
universitas.
Selain itu, KRM juga diduga memberikan 
peran dan tugas khusus bagi HY, MB, 
dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan 
sejumlah uang yang disepakati dengan 
pihak orang tua calon mahasiswa baru. 
Besaran uang itu jumlahnya bervariasi 
mulai dari Rp 100 juta sampai Rp 350 
juta untuk setiap orang tua peserta 
seleksi yang ingin diluluskan.
Seluruh uang yang dikumpulkan KRM 
melalui Mualimin dari orang tua calon 
mahasiswa itu berjumlah Rp 603 juta dan 
telah digunakan untuk keperluan pribadi 
KRM sekitar Rp 575 juta.

Uang tersebut telah dialihkan dalam 
bentuk menjadi tabungan deposito, 

KPK juga menemukan adanya sejumlah 
uang yang diterima KRM melalui Budi 
Sutomo dan MB yang berasal dari pihak 
orang tua calon mahasiswa yang 
diluluskan KRM atas perintah KRM.
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Fadel Muhamad Dicopot 
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tersebut. J
adi, sering berbeda pendapat 
mengenai hal-hal atau langkah-
langkah yang dibuat," kata Fadel.

Dia ingin bikin sesuatu yang protes 
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"Banyak hal saya dalam keseharian 
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terasa betul perbedaan-perbedaan itu. 
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"Misalnya dia harus memaksakan ingin 
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sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD 
berawal dari mosi tidak percaya yang 
awalnya berjumlah 91 anggota DPD 
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Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

Contact: 267 - 809 - 6268
215 - 939 - 3636

Biografi Tokoh Dunia

Tanah Air

Hub : 267 - 235 - 3359 

Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

Claudia : 908 - 510 - 6840
Steven : 267 - 303 - 1094

Bukti Lurah Lebih Pintar Dari Gubernur Jakarta

Internasional

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

Ini menjadi kali ketiga kunjungan 
delegasi AS ke Taiwan di bulan ini, lapor 
Reuters.
China sebelumnya telah meluncurkan 
latihan militer di dekat Taiwan sebagai 
respons atas kunjungan Ketua DPR AS 
Nancy Pelosi awal Agustus ini.

 Rombongan anggota parlemen 
Amerika Serikat (AS) dikabarkan akan 
tiba di Taiwan pada Kamis (25/8/2022) 
malam waktu setempat.

Kementerian Luar Negeri pun menolak 

Rombongan pejabat AS ini dijadwalkan 
bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai 
Ing-wen pada Jumat (26/8/2022).

Dikatakan bahwa rombongan ini akan 
tiba dengan pesawat militer AS di 
bandara Songshan, Taipei.

Agency, tidak menyebutkan nama-nama 
anggota parlemen AS yang datang 
pada Kamis ini.

Kementerian Luar Negeri Taiwan 
mengatakan dalam sebuah pernyataan 
bahwa "tamu penting" akan tiba setelah 
pukul 11   malam di bandara Songshan.
Belum ada rincian lebih lanjut mengenai 
kabar ini.

Rombongan Parlemen AS Kembali Kunjungi Taiwan

memberikan komentar lain.

Di tengah situasi yang memanas, lima 
anggota parlemen AS datang ke Taiwan.
Kedatangan mereka terjadi sepekan 
setelah kunjungan Pelosi.

Pemerintah Taiwan mengatakan Republik 
Rakyat China tidak pernah memerintah 
pulau itu dan tidak memiliki hak untuk 
mengklaimnya.

Kunjungan Pelosi beberapa minggu lalu 
membuat berang China.

Amerika Serikat tidak memiliki hubungan 
diplomatik formal dengan Taiwan, tetapi 
terikat oleh hukum untuk menyediakan 
pulau itu sarana untuk mempertahankan 
diri.

Beijing kemudian menggelar latihan militer 
sekaligus uji coba rudal balistik di Taipei 
untuk pertama kalinya.

China tidak pernah mengesampingkan 
penggunaan kekuatan untuk membawa 
Taiwan di bawah kendalinya.

Hal ini ditanggapi Beijing dengan 
melakukan lebih banyak latihan di dekat 
Taiwan.

Kedutaan AS secara de facto di Taipei 
juga bungkam mengenai kabar ini.

Semua orang di dalamnya tewas, 

Vanessa Bryant memenangkan gugatan 
terkait penyebaran foto jasad suaminya 
dari kecelakaan helikopter yang 
menewaskan suaminya di Calabasas, 
California pada awal Januari 2020.

Perjalanan dilakukan pria 41 tahun itu 
untuk menghadiri turnamen bola basket 
remaja di pinggiran utara Los Angeles.

Kecelakaan yang menimpa pemain 
basket Amerika Serikat, Kobe Bryant 
kembali menjadi sorotan.

Kobe Bryant dan delapan orang lainnya 
terbang dari Orange County pada 
Minggu pagi.

Itu setelah istri Kobe Bryant, 

Kecelakaan yang dialami Kobe Bryant 
terjadi setelah pilot helikopter 
mengalami disorientasi di awan.

termasuk Bryant, bintang Los Angeles 
Lakers yang popularitasnya di California 
Selatan jauh melampaui capaiannya di 
turnamen bola basket AS.

Vanessa Bryant atas penyebaran foto 
jasad dari kecelakaan helikopter yang 
menewaskan suaminya, Kobe Bryant, dan 
putrinya, Gianna, bersama dengan tujuh 
orang lainnya.

Saat berita tentang kecelakaan itu dan 
identitas para korban menyebar ke 
seluruh dunia, 
petugas penegak hukum, penyelidik, 
jurnalis, dan penggemar Bryant menuju ke 
lokasi kecelakaan yang ekstrem.
Juri mengabulkan gugatan 16 juta dollar 
AS (Rp 237 Miliar) 

Putusan juri dikeluarkan setelah 
persidangan yang berlangsung hampir 

Foto tersebut kemudian dibagikan di 
antara deputi sheriff dan petugas 
pemadam kebakaran.

Laporan tersebut mengatakan bahwa 

dari jasad manusia di lokasi 
kecelakaan.

Chris Chester, yang istrinya Sarah (45 
tahun), dan putrinya Payton (13 tahun) 
termasuk di antara mereka yang tewas 
dalam kecelakaan itu dan yang 
bergabung dalam gugatan itu, 
dianugerahi 15 juta dollar AS (Rp 222 
miliar).

 tuduhan Istri Bryant dalam gugatannya 
mengatakan pada jam-jam pertama 
setelah kecelakaan itu, petugas 
pemadam kebakaran Los Angeles 
County dan deputi sheriff diizinkan 
untuk mengambil foto close-up, yang 
dinilai tidak perlu, 

Vanessa Bryant mengatakan beberapa 
hari setelah peringatan publik yang 
emosional untuk pria yang dinikahinya 
selama hampir dua dekade, dua 
diberitahu tentang laporan Los Angeles 
Times.

dua minggu yang dalam beberapa hal 
menjadi tontonan hukum yang khas 
selebritis Los Angeles.

