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Menteri Koordinator Bidang Politik, 
Hukum, dan Keamanan (Menko 
Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, 
dugaan korupsi yang 
melibatkan Gubernur 
Papua Lukas 
Enembe nominalnya 
bukan "hanya" Rp 1 
miliar. Merujuk 
temuan Pusat 
Pelaporan dan 
Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), 
ada ketidakwajaran 
penyimpanan dan 
pengelolaan uang 
oleh Lukas yang 
angkanya mencapai ratusan miliar 
rupiah. "Dugaan korupsi yang 
dijatuhkan kepada Lukas Enembe yang 
kemudian menjadi tersangka bukan 
hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 

satu miliar," kata Mahfud dalam konferensi 
pers di Kantor Kemenko Polhukam, Senin 
(19/9/2022). Saya selaku Menko 

Polhukam sudah 
mengumumkan 
adanya 10 kasus 
korupsi besar di 
Papua, dan ini masuk 
di dalamnya," kata 
Mahfud. Menurut 
Mahfud, ada 12 
laporan analisis 
PPATK soal dugaan 
transaksi tidak wajar 
yang melibatkan 
Lukas. Buntut temuan 
itu, PPATK memblokir 

sejumlah rekening bank dan asuransi 
yang nominalnya mencapai Rp 71 miliar. 
Selain itu, kata Mahfud, ada sejumlah 
kasus dugaan korupsi lain yang menyeret 

Mahfud : 

Korupsi Lukas Enembe 
Capai Ratusan Miliar
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Lukas yang kini tengah didalami KPK. 
"Misalnya ratusan miliar dana 
operasional pimpinan, dana 
pengelolaan PON (Pekan Olahraga 
Nasional), kemudian juga adanya 
manajer pencucian uang yang 
dilakukan atau dimiliki oleh Lukas 
Enembe," ujarnya. Mahfud mengatakan 
dirinya sudah pernah mengumumkan 
soal 10 kasus korupsi terbesar di 
Papua beberapa tahun lalu. Setelah 
pernyataan tersebut, Mahfud mengaku 
kerap diminta tokoh-tokoh Papua untuk 
menyelesaikan kasus-kasus tersebut. 
"Oleh sebab itu, saya juga mencatat 
setiap tokoh Papua datang ke sini, 
apakah tokoh pemuda, tokoh agama, 
tokoh adat, itu datang ke sini selalu 
nanya, kenapa kok didiamkan. Kapan 
pemerintah bertindak atas korupsi itu, 
kok sudah mengeluarkan daftar 10, kok 
tidak ditindak," ujarnya menirukan 
percakapan dengan sejumlah tokoh. 
Tapi ketika Lukas ditetapkan jadi 
tersangka malah ada demo besar 
besaran di Papua. Mahfud MD, 
mendapatkan informasi bahwa akan 
ada demo besar-besaran yang akan 
dilakukan di Papua pada Selasa 20 
September 2022. Demo tersebut 
bertajuk 'Save Lukas Enembe'. Menurut 
Mahfud, demo dilatarbelakangi oleh 
penetapan status tersangka terhadap 
Gubernur Papua Lukas Enembe oleh 
KPK. Demonstrasi hendak dilakukan 
oleh simpatisan sang gubernur. ”Begini 
di Papua sekarang situasi agak 
memanas karena diberitakan akan ada 
demo besar-besaran besok tanggal 20 
September Tahun 2022 dengan tema 
menyelamatkan atau save Lukas 
enembe,” ujar Mahfud. ”Latar 
belakangnya karena Lukas Enembe 
sebagai Gubernur itu telah ditetapkan 
sebagai tersangka oleh KPK beberapa 
waktu yang lalu dan sekarang merasa 
terkurung di rumahnya di rumah 
gubernur,” sambungnya. Terkait demo 
yang rencananya digelar Selasa besok, 
Mahfud mengimbau demonstran untuk 
tertib. "Kalau memang mau demo-
demo, demolah dengan tertib negara ini 
menjamin orang berdemo tetapi kepada 
aparat yang di sana juga supaya 

- Kembalikan dana Otsus kepada 
rakyata Papua.

- Menghimbau kepada masyarakat agar 
tidak terlibat dan terprovokasi dalam 
unjuk rasa save Lukas.

menjaga keamanan dan ketertiban," 
ujar dia. Jadi para tokoh yang kemarin 
meminta kasus Papua ditindak lanjuti 
dan diteruskan agar menjaga keamanan 
Papua dengan memberikan keterangan 
sejelas jelasnya kepada masyarakat 
Papua. Mungkin mereka kena hasutan 
para oposisi yang masih mencari 
kesempatan untuk berbuat rusuh di 
Papua. Atas aksi para pendukung Lukas 
pun mendapat balasan dari para tokoh 
adat Papua. Belasan tokoh Papua, baik 
tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh 
agama dan tokoh pemuda lainnya 
menyatakan menolak dengan tegas 
berbagai bentuk rencana pelaksanaan 
demo yang digagas oleh para 
pendukung Lukas Enembe (LE). 
Penolakan tersebut diputuskan dan 
ditetapkan secara bersama oleh 
belasan tokoh dalam sebuah pertemuan 
yang di selenggarakan pada, Minggu 
(18/09) pikul 17:48 di Obhe Ondo Yanto 
Eluay, Jl. Bestur Post Kelurahan Sentani 
Kota, Distrik Sentani Kabupaten 
Jayapura. Hasil keputusan penolakan 
demo itu termuat dalam pernyataan 
sikap tidak mendukung LE oleh para 
tokoh Papua, para Ondoapi dan Kepala 
Suku. Ada 5 butir pernyataan sikap, 
selanjutnya pernyataan sikap tersebut di 
bacakan oleh Ketua Peradilan Adat 
Suku Moy Tanah Merah yang juga 
sebagai Anggota MRP dari Pokja 
Agama, Benhur Yaboisembut. Adapun 5 
butir pernyataan sikap tersebut sesuai 
yang termuat dalam rilis yang diterima 
oleh media ini adalah ; 
- Mari kita berantas korupsi dalam 
membangun Papua yang bersih dan 
sejahtera.

- KPK harus tegas dalam memberantas 
korupsi oleh oknum pejabat di Tanah 
Papua.
- Mari kita kawal pembangunan di Tanah 
Papua yang bersih dan terbebas dari 
koruptor.

