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Money Grams $1 = Rp 14.023,- Kurs BI $1 = Rp 14.318-

bersambung ke hal 3

Rabu
09/07/2022 Edisi 1671

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Massa aksi dari elemen buruh 
memadati depan Gedung DPR/MPR 
RI, Selasa (6/9/2022), untuk 
melaksanakan demo tolak kenaikan 
harga bahan 
bakar minyak 
(BBM). Pantauan 
Kompas.com, 
para buruh dari 
sejumlah 
organisasi 
memadati depan 
Gedung 
DPR/MPR RI 
hingga ke badan 
Jalan Raya Gatot 
Subroto 
mengarah 
Simpang Slipi. 
Mereka langsung memasang spanduk 
berukuran besar hingga menutupi 
gerbang masuk utama kompleks 
parlemen. Kejadian ini imbas dari 
kenaikan harga BBM. Riuhnya suara 
publik yang sebagian besar 
diantaranya menolak kenaikan harga 

Bahan Bakar Minyak (BBM) berbanding 
terbalik dengan senyapnya kenaikan harga 
Rokok yang juga merupakan "kebutuhan" 
masyarakat lain. Padahal kenaikan harga 

olahan komoditas 
tembakau ini 
menurut data yang 
didapatkan dari 
berbagai sumber, 
bahkan jauh lebih 
sering terjadi 
dibandingkan 
kenaikan harga 
BBM. Apabila 
dibandingkan 
kuantitas 
pengguna dan 
pihak-pihak yang 
terdampak akibat 

kenaikannya pun sebenarnya angkanya 
tak jauh berbeda, dari sisi konsumen dan 
produsen. Perputaran nilai ekonomi dari 
industri rokok terbentang mulai dari petani 
tembakau, buruh rokok, industri 
pengolahan tembakau, pedagang dari 

                         Rokok Naik 
Tetap Bisa Beli

  BBM Subsidi Dikurangi 
Ribut

BBM Subsidi Dikurangi Ribut

Rokok Naik Tetap Bisa Beli
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skala besar hingga tingkat asongan. 
Dari sisi konsumen, menurut catatan 
Kementerian Kesehatan, hingga akhir 
2021 saja jumlah orang dewasa yang 
menjadi perokok aktif mencapai 70,3 
juta orang dengan rincian 65,5 persen 
adalah perokok pria dewasa dan 33 
persen perokok wanita dewasa, sisanya 
perokok pria dan wanita anak. Dan 
kemungkinan jumlah perokok di 
Indonesia akan terus bertambah, 
mengingat dalam sepuluh tahun terakhir 
terjadi peningkatan perokok dewasa 
sebanyak 8,8 juta orang seperti 
diungkapkan oleh data Global Adult 
Tobacco Survey(GATS). Artinya bisa 
jadi di saat tulisan ini dibuat pada awal 
September 2022, angka ril konsumen 
rokok di Indonesia mendekati angka 
100 juta orang, jumlah yang tak sedikit 
dan sangat berpengaruh terhadap 
kondisi ekonomi nasional. Di sisi 
produsen atau industrinya, berdasarkan 
data dari Kementerian Pertanian pada 
tahun 2021 terdapat 603.488 petani 
tembakau. Tentu saja petani tersebut 
tak hidup sendirian, jika diasumsikan 
dalam satu rumah tangga petani 
terdapat empat anggota keluarga, maka 
ada lebih dari 2,4 juta orang yang 
tergantung pada tenbakau. Selain 
petani, di sisi produsen yang akan 
terdampak kenaikan harga rokok dan 
olahan tembakau lainnya adalah buruh 
pabrik rokok dan pendistribusiannya. 
Menurut data Kementerian Industri, 
hingga awal 2022 terdapat sekitar 4,9 
juta orang yang bekerja sebagai buruh 
dan tenaga pendistribusiannya di 
industri rokok. Apabila diasumsikan 
sama seperti petani mereka memiliki 4 
anggota keluarga, maka hampir 20 juta 
orang tergantung pada industri 
tembakau. Dengan demikian secara 
keseluruhan terdapat sekitar 120 juta 
orang Indonesia yang akan terdampak 
kenaikan harga rokok dan hasil olahan 
tembakau lainnya. Jumlah yang patut 
diperhitungkan, karena dengan jumlah 
sebanyak itu secara ekonomi akan 
berdampak signifikan bagi 
perekonomian nasional. Sekarang, kita 
beralih ke konsumen langsung BBM. 
Menurut data yang diambil dari 

Korlantas.polri.go.id, hingga 10 Agustus 
2022 Jumlah kendaraan bermotor di 
Indonesia mencapai 149.707.859 unit. 
Dengan rincian, 119.536.624 unit adalah 
kendaraan bermotor roda dua alias 
motor. Sementara, kendaraan pribadi 
roda empat atau mobil berjumlah 
23.230.797 unit. Sedangkan kendaraan 
jenis bus yang biasanya digunakan untuk 
angkutan umum, berjumlah 212.409 unit. 
Kendaraan pengangkut barang berjenis 
truk berbagai kapasitas jumlahnya 
5.501.875 unit. Ditanbah dengan 
kendaraan khusus yang jumlahnya 
sebanyak 85.371 unit. Seluruh pemilik 
kendaraan tersebut, yang mungkin saja 
memiliki lebih dari 1 unit kendaraan per 
orang, merupakan konsumen langsung 
BBM. Kepada merekalah sebenarnya 
kenaikan harga BBM berdampak 
langsung. Karena agar kendaraannya 
bisa digunakan harus mengkonsumsi 
BBM. Nah dengan demikian jika 
dibandingkan dengan konsumen 
langsung produk rokok dan olahan 
tembakau, jumlah keduanya tak jauh 
berbeda mungkin selisihnya antara 20 
hingga 30 persen. Tetapi gaung dan 
reaksi masyarakat terkait kenaikan dua 
komoditas ini jauh berbeda. Ketika harga 
BBM naik, riuhnya luar biasa. Dalam 
beberapa hari ke depan kita akan banyak 
menyaksikan demo berjilid-jilid dari 
berbagai komponen masyarakat. Namun, 
ketika harga rokok naik jangankan demo 
berjilid-jilid, protes saja tidak. Paling 
menggerundel aja di dalam hati dan 
menjadi obrolan di warung kopi. Padahal 
sebenarnya sangat terasa selisih 
kenaikannya. Rokok berjenis SKM merek 
Marlboro produksi HM Sampoerna 
misalnya 2 tahun lalu masih berharga di 
bawah Rp. 25 ribu per bungkus, kini 
sudah berkisar antara Rp 35.ribu hingga 
Rp.40 ribu per bungkus isi 20 batang. 
Jika 1 bungkus itu habis dikonsumsi 
dalam satu hari maka dalam sebulan 
selisihnya saja mencapai  antara Rp.300 
ribu hingga Rp.450 ribu. Cukup terasa 
juga, apalagi pendapatan relatiif tidak 
berubah. Angka yang tak jauh juga 
dirasakan oleh konsumen langsung 
BBM, ada kenaikan pengeluaran belanja 
yang signifikan terjadi karena kenaikan 

harga BBM tersebut. Bedanya, ada di 
besaran magnitude "gempa" dari 
dampak kenaikannya. Ketika BBM naik 
seluruh sektor, mulai dari barang jadi, 
slow moving goods seperti pakaian, 
buku, barang elektronik, hingga fast 
moving goods seperti makanan dan 
bahan pangan ikut naik. Alasannya 
karena ongkos transportasi 
distribusinya ikut naik akibat kenaikan 
harga BBM. Kadang persentase 
kenaikannya melebihi persentase 
kenaikan BBM itu sendiri. Padahal 
sebenarnya transportasi bahan baku 
dilakukan dalam volume besar 
sekaligus. Jika dihitung per-satu-an 
terkecil persentase beban ongkosnya 
menjadi sangat kecil. Tapi ketika satuan 
terkecil itu dijual di tingkat konsumen 
beban kenaikannya seolah ditimpakan 
jauh diatas beban satuan terkecil 
tersebut. Artinya ada curi-curi 
kesempatan dalam kesempitan. 
Berbeda dengan kenaikan rokok, selain 
para perokok menyadari bahwa 
merokok itu mengganggu kesehatan, 
dampak kenaikan terhadap barang lain 
nyaris nol. Tak pernah terjadi karena 
harga rokok naik, maka harga jengkol 
dipasaran ikut naik. Berbeda dengan 
kenaikan BBM, naiknya cuma Rp.2.350 
per liter, harga jengkol per kilo yang 
tadinya Rp.15.000 per kilo menjadi 
Rp.25.000 per kilo. Kenapa efek domino 
tersebut bisa berbeda, karena trickle 
down effect BBM jauh lebih tinggi 
dibandingkan dampak kenaikan Rokok. 
Meskipun terkadang oleh sebagian 
pihak dilebih-lebihkan untuk meraup 
keuntungan tambahan. Selain itu, reaksi 
riuh dan efek domino kenaikan harga 
BBM bisa terbentuk karena mindset 
masyarakat yang sudah lama tertanam 
ketika menghadapi situasi tersebut  
Coba naik turunnya harga BBM 
dianggap biasa saja seperti naiknya 
harga rokok, keriuhan setiap kali 
kenaikan harga BBM dilakukan tak akan 
terjadi. Hal itu bisa terjadi apabila 
sosialisasi terkait pengurangan subsidi 
BBM itu dilakukan secara terus 
menerus, tak hanya saat mendekati hari 
H kenaikan harga BBM. Sehingga 
kemudian terbentuk mindset 

masyarakat bahwa naik turunnya 
harga BBM itu biasa saja, seperti 
naik turunnya harga komoditas lain 
termasuk rokok. Tapi lain ceritanya 
jika kenaikan BBM dijadikan bahan 
politik untuk para oposisi yang tidak 
senang dengan pemerintah. 
Kenaikan BBM bisa terus menjadi 
gorengan untuk membikin negara ini 
selalu tidak tentram. Masalahnya 
demo BBM yang berjilid jilid ini, 
biasanya yang demo itu para lelaki 
yang juga merokok. Lha mereka 
kalau rokok naik kok enggak pernah 
demo. Rokok naik juga masih bisa 
beli tanpa harus demo. Seharusnya 
para pendemo itu tahu kalau 
memang harga BBM dunia naik, 
maka pemerintah Indonesia juga 
harus menaikkan harga BBMnya. 
Mereka sebenarnya juga mengerti 
masalah ini, yah itu tadi mungkin 
karena masalah politik jadi kenaikan 
harga BBM jadi tunggangan untuk 
melaksanakan niatnya untuk bikin 
rusuh. Perokok biasanya kalau harga 
rokok yang biasa diisapnya naik, 
akan melakukan adjusment dengan 
berpindah merek misalnya atau 
mengurangi konsumsinya. Nah, hal 
yang sama kan bisa dilakukan oleh 
konsumen langsung BBM, biasanya 
naik kendaraan pribadi ayo kita naik 
kendaraan umum biar ongkos 
transportasinya lebih efesien. Jadi 
buat apa demo, malah bikin susah 
rakyat saja. 

Bagus Printing
Menerima Pesanan Label

267 - 235 - 3359
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Internasional 
Tanah Air

Namun pada saat mencalonkan diri 
sebagai calon Gubernur DKI pada 2018 
lalu, Komisi Pemilihan Umum DKI 
Jakarta merilis jumlah harta 
kekayaannya.

Sebut saja, pertambangan seperti PT 
Emas Mineral Murni yang mengelola 
emas, PT Pusaka Marmer Indahraya 
(PUMARIN) yang mengelola marmer, 
PT Surya Energi Raya yang mengelola 
minyak dan gas.

Yakni PT Indocater yang didirikan sejak 
1978.

mengintip harta kekayaan para ketum 
parpol, siapa paling tajir?

Paloh diketahui menggeluti sejumlah 
bisnis. 

Tidak ada data terbaru dari Ketum 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY). 

The Media Hotel and Tower, dan 
InterContinental Bali Resort.

Paloh juga memiliki bisnis di bidang 
perhotelan.Misalnya hotel yang dikelola 
oleh Media Group Hospitality seperti 
The Papandayan, 

Paloh juga memiliki perusahaah 
bergerak di bidang media massa yakni 
Media Group seperti Media Indonesia, 
Metro TV.

Harta kekayaan Surya Paloh juga 
bersumber dari usaha catering. 

2.AHY

 Jumlahnya fantastis. Hingga mencapai 
Rp1 triliun.

Berdasarkan LHKPN tahun 2018, 
Ketum NasDem Sura Paloh memiliki 
kekayaan senilai Rp8,74 triliun. 

Harta kekayaan Mardiono menjadi 
perbincangan.

merdeka.com merangkum harta 
kekayaan sederet ketum parpol 
berdasarkan dokumen LHKPN. Dikutip 
Selasa (5/9):

Dari mana sumber kekayaan Paloh?

Kekayaan ketua umum partai politik 
menjadi sorotan. Sebabnya, 
Wantimpres, Muhammad Mardiono 
didaulat sebagai Plt Ketum PPP.

1.Surya Paloh

Pria yang akrab disapa AHY ini tercatat 
memiliki harta kekayaan sekitar 
Rp15.291.805.024.

Suami Annisa Pohan ini juga memiliki 
tanah seluas 978 di Bogor yang berasal 
dari hasil sendiri serta hibah. 
Sehingga, perolehan dari tahun 2005 
hingga 2016 dengan NJOP 
Rp2.581.920.000.

Selain itu, AHY juga memiliki harta 
sebesar USD511.322 atau setara dengan 
Rp6.647.186.000 dalam kurs Rp13.000 
per 1 USD. 

AHY juga tercatat memiliki aset bangunan 
seluas 90 meter di Jakarta Selatan yang 
berkisar Rp1.063.195.000. 
Mantan Mayor TNI ini juga mempunyai 
tanah serta bangunan seluas 208 meter 
dan 60 meter di Jakarta Selatan dengan 
nilai berkisar Rp3.127.530.000.

Jika ditotal, Agus Yudhoyono memiliki 
harta kekayaan hingga lebih dari Rp21 
miliar.

Diketahui, keduanya merupakan hasil dari 
Agus Yudhoyono sendiri. 

AHY memiliki sejumlah koleksi kendaraan 
mewah. Melansir dari akun YouTube Auto 
Populer, Kamis (9/7/2020), AHY 
mempunyai mobil Nissan Navara seharga 
Rp350 juta. 

Kemudian, ada Toyota Land Cruiser 
seharga Rp1,5 miliar. Kelima, ada Land 
Rover Defender seharga Rp1,9 miliar. Ke 
enam, 

AHY juga memiliki PT EXQUISITE 
INDONESIA, di mana merupakan usaha 
milik sendiri yang didirikan sejak tahun 
2010 hingga 2016 dengan nilai jual 
Rp360.000.000.

Kedua, mobil Toyota Vellfire seharga 
Rp1,1 miliar. Ketiga, AHY juga 
mempunyai mobil Jeep Rubicon seharga 
Rp1,4 miliar.

AHY memiliki ATV Yamaha Grizzly 300 
seharga Rp145 juta. Selanjutnya, Jet ski 
dan motor BMW R18 seharga Rp330 juta.

AHY juga memiliki sejumlah barang 
berharga, seperti logam mulia dari 
warisan dan hibah tahun 2011 hingga 
2016 senilai Rp199.800.000. Selain itu, 

Tanah dan bangunannya itu tersebar di 
Sleman, Magelang, Bantul, Kulon Progo, 
Cilegon, Tangerang, Tangerang Selatan, 
hingga Jakara Selatan.

Dari laporan LHKPN, harta Mardiono 
mencapai Rp1.270.833.511.147 atau 
sekitar Rp1,27 triliun. 

Dalam laporannya, Mardiono mengaku 
memiliki 179 tanah dan bangunan senilai 
Rp676.591.790.000. 

Harta itu dia laporkan pada Maret 2022 
kemarin saat menjabat anggota Dewan 
Pertimbangan Presiden.

3.Mardiono

ada juga batu mulia hasil sendiri, warisan 
dan hibah dengan nilai jual Rp40 juta.

Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono tak 
kalah tajir. 

Dia juga tercatat memiliki harta bergerak 
lainnya senilai Rp1.125.000.000. 
Selanjutnya, surat berharga yang dia 
laporkan senilai Rp704.548.601.138. 
Kas dan setara kas senilai 
Rp6.627.516.380. Lalu, dia memiliki 
harta lainnya senilai Rp23.743.889.2013.

Harta itu dilaporkan Megawati pada 24 

Kemudian Range Rover Evoque, Toyota 
Alphard, Toyota Altis, Toyota Harrier, 
motor DKW Humel, motor Lambretta, 
motor Honda NC11B1C, motor Kawasaki 
BJ 250L, dan motor Vespa spesial tahun 
1980.

Namun Mardiono tercatat memiliki utang 
Rp149.529.235.574. 

Kendaraannya yakni Daihatsu Bemo, 
Toyota New Camry, Honda HRV, Lexus 
LX 570, Lexus IS300, Mercedes Benz 
220 S, dan Mercedes Benz V 250.

4.Megawati Soekarnoputri
Presiden Joko Widodo atau Jokowi 
menujuk Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan 
Pengarah Badan Riset dan Inovasi 
Nasional (BRIN).

Jadi total kekayaan Mardino sebesar 
Rp1.270.833.511.147 atau sekitar 
Rp1,27 triliun.

Dia juga tercatat melaporkan 16 
kendaraan bermotor senilai 
Rp7.725.950.000. 

Pada laman harta kekayaan 
penyelenggara negara (LHKPN) 
elhkpn.kpk.go.id, harta Megawati 
mencapai Rp 214.615.259.039. Dalam laman tersebut, Zulhas tercatat 

memiliki sembilan bidang tanah dan 

Honda Astrea 1994, Mobil VW Sedan 
1961, Mobil Toyota Crown Sedan 1997, 
Mobil Nissan Truck 1989, dan Mobil 
Suzuki Katana Jeep 1986.

Maret 2021 dalam kapasitasnya 
sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan 
Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Megawati mempunyai 29 tanah dan 
bangunan yang tersebar di Jakarta 
Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, 
Pandeglang, Tangerang, Jakarta Utara, 
Jakarta Barat, Bandung, Cianjur, dan 
Bogor. 

Ketua Umum Partai Amanat Nasional 
(PAN) Zulkifli Hasan atau

Tanah dan bangunan milik Megawati 
senilai R 201.456.572.000.

5.Zulkifli Hasan

 Zulhas resmi dilantik menjadi Menteri 
Perdagangan. Zulhas mengisi jabatan 
yang dulu diduduki Muhammad Lutfi.

Zulhas tercatat memiliki harta 
kekayaan sebesar Rp32.810.882.791.

Tercatat, 

Dia tidak tercatat memiliki utang.

Menengok laman laporan harta 
kekayaan penyelenggara negara 
(LHKPN), 

Harta itu dilaporkan Zulhas pada 27 
Maret 2022. 

Megawati juga tercatat memiliki 15 
kendaraan senilai Rp 3.701.095.455. 
Kendaraan milik Megawati yakni Mobil 
Volvo Sedan 1997, 

Harta tersebut dilaporkan saat 
menjabat Wakil Ketua Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Megawati juga tercatat memiliki harta 
bergerak lainnya senilai Rp 
1.908.750.000. 
Dia juga tercatat memiliki surat 
berharga senilai Rp 581.500.000. 
Kemudian kas dan setara kas senilai 
Rp 6.967.341.584.

Kemudian Mobil Toyota Kijang 2001, 
Motor Honda Astrea Grand 1992, Mobil 
Mitshubishi Grandis 2005, Mobil Audi 
Sedan 2005, Mobil Range Rover Jeep 
2003, Mobil Mercedes Benz Sedan 
2006 Mobil BMW Sedan 2003, Mobil 
Land Rover Minibus 2005, dan Mobil 
Mitshubishi Eclipse Cross 2019.

Mengintip Kekayaan Para Ketua Parpol
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Namun pada saat mencalonkan diri 
sebagai calon Gubernur DKI pada 2018 
lalu, Komisi Pemilihan Umum DKI 
Jakarta merilis jumlah harta 
kekayaannya.

Sebut saja, pertambangan seperti PT 
Emas Mineral Murni yang mengelola 
emas, PT Pusaka Marmer Indahraya 
(PUMARIN) yang mengelola marmer, 
PT Surya Energi Raya yang mengelola 
minyak dan gas.

Yakni PT Indocater yang didirikan sejak 
1978.

mengintip harta kekayaan para ketum 
parpol, siapa paling tajir?

Paloh diketahui menggeluti sejumlah 
bisnis. 

Tidak ada data terbaru dari Ketum 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY). 

The Media Hotel and Tower, dan 
InterContinental Bali Resort.

Paloh juga memiliki bisnis di bidang 
perhotelan.Misalnya hotel yang dikelola 
oleh Media Group Hospitality seperti 
The Papandayan, 

Paloh juga memiliki perusahaah 
bergerak di bidang media massa yakni 
Media Group seperti Media Indonesia, 
Metro TV.

Harta kekayaan Surya Paloh juga 
bersumber dari usaha catering. 

2.AHY

 Jumlahnya fantastis. Hingga mencapai 
Rp1 triliun.

Berdasarkan LHKPN tahun 2018, 
Ketum NasDem Sura Paloh memiliki 
kekayaan senilai Rp8,74 triliun. 

Harta kekayaan Mardiono menjadi 
perbincangan.

merdeka.com merangkum harta 
kekayaan sederet ketum parpol 
berdasarkan dokumen LHKPN. Dikutip 
Selasa (5/9):

Dari mana sumber kekayaan Paloh?

Kekayaan ketua umum partai politik 
menjadi sorotan. Sebabnya, 
Wantimpres, Muhammad Mardiono 
didaulat sebagai Plt Ketum PPP.

1.Surya Paloh

Pria yang akrab disapa AHY ini tercatat 
memiliki harta kekayaan sekitar 
Rp15.291.805.024.

Suami Annisa Pohan ini juga memiliki 
tanah seluas 978 di Bogor yang berasal 
dari hasil sendiri serta hibah. 
Sehingga, perolehan dari tahun 2005 
hingga 2016 dengan NJOP 
Rp2.581.920.000.

Selain itu, AHY juga memiliki harta 
sebesar USD511.322 atau setara dengan 
Rp6.647.186.000 dalam kurs Rp13.000 
per 1 USD. 

AHY juga tercatat memiliki aset bangunan 
seluas 90 meter di Jakarta Selatan yang 
berkisar Rp1.063.195.000. 
Mantan Mayor TNI ini juga mempunyai 
tanah serta bangunan seluas 208 meter 
dan 60 meter di Jakarta Selatan dengan 
nilai berkisar Rp3.127.530.000.

Jika ditotal, Agus Yudhoyono memiliki 
harta kekayaan hingga lebih dari Rp21 
miliar.

Diketahui, keduanya merupakan hasil dari 
Agus Yudhoyono sendiri. 

AHY memiliki sejumlah koleksi kendaraan 
mewah. Melansir dari akun YouTube Auto 
Populer, Kamis (9/7/2020), AHY 
mempunyai mobil Nissan Navara seharga 
Rp350 juta. 

Kemudian, ada Toyota Land Cruiser 
seharga Rp1,5 miliar. Kelima, ada Land 
Rover Defender seharga Rp1,9 miliar. Ke 
enam, 

AHY juga memiliki PT EXQUISITE 
INDONESIA, di mana merupakan usaha 
milik sendiri yang didirikan sejak tahun 
2010 hingga 2016 dengan nilai jual 
Rp360.000.000.

Kedua, mobil Toyota Vellfire seharga 
Rp1,1 miliar. Ketiga, AHY juga 
mempunyai mobil Jeep Rubicon seharga 
Rp1,4 miliar.

AHY memiliki ATV Yamaha Grizzly 300 
seharga Rp145 juta. Selanjutnya, Jet ski 
dan motor BMW R18 seharga Rp330 juta.

AHY juga memiliki sejumlah barang 
berharga, seperti logam mulia dari 
warisan dan hibah tahun 2011 hingga 
2016 senilai Rp199.800.000. Selain itu, 

Tanah dan bangunannya itu tersebar di 
Sleman, Magelang, Bantul, Kulon Progo, 
Cilegon, Tangerang, Tangerang Selatan, 
hingga Jakara Selatan.

Dari laporan LHKPN, harta Mardiono 
mencapai Rp1.270.833.511.147 atau 
sekitar Rp1,27 triliun. 

Dalam laporannya, Mardiono mengaku 
memiliki 179 tanah dan bangunan senilai 
Rp676.591.790.000. 

Harta itu dia laporkan pada Maret 2022 
kemarin saat menjabat anggota Dewan 
Pertimbangan Presiden.

3.Mardiono

ada juga batu mulia hasil sendiri, warisan 
dan hibah dengan nilai jual Rp40 juta.

Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono tak 
kalah tajir. 

Dia juga tercatat memiliki harta bergerak 
lainnya senilai Rp1.125.000.000. 
Selanjutnya, surat berharga yang dia 
laporkan senilai Rp704.548.601.138. 
Kas dan setara kas senilai 
Rp6.627.516.380. Lalu, dia memiliki 
harta lainnya senilai Rp23.743.889.2013.