Gambar-gambar yang diambil termasuk 
jasad Kobe dan Gianna Bryant.

Di pengadilan, ‘

New York Times mewartakan pada 
Rabu (14/8/2022)

Istri Kobe Menang Gugatan di Pengadilan

salah satu deputi, Joey Cruz, telah 
menunjukkan foto kepada seorang 
bartender dan penjaga bar lainnya, yang 
kemudian mengajukan keluhan ke 
departemen sheriff.
Saya merasa seperti ingin berlari menjauh 
dan berteriak. Tapi aku 
idak bisa melarikan diri. 
Aku tidak bisa lepas dari tubuhku, kata 
Istri Bryant itu saat bersaksi di 
pengadilan.

Vanessa Bryant dan Chester meminta 
ganti rugi atas tekanan emosional yang 
disebabkan oleh kekhawatiran bahwa 
foto-foto itu dapat muncul secara publik di 
internet kapan saja.

Wanita lain, kerabat dari beberapa korban 
kecelakaan, bersaksi bahwa seorang 
pejabat Pemadam Kebakaran 
menunjukkan beberapa foto di sebuah 
gala di mana staf komunikasi menerima 
penghargaan.

untuk menghapus gambar setelah 
penyelidikan dimulai sama dengan 
penghancuran bukti dan upaya menutup-
nutupi.

Bryant menuduh county lalai dan 
melanggar hak konstitusionalnya atas 
privasi.
Sementara pengacaranya berpendapat 
bahwa perintah dari Departemen 
Pemadam Kebakaran dan pejabat 
Departemen Sheriff, 

Dalam gugatan itu, 

Sebelum mengetahui daerah mana saja 
yang menerapkan program pemutihan 
pajak kendaraan. 

Jadi, pemutihan pajak kendaraan ini 
adalah program pemerintah daerah 
yang tujuanan untuk menghapus denda 

masih ada beberapa daerah yang 
menerapkan program ini di tahun 2022. 
Adapun beberapa daerah dengan 
pemutihan pajak kendaraan 2022.

Mari simak terlebih dulu mengenai apa 
itu pemutihan pajak kendaraan.

Bagi yang telat bayar pajak kendaraan, 
para wajib pajak bisa melakukan 
pemutihan pajak kendaraan. 
Pasalnya, 

administrasi keterlambatan bagi para 
wajib pajak yang terlambat bayar pajak.
Karena umumnya yang mengeluarkan 
kebijakan ini adalah pemerintah daerah, 
maka aturan maupun persyaratan 
pemutihan pajak kendaraan pada setiap 
daerah berbeda-beda,
 termasuk untuk BBNKB (Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor).
Lantas, daerah mana saja yang masih 
menerapkan program pemutihan pajak 
kendaraan di tahun 2022? 

1. Jawa Timur

Merangkum dari berbagai sumber, berikut 
ini beberpa aerah dengan pemutihan 
pajak kendaraan 2022.

Pemutihan Pajak Kendaraan 2022
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Ini menjadi kali ketiga kunjungan 
delegasi AS ke Taiwan di bulan ini, lapor 
Reuters.
China sebelumnya telah meluncurkan 
latihan militer di dekat Taiwan sebagai 
respons atas kunjungan Ketua DPR AS 
Nancy Pelosi awal Agustus ini.

 Rombongan anggota parlemen 
Amerika Serikat (AS) dikabarkan akan 
tiba di Taiwan pada Kamis (25/8/2022) 
malam waktu setempat.

Kementerian Luar Negeri pun menolak 

Rombongan pejabat AS ini dijadwalkan 
bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai 
Ing-wen pada Jumat (26/8/2022).

Dikatakan bahwa rombongan ini akan 
tiba dengan pesawat militer AS di 
bandara Songshan, Taipei.

Agency, tidak menyebutkan nama-nama 
anggota parlemen AS yang datang 
pada Kamis ini.

Kementerian Luar Negeri Taiwan 
mengatakan dalam sebuah pernyataan 
bahwa "tamu penting" akan tiba setelah 
pukul 11   malam di bandara Songshan.
Belum ada rincian lebih lanjut mengenai 
kabar ini.

Rombongan Parlemen AS Kembali Kunjungi Taiwan

memberikan komentar lain.

Di tengah situasi yang memanas, lima 
anggota parlemen AS datang ke Taiwan.
Kedatangan mereka terjadi sepekan 
setelah kunjungan Pelosi.

Pemerintah Taiwan mengatakan Republik 
Rakyat China tidak pernah memerintah 
pulau itu dan tidak memiliki hak untuk 
mengklaimnya.

Kunjungan Pelosi beberapa minggu lalu 
membuat berang China.

Amerika Serikat tidak memiliki hubungan 
diplomatik formal dengan Taiwan, tetapi 
terikat oleh hukum untuk menyediakan 
pulau itu sarana untuk mempertahankan 
diri.

Beijing kemudian menggelar latihan militer 
sekaligus uji coba rudal balistik di Taipei 
untuk pertama kalinya.

China tidak pernah mengesampingkan 
penggunaan kekuatan untuk membawa 
Taiwan di bawah kendalinya.

Hal ini ditanggapi Beijing dengan 
melakukan lebih banyak latihan di dekat 
Taiwan.

Kedutaan AS secara de facto di Taipei 
juga bungkam mengenai kabar ini.

Semua orang di dalamnya tewas, 

Vanessa Bryant memenangkan gugatan 
terkait penyebaran foto jasad suaminya 
dari kecelakaan helikopter yang 
menewaskan suaminya di Calabasas, 
California pada awal Januari 2020.

Perjalanan dilakukan pria 41 tahun itu 
untuk menghadiri turnamen bola basket 
remaja di pinggiran utara Los Angeles.

Kecelakaan yang menimpa pemain 
basket Amerika Serikat, Kobe Bryant 
kembali menjadi sorotan.

Kobe Bryant dan delapan orang lainnya 
terbang dari Orange County pada 
Minggu pagi.

Itu setelah istri Kobe Bryant, 

Kecelakaan yang dialami Kobe Bryant 
terjadi setelah pilot helikopter 
mengalami disorientasi di awan.

termasuk Bryant, bintang Los Angeles 
Lakers yang popularitasnya di California 
Selatan jauh melampaui capaiannya di 
turnamen bola basket AS.