Pernyataan sikap tersebut diatas, dibuat 
dan ditandatangani langsung oleh para 

tokoh sebagai berikut, Marthen Wasio 
(Ondoapi Sabron), Jhon Bukwap (Ketua 
LMA Nimbokrang), Nathan Yaboisembut 
( Kepal Suku Sabron Samon), Yoris 
Yakadewa (Ondoapi Ravenirara), 
Melianus Wally (kepala Suku Wally), 
Marthinus Kasuay (Ketua Tim 
Koordinator Grime Nawa), Bas Nukuboy 
(Ondoapi Kampung Pongkonoware 
Doya Lama), Benny Tesya (Kepala 
Sukus Kampung Nembugresi Selatan), 
Musa Samon (Tokoh Pemuda), Steven 
Kogoya (Mahasiswa Uncen), 
Magdalena Merabano (Tokoh 
Perempuan), Soleman Kogoya (Tokoh 
penggerak Pegunungan Tengah 
Papua), Benhur Yaboisembut (Ketua 
Peradilan Suku Moy yang juga sebagai 
Anggota MRP Pokja Agama). 
Pernyataan sikap ini dikeluarkan dalam 
rangkah menolak rencana demo yang 
akan dilakukan oleh pendukung Lukas 
Enembe selaku Gubernur Papua. Selain 
itu, lewat pernyataan sikap ini ingin 
memberikan dukungan secara moral 
kepada KPK memproses secara hukum 
kepada Lukas Enembe dalam kasus 
dugaan korupsi. Para tokoh adat dan 
para tokoh-tokoh masyarakat lainnya, 
ikut mendorong serta ikut pengawalan 
pembangunan di Tanah Papua yang 
bersih dan terbebas dari koruptor. 
Menurut Mahfud kasus yang melibatkan 
Lukas tak sekadar kasus suap atau 
gratifikasi. Menurutnya masih ada 
kasus-kasus lain yang sedang didalami 
oleh aparat penegak hukum, termasuk 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Pernyataan Mahfud ini sejalan dengan 
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. 
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan, Ivan 
Yustiavandana mengatakan 
lembaganya menemukan sejumlah 
transaksi mencurigakan Lukas Enembe 
dengan nilai yang fantastis. Salah satu 
transaksi itu pembelian jam tangan 
bernilai sekitar Rp 550 juta. "PPATK 
juga mendapatkan informasi bekerja 
sama dengan negara lain dan ada 
aktivitas perjudian di dua negara yang 
berbeda," kata Kepala PPATK Ivan 
Yustiavandana dalam konferensi pers di 
Kantor Kementerian Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan 
(Kemenko Polhukam), Senin 
(19/9/2022). Ivan mengungkap, 
pihaknya menemukan transaksi 
setoran tunai dari Lukas ke kasino judi 
senilai 55 juta Dollar Singapura atau 
Rp 560 miliar rupiah dalam periode 
tertentu. Selain itu, PPATK juga 
menemukan dugaan setoran tunai tak 
wajar yang dilakukan Lukas dalam 
jangka waktu pendek dengan nilai 
fantastis mencapai Rp 5 juta Dollar AS. 
Kemudian, masih dengan metode 
setoran tunai, tercatat ada pembelian 
jam tangan mewah senilai 55.000 
Dollar Singapura atau sekitar Rp 550 
juta. "Itu juga sudah PPATK analisis 
dan PPATK sampaikan kepada KPK 
(Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujar 
Ivan. Atas kasus ini, PPATK telah 
membekukan sejumlah transaksi yang 
diduga dilakukan Lukas ke beberapa 
orang melalui 11 penyedia jasa 
keuangan. Kesebelas penyedia jasa 
keuangan itu mencakup asuransi 
hingga bank. Nilainya lebih dari Rp 71 
miliar. Bahkan, menurut PPATK, 
transaksi mencurigakan tersebut turut 
melibatkan putra Lukas. "Transaksi 
yang dilakukan di 71 miliar tadi 
mayoritas itu dilakukan di anak yang 
bersangkutan, di putra yang 
bersangkutan (Lukas Enembe)," ujar 
Ivan. Menurut Ivan, total ada 12 
analisis PPATK soal transaksi tidak 
wajar Lukas Enembe. Transaksi ini 
nominalnya beragam, dari satu hingga 
ratusan miliar. "Proses terkait dengan 
LE (Lukas Enembe) ini sudah 
dilakukan sejak 5 tahun lalu tepatnya di 
2017," kata Ivan. Adapun Lukas 
Enembe telah ditetapkan sebagai 
tersangka. Namun begitu, KPK belum 
dapat memberikan penjelasan lebih 
lanjut terkait perkara yang menjerat 
Lukas. Hanya saja, lembaga 
antirasuah tersebut memastikan, 
penetapan Lukas sebagai tersangka 
dilakukan berdasarkan bukti yang 
cukup. KPK juga telah memeriksa 
sejumlah saksi sebelum menetapkan 
Lukas sebagai tersangka. "Penetapan 
tersangka yang dilakukan KPK sudah 
menyangkut tiga kepala daerah, Bupati 
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(Kemenko Polhukam), Senin 
(19/9/2022). Ivan mengungkap, 
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Dollar Singapura atau sekitar Rp 550 
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Ivan. Atas kasus ini, PPATK telah 
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analisis PPATK soal transaksi tidak 
wajar Lukas Enembe. Transaksi ini 
nominalnya beragam, dari satu hingga 
ratusan miliar. "Proses terkait dengan 
LE (Lukas Enembe) ini sudah 
dilakukan sejak 5 tahun lalu tepatnya di 
2017," kata Ivan. Adapun Lukas 
Enembe telah ditetapkan sebagai 
tersangka. Namun begitu, KPK belum 
dapat memberikan penjelasan lebih 
lanjut terkait perkara yang menjerat 
Lukas. Hanya saja, lembaga 
antirasuah tersebut memastikan, 
penetapan Lukas sebagai tersangka 
dilakukan berdasarkan bukti yang 
cukup. KPK juga telah memeriksa 
sejumlah saksi sebelum menetapkan 
Lukas sebagai tersangka. "Penetapan 
tersangka yang dilakukan KPK sudah 
menyangkut tiga kepala daerah, Bupati 
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Mimika, Bupati Mamberamo Tengah, 
dan Gubernur LE (Lukas Enembe) itu 
adalah tindak lanjut dari informasi 
masyarakat," kata Wakil Ketua KPK 
Alexander Marwata dalam konferensi 
pers, di Gedung Merah Putih KPK, 
Jakarta, Rabu (14/9/2022). Menurut 
data LHKPN KPK, Lukas Enembe 
terakhir kali melaporkan kekayaannya 
ke KPK pada 31 Maret 2022. Jumlah 
hartanya mencapai Rp 33,7 miliar. 
Harta itu terdiri atas enam tanah dan 
bangunan yang berlokasi di Jayapura 
diperkirakan mencapai Rp13,6 miliar. 
Lukas juga memiliki 4 mobil yang 
terdiri Toyota Fortuner, Toyota Land 
Cruiser, Toyota Camry dan Honda Jazz 
dengan total nilai Rp 932 juta. Lukas 
juga menyimpan harta yang 
digolongkan surat berharga Rp1,2 
miliar. Adapun, kas yang dimiliki Lukas 
nilainya Rp 17,9 miliar. Pada 2021, 
Lukas Enembe beserta dua orang 
pendampingnya dideportasi dari Papua 
Nugini akibat masuk melalui jalur 
ilegal. Lukas Enembe mengakui, ia 
masuk ke Papua Nugini melalui jalan 
setapak menggunakan ojek dengan 
tujuan berobat dan melakukan terapi. 
Dalam kesempatan yang sama, Alex 
bilang, saat ini berkembang narasi 
seolah-olah KPK melakukan 
kriminalisasi terhadap Lukas hanya 
karena uang Rp 1 miliar. Memang, 
proses penyelidikan sejauh ini 
menyangkut uang Rp 1 miliar. Namun, 
perkara itu masih dikembangkan 
sehingga jumlahnya sangat mungkin 
membesar. "Bahwa dalam proses 
penyelidikan baru 1 miliar itu yang bisa 
kami lakukan klarifikasi terhadap saksi 
maupun dokumen. Tetapi, perkara 
yang lain itu juga masih kami 
kembangkan," ujar Alex. "Ratusan 
miliar transaksi mencurigakan yang 
ditemukan PPATK, itu kami dalami 
semua. Jadi, tidak benar hanya 1 
miliar," tuturnya. Oleh karenanya, baik 
KPK maupun pemerintah meminta 
Lukas dan penasihat hukumnya 
kooperatif terkait penyelidikan ini. Alex 
dan Mahfud mengimbau Lukas segera 
memenuhi panggilan KPK. Jika pun 
dugaan korupsi tak terbukti, KPK 

memastikan penyelidikan akan 
dihentikan. "Kepada penasihat hukum 
dari Pak Lukas Enembe kami mohon 
kerja samanya, kooperatif, KPK 
berdasarkan UU yang baru ini bisa 
menghentikan penyidikan dan 
menerbitkan SP3 (surat perintah 
penghentian penyidikan)," ujar Alex. 
"Kalau nanti dalam proses penyidikan 
Pak Lukas itu bisa membuktikan dari 
mana sumber uang yang puluhan, 
ratusan miliar tersebut, misalnya Pak 
Lukas punya usaha tambang emas, ya 
sudah, pasti nanti akan kami hentikan. 
Tapi, mohon itu diklarifikasi," lanjut dia. 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
meminta Gubernur Papua Lukas 
Enembe bersikap kooperatif memenuhi 
panggilan tim penyidik. Kepala Bagian 
Pemberitaan KPK Ali Fikri 
mengungkapkan, penyidik sebelumnya 
telah mengirimkan surat panggilan 
kepada Lukas pada 7 September. Ia 
dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 
12 September. Namun, Lukas tidak 
memenuhi panggilan itu. Tim penyidik 
hanya bertemu dengan kuasa hukumnya. 
“KPK berharap ke depannya para pihak 
bersikap kooperatif dalam proses 
penegakkan hukum ini,” kata Ali dalam 
pesan tertulisnya kepada wartawan, 
Senin (19/9/2022). Ali mengatakan, 
pemeriksaan sedianya akan dilakukan di 
Markas Korps Brigade Mobil (Mako 
Brimob) Papua. Pemilihan lokasi 
pemeriksaan tersebut bertujuan 
memudahkan Lukas memenuhi 
panggilan penyidik. Menurut dia, dalam 
penanganan suatu perkara tindak pidana 
korupsi, para pihak mendapatkan hak 
sebagaimana diatur dalam konstitusi, 
seperti pembelaan hukum pada proses 
pemeriksaan maupun peradilan. Ia juga 
memastikan penyidik telah mengantongi 
dua alat bukti permulaan yang cukup 
untuk menetapkan Lukas sebagai 
tersangka. Ali kemudian menepis 
tudingan yang menyatakan proses 
hukum terhadap Lukas merupakan 
kriminalisasi. “Kami tegaskan, KPK tidak 
ada kepentingan lain selain murni 
penegakan hukum sebagai tindak lanjut 
laporan masyarakat,” kata Ali. KPK akan 
melayangkan surat yang kedua jika 