Harta itu dilaporkan Megawati pada 24 

Kemudian Range Rover Evoque, Toyota 
Alphard, Toyota Altis, Toyota Harrier, 
motor DKW Humel, motor Lambretta, 
motor Honda NC11B1C, motor Kawasaki 
BJ 250L, dan motor Vespa spesial tahun 
1980.

Namun Mardiono tercatat memiliki utang 
Rp149.529.235.574. 

Kendaraannya yakni Daihatsu Bemo, 
Toyota New Camry, Honda HRV, Lexus 
LX 570, Lexus IS300, Mercedes Benz 
220 S, dan Mercedes Benz V 250.

4.Megawati Soekarnoputri
Presiden Joko Widodo atau Jokowi 
menujuk Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan 
Pengarah Badan Riset dan Inovasi 
Nasional (BRIN).

Jadi total kekayaan Mardino sebesar 
Rp1.270.833.511.147 atau sekitar 
Rp1,27 triliun.

Dia juga tercatat melaporkan 16 
kendaraan bermotor senilai 
Rp7.725.950.000. 

Pada laman harta kekayaan 
penyelenggara negara (LHKPN) 
elhkpn.kpk.go.id, harta Megawati 
mencapai Rp 214.615.259.039. Dalam laman tersebut, Zulhas tercatat 

memiliki sembilan bidang tanah dan 

Honda Astrea 1994, Mobil VW Sedan 
1961, Mobil Toyota Crown Sedan 1997, 
Mobil Nissan Truck 1989, dan Mobil 
Suzuki Katana Jeep 1986.

Maret 2021 dalam kapasitasnya 
sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan 
Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Megawati mempunyai 29 tanah dan 
bangunan yang tersebar di Jakarta 
Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, 
Pandeglang, Tangerang, Jakarta Utara, 
Jakarta Barat, Bandung, Cianjur, dan 
Bogor. 

Ketua Umum Partai Amanat Nasional 
(PAN) Zulkifli Hasan atau

Tanah dan bangunan milik Megawati 
senilai R 201.456.572.000.

5.Zulkifli Hasan

 Zulhas resmi dilantik menjadi Menteri 
Perdagangan. Zulhas mengisi jabatan 
yang dulu diduduki Muhammad Lutfi.

Zulhas tercatat memiliki harta 
kekayaan sebesar Rp32.810.882.791.

Tercatat, 

Dia tidak tercatat memiliki utang.

Menengok laman laporan harta 
kekayaan penyelenggara negara 
(LHKPN), 

Harta itu dilaporkan Zulhas pada 27 
Maret 2022. 

Megawati juga tercatat memiliki 15 
kendaraan senilai Rp 3.701.095.455. 
Kendaraan milik Megawati yakni Mobil 
Volvo Sedan 1997, 

Harta tersebut dilaporkan saat 
menjabat Wakil Ketua Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Megawati juga tercatat memiliki harta 
bergerak lainnya senilai Rp 
1.908.750.000. 
Dia juga tercatat memiliki surat 
berharga senilai Rp 581.500.000. 
Kemudian kas dan setara kas senilai 
Rp 6.967.341.584.

Kemudian Mobil Toyota Kijang 2001, 
Motor Honda Astrea Grand 1992, Mobil 
Mitshubishi Grandis 2005, Mobil Audi 
Sedan 2005, Mobil Range Rover Jeep 
2003, Mobil Mercedes Benz Sedan 
2006 Mobil BMW Sedan 2003, Mobil 
Land Rover Minibus 2005, dan Mobil 
Mitshubishi Eclipse Cross 2019.

Mengintip Kekayaan Para Ketua Parpol
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bangunan. Delapan di antaranya 
berada di Jakarta Timur sementara satu 
di Bogor, Jawa Barat. Nilainya 
mencapai Rp12.985.500.000.
Harta bergerak yang dilaporkan Zulhas 
yakni dua mobil Toyota Alphard dengan 
nilai Rp 1,1 miliar. 
Harta bergerak lainnya yang dia 
laporkan senilai Rp 1,5 miliar.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 
menjadi salah satu pejabat negara 
yang patuh menyerahkan Laporan 
Harta Kekayaan Lenyelenggara Negara 
(LHKPN). 

setahun diangkat menjadi Menhan 
kekayaannya meningkat menjadi 
Rp2,005 triliun atau bertambah sekitar 
Rp55 miliar.

harta kekayaan Prabowo terus 
meningkat dalam dua tahun terakhir 
atau usai dilantik menjadi Menhan. 
Sebelum menjabat sebagai Menhan, 
dirinya memiliki kekayaan Rp1,95 triliun.

Adapun pada kurun waktu 2020, harta 
kekayaan Prabowo mencapai Rp2,029 
triliun atau bertambah Rp24 miliar dari 
tahun sebelumnya. 

Berdasarkan data Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN), 

Kemudian berdasarkan data LHKPN 
2019, 

Secara perhitungan matematis, ada 
kenaikan dalam data hingga Rp79 miliar 
sejak dia menjabat sebagai Menhan.

Adapun rekam kekayaannya usai 
dilantik menjadi Menteri Pertahanan 
(Menhan) naik hingga Rp77 miliar.

Mantan Ketua MPR ini tak tercatat 
memiliki utang. 

Kas atau setara kas lainnya sebanyak 
Rp12.235.382.791.

Sehingga, total harta kekayaan dia 
pada tahun ini sebesar 
Rp32.810.882.791.
6.Prabowo Subianto

Laporan tersebut diketahui diserahkan 
Prabowo saat mencalonkan diri sebagai 
presiden pada tahun 2018. 

Prabowo sendiri tercatat memiliki 10 
tanah dan bangunan yang berada di 

Surat berharga yang dilaporkan Zulhas 
sebesar Rp4.990.000.000. 

Setahun kemudian naik tinggi menjadi 
Rp321,333 miliar.

7.Airlangga Hartarto

Penambahan harta kekayaan Airlangga 
disebabkan beberapa hal, seperti 
bertambahnya jumlah aset tanah dan 
bangunan miliknya.

Begitu juga dengan harta jenis surat 
berharga Airlangga. 

Utang Airlangga juga ikut naik. 
Pada 2020, utang Ketua Umum Golkar 
tersebut sebesar Rp71,103 miliar. 
Setahun berikutnya menjadi Rp72,270 
miliar.

Selain itu, ada juga delapan kendaraan 
senilai Rp 1,25 miliar 

Pada 2020, Airlangga memiliki aset tanah 
dan bangunan sebanyak 8 unit dengan 
total Rp98,1 miliar. 

Pada 2020, jumlahnya hanya Rp52,976 
miliar. Setahun kemudian menjadi 
Rp54,941 miliar.

dengan rincian Toyota Alphard keluaran 
2005, Honda CRV Jeep keluaran 2007, 
Land Rover Jeep keluaran 1994, Toyota 
Land Cruiser Jeep keluaran 1980, 
Mitsubishi Pajero Jeep keluaran 2000, 
motor Suzuki keluaran 2002, Toyota 
Lexus keluaran 2002, dan Land Rover 
Jeep keluaran 1992.

kawasan Jakarta Selatan dan Bogor 
senilai Rp 273,32 miliar.

Kembali berdasarkan data LHKPN, 
Prabowo tercatat memiliki harta bergerak 
lainnya senilai Rp 16,35 miliar dan surat 
berharga senilai Rp 1,70 triliun. 
Kemudian ada kas dan setara kas senilai 
Rp 2,52 miliar hingga mempunyai harta 
lainnya senilai Rp 40 miliar.

Harta kekayaan Ketum Golkar Airlangga 
Hartarto meroket dalam setahun terakhir. 
Total kekayaan Airlangga sebesar 
Rp260,611 miliar pada 2020. Menjadi 
Rp425,600 miliar pada 2021.

Setahun kemudian Airlangga menambah 
1 unit tanah dan bangunan seharga 
Rp10,288 miliar.
Penambahan juga terjadi pada bidang 
kas dan setara kas. Tahun 2020, 
Airlangga hanya memiliki Rp167,430 
miliar. 

Harta Airlangga yang bernilai tetap hanya 
kendaraan. Selama dua tahun terakhir, ia 

Cak Imin juga memiliki tiga aset tanah 
dan bangunan di Jakarta Selatan dengan 
harga yang variatif. 

Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak 
Imin juga tak kalah tajir. 

Serta harga lainnya, tetap pada Rp9,998 
miliar.
8.Cak Imin

hanya punya 5 mobil dengan total 
Rp2,564 miliar.

Berdasarkan LHKPN-nya yang 
dilaporkan pada 27 Agustus 2021, Cak 
Imin memiliki dua aset tanah.

Begitu juga dengan harta bergerak yang 
tak berubah jumlahnya, tetap pada 
Rp573 juta. 

Cak Imin juga memiliki satu unit mobil 
merk Toyota Alphard keluaran 2009 dari 
warisan senilai Rp250 juta.
Cak Imin memiliki harta bergerak 
lainnya senilai Rp154 juta serta kas dan 
setara kas dengan nilai mencapai 
Rp1.966.033.733. 

Total nilai harta kekayaan Cak Imin 
mencapai Rp26.076.033.733.

Bila ditotal, nilai aset Cak Imin tersebut 
mencapai sekitar Rp23,697 miliar.

Cak Imin tidak memiliki surat berharga 
dan utang.

Cak Imin juga tercatat memiliki satu unit 
sepeda motor merk Piaggio keluaran 
2007 senilai Rp9 juta. 

pemerintah menetapkan 3 Jenis BBM 
yang beredar di masyarakat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) menyatakan bahwa 
pemerintah tidak pernah melakukan 
intervensi terhadap penetapan harga 
Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU).

yaitu minyak tanah dan solar. Kedua 

Ketiga Jenis tersebut adalah Pertama 
BBM Tertentu (JBT). 
BBM ini mendapat subsidi dan 
kompensasi, 

Pendistribusian dan Harga Jual Eceran 
BBM yang telah diubah terakhir kali 
dengan Peraturan Presiden Nomor 117 
Tahun 2021, 

Revvo 89 memiliki research octane 
number (RON) 89 atau sedikit di bawah 
Pertalite yang memiliki RON 90.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
Tutuka Ariadji menyampaikan, 
berdasarkan Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang 
Penyediaan, 

SPBU Vivo belakangan ini ramai jadi 
perbincangan masyarakat. 
Sebab, SPBU milik swasta ini menjual 
harga Bahan Bakar Minyak (BBM) lebih 
murah dibanding milik Pertamina. 

Namun demikian, 

BBM jenis Revvo 89 dijual dengan harga 
Rp8.900 per liter atau lebih murah 
Rp1.100 dari harga terbaru Pertalite yang 
mencapai Rp10.000 per liter.

SPBU Vivo Jual BBM Lebih Murah Dari Pertamina

Ketiga adalah Bahan Bakar Minyak 
Umum. BBM jenis ini luar JBT dan 
JBKP atau BBM umum.
"Menteri ESDM menetapkan Harga 
Jual Eceran (HJE) Jenis BBM Tertentu 
dan Jenis BBM Khusus Penugasan. 
Sedangkan HJE Jenis BBM Umum 
dihitung dan ditetapkan oleh Badan 
Usaha," jelas Tutuka dalam keterangan 
tertulis, Senin (5/9).
Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum 
(JBU) ditetapkan oleh Badan Usaha. 
Dalam upaya pengendalian harga di 
konsumen, 

Hal ini ditetapkan dalam Kepmen 
ESDM No 62.K/12/MEM/2020 tentang 
Formula Harga Dasar dalam 
Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis 
Bahan Bakar Minyak Umum Jenis 
Bensin dan Minyak Solar yang 
Disalurkan melalui Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

adalah Bahan Bakar Minyak Khusus 
Penugasan (JBKP). 
BBM yang tidak mendapat subsidi 
namun mendapat kompensasi yaitu 
Bensin RON 90. 

Pemerintah menetapkan formula Batas 
Atas, di mana harga BBM mengacu 
kepada harga acuan pasar 
MOPS/Argus dan biaya distribusi 
dengan margin Badan Usaha maksimal 
10 persen.
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bangunan. Delapan di antaranya 
berada di Jakarta Timur sementara satu 
di Bogor, Jawa Barat. Nilainya 
mencapai Rp12.985.500.000.
Harta bergerak yang dilaporkan Zulhas 
yakni dua mobil Toyota Alphard dengan 
nilai Rp 1,1 miliar. 
Harta bergerak lainnya yang dia 
laporkan senilai Rp 1,5 miliar.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 
menjadi salah satu pejabat negara 
yang patuh menyerahkan Laporan 
Harta Kekayaan Lenyelenggara Negara 
(LHKPN). 

setahun diangkat menjadi Menhan 
kekayaannya meningkat menjadi 
Rp2,005 triliun atau bertambah sekitar 
Rp55 miliar.

harta kekayaan Prabowo terus 
meningkat dalam dua tahun terakhir 
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Sebelum menjabat sebagai Menhan, 
dirinya memiliki kekayaan Rp1,95 triliun.

Adapun pada kurun waktu 2020, harta 
kekayaan Prabowo mencapai Rp2,029 
triliun atau bertambah Rp24 miliar dari 
tahun sebelumnya. 

Berdasarkan data Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN), 

Kemudian berdasarkan data LHKPN 
2019, 

Secara perhitungan matematis, ada 
kenaikan dalam data hingga Rp79 miliar 
sejak dia menjabat sebagai Menhan.

Adapun rekam kekayaannya usai 
dilantik menjadi Menteri Pertahanan 
(Menhan) naik hingga Rp77 miliar.

Mantan Ketua MPR ini tak tercatat 
memiliki utang. 

Kas atau setara kas lainnya sebanyak 
Rp12.235.382.791.

Sehingga, total harta kekayaan dia 
pada tahun ini sebesar 
Rp32.810.882.791.
6.Prabowo Subianto

Laporan tersebut diketahui diserahkan 
Prabowo saat mencalonkan diri sebagai 
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Prabowo sendiri tercatat memiliki 10 
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Surat berharga yang dilaporkan Zulhas 
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Setahun kemudian naik tinggi menjadi 
Rp321,333 miliar.

7.Airlangga Hartarto

Penambahan harta kekayaan Airlangga 
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bertambahnya jumlah aset tanah dan 
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Begitu juga dengan harta jenis surat 
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Utang Airlangga juga ikut naik. 
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Pada 2020, jumlahnya hanya Rp52,976 
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Rp54,941 miliar.

dengan rincian Toyota Alphard keluaran 
2005, Honda CRV Jeep keluaran 2007, 
Land Rover Jeep keluaran 1994, Toyota 
Land Cruiser Jeep keluaran 1980, 
Mitsubishi Pajero Jeep keluaran 2000, 
motor Suzuki keluaran 2002, Toyota 
Lexus keluaran 2002, dan Land Rover 
Jeep keluaran 1992.

kawasan Jakarta Selatan dan Bogor 
senilai Rp 273,32 miliar.

Kembali berdasarkan data LHKPN, 
Prabowo tercatat memiliki harta bergerak 
lainnya senilai Rp 16,35 miliar dan surat 
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pemerintah menetapkan 3 Jenis BBM 
yang beredar di masyarakat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) menyatakan bahwa 
pemerintah tidak pernah melakukan 
intervensi terhadap penetapan harga 
Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU).

yaitu minyak tanah dan solar. Kedua 

Ketiga Jenis tersebut adalah Pertama 
BBM Tertentu (JBT). 
BBM ini mendapat subsidi dan 
kompensasi, 

Pendistribusian dan Harga Jual Eceran 
BBM yang telah diubah terakhir kali 
dengan Peraturan Presiden Nomor 117 
Tahun 2021, 

Revvo 89 memiliki research octane 
number (RON) 89 atau sedikit di bawah 
Pertalite yang memiliki RON 90.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
Tutuka Ariadji menyampaikan, 
berdasarkan Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang 
Penyediaan, 

SPBU Vivo belakangan ini ramai jadi 
perbincangan masyarakat. 
Sebab, SPBU milik swasta ini menjual 
harga Bahan Bakar Minyak (BBM) lebih 
murah dibanding milik Pertamina. 

Namun demikian, 

BBM jenis Revvo 89 dijual dengan harga 
Rp8.900 per liter atau lebih murah 
Rp1.100 dari harga terbaru Pertalite yang 
mencapai Rp10.000 per liter.

SPBU Vivo Jual BBM Lebih Murah Dari Pertamina

Ketiga adalah Bahan Bakar Minyak 
Umum. BBM jenis ini luar JBT dan 
JBKP atau BBM umum.
"Menteri ESDM menetapkan Harga 
Jual Eceran (HJE) Jenis BBM Tertentu 
dan Jenis BBM Khusus Penugasan. 
Sedangkan HJE Jenis BBM Umum 
dihitung dan ditetapkan oleh Badan 
Usaha," jelas Tutuka dalam keterangan 
tertulis, Senin (5/9).
Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum 
(JBU) ditetapkan oleh Badan Usaha. 
Dalam upaya pengendalian harga di 
konsumen, 

Hal ini ditetapkan dalam Kepmen 
ESDM No 62.K/12/MEM/2020 tentang 
Formula Harga Dasar dalam 
Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis 
Bahan Bakar Minyak Umum Jenis 
Bensin dan Minyak Solar yang 
Disalurkan melalui Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

adalah Bahan Bakar Minyak Khusus 
Penugasan (JBKP). 
BBM yang tidak mendapat subsidi 
namun mendapat kompensasi yaitu 
Bensin RON 90. 

Pemerintah menetapkan formula Batas 
Atas, di mana harga BBM mengacu 
kepada harga acuan pasar 
MOPS/Argus dan biaya distribusi 
dengan margin Badan Usaha maksimal 
10 persen.
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perusahaan multinasional ini 
memperdagangkan 367 juta ton minyak 
mentah dan produk turunannya.

namun kemudian berganti menjadi PT 
Vivo Energy Indonsia.

Vitol Group awalnya didirikan di 
Rotterdam pada tahun 1966.

perusahaan mencatatkan pendapatan 
sebesar USD 279 miliar. 
Dengan jaringan di lebih dari 40 
negara, di tahun 2020, 

"Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah 
akan menegur Badan Usaha apabila 
menjual BBM melebihi 
Batas Atas. Penetapan harga jual di 
SPBU saat ini merupakan kebijakan 
Badan Usaha yang dilaporkan ke 
Menteri cq. Dirjen Migas. 

-Pemilik SPBU Vivo
Dikutip dari laman resmi, PT Vivo 
energi Indonesia merupakan 
perusahaan sektor hilir minyak dan gas 
bumi yang sudah beroperasi di 
Indonesia sejak tahun 2017.
Awalnya perusahaan ini bernama PT 
Nusantara Energi Plant Indonesia 
(NEPI), 

SPBU swasta ini pertama kali dibuka di 
Jalan Raya Cilangkap Jakarta Timur 
pada tahun 2017 lalu. 

Sehingga tidak benar Pemerintah 
meminta Badan Usaha untuk 
menaikkan harga," jelas dia.

Sebelum didirikan di sini, tempat itu 
adalah lokasi yang ditempati oleh SPBU 
Pertamina yang ditutup total.
Ternyata PT Vivo Energi Indonesia, 
adalah anak usaha dari Vitol Group 
yang berbasis di Swiss. 

Perusahaan ini pun tidak hanya di 
Indonesia saja, 
tetapi juga sudah meluas ke Inggris, 
Australia, Singapura bahkan hingga ke 
sebagian negara-negara Afrika.
Tak hanya menjual dari sektor hilir, 
tetapi Vitol Group juga bergerak di 
sektor bisnis lainnya yakni kapal tanker 
minyak, gas alam, kilang minyak, energi 
terbarukan dan terminal gas.
Vitol Group bisa dibilang merupakan 
salah satu perusahaan penyalur BBM 
terbesar secara global. 
Pada tahun 2021 lalu, 

Pada 2017 silam atau tepatnya Oktober 
2017, SPBU Vivo juga pernah menjual 
BBM lebih murah dari Pertamina. 

Ini lebih murah dibanding harga Premium 
(RON 88) di di SPBU Pertamina sekitar 
Rp6.450 per liter saat itu.

Menurutnya, Vivo tidak akan rugi meski 
menjual BBM berkualitas tinggi dengan 
harga murah. 

Sebab, SPBU milik swasta ini menjual 
harga Bahan Bakar Minyak (BBM) lebih 
murah dibanding milik Pertamina. 
BBM jenis Revvo 89 dijual dengan harga 
Rp8.900 per liter atau lebih murah 
Rp1.100 dari harga terbaru Pertalite 
yang mencapai Rp10.000 per liter.

Juru bicara PT Vivo Energy Indonesia, 
Maldi Al Jufrie pada 2017 silam 
mengatakan,

Acuannya ialah harga keekonomian. 
"Balik lagi kita di sini bikin bisnis, kita 
juga bukan public sosial lah, kasarnya 
jadi kalau dibilang rugi ya nggak," 
ujarnya.

Namun demikian, Revvo 89 memiliki 
research octane number (RON) 89 atau 
sedikit di bawah Pertalite yang memiliki 
RON 90.

"Kita di sini bikin bisnis. Kalau dibilang 
rugi, ya tidak," ujar Maldi Al Jufrie pada 
2017 silam.

 atas persetujuan pemerintah, pihaknya 
menjual bensin dengan RON 89 seharga 
Rp6.100 per liter. 

-Pernah Jual Lebih Murah dari 
Pertamina di 2017

Harga bensin RON 89 di SPBU Vivo 
lebih murah dibanding jenis Premium 
milik Pertamina yang notebennya 
mengandung RON-88.

Sementara jenis BBM lain yang dijual 
SPBU Vivo yakni Revvo 92 (RON 92) 
yang dijual Rp15.400 memiliki kualitas 
yang sama dengan Pertamax, dan 
Revvo 95 (RON 95) yang dijual 
Rp16.100 memiliki nilai oktan di atas 
Pertamax namun kualitasnya masih di 
bawah Pertamax Turbo.

"Ini kan RON sedikit lebih tinggi dan 
harganya juga bersaing Rp6.100," 
ujarnya.

SPBU Vivo belakangan ini ramai jadi 
perbincangan masyarakat. 

Padahal, nama Ganjar Prabowo selalu 
berada di puncak berbagai survei 
selama ini, jauh melampaui Prabowo 
Subianto.

Dalam survei LSN Februari 2022, 
elektabilitas Prabowo baru sebesar 21,9 
persen, sebelum naik cukup signifikan 
menjadi 29,5 pada survei Juni 2022.
Pada survei Agustus-September 2022 
kali ini, angka itu menguat lagi menjadi 
30,6 persen.

Terbaru, elektabilitas Prabowo Subianto 
meningkat dalam 7 bulan terakhir, 
menurut hasil Lembaga Survei Nasional 
(LSN).

membuat nama Ketua Umum Partai 
Gerindra tersebut kans merebut tahta 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 
Pemilu 2024.

Menguatnya elektabilitas Prabowo 
diklaim tak terlepas dari efek elektoral 
Presiden Joko Widodo.
Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara 
Bakry menilai, 

Sinyal Dukungan Jokowi jadi faktor?

Tingginya elektabilitas Prabowo 
Subianto belakangan ini, 

publik mencium hubungan Jokowi dan 
Prabowo yang semakin akrab.
"Adanya sinyal endorsement Presiden 
Jokowi untuk Prabowo sebagaimana 
diperlihatkan melalui kedekatan Jokowi 
dan Prabowo dalam berbagai event 
penting nasional," ujarnya dalam rilis 
surveinya, Senin (5/9/2022).

Menantu Soeharto tersebut bahkan 
menggeser kader terbaik PDI 
Perjuangan Ganjar Prabowo dan 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Identifikasi sebagai orang dekat Jokowi 
disinyalir menguntungkan sang mantan 
rival pada Pemilu 2019 lalu itu.
Bulan lalu, sinyal ini memang 
menyeruak. Jokowi sendiri tak terang-
terangan menampik.
Di Istana Kepresidenan Jakarta, 12 
Agustus 2022 lalu, ketika ditanya awak 
media soal apakah dirinya mendukung 
Prabowo maju di Pilpres 2024 dengan 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo, Jokowi membuka segala 

Elektabilitas Ganjar Digeser Menantu Soeharto

Gema mengungkapkan, naiknya 
elektabilitas Prabowo berbarengan 
dengan mandeknya elektabilitas 
Ganjar Pranowo dan 

"Saya kira karena menyampaikan 
kepada saya (tentang Prabowo dan 
Ganjar), masak saya (katakan) jangan. 
Ndak, kan ndak gitu, 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
yang notabene menjadi pesaing utama 
Prabowo di bursa Pilpres 2024 
berdasarkan survei-survei selama ini.

Sementara itu, elektabilitas Anies kini 
di angka 16,8 persen, turun ketimbang 
survei periode Februari 2022 (18,8 
persen) dan Juni 2022 (18,5 persen).

Salah satunya soal kendaraan politik 
guna berkontestasi pada Pilpres 2024.
"Di antaranya, pertama hingga kini 
belum jelas partai apa yang akan 
menjadi kendaraan Ganjar dan Anies 
untuk maju sebagai capres 2024," kata 
Gema.

ya silakan demokrasi kita kan memang 
harus disampaikan seperti itu," kata 
Jokowi.

Ganjar, 
dalam survei teranyar LSN, hanya 
memiliki elektabilitas 18,9 persen, 
turun dibandingkan survei periode 
Februari 2022 (19,2 persen) dan Juni 
2022 (20,9 persen).