Vanessa Bryant atas penyebaran foto 
jasad dari kecelakaan helikopter yang 
menewaskan suaminya, Kobe Bryant, dan 
putrinya, Gianna, bersama dengan tujuh 
orang lainnya.

Saat berita tentang kecelakaan itu dan 
identitas para korban menyebar ke 
seluruh dunia, 
petugas penegak hukum, penyelidik, 
jurnalis, dan penggemar Bryant menuju ke 
lokasi kecelakaan yang ekstrem.
Juri mengabulkan gugatan 16 juta dollar 
AS (Rp 237 Miliar) 

Putusan juri dikeluarkan setelah 
persidangan yang berlangsung hampir 

Foto tersebut kemudian dibagikan di 
antara deputi sheriff dan petugas 
pemadam kebakaran.

Laporan tersebut mengatakan bahwa 

dari jasad manusia di lokasi 
kecelakaan.

Chris Chester, yang istrinya Sarah (45 
tahun), dan putrinya Payton (13 tahun) 
termasuk di antara mereka yang tewas 
dalam kecelakaan itu dan yang 
bergabung dalam gugatan itu, 
dianugerahi 15 juta dollar AS (Rp 222 
miliar).

 tuduhan Istri Bryant dalam gugatannya 
mengatakan pada jam-jam pertama 
setelah kecelakaan itu, petugas 
pemadam kebakaran Los Angeles 
County dan deputi sheriff diizinkan 
untuk mengambil foto close-up, yang 
dinilai tidak perlu, 

Vanessa Bryant mengatakan beberapa 
hari setelah peringatan publik yang 
emosional untuk pria yang dinikahinya 
selama hampir dua dekade, dua 
diberitahu tentang laporan Los Angeles 
Times.

dua minggu yang dalam beberapa hal 
menjadi tontonan hukum yang khas 
selebritis Los Angeles.

Gambar-gambar yang diambil termasuk 
jasad Kobe dan Gianna Bryant.

Di pengadilan, ‘

New York Times mewartakan pada 
Rabu (14/8/2022)

Istri Kobe Menang Gugatan di Pengadilan

salah satu deputi, Joey Cruz, telah 
menunjukkan foto kepada seorang 
bartender dan penjaga bar lainnya, yang 
kemudian mengajukan keluhan ke 
departemen sheriff.
Saya merasa seperti ingin berlari menjauh 
dan berteriak. Tapi aku 
idak bisa melarikan diri. 
Aku tidak bisa lepas dari tubuhku, kata 
Istri Bryant itu saat bersaksi di 
pengadilan.

Vanessa Bryant dan Chester meminta 
ganti rugi atas tekanan emosional yang 
disebabkan oleh kekhawatiran bahwa 
foto-foto itu dapat muncul secara publik di 
internet kapan saja.

Wanita lain, kerabat dari beberapa korban 
kecelakaan, bersaksi bahwa seorang 
pejabat Pemadam Kebakaran 
menunjukkan beberapa foto di sebuah 
gala di mana staf komunikasi menerima 
penghargaan.

untuk menghapus gambar setelah 
penyelidikan dimulai sama dengan 
penghancuran bukti dan upaya menutup-
nutupi.

Bryant menuduh county lalai dan 
melanggar hak konstitusionalnya atas 
privasi.
Sementara pengacaranya berpendapat 
bahwa perintah dari Departemen 
Pemadam Kebakaran dan pejabat 
Departemen Sheriff, 

Dalam gugatan itu, 

Sebelum mengetahui daerah mana saja 
yang menerapkan program pemutihan 
pajak kendaraan. 

Jadi, pemutihan pajak kendaraan ini 
adalah program pemerintah daerah 
yang tujuanan untuk menghapus denda 

masih ada beberapa daerah yang 
menerapkan program ini di tahun 2022. 
Adapun beberapa daerah dengan 
pemutihan pajak kendaraan 2022.

Mari simak terlebih dulu mengenai apa 
itu pemutihan pajak kendaraan.

Bagi yang telat bayar pajak kendaraan, 
para wajib pajak bisa melakukan 
pemutihan pajak kendaraan. 
Pasalnya, 

administrasi keterlambatan bagi para 
wajib pajak yang terlambat bayar pajak.
Karena umumnya yang mengeluarkan 
kebijakan ini adalah pemerintah daerah, 
maka aturan maupun persyaratan 
pemutihan pajak kendaraan pada setiap 
daerah berbeda-beda,
 termasuk untuk BBNKB (Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor).
Lantas, daerah mana saja yang masih 
menerapkan program pemutihan pajak 
kendaraan di tahun 2022? 

1. Jawa Timur

Merangkum dari berbagai sumber, berikut 
ini beberpa aerah dengan pemutihan 
pajak kendaraan 2022.

Pemutihan Pajak Kendaraan 2022
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Daerah Jawa Timur telah menerapkan 
program pemutihan pajak kendaraan 
motor sejak 1 April sampai 30 Juni 
2022. Namun kemudian diperpanjang 
hingga 30 September 2022 oleh 
Khofifah Indar Parawansa selaku 
Gubernur Jawa Timur.
Pemutihan pajak kendaraan wilayah 
Jawa Timur ini meliputi pemutihan 
denda administrasi BBNKB dan PKB. 
Selain itu, ada juga pembebasan BBN 
(bea balik nama) kedua dan 
seterusnya.
2. Jawa Barat

bebas Tunggakan PKB untuk Tahun ke-
5, Ada diiskon pajak kendaraan motor, 
dan 

Adapun prgram penghapusan BBNKB 
II ini dapat dimanfaatkan oleh para 
pengguna kendaraan yang ingin 
melakukan balik nama penyerahan 
kedua maupun seterusnya. Sedangkan 
penghapusan tunggakan PKB pada 
tahun ke-5 ini diberikan pada pemilik 
kendaraan yang memiliki tunggakan  
lebih dari 5 tahun.

Program pemutihan pajak kendaraan di 
Jawa Barat juga masih diberlakukan. 
Program pemutihan pajak kendaraan 
ini berlangsung sejak 1 juli 2022 
sampai 31 Agustus 2022. 

4. Kalimantan Utara

bebas Denda PKB, 

Program pemutihan pajak kendaraan di 
Bali berupa penghapusan bunga 
maupun denda bayar BBNKB II dan 
PKB.

Kalimantan Utara juga menerapkan 
program pemutihan pajak kendaraan. 
Program pemutihan ini  berlaku eejak 1 
April sampai 30 September 2022. 

Berikut ini beberapa program 
pemutihan pajak kendaraan di Jawa 
Barat meliputi: 

bebas BBNKB II,

3. Bali

diskon BBNKB I

Adapun program ini berdasarkan 
Peraturan Gubernur Bali No 63 Th 
2021 serta Peraturan Gubernur Bali No 
42 Th 2022.