panggilan pertama tidak ditanggapi. 
"Masalah pemanggilan Lukas Enembe 
ini baru satu kali sebagai tersangka," 
kata Deputi Penindakan dan Eksekusi 
KPK Karyoto dalam jumpa pers di 
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 
Selasa, 20 September 2022. Adapun 
upaya untuk melayangkan surat 
pemanggilan dan melanjutkan 
penyidikan kasus tersebut, lanjut 
Karyoto, merupakan kewajiban dari 
KPK. Sebelumnya, kuasa hukum Lukas 
Roy Renin menuding KPK melakukan 
kriminalisasi dan menjadikan Lukas 
sebagai target operasi. Miris memang... 
di satu sisi pemerintan ini berusaha 
mati-matian untuk membangun Tanah 
Papua, di sisi lain, Gubernur Papua, 
Lukas Enembe, yang sudah ditetapkan 
tersangka karena korupsi ratusan miliar 
hingga triliunan, dibela warga Papua. 
Ga heran kalau Presiden Indonesia 
sebelum Jokowi tidak mau membangun 
Papua, mungkin hal-hal seperti ini 
sudah terbayang oleh mereka dan 
mereka malas untuk berurusan. Pihak 
Enembe menghembuskan isu bahwa 
dirinya ditetapkan tersangka karena 
permasalahan gratifikasi yang cuma Rp 
1 miliar. Faktanya PPATK menyatakan 
bahwa ada ketidakwajaran dari 
penyimpanan dan pengelolaan uang 
yang jumlahnya mencapai ratusan 
miliaran rupiah di lebih dari 10 transaksi 
keuangan yang betul-betul di luar 
kewajaran. Warga Papua sama sekali 
tidak tahu bahwa ada kasus-kasus lain 
yang sedang didalami oleh PPATK 
seperti ratusan miliar dana operasional 
pimpinan, dana pengelolaan POM, dan 
bahwa Lukas Enembe memiliki seorang 
pejabat yang diberi jabatan sebagai 
"Manajer Pencucian Uang"!!! Gila!! 
Keren banget sampai ada pejabat 
khusus untuk urusan pencucian uang. 
Selama ini BPK tidak berhasil atau 
gagal melakukan pemeriksaan karena 
selalu tidak bisa diperiksa. Atas 
kegagalannya ini, BPK selalu 
melakukan disclaimer atas setiap kasus 
keuangan di Papua. Seringnya BPK 
melalukan disclaimer inilah, bukti-bukti 
yang menunjukkan adanya dugaan 
tindakan korupsi pun bermuara di KPK 

Salah satu cara pembangunan adalah 
membersihkan para koruptor yang ada 
di Indonesia salah satunya ada di 
Papua.

sehingga ditemukanlah kasus-kasus 
hukum yang saat ini telah 
menempatkan Lucas Enembe sebagai 
tersangka KPK. Salah satu orang yang 
selalu membela Lukas adalah Dr 
Socrates S. Yoman ini adalah salah 
satu pendukung dan pembela berat 
Lukas Enembe. Dia pernah 
menyebarkan sebuah artikel tulisannya 
sendiri dalam pembelaannya atas 
tindakan korupsi Lukas Enembe yang 
menyatakan bahwa pada bulan Maret 
2019, Lukas ke Jakarta untuk berobat 
dan tinggal di Jakarta karena ada 
Covid-19 dan ada lockdown, sehingga 
pada bulan Mei 2019 dia meminta 
seseorang bernama Tono untuk 
mentrasnfer uang sebesar Rp 1 miliar 
melalui BCA. Yoman ini mengatakan 
bahwa Pandemi Covid-19 ini terjadi di 
tahun 2019. Dan dia menulis 2 kali 
tahun 2019, yaitu Maret 2019 dan Mei 
2019. Padahal Indonesia masuk masa 
pandemi Covid-19 itu diumumkan pada 
tanggal 2 Maret 2020!!!! Bagaimana 
Lukas Enembe bisa terkena Covid, 
berobat dan menjalani masa lockdown 
di Jakarta pada bulan Mei 2019??? 
Demi untuk membenarkan gratifikasi 
uang satu miliar yang terjadi di bulan 
Mei 2019. Socrates S. Yoman ini pula 
yang mengframing bahwa penetapan 
tersangka terhadap Lukas Enembe 
dilakukan karena menghadapi tahun 
politik 2024. Sebuah tuduhan serius 
setingkat korupsi tidak bisa diciptakan 
hanya karena menghadapi tahun 
politik. Kegagalan BPK dalam 
memeriksa keuangan Pemprov Papua 
selama bertahun-tahun sudah menjadi 
bukti awal. Sungguh, ini 
mencengangkan!!! Ada daerah yang 
Gubernurnya korupsi besar-besaran, 
apalagi uangnya sampai dipake untuk 
berjudi hingga setengah triliun lebih, 
lalu diciduk oleh KPK tapi warganya 
mau unjuk rasa besar-besaran untuk 
membela si koruptor. Buat warga 
Papua sadarlah, Jokowi sedang 
melakukan pembangunan untuk Papua 
agar sama kedudukannya dengan 
provinsi lainnya. 
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Mimika, Bupati Mamberamo Tengah, 
dan Gubernur LE (Lukas Enembe) itu 
adalah tindak lanjut dari informasi 
masyarakat," kata Wakil Ketua KPK 
Alexander Marwata dalam konferensi 
pers, di Gedung Merah Putih KPK, 
Jakarta, Rabu (14/9/2022). Menurut 
data LHKPN KPK, Lukas Enembe 
terakhir kali melaporkan kekayaannya 
ke KPK pada 31 Maret 2022. Jumlah 
hartanya mencapai Rp 33,7 miliar. 
Harta itu terdiri atas enam tanah dan 
bangunan yang berlokasi di Jayapura 
diperkirakan mencapai Rp13,6 miliar. 
Lukas juga memiliki 4 mobil yang 
terdiri Toyota Fortuner, Toyota Land 
Cruiser, Toyota Camry dan Honda Jazz 
dengan total nilai Rp 932 juta. Lukas 
juga menyimpan harta yang 
digolongkan surat berharga Rp1,2 
miliar. Adapun, kas yang dimiliki Lukas 
nilainya Rp 17,9 miliar. Pada 2021, 
Lukas Enembe beserta dua orang 
pendampingnya dideportasi dari Papua 
Nugini akibat masuk melalui jalur 
ilegal. Lukas Enembe mengakui, ia 
masuk ke Papua Nugini melalui jalan 
setapak menggunakan ojek dengan 
tujuan berobat dan melakukan terapi. 
Dalam kesempatan yang sama, Alex 
bilang, saat ini berkembang narasi 
seolah-olah KPK melakukan 
kriminalisasi terhadap Lukas hanya 
karena uang Rp 1 miliar. Memang, 
proses penyelidikan sejauh ini 
menyangkut uang Rp 1 miliar. Namun, 
perkara itu masih dikembangkan 
sehingga jumlahnya sangat mungkin 
membesar. "Bahwa dalam proses 
penyelidikan baru 1 miliar itu yang bisa 
kami lakukan klarifikasi terhadap saksi 
maupun dokumen. Tetapi, perkara 
yang lain itu juga masih kami 
kembangkan," ujar Alex. "Ratusan 
miliar transaksi mencurigakan yang 
ditemukan PPATK, itu kami dalami 
semua. Jadi, tidak benar hanya 1 
miliar," tuturnya. Oleh karenanya, baik 
KPK maupun pemerintah meminta 
Lukas dan penasihat hukumnya 
kooperatif terkait penyelidikan ini. Alex 
dan Mahfud mengimbau Lukas segera 
memenuhi panggilan KPK. Jika pun 
dugaan korupsi tak terbukti, KPK 