Bagi Ganjar, peluang untuk maju 
sebagai capres lewat PDI Perjuangan 
kian tertutup setelah Puan Maharani, 
putri Megawati Soekarnoputri, mulai 
aktif bersafari politik.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu telah 
didapuk sebagai ujung tombak PDI-P 
dalam menjalin komunikasi politik 

kemungkinan tafsir.

Hal ini menyebabkan elektabilitas 
keduanya dibalap Menteri Pertahanan 
Prabowo Subianto yang bercokol di 
puncak dengan tingkat keterpilihan 
sekitar 30 persen.

Berpotensi kalahkan Anies-Ganjar?

Ada beberapa hal yang menurutnya 
membuat elektabilitas kedua tokoh itu 
tak menggembirakan. 
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Perjuangan Ganjar Prabowo dan 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Identifikasi sebagai orang dekat Jokowi 
disinyalir menguntungkan sang mantan 
rival pada Pemilu 2019 lalu itu.
Bulan lalu, sinyal ini memang 
menyeruak. Jokowi sendiri tak terang-
terangan menampik.
Di Istana Kepresidenan Jakarta, 12 
Agustus 2022 lalu, ketika ditanya awak 
media soal apakah dirinya mendukung 
Prabowo maju di Pilpres 2024 dengan 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo, Jokowi membuka segala 

Elektabilitas Ganjar Digeser Menantu Soeharto

Gema mengungkapkan, naiknya 
elektabilitas Prabowo berbarengan 
dengan mandeknya elektabilitas 
Ganjar Pranowo dan 

"Saya kira karena menyampaikan 
kepada saya (tentang Prabowo dan 
Ganjar), masak saya (katakan) jangan. 
Ndak, kan ndak gitu, 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
yang notabene menjadi pesaing utama 
Prabowo di bursa Pilpres 2024 
berdasarkan survei-survei selama ini.

Sementara itu, elektabilitas Anies kini 
di angka 16,8 persen, turun ketimbang 
survei periode Februari 2022 (18,8 
persen) dan Juni 2022 (18,5 persen).

Salah satunya soal kendaraan politik 
guna berkontestasi pada Pilpres 2024.
"Di antaranya, pertama hingga kini 
belum jelas partai apa yang akan 
menjadi kendaraan Ganjar dan Anies 
untuk maju sebagai capres 2024," kata 
Gema.

ya silakan demokrasi kita kan memang 
harus disampaikan seperti itu," kata 
Jokowi.

Ganjar, 
dalam survei teranyar LSN, hanya 
memiliki elektabilitas 18,9 persen, 
turun dibandingkan survei periode 
Februari 2022 (19,2 persen) dan Juni 
2022 (20,9 persen).

Bagi Ganjar, peluang untuk maju 
sebagai capres lewat PDI Perjuangan 
kian tertutup setelah Puan Maharani, 
putri Megawati Soekarnoputri, mulai 
aktif bersafari politik.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu telah 
didapuk sebagai ujung tombak PDI-P 
dalam menjalin komunikasi politik 

kemungkinan tafsir.

Hal ini menyebabkan elektabilitas 
keduanya dibalap Menteri Pertahanan 
Prabowo Subianto yang bercokol di 
puncak dengan tingkat keterpilihan 
sekitar 30 persen.

Berpotensi kalahkan Anies-Ganjar?

Ada beberapa hal yang menurutnya 
membuat elektabilitas kedua tokoh itu 
tak menggembirakan. 
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"Sedangkan untuk Anies, peluangnya 
untuk bisa nyapres di 2024 semakin 
sempit karena Gubernur DKI itu tidak 
berafiliasi dengan satu partai pun," 
jelasnya.

Gerindra kian solid dan limpahan 
suara PKB

"Semakin aktifnya Puan Maharani 
mensosialisasikan diri sebagai capres 
mengindikasikan bahwa peluang 
Ganjar diusung PDI Perjuangan 
semakin kecil," kata Gema.

Menguatnya elektabilitas Prabowo 
dinilai juga tidak terlepas 
pascadeklarasi Prabowo maju sebagai 
capres 2024 dalam Rapimnas Gerindra 
bulan lalu.

dengan berbagai partai politik saat ini.

Hal ini juga tampak dari merosotnya 
elektabilitas Sandiaga Uno,

Keadaan Ganjar dan Anies 
berkebalikan dengan keadaan Prabowo 
yang justru semakin solid didukung 
pasukan Gerindra.

 mantan tandem Prabowo saat 
berhadapan dengan Jokowi-Ma'ruf 

"Sebelumnya sebagian pemilih Gerindra 
mengarahkan dukungan pada Sandiaga 
karena sempat beredar isu bahwa 
Prabowo tidak lagi mencalonkan diri 
sebagai presiden di Pilpres 2024 nanti," 
kata Gema.
Kesepakatan kerja sama politik antara 
Gerindra dan PKB yang diteken di 
Rapimnas juga diklaim telah 
menyuntikkan dukungan bagi Prabowo 
dari basis massa PKB yang banyak 
didominasi kalangan Nahdliyyin.

Tren elektabilitas Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif itu terus menurun.

Amin pada 2019.
Elektabilitas Sandiaga kini di posisi 5 
berdasarkan survei teranyar LSN, di 
bawah Gubernur Jawa Barat Ridwan 
Kamil,

"Meningkatnya dukungan warga NU 
terhadap Prabowo pasca deklarasi koalisi 
Partai Gerindra dan PKB belum lama ini 
sebagaimana ditemukan juga dalam 
survei LSN," sebut Gema.

 dengan tingkat keterpilihan hanya 1,8 
persen.

Penasaran dengan profil Liz Truss, 
yang mungkin belum banyak diketahui 
publik di Indonesia? 
Langsung saja simak ulasan mengenai 
profil Liz Truss yang telah berhasil 
dirangkum dari berbagai sumber di 
bawah ini. 

organisasi yang keras menentang 
keputusan pemerintah Thatcher untuk 
memberi izin pemasangan hulu ledak 
nuklir AS di RAF Greenham Common, 
wilayah barat kota London.

Masa kecilnya, ibunya disebut pernah 
ikut serta dalam pawai Campaign for 
Nuclear Disarmament, 

Latar Belakang Liz Truss

Liz Truss adalah anak dari ayah yang 
merupakan seorang profesor 
matematika, dan ibunya seorang 
perawat.

Liz Truss yang memiliki nama lengkap 
Mary Elizabeth Truss lahir di Oxford 
pada tahun 1975. 

Profil PM Inggris Yang Baru

Setelah lulus, Liz Truss bekerja sebagai 
akuntan untuk Shell, dan Cable 
&Wireless. 

yaitu tempat Liz Truss bersekolah di 
Roundhay, sekolah menengah negeri. 
Liz Truss berhasil masuk Universitas 
Oxford, 
tempat ia belajar filsafat, politik, dan juga 
ekonomi serta aktif dalam politik 
mahasiswa, awalnya untuk Partai 
Demokrat Liberal.
Di Oxford, Liz Truss kemudian pindah ke 
partai Konservatif. 

Kemudian, keluarga Truss pindah ke 
Paisley, tepat di sebelah barat Glasgow, 
ketika usianya empat tahun. Lalu mereka 
pindah ke Leeds, 

Terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris

Lalu ia menikah dengan sesama akuntan 
Hugh O'Leary pada tahun 2000, dan 
memiliki dua orang anak.

Liz Truss adalah seorang Perdana 
Menteri Inggris baru pengganti Boris 

Namun, tidak seperti Perdana Menteri 
yang memenangkan suara mayoritas 
pada tahun 1983, 

dengan memerankan Margaret Thatcher 
dalam sandiwara pemilu di sekolahnya. 

Persinggungan Liz Truss dengan jabatan 
Perdana Menteri dimulai pada ia berusia 
tujuh tahun, 

Liz Truss diketahui berhasil mendapatkan 
81.326 suara, sementara Sunak 
memperoleh 60.399 suara.

Dalam pemilihan ketua partai yang diikuti 
oleh para anggota Partai Konservatif, 

setelah mengalahkan Rishi Sunak, 
mantan Menteri Keuangan Inggris.

Liz Truss kalah dalam pemilihan tersebut. 
Hingga bertahun-tahun kemudian, 

Rekam Jejak Liz Truss

Johnson, 
yang memenangkan pemilihan ketua 
Partai Konservatif dan akan menjadi PM 
Inggris secara resmi pada hari Selasa 
(6/9/2022), 

Margaret Thatcher adalah seorang 
Perdana Nenteri Inggris perempuan yang 
pertama.

Liz Truss menyabet kesempatan untuk 
benar-benar mengikuti jejak sang Iron 
Lady dengan menjadi pemimpin Partai 
Konservatif dan Perdana Menteri 
Inggris.

Namun para pengamat memilih Liz 
Truss sebagai kandidat favorit untuk 
menang, 

Liz Truss mengenang momen itu. Lalu 
39 tahun kemudian, 

lima putaran pemungutan suara oleh 
para anggota parlemen Partai 
Konservatif.

karena ia telah menghabiskan 
bertahun-tahun untuk membangun 
hubungan dengan asosiasi 
konstituensi dan tetap setia kepada 
Boris Johnson selama hari-hari 
tergelapnya waktu ia menjabat 
sebagai Perdana Menteri.

Dilansir dari berbagai sumber, Liz 
Truss yang merupakan perempuan 
yang saat ini menjabat sebagai 
menteri luar negeri itu berada di 
belakang mantan Menteri Keuangan 
Rishi Sunak dalam 

Pinangki Sirna Malasari bebas bersyarat 
hari ini. Perempuan kelahiran Yogyakarta 
pada 21 April 1981 merupakan mantan 
jaksa muda yang terlibat 3 kasus korupsi 
sekaligus.

ada Mirawati dan bu Desi. Semua 
Tipikor," kata Kepala Divisi 
Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum 
HAM Provinsi Banten, Mas Juno, ditemui 
di Lapas Kelas II A Tangerang, Selasa 
(6/9).

"Hari ini tidak hanya beliau (Ratu Atut), 
bersama beliau kita bebas bersyaratkan 
juga ada Pinangki, 

Dia menyebutkan, untuk terpidana 
mantan Jaksa Pinangki,
 diungkapkan Mas Juno, telah menjalani 
dua tahun masa kurungan di Lapas 
Kelas IIA Tangerang.
Menengok ke belakang. Kasus yang 
menjerat Jaksa Pinangki begitu 
menyedot perhatian publik. 
Terlebih, gaya hidupnya yang bermewah-
mewahan sebagai seorang aparatur 

Jaksa Pinangki Bebas Bersyarat

Gaya hidup hedon Jaksa Pinangki 
terungkap dalam fakta persidangan 
yang digelar PN Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) pada sekira Bulan September 
2020 lalu.

USD500.000 dari sebesar USD1 juta 
yang dijanjikan oleh Djoko Soegiarto 
Tjandra sebagai pemberian fee dengan 
maksud supaya pegawai negeri atau 
penyelenggara tersebut berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya," tutur jaksa di Pengadilan 
Tipikor Jakarta Pusat, Rabu 
(23/9/2020) lalu.

negara dinilai melukai masyarakat.

"Telah menerima pemberian uang atau 
janji berupa uang sebesar

Mewah dan gemerlapnya kehidupan 
Jaksa Pinangki merupakan buah 
dirinya membantu pelarian koruptor 
nomor wahid, Djoko Tjandra.
Sekira USD500.000 dari USD1 Juta 
yang dijanjikan Djoko Tjandra, telah 
mengalir ke kantong Pinangki.
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"Sedangkan untuk Anies, peluangnya 
untuk bisa nyapres di 2024 semakin 
sempit karena Gubernur DKI itu tidak 
berafiliasi dengan satu partai pun," 
jelasnya.

Gerindra kian solid dan limpahan 
suara PKB

"Semakin aktifnya Puan Maharani 
mensosialisasikan diri sebagai capres 
mengindikasikan bahwa peluang 
Ganjar diusung PDI Perjuangan 
semakin kecil," kata Gema.

Menguatnya elektabilitas Prabowo 
dinilai juga tidak terlepas 
pascadeklarasi Prabowo maju sebagai 
capres 2024 dalam Rapimnas Gerindra 
bulan lalu.

dengan berbagai partai politik saat ini.

Hal ini juga tampak dari merosotnya 
elektabilitas Sandiaga Uno,

Keadaan Ganjar dan Anies 
berkebalikan dengan keadaan Prabowo 
yang justru semakin solid didukung 
pasukan Gerindra.

 mantan tandem Prabowo saat 
berhadapan dengan Jokowi-Ma'ruf 

"Sebelumnya sebagian pemilih Gerindra 
mengarahkan dukungan pada Sandiaga 
karena sempat beredar isu bahwa 
Prabowo tidak lagi mencalonkan diri 
sebagai presiden di Pilpres 2024 nanti," 
kata Gema.
Kesepakatan kerja sama politik antara 
Gerindra dan PKB yang diteken di 
Rapimnas juga diklaim telah 
menyuntikkan dukungan bagi Prabowo 
dari basis massa PKB yang banyak 
didominasi kalangan Nahdliyyin.

Tren elektabilitas Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif itu terus menurun.

Amin pada 2019.
Elektabilitas Sandiaga kini di posisi 5 
berdasarkan survei teranyar LSN, di 
bawah Gubernur Jawa Barat Ridwan 
Kamil,

"Meningkatnya dukungan warga NU 
terhadap Prabowo pasca deklarasi koalisi 
Partai Gerindra dan PKB belum lama ini 
sebagaimana ditemukan juga dalam 
survei LSN," sebut Gema.

 dengan tingkat keterpilihan hanya 1,8 
persen.

Penasaran dengan profil Liz Truss, 
yang mungkin belum banyak diketahui 
publik di Indonesia? 
Langsung saja simak ulasan mengenai 
profil Liz Truss yang telah berhasil 
dirangkum dari berbagai sumber di 
bawah ini. 

organisasi yang keras menentang 
keputusan pemerintah Thatcher untuk 
memberi izin pemasangan hulu ledak 
nuklir AS di RAF Greenham Common, 
wilayah barat kota London.

Masa kecilnya, ibunya disebut pernah 
ikut serta dalam pawai Campaign for 
Nuclear Disarmament, 

Latar Belakang Liz Truss

Liz Truss adalah anak dari ayah yang 
merupakan seorang profesor 
matematika, dan ibunya seorang 
perawat.

Liz Truss yang memiliki nama lengkap 
Mary Elizabeth Truss lahir di Oxford 
pada tahun 1975. 

Profil PM Inggris Yang Baru

Setelah lulus, Liz Truss bekerja sebagai 
akuntan untuk Shell, dan Cable 
&Wireless. 

yaitu tempat Liz Truss bersekolah di 
Roundhay, sekolah menengah negeri. 
Liz Truss berhasil masuk Universitas 
Oxford, 
tempat ia belajar filsafat, politik, dan juga 
ekonomi serta aktif dalam politik 
mahasiswa, awalnya untuk Partai 
Demokrat Liberal.
Di Oxford, Liz Truss kemudian pindah ke 
partai Konservatif. 

Kemudian, keluarga Truss pindah ke 
Paisley, tepat di sebelah barat Glasgow, 
ketika usianya empat tahun. Lalu mereka 
pindah ke Leeds, 

Terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris

Lalu ia menikah dengan sesama akuntan 
Hugh O'Leary pada tahun 2000, dan 
memiliki dua orang anak.

Liz Truss adalah seorang Perdana 
Menteri Inggris baru pengganti Boris 

Namun, tidak seperti Perdana Menteri 
yang memenangkan suara mayoritas 
pada tahun 1983, 

dengan memerankan Margaret Thatcher 
dalam sandiwara pemilu di sekolahnya. 

Persinggungan Liz Truss dengan jabatan 
Perdana Menteri dimulai pada ia berusia 
tujuh tahun, 

Liz Truss diketahui berhasil mendapatkan 
81.326 suara, sementara Sunak 
memperoleh 60.399 suara.

Dalam pemilihan ketua partai yang diikuti 
oleh para anggota Partai Konservatif, 

setelah mengalahkan Rishi Sunak, 
mantan Menteri Keuangan Inggris.

Liz Truss kalah dalam pemilihan tersebut. 
Hingga bertahun-tahun kemudian, 

Rekam Jejak Liz Truss

Johnson, 
yang memenangkan pemilihan ketua 
Partai Konservatif dan akan menjadi PM 
Inggris secara resmi pada hari Selasa 
(6/9/2022), 

Margaret Thatcher adalah seorang 
Perdana Nenteri Inggris perempuan yang 
pertama.

Liz Truss menyabet kesempatan untuk 
benar-benar mengikuti jejak sang Iron 
Lady dengan menjadi pemimpin Partai 
Konservatif dan Perdana Menteri 
Inggris.

Namun para pengamat memilih Liz 
Truss sebagai kandidat favorit untuk 
menang, 

Liz Truss mengenang momen itu. Lalu 
39 tahun kemudian, 

lima putaran pemungutan suara oleh 
para anggota parlemen Partai 
Konservatif.

karena ia telah menghabiskan 
bertahun-tahun untuk membangun 
hubungan dengan asosiasi 
konstituensi dan tetap setia kepada 
Boris Johnson selama hari-hari 
tergelapnya waktu ia menjabat 
sebagai Perdana Menteri.

Dilansir dari berbagai sumber, Liz 
Truss yang merupakan perempuan 
yang saat ini menjabat sebagai 
menteri luar negeri itu berada di 
belakang mantan Menteri Keuangan 
Rishi Sunak dalam 

Pinangki Sirna Malasari bebas bersyarat 
hari ini. Perempuan kelahiran Yogyakarta 
pada 21 April 1981 merupakan mantan 
jaksa muda yang terlibat 3 kasus korupsi 
sekaligus.

ada Mirawati dan bu Desi. Semua 
Tipikor," kata Kepala Divisi 
Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum 
HAM Provinsi Banten, Mas Juno, ditemui 
di Lapas Kelas II A Tangerang, Selasa 
(6/9).

"Hari ini tidak hanya beliau (Ratu Atut), 
bersama beliau kita bebas bersyaratkan 
juga ada Pinangki, 

Dia menyebutkan, untuk terpidana 
mantan Jaksa Pinangki,
 diungkapkan Mas Juno, telah menjalani 
dua tahun masa kurungan di Lapas 
Kelas IIA Tangerang.
Menengok ke belakang. Kasus yang 
menjerat Jaksa Pinangki begitu 
menyedot perhatian publik. 
Terlebih, gaya hidupnya yang bermewah-
mewahan sebagai seorang aparatur 

Jaksa Pinangki Bebas Bersyarat

Gaya hidup hedon Jaksa Pinangki 
terungkap dalam fakta persidangan 
yang digelar PN Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) pada sekira Bulan September 
2020 lalu.

USD500.000 dari sebesar USD1 juta 
yang dijanjikan oleh Djoko Soegiarto 
Tjandra sebagai pemberian fee dengan 
maksud supaya pegawai negeri atau 
penyelenggara tersebut berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya," tutur jaksa di Pengadilan 
Tipikor Jakarta Pusat, Rabu 
(23/9/2020) lalu.

negara dinilai melukai masyarakat.

"Telah menerima pemberian uang atau 
janji berupa uang sebesar

Mewah dan gemerlapnya kehidupan 
Jaksa Pinangki merupakan buah 
dirinya membantu pelarian koruptor 
nomor wahid, Djoko Tjandra.
Sekira USD500.000 dari USD1 Juta 
yang dijanjikan Djoko Tjandra, telah 
mengalir ke kantong Pinangki.
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Central Agency
mencari pekerja untuk 

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Terry : 929 - 369 - 9830

pabrik taplak meja $11

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

ada over time

Dicari pegawai yang mau
kerja di Nail Salon.
Yang berpengalaman atau
yang mau di training.
Lokasi: Center City ( busy
salon & good tips )
Text : 267 - 343 - 2123

Padahal, sebagai pegawai negeri sipil 
yang menjabat sebagai Kepala Sub 

Gaji Rp18 juta/Bulan

Kejaksaan Agung memastikan mobil 
BMW SUV X5 milik Pinangki bagian 
dari Tindak Pidana Pencucian Uang 
(TPPU).

Menurut data yang diperoleh MAKI, 
biaya operasi hidung di Amerika 
berkisar USD10.000-30.000 atau 
sekitar Rp146 juta hingga Rp439 juta

Selain untuk biaya sewa apartemen, ia 
juga menggunakan uang 'hadiah' untuk 
membeli aset bergerak. 

Tidak cukup dengan satu apartemen, 
dia juga menggunakan uang tersebut 
untuk membayar sewa apartemen The 
Pakubuwono Signature sebesar 
USD68.900 dan 

yang dinikmati pinangki saat menjadi 
jaksa korup

2. Apartemen Mewah di AS dan BMW 
X5

Pinangki diketahui membeli satu unit 
mobil BMW X5 seharga Rp1,7 miliar.

1. Permak Hidung di New York hingga 
Rp400 juta lebih

Untuk terus menunjang penampilannya, 
dia juga membayar dokter homecare 
atas nama dr. Olivia Santoso dengan 
total pembayaran sebesar 
Rp176.880.000.

Salah satunya, membayar sewa 
Apartemen Trump International Amerika 
Serikat sebesar Rp412 juta. 

Sederet kemewahan yang dinikmati 
Pinangki saat menjadi Jaksa korup:

Pinangki juga diketahui merogoh kocek 
untuk biaya perawatan kecantikannya 
hingga Rp419.430.00 yang ditangani 
oleh dokter Adam R Kohler. 

juga menyewa apartemen 
Darmawangsa Essence sebesar 
USD38.400.

Dalam dakwaan terungkap, operasi 
hidung ditangani oleh dr. Andrew 
Jacono seorang ahli bedah ternama 
yang membuka praktik di New York 
Center for Plastic Surgery tepatnya di 
Park Avenue, New York City, Amerika 
Serikat. 

Uang 'hadiah' dari Djoko Tjandra juga 
digunakan untuk memenuhi keperluan 
hidup mewah lainnya. 

Jaksa Agung Resmi Pecat Pinangki 
Dengan Tidak Hormat

Jika dilihat dari 

Pinangki Resmi Dipecat Dengan Tidak 
Hormat, Kejagung Cabut Seluruh 
Fasilitas

Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada 
Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda 
Pembinaan Kejaksaan Agung RI 2019-
2020, Pinangki digaji Rp18 juta tiap 
bulan.

Jaksa juga mengungkap total gaji 
Napitupulu Yogi Yusuf, 

Ratu Atut, Pinangki dan Eni Saragih Tak 
Ikut Vaksinasi Masal di Lapas Tangerang

suami Pinangki yang berprofesi sebagai 
anggota Polri. 

suami Pinangki yang berprofesi sebagai 
anggota Polri. 

Jaksa juga menyampaikan, dalam kurun 
waktu 2019-2020 

LHKPN milik Pinangki, total uang tanah 
dan bangunan miliknya itu sebesar 
Rp6.008.500.000.

Sementara itu, jika melihat Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN) dalam situs 
https://elhkpn.kpk.go.id/ milik Pinangki 
pada tahun 2018. 

"Jumlah tersebut digabung atau setidak-
tidaknya dijumlah dengan gaji suami 
terdakwa Napitupulu Yogi Yusuf yang 
berprofesi sebagai polisi, 2016-2020 
sebesar Rp 11 juta per bulan," sambung 
jaksa.

Profil Jaksa Pinangki, ASN Hedon 
Terjerat Kasus Djoko Tjandra Kini Bebas

Tercatat, total harta kekayaan miliknya itu 
sebanyak Rp 6.838.500.000.

Pinangki tidak memiliki usaha dan 
penghasilan tambahan resmi, serta tidak 
memiliki sumber penghasilan dari 
pencairan kredit Bank atau lembaga jasa 
keuangan lainnya.

"Sebagai pegawai negeri Pinangki Sirna 
Malasari bergaji total Rp18.921.750," 
kata jaksa saat membacakan surat 
dakwaan, Rabu (23/9).

Jaksa juga mengungkap total gaji 
Napitupulu Yogi Yusuf, 

BACA JUGA:

"Jumlah tersebut digabung atau setidak-

BACA JUGA:

Pinangki tidak memiliki usaha dan 
penghasilan tambahan resmi, serta tidak 
memiliki sumber penghasilan dari 
pencairan kredit Bank atau lembaga jasa 

tidaknya dijumlah dengan gaji suami 
terdakwa Napitupulu Yogi Yusuf yang 
berprofesi sebagai polisi, 2016-2020 
sebesar Rp11 juta per bulan," sambung 
jaksa.
Jaksa juga menyampaikan, dalam kurun 
waktu 2019-2020 

keuangan lainnya.

Tercatat, total harta kekayaan miliknya 
itu sebanyak Rp 6.838.500.000.

Sementara itu, jika melihat Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara (LHKPN) dalam situs 
https://elhkpn.kpk.go.id/ milik Pinangki 
pada tahun 2018. 

Jika dilihat dari LHKPN milik Pinangki, 
total uang tanah dan bangunan 
miliknya itu sebesar Rp 6.008.500.000.

Pemberhentian Suharso dilakukan 
setelah pimpinan tiga majelis DPP 
menggelar Mukernas 

Sebut saja Suryadharma Ali, 
Rommahurmuziy hingga Suharso.