Bali juga menerapkan program 
pemutihan kendaraan sejak 4 April 
2022 sampai 31 Agustus 2022. 

Sesuai Peraturan Gubernur NTB No 74 
Th  2022 mengenai 'Insentif pajak 
kendaraan bermotor', Nusa Tenggara 
Barat (NTB) juga menerapkan program 
pemutihan pajak kendaraan. 

7. Sumatera Selatan

Kalimantan Tengah juga menerapkan 
program Pemutihan Pajak Kendaraan 
seperti yang tercantum pada akun 
instagram resmi Sekretariat Daerah 
provinsi 
Kalteng@sekretariaat.daerah.kalteng. 
Hanya saja program hanya berlangsung 
sejak 17 Mei sampai 17 Agustus 2022.

Adapun program pemutihan ini berupa 
penghapusan denda administratif PKB, 
BBNKB tahun berjalan, dan PKB tahun 
sebelumnya.

Adapun program ini berlaku sejak 1 
Agustus 2022 sampai 31 Oktober 2022. 
Keuntungan program ini meliputi:

8. Kalimantan Timur
Kalimatan Timur juga turur menerapma  
Program pemutihan pajak kendaraan 
yang berlaku sejak 16 agustus sampai 31 
Oktober 2022. Keuntungan program ini 
yaitu
Diskon 2 persen bagi yang bayar 0 - 30 
hari sebelum waktu jatuh tempo

bayar 31 - 60 hari sebelum waktu jatuh 
tempo

Sesuai Pergub No 18 Th 2022, Sumatera 
Selatan juga memberlakukan program 
pemutihan pajak kendaraan hingga 31 
Desember 2022. 

Diskon pokok PKB tunggakkan di atas 4 
tahun  hanya membayar PKB tahun ke-3

dan diskon PKB 50 persen

Penghapusan denda administrasi

Diskon 4 persen bagi yang  

Adapun program ini khusus untuk 
penghapusan BBNKB II dan seterusnya.
5. Kalimantan Tengah

bebas denda PKB,bebas tunggakan di 
atas 5 tahun, 

6. Nusa Tenggara Barat

Penghapusan pajak progresif

Penghapusan denda SWDKLLJ untuk 
tahun sebelumnya.

Penghapusan BBNKB II dan seterusnya

Demikian ulasan mengenai beberapa 
daerah dengan pemutihan pajak 
kendaraan 2022 yang perlu diketahui. 
Semoga bermanfaat.

Laut China Selatan Kembali memanas 
setelah kelompok Kapal Induk China 
memasuki kawsan yang sarat dengan 
sengketa itu
Grup Kapal Induk Shandong bersama 
sejulah kapal perang termasuk kapal 
selam memulai latihan yang 
memancing walayah sengekata itu 
memanas lagi
Dikutip dari GlobalTimes, Shandong, 
kapal induk kedua Angkatan Laut 
Tentara Pembebasan Rakyat China 
(PLA) baru-baru ini mengadakan 
latihan komprehensif di Laut China 
Selatan
Kapal induk pertama yang dibangun di 
dalam negeri China itu dalam kelompok 
yang terdiri dari elemen tempur penuh, 
yang menurut para analis pada hari 
Kamis menunjukkan kapal induk sudah 
siap. untuk operasi laut jauh.

Shandong menjadi tuan rumah operasi 
lepas landas dan pendaratan jet tempur 
berbasis kapal induk J-15, dan 
mempraktikkan operasi pengisian ulang 
di laut, menurut siaran pers.Sebuah 
video yang dilampirkan pada siaran 
pers menunjukkan bahwa kapal induk 
bermanuver dalam kelompok tempur 
yang menampilkan kapal perusak 
besar Tipe 055, perusak Tipe 052D, 
fregat Tipe 054A, dan kapal suplai 
komprehensif Tipe 901.
Ini berarti Shandong berlatih dalam 
armada yang terdiri dari elemen tempur 
penuh, dan konfigurasi kelompok 
tempur kapal induk seperti itu pada 
dasarnya sama dengan yang akan 
digunakan dalam operasi nyata, 
seorang ahli militer China yang 
meminta anonimitas mengatakan 
kepada Global Times pada hari Kamis. 

Kapal induk Shandong melakukan 
latihan berorientasi tempur yang 
realistis di daerah yang dirahasiakan di 
Laut Cina Selatan pada awal musim 
gugur untuk menguji kemampuan 
tempur pasukan secara komprehensif, 
Armada Laut Selatan PLA mengatakan 
dalam siaran pers pada hari Rabu.
Selama latihan, 

Laut China Selatan Kembali Memanas
Sebelumnya, kapal induk Liaoning, kapal 
induk pertama Angkatan Laut PLA, 
memimpin sebuah kelompok yang 
dilaporkan terdiri dari kapal perusak 
besar Tipe 055, tiga kapal perusak Tipe 
052D, sebuah kapal perusak Tipe 052C, 
sebuah fregat Tipe 054A dan sebuah 
kapal suplai komprehensif Tipe 901 untuk 
jarak jauh. latihan laut di Pasifik Barat 
pada bulan Mei.

Sekarang siap untuk operasi laut jauh, 
kata para analis.Sebagai kapal induk 
pertama yang dibangun di dalam negeri 
China dan yang kedua secara 
keseluruhan, 

lebih banyak kapal akan bergabung 
dengan grup tersebut, kata pakar 
tersebut.Secara umum, kapal selam 
serang bertenaga nuklir juga akan 
menjadi bagian dari kelompok kapal 
induk, kata pakar tersebut.Shandong 
dilaporkan menjalani pemeliharaan awal 
tahun ini di galangan kapal tempat kapal 
itu dibangun. 

Sebagai perbandingan, grup kapal induk 
Liaoning menampilkan lebih banyak 
kapal, tetapi grup kapal induk Shandong 
umumnya memiliki semua jenis kapal 
tersebut, yaitu kapal perusak besar, 
kapal perusak, fregat, dan kapal suplai. 
Seiring semakin bertambahnya 
kemampuan Shandong, 

Shandong mulai beroperasi dengan 
Angkatan Laut PLA pada 17 Desember 
2019 di Sanya, Provinsi Hainan, China 
Selatan.
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Daerah Jawa Timur telah menerapkan 
program pemutihan pajak kendaraan 
motor sejak 1 April sampai 30 Juni 
2022. Namun kemudian diperpanjang 
hingga 30 September 2022 oleh 
Khofifah Indar Parawansa selaku 
Gubernur Jawa Timur.
Pemutihan pajak kendaraan wilayah 
Jawa Timur ini meliputi pemutihan 
denda administrasi BBNKB dan PKB. 
Selain itu, ada juga pembebasan BBN 
(bea balik nama) kedua dan 
seterusnya.
2. Jawa Barat

bebas Tunggakan PKB untuk Tahun ke-
5, Ada diiskon pajak kendaraan motor, 
dan 

Adapun prgram penghapusan BBNKB 
II ini dapat dimanfaatkan oleh para 
pengguna kendaraan yang ingin 
melakukan balik nama penyerahan 
kedua maupun seterusnya. Sedangkan 
penghapusan tunggakan PKB pada 
tahun ke-5 ini diberikan pada pemilik 
kendaraan yang memiliki tunggakan  
lebih dari 5 tahun.