memastikan penyelidikan akan 
dihentikan. "Kepada penasihat hukum 
dari Pak Lukas Enembe kami mohon 
kerja samanya, kooperatif, KPK 
berdasarkan UU yang baru ini bisa 
menghentikan penyidikan dan 
menerbitkan SP3 (surat perintah 
penghentian penyidikan)," ujar Alex. 
"Kalau nanti dalam proses penyidikan 
Pak Lukas itu bisa membuktikan dari 
mana sumber uang yang puluhan, 
ratusan miliar tersebut, misalnya Pak 
Lukas punya usaha tambang emas, ya 
sudah, pasti nanti akan kami hentikan. 
Tapi, mohon itu diklarifikasi," lanjut dia. 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
meminta Gubernur Papua Lukas 
Enembe bersikap kooperatif memenuhi 
panggilan tim penyidik. Kepala Bagian 
Pemberitaan KPK Ali Fikri 
mengungkapkan, penyidik sebelumnya 
telah mengirimkan surat panggilan 
kepada Lukas pada 7 September. Ia 
dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 
12 September. Namun, Lukas tidak 
memenuhi panggilan itu. Tim penyidik 
hanya bertemu dengan kuasa hukumnya. 
“KPK berharap ke depannya para pihak 
bersikap kooperatif dalam proses 
penegakkan hukum ini,” kata Ali dalam 
pesan tertulisnya kepada wartawan, 
Senin (19/9/2022). Ali mengatakan, 
pemeriksaan sedianya akan dilakukan di 
Markas Korps Brigade Mobil (Mako 
Brimob) Papua. Pemilihan lokasi 
pemeriksaan tersebut bertujuan 
memudahkan Lukas memenuhi 
panggilan penyidik. Menurut dia, dalam 
penanganan suatu perkara tindak pidana 
korupsi, para pihak mendapatkan hak 
sebagaimana diatur dalam konstitusi, 
seperti pembelaan hukum pada proses 
pemeriksaan maupun peradilan. Ia juga 
memastikan penyidik telah mengantongi 
dua alat bukti permulaan yang cukup 
untuk menetapkan Lukas sebagai 
tersangka. Ali kemudian menepis 
tudingan yang menyatakan proses 
hukum terhadap Lukas merupakan 
kriminalisasi. “Kami tegaskan, KPK tidak 
ada kepentingan lain selain murni 
penegakan hukum sebagai tindak lanjut 
laporan masyarakat,” kata Ali. KPK akan 
melayangkan surat yang kedua jika 

panggilan pertama tidak ditanggapi. 
"Masalah pemanggilan Lukas Enembe 
ini baru satu kali sebagai tersangka," 
kata Deputi Penindakan dan Eksekusi 
KPK Karyoto dalam jumpa pers di 
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 
Selasa, 20 September 2022. Adapun 
upaya untuk melayangkan surat 
pemanggilan dan melanjutkan 
penyidikan kasus tersebut, lanjut 
Karyoto, merupakan kewajiban dari 
KPK. Sebelumnya, kuasa hukum Lukas 
Roy Renin menuding KPK melakukan 
kriminalisasi dan menjadikan Lukas 
sebagai target operasi. Miris memang... 
di satu sisi pemerintan ini berusaha 
mati-matian untuk membangun Tanah 
Papua, di sisi lain, Gubernur Papua, 
Lukas Enembe, yang sudah ditetapkan 
tersangka karena korupsi ratusan miliar 
hingga triliunan, dibela warga Papua. 
Ga heran kalau Presiden Indonesia 
sebelum Jokowi tidak mau membangun 
Papua, mungkin hal-hal seperti ini 
sudah terbayang oleh mereka dan 
mereka malas untuk berurusan. Pihak 
Enembe menghembuskan isu bahwa 
dirinya ditetapkan tersangka karena 
permasalahan gratifikasi yang cuma Rp 
1 miliar. Faktanya PPATK menyatakan 
bahwa ada ketidakwajaran dari 
penyimpanan dan pengelolaan uang 
yang jumlahnya mencapai ratusan 
miliaran rupiah di lebih dari 10 transaksi 
keuangan yang betul-betul di luar 
kewajaran. Warga Papua sama sekali 
tidak tahu bahwa ada kasus-kasus lain 
yang sedang didalami oleh PPATK 
seperti ratusan miliar dana operasional 
pimpinan, dana pengelolaan POM, dan 
bahwa Lukas Enembe memiliki seorang 
pejabat yang diberi jabatan sebagai 
"Manajer Pencucian Uang"!!! Gila!! 
Keren banget sampai ada pejabat 
khusus untuk urusan pencucian uang. 
Selama ini BPK tidak berhasil atau 
gagal melakukan pemeriksaan karena 
selalu tidak bisa diperiksa. Atas 
kegagalannya ini, BPK selalu 
melakukan disclaimer atas setiap kasus 
keuangan di Papua. Seringnya BPK 
melalukan disclaimer inilah, bukti-bukti 
yang menunjukkan adanya dugaan 
tindakan korupsi pun bermuara di KPK 
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menyatakan bahwa pada bulan Maret 
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Covid-19 dan ada lockdown, sehingga 
pada bulan Mei 2019 dia meminta 
seseorang bernama Tono untuk 
mentrasnfer uang sebesar Rp 1 miliar 
melalui BCA. Yoman ini mengatakan 
bahwa Pandemi Covid-19 ini terjadi di 
tahun 2019. Dan dia menulis 2 kali 
tahun 2019, yaitu Maret 2019 dan Mei 
2019. Padahal Indonesia masuk masa 
pandemi Covid-19 itu diumumkan pada 
tanggal 2 Maret 2020!!!! Bagaimana 
Lukas Enembe bisa terkena Covid, 
berobat dan menjalani masa lockdown 
di Jakarta pada bulan Mei 2019??? 
Demi untuk membenarkan gratifikasi 
uang satu miliar yang terjadi di bulan 
Mei 2019. Socrates S. Yoman ini pula 
yang mengframing bahwa penetapan 
tersangka terhadap Lukas Enembe 
dilakukan karena menghadapi tahun 
politik 2024. Sebuah tuduhan serius 
setingkat korupsi tidak bisa diciptakan 
hanya karena menghadapi tahun 
politik. Kegagalan BPK dalam 
memeriksa keuangan Pemprov Papua 
selama bertahun-tahun sudah menjadi 
bukti awal. Sungguh, ini 
mencengangkan!!! Ada daerah yang 
Gubernurnya korupsi besar-besaran, 
apalagi uangnya sampai dipake untuk 
berjudi hingga setengah triliun lebih, 
lalu diciduk oleh KPK tapi warganya 
mau unjuk rasa besar-besaran untuk 
membela si koruptor. Buat warga 
Papua sadarlah, Jokowi sedang 
melakukan pembangunan untuk Papua 
agar sama kedudukannya dengan 
provinsi lainnya. 
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Gempa magnitudo 7,6 mengguncang 
pantai Pasifik tengah Meksiko pada hari 
Senin (19/9) waktu setempat. 

Alarm seismik itu dibangun sebagai 
peringatan dua gempa dahsyat 
melanda negara amerika latin tersebut 
pada 1985 dan 2017 silam.

Survei Geologi AS sebelumnya 
menyatakan kekuatan gempa awal 
mencapai 7,5.

Guncangan juga memicu alat 
peringatan dini gempa di ibu kota 
Meksiko berbunyi. 