Mukernas memutuskan untuk 
memberhentikan Suharso dan digantikan 
Muhammad Mardiono sebagai pelaksana 
tugas Ketum PPP.

menyikapi kegaduhan antara Suharso 
secara pribadi dan para simpatisan PPP. 
Kegaduhan di internal PPP dipicu 
pernyataan kontroversial Suharso soal 
amplop kiai.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
kembali dilanda prahara. Kali ini, Ketua 
Umum PPP Suharso Monoarfa 
diberhentikan oleh tiga majelis partai.

1. Suryadharma Ali

Di akhir jabatannya, 

Suryadharma Ali menjabat Ketum PPP 
sejak 3 Februari 2007. 

Sebelum masalah Suharso, PPP sudah 
beberapa kali mengalami kisruh internal. 
Konflik-konflik tersebut berujung 
pemberhentian pucuk pimpinan partai 
Ka'bah. 

Suryadharma Ali terjerat korupsi dana 
perjalanan haji. Internal PPP gaduh 
akibat Suryadharma Ali ditetapkan 
tersangka oleh KPK.

Tiga Majelis PPP telah melayangkan 
surat kepada Suharso untuk 
mengundurkan diri. 
Namun, surat tersebut tidak direspons 
oleh Suharso. 

Saat menjabat ketua umum PPP, 
Suryadharma juga berstatus Menteri 
Agama di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Daftar Ketum PPP Yang Dilengserkan

munculnya surat dari 21 pengurus 
wilayah PPP yang mendesak 
Suryadharma segera diberhentikan 
dari jabatannya.

PPP sedang mengalami dualisme 
antara kubu Romy dan Djan Faridz.

Kedua, 

2. Rommahurmuziy

Pengurus PPP akhirnya 
melengserkan Suryadharma Ali dari 
kursi ketua umum. 

Suryadharma akan berhalangan untuk 
datang ke rapat pleno PPP yang 
biasanya digelar satu bulan sekali.

membeberkan pelanggaran-
pelanggaran Suryadharma Ali 
sehingga harus dicopot. 

Pemberhentian eks Menteri Agama itu 
dilakukan dalam rapat tertutup pada 
10 September 2014.

penetapan tersangka membuat gerak 
Suryadharma terbatas dalam 
menjalankan tugas sebagai ketua 
umum.

kata Romy, penetapan tersangka 
Suryadharma merusak citra PPP di 
mata publik jelang Pemilu. Alasan 
keempat, 

Sekretaris Jenderal PPP Muhammad 
Romahurmuziy (Romy) 

Romahurmuziy terpilih menjadi Ketua 
Umum PPP secara aklamasi lewat 
muktamar di Surabaya pada 2016. 
Saat itu,

Pertama, 

Ketiga, 

Kedua kubu itu masing-masing 
menggelar muktamar. Muktamar PPP 
di Jakarta menetapkan Djan Faridz 
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Central Agency
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Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Terry : 929 - 369 - 9830

pabrik taplak meja $11

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

ada over time

Dicari pegawai yang mau
kerja di Nail Salon.
Yang berpengalaman atau
yang mau di training.
Lokasi: Center City ( busy
salon & good tips )
Text : 267 - 343 - 2123

Padahal, sebagai pegawai negeri sipil 
yang menjabat sebagai Kepala Sub 

Gaji Rp18 juta/Bulan

Kejaksaan Agung memastikan mobil 
BMW SUV X5 milik Pinangki bagian 
dari Tindak Pidana Pencucian Uang 
(TPPU).

Menurut data yang diperoleh MAKI, 
biaya operasi hidung di Amerika 
berkisar USD10.000-30.000 atau 
sekitar Rp146 juta hingga Rp439 juta

Selain untuk biaya sewa apartemen, ia 
juga menggunakan uang 'hadiah' untuk 
membeli aset bergerak. 

Tidak cukup dengan satu apartemen, 
dia juga menggunakan uang tersebut 
untuk membayar sewa apartemen The 
Pakubuwono Signature sebesar 
USD68.900 dan 

yang dinikmati pinangki saat menjadi 
jaksa korup

2. Apartemen Mewah di AS dan BMW 
X5

Pinangki diketahui membeli satu unit 
mobil BMW X5 seharga Rp1,7 miliar.

1. Permak Hidung di New York hingga 
Rp400 juta lebih

Untuk terus menunjang penampilannya, 
dia juga membayar dokter homecare 
atas nama dr. Olivia Santoso dengan 
total pembayaran sebesar 
Rp176.880.000.

Salah satunya, membayar sewa 
Apartemen Trump International Amerika 
Serikat sebesar Rp412 juta. 

Sederet kemewahan yang dinikmati 
Pinangki saat menjadi Jaksa korup:

Pinangki juga diketahui merogoh kocek 
untuk biaya perawatan kecantikannya 
hingga Rp419.430.00 yang ditangani 
oleh dokter Adam R Kohler. 

juga menyewa apartemen 
Darmawangsa Essence sebesar 
USD38.400.

Dalam dakwaan terungkap, operasi 
hidung ditangani oleh dr. Andrew 
Jacono seorang ahli bedah ternama 
yang membuka praktik di New York 
Center for Plastic Surgery tepatnya di 
Park Avenue, New York City, Amerika 
Serikat. 

Uang 'hadiah' dari Djoko Tjandra juga 
digunakan untuk memenuhi keperluan 
hidup mewah lainnya. 

Jaksa Agung Resmi Pecat Pinangki 
Dengan Tidak Hormat

Jika dilihat dari 

Pinangki Resmi Dipecat Dengan Tidak 
Hormat, Kejagung Cabut Seluruh 
Fasilitas

Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada 
Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda 
Pembinaan Kejaksaan Agung RI 2019-
2020, Pinangki digaji Rp18 juta tiap 
bulan.

Jaksa juga mengungkap total gaji 
Napitupulu Yogi Yusuf, 

Ratu Atut, Pinangki dan Eni Saragih Tak 
Ikut Vaksinasi Masal di Lapas Tangerang

suami Pinangki yang berprofesi sebagai 
anggota Polri. 

suami Pinangki yang berprofesi sebagai 
anggota Polri. 

Jaksa juga menyampaikan, dalam kurun 
waktu 2019-2020 

LHKPN milik Pinangki, total uang tanah 
dan bangunan miliknya itu sebesar 
Rp6.008.500.000.

Sementara itu, jika melihat Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN) dalam situs 
https://elhkpn.kpk.go.id/ milik Pinangki 
pada tahun 2018. 

"Jumlah tersebut digabung atau setidak-
tidaknya dijumlah dengan gaji suami 
terdakwa Napitupulu Yogi Yusuf yang 
berprofesi sebagai polisi, 2016-2020 
sebesar Rp 11 juta per bulan," sambung 
jaksa.

Profil Jaksa Pinangki, ASN Hedon 
Terjerat Kasus Djoko Tjandra Kini Bebas

Tercatat, total harta kekayaan miliknya itu 
sebanyak Rp 6.838.500.000.

Pinangki tidak memiliki usaha dan 
penghasilan tambahan resmi, serta tidak 
memiliki sumber penghasilan dari 
pencairan kredit Bank atau lembaga jasa 
keuangan lainnya.

"Sebagai pegawai negeri Pinangki Sirna 
Malasari bergaji total Rp18.921.750," 
kata jaksa saat membacakan surat 
dakwaan, Rabu (23/9).

Jaksa juga mengungkap total gaji 
Napitupulu Yogi Yusuf, 

BACA JUGA:

"Jumlah tersebut digabung atau setidak-

BACA JUGA:

Pinangki tidak memiliki usaha dan 
penghasilan tambahan resmi, serta tidak 
memiliki sumber penghasilan dari 
pencairan kredit Bank atau lembaga jasa 

tidaknya dijumlah dengan gaji suami 
terdakwa Napitupulu Yogi Yusuf yang 
berprofesi sebagai polisi, 2016-2020 
sebesar Rp11 juta per bulan," sambung 
jaksa.
Jaksa juga menyampaikan, dalam kurun 
waktu 2019-2020 

keuangan lainnya.

Tercatat, total harta kekayaan miliknya 
itu sebanyak Rp 6.838.500.000.

Sementara itu, jika melihat Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara (LHKPN) dalam situs 
https://elhkpn.kpk.go.id/ milik Pinangki 
pada tahun 2018. 

Jika dilihat dari LHKPN milik Pinangki, 
total uang tanah dan bangunan 
miliknya itu sebesar Rp 6.008.500.000.

Pemberhentian Suharso dilakukan 
setelah pimpinan tiga majelis DPP 
menggelar Mukernas 

Sebut saja Suryadharma Ali, 
Rommahurmuziy hingga Suharso.

Mukernas memutuskan untuk 
memberhentikan Suharso dan digantikan 
Muhammad Mardiono sebagai pelaksana 
tugas Ketum PPP.

menyikapi kegaduhan antara Suharso 
secara pribadi dan para simpatisan PPP. 
Kegaduhan di internal PPP dipicu 
pernyataan kontroversial Suharso soal 
amplop kiai.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
kembali dilanda prahara. Kali ini, Ketua 
Umum PPP Suharso Monoarfa 
diberhentikan oleh tiga majelis partai.

1. Suryadharma Ali

Di akhir jabatannya, 

Suryadharma Ali menjabat Ketum PPP 
sejak 3 Februari 2007. 

Sebelum masalah Suharso, PPP sudah 
beberapa kali mengalami kisruh internal. 
Konflik-konflik tersebut berujung 
pemberhentian pucuk pimpinan partai 
Ka'bah. 

Suryadharma Ali terjerat korupsi dana 
perjalanan haji. Internal PPP gaduh 
akibat Suryadharma Ali ditetapkan 
tersangka oleh KPK.

Tiga Majelis PPP telah melayangkan 
surat kepada Suharso untuk 
mengundurkan diri. 
Namun, surat tersebut tidak direspons 
oleh Suharso. 

Saat menjabat ketua umum PPP, 
Suryadharma juga berstatus Menteri 
Agama di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Daftar Ketum PPP Yang Dilengserkan

munculnya surat dari 21 pengurus 
wilayah PPP yang mendesak 
Suryadharma segera diberhentikan 
dari jabatannya.

PPP sedang mengalami dualisme 
antara kubu Romy dan Djan Faridz.

Kedua, 

2. Rommahurmuziy

Pengurus PPP akhirnya 
melengserkan Suryadharma Ali dari 
kursi ketua umum. 

Suryadharma akan berhalangan untuk 
datang ke rapat pleno PPP yang 
biasanya digelar satu bulan sekali.

membeberkan pelanggaran-
pelanggaran Suryadharma Ali 
sehingga harus dicopot. 

Pemberhentian eks Menteri Agama itu 
dilakukan dalam rapat tertutup pada 
10 September 2014.

penetapan tersangka membuat gerak 
Suryadharma terbatas dalam 
menjalankan tugas sebagai ketua 
umum.

kata Romy, penetapan tersangka 
Suryadharma merusak citra PPP di 
mata publik jelang Pemilu. Alasan 
keempat, 

Sekretaris Jenderal PPP Muhammad 
Romahurmuziy (Romy) 

Romahurmuziy terpilih menjadi Ketua 
Umum PPP secara aklamasi lewat 
muktamar di Surabaya pada 2016. 
Saat itu,

Pertama, 

Ketiga, 

Kedua kubu itu masing-masing 
menggelar muktamar. Muktamar PPP 
di Jakarta menetapkan Djan Faridz 
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Manfaat konsumsi Kunyit

Dia diduga ikut mengatur dan 
membantu meloloskan sejumlah pihak 
di Kemenag.
PPP menggelar rapat pengurus harian 
untuk menyikapi penetapan tersangka 
Romy. 
Rapat pengurus harian itu hadir pula 
Ketua Majelis Syariah KH Maimoen 
Zubair, 

sebagai ketua umum.
Tiga tahun menjabat sebagai ketum, 
Romy tersangkut kasus suap jual beli 
jabatan di Kementerian Agama. 

Romy dicopot berdasarkan aturan pasal 
11 Anggaran Rumah Tangga (ART) Ayat 
1 Huruf d PPP mengatur soal 
keterlibatan pengurus partai yang 
menjadi tersangka tindak pidana 
korupsi oleh KPK dan tindak pidana 
narkoba oleh Kepolisian Republik 
Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik 
Indonesia.

Majelis dan pengurus DPP PPP 
akhirnya menggelar Mukernas di 
Serang, 

Suharso juga mengalami nasib yang 
sama dengan Romy dan Suryadharma 
Ali. 

Banten pada 4 September 2022. 
Mukernas yang dipimpin oleh Waketum 
PPP Amir Uskara memutuskan untuk 
memberhentikan Suharso. 

3. Suharso Monoarfa

Dia dicopot imbas kegaduhan internal 
akibat ucapan blundernya soal amplop 
kiai saat pembekalan antikorupsi partai 
politik di KPK.

Kekosongan kursi ketua umum dijabat 

Polemik amplop kiai membuat Suharso 
diprotes dan didemo 

Ketua Dewan Majelis Pertimbangan 
PPP Suharso Monoarfa ditunjuk 
sebagai Plt Ketua Umum.

Ketua Dewan Majelis Pertimbangan 
Suharso Monoarfa, dan Ketua 
Mahkamah Partai.
Hasilnya, rapat memutuskan 
memberhentikan Romy dari jabatannya 
sebagai Ketua Umum. 

banyak kader PPP. Hingga akhirnya 
tiga majelis PPP mengeluarkan dua kali 
surat desakan agar Suharso mundur 
dari jabatannya. Akan tetapi surat 
tersebut tidak ditanggapi oleh Suharso.

"Apalagi ini sebagian, yang mau saya 
bilang adalah ketika kemudian 
katakanlah kok Perindo tiba-tiba di satu 
dua survei itu nyelip PPP, temen-temen 
itu kan ini gimana," ujar Arsul. 

Alasannya tidak jauh dari urusan Pemilu 
2024. 

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani 
mengakui, masalah pernyataan amplop 
kiai menjadi pemicu. Ketegangan antara 
Suharso majelis PPP mendorong 
digelarnya Musyawarah Kerja Nasional 
(Mukernas) yang memberhentikan 
Suharso dan mengukuhkan Muhammad 
Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) 
ketua umum.

Diskusi di internal PPP sudah lama 
digaungkan dan Suharso juga sudah 
dengar.
"Kalau yang menjadi pimpinan PPP itu 
tidak merangkap di jajaran 
pemerintahan. Diskusi itu sudah lama 
dan pak Suharso juga sudah 
mengetahui," ujar Arsul.

pelaksana tugas (Plt) yaitu Muhammad 
Mardiono.

Putusan tiga majelis juga dikuatkan 
dengan pendapat dari Mahkamah Partai. 
Dalam rapat Mahkamah partai yang 
digelar di Bogor pada 2-3 September 
menyepakati usulan memberhentikan 
Suharso sebagai ketum PPP.

"Itu tidak bisa dipungkiri ada sebagai 
faktor pendorong bukan penentu," ujar 
Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta

Arsul mengungkap elektabilitas PPP 
yang jeblok menjelang 2024. Dalam 
beberapa survei, elektabilitas PPP 
disalip oleh Perindo.

Sejak lama di internal PPP 
menginginkan ketua umum tidak rangkap 
jabatan sebagai menteri. 

"Sehingga pada tangga 30 Agustus 
2022, dengan berat hati pimpinan 3 
majelis yang merupakan Majelis Tinggi 
DPP akhirnya melayangkan surat ketiga 
yang atas dasar kewenangannya 
mengeluarkan fatwa Majelis yakni 
memberhentikan saudara Suharso 
Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP 
PPP terhitung sejak surat tersebut 
ditandatangani," kata Usman dalam 
keterangan yang diterima merdeka.com.

Batuk rejan disebabkan oleh sejenis 
bakteri yang disebut Bordetella 
pertussis, mengutip Mayo Cinic. 

Batuk rejan (pertusis) adalah infeksi 
saluran pernapasan yang sangat 
menular. 

Lantas, apa penyebab batuk rejan? 
Berikut ulasannya.
Penyebab Batuk Rejan

Kematian yang terkait dengan batuk 
rejan jarang terjadi tetapi paling sering 
dialami oleh bayi.

Pada banyak orang, kondisi ini ditandai 
dengan batuk parah yang diikuti dengan 
napas bernada tinggi.
Sebelum vaksin dikembangkan, batuk 
rejan dianggap sebagai penyakit anak-
anak. 
Sekarang batuk rejan terutama 
menyerang anak-anak yang masih 
terlalu muda untuk menyelesaikan 
vaksinasi lengkap dan remaja serta 
orang dewasa yang kekebalannya telah 
memudar.

 Itulah mengapa sangat penting bagi 
wanita hamil dan orang lain yang akan 
melakukan kontak dekat dengan bayi 
untuk divaksinasi batuk rejan.

Orang yang tak sengaja menghirup 
bakteri ini akan tertular batuk rejan juga 
karenanya. 

Bakteri ini lantas menyebabkan 
pembengkakan dan peradangan, yang 

Jika seseorang yang menderita batuk 
rejan bersin, tertawa, atau batuk, tetesan 
kecil yang mengandung bakteri ini dapat 
terbang di udara dan terhirup ke paru-
paru siapa pun yang kebetulan berada di 
dekatnya.

Ketika bakteri masuk ke saluran udara, 
mereka akan menempel pada rambut-
rambut kecil di lapisan paru-paru.

Penyebab Batuk Rejan 

Gejala batuk rejan antara lain pilek, 
hidung tersumbat, mata merah dan 
berair, demam, serta batuk. Setelah 
satu atau dua minggu, tanda dan gejala 
pun akan memburuk. 

Batuk rejan dapat menyebabkan siapa 
saja pada usia berapa pun jatuh sakit. 
Kondisi ini bisa berlangsung 3 sampai 
6 minggu.

Sebaliknya, mereka mungkin kesulitan 
bernapas, atau mereka bahkan 
mungkin berhenti bernapas untuk 
sementara. 

Gejala Batuk Rejan

 banyak juga orang yang tidak 
mengembangkan karakteristik suara 
"teriakan" tersebut. 

menghasilkan batuk kering dan tahan 
lama serta gejala seperti pilek lainnya.

Setelah Anda terinfeksi batuk rejan, 
dibutuhkan sekitar 7 hingga 10 hari 
untuk tanda dan gejalanya muncul, 
meskipun terkadang bisa lebih lama. 
Gejala tersebut biasanya ringan pada 
awalnya dan menyerupai flu biasa.

Meski demikian,

Serangan batuk yang parah dan 
berkepanjangan dapat memprovokasi 
muntah, membuat wajah tampak 
merah atau biru, menyebabkan 
kelelahan ekstrem, dan batuk berakhir 
dengan suara "teriakan" bernada tinggi 
saat menghirup udara berikutnya.

Terkadang, batuk yang terjadi terus-
menerus adalah satu-satunya tanda 
bahwa seorang remaja atau orang 
dewasa menderita batuk rejan.

Lendir kental menumpuk di dalam 
saluran udara, menyebabkan batuk tak 
terkendali.

Pada bayi, mereka mungkin tidak batuk 
sama sekali. 
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Manfaat konsumsi Kunyit

Dia diduga ikut mengatur dan 
membantu meloloskan sejumlah pihak 
di Kemenag.
PPP menggelar rapat pengurus harian 
untuk menyikapi penetapan tersangka 
Romy. 
Rapat pengurus harian itu hadir pula 
Ketua Majelis Syariah KH Maimoen 
Zubair, 

sebagai ketua umum.
Tiga tahun menjabat sebagai ketum, 
Romy tersangkut kasus suap jual beli 
jabatan di Kementerian Agama. 

Romy dicopot berdasarkan aturan pasal 
11 Anggaran Rumah Tangga (ART) Ayat 
1 Huruf d PPP mengatur soal 
keterlibatan pengurus partai yang 
menjadi tersangka tindak pidana 
korupsi oleh KPK dan tindak pidana 
narkoba oleh Kepolisian Republik 
Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik 
Indonesia.

Majelis dan pengurus DPP PPP 
akhirnya menggelar Mukernas di 
Serang, 

Suharso juga mengalami nasib yang 
sama dengan Romy dan Suryadharma 
Ali. 

Banten pada 4 September 2022. 
Mukernas yang dipimpin oleh Waketum 
PPP Amir Uskara memutuskan untuk 
memberhentikan Suharso. 

3. Suharso Monoarfa

Dia dicopot imbas kegaduhan internal 
akibat ucapan blundernya soal amplop 
kiai saat pembekalan antikorupsi partai 
politik di KPK.

Kekosongan kursi ketua umum dijabat 

Polemik amplop kiai membuat Suharso 
diprotes dan didemo 

Ketua Dewan Majelis Pertimbangan 
PPP Suharso Monoarfa ditunjuk 
sebagai Plt Ketua Umum.

Ketua Dewan Majelis Pertimbangan 
Suharso Monoarfa, dan Ketua 
Mahkamah Partai.
Hasilnya, rapat memutuskan 
memberhentikan Romy dari jabatannya 
sebagai Ketua Umum. 

banyak kader PPP. Hingga akhirnya 
tiga majelis PPP mengeluarkan dua kali 
surat desakan agar Suharso mundur 
dari jabatannya. Akan tetapi surat 
tersebut tidak ditanggapi oleh Suharso.

"Apalagi ini sebagian, yang mau saya 
bilang adalah ketika kemudian 
katakanlah kok Perindo tiba-tiba di satu 
dua survei itu nyelip PPP, temen-temen 
itu kan ini gimana," ujar Arsul. 

Alasannya tidak jauh dari urusan Pemilu 
2024. 

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani 
mengakui, masalah pernyataan amplop 
kiai menjadi pemicu. Ketegangan antara 
Suharso majelis PPP mendorong 
digelarnya Musyawarah Kerja Nasional 
(Mukernas) yang memberhentikan 
Suharso dan mengukuhkan Muhammad 
Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) 
ketua umum.

Diskusi di internal PPP sudah lama 
digaungkan dan Suharso juga sudah 
dengar.
"Kalau yang menjadi pimpinan PPP itu 
tidak merangkap di jajaran 
pemerintahan. Diskusi itu sudah lama 
dan pak Suharso juga sudah 
mengetahui," ujar Arsul.

pelaksana tugas (Plt) yaitu Muhammad 
Mardiono.

Putusan tiga majelis juga dikuatkan 
dengan pendapat dari Mahkamah Partai. 
Dalam rapat Mahkamah partai yang 
digelar di Bogor pada 2-3 September 
menyepakati usulan memberhentikan 
Suharso sebagai ketum PPP.

"Itu tidak bisa dipungkiri ada sebagai 
faktor pendorong bukan penentu," ujar 
Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta

Arsul mengungkap elektabilitas PPP 
yang jeblok menjelang 2024. Dalam 
beberapa survei, elektabilitas PPP 
disalip oleh Perindo.

Sejak lama di internal PPP 
menginginkan ketua umum tidak rangkap 
jabatan sebagai menteri. 

"Sehingga pada tangga 30 Agustus 
2022, dengan berat hati pimpinan 3 
majelis yang merupakan Majelis Tinggi 
DPP akhirnya melayangkan surat ketiga 
yang atas dasar kewenangannya 
mengeluarkan fatwa Majelis yakni 
memberhentikan saudara Suharso 
Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP 
PPP terhitung sejak surat tersebut 
ditandatangani," kata Usman dalam 
keterangan yang diterima merdeka.com.

Batuk rejan disebabkan oleh sejenis 
bakteri yang disebut Bordetella 
pertussis, mengutip Mayo Cinic. 

Batuk rejan (pertusis) adalah infeksi 
saluran pernapasan yang sangat 
menular. 

Lantas, apa penyebab batuk rejan? 
Berikut ulasannya.
Penyebab Batuk Rejan

Kematian yang terkait dengan batuk 
rejan jarang terjadi tetapi paling sering 
dialami oleh bayi.

Pada banyak orang, kondisi ini ditandai 
dengan batuk parah yang diikuti dengan 
napas bernada tinggi.
Sebelum vaksin dikembangkan, batuk 
rejan dianggap sebagai penyakit anak-
anak. 
Sekarang batuk rejan terutama 
menyerang anak-anak yang masih 
terlalu muda untuk menyelesaikan 
vaksinasi lengkap dan remaja serta 
orang dewasa yang kekebalannya telah 
memudar.

 Itulah mengapa sangat penting bagi 
wanita hamil dan orang lain yang akan 
melakukan kontak dekat dengan bayi 
untuk divaksinasi batuk rejan.

Orang yang tak sengaja menghirup 
bakteri ini akan tertular batuk rejan juga 
karenanya. 

Bakteri ini lantas menyebabkan 
pembengkakan dan peradangan, yang 

Jika seseorang yang menderita batuk 
rejan bersin, tertawa, atau batuk, tetesan 
kecil yang mengandung bakteri ini dapat 
terbang di udara dan terhirup ke paru-
paru siapa pun yang kebetulan berada di 
dekatnya.

Ketika bakteri masuk ke saluran udara, 
mereka akan menempel pada rambut-
rambut kecil di lapisan paru-paru.

Penyebab Batuk Rejan 

Gejala batuk rejan antara lain pilek, 
hidung tersumbat, mata merah dan 
berair, demam, serta batuk. Setelah 
satu atau dua minggu, tanda dan gejala 
pun akan memburuk. 