Program pemutihan pajak kendaraan di 
Jawa Barat juga masih diberlakukan. 
Program pemutihan pajak kendaraan 
ini berlangsung sejak 1 juli 2022 
sampai 31 Agustus 2022. 

4. Kalimantan Utara

bebas Denda PKB, 

Program pemutihan pajak kendaraan di 
Bali berupa penghapusan bunga 
maupun denda bayar BBNKB II dan 
PKB.

Kalimantan Utara juga menerapkan 
program pemutihan pajak kendaraan. 
Program pemutihan ini  berlaku eejak 1 
April sampai 30 September 2022. 

Berikut ini beberapa program 
pemutihan pajak kendaraan di Jawa 
Barat meliputi: 

bebas BBNKB II,

3. Bali

diskon BBNKB I

Adapun program ini berdasarkan 
Peraturan Gubernur Bali No 63 Th 
2021 serta Peraturan Gubernur Bali No 
42 Th 2022.

Bali juga menerapkan program 
pemutihan kendaraan sejak 4 April 
2022 sampai 31 Agustus 2022. 

Sesuai Peraturan Gubernur NTB No 74 
Th  2022 mengenai 'Insentif pajak 
kendaraan bermotor', Nusa Tenggara 
Barat (NTB) juga menerapkan program 
pemutihan pajak kendaraan. 

7. Sumatera Selatan

Kalimantan Tengah juga menerapkan 
program Pemutihan Pajak Kendaraan 
seperti yang tercantum pada akun 
instagram resmi Sekretariat Daerah 
provinsi 
Kalteng@sekretariaat.daerah.kalteng. 
Hanya saja program hanya berlangsung 
sejak 17 Mei sampai 17 Agustus 2022.

Adapun program pemutihan ini berupa 
penghapusan denda administratif PKB, 
BBNKB tahun berjalan, dan PKB tahun 
sebelumnya.

Adapun program ini berlaku sejak 1 
Agustus 2022 sampai 31 Oktober 2022. 
Keuntungan program ini meliputi:

8. Kalimantan Timur
Kalimatan Timur juga turur menerapma  
Program pemutihan pajak kendaraan 
yang berlaku sejak 16 agustus sampai 31 
Oktober 2022. Keuntungan program ini 
yaitu
Diskon 2 persen bagi yang bayar 0 - 30 
hari sebelum waktu jatuh tempo

bayar 31 - 60 hari sebelum waktu jatuh 
tempo

Sesuai Pergub No 18 Th 2022, Sumatera 
Selatan juga memberlakukan program 
pemutihan pajak kendaraan hingga 31 
Desember 2022. 

Diskon pokok PKB tunggakkan di atas 4 
tahun  hanya membayar PKB tahun ke-3

dan diskon PKB 50 persen

Penghapusan denda administrasi

Diskon 4 persen bagi yang  

Adapun program ini khusus untuk 
penghapusan BBNKB II dan seterusnya.
5. Kalimantan Tengah

bebas denda PKB,bebas tunggakan di 
atas 5 tahun, 

6. Nusa Tenggara Barat

Penghapusan pajak progresif

Penghapusan denda SWDKLLJ untuk 
tahun sebelumnya.

Penghapusan BBNKB II dan seterusnya

Demikian ulasan mengenai beberapa 
daerah dengan pemutihan pajak 
kendaraan 2022 yang perlu diketahui. 
Semoga bermanfaat.

Laut China Selatan Kembali memanas 
setelah kelompok Kapal Induk China 
memasuki kawsan yang sarat dengan 
sengketa itu
Grup Kapal Induk Shandong bersama 
sejulah kapal perang termasuk kapal 
selam memulai latihan yang 
memancing walayah sengekata itu 
memanas lagi
Dikutip dari GlobalTimes, Shandong, 
kapal induk kedua Angkatan Laut 
Tentara Pembebasan Rakyat China 
(PLA) baru-baru ini mengadakan 
latihan komprehensif di Laut China 
Selatan
Kapal induk pertama yang dibangun di 
dalam negeri China itu dalam kelompok 
yang terdiri dari elemen tempur penuh, 
yang menurut para analis pada hari 
Kamis menunjukkan kapal induk sudah 
siap. untuk operasi laut jauh.

Shandong menjadi tuan rumah operasi 
lepas landas dan pendaratan jet tempur 
berbasis kapal induk J-15, dan 
mempraktikkan operasi pengisian ulang 
di laut, menurut siaran pers.Sebuah 
video yang dilampirkan pada siaran 
pers menunjukkan bahwa kapal induk 
bermanuver dalam kelompok tempur 
yang menampilkan kapal perusak 
besar Tipe 055, perusak Tipe 052D, 
fregat Tipe 054A, dan kapal suplai 
komprehensif Tipe 901.
Ini berarti Shandong berlatih dalam 
armada yang terdiri dari elemen tempur 
penuh, dan konfigurasi kelompok 
tempur kapal induk seperti itu pada 
dasarnya sama dengan yang akan 
digunakan dalam operasi nyata, 
seorang ahli militer China yang 
meminta anonimitas mengatakan 
kepada Global Times pada hari Kamis. 

Kapal induk Shandong melakukan 
latihan berorientasi tempur yang 
realistis di daerah yang dirahasiakan di 
Laut Cina Selatan pada awal musim 
gugur untuk menguji kemampuan 
tempur pasukan secara komprehensif, 
Armada Laut Selatan PLA mengatakan 
dalam siaran pers pada hari Rabu.
Selama latihan, 

Laut China Selatan Kembali Memanas
Sebelumnya, kapal induk Liaoning, kapal 
induk pertama Angkatan Laut PLA, 
memimpin sebuah kelompok yang 
dilaporkan terdiri dari kapal perusak 
besar Tipe 055, tiga kapal perusak Tipe 
052D, sebuah kapal perusak Tipe 052C, 
sebuah fregat Tipe 054A dan sebuah 
kapal suplai komprehensif Tipe 901 untuk 
jarak jauh. latihan laut di Pasifik Barat 
pada bulan Mei.