Dilansir laman AP News, Selasa (20/9), 
gempa itu berpusat 37 kilometer (23 
mil) tenggara Aquila dekat perbatasan 
negara bagian Colima dan Michoacan 
dan pada kedalaman 15,1 kilometer 
(9,4 mil).

Gempa itu menewaskan satu orang.

Kerusakan
Survei Geologi AS melaporkan ada 
beberapa kerusakan bangunan akibat 
gempa yang terjadi pada pukul 13.05 
waktu setempat. 

Presiden Andres Manuel Lopez 

Meksiko Dihantam Gempa 7,6 SR

Sementara di Coalcoman, Michoacan, 
dekat pusat gempa bangunan rusak, 
tetapi tidak ada laporan korban luka.

Cardenas mengaku berlari keluar dari 
hotel keluarganya dan menunggu dengan 
tetangga.

"Di hotel, atap area parkir menggelegar 
dan jatuh ke tanah, dan ada retakan di 
dinding di lantai dua," kata Cardenas.
Dia mengatakan rumah sakit kota itu 
rusak parah, tetapi sejauh ini dia tidak 
mendengar ada orang yang terluka. 

Dia mengatakan hotel dan beberapa 
rumah di sepanjang jalan menunjukkan 
retakan di dinding dan bagian fasad dan 
atap telah patah.

"Itu dimulai perlahan dan kemudian 
sangat kuat dan berlanjut dan berlanjut 
sampai mulai mereda," kata seorang 
warga Coalcoman, Carla Cardenas (16).

Obrador mengaku mendapat laporan dari 
sekretaris angkatan laut bahwa satu 
orang tewas di pelabuhan Manzanillo, 
Kota Colima, akibat sebuah tembok di 
sebuah mal runtuh.

Kesaksian Warga

Gempa besar berkekuatan 7,2 
magnitudo mengguncang pesisir 
tenggara Taiwan pada Minggu (18/9), 
memicu dikeluarkannya peringatan 
tsunami.
Gempa mengguncang pada pukul 
14.44 waktu setempat, 
sekitar 50 kilometer utara kota Taitung 
di kedalaman 10 kilometer, 
menurut Survei Geologi Amerika Serikat 
(USGS).Menurut laporan media Taiwan, 
dilansir Al Jazeera, dua apartemen 
runtuh di dekat pusat gempa. 

Sebelumnya pada Sabtu, gempa 
berkekuatan 6,6 magnitudo juga 
mengguncang wilayah yang sama.
Badan Meteorologi Jepang menerbitkan 
peringatan tsunami di pulau-pulau 
terluar mereka di dekat Taiwan. 

Getaran dirasakan sampai utara ibu 
kota Taipei.

Gelombang setinggi 1 meter diperkirakan 
menerjang sekitar pukul 16.10 waktu 
setempat.Pejabat di Taiwan juga meminta 
warga di wilayah tersebut menjauh dari 
pesisir atau pantai. 
Taiwan kerap diguncang gempa karena 
pulau itu berada di dekat pertemuan dua 
lempeng tektonik. 

Gempa 7,2 SR Hancurkan Taiwan

Mobil listrik saat ini menjadi salah satu 
kendaraan yang pamornya sedang 
diperhitungkan di Indonesia.

kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) 
merupakan dokumen penting yang wajib 
dimiliki untuk segala jenis kendaraan, 

Pada Peraturan Kepolisian (Perpol) 
Nomor 5 Tahun 2021 pada pasal 3 ayat 
(1) disebutkan jika SIM terdiri dari 

termasuk mobil listrik.

SIM Kendaraan Bermotor Perseorangan, 
SIM Kendaraan Bermotor Umum, dan 
SIM Internasional.
Dari tiga klasifikasi SIM tersebut, dibagi 
lagi berdasarkan jenis golongan 
kendaraan. 
Contohnya bagi setiap pemilik motor 
listrik haruslah memiliki SIM C 
berdasarkan golongan C1 dan C2.
Lalu bagaimana dengan kepemilikan 
mobil listrik?

Kendati demikian, 

Saat ini untuk semua jenis kepemilikan 
mobil, baik itu mobil listrik haruslah 

Jenis SIM Untuk Pemilik Mobil Listrik

 berupa mobil penumpang 
perseorangan dan mobil barang 
perseorangan
SIM A Umum, 
berlaku untuk mengemudikan Ranmor 
dengan jumlah berat yang 
diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg 
(tiga ribu lima ratus kilogram) berupa 
mobil penumpang umum dan mobil 
barang umum.

Pada Perpol Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Penerbitan dan 
Penandaan SIM tepatnya pada pasal 3 
ayat 2 poin a tertulis jika SIM A 
berlaku bagi pengemudi mobil dengan 
jumlah berat paling tinggi 3.500 kg 
berupa mobil penumpang 
perseorangan.
Berikut rincian kepemilikan SIM A :
SIM A, berlaku untuk mengemudikan 
Ranmor dengan jumlah berat yang 
diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg 
(tiga ribu lima ratus kilogram)

memiliki SIM A.
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pantai Pasifik tengah Meksiko pada hari 
Senin (19/9) waktu setempat. 

Alarm seismik itu dibangun sebagai 
peringatan dua gempa dahsyat 
melanda negara amerika latin tersebut 
pada 1985 dan 2017 silam.

Survei Geologi AS sebelumnya 
menyatakan kekuatan gempa awal 
mencapai 7,5.

Guncangan juga memicu alat 
peringatan dini gempa di ibu kota 
Meksiko berbunyi. 

Dilansir laman AP News, Selasa (20/9), 
gempa itu berpusat 37 kilometer (23 
mil) tenggara Aquila dekat perbatasan 
negara bagian Colima dan Michoacan 
dan pada kedalaman 15,1 kilometer 
(9,4 mil).

Gempa itu menewaskan satu orang.

Kerusakan
Survei Geologi AS melaporkan ada 
beberapa kerusakan bangunan akibat 
gempa yang terjadi pada pukul 13.05 
waktu setempat. 

Presiden Andres Manuel Lopez 

Meksiko Dihantam Gempa 7,6 SR

Sementara di Coalcoman, Michoacan, 
dekat pusat gempa bangunan rusak, 
tetapi tidak ada laporan korban luka.

Cardenas mengaku berlari keluar dari 
hotel keluarganya dan menunggu dengan 
tetangga.

"Di hotel, atap area parkir menggelegar 
dan jatuh ke tanah, dan ada retakan di 
dinding di lantai dua," kata Cardenas.
Dia mengatakan rumah sakit kota itu 
rusak parah, tetapi sejauh ini dia tidak 
mendengar ada orang yang terluka. 

Dia mengatakan hotel dan beberapa 
rumah di sepanjang jalan menunjukkan 
retakan di dinding dan bagian fasad dan 
atap telah patah.

"Itu dimulai perlahan dan kemudian 
sangat kuat dan berlanjut dan berlanjut 
sampai mulai mereda," kata seorang 
warga Coalcoman, Carla Cardenas (16).

Obrador mengaku mendapat laporan dari 
sekretaris angkatan laut bahwa satu 
orang tewas di pelabuhan Manzanillo, 
Kota Colima, akibat sebuah tembok di 
sebuah mal runtuh.

Kesaksian Warga

Gempa besar berkekuatan 7,2 
magnitudo mengguncang pesisir 
tenggara Taiwan pada Minggu (18/9), 
memicu dikeluarkannya peringatan 
tsunami.
Gempa mengguncang pada pukul 
14.44 waktu setempat, 
sekitar 50 kilometer utara kota Taitung 
di kedalaman 10 kilometer, 
menurut Survei Geologi Amerika Serikat 
(USGS).Menurut laporan media Taiwan, 
dilansir Al Jazeera, dua apartemen 
runtuh di dekat pusat gempa. 

Sebelumnya pada Sabtu, gempa 
berkekuatan 6,6 magnitudo juga 
mengguncang wilayah yang sama.
Badan Meteorologi Jepang menerbitkan 
peringatan tsunami di pulau-pulau 
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Getaran dirasakan sampai utara ibu 
kota Taipei.