Batuk rejan dapat menyebabkan siapa 
saja pada usia berapa pun jatuh sakit. 
Kondisi ini bisa berlangsung 3 sampai 
6 minggu.

Sebaliknya, mereka mungkin kesulitan 
bernapas, atau mereka bahkan 
mungkin berhenti bernapas untuk 
sementara. 

Gejala Batuk Rejan

 banyak juga orang yang tidak 
mengembangkan karakteristik suara 
"teriakan" tersebut. 

menghasilkan batuk kering dan tahan 
lama serta gejala seperti pilek lainnya.

Setelah Anda terinfeksi batuk rejan, 
dibutuhkan sekitar 7 hingga 10 hari 
untuk tanda dan gejalanya muncul, 
meskipun terkadang bisa lebih lama. 
Gejala tersebut biasanya ringan pada 
awalnya dan menyerupai flu biasa.

Meski demikian,

Serangan batuk yang parah dan 
berkepanjangan dapat memprovokasi 
muntah, membuat wajah tampak 
merah atau biru, menyebabkan 
kelelahan ekstrem, dan batuk berakhir 
dengan suara "teriakan" bernada tinggi 
saat menghirup udara berikutnya.

Terkadang, batuk yang terjadi terus-
menerus adalah satu-satunya tanda 
bahwa seorang remaja atau orang 
dewasa menderita batuk rejan.

Lendir kental menumpuk di dalam 
saluran udara, menyebabkan batuk tak 
terkendali.

Pada bayi, mereka mungkin tidak batuk 
sama sekali. 
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Diagnosis dan Pengobatan
Karena gejala batuk rejan sangat mirip 
dengan batuk yang disebabkan oleh 
pilek, flu, atau bronkitis, sulit untuk 
mendiagnosisnya sejak dini. 

tetapi itu tidak selalu berarti batuk rejan.
Rontgen dada.

Untuk itu Anda harus benar-benar 
memerhatikannya.

Dokter mungkin dapat mengetahui 
seseorang menderita batuk rejan dari 
suara batuk yang dihasilkan, 
tetapi ada tes yang dapat 
memastikannya, yaitu;
Kultur hidung atau tenggorokan. 
Usap sederhana dari area di mana 
hidung dan tenggorokan bertemu dapat 
diuji untuk mencari bakteri yang 
menyebabkan batuk rejan.
Tes darah. 
Jumlah sel darah putih yang tinggi 
adalah tanda bahwa tubuh sedang 
melawan infeksi, 

 Ini bisa menunjukkan jika seseorang 
mengalami peradangan atau cairan di 
paru-paru, yang bisa menjadi tanda 
pneumonia.
Jika Anda mengetahui bahwa Anda 
menderita batuk rejan sejak dini, 
antibiotik dapat membantu mengurangi 
batuk dan gejala lainnya. 
Mereka juga dapat membantu 
mencegah infeksi menyebar ke orang 
lain. 
Tetapi kebanyakan orang terlambat 

Jangan gunakan obat batuk yang dijual 
bebas, penekan batuk, atau ekspektoran 
(obat yang membuat Anda batuk 
berlendir) untuk mengobati batuk rejan 
karena obat-obatan ini tidak akan bekerja.

Konsumsi makanan kecil sesering yang 
Anda inginkan. 

Udara bersih. Menjaga udara di sekitar 
Anda bebas dari debu, asap, dan iritasi 
lainnya dapat membantu meredakan 
batuk.

 Anda bisa mengalami dehidrasi. Jika ini 
terjadi, segera hubungi dokter.

yaitu;

Tetap terhidrasi dengan minum banyak air 
atau jus. 

Anda dapat melakukan beberapa hal 
untuk mengobati dan memulihkan diri 
lebih cepat dari batuk rejan, 

Perbanyak minum. 

Banyak istirahat. Ini dapat memberi tubuh 
Anda lebih banyak kekuatan untuk 
melawan penyakit.

didiagnosis jadi antibiotik kurang bekerja 
dengan baik.

 Jika batuk sangat parah sehingga 
membuat Anda tidak dapat minum cukup 
cairan,

Jika Anda melihat tanda-tanda dehidrasi, 
seperti bibir kering atau buang air kecil 
lebih jarang, segera hubungi dokter.

Makan sedikit namun sering dapat 
membantu mencegah muntah yang 
kadang-kadang disebabkan oleh batuk 
yang parah.

Kondisi dingin yang terjadi pada 
sejumlah daerah di Indonesia 
belakangan ini menyebabkan banyak 
orang lebih merasakannya. Ketika di 
rumah saja dan 
kondisi udara sedang dingin, jari-jari 
tangan dan kaki bakal terasa lebih 
dingin dibanding biasanya.
Ketika udara sedang dingin, jari 
memang memiliki kecenderungan 
menjadi lebih dingin. 
David A. Friedman, M.D., dari 
Northwell Health di New York 
mengatakan bahwa hal ini terjadi 
karena tubuh mengirimkan lebih 

Walau begitu ketika jari tetap dingin walau 
udara hangat, 

Menurunnya asupan darah ke ujung-ujung 
jari menyebabkan terjadinya kondisi dingin 
ini. 

hal ini bisa menjadi tanda adanya masalah 
kesehatan. 
-Masalah Sirkulasi Darah

banyak darah dan rasa hangat ke organ 
vital seperti jantung, otak, dan paru-paru.

Hal ini terutama bakal lebih terasa ketika 
kamu hanya melakukan sedikit kegiatan 
fisik.

"Buruknya sirkulasi darah terjadi ketika 
berkurangnya aliran darah kaya oksigen 

Penyebab Jari Tangan Dan Kaki Dingin

Penyakit Raynaud's ini merupakan 
kondisi ketika terjadi penyempitan 
pembuluh darah di jari, telinga, atau 
hidung. 

hal ini juga bisa menyebabkan 
penumpukkan plak di arteri yang 
menurunkan tekanan darah secara 
ekstrem. 
Selanjutnya, hal ini menyebabkan jari 
tangan dan kaki menjadi dingin.

Kurangnya sel darah merah di tubuh bisa 
berdampak munculnya anemia sehingga 
asupan oksigen ke dalam tubuh juga bisa 
berkurang.

Ketika jantung tidak mendapat cukup 
darah di dalam tubuh seperti seharusnya, 
maka tangan dan kaki bakal merasa 
dingin, kesemutan, 

"Anemia berdampak menurunnya suplai 
oksigen ke tubuh yang menjadi 
penyebab tangan dingin," teramh 
Nesochi Okeke-Igbokwe, M.D., spesialis 
penyakit dalam di New York City.

-Kekurangan Vitamin B12

maupun mati rasa. Hal ini terjadi karena 
letak jari-jari yang cukup jauh dari 
jantung.
-Kebiasaan Merokok

Baik karena buruknya kemampuan 
jantung memompa (seperti pada kondisi 
gagal jantung), 
gangguan fisik pada tekanan darah 
(seperti penyumbatan kolesterol), atau 
hal lainnya," terang Dr. Friedman.

Nikotin dari rokok bisa menyebabkan 
pembuluh darah menjadi tegang. Lebih 
lanjut, 

-Tanda Anemia

Selain tangan yang menjadi dingin, 
anemia juga bisa menyebabkan 
kelelahan, sakit kepala, rasa melayang, 
napas memendek, dan kulit memucat. 
Pada kondisi anemia akibat kurang zat 
besi, konsumsi suplemen bisa membantu 
mengatasinya.

Vitamin B12 sangat bermanfaat pada 
pembentukan sel darah merah dan bisa 
diperoleh dari daging, susu, telur, dan 
berbagai olahan susu lainnya. Kurangnya 
vitamin ini bisa berdampak terjadinya 
anemia yang selanjutnya menyebabkan 
masalah berupa kaki yang dingin ini.
-Penyakit Raynauds

dan nutrisi di dalam tubuh. Hal ini bisa menyebabkan jari menjadi 
putih, kemudian biru, serta tidak ada 
aliran darah di tangan sehingga 
munculnya rasa dingin di tangan.

Penyakit yang menyerang sistem 
kekebalan tubuh bisa menjadi penyebab 
kondisi tangan menjadi dingin ini. 

-Masalah Tiroid
Ketika kelenjar tiroid yang kamu miliki 
sedang bermasalah, hal ini bisa 
menyebabkan munculnya kondisi jari 
yang dingin. 
Ketika bermasalah, seluruh kondisi 
tubuh bisa melambat dan munculnya 
gejala seperti kelelahan, 

-Penyakit Autoimun

Hal ini biasanya disertai dengan 
sejumlah gejala lain yang menyertainya.

Stres dan kecemasan bisa 
menyebabkan berbagai dampak pada 
tubuh,tak terkecuali pada jari tangan. 
Kondisi aktifnya adrenalin serta 
menegangnya pembuluh darah bisa 
menyebabkan masalah berupa jari yang 
menjadi terasa dingin ini.

-Tekanan Darah Rendah
Tekanan darah rendah atau hipotensi 
bisa terjadi akibat dehidrasi, 

Masalah ini bisa menyebabkan jari 
menjadi dingin disertai sejumlah gejala 
lain seperti pusing, 

Sejumlah obat yang bisa mengatur 
tekanan darah, 

pengobatan tertentu, serta masalah 
endokrin. 

pandangan kabur, kelelahan, mual, rasa 
lelah, serta perasaan bingung.

Salah satu dampak dari konsumsi obat 
ini adalah masalah pada pembuluh 
darah sehingga memunculkan rasa 
dingin pada jari. 

hilangnya darah, 

-Konsumsi Obat Tertentu

bertambahnya berat badan, serta rasa 
dingin yang terjadi pada tubuh maupun 
jari.

-Stres dan Kecemasan

konstipasi, 

obat kanker, obat migrain, serta 
dekongestan bisa menyebabkan 
masalah ini.

Konsumsi sejumlah obat bisa 
menyebabkan terjadinya sejumlah 
dampak pada tubuh. 
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Diagnosis dan Pengobatan
Karena gejala batuk rejan sangat mirip 
dengan batuk yang disebabkan oleh 
pilek, flu, atau bronkitis, sulit untuk 
mendiagnosisnya sejak dini. 

tetapi itu tidak selalu berarti batuk rejan.
Rontgen dada.

Untuk itu Anda harus benar-benar 
memerhatikannya.

Dokter mungkin dapat mengetahui 
seseorang menderita batuk rejan dari 
suara batuk yang dihasilkan, 
tetapi ada tes yang dapat 
memastikannya, yaitu;
Kultur hidung atau tenggorokan. 
Usap sederhana dari area di mana 
hidung dan tenggorokan bertemu dapat 
diuji untuk mencari bakteri yang 
menyebabkan batuk rejan.
Tes darah. 
Jumlah sel darah putih yang tinggi 
adalah tanda bahwa tubuh sedang 
melawan infeksi, 

 Ini bisa menunjukkan jika seseorang 
mengalami peradangan atau cairan di 
paru-paru, yang bisa menjadi tanda 
pneumonia.
Jika Anda mengetahui bahwa Anda 
menderita batuk rejan sejak dini, 
antibiotik dapat membantu mengurangi 
batuk dan gejala lainnya. 
Mereka juga dapat membantu 
mencegah infeksi menyebar ke orang 
lain. 
Tetapi kebanyakan orang terlambat 

Jangan gunakan obat batuk yang dijual 
bebas, penekan batuk, atau ekspektoran 
(obat yang membuat Anda batuk 
berlendir) untuk mengobati batuk rejan 
karena obat-obatan ini tidak akan bekerja.

Konsumsi makanan kecil sesering yang 
Anda inginkan. 

Udara bersih. Menjaga udara di sekitar 
Anda bebas dari debu, asap, dan iritasi 
lainnya dapat membantu meredakan 
batuk.

 Anda bisa mengalami dehidrasi. Jika ini 
terjadi, segera hubungi dokter.

yaitu;

Tetap terhidrasi dengan minum banyak air 
atau jus. 

Anda dapat melakukan beberapa hal 
untuk mengobati dan memulihkan diri 
lebih cepat dari batuk rejan, 

Perbanyak minum. 

Banyak istirahat. Ini dapat memberi tubuh 
Anda lebih banyak kekuatan untuk 
melawan penyakit.

didiagnosis jadi antibiotik kurang bekerja 
dengan baik.

 Jika batuk sangat parah sehingga 
membuat Anda tidak dapat minum cukup 
cairan,

Jika Anda melihat tanda-tanda dehidrasi, 
seperti bibir kering atau buang air kecil 
lebih jarang, segera hubungi dokter.

Makan sedikit namun sering dapat 
membantu mencegah muntah yang 
kadang-kadang disebabkan oleh batuk 
yang parah.

Kondisi dingin yang terjadi pada 
sejumlah daerah di Indonesia 
belakangan ini menyebabkan banyak 
orang lebih merasakannya. Ketika di 
rumah saja dan 
kondisi udara sedang dingin, jari-jari 
tangan dan kaki bakal terasa lebih 
dingin dibanding biasanya.
Ketika udara sedang dingin, jari 
memang memiliki kecenderungan 
menjadi lebih dingin. 
David A. Friedman, M.D., dari 
Northwell Health di New York 
mengatakan bahwa hal ini terjadi 
karena tubuh mengirimkan lebih 

Walau begitu ketika jari tetap dingin walau 
udara hangat, 

Menurunnya asupan darah ke ujung-ujung 
jari menyebabkan terjadinya kondisi dingin 
ini. 

hal ini bisa menjadi tanda adanya masalah 
kesehatan. 
-Masalah Sirkulasi Darah

banyak darah dan rasa hangat ke organ 
vital seperti jantung, otak, dan paru-paru.

Hal ini terutama bakal lebih terasa ketika 
kamu hanya melakukan sedikit kegiatan 
fisik.

"Buruknya sirkulasi darah terjadi ketika 
berkurangnya aliran darah kaya oksigen 

Penyebab Jari Tangan Dan Kaki Dingin

Penyakit Raynaud's ini merupakan 
kondisi ketika terjadi penyempitan 
pembuluh darah di jari, telinga, atau 
hidung. 

hal ini juga bisa menyebabkan 
penumpukkan plak di arteri yang 
menurunkan tekanan darah secara 
ekstrem. 
Selanjutnya, hal ini menyebabkan jari 
tangan dan kaki menjadi dingin.

Kurangnya sel darah merah di tubuh bisa 
berdampak munculnya anemia sehingga 
asupan oksigen ke dalam tubuh juga bisa 
berkurang.

Ketika jantung tidak mendapat cukup 
darah di dalam tubuh seperti seharusnya, 
maka tangan dan kaki bakal merasa 
dingin, kesemutan, 

"Anemia berdampak menurunnya suplai 
oksigen ke tubuh yang menjadi 
penyebab tangan dingin," teramh 
Nesochi Okeke-Igbokwe, M.D., spesialis 
penyakit dalam di New York City.

-Kekurangan Vitamin B12

maupun mati rasa. Hal ini terjadi karena 
letak jari-jari yang cukup jauh dari 
jantung.
-Kebiasaan Merokok

Baik karena buruknya kemampuan 
jantung memompa (seperti pada kondisi 
gagal jantung), 
gangguan fisik pada tekanan darah 
(seperti penyumbatan kolesterol), atau 
hal lainnya," terang Dr. Friedman.

Nikotin dari rokok bisa menyebabkan 
pembuluh darah menjadi tegang. Lebih 
lanjut, 

-Tanda Anemia

Selain tangan yang menjadi dingin, 
anemia juga bisa menyebabkan 
kelelahan, sakit kepala, rasa melayang, 
napas memendek, dan kulit memucat. 
Pada kondisi anemia akibat kurang zat 
besi, konsumsi suplemen bisa membantu 
mengatasinya.

Vitamin B12 sangat bermanfaat pada 
pembentukan sel darah merah dan bisa 
diperoleh dari daging, susu, telur, dan 
berbagai olahan susu lainnya. Kurangnya 
vitamin ini bisa berdampak terjadinya 
anemia yang selanjutnya menyebabkan 
masalah berupa kaki yang dingin ini.
-Penyakit Raynauds

dan nutrisi di dalam tubuh. Hal ini bisa menyebabkan jari menjadi 
putih, kemudian biru, serta tidak ada 
aliran darah di tangan sehingga 
munculnya rasa dingin di tangan.

Penyakit yang menyerang sistem 
kekebalan tubuh bisa menjadi penyebab 
kondisi tangan menjadi dingin ini. 

-Masalah Tiroid
Ketika kelenjar tiroid yang kamu miliki 
sedang bermasalah, hal ini bisa 
menyebabkan munculnya kondisi jari 
yang dingin. 
Ketika bermasalah, seluruh kondisi 
tubuh bisa melambat dan munculnya 
gejala seperti kelelahan, 

-Penyakit Autoimun

Hal ini biasanya disertai dengan 
sejumlah gejala lain yang menyertainya.

Stres dan kecemasan bisa 
menyebabkan berbagai dampak pada 
tubuh,tak terkecuali pada jari tangan. 
Kondisi aktifnya adrenalin serta 
menegangnya pembuluh darah bisa 
menyebabkan masalah berupa jari yang 
menjadi terasa dingin ini.

-Tekanan Darah Rendah
Tekanan darah rendah atau hipotensi 
bisa terjadi akibat dehidrasi, 

Masalah ini bisa menyebabkan jari 
menjadi dingin disertai sejumlah gejala 
lain seperti pusing, 

Sejumlah obat yang bisa mengatur 
tekanan darah, 

pengobatan tertentu, serta masalah 
endokrin. 

pandangan kabur, kelelahan, mual, rasa 
lelah, serta perasaan bingung.

Salah satu dampak dari konsumsi obat 
ini adalah masalah pada pembuluh 
darah sehingga memunculkan rasa 
dingin pada jari. 

hilangnya darah, 

-Konsumsi Obat Tertentu

bertambahnya berat badan, serta rasa 
dingin yang terjadi pada tubuh maupun 
jari.

-Stres dan Kecemasan

konstipasi, 

obat kanker, obat migrain, serta 
dekongestan bisa menyebabkan 
masalah ini.

Konsumsi sejumlah obat bisa 
menyebabkan terjadinya sejumlah 
dampak pada tubuh. 
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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

Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia Tan : 908 - 510 - 6840

Terry : 929 - 369 - 9830

pabrik roti dan coklat
dekat Philadelphia

Hubungi : 

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

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

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
berencana meminta keterangan Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan soal proses 
perencanaan hingga penganggaran untuk 
penyelenggaraan ajang balap mobil 
Formula E yang telah digelar di Jakarta 
pada Juni 2022.

KPK menjadwalkan memanggil Anies 
Baswedan pada hari ini, Rabu, 7 
September untuk dimintai keterangan 
seputar permasalahan penyelenggaraan 
ajang Formula E yang sedang diselidiki 
lembaga antikorupsi itu.
Selain itu, kata Alex, KPK juga ingin 
mengetahui apakah dari 
penyelenggaraan Formula E tersebut 
mendapatkan keuntungan atau tidak.

"Lebih kurang biasanya terkait dengan 
proses perencanaan, awalnya itu seperti 
apa, tawaran dari mana. Kemudian 
direncanakan, kemudian proses 
penganggarannya, kemudian 
pelaksanaannya sampai dengan 
pertanggungjawabannya," kata Wakil 
Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung 
KPK, Jakarta, Selasa.

"Kan sudah terlaksana, 
kami ingin tahu juga bagaimana 
pelaksanaannya, 
apakah kemarin itu mendapatkan 
keuntungan atau tidak
karena kalau tujuannya bisnis kan pasti 
pertimbangannya nanti mendapatkan 
keuntungan, banyak wisatawan yang 
datang menginap, menumbuhkan 
ekonomi kan. Itu yang perlu kami 

KPK Akan Panggil Anies Terkait Formula E

karena dia mengalami sendiri suatu 
peristiwa. Itulah kepentingan KPK 
untuk membuat terangnya suatu 
peristiwa," kata Firli.

klarifikasi bagaimana 
penganggarannya," ujar 
Alex.Sementara itu, Ketua KPK Firli 
Bahuri mengatakan keterangan Anies 
Baswedan dibutuhkan untuk membuat 
terangnya suatu perkara.

KPK beberapa waktu sebelumnya juga 
telah meminta keterangan dari 
beberapa pihak terkait 
penyelenggaraan Formula E, di 
antaranya mantan Sesmenpora Gatot 
S. Dewa Broto, Ketua DPRD DKI 
Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan 
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI 
Jakarta Anggara Wicitra 
Sastroamidjojo.

“Kalaupun ada seseorang yang 
dipanggil oleh KPK maka tentulah ada 
kepentingan terhadap membuat 
terangnya suatu perkara. Apakah 
dipanggil sebagai saksi, apakah 
dipanggil karena dia mengetahui, 
karena dia mendengar, karena dia 
melihat, 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan mengatakan dirinya 
telah menerima surat panggilan dari 
KPK untuk memberi keterangan.
Anies menegaskan akan datang 
memenuhi panggilan tersebut untuk 
memberikan keterangan seputar 
penyelenggaraan FormulaE.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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Tidak hanya melilit di bagian atas, 
kabel-kabel itu ada yang menjuntai 
setengah tiang. 

Kabel semrawut menjadi salah satu 
masalah yang merusak keindahan kota 
Jakarta. 

menyaksikan langsung proses perapian 
kabel-kabel semrawut yang 
membentang di banyak lokasi di 
Jakarta. 

Bukan sekadar merusak 
pemandangan. Kondisi itu juga 
membahayakan orang yang melintas di 
bawahnya.

Mengatasi persoalan itu, Pemprov DKI 
Jakarta bersama PT Jakarta 
Propertindo (Jakpro) menggagas ide 
untuk membangun sarana jaringan 
utilitas terpadu (SJUT) dengan cara 
ditanam di bawah tanah. 

Sakit kusutnya, dia menamai kabel-
kabel itu seperti bakmi hitam.

Ditargetkan, panjangnya mencapai 115 
kilometer.

Tata Kabel Udara dengan Cara 
Ditanam

Sebagai informasi, SJUT adalah sarana 
untuk penempatan jaringan utilitas 
seperti kabel telekomunikasi di bawah 
tanah.
Gubernur Anies menyambut baik 
wacana itu. 

Antar tiang bisa lebih dari sepuluh 
kabel bertautan. 
Ada kabel untuk jaringan 
telekomunikasi hingga listrik.
Kemarin, Gubernur DKI Jakarta, Anies 
Baswedan, 

"Kita tahu bahwa selama ini kabel-
kabel ini bergerak di atas sehingga 
menjadi pemandangan yang unik 
karena ini kalau difoto seperti bakmi 
hitam yang menggelantung di mana-
mana," kata Anies di Mampang, Jakarta 
Selatan, Senin (5/9) kemarin.

Termasuk urusan menata kabel atau 

Sudah saatnya, Jakarta sebagai kota 
metropolitan dengan segala 
perkembangan teknologinya tertata 
dengan baik. 

 Pemprov DKI Jakarta membangun 
Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) 
yang lokasinya di bawah tanah," kata 
Anies.

Sedangkan 22 ruas jalan ditargetkan 
selesai pada Oktober 2023, yaitu sebagai 
berikut.

2. Jl. Bekasi Raya (Segmen Pulo Gadung 
– Klender)

SJUT dibangun di 32 ruas jalan yang 
terbagi dalam 22 ruas jalan di wilayah 
Jakarta Selatan dan 10 ruas jalan di 
wilayah Jakarta Timur dan direncanakan 
rampung pada 2023.

3. Jl. Perintis Kemerdekaan
4. Jl. Pramuka
5. Jl. Matraman Raya
6. Jl. Jatinegara Barat
7. Jl. Jatinegara Timur

Direncanakan, 

jaringan utilitas.

Kota yang rapi secara tata ruang, juga 
memiliki estetika.

Saat ini, SJUT yang telah dibangun di 
tujuh ruas jalan sepanjang 20 km pada 
wilayah Jakarta Selatan Meliputi wilayah 
Jl Mampang Prapatan, Jl Kapten 
Tendean, Jl Senopati, Jl Suryo, Jl 
Cikajang, Jl Wolter Monginsidi, dan Jl 
Gunawarman.

"Selama ini, kabel-kabel menjuntai di 
udara saking lama dan terbiasa nya. 
Maka dari itu,

Anies berharap pembangunan SJUT 
sekaligus mengukuhkan Jakarta sebagai 
Smart City. 

32 Ruas Jalan Dibangun SJUT

Kemudian, terdapat 3 ruas jalan yang 
sedang proses pembangunan SJUT, yaitu 
di Jl Pattimura, Jl Sultan Hasanuddin, dan 
Jl Trunojoyo dan ditargetkan selesai pada 
Oktober 2022.

1. Jl. Pemuda Raya
Jakarta Timur

Adapun dasar hukum untuk 
mengimplementasi SJUT ini mengacu 
pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 106 
Tahun 2019 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan 
Utilitas.

Polemik Tiang Listrik Dan Kabel Semerawut di Jakarta

14. Jl. Pangeran Antasari

9 Jl. Dewi Sartika

"Kabel-kabel yang menjuntai di atas 
trotoar yang selama ini kita jumpai sering 
menimbulkan kecelakaan dan rawan 
kebakaran dan solusi satu-satunya yang 
harus dirapikan dengan pembangunan 
SJUT," kata Hari.