Sekarang siap untuk operasi laut jauh, 
kata para analis.Sebagai kapal induk 
pertama yang dibangun di dalam negeri 
China dan yang kedua secara 
keseluruhan, 

lebih banyak kapal akan bergabung 
dengan grup tersebut, kata pakar 
tersebut.Secara umum, kapal selam 
serang bertenaga nuklir juga akan 
menjadi bagian dari kelompok kapal 
induk, kata pakar tersebut.Shandong 
dilaporkan menjalani pemeliharaan awal 
tahun ini di galangan kapal tempat kapal 
itu dibangun. 

Sebagai perbandingan, grup kapal induk 
Liaoning menampilkan lebih banyak 
kapal, tetapi grup kapal induk Shandong 
umumnya memiliki semua jenis kapal 
tersebut, yaitu kapal perusak besar, 
kapal perusak, fregat, dan kapal suplai. 
Seiring semakin bertambahnya 
kemampuan Shandong, 

Shandong mulai beroperasi dengan 
Angkatan Laut PLA pada 17 Desember 
2019 di Sanya, Provinsi Hainan, China 
Selatan.

Bagus Printing
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$15 (loading)

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

Sejumlah bangunan yang menyalahi 
aturan di kawasan cagar budaya di Kota 
Yogyakarta akan ditinjau ulang erizinan. 
Apabila dinilai melanggar aturan maka 
izin bangunan yang telah dikeluarkan 
akan dicabut.
Salah satu bangunan yang dinilai 
menyalahi aturan ini adalah Apartemen 
Royal Kedhaton yang akan dibangun di 
Jalan Gandekan Lor, Kota Yogyakarta. 
Apartemen Royal Kedhaton ini sempat 
mencuat beberapa waktu yang lalu 
karena proses penerbitan izin 
mendirikan bangunan (IMB) nya diduga 
ada kongkalikong.Dugaan kongkalikong 
dan suap demi memuluskan perizinan 
Apartemen Royal Kedhaton ini berujung 
pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
dengan menyeret nama eks Wali Kota 
Yogyakarta Haryadi Suyuti, Kepala 
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan 
pihak pengembang yaitu PT 
Summarecon.Gubernur DIY Sri Sultan 
HB X mengatakan salah satu poin 
pelanggaran dalam pembangunan 
Apartemen Royal Kedhaton adalah 
ketinggian bangunan yang diajukan 
mencapai 40 meter. Ketinggian ini dinilai 
tak sesuai dengan aturan yang 
ada."Kemarin kan diputuskan (lokasi 

Perwalnya melanggar karena di 
Pergubnya sudah ada jika kawasan itu 
(lokasi Apartemen Royal Kedhaton) 
merupakan kawasan penyangga 
kawasan heritage," tutup Sultan HB X.

Sultan HB X membeberkan selain 
membatalkan izin pembangunan 
Apartemen Royal Kedhaton, 

"Tapi yang batalke (membatalkan izin) 
Departemen (Kementerian) Dalam 
Negeri. Kita enggak punya hak (untuk 
membatalkan). Kita sampaikan, ini 
dibatalken, kan gitu," ungkap Sultan HB 
X."Kita ajukan untuk dibatalkan 
(Peraturan Walikota Yogyakarta) karena 
itu melanggar. 

pihaknya juga mengusulkan agar 
Peraturan Wali Kota terkait 
pembangunan juga dibatalkan.Untuk 
pembatalan Peraturan Wali Kota ini, 
Sultan HB X menuturkan pihaknya sudah 
menyampaikan masalah ini ke 
Kementerian Dalam Negeri. 
Saat ini, Kementerian Dalam Negeri 
sedang mempelajari usulan pembatalan 
Peraturan Wali Kota Yogyakarta tersebut.

Apartemen Royal Kedhaton) sebagai 
heritage, kawasan penyangga (cagar 
budaya). Ya ukurannya, melanggar ya. 
Makanya kita batalkan (izinnya)," ucap 
Sultan HB X, Kamis 25 Agustus 2022.

Izin Apartemen Royal Kedhaton Dicabut

Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Erick Thohir melaporkan Faizal 
Assegaf ke Mabes Polri, Jumat (26/8) 
sore. Laporan itu disampaikan Ifdhal 
Kasim SH, Mahmuddin SH, dan Jamalul 
Kamal Farza SH, yang telah ditunjuk 
sebagai penerima kuasa dari Erick.
“Faizal Assegaf telah melakukan fitnah 
keji atas klien kami Menteri BUMN Erick 
Thohir. Di akun Instagram, Faizal 
mengunggah video ucapan dari 
pengacara Kamaruddin H. Simanjuntak 
SH yang berisi tudingan terhadap Dirut 
Taspen yang menurutnya mengelola 
dana capres Rp 300 triliun," ujar Ifdhal di 

Erick Thohir Polisikan Faizal Assegaf
Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat 
(26/8/2022).
Ifdhal mengatakan unggahan atau 
postingan Faizal Assegaf di akun miliknya 
di Instagram, telah secara spesifik 
membuat tuduhan yang sangat serius 
terhadap Erick, yaitu pertama, Erick Tohir 
memiliki istri banyak, semuanya dinikahi 
secara gaib. Kedua, anak dari istri 
pertama Erick Thohir sampai sekarang 
biaya sekolahnya belum dibayar. “Ini 
fitnah yang sangat jahanam,” kata Ifdhal. 
Ifdhal menyampaikan dalam video 
tersebut, Kamaruddin memang tidak 
menyebutkan nama Erick Thohir. Namun 
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Jalan Gandekan Lor, Kota Yogyakarta. 
Apartemen Royal Kedhaton ini sempat 
mencuat beberapa waktu yang lalu 
karena proses penerbitan izin 
mendirikan bangunan (IMB) nya diduga 
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ada."Kemarin kan diputuskan (lokasi 

Perwalnya melanggar karena di 
Pergubnya sudah ada jika kawasan itu 
(lokasi Apartemen Royal Kedhaton) 
merupakan kawasan penyangga 
kawasan heritage," tutup Sultan HB X.

Sultan HB X membeberkan selain 
membatalkan izin pembangunan 
Apartemen Royal Kedhaton, 

"Tapi yang batalke (membatalkan izin) 
Departemen (Kementerian) Dalam 
Negeri. Kita enggak punya hak (untuk 
membatalkan). Kita sampaikan, ini 
dibatalken, kan gitu," ungkap Sultan HB 
X."Kita ajukan untuk dibatalkan 
(Peraturan Walikota Yogyakarta) karena 
itu melanggar. 

pihaknya juga mengusulkan agar 
Peraturan Wali Kota terkait 
pembangunan juga dibatalkan.Untuk 
pembatalan Peraturan Wali Kota ini, 
Sultan HB X menuturkan pihaknya sudah 
menyampaikan masalah ini ke 
Kementerian Dalam Negeri. 
Saat ini, Kementerian Dalam Negeri 
sedang mempelajari usulan pembatalan 
Peraturan Wali Kota Yogyakarta tersebut.