Gelombang setinggi 1 meter diperkirakan 
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Gempa 7,2 SR Hancurkan Taiwan

Mobil listrik saat ini menjadi salah satu 
kendaraan yang pamornya sedang 
diperhitungkan di Indonesia.

kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) 
merupakan dokumen penting yang wajib 
dimiliki untuk segala jenis kendaraan, 

Pada Peraturan Kepolisian (Perpol) 
Nomor 5 Tahun 2021 pada pasal 3 ayat 
(1) disebutkan jika SIM terdiri dari 

termasuk mobil listrik.

SIM Kendaraan Bermotor Perseorangan, 
SIM Kendaraan Bermotor Umum, dan 
SIM Internasional.
Dari tiga klasifikasi SIM tersebut, dibagi 
lagi berdasarkan jenis golongan 
kendaraan. 
Contohnya bagi setiap pemilik motor 
listrik haruslah memiliki SIM C 
berdasarkan golongan C1 dan C2.
Lalu bagaimana dengan kepemilikan 
mobil listrik?

Kendati demikian, 

Saat ini untuk semua jenis kepemilikan 
mobil, baik itu mobil listrik haruslah 

Jenis SIM Untuk Pemilik Mobil Listrik

 berupa mobil penumpang 
perseorangan dan mobil barang 
perseorangan
SIM A Umum, 
berlaku untuk mengemudikan Ranmor 
dengan jumlah berat yang 
diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg 
(tiga ribu lima ratus kilogram) berupa 
mobil penumpang umum dan mobil 
barang umum.

Pada Perpol Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Penerbitan dan 
Penandaan SIM tepatnya pada pasal 3 
ayat 2 poin a tertulis jika SIM A 
berlaku bagi pengemudi mobil dengan 
jumlah berat paling tinggi 3.500 kg 
berupa mobil penumpang 
perseorangan.
Berikut rincian kepemilikan SIM A :
SIM A, berlaku untuk mengemudikan 
Ranmor dengan jumlah berat yang 
diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg 
(tiga ribu lima ratus kilogram)

memiliki SIM A.
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Suharso Dituntut Mundur Jadi Ketum PPP

Salah satu pemicunya adalah penggalan 
pidato SBY di Rapat Pimpinan Nasional 
(Rapimnas) tersebar di media sosial.

Panasnya hubungan Ketum PDIP 
Megawati Soekarnoputri dengan Ketua 
Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 
2019 tampaknya bakal terulang di 
Pemilu 2024.

Dalam pidato itu, 
SBY menyatakan akan turun gunung 

Panas Dingin Hubungan Megawati Dan SBYHasto : Kecurangan Pemilu Justru Terjadi Jaman SBY

Menurut Hasto, jurus kemenangan 
Demokrat itu adalah memadukan jurus 
pemenangan politik model Amerika, 
Thailand, dan Afrika, yang 
dirasionalisasikan melalui berbagai politik 
citra dan bandwagon effect."Dalil tim SBY 
saat itu kan, kemenangan dapat 
diperoleh sejauh seluruh persyaratan 
terpenuhi, 

Dalam pidato tersebut, SBY bercerita ada 
skenario jahat yang ingin Pemilu 2024 
hanya menampilkan dua pasang calon 
saja.

Ini yang harus dilihat pada tahun 2009, 
saat itu kami bersama dengan Gerindra 
yang juga datang ke KPU 
mempersoalkan hal-hal tersebut," 
ungkap Hasto.

Yang mana, 
Demokrat pada Pemilu 2009 berhasil 
mendapat kenaikan suara 300 persen 
dibanding raihan di Pemilu 2004.

Bahkan, dia mengungkap sederet 
kejanggalan dan dugaan kecurangan 
selama SBY dan Demokrat berkuasa di 
Indonesia.

PDIP berang dengan pidato Ketua 
Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) dalam Rapimnas 
pekan lalu.

Menurut Hasto, Demokrat adalah contoh 
kehadiran partai elektoral yang 
dipengaruhi gelombang reproduksi politik 
Amerika Serikat di Indonesia. 

"Sistem multipartai seperti Indonesia 
yang sangat kompleks dengan intensitas 
persaingan yang sangat tinggi, 
sebenarnya tidak memungkinkan bagi 
parpol seperti Partai Demokrat untuk 
mengalami kenaikan 300 persen pada 
Pemilu 2009 lalu. 

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan 
(PDIP) Hasto Kristiyanto menyerang 
balik SBY. 

Ini adalah suatu anomali di dalam 
pemilu," kata Hasto, dalam konferensi 
pers yang disiarkan secara virtual, 
Minggu (18/9).

termasuk penggunaan instrumen negara 
untuk menang. 

dengan penggelontoran USD 2 milliar 
dana untuk kepentingan elektoral dari 
Juli 2008 hingga Februari 2009.

Hasto lalu memaparkan data soal 
jumlah anggaran negara terkait dengan 
'operasi khusus' di pemilu 2009 lalu.
"Jadi ini ada data-datanya semua. 
Dan ini kan yang tidak dilakukan oleh 
Presiden Jokowi.

Buktinya kan seperti pak Anas 
Urbaningrum, ibu Andi Nurpati yang 
kemudian direkrut ke Partai Demokrat," 
ucap Hasto.

Kemudian, bagaimana Pak SBY bisa 
mengatakan kalau Pak Jokowi itu batil, 
Pak Jokowi itu jahat, 
merencanakan kecurangan pemilu?" 
tegas Hasto.

Yang kedua adalah sistem pemilu tanpa 
nomor urut, yang disertai bandwagon 
effect melalui survei dan pencitraan.

Penyusupan agen partai ke KPU, 
oknum aparatur negara, 

Selain itu, dia menjelaskan soal dugaan 
kecurangan DPR di berbagai daerah di 
Indonesia. 

"Sehingga menurut Marcus Mietzner, 
elektoral Demokrat dan Pak SBY terjadi 
skyrocketing. Ini kajian akademis," 
ujarnya.

"Ini kan model Amerika. 

Hasto lalu memaparkan beberapa faktor 
yang terjadi di lapangan pada saat itu. 
Demokrat meniru strategi Thaksin di 
Thailand, 

 Ada pula penggunaan instrumen 
negara.

ini model Afrika. 

"Kemudian, manipulasi daftar pemilih, 
itu luar biasa, 
ini juga zaman Pak SBY. Dimana, di 
zaman Pak Harto saja, 
tak pernah melakukan manipulasi DPT. 
Ini DPT dimanipulasi secara masif. 
Belanja iklan juga, ini duitnya dari 
mana?" tambah Hasto.

Lalu berbagai tim yang dibentuk untuk 
menyukseskan SBY dan Demokrat 
dengan menggerakkan elemen-elemen 
negara.

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
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Hasto dengan tegas menyebut 
kecurigaan SBY adalah berlebihan dan 
menimbulkan situasi demokrasi yang 
tidak kondusif.

"Jadi mohon maaf Pak SBY, kecurangan 
itu justru terjadi pada periode bapak, 
bukan pada saat Pak Jokowi.
Dan kemudian yang menyedihkan, itu 
dokumen-dokumen pemilu 2009 
dihancurkan, 

Hasto juga menilai, pernyataan SBY di 
Rapimnas Demokrat adalah fitnah.

"Di sini perlu kami sampaikan bahwa 
ketentuan Presidential Threshold itu 25 
persen suara atau 20 persen kursi. 
Presiden dan wakil terpilih tidak hanya 
memiliki basis elektoral yang kuat dari 
rakyat tapi juga memiliki basis dari 
parlemen yang memungkinkan 
pemerintahan terpilih dapat mengambil 

"Saya perlu menanggapi ini karena yang 
disampaikan Pak SBY dilakukan pada 
forum resmi Rapimnas Demokrat. 

Jadi untuk menutup jejaknya," imbuh 
Hasto.

Tak hanya itu, Hasto juga menyoroti 
pernyataan SBY yang terkesan 
menghakimi bahwa Jokowi melakukan 
pengaturan pada dua pasangan calon 
agar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 
tidak dapat mencalonkan diri sebagai 
Capres 2024.

Bagi kami rapat pimpinan suatu partai 
harus didasarkan pada politik kebenaran 
bukan fitnah atau info yang tidak tepat," 
kata Hasto.

sampai sekarang kita tidak bisa punya 
data pemilu sampai ke tingkat TPS, 
karena itu semua dihacurkan. 