10 Jl. Layur

15. Jl. Panglima Polim
16. Jl. Fatmawati Raya

18. Jl. Buncit Raya

"Dengan kabel udara yang sudah 
direlokasi di bawah tanah, maka 
keberadaan tiang-tiang utilitas bisa 
dikurangin sehingga tidak mengganggu 

8. Jl. Otto Iskandardinata

20. Jl. KH. Abdullah Syafei

12. Jl. Melawai Raya

Pembangunan SJUT juga mendukung 
program revitalisasi trotoar yang saat ini 
sedang Bina Marga kerjakan mulai 2019.

21. Jl. Tebet Raya

Terpisah, Kepala Dinas Bina Marga DKI 
Jakarta Hari Nugroho mengatakan, 
penguatan konektivitas jaringan 
telekomunikasi menjadi prioritas utama 
yang tengah ia lakukan yang sejalan 
rencana penertiban serta penataan kabel 
udara di atas trotoar.

19. Jl. Warung Jati Barat

13. Jl. Prapanca Raya

22. Jl. Casablanca

17. Jl. T.B. Simatupang (Segmen RS. 
Fatmawati – Wr. Jati)

Jakarta Selatan

kabel semrawut di proyek tol dalam kota 
di cakung

11. Jl. Iskandarsyah

"(Bayar ke) Jakpro. Itu urusan 
business to business (B2B) dia 
(Jakpro-operator)," kata Hari.

besaran sewa tergantung kesepakatan 
antara Jakpro dengan operator. 
Namun, besarannya sekitar Rp13.500-
Rp15.000 per meter SJUT yang 
dipakai operator.

Dia tidak biaya dibutuhkan untuk 
pembangunan seluruh SJUT 
sepanjang 115 kilometer. 

pergerakan maupun mobilitas pejalan 
khaki," kata Hari.
Ke depannya, Hari mengatakan bahwa 
hanya akan ada satu tiang di tengah 
jalan atau menggunakan LT smart 
system.

"Konvergensi ini adalah sharing 
infrastruktur detail komunikasi, 
semuanya (SJUT) dibuat untuk 
bersama. 

Dia hanya memastikan pembangunan 
SJUT tidak menggunakan APBD.
Pembiayaan pembangunan tersebut 
menggunakan keuangan kreatif atau 
kolaborasi antara PT Jakpro dengan 
operator. 

Hari menyatakan, 

Ditambahkan Direktur Utama PT 
Jakpro, Widi Amanasto, pembangunan 
SJUT berkonsep konvergensi untuk 
menyatukan infrastruktur yang akan 
atau telah dipakai oleh para penyedia 
jaringan utilitas atau operator.

Jadi bukan satu operator (memakai) 
satu infrastruktur, tidak," ucapnya.

Selanjutnya, operator yang 
menggunakan SJUT harus membayar 
sewa kepada Jakpro.

 Jenderal TNI Andika Perkasa akan 
memasuki pensiun sebagai prajurit pada 
Desember 2022. 
Maka masa jabatannya sebagai Panglima 
Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga 
akan berakhir. 

Pengamat militer Institute For Security 
and Strategic Studies (ISSES) Khairul 

Ada wacana Panglima TNI yang baru 
berasal dari angkatan muda alias potong 
generasi.

Dampak Skema Potong Generasi di TNI
Fahmi menyebut, wacana potong 
generasi dalam pergantian Panglima 
TNI Jenderal TNI Andika Perkara 
tidaklah sesederhana yang dipikirkan.

 Kenapa? 

"Wacana potong generasi dalam 
suksesi panglima TNI setelah Jenderal 
Andika Perkasa sebenarnya tidak 
sesederhana yang disampaikan 
Effendi Simbolon.

Jangan lupa, syarat menjadi Panglima 
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Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),
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Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
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 Atau malah ditumpangi oleh motif-motif 
yang berkenaan dengan akan 
berakhirnya masa aktif Panglima TNI 
Jenderal Andika Perkasa,"ujarnya.
"Karena hal ini bisa mengakibatkan isu 
ketidakharmonisan yang mestinya 
dapat menjadi agenda bahasan lebih 
strategis menyangkut evaluasi dan 
pembenahan organisasi TNI, 
malah bergeser ke isu-isu lain yang 
bersifat taktis semata," sambungnya.

Menurutnya, 
wacana atau rencana potong generasi 
untuk menjadi pengganti Andika 
Perkasa ini hanya mungkin dilakukan 
jika dalam waktu dekat terjadi 
pergantian di level pejabat kepala staf 
angkatan.
Anggota Komisi I DPR Minta Panglima 
TNI dan Kasad Tidak Terprovokasi Isu
"Nah kita berharap agar pengungkapan 
ketidakharmonisan itu tidak malah 
dijadikan alasan untuk mendorong 
adanya pergantian pejabat tertentu 
setingkat kepala staf dalam waktu 
dekat.

adalah pernah atau sedang menjabat 
kepala staf angkatan," kata Fahmi saat 
dihubungi merdeka.com, Selasa (6/9).

mempengaruhi proses suksesi 
panglima," ungkapnya.

terkait dengan pernyataan Effendi 
Simbolon terkait dengan 
ketidakharmonisan antara Andika 
Perkasa dan Kepala Staf Angkatan 
Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung 
Abdurrahman, 
dapat dilihat sebagai bagian 
pengawasan DPR.

jika nama yang diusulkan presiden 

"Pernyataan Effendi Simbolon yang 
berkaitan dengan ketidakharmonisan, 
sebenarnya dapat dilihat sebagai 
bagian dari peran pengawasan DPR. 
Namun pernyataan yang terkait dengan 
isu potong generasi lebih tampak 
sebagai opini sisipan yang sengaja 
digulirkan untuk 

Selain itu, 

"Padahal, mau diganti siapa, dari matra 
apa, lompat generasi atau tidak, 
pilihannya ada pada presiden. DPR 
nantinya cukup menyetujui. Atau 
menolak, 

Anggota Komisi I DPR RI Effendi 
Simbolon mengaku dirinya sudah 
mendengar kabar pengganti Panglima 
TNI Andika Perkasa nantinya adalah 
sosok yang memotong generasi. Itu 
dipersiapkan untuk menjaga stabilitas 
Pemilu 2024 mendatang.

Andika harus pensiun pada Desember 
2022 mendatang.
"Jadi itu informasi yang kita terima, 
bisa kita pahami dalam konteks itu. 
Dipersiapkan mereka-mereka yang 
kelahiran 67, 68 ke atas lah yang 
pensiunnya itu di 2025, 2026 bahkan ke 
atas lagi," kata Effendi kepada wartawan, 
Selasa (6/9).
"Ini kan akan menjadi persiapkan untuk 
stabilitas menyangkut stabilitas politik 
nasional juga," sambungnya.

dianggap tidak layak atau tidak sesuai 
kebutuhan," tutupnya.

Jika merujuk UU Nomor 34 Tahun 2004 
tentang TNI, 

"Kalau memang membutuhkan stabilitas 
politik yang bisa ditopang oleh stabilitas 
TNI. 

Dia pun menyinggung pengganti Andika 
karena khawatir nantinya sosok Panglima 
TNI terpilih tak dapat mewujudkan sinergi 
yang baik. 

Kendati demikian, dia enggan 
menyebutkan siapa sosok yang bakal 
menggantikan posisi Andika Perkasa 
sebagai Panglima TNI.

mereka-mereka yang sekarang masih 
menjabat ini. 

Ia menyebut saat ini ada hubungan yang 
kurang harmonis antara Andika Perkasa 
dan KSAD Jenderal Dudung 
Abdurachman.

Makanya di TNI enggak boleh ada 
disharmoni. 

Pak Sigit, ya so far kan baik-baik saja," 
ungkap politikus PDIP itu.

"Ya kalau kalian hitung-hitungan siapa 
yang kelahiran itu sih bisa kalian tahu," 
tutup Effendi.

Tapi kalau di polisi kan sudah kali yang 
kedua. Pak Tito, 

Tidak boleh, apa pun alasannya," 
tegasnya.

"Nah masalahnya, tinggal sekarang 
apakah tidak ada kemudian kegoncangan 
di generasi yang, 

Pejabat pemerintah Amerika Serikat 
mengatakan kepada Times bahwa 
pembelian itu menunjukkan sanksi mulai 
menggigit dan mengurangi kemampuan 
Rusia untuk mempertahankan invasinya 
ke Ukraina.
Laporan pada Senin, 5 September 2022 
itu, mengatakan keterangan intelijen 
yang namanya dirahasiakan tidak 
memberikan rincian pembelian oleh 
Rusia. 
Dia hanya menyatakan bahwa barang-
barang itu termasuk peluru artileri dan 
roket.

Berita ini menyusul kabar militer Rusia 
telah mulai menggunakan drone buatan 
Iran.

Moskow membeli amunisi artileri dari 
Korea Utara, demikian hasil investigasi 
Intelijen Amerika Serikat seperti 
dilaporkan New York Times. 

"Rusia diperkirakan akan membeli lebih 
banyak peralatan seperti itu," tulis Times 
dikutip Reuters, Selasa, 6 September 
2022.
Bulan lalu, seorang pejabat AS 

Rusia Beli Amunisi Dan Roket Dari Korut

Presiden Rusia Vladimir Putin 
beberapa kali mengatakan operasi 
militer untuk denazifikasi dan 
demiliterisasi Ukraina sesuai rencana.

Dalam persiapan untuk serangan itu, 
pasukan Ukraina menyerang daerah 
pasokan Rusia, termasuk yang berisi 
artileri dan amunisi.
Para pejabat AS mengatakan sanksi 
Barat membatasi kemampuan Rusia 
untuk mengganti kendaraan dan 
senjata yang hancur di Ukraina. 
Sementara, 

Rusia kemungkinan besar berencana 
untuk mengakuisisi ratusan kendaraan 
udara tak berawak (UAV) Mohajer-6 
dan seri Shahed.

yang telah diduduki Rusia sejak awal 
invasi. 

Ukraina baru-baru ini melancarkan 
serangan balasan di beberapa lokasi, 
termasuk di sekitar Kherson, 

mengatakan kepada Reuters bahwa 
drone buatan Iran telah mengalami 
"banyak kegagalan". Pejabat itu 
menyebut, 
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Kuasa hukum keluarga AM yang tewas di 
Ponpes Gontor, Titis Rachmawati

Round Natural 1.01ct Diamond

Kapolres Ponorogo Ajun Komisaris Besar 
Polisi Catur Cahyono Wibowo 
mengatakan bahwa pihaknya sudah 
mengantungi terduga penganiaya AM 
(17), santri di Pondok Pesantren 
(Ponpes) Darussalam Gontor, Ponorogo 
hingga tewas. Penyelidik juga mulai 
menemukan titik terang terkait motif para 
terduga pelaku menganiaya korban.

Kuasa hukum keluarga AM yang tewas di 
Ponpes Gontor, Titis Rachmawati

Catur menuturkan, korban dianiaya ketika 

Round Natural 1.01ct Diamond
Ad

Santri Gontor Dianiaya Hingga Meninggal

“Motifnya untuk sementara karena 
salah paham terkait kekurangan 
peralatan (kegiatan Pramuka),” kata 
Catur kepada wartawan usai olah TKP 
di Pesantren Gontor, Jawa Timur pada 
Selasa, 6 September 2022.

mengikuti kegiatan Pramuka di 
kompleks Pesantren Gontor. 

Setelah dianiaya, korban yang tidak 
berdaya kemudian dilarikan ke rumah 
sakit terdekat. Di rumah sakit itulah 
korban kemudian mengembuskan 
napas terakhir pada Senin, 22 Agustus 
2022. Saat prarekonstruksi yang 
memeragakan 50 adegan, rumah sakit 
juga menjadi tempat prarekonstruksi 
selain kompleks Pesantren Gontor.
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 Atau malah ditumpangi oleh motif-motif 
yang berkenaan dengan akan 
berakhirnya masa aktif Panglima TNI 
Jenderal Andika Perkasa,"ujarnya.
"Karena hal ini bisa mengakibatkan isu 
ketidakharmonisan yang mestinya 
dapat menjadi agenda bahasan lebih 
strategis menyangkut evaluasi dan 
pembenahan organisasi TNI, 
malah bergeser ke isu-isu lain yang 
bersifat taktis semata," sambungnya.

Menurutnya, 
wacana atau rencana potong generasi 
untuk menjadi pengganti Andika 
Perkasa ini hanya mungkin dilakukan 
jika dalam waktu dekat terjadi 
pergantian di level pejabat kepala staf 
angkatan.
Anggota Komisi I DPR Minta Panglima 
TNI dan Kasad Tidak Terprovokasi Isu
"Nah kita berharap agar pengungkapan 
ketidakharmonisan itu tidak malah 
dijadikan alasan untuk mendorong 
adanya pergantian pejabat tertentu 
setingkat kepala staf dalam waktu 
dekat.

adalah pernah atau sedang menjabat 
kepala staf angkatan," kata Fahmi saat 
dihubungi merdeka.com, Selasa (6/9).

mempengaruhi proses suksesi 
panglima," ungkapnya.

terkait dengan pernyataan Effendi 
Simbolon terkait dengan 
ketidakharmonisan antara Andika 
Perkasa dan Kepala Staf Angkatan 
Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung 
Abdurrahman, 
dapat dilihat sebagai bagian 
pengawasan DPR.

jika nama yang diusulkan presiden 

"Pernyataan Effendi Simbolon yang 
berkaitan dengan ketidakharmonisan, 
sebenarnya dapat dilihat sebagai 
bagian dari peran pengawasan DPR. 
Namun pernyataan yang terkait dengan 
isu potong generasi lebih tampak 
sebagai opini sisipan yang sengaja 
digulirkan untuk 

Selain itu, 

"Padahal, mau diganti siapa, dari matra 
apa, lompat generasi atau tidak, 
pilihannya ada pada presiden. DPR 
nantinya cukup menyetujui. Atau 
menolak, 

Anggota Komisi I DPR RI Effendi 
Simbolon mengaku dirinya sudah 
mendengar kabar pengganti Panglima 
TNI Andika Perkasa nantinya adalah 
sosok yang memotong generasi. Itu 
dipersiapkan untuk menjaga stabilitas 
Pemilu 2024 mendatang.

Andika harus pensiun pada Desember 
2022 mendatang.
"Jadi itu informasi yang kita terima, 
bisa kita pahami dalam konteks itu. 
Dipersiapkan mereka-mereka yang 
kelahiran 67, 68 ke atas lah yang 
pensiunnya itu di 2025, 2026 bahkan ke 
atas lagi," kata Effendi kepada wartawan, 
Selasa (6/9).
"Ini kan akan menjadi persiapkan untuk 
stabilitas menyangkut stabilitas politik 
nasional juga," sambungnya.

dianggap tidak layak atau tidak sesuai 
kebutuhan," tutupnya.

Jika merujuk UU Nomor 34 Tahun 2004 
tentang TNI, 

"Kalau memang membutuhkan stabilitas 
politik yang bisa ditopang oleh stabilitas 
TNI. 

Dia pun menyinggung pengganti Andika 
karena khawatir nantinya sosok Panglima 
TNI terpilih tak dapat mewujudkan sinergi 
yang baik. 

Kendati demikian, dia enggan 
menyebutkan siapa sosok yang bakal 
menggantikan posisi Andika Perkasa 
sebagai Panglima TNI.

mereka-mereka yang sekarang masih 
menjabat ini. 

Ia menyebut saat ini ada hubungan yang 
kurang harmonis antara Andika Perkasa 
dan KSAD Jenderal Dudung 
Abdurachman.

Makanya di TNI enggak boleh ada 
disharmoni. 

Pak Sigit, ya so far kan baik-baik saja," 
ungkap politikus PDIP itu.

"Ya kalau kalian hitung-hitungan siapa 
yang kelahiran itu sih bisa kalian tahu," 
tutup Effendi.

Tapi kalau di polisi kan sudah kali yang 
kedua. Pak Tito, 

Tidak boleh, apa pun alasannya," 
tegasnya.

"Nah masalahnya, tinggal sekarang 
apakah tidak ada kemudian kegoncangan 
di generasi yang, 

Pejabat pemerintah Amerika Serikat 
mengatakan kepada Times bahwa 
pembelian itu menunjukkan sanksi mulai 
menggigit dan mengurangi kemampuan 
Rusia untuk mempertahankan invasinya 
ke Ukraina.
Laporan pada Senin, 5 September 2022 
itu, mengatakan keterangan intelijen 
yang namanya dirahasiakan tidak 
memberikan rincian pembelian oleh 
Rusia. 
Dia hanya menyatakan bahwa barang-
barang itu termasuk peluru artileri dan 
roket.

Berita ini menyusul kabar militer Rusia 
telah mulai menggunakan drone buatan 
Iran.

Moskow membeli amunisi artileri dari 
Korea Utara, demikian hasil investigasi 
Intelijen Amerika Serikat seperti 
dilaporkan New York Times. 

"Rusia diperkirakan akan membeli lebih 
banyak peralatan seperti itu," tulis Times 
dikutip Reuters, Selasa, 6 September 
2022.
Bulan lalu, seorang pejabat AS 

Rusia Beli Amunisi Dan Roket Dari Korut

Presiden Rusia Vladimir Putin 
beberapa kali mengatakan operasi 
militer untuk denazifikasi dan 
demiliterisasi Ukraina sesuai rencana.

Dalam persiapan untuk serangan itu, 
pasukan Ukraina menyerang daerah 
pasokan Rusia, termasuk yang berisi 
artileri dan amunisi.
Para pejabat AS mengatakan sanksi 
Barat membatasi kemampuan Rusia 
untuk mengganti kendaraan dan 
senjata yang hancur di Ukraina. 
Sementara, 

Rusia kemungkinan besar berencana 
untuk mengakuisisi ratusan kendaraan 
udara tak berawak (UAV) Mohajer-6 
dan seri Shahed.

yang telah diduduki Rusia sejak awal 
invasi. 

Ukraina baru-baru ini melancarkan 
serangan balasan di beberapa lokasi, 
termasuk di sekitar Kherson, 

mengatakan kepada Reuters bahwa 
drone buatan Iran telah mengalami 
"banyak kegagalan". Pejabat itu 
menyebut, 
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“Motifnya untuk sementara karena 
salah paham terkait kekurangan 
peralatan (kegiatan Pramuka),” kata 
Catur kepada wartawan usai olah TKP 
di Pesantren Gontor, Jawa Timur pada 
Selasa, 6 September 2022.

mengikuti kegiatan Pramuka di 
kompleks Pesantren Gontor. 

Setelah dianiaya, korban yang tidak 
berdaya kemudian dilarikan ke rumah 
sakit terdekat. Di rumah sakit itulah 
korban kemudian mengembuskan 
napas terakhir pada Senin, 22 Agustus 
2022. Saat prarekonstruksi yang 
memeragakan 50 adegan, rumah sakit 
juga menjadi tempat prarekonstruksi 
selain kompleks Pesantren Gontor.
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Sebelumnya dia menjelaskan, 
penyelidik sudah mengantungi identitas 
terduga penganiaya AM. 

Peristiwa ini diketahui luas usai akun 
Instagram Hotman Paris menggungah 
video saat menerima pengaduan dari 
perempuan bernama Soimah tentang 
anaknya AM yang meninggal dunia 
diduga karena dianiaya di Pondok 
Pesantren Darussalam Gontor, 
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. 
Kepolisian setempat pun merespons itu 
kendati belum menerima laporan secara 
resmi dari pihak korban.
Dalam video berdurasi 3 menit 22 detik 
yang diunggah Hotman Paris itu, 

Dia mengatakan anaknya dipulangkan 
pihak pesantren dan sudah 
dimakamkan pada 22 Agustus 2022 
lalu. 
Warga Palembang itu mengadu ke 
Hotman karena menilai ada kejanggalan 
pada kematian anaknya.

terlihat Soimah menangis sambil 
menceritakan kematian anaknya. 

Anggota keluarga korban yang lain 
menceritakan, darah keluar dari jasad 
anaknya. 

Jumlah terduga lebih dari satu orang. 
“Polres mengantongi terduga pelaku 
penganiaya dan kita melengkapi proses 
penyelidikan ini secara sempurna,” kata 
Catur.

Pihak pesantren mengucapkan bela 
sungkawa sedalam-dalamnya terkait 
peristiwa tak diinginkan tersebut.

Kendati kain kafan sudah diganti berkali-
kali, darah itu tetap mengucur. 

jika dalam proses pengantaran jenazah 
dianggap tidak jelas dan terbuka. 

kami keluarga besar Pondok Modern 
Darussalam Gontor dengan ini memohon 
maaf sekaligus berbelasungkawa yang 
sebesar-besamya atas wafatnya 
Almarhum Ananda AM, khususnya 
kepada orang tua dan keluarga almarhum 
di Sumatera Selatan,” tulis juru bicara 
Pondok Pesantren Darussalam Gontor 
Noor Syahid dalam keterangan tertulisnya 
pada Senin, 5 September 2022.

Sekali lagi, kami menyampaikan 
permohonan maaf yang sebesar-
besarnya,” kata dia.

Pihak pesantren juga meminta maaf 
apabila saat mengantar jenazah AM tidak 
menjelaskan secara terbuka dan rinci 
soal penyebab meninggalnya almarhum. 
“Kami juga meminta maaf kepada 
orangtua dan keluarga almarhum, 

Pihak Pondok Pesantren Darussalam 
Gontor, Kabupaten Ponorogo, Jawa 
Timur kemudian meminta maaf kepada 
pihak keluarga atas meninggalnya santri 
asal Palembang diduga karena dianiaya 
sesama santri di sana. 

“Pertama, 

Karena menjadi ketua umum partai, 
maka Mardiono harus melepaskan 
jabatannya sebagai anggota Dewan 
Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Mardiono menjabat sebagai anggota 
Wantimpres sejak 13 Desember 2019. 
Menurut Pasal Pasal 12 ayat (1) UU 
Nomor 19 Tahun 2006 tentang 
Wantimpres disebutkan kalau anggota 
Wantimpres tidak boleh merangkap 
jabatan pimpinan partai politik.

Muhammad Mardiono didapuk menjadi 
Plt Ketua Umum Partai Persatuan 
Pembangunan atau PPP untuk 
menggantikan Suharso Monoarfa yang 
sebelumnya resmi dipecat. 

Anggota Wantimpres harus 

Mardiono Jadi Plt Ketum PPP

Mengenai hal tersebut, Kepala Sekretariat 
Presiden Heru Budi Hartono 
mengungkapkan kalau semuanya 
berjalan sesuai dengan aturan. 

“Ya, kalau sesuai aturan nanti kan ada 
pak Seskab dan pak Mensesneg. Sesuai 
aturan, ya, diproses," kata Heru di 
Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa 

Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan 
Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang 
nantinya akan mengurus hal tersebut.

tu artinya Mardiono harus mengajukan 
pengunduran dirinya maksimal hingga 
Desember 2022 nanti.

mengundurkan diri dari jabatannya paling 
lambat tiga bulan setelah diangkat 
sebagai pimpinan parpol. I

Suharso Dipecat
(6/9/2022).

“Saya menerima amanah yang 
diputuskan dalam rapat pengurus harian 

Dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP, 
Muhammad Mardiono diamanahkan 
sebagai Plt Ketua Umum PPP 
menggantikan Suharso.

Suharso Monoarfa dilengserkan dari 
jabatan Ketua Umum PPP oleh para 
Majelis dan Mahkamah Partai dalam 
Musyawarah Kerja Nasional atau 
Mukernas yang bertema “Konsolidasi dan 
Sukses Pemilu 2024”.

Atas dukungan dan doa para kiai yang 
ada di majelis ini, Bismillah saya akan 
bekerja keras agar PPP bisa bangkit di 
Pemilu 2024,” ujar Muhammad 
Mardiono, usai Rakernas di Ballroom 
Swiss-Belinn, Serang, Banten, Senin 
(5/9).Sementara itu, Ketua Majelis 
Syariah PPP KH Mustofa Aqil Siradj 
menyebut keputusan ini diambil atas 
usulan berbagai pihak. Dia pun 
berharap keputusannya bisa 
bermanfaat dan lebih baik untuk partai.

untuk mengisi jabatan Plt Ketua Umum 
PPP. 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut 
Adianto menilai semua pihak bebas 
menafsirkan pertemuan antara Ketua 
DPP PDI Perjuangan Puan Maharani 
dan Ketua Umum Partai Gerindra 
Prabowo Subianto.
Namun, dia belum mendapatkan 
informasi pembahasan keduanya dalam 
pertemuan politik di Hambalang, Bogor, 
Jawa Barat, Minggu (4/9/2022).
“Semua punya sudut pandang masing-
masing hanya kami ke sana itu teman-
teman Gerindra kan menginginkan Pak 
Prabowo (jadi) Presiden, kami juga 
menginginkan Mbak Puan Presiden,” 
tutur Utut ditemui di Kompleks Parlemen 
Senayan, Selasa (6/9/2022).

Bernard Hermanto Ketua Umum Partai 
Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua 
DPP PDI Perjuangan Puan Maharani 
melakukan pertemuan politik. 

“Itu kan mesti ngobrol, nah yang 
diobrolkan empat mata sampai sekarang 
kami belum dapat info apa hasil obrolan 
itu,” jelasnya.