Apartemen Royal Kedhaton) sebagai 
heritage, kawasan penyangga (cagar 
budaya). Ya ukurannya, melanggar ya. 
Makanya kita batalkan (izinnya)," ucap 
Sultan HB X, Kamis 25 Agustus 2022.

Izin Apartemen Royal Kedhaton Dicabut

Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Erick Thohir melaporkan Faizal 
Assegaf ke Mabes Polri, Jumat (26/8) 
sore. Laporan itu disampaikan Ifdhal 
Kasim SH, Mahmuddin SH, dan Jamalul 
Kamal Farza SH, yang telah ditunjuk 
sebagai penerima kuasa dari Erick.
“Faizal Assegaf telah melakukan fitnah 
keji atas klien kami Menteri BUMN Erick 
Thohir. Di akun Instagram, Faizal 
mengunggah video ucapan dari 
pengacara Kamaruddin H. Simanjuntak 
SH yang berisi tudingan terhadap Dirut 
Taspen yang menurutnya mengelola 
dana capres Rp 300 triliun," ujar Ifdhal di 

Erick Thohir Polisikan Faizal Assegaf
Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat 
(26/8/2022).
Ifdhal mengatakan unggahan atau 
postingan Faizal Assegaf di akun miliknya 
di Instagram, telah secara spesifik 
membuat tuduhan yang sangat serius 
terhadap Erick, yaitu pertama, Erick Tohir 
memiliki istri banyak, semuanya dinikahi 
secara gaib. Kedua, anak dari istri 
pertama Erick Thohir sampai sekarang 
biaya sekolahnya belum dibayar. “Ini 
fitnah yang sangat jahanam,” kata Ifdhal. 
Ifdhal menyampaikan dalam video 
tersebut, Kamaruddin memang tidak 
menyebutkan nama Erick Thohir. Namun 
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We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Terima pemasangan CCTV, 
(Computer Networking Business 
Telephone System). NVR, DVR.
Hub : Eddy 917- 560 - 4621
Anna : 929 - 309 - 6625

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

Disewakan kamar  untuk harian / 
Mingguan atau Bulanan.
Di Daerah 20st dan Snyder. 
Dekat toko Bali Mart.
Hub :  267 - 881 - 8899

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

Now hiring laundromat attendant.
Good pay, free room and drop off
commision.
Call Sam : 267 - 324 - 2761

Dicari kasir part time. Senin - Kamis
3pm - 8pm .
Hub : Mr. Lee 267 - 242 - 9007

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Disewakan kamar baru , AC split,
kasur dan bantal baru.
Di Dorrance street.
Hub : Jillian 215 - 459 - 1847

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

House for rent 6xx Mountain st .
$1400. 22xx 5 st $1300.
Apt 2213 5 st $700.
Txt only 267 - 243 - 3180
No call please.

Disewakan kamar 1 orang di 1833 Mifflin St
dekat Seulanga 19st - 18st.
Hub : 267 - 888 - 0522

Disewakan 1 kamar di street kecil 
dan Snyder. 
SMS : 267 - 847 - 6996

Disewakan kamar untuk 1 orang
Di Morris  18 st .
Ada WIFI, dekat toko Indo, jalur
bis, subway.
Hub : 267 - 241 - 5838

Looking for deliman.
Evergreen Deli. 46S 4th st.
Philadelphia, PA 19106
Call : 215 - 925 - 6619

Disewakan kamar  kosong. Di 2030 19th st.
Call : 267 - 243 - 1893

Dicari anak kos laki-laki /  wanita
per September tidak masak, merokok
$350/ bln.
Call : 215 - 740 - 8672

Faizal menambahi narasi di video itu 
dengan tulisan berisi fitnah keji dan 
kabar bohong yang sangat jahat 
kepada Erick.“Pak Erick Thohir sangat 
terganggu dan terhina dengan 
postingan di media sosial milik Faizal 
Assegaf, yang telah dengan sengaja 
melakukan suatu tindakan menyerang 
integritas pribadi, kehormatan atau 
nama baik atau aanranding of goede 
naam," ujar Ifdhal menambahkan.
 Tak hanya itu, lanjut Ifdhal, Faizal juga 
menuduh dengan keji bahwa Erick 
memiliki banyak istri yang dinikahi 
secara gaib. Tuduhan itu, kata Ifdhal, 
sangat menyakiti hati Erick dan 
keluarga.Sosok Erick, Ifdhal katakan, 
merupakan seorang ayah yang baik 
dan bertanggungjawab dan sangat 
perhatian kepada istri dan anak-
anaknya. Ifdhal menambahkan, Erick 
selama ini sangat menjaga rumah 
tangganya, dan menjalani rumah 
tangga yang harmonis bersama istri, 
serta dua putra dan dua putrinya.

Ifdhal menyampaikan Erick selama ini 
fokus bekerja sebagai Menteri BUMN, 
meskipun banyak pihak memintanya 
agar bersedia menjadi salah satu 
kandidat pimpinan nasional di 2024. 
"Namun Pak Erick sampai hari ini 
belum membuat keputusan politik 
apapun dan lebih fokus bekerja 
membenahi BUMN dan membuat 
BUMN menjadi perusahaan negara 
yang bisa diandalkan serta bermanfaat 
buat negara dan rakyat," ucap dia.

“Dia membina rumah tangga dengan 
baik dan terpuji, dan sama sekali tak 
punya catatan kawin-cerai seperti yang 
dituduhkan dengan keji di kalimat video 
yang diunggah Faizal," kata dia.

 Sebagai Menteri BUMN, kata Ifdhal, 
Erick telah menerapkan good corporate 
government di seluruh perusahaan milik 
negara itu. “Banyak perubahan di tubuh 
BUMN sebagai hasil kerja keras Pak 

Erick Thohir, kata Ifdhal, sangat 
menjunjung tinggi kebebasan berbicara 
sebagai esensi dari demokrasi. Namun, 
kebebasan yang disalahgunakan dan 
merugikan orang lain, kata Ifdhal, tentu 
tak bisa dibiarkan dan justru akan 
mencederai demokrasi. Apa yang 
dilakukan oleh Faizal Assegaf itu, kata 
Ifdhal, bukanlah bentuk kebebasan 
berpendapat yang dilindungi oleh UU dan 
Konstitusi, tetapi sangat jelas itu 
melanggar hukum pidana dan UU ITE.
“Laporan ini juga menjadi komitmen 
serius dari Pak Erick dalam 
memberantas isu hoaks, berita bohong, 
bahkan menjurus fitnah yang amat keji," 
kata Ifdhal, yang juga mantan ketua 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM).