PDIP juga mencatat pada Pemilu 2009 
justru terjadi kecurangan Daftar Pemilih 
Tetap (DPT) yang di antaranya 

"Sehingga kecurigaan yang berlebihan 
tidak kondusif di dalam iklim politik 
nasional kita, 
apalagi disampaikan oleh Pak SBY di 
forum resmi Rapimnas," sambung Hasto.

keputusan objektif dengan dukungan 
minimum 20% kursi di DPR," ungkapnya.

Dia pun menyebut, program-program 
bantuan pemerintahan seperti Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) dan 
Beras Miskin (Raskin) digunakan untuk 
kepentingan elektoral SBY, sehingga 
suara Demokrat bisa naik mencapai 300 
persen pada pemilu kedua.
"Belanja iklan Demokrat itu juga sangat 
banyak, di daerah saya di dapil bahkan 
dulu kita hitung.

Selain menjawab soal tuduhan SBY, PDIP 
juga menyinggung kasus-kasus yang 
masih belum diselesaikan dengan tuntas 
yang terjadi di era pemerintahan SBY. 
Salah satunya skandal Century.
"Ingat bagaimana pembobolan Century. 
Kalau ingin membongkar kecurangan 
Pemilu, ungkap kasus Century, 
khususnya aliran dana talangan untuk 
kemenangan SBY," tegas Hasto.

terjadi di daerah Jateng, Jatim, DIY Jabar 
Banten, Sumbar, Sumut, Sulbar hingga 
NTB.

 Menurut AC Nielsen iklan Demokrat 
mencapai 15,5 miliar per bulan," ujar 
Hasto.

"Jadi mohon maaf, kecurangan itu terjadi 
pada periode Bapak, bukan Pak Jokowi," 
imbuhnya.

AS Provokasi Kawasan Asia

 Dua kali pemilu, koalisi Gerindra dan 
PKS selalu kalah. 

Sementara PKS, kukuh pada 
pendiriannya untuk tetap berada di pihak 
oposisi PDIP, 

Ungkapan itu dikatakan Prabowo saat 
menghadiri Milad PKS ke-20 pada 2018 
lalu, jelang Pemilu 2019.

sebagai partai penguasa.

Saya dan PKS ada hubungan khusus, 
mereka enggak mau dikatakan sekutu 
tapi ingin dikatakan sebagai segajah. 
Mereka tidak meninggalkan Prabowo dan 
Gerindra di kala sulit,

Hingga akhirnya, Prabowo memutuskan 
untuk bergabung dengan pemerintah 
Jokowi. Pemenang Pemilu 2019.

Kini, Pemilu 2024 di depan mata. PKS 
tampak sudah menutup diri untuk 
kembali mendukung Prabowo sebagai 
Capres untuk ketiga kalinya. 

Hubungan PKS dan Gerindra kala itu 
memang sangat dekat. Bahkan sejak 
Pemilu 2014, 
Gerindra dan PKS berkoalisi mendukung 
Prabowo sebagai Capres melawan 
Jokowi.

 jadi Prabowo tidak akan meninggalkan 
PKS," kata Prabowo.

Namun perjuangan politik keduanya 
selalu terhempas di Pemilu.

Meskipun, 

Yaitu memiiki karakter nasionalis-religius, 
berpeluang besar untuk menang, dan 
menjadi simbol perubahan untuk 

Enam tokoh potensial yang didukung 
PKS ini muncul setelah dilakukan 
Musyawarah Majelis Syura (MMS) VII di 
Bandung pada 14-15 Agustus 2022.

Hal ini tercermin dalam hasil Pemira PKS 
yang digelar jelang Pemilu 2024. 
Hasilnya, t

Gerindra telah deklarasi akan 
mengusung mantan Danjen Kopassus 
tersebut kembali pada Pemilu 2024.

Tokoh tersebut memiliki tiga kriteria 
utama. 

ak ada nama Prabowo sebagai tokoh 
yang potensial didukung PKS pada 
pemilu dua tahun mendatang.

Prabowo Tak Lagi Jadi Jagoan PKS
Indonesia yang lebih baik.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Sandiaga Uno, 

Ketua Bidang Humas DPP PKS 
Ahmad Mabruri mengungkapkan, 
mereka adalah 

Airlangga Hartarto dan 
Ketua Umum Golkar, 

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 
alias Cak Imin.

Hal itu menimbulkan pertanyaan, 
terlebih Prabowo Subianto merupakan 
salah satu tokoh yang memiliki 
elektabilitas tinggi di berbagai lembaga 
survei.
Namun, Ahmad Mabruri enggan 
menjelaskam secara detail mengapa 
Prabowo dan Zulhas tak masuk capres 
radar PKS.

Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan, 
Ketua Umum Partai Demokrat Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY), 

Selain itu, PKS juga terus menjalin 
komunikasi dengan Partai NasDem, 
Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN 
dan PPP yang tergabung dalam 
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) serta 
Partai Gerindra.
"Kita jalin komunikasi dengan semua 
kandidat dan partai. 
Membangun Indonesia perlu 
kolaborasi semua elemen bangsa. 
Partai tersebut yakni NasDem, 
Demokrat, Golkar, PKB, PAN,PPP, 
Gerindra," ucapnya.
Meski sudah melakukan komunikasi 
dengan Partai Gerindra dan PAN, 
Ahmad Mabruri mengakui, nama ketua 
umum dari masing-masing partai 
tersebut yakni Prabowo Subianto dan 
Zulkifli Hasan tidak masuk radar yang 
bakal di usung PKS sebagai capres di 
Pemilu 2024.

"Nasionalis religius bisa Anies 
Baswedan, Sandiaga Uno, AHY, 
Ridwan kamil, Muhaimin Iskandar, 
Airlangga Hartarto," kata Ahmad 
Mabruri, saat dihubungi merdeka.com, 
Minggu (18/9).

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057
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AS Provokasi Kawasan Asia

 Dua kali pemilu, koalisi Gerindra dan 
PKS selalu kalah. 

Sementara PKS, kukuh pada 
pendiriannya untuk tetap berada di pihak 
oposisi PDIP, 
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 jadi Prabowo tidak akan meninggalkan 
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Meskipun, 
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pemilu dua tahun mendatang.

Prabowo Tak Lagi Jadi Jagoan PKS
Indonesia yang lebih baik.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Sandiaga Uno, 

Ketua Bidang Humas DPP PKS 
Ahmad Mabruri mengungkapkan, 
mereka adalah 

Airlangga Hartarto dan 
Ketua Umum Golkar, 

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 
alias Cak Imin.
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Mabruri hanya menegaskan, tidak 
tertutup kemungkinan PKS kembali 
berkoalisi dengan Gerindra. 
Meskipun, tokoh yang didukung adalah 
Sandiaga. Bukan Prabowo.
Mabruri yakin, keputusan Gerindra 
mencapreskan Prabowo belum tentu 
final. 

"Saya juga kurang tahu kenapa nama-
nama ini jarang dibicarakan," imbuhnya.

Alasan PKS
Sementara itu, DPP PKS Nabil Ahmad 
Fauzi mengungkap, 

"Tidak adanya nama pak Prabowo 
dalam nama-nama yang berkembang 
tersebut, lebih karena tidak terlalu 
terpotret dalam aspirasi akar rumput 

Masih bisa berubah seiring dengan 
dinamika politik yang berkembang 
jelang Pemilu 2024.
"Dengan komposisi pemilih muda yang 
hampir 60 persen, saya pikir Sandi lebih 
menarik buat anak muda," tegas dia.

alasan Prabowo tidak masuk dalam 
bursa calon Presiden untuk di Pilpres 
2024. 
Salah satunya, karena kader tidak 
menginginkan Prabowo diusung 
menjadi Capres PKS.

Kami masih meyakini banyak tikungan-
tikungan politik di depan," ujar dia.

Sementara, situasi politik sekarang masih 

Menurut Nabil, kader PKS ingin ada 
penyegaran sosok pemimpin Indonesia 
mendatang. 

Dia menambahkan, koalisi partai politik 
ditentukan oleh banyak faktor. 

saja," kata Ketua Departemen Politik 
kepada wartawan, Senin (19/9).

sangat dinamis.

"Bukan berarti kami menutup pintu 
komunikasi dan kerja sama politik. 