Kedua tokoh itu membahas peluang 
berpasangan di Pilpres 2024 hingga 
kondisi politik Indonesia.
Utut menyampaikan safari yang 

Sebelumnya dikutip dari Kompas.TV, 
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai 
Gerindra Desmond J Mahesa 
menyampaikan Puan mengajak Prabowo 
untuk menjadi calon wakil presiden 
(cawapres) pada Pemilu 2024.

Puan Disebut Ajak Prabowo Jadi Wakilnya

tapi keputusan ada di Ibu (Megawati) 
sekali lagi,” ucap dia.
Diketahui, Prabowo menyampaikan 
terbuka kemungkinan untuk 
berpasangan dengan Puan pada 
kontestasi elektoral mendatang.

“Paling enggak dari ngobrol itu ada titik 
temu, kita mencari titik temu bukan 
mencari standing point masing-
masing,” ucapnya.

Namun, dia berharap setelah proses 
itu berlangsung Megawati segera 
menetapkan Puan sebagai capres PDI 
Perjuangan.

Targetnya proses safari bakal berakhir 
di Oktober 2022.

“Sampai saat ini kita mengharapkan 
calon kita, terutama kami di fraksi, kita 
tentu semua berdoa Mbak Puan yang 
dicapreskan, 

“Kita bisa merangkum peta politik 
nasional untuk kita laporkan pada Ibu 
Ketua Umum,” ujar dia.

“Jadi kalau Anda tanya memungkinkan 
atau tidak memungkinkan, saya kira ya 
dari segi teori kemungkinan ya, pasti 

Ia mengungkapkan hasil safari politik 
nantinya bakal dilaporkan ke Ketua 
Umum PDI Perjuangan Megawati 
Soekarnoputri.

dilakukan PDI Perjuangan ke berbagai 
parpol tidak untuk mencari posisi 
menang sendiri.
Tapi merupakan langkah untuk 
menjajaki kerja sama satu sama lain.
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Sebelumnya dia menjelaskan, 
penyelidik sudah mengantungi identitas 
terduga penganiaya AM. 

Peristiwa ini diketahui luas usai akun 
Instagram Hotman Paris menggungah 
video saat menerima pengaduan dari 
perempuan bernama Soimah tentang 
anaknya AM yang meninggal dunia 
diduga karena dianiaya di Pondok 
Pesantren Darussalam Gontor, 
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. 
Kepolisian setempat pun merespons itu 
kendati belum menerima laporan secara 
resmi dari pihak korban.
Dalam video berdurasi 3 menit 22 detik 
yang diunggah Hotman Paris itu, 

Dia mengatakan anaknya dipulangkan 
pihak pesantren dan sudah 
dimakamkan pada 22 Agustus 2022 
lalu. 
Warga Palembang itu mengadu ke 
Hotman karena menilai ada kejanggalan 
pada kematian anaknya.

terlihat Soimah menangis sambil 
menceritakan kematian anaknya. 

Anggota keluarga korban yang lain 
menceritakan, darah keluar dari jasad 
anaknya. 

Jumlah terduga lebih dari satu orang. 
“Polres mengantongi terduga pelaku 
penganiaya dan kita melengkapi proses 
penyelidikan ini secara sempurna,” kata 
Catur.

Pihak pesantren mengucapkan bela 
sungkawa sedalam-dalamnya terkait 
peristiwa tak diinginkan tersebut.

Kendati kain kafan sudah diganti berkali-
kali, darah itu tetap mengucur. 

jika dalam proses pengantaran jenazah 
dianggap tidak jelas dan terbuka. 

kami keluarga besar Pondok Modern 
Darussalam Gontor dengan ini memohon 
maaf sekaligus berbelasungkawa yang 
sebesar-besamya atas wafatnya 
Almarhum Ananda AM, khususnya 
kepada orang tua dan keluarga almarhum 
di Sumatera Selatan,” tulis juru bicara 
Pondok Pesantren Darussalam Gontor 
Noor Syahid dalam keterangan tertulisnya 
pada Senin, 5 September 2022.

Sekali lagi, kami menyampaikan 
permohonan maaf yang sebesar-
besarnya,” kata dia.

Pihak pesantren juga meminta maaf 
apabila saat mengantar jenazah AM tidak 
menjelaskan secara terbuka dan rinci 
soal penyebab meninggalnya almarhum. 
“Kami juga meminta maaf kepada 
orangtua dan keluarga almarhum, 

Pihak Pondok Pesantren Darussalam 
Gontor, Kabupaten Ponorogo, Jawa 
Timur kemudian meminta maaf kepada 
pihak keluarga atas meninggalnya santri 
asal Palembang diduga karena dianiaya 
sesama santri di sana. 

“Pertama, 

Karena menjadi ketua umum partai, 
maka Mardiono harus melepaskan 
jabatannya sebagai anggota Dewan 
Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Mardiono menjabat sebagai anggota 
Wantimpres sejak 13 Desember 2019. 
Menurut Pasal Pasal 12 ayat (1) UU 
Nomor 19 Tahun 2006 tentang 
Wantimpres disebutkan kalau anggota 
Wantimpres tidak boleh merangkap 
jabatan pimpinan partai politik.

Muhammad Mardiono didapuk menjadi 
Plt Ketua Umum Partai Persatuan 
Pembangunan atau PPP untuk 
menggantikan Suharso Monoarfa yang 
sebelumnya resmi dipecat. 

Anggota Wantimpres harus 

Mardiono Jadi Plt Ketum PPP

Mengenai hal tersebut, Kepala Sekretariat 
Presiden Heru Budi Hartono 
mengungkapkan kalau semuanya 
berjalan sesuai dengan aturan. 

“Ya, kalau sesuai aturan nanti kan ada 
pak Seskab dan pak Mensesneg. Sesuai 
aturan, ya, diproses," kata Heru di 
Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa 

Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan 
Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang 
nantinya akan mengurus hal tersebut.

tu artinya Mardiono harus mengajukan 
pengunduran dirinya maksimal hingga 
Desember 2022 nanti.

mengundurkan diri dari jabatannya paling 
lambat tiga bulan setelah diangkat 
sebagai pimpinan parpol. I

Suharso Dipecat
(6/9/2022).

“Saya menerima amanah yang 
diputuskan dalam rapat pengurus harian 

Dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP, 
Muhammad Mardiono diamanahkan 
sebagai Plt Ketua Umum PPP 
menggantikan Suharso.

Suharso Monoarfa dilengserkan dari 
jabatan Ketua Umum PPP oleh para 
Majelis dan Mahkamah Partai dalam 
Musyawarah Kerja Nasional atau 
Mukernas yang bertema “Konsolidasi dan 
Sukses Pemilu 2024”.

Atas dukungan dan doa para kiai yang 
ada di majelis ini, Bismillah saya akan 
bekerja keras agar PPP bisa bangkit di 
Pemilu 2024,” ujar Muhammad 
Mardiono, usai Rakernas di Ballroom 
Swiss-Belinn, Serang, Banten, Senin 
(5/9).Sementara itu, Ketua Majelis 
Syariah PPP KH Mustofa Aqil Siradj 
menyebut keputusan ini diambil atas 
usulan berbagai pihak. Dia pun 
berharap keputusannya bisa 
bermanfaat dan lebih baik untuk partai.

untuk mengisi jabatan Plt Ketua Umum 
PPP. 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut 
Adianto menilai semua pihak bebas 
menafsirkan pertemuan antara Ketua 
DPP PDI Perjuangan Puan Maharani 
dan Ketua Umum Partai Gerindra 
Prabowo Subianto.
Namun, dia belum mendapatkan 
informasi pembahasan keduanya dalam 
pertemuan politik di Hambalang, Bogor, 
Jawa Barat, Minggu (4/9/2022).
“Semua punya sudut pandang masing-
masing hanya kami ke sana itu teman-
teman Gerindra kan menginginkan Pak 
Prabowo (jadi) Presiden, kami juga 
menginginkan Mbak Puan Presiden,” 
tutur Utut ditemui di Kompleks Parlemen 
Senayan, Selasa (6/9/2022).

Bernard Hermanto Ketua Umum Partai 
Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua 
DPP PDI Perjuangan Puan Maharani 
melakukan pertemuan politik. 

“Itu kan mesti ngobrol, nah yang 
diobrolkan empat mata sampai sekarang 
kami belum dapat info apa hasil obrolan 
itu,” jelasnya.

Kedua tokoh itu membahas peluang 
berpasangan di Pilpres 2024 hingga 
kondisi politik Indonesia.
Utut menyampaikan safari yang 

Sebelumnya dikutip dari Kompas.TV, 
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai 
Gerindra Desmond J Mahesa 
menyampaikan Puan mengajak Prabowo 
untuk menjadi calon wakil presiden 
(cawapres) pada Pemilu 2024.

Puan Disebut Ajak Prabowo Jadi Wakilnya

tapi keputusan ada di Ibu (Megawati) 
sekali lagi,” ucap dia.
Diketahui, Prabowo menyampaikan 
terbuka kemungkinan untuk 
berpasangan dengan Puan pada 
kontestasi elektoral mendatang.

“Paling enggak dari ngobrol itu ada titik 
temu, kita mencari titik temu bukan 
mencari standing point masing-
masing,” ucapnya.

Namun, dia berharap setelah proses 
itu berlangsung Megawati segera 
menetapkan Puan sebagai capres PDI 
Perjuangan.

Targetnya proses safari bakal berakhir 
di Oktober 2022.

“Sampai saat ini kita mengharapkan 
calon kita, terutama kami di fraksi, kita 
tentu semua berdoa Mbak Puan yang 
dicapreskan, 

“Kita bisa merangkum peta politik 
nasional untuk kita laporkan pada Ibu 
Ketua Umum,” ujar dia.

“Jadi kalau Anda tanya memungkinkan 
atau tidak memungkinkan, saya kira ya 
dari segi teori kemungkinan ya, pasti 

Ia mengungkapkan hasil safari politik 
nantinya bakal dilaporkan ke Ketua 
Umum PDI Perjuangan Megawati 
Soekarnoputri.

dilakukan PDI Perjuangan ke berbagai 
parpol tidak untuk mencari posisi 
menang sendiri.
Tapi merupakan langkah untuk 
menjajaki kerja sama satu sama lain.
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memungkinkan,” kata mantan Danjen 
Kopassus itu.
Senada, Puan mengungkapkan 
keduanya bisa saja bekerja sama untuk 
Pilpres 2024.
“Tidak ada yang tidak mungkin di politik 
demi kemajuan bangsa dan negara,” 
tandasnya.

dua parpol sepakat penentuan capres-
cawapres bakal ditentukan oleh Prabowo 
dan Ketua Umum PKB Muhaimin 
Iskandar.

Adapun saat ini Partai Gerindra telah 
membentuk koalisi bersama Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dalam nota kesepakatannya, 

Saat menyampaikan penolakan itu, 
Mulyanto bersama anggota fraksi PKS 
lainnya membawa kertas dengan 

 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
menyatakan walk out atau keluar pada 
sidang paripurna DPR RI bersama 
Menteri Keuangan, Sri Mulyani 
Indrawati. 

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto 
sebelum Menteri Keuangan 
menyampaikan paparan terkait 
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan 
APBN Tahun Anggaran 2021. 
Menginterupsi untuk menyampaikan 
suara PKS penolakan atas kenaikan 
BBM.
"Izin interupsi pimpinan, kami 
menyatakan fraksi PKS menolak 
kenaikan harga BBM bersubsidi karena 
ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. 
Kami mendukung demo masyarakat 
atas penolakan ini," tegas Mulyanto, 
Selasa 6 September 2022.

Hal itu karena PKS tidak setuju atas 
kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

"Karenanya dengan ini kami fraksi PKS 
menyatakan walk out dari forum ini. 
Demikian terima kasih," ucapnya.

PKS Walk Out Tolak Kenaikan BBM

Bagus Printing
Menerima Pesanan Label

267 - 235 - 3359

disharmoni hubungan antara Panglima 
TNI Jenderal Andika Perkasa dengan 
Kepala Staf Angkatan Darat (kasad) 
Jenderal Dudung Abduracahman.
Hal itu disampaikan Effendi usai kasad 
terlihat absen dalam rapat dengan 
anggota Komisi I DPR, Senin kemarin.
Politisi PDIP itu juga blak-blakan 
mengungkap, 

Dudung sendiri tampak diwakili oleh 
Wakasad Letjen Agus Subiyanto.
Effendi Simbolon kemudian 
mempertanyaan ketidakhadiran Dudung 
di momen rapat yang cukup penting 
tersebut. 

Simak ulasannya:

Ia lalu menyinggung soal isu keretakan 
hubungan antara Panglima TNI dan 
Kasad.

Masa setiap ada Panglima, dari 
panglima ke kasad begitu terus," kata 
Effendi dikutip dari Youtube 
MerdekaDotCom (6/9/2022).

"Ada apa si ini? Jangan ada dusta di 
antara kita dong. 

Isu keretakan hubungan antara 
Panglima TNI dan Kasad mencuat 
setelah Dudung terlihat absen dalam 
rapat kerja bersama Komisi I DPR RI 
Senin, (5/9) kemarin. 

jika ketidakharmonisan hubungan 
antara Panglima dan Kasad sudah 
terjadi sejak era Moeldoko sampai saat 
ini. 

Anggota Komisi I DPR RI Effendi 
Simbolon, menyinggung isu 

"Dari zaman pak Moeldoko ini. 

Tak hanya itu, Effendi juga menyebut 
jika hubungan tidak harmonis antara 
Panglima dengan Kasad sudah terjadi 
sejak era kepemimpinan Moeldoko di 
TNI.

 tetap berlaku selama ini, jadi tidak ada 
kemudian yang berbeda," ujar Andika 
usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di 

di kesempatan selanjutnya Panglima 
bersama pimpinan di tiga matra TNI bisa 
datang menghadiri rapat bersama.

Pak Moeldoko ke Pak Gatot begini, 

Ia menilai, kehadiran Dudung dalam 
rapat itu sebenarnya sangat penting. 
Termasuk untuk menepis isu 
ketidakharmonisan tersebut. Ia pun 
berharap, 

Saya mohon di suatu hal yang 
bersangkutan (kasad) hadir di sini agar 
clear kita. 

Respon Jenderal Andika Perkasa soal Isu 
Hubungan Tak Harmonis dengan Kasad

lalu pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak 
Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke 
Pak Dudung begini," ungkapnya.

Saya tidak ingin menyalahkan siapa-
siapa saya hanya ingin dapat penjelasan 
seperti apa, apa yang terjadi di tubuh 
TNI," kata Effendi.

Menanggapi pernyataan Effendi, 
Jenderal Andika Perkasa pun 
membantah isu tersebut. Dia 
menegaskan, 
selalu bertindak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

"Saya usul mendingan dihentikan 
semuanya. 
Ini agar kita tidak menganggap isu ini isu 
sederhana. 

Andika mengatakan hanya menjalankan 
tugasnya sesuai undang-undang.

dia tidak masalah.
"Ya dari saya tidak ada, karena semua 
yang berlaku sesuai dengan peraturan 
perundang-perundangan,

Bila ada pihak yang memandang 
berbeda, 

Isu Panglima TNI Tak Akur Dengan KSAD 

Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Senin (4/9).

Andika hanya menegaskan tugas 
keduanya tidak ada yang berbeda.

Terkait sikap Dudung, Andika meminta 
hal itu langsung ditanyakan ke Dudung 
langsung. 

dan enggak ada yang kemudian 
melenceng dari tupoksi," ujar Andika.

“Itu ditanyakan langsung ke dia. 
Menurut saya kita tetap menjalankan 
kegiatan kita sesuai dengan peraturan 
perundangan jadi enggak ada yang 
berbeda, 

saldo tabungan Rp 50 juta hingga kurang 
dari Rp 500 juta, suku bunganya 0,85 
persen. 

Artinya, nasabah yang menabung tidak 
mendapatkan bunga, melainkan 
dipangkas biaya administrasi.

berikut rangkuman kumparan mengenai 
suku bunga tabungan di beberapa bank 
seperti dikutip dari laman resmi 
perbankan, Selasa (6/9):

BRI memiliki berbagai jenis tabungan. 
kumparan mengambil contoh Tabungan 
BritAma. 

Saldo Rp 500 juta sampai kurang dari Rp 
1 miliar, suku bunganya 1,10 persen dan 
saldo di atas Rp 1 miliar suku bunganya 
1,90 persen.

memiliki suku bunga 0 persen. 
Sementara saldo Rp 50 juta sampai 
kurang dari Rp 500 juta, suku bunganya 
0,1 persen. 

Saldo tabungan rupiah di Bank Mandiri 
dari nominal Rp 0 hingga kurang dari Rp 
50 juta, 

Untuk itu, 

 suku bunganya adalah 0 persen. 

Untuk saldo tabungan kurang dari Rp 1 
juta,

BRI

Bank Mandiri

Sementara untuk saldo tabungan Rp 1 
juta hingga kurang dari Rp 50 juta suku 
bunganya 0,70 persen; 

Saldo antara Rp 500 juta hingga di atas 
Rp 1 miliar mendapatkan suku bunga 0,6 
persen.

Suku bunga simpanan di bank, 
khususnya tabungan, saat ini semakin 
rendah. 
Bahkan di sejumlah bank, suku bunga 
tabungan bisa mencapai 0 persen per 
tahun. 

Bunga Tabungan Sekarang 0%
Pada tabungan BNI Taplus, saldo 
kurang dari Rp 1 juta mendapatkan 
suku bunga 0 persen. 

akan mendapatkan suku bunga 0,6 
persen. Saldo di atas Rp 1 miliar 
mendapatkan bunga 0,80 persen.

Pada tabungan Batara BTN, saldo 
kurang dari Rp 1 juta tidak 
mendapatkan bunga alias 0 persen. 
Selanjutnya, 

Sementara saldo Rp 1-50 juta 
mendapatkan suku bunga tabungan 
0,10 persen. 
Saldo di atas Rp 50 juta sampai Rp 
500 juta mendapatkan bunga 0,2 
persen.

saldo di atas Rp 1 juta hingga Rp 50 
juta sampai Rp 500 juta, mendapatkan 
bunga 0,1 persen. 
Saldo di atas Rp 500 juta hingga Rp 1 
miliar mendapatkan bunga 0,5 persen, 
dan saldo di atas Rp 1 miliar hingga di 
atas 2 miliar mendapatkan suku bunga 
1 persen.
BCA

Pada tabungan XTRA Savers Special, 
saldo kurang dari Rp 1 juta tidak akan 

Selain itu, saldo Rp 500 juta sampai 
kurang dari Rp 1 miliar hanya akan 
mendapatkan suku bunga 0,02 persen, 
sementara saldo di atas Rp 1 miliar 
akan mendapat bunga 0,05 persen.

BTN

Saldo di atas Rp 500 juta sampai Rp 1 
miliar, 

Untuk produk Tahapan BCA, saldo 
kurang dari Rp 10 juta mendapatkan 
saldo 0 persen. 
Saldo Rp 10 juta sampai kurang dari 
Rp 500 juta mendapatkan saldo 0,01 
persen. 

CIMB Niaga
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memungkinkan,” kata mantan Danjen 
Kopassus itu.
Senada, Puan mengungkapkan 
keduanya bisa saja bekerja sama untuk 
Pilpres 2024.
“Tidak ada yang tidak mungkin di politik 
demi kemajuan bangsa dan negara,” 
tandasnya.

dua parpol sepakat penentuan capres-
cawapres bakal ditentukan oleh Prabowo 
dan Ketua Umum PKB Muhaimin 
Iskandar.

Adapun saat ini Partai Gerindra telah 
membentuk koalisi bersama Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dalam nota kesepakatannya, 

Saat menyampaikan penolakan itu, 
Mulyanto bersama anggota fraksi PKS 
lainnya membawa kertas dengan 

 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
menyatakan walk out atau keluar pada 
sidang paripurna DPR RI bersama 
Menteri Keuangan, Sri Mulyani 
Indrawati. 

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto 
sebelum Menteri Keuangan 
menyampaikan paparan terkait 
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan 
APBN Tahun Anggaran 2021. 
Menginterupsi untuk menyampaikan 
suara PKS penolakan atas kenaikan 
BBM.
"Izin interupsi pimpinan, kami 
menyatakan fraksi PKS menolak 
kenaikan harga BBM bersubsidi karena 
ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. 
Kami mendukung demo masyarakat 
atas penolakan ini," tegas Mulyanto, 
Selasa 6 September 2022.

Hal itu karena PKS tidak setuju atas 
kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

"Karenanya dengan ini kami fraksi PKS 
menyatakan walk out dari forum ini. 
Demikian terima kasih," ucapnya.

PKS Walk Out Tolak Kenaikan BBM

Bagus Printing
Menerima Pesanan Label

267 - 235 - 3359

disharmoni hubungan antara Panglima 
TNI Jenderal Andika Perkasa dengan 
Kepala Staf Angkatan Darat (kasad) 
Jenderal Dudung Abduracahman.
Hal itu disampaikan Effendi usai kasad 
terlihat absen dalam rapat dengan 
anggota Komisi I DPR, Senin kemarin.
Politisi PDIP itu juga blak-blakan 
mengungkap, 

Dudung sendiri tampak diwakili oleh 
Wakasad Letjen Agus Subiyanto.
Effendi Simbolon kemudian 
mempertanyaan ketidakhadiran Dudung 
di momen rapat yang cukup penting 
tersebut. 

Simak ulasannya:

Ia lalu menyinggung soal isu keretakan 
hubungan antara Panglima TNI dan 
Kasad.

Masa setiap ada Panglima, dari 
panglima ke kasad begitu terus," kata 
Effendi dikutip dari Youtube 
MerdekaDotCom (6/9/2022).

"Ada apa si ini? Jangan ada dusta di 
antara kita dong. 

Isu keretakan hubungan antara 
Panglima TNI dan Kasad mencuat 
setelah Dudung terlihat absen dalam 
rapat kerja bersama Komisi I DPR RI 
Senin, (5/9) kemarin. 

jika ketidakharmonisan hubungan 
antara Panglima dan Kasad sudah 
terjadi sejak era Moeldoko sampai saat 
ini. 

Anggota Komisi I DPR RI Effendi 
Simbolon, menyinggung isu 

"Dari zaman pak Moeldoko ini. 

Tak hanya itu, Effendi juga menyebut 
jika hubungan tidak harmonis antara 
Panglima dengan Kasad sudah terjadi 
sejak era kepemimpinan Moeldoko di 
TNI.

 tetap berlaku selama ini, jadi tidak ada 
kemudian yang berbeda," ujar Andika 
usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di 

di kesempatan selanjutnya Panglima 
bersama pimpinan di tiga matra TNI bisa 
datang menghadiri rapat bersama.

Pak Moeldoko ke Pak Gatot begini, 

Ia menilai, kehadiran Dudung dalam 
rapat itu sebenarnya sangat penting. 
Termasuk untuk menepis isu 
ketidakharmonisan tersebut. Ia pun 
berharap, 

Saya mohon di suatu hal yang 
bersangkutan (kasad) hadir di sini agar 
clear kita. 

Respon Jenderal Andika Perkasa soal Isu 
Hubungan Tak Harmonis dengan Kasad

lalu pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak 
Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke 
Pak Dudung begini," ungkapnya.

Saya tidak ingin menyalahkan siapa-
siapa saya hanya ingin dapat penjelasan 
seperti apa, apa yang terjadi di tubuh 
TNI," kata Effendi.

Menanggapi pernyataan Effendi, 
Jenderal Andika Perkasa pun 
membantah isu tersebut. Dia 
menegaskan, 
selalu bertindak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

"Saya usul mendingan dihentikan 
semuanya. 
Ini agar kita tidak menganggap isu ini isu 
sederhana. 

Andika mengatakan hanya menjalankan 
tugasnya sesuai undang-undang.

dia tidak masalah.
"Ya dari saya tidak ada, karena semua 
yang berlaku sesuai dengan peraturan 
perundang-perundangan,

Bila ada pihak yang memandang 
berbeda, 

Isu Panglima TNI Tak Akur Dengan KSAD 

Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Senin (4/9).

Andika hanya menegaskan tugas 
keduanya tidak ada yang berbeda.

Terkait sikap Dudung, Andika meminta 
hal itu langsung ditanyakan ke Dudung 
langsung. 

dan enggak ada yang kemudian 
melenceng dari tupoksi," ujar Andika.

“Itu ditanyakan langsung ke dia. 
Menurut saya kita tetap menjalankan 
kegiatan kita sesuai dengan peraturan 
perundangan jadi enggak ada yang 
berbeda, 

saldo tabungan Rp 50 juta hingga kurang 
dari Rp 500 juta, suku bunganya 0,85 
persen. 

Artinya, nasabah yang menabung tidak 
mendapatkan bunga, melainkan 
dipangkas biaya administrasi.

berikut rangkuman kumparan mengenai 
suku bunga tabungan di beberapa bank 
seperti dikutip dari laman resmi 
perbankan, Selasa (6/9):

BRI memiliki berbagai jenis tabungan. 
kumparan mengambil contoh Tabungan 
BritAma. 

Saldo Rp 500 juta sampai kurang dari Rp 
1 miliar, suku bunganya 1,10 persen dan 
saldo di atas Rp 1 miliar suku bunganya 
1,90 persen.

memiliki suku bunga 0 persen. 
Sementara saldo Rp 50 juta sampai 
kurang dari Rp 500 juta, suku bunganya 
0,1 persen. 