Erick. Dari perusahaan yang terus 
merugi dan selalu dibantu subsidi dari 
negara, kini berubah menjadi 
perusahaan yang baik dan 
menguntungkan. Erick bahkan membuka 
diri terhadap penegakan hukum dalam 
menangkap orang BUMN jika terbukti 
korupsi dan bersalah,” ujar Ifdhal. 
Ifdhal mengatakan melaporkan Faizal 
terkait pencemaran nama baik serta 
tindak pidana menyebarkan informasi 
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa 
kebencian atau permusuhan 
berdasarkan SARA, seperti dimaksud 
dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 
ayat (2) Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang 
Informasi Dan Transaksi Elektronik 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 19 tahun 2016 Tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 
11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan 
Transaksi Elektronik. 



32 31www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

Tanah Air

Amerika

31

www.sipbuletin.com
p1

iklan JK
dek HP

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Terima pemasangan CCTV, 
(Computer Networking Business 
Telephone System). NVR, DVR.
Hub : Eddy 917- 560 - 4621
Anna : 929 - 309 - 6625

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

Disewakan kamar  untuk harian / 
Mingguan atau Bulanan.
Di Daerah 20st dan Snyder. 
Dekat toko Bali Mart.
Hub :  267 - 881 - 8899

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

Now hiring laundromat attendant.
Good pay, free room and drop off
commision.
Call Sam : 267 - 324 - 2761

Dicari kasir part time. Senin - Kamis
3pm - 8pm .
Hub : Mr. Lee 267 - 242 - 9007

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Disewakan kamar baru , AC split,
kasur dan bantal baru.
Di Dorrance street.
Hub : Jillian 215 - 459 - 1847

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

House for rent 6xx Mountain st .
$1400. 22xx 5 st $1300.
Apt 2213 5 st $700.
Txt only 267 - 243 - 3180
No call please.

Disewakan kamar 1 orang di 1833 Mifflin St
dekat Seulanga 19st - 18st.
Hub : 267 - 888 - 0522

Disewakan 1 kamar di street kecil 
dan Snyder. 
SMS : 267 - 847 - 6996

Disewakan kamar untuk 1 orang
Di Morris  18 st .
Ada WIFI, dekat toko Indo, jalur
bis, subway.
Hub : 267 - 241 - 5838

Looking for deliman.
Evergreen Deli. 46S 4th st.
Philadelphia, PA 19106
Call : 215 - 925 - 6619

Disewakan kamar  kosong. Di 2030 19th st.
Call : 267 - 243 - 1893

Dicari anak kos laki-laki /  wanita
per September tidak masak, merokok
$350/ bln.
Call : 215 - 740 - 8672

Faizal menambahi narasi di video itu 
dengan tulisan berisi fitnah keji dan 
kabar bohong yang sangat jahat 
kepada Erick.“Pak Erick Thohir sangat 
terganggu dan terhina dengan 
postingan di media sosial milik Faizal 
Assegaf, yang telah dengan sengaja 
melakukan suatu tindakan menyerang 
integritas pribadi, kehormatan atau 
nama baik atau aanranding of goede 
naam," ujar Ifdhal menambahkan.
 Tak hanya itu, lanjut Ifdhal, Faizal juga 
menuduh dengan keji bahwa Erick 
memiliki banyak istri yang dinikahi 
secara gaib. Tuduhan itu, kata Ifdhal, 
sangat menyakiti hati Erick dan 
keluarga.Sosok Erick, Ifdhal katakan, 
merupakan seorang ayah yang baik 
dan bertanggungjawab dan sangat 
perhatian kepada istri dan anak-
anaknya. Ifdhal menambahkan, Erick 
selama ini sangat menjaga rumah 
tangganya, dan menjalani rumah 
tangga yang harmonis bersama istri, 
serta dua putra dan dua putrinya.

Ifdhal menyampaikan Erick selama ini 
fokus bekerja sebagai Menteri BUMN, 
meskipun banyak pihak memintanya 
agar bersedia menjadi salah satu 
kandidat pimpinan nasional di 2024. 
"Namun Pak Erick sampai hari ini 
belum membuat keputusan politik 
apapun dan lebih fokus bekerja 
membenahi BUMN dan membuat 
BUMN menjadi perusahaan negara 
yang bisa diandalkan serta bermanfaat 
buat negara dan rakyat," ucap dia.

“Dia membina rumah tangga dengan 
baik dan terpuji, dan sama sekali tak 
punya catatan kawin-cerai seperti yang 
dituduhkan dengan keji di kalimat video 
yang diunggah Faizal," kata dia.

 Sebagai Menteri BUMN, kata Ifdhal, 
Erick telah menerapkan good corporate 
government di seluruh perusahaan milik 
negara itu. “Banyak perubahan di tubuh 
BUMN sebagai hasil kerja keras Pak 

Erick Thohir, kata Ifdhal, sangat 
menjunjung tinggi kebebasan berbicara 
sebagai esensi dari demokrasi. Namun, 
kebebasan yang disalahgunakan dan 
merugikan orang lain, kata Ifdhal, tentu 
tak bisa dibiarkan dan justru akan 
mencederai demokrasi. Apa yang 
dilakukan oleh Faizal Assegaf itu, kata 
Ifdhal, bukanlah bentuk kebebasan 
berpendapat yang dilindungi oleh UU dan 
Konstitusi, tetapi sangat jelas itu 
melanggar hukum pidana dan UU ITE.
“Laporan ini juga menjadi komitmen 
serius dari Pak Erick dalam 
memberantas isu hoaks, berita bohong, 
bahkan menjurus fitnah yang amat keji," 
kata Ifdhal, yang juga mantan ketua 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM).

Erick. Dari perusahaan yang terus 
merugi dan selalu dibantu subsidi dari 
negara, kini berubah menjadi 
perusahaan yang baik dan 
menguntungkan. Erick bahkan membuka 
diri terhadap penegakan hukum dalam 
menangkap orang BUMN jika terbukti 
korupsi dan bersalah,” ujar Ifdhal. 
Ifdhal mengatakan melaporkan Faizal 
terkait pencemaran nama baik serta 
tindak pidana menyebarkan informasi 
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa 
kebencian atau permusuhan 
berdasarkan SARA, seperti dimaksud 
dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 
ayat (2) Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang 
Informasi Dan Transaksi Elektronik 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 19 tahun 2016 Tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 
11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan 
Transaksi Elektronik. 