Oleh karena itu, pihaknya beranggapan 
Indonesia butuh banyak figur calon 
pemimpin agar menambah pilihan bagi 
rakyat.
"Semangatnya kan PKS ingin ada 
penyegaran kepemimpinan nasional," ujar 
Nabil.

"Masih banyak hal yang perlu dikalkulasi 
untuk sampai pada kesepakatan final 
terkait platform dan figur yang akan 
diusung," ungkap Nabil.

Meski demikian, kata Nabil, PKS 
sebenarnya tidak menutup kerja sama 
dengan Gerindra di Pilpres 2024. 
PKS masih terbuka komunikasi dengan 
Gerindra terkait koalisi.

PDI Perjuangan beberapa waktu ke 
depan.

"Sebelum ada pengumuman resmi soal 
capres dari PDI-P, 

Pengamat politik dari UIN Syarif 
Hidayatullah Adi Prayitno menilai, 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
masih akan terus diperlakukan seperti 
"anak tiri" 

Ini tak lepas dari persaingan internal 
antara Ganjar dengan Ketua DPP PDI-P, 
Puan Maharani, menuju Pemilu 
Presiden (Pilpres) 2024.

sepanjang itu juga saya kira Ganjar 
terlihat akan terus di-anaktiri-kan, 
dianggap anak kos-kosan di partainya 
sendiri," kata Adi kepada Kompas.com, 
Senin (19/9/2022).
Menurut Adi, ada sejumlah hal yang 
memperlihatkan bahwa Ganjar seakan 

Ganjar Akan Terus Jadi “Anak Tiri” PDIP

"Ini semakin menebalkan keyakinan bahwa 
Ganjar dianggap sebagai anak kos-kosan 
di partainya sendiri," ujar Adi.

Misalnya, tidak diundangnya dia di 
sejumlah acara PDI-P di Jawa Tengah. 
Padahal, para kepala daerah PDI-P lainnya 
ikut dilibatkan.

Sementara, sebagian elite partai banteng 
ingin mencalonkan Puan.

Ganjar juga beberapa kali disentil oleh 
internal partainya sendiri, disebut kemajon 
(kelewatan), hingga kemlinthi (sombong).

"Kesalahan terbesar Pak Ganjar itu karena 
dinilai ingin maju di 2024, 
makanya dianggap kemajon, makanya 

Oleh PDI-P, Ganjar dianggap berambisi 
maju sebagai capres. 

Adi yakin bahwa berbagai dinamika ini 
merupakan imbas dari ketegangan 
hubungan Ganjar dengan Puan Maharani.

tak terlalu dianggap oleh partainya sendiri.

Puan juga merupakan cucu Soekarno, 
sehingga dinilai dapat menjaga PDI-P 
sebagai partai trah Proklamator.

"Kalau elektabilitas Puan naik, PDI-P 
pasti akan memaksakan Puan sebagai 
kandidat capres," kata dia.

Sebab, Ketua DPR RI itu punya 
privilese sebagai anak Megawati 
Soekarnoputri, 

Oleh karenanya, lanjut Adi, ke depan 
PDI-P bakal terus berupaya 
meningkatkan elektabilitas Puan hingga 
akhirnya cukup sebagai bekal 
melangkah ke gelanggang pilpres.

disempritlah oleh partainya sendiri,: 
ucap Adi.
Adi berpandangan, wajar jika sejumlah 
elite PDI-P mendorong pencalonan 
Puan. 

ketua umum partai.

Hanya saja, problemnya, elektabilitas 
Puan tak seberapa, jauh di bawah 
Ganjar.

Sebagaimana diketahui, Ganjar 
Pranowo berulang kali tak diundang di 

Bambang pun meminta publik tak perlu 
meributkan soal tidak hadirnya Ganjar 
dalam acara ini.
"Jadi, enggak usah diperdebatkan lagi, 
understand (mengerti)?" katanya.

Terkait ini, Ketua Badan Pemenangan 
Pemilu DPP PDI-P Bambang Wuryanto 
beralasan, 
Ganjar tak diundang karena acara 
tersebut memang hanya melibatkan 
kepala daerah pada level bupati dan 
wali kota.

acara partainya sendiri. Terbaru, Ganjar 
tak diundang dalam acara konsolidasi 
PDI-P untuk pemenangan Pemilu 2024 
Provinsi Jateng yang digelar di 
Semarang, Minggu (18/9/2022).
Padahal, acara itu dihadiri oleh bupati 
dan wali kota di Jateng dari PDI-P. 
Hadir pula Puan Maharani.

"Ini yang diundang para DPC. DPC itu 
bupati, ketua dewan, di level itu. 
Karena itu tempatnya suara, oke?" kata 
pria yang akrab disapa Bambang Pacul 
ini dilansir dari Antara.

5 Jenderal Penolak Banding Sambo 

Target "poros ke Asia" Presiden Rusia 
terlihat goyah setelah India dan Cina 
memberinya penolakan halus pada 
konferensi belum lama ini. Negara-
negara ASEAN pun waspadai reaksi 
Barat jika lanjut berhubungan dengan 
Moskow.
Saat berbicara di Forum Ekonomi Timur 
pada awal September lalu, Presiden 
Rusia Vladimir Putin berkomitmen untuk 
memisahkan ekonomi negaranya dari 
negara-negara Uni Eropa yang telah 
menjatuhkan sanksi besar-besaran

Doktrin angkatan laut Rusia yang baru 
diperbarui, yang diterbitkan pada 31 
Agustus, juga bertujuan untuk 
meningkatkan eksistensi militernya di 

"Peran dari ... negara-negara di kawasan 
Asia Pasifik telah meningkat secara 
signifikan," ungkap Putin pada forum 
yang diadakan di kota pelabuhan Pasifik 
Rusia, Vladivostok, seraya 
menambahkan bahwa Asia memiliki 
"peluang baru kolosal bagi rakyat kita."

“Poros Baru Asia” Milik Putin Teracam Gagal

Poros lain yang gagal?

Sanksi yang menusuk

"Ini adalah kebutuhan geopolitik dan 
keinginan tulus untuk memposisikan 
Rusia sebagai sumber energi, sumber 
daya, peralatan pertahanan, dan dalam 
beberapa kasus, teknologi nuklir untuk 
ekonomi Asia yang sedang 
berkembang," kata Philipp Ivanov, CEO 
dari sebuah kelompok cendekiawan, 
Asia Society Australia.

Timur.

Ekonomi Rusia telah sangat terpukul 
oleh sanksi internasional yang 
dijatuhkan awal tahun ini, meskipun 
pemerintah menganggap bahwa 
mereka hanya akan berkontraksi 
sebesar 3% pada tahun 2022.

Para analis telah menyarankan bahwa 
poros terbaru Putin akan sama tidak 
berhasilnya dengan kecenderungannya 
ke arah Asia pada 2012 lalu, yang 
dijuluki kebijakan "Turn to the East” 
Moskow.
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daya, peralatan pertahanan, dan dalam 
beberapa kasus, teknologi nuklir untuk 
ekonomi Asia yang sedang 
berkembang," kata Philipp Ivanov, CEO 
dari sebuah kelompok cendekiawan, 
Asia Society Australia.

Timur.

Ekonomi Rusia telah sangat terpukul 
oleh sanksi internasional yang 
dijatuhkan awal tahun ini, meskipun 
pemerintah menganggap bahwa 
mereka hanya akan berkontraksi 
sebesar 3% pada tahun 2022.

Para analis telah menyarankan bahwa 
poros terbaru Putin akan sama tidak 
berhasilnya dengan kecenderungannya 
ke arah Asia pada 2012 lalu, yang 
dijuluki kebijakan "Turn to the East” 
Moskow.
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“Saya menyebut kegagalan lainnya, 
karena sekali lagi, Rusia tidak memiliki 
banyak hal untuk ditawarkan kepada 
kawasan ini secara strategis atau 
ekonomi," kata Joshua Kurlantzick, 
peneliti senior untuk Asia Tenggara di 
Council on Foreign Relations.Perdana 
Menteri India Narendra Modi 
mengatakan Rusia perlu "bergerak ke 
jalur perdamaian" setelah menghadiri 
KTT regional di Uzbekistan pekan lalu. 
Putin telah secara terbuka mengakui 
bahwa Presiden Cina