Saldo tabungan rupiah di Bank Mandiri 
dari nominal Rp 0 hingga kurang dari Rp 
50 juta, 

Untuk itu, 

 suku bunganya adalah 0 persen. 

Untuk saldo tabungan kurang dari Rp 1 
juta,

BRI

Bank Mandiri

Sementara untuk saldo tabungan Rp 1 
juta hingga kurang dari Rp 50 juta suku 
bunganya 0,70 persen; 

Saldo antara Rp 500 juta hingga di atas 
Rp 1 miliar mendapatkan suku bunga 0,6 
persen.

Suku bunga simpanan di bank, 
khususnya tabungan, saat ini semakin 
rendah. 
Bahkan di sejumlah bank, suku bunga 
tabungan bisa mencapai 0 persen per 
tahun. 

Bunga Tabungan Sekarang 0%
Pada tabungan BNI Taplus, saldo 
kurang dari Rp 1 juta mendapatkan 
suku bunga 0 persen. 

akan mendapatkan suku bunga 0,6 
persen. Saldo di atas Rp 1 miliar 
mendapatkan bunga 0,80 persen.

Pada tabungan Batara BTN, saldo 
kurang dari Rp 1 juta tidak 
mendapatkan bunga alias 0 persen. 
Selanjutnya, 

Sementara saldo Rp 1-50 juta 
mendapatkan suku bunga tabungan 
0,10 persen. 
Saldo di atas Rp 50 juta sampai Rp 
500 juta mendapatkan bunga 0,2 
persen.

saldo di atas Rp 1 juta hingga Rp 50 
juta sampai Rp 500 juta, mendapatkan 
bunga 0,1 persen. 
Saldo di atas Rp 500 juta hingga Rp 1 
miliar mendapatkan bunga 0,5 persen, 
dan saldo di atas Rp 1 miliar hingga di 
atas 2 miliar mendapatkan suku bunga 
1 persen.
BCA

Pada tabungan XTRA Savers Special, 
saldo kurang dari Rp 1 juta tidak akan 

Selain itu, saldo Rp 500 juta sampai 
kurang dari Rp 1 miliar hanya akan 
mendapatkan suku bunga 0,02 persen, 
sementara saldo di atas Rp 1 miliar 
akan mendapat bunga 0,05 persen.

BTN

Saldo di atas Rp 500 juta sampai Rp 1 
miliar, 

Untuk produk Tahapan BCA, saldo 
kurang dari Rp 10 juta mendapatkan 
saldo 0 persen. 
Saldo Rp 10 juta sampai kurang dari 
Rp 500 juta mendapatkan saldo 0,01 
persen. 

CIMB Niaga
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Harris,57 tahun lulusan dan lama
tinggal di Belanda. Duda, istri 
meninggal dunia, skrg ada di 
Surabaya mencari pasangan hidup
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Hub : +62813 441 50740

Bola
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Big Van Ford 2008
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Tanah Air

Tanah Air

Central Agency
mencari pekerja di PA & NJ

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Gaji $10 - $13

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)

mendapat bunga alias 0 persen. 
Selanjutnya, saldo Rp 1 juta sampai Rp 
100 juta, suku bunga tabungannya 
adalah 0,25 persen. Saldo Rp 100 juta 
sampai kurang dari Rp 250 juta 
mendapatkan bunga 1 persen.

PermataBank

Saldo tabungan Rp 250 juta sampai 
kurang dari Rp 500 juta mendapatkan 
bunga 2 persen. 

saldo nasabah kurang dari Rp 100 juta 
tidak mendapatkan bunga. 

Saldo tabungan Rp 500 juta sampai 
kurang dari Rp 5 miliar akan mendapat 
bunga 2,25 persen, dan di atas Rp 5 
miliar akan mendapat bunga 2,5 
persen.

Saldo Rp 100 juta hingga kurang dari 
Rp 500 juta bunganya adalah 0,25 
persen. 

Pada produk Permata Tabungan 
OPTIMA, 

Saldo tabungan Rp 1 miliar sampai kurang 
dari Rp 5 miliar, 

Saldo Rp 5 miliar sampai kurang dari Rp 
10 miliar suku bunganya adalah 2 persen, 
dan di atas Rp 10 miliar suku bunganya 
adalah 2,25 persen.

Saldo Rp 500 juta sampai kurang dari Rp 
1 miliar, 

diharapkan akan turut meningkatkan 
bunga simpanan, 

suku bunganya adalah 1,5 persen. 

Selain berdampak ke bunga kredit, 
kebijakan BI ini 

Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan 
suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 
3,75 persen. 

seperti tabungan dan deposito. 
BI maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
belum memberikan respons kepada 
kumparan terkait suku bunga tabungan 
yang makin rendah ini.

bunganya 0,75 persen.

Demikian dilaporkan stasiun televisi 
CCTV China.

Petugas penyelamat membawa warga 
yang terluka melewati jembatan darurat 
di Kabupaten Luding, dekat pusat 
gempa.

sehari setelah Badan Survei Geologi 
Amerika Serikat (USGS) menyatakan 
gempa berkekuatan 6,6 magnitudo 
mengguncang wilayah barat daya ibu 
kota Sichuan, Chengdu, sekitar pukul 
13.00.

Sedikitnya 65 orang terkonfirmasi 
meninggal akibat gempa yang 
mengguncang Provinsi Sichuan, China 
kemarin. 

Menurut USGS pusat gempa berada 
sekitar 43 kilometer (27 mil) tenggara 
Kangding, sebuah kota berpenduduk 
sekitar 100.000 orang. 
Lebih dari satu juta penduduk di daerah 
sekitarnya diperkirakan mengalami 
getaran sedang setelah gempa.

Sejauh ini dilaporkan 248 orang cedera 
dan setidaknya 12 orang masih hilang.

Dilansir dari CNN, Selasa (6/9), gempa 
susulan masih terasa hari ini, kata 
media pemerintah, 

China mengaktifkan tanggap darurat Level 
3 dan mengirim tim penyelamat ke 
Kabupaten Luding kemarin.

Beberapa rumah rusak parah akibat 
gempa yang menunjukkan seluruh 
bangunan runtuh menjadi tumpukan batu 
bata dan balok kayu.

Hampir 90.000 orang tewas dan 
guncangan terasa di kota-kota yang 
jaraknya lebih dari 1.450 kilometer.

Daerah ini rentan terhadap gempa bumi 
karena Sesar Langmenshan yang 
membentang melalui pegunungan 
Sichuan.
Pada 2008, gempa bumi berkekuatan 7,9 
magnitudo melanda Sichuan merupakan 
salah satu yang paling dahsyat di Negeri 
Tirai Bambu.

Sichuan, sebuah provinsi berpenduduk 84 
juta orang, 

Tahun lalu gempa berkekuatan 6,0 
melanda Sichuan juga menewaskan tiga 
orang dan melukai 60 orang.

sudah menghadapi musim panas yang 
parah sebelum gempa dahsyat itu. Dalam 
dua bulan terakhir, provinsi ini mengalami 
kekeringan dan gelombang panas 
terburuk dalam 60 tahun.

Gempa Guncang Provinsi Sichuan, China

Penarikan ini dilakukan lantaran produk-
produk tersebut mengandung alergen 
yang tidak disebutkan. 

Saus Sambal Ayam Goreng ABC yang 
diimpor oleh Distributor Arklife memiliki 
tanggal kadaluwarsa 6 Januari 2024. 

Berdasarkan peraturan makanan 

Batch yang terpengaruh diimpor oleh 
Sinhua Hock Kee Trading, 

Ada dua di antaranya produk asal 
Indonesia yakni Kecap Manis ABC dan 
Saus Sambal Ayam Goreng ABC.

SFA menemukan ada kandungan sulfur 
dioksida pada dua produk asal Indonesia 
itu.

Dalam keterangannya, 

dengan tanggal kedaluwarsa 26 Juni 
2024.

SFA juga mendeteksi di dalam saus 
tersebut ada asam benzoat, yang tidak 
disebutkan pada label kemasan 
makanan.
SFA menambahkan bahwa kadar sulfur 
dioksida dan asam benzoat yang 
terdeteksi dalam dua produk asal RI itu 
dalam batas yang diizinkan.

Alergen adalah zat yang menyebabkan 
tubuh menghasilkan reaksi alergi.

Singapore Food Agency (SFA) menarik 
tiga produk makanan dari pasaran. 

Demikian kata SFA dalam siaran persnya 
melansir Channel News Asia.

Sedangkan, 
Fukutoku Seika Soft Cream Wafer, yang 
berasal dari Jepang, ditemukan 
mengandung alergen putih telur dan 
tepung terigu yang tidak dicantumkan 
dalam kemasan.

Penarikan ini berlaku untuk semua Kecap 
Manis ABC yang Singapura impor oleh 
New Intention Trading, 

dan dilengkapi dengan tanggal 
kedaluwarsa 20 April 2023. "Alergen 
dalam makanan bisa mengakibatkan 
reaksi alergi pada individu yang sensitif 
terhadapnya," kata SFA.

Selain Kecap Manis ABC dan Saus 
Sambal Ayam Goreng ABC, produk lain 
yang ditarik SFA adalah Fukutoku Seika 
Soft Cream Wafer. 

Singapura Tarik 2 Produk ABC

“Adapun kedua produk tersebut, 
Kecap Manis ABC dan Sambal Ayam 
Goreng ABC, bukanlah varian produk 
yang secara khusus diperuntukan 

Singapura, produk makanan yang 
mengandung bahan yang diketahui 
menyebabkan hipersensitivitas harus 
dicantumkan pada label kemasan 
makanan.

"Konsumen dapat menghubungi 
tempat pembelian mereka jika ada 
pertanyaan."

Legal, Corporate and Regularoty 
Affairs PT Heinz ABC Indonesia Mira 
Buanawati mengatakan, 

dan tidak melalui koordinasi dengan 
PT Heinz ABC Indonesia sebagai 
perusahaan pembuat produk dan 
pemilik resmi merek ABC.

"Konsumen yang telah membeli 
produk yang terkena dampak, dan 
yang alergi terhadap alergen, 
sebaiknya tidak mengkonsumsinya," 
kata SFA.

Semua bahan dalam makanan 
kemasan juga harus dicantumkan 
pada label produk dalam urutan 
menurun dari proporsi beratnya.

PT Heinz ABC Indonesia angkat 
bicara terkait penarikan kembali 
(product recall) dua produknya di 
Singapura. 

Badan tersebut menambahkan bahwa 
kehadiran alergen sulfur dioksida, 
putih telur dan tepung terigu tidak 
menimbulkan masalah keamanan 
pangan bagi konsumen pada 
umumnya, 

masuknya kedua varian produk ABC 
tersebut di atas, yaitu Kecap Manis 
ABC dan Sambal Ayam Goreng ABC 
ke pasar Singapura merupakan 
tindakan paralel impor yang dilakukan 
oleh distributor tidak resmi 
(unauthorized distributor) 

Kedua produk tersebut yaitu Kecap 
Manis ABC dan Produk Sambal Ayam 
Goreng ABC

kecuali bagi mereka yang alergi 
terhadapnya.
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mendapat bunga alias 0 persen. 
Selanjutnya, saldo Rp 1 juta sampai Rp 
100 juta, suku bunga tabungannya 
adalah 0,25 persen. Saldo Rp 100 juta 
sampai kurang dari Rp 250 juta 
mendapatkan bunga 1 persen.

PermataBank

Saldo tabungan Rp 250 juta sampai 
kurang dari Rp 500 juta mendapatkan 
bunga 2 persen. 

saldo nasabah kurang dari Rp 100 juta 
tidak mendapatkan bunga. 

Saldo tabungan Rp 500 juta sampai 
kurang dari Rp 5 miliar akan mendapat 
bunga 2,25 persen, dan di atas Rp 5 
miliar akan mendapat bunga 2,5 
persen.

Saldo Rp 100 juta hingga kurang dari 
Rp 500 juta bunganya adalah 0,25 
persen. 

Pada produk Permata Tabungan 
OPTIMA, 

Saldo tabungan Rp 1 miliar sampai kurang 
dari Rp 5 miliar, 

Saldo Rp 5 miliar sampai kurang dari Rp 
10 miliar suku bunganya adalah 2 persen, 
dan di atas Rp 10 miliar suku bunganya 
adalah 2,25 persen.

Saldo Rp 500 juta sampai kurang dari Rp 
1 miliar, 

diharapkan akan turut meningkatkan 
bunga simpanan, 

suku bunganya adalah 1,5 persen. 

Selain berdampak ke bunga kredit, 
kebijakan BI ini 

Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan 
suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 
3,75 persen. 

seperti tabungan dan deposito. 
BI maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
belum memberikan respons kepada 
kumparan terkait suku bunga tabungan 
yang makin rendah ini.

bunganya 0,75 persen.

Demikian dilaporkan stasiun televisi 
CCTV China.

Petugas penyelamat membawa warga 
yang terluka melewati jembatan darurat 
di Kabupaten Luding, dekat pusat 
gempa.

sehari setelah Badan Survei Geologi 
Amerika Serikat (USGS) menyatakan 
gempa berkekuatan 6,6 magnitudo 
mengguncang wilayah barat daya ibu 
kota Sichuan, Chengdu, sekitar pukul 
13.00.

Sedikitnya 65 orang terkonfirmasi 
meninggal akibat gempa yang 
mengguncang Provinsi Sichuan, China 
kemarin. 

Menurut USGS pusat gempa berada 
sekitar 43 kilometer (27 mil) tenggara 
Kangding, sebuah kota berpenduduk 
sekitar 100.000 orang. 
Lebih dari satu juta penduduk di daerah 
sekitarnya diperkirakan mengalami 
getaran sedang setelah gempa.

Sejauh ini dilaporkan 248 orang cedera 
dan setidaknya 12 orang masih hilang.

Dilansir dari CNN, Selasa (6/9), gempa 
susulan masih terasa hari ini, kata 
media pemerintah, 

China mengaktifkan tanggap darurat Level 
3 dan mengirim tim penyelamat ke 
Kabupaten Luding kemarin.

Beberapa rumah rusak parah akibat 
gempa yang menunjukkan seluruh 
bangunan runtuh menjadi tumpukan batu 
bata dan balok kayu.

Hampir 90.000 orang tewas dan 
guncangan terasa di kota-kota yang 
jaraknya lebih dari 1.450 kilometer.

Daerah ini rentan terhadap gempa bumi 
karena Sesar Langmenshan yang 
membentang melalui pegunungan 
Sichuan.
Pada 2008, gempa bumi berkekuatan 7,9 
magnitudo melanda Sichuan merupakan 
salah satu yang paling dahsyat di Negeri 
Tirai Bambu.

Sichuan, sebuah provinsi berpenduduk 84 
juta orang, 

Tahun lalu gempa berkekuatan 6,0 
melanda Sichuan juga menewaskan tiga 
orang dan melukai 60 orang.

sudah menghadapi musim panas yang 
parah sebelum gempa dahsyat itu. Dalam 
dua bulan terakhir, provinsi ini mengalami 
kekeringan dan gelombang panas 
terburuk dalam 60 tahun.

Gempa Guncang Provinsi Sichuan, China

Penarikan ini dilakukan lantaran produk-
produk tersebut mengandung alergen 
yang tidak disebutkan. 

Saus Sambal Ayam Goreng ABC yang 
diimpor oleh Distributor Arklife memiliki 
tanggal kadaluwarsa 6 Januari 2024. 

Berdasarkan peraturan makanan 

Batch yang terpengaruh diimpor oleh 
Sinhua Hock Kee Trading, 

Ada dua di antaranya produk asal 
Indonesia yakni Kecap Manis ABC dan 
Saus Sambal Ayam Goreng ABC.

SFA menemukan ada kandungan sulfur 
dioksida pada dua produk asal Indonesia 
itu.

Dalam keterangannya, 

dengan tanggal kedaluwarsa 26 Juni 
2024.

SFA juga mendeteksi di dalam saus 
tersebut ada asam benzoat, yang tidak 
disebutkan pada label kemasan 
makanan.
SFA menambahkan bahwa kadar sulfur 
dioksida dan asam benzoat yang 
terdeteksi dalam dua produk asal RI itu 
dalam batas yang diizinkan.

Alergen adalah zat yang menyebabkan 
tubuh menghasilkan reaksi alergi.

Singapore Food Agency (SFA) menarik 
tiga produk makanan dari pasaran. 

Demikian kata SFA dalam siaran persnya 
melansir Channel News Asia.

Sedangkan, 
Fukutoku Seika Soft Cream Wafer, yang 
berasal dari Jepang, ditemukan 
mengandung alergen putih telur dan 
tepung terigu yang tidak dicantumkan 
dalam kemasan.

Penarikan ini berlaku untuk semua Kecap 
Manis ABC yang Singapura impor oleh 
New Intention Trading, 

dan dilengkapi dengan tanggal 
kedaluwarsa 20 April 2023. "Alergen 
dalam makanan bisa mengakibatkan 
reaksi alergi pada individu yang sensitif 
terhadapnya," kata SFA.

Selain Kecap Manis ABC dan Saus 
Sambal Ayam Goreng ABC, produk lain 
yang ditarik SFA adalah Fukutoku Seika 
Soft Cream Wafer. 

Singapura Tarik 2 Produk ABC

“Adapun kedua produk tersebut, 
Kecap Manis ABC dan Sambal Ayam 
Goreng ABC, bukanlah varian produk 
yang secara khusus diperuntukan 

Singapura, produk makanan yang 
mengandung bahan yang diketahui 
menyebabkan hipersensitivitas harus 
dicantumkan pada label kemasan 
makanan.

"Konsumen dapat menghubungi 
tempat pembelian mereka jika ada 
pertanyaan."

Legal, Corporate and Regularoty 
Affairs PT Heinz ABC Indonesia Mira 
Buanawati mengatakan, 

dan tidak melalui koordinasi dengan 
PT Heinz ABC Indonesia sebagai 
perusahaan pembuat produk dan 
pemilik resmi merek ABC.

"Konsumen yang telah membeli 
produk yang terkena dampak, dan 
yang alergi terhadap alergen, 
sebaiknya tidak mengkonsumsinya," 
kata SFA.

Semua bahan dalam makanan 
kemasan juga harus dicantumkan 
pada label produk dalam urutan 
menurun dari proporsi beratnya.

PT Heinz ABC Indonesia angkat 
bicara terkait penarikan kembali 
(product recall) dua produknya di 
Singapura. 

Badan tersebut menambahkan bahwa 
kehadiran alergen sulfur dioksida, 
putih telur dan tepung terigu tidak 
menimbulkan masalah keamanan 
pangan bagi konsumen pada 
umumnya, 

masuknya kedua varian produk ABC 
tersebut di atas, yaitu Kecap Manis 
ABC dan Sambal Ayam Goreng ABC 
ke pasar Singapura merupakan 
tindakan paralel impor yang dilakukan 
oleh distributor tidak resmi 
(unauthorized distributor) 

Kedua produk tersebut yaitu Kecap 
Manis ABC dan Produk Sambal Ayam 
Goreng ABC

kecuali bagi mereka yang alergi 
terhadapnya.
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Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

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

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

iklan jimmy

Hiring  cashier for full time. Good
pay.
Please call or text. Mr. Choi
215 - 876 - 7819 / 267 - 357 - 9198

di pabrik buah 

Gaji $12/jam

 70 jam/minggu ada OT
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Kisso Sushi Restaurant ( Old City )
Looking for full time waiters for
Tuesday - Saturday. From 4pm - 9pm.
Please call : 215 - 69 - 9691  (Herman)

Weekend helper wanted Sat - Sun
Willing to pay good.
Contact : Phil 215 - 917 - 4601

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

iklan baru

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Disewakan kamar baru kosong di
19th street & Snyder Ave. Apartment
di 22st & Jackson st 
Call : 267 - 243 - 1893

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

Disewakan  1 kamar untuk wanita
dekat Gereja Katolik Santo Thomas.
Hub : 267 - 385 - 0529

1 room for rent for 1 people. 
Very convenient with transportation 
Bus G,7,45,47, train NRG. Rent $700
No smooking, no party, no drug. Quiet
Prefer student and working. 
Available 11/10/22  Call 267-780-4647

Dia juga menegaskan, 

untuk diekspor ke pasar Singapura," 
tutur dia dalam keterangan tertulis di 
Jakarta, Rabu (7/9).

dengan senantiasa memastikan 
kepatuhan terhadap seluruh 
peraturan yang berlaku, baik di 

PT Heinz ABC Indonesia memiliki 
komitmen tertinggi untuk menjaga 
menjaga standar kualitas dan 
keamanan dari seluruh produk-
produknya, 

Hal ini menyangkut seluruh aspek 
kemanan pangan, 

"Kami akan terus berkoordinasi dengan 
pihak-pihak terkait untuk memastikan 
standar kualitas dan keamanan pangan 
dari seluruh produk PT Heinz ABC 
Indonesia tetap terjaga dengan baik," 

negara Indonesia maupun seluruh 
negara yang menjadi tujuan ekspor.

termasuk penggunaan bahan baku, 
proses produksi, hingga standar 
informasi pada label kemasan.

Korea Selatan tengah waspada akan 
kedatangan badai yang sangat kuat 
yang disebut topan Hinnamnor. 
Dilansir dari Antara, 

Topan Hinnamnor melanda wilayah 
bagian selatan negara itu pagi ini. 

ribuan penduduk Korea Selatan 
terpaksa mengungsi saat 

telah mencapai perairan di Pulau Jeju, 
wilayah selatan negara itu pada Senin, 
5 September 2022.

kemungkinan angin topan ini 
merupakan badai paling kuat yang 
pernah melanda negara ginseng 
tersebut. 

Kecepatan anginnya bergerak sekitar 
241 km/jam.

20 ribu rumah mengalami pemadaman 
listrik.
Pemerintah setempat juga telah 
mengingatkan untuk waspada akan 
potensi kerusakan akibat banjir, 

Outlet berita lokal melaporkan bahwa 
kekuatan topan Hinnamnor 
diperkirakan sebanding dengan dua 

Badan cuaca nasional Korea Selatan 
mengatakan Topan Hinnamnor

Bencana itu menyebabkan badai yang 
menghancurkan pepohonan dan 

Dikutip dari bisnis.com, 

tanah longsor dan gelombang pasang 
akibat Hinnamnor. 
Topan yang akan melanda Korea 
Selatan ini disebutkan sebagai badai 
paling besar dalam sejarah Korea 
Selatan. 

jalan serta menyebabkan lebih dari 

Ahli meteorologi 

Pada 2002, 

badai terkuat dengan konsentris 
sempurna serta gerakannya tak 
menentu.

Topan Rusa menyapu negara itu dan 
menyebabkan puluhan orang tewas 
serta menghancurkan lebih dari satu juta 
rumah. 

Sedangkan lebih dari 250 penerbangan 
dan 70 layanan feri dihentikan. 

Dr Jake Carstens menggambarkan 
Hinnamnor merupakan 

topan dahsyat dari dua dekade lalu, yaitu 
Rusa dan Maemi. 

Lebih dari 66 ribu kapal nelayan 
dievakuasi ke pelabuhan.

topan Hinnamnor adalah badai tropis ke-
11 di tahun 2022 yang telah berkembang 
menjadi topan. 

Tahun berikutnya, 

Lebih dari 600 sekolah di seluruh negeri 
juga ditutup atau diubah menjadi kelas 
online. 

Dilansir dari dailyo.in, 

topan Maemi menewaskan lebih dari 100 
orang dan menyebabkan kerusakan 
senilai $1,6 miliar. 

Topan Hinnamnor Terjang Korsel
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Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

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

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

iklan jimmy

Hiring  cashier for full time. Good
pay.
Please call or text. Mr. Choi
215 - 876 - 7819 / 267 - 357 - 9198

di pabrik buah 

Gaji $12/jam

 70 jam/minggu ada OT
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Kisso Sushi Restaurant ( Old City )
Looking for full time waiters for
Tuesday - Saturday. From 4pm - 9pm.
Please call : 215 - 69 - 9691  (Herman)

Weekend helper wanted Sat - Sun
Willing to pay good.
Contact : Phil 215 - 917 - 4601
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Evergreen Deli. 46S 4th st.
Philadelphia, PA 19106
Call : 215 - 925 - 6619
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Pemerintah setempat juga telah 
mengingatkan untuk waspada akan 
potensi kerusakan akibat banjir, 

Outlet berita lokal melaporkan bahwa 
kekuatan topan Hinnamnor 
diperkirakan sebanding dengan dua 

Badan cuaca nasional Korea Selatan 
mengatakan Topan Hinnamnor

Bencana itu menyebabkan badai yang 
menghancurkan pepohonan dan 

Dikutip dari bisnis.com, 

tanah longsor dan gelombang pasang 
akibat Hinnamnor. 
Topan yang akan melanda Korea 
Selatan ini disebutkan sebagai badai 
paling besar dalam sejarah Korea 
Selatan. 

jalan serta menyebabkan lebih dari 

Ahli meteorologi 

Pada 2002, 

badai terkuat dengan konsentris 
sempurna serta gerakannya tak 
menentu.

Topan Rusa menyapu negara itu dan 
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Sedangkan lebih dari 250 penerbangan 
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Hinnamnor merupakan 
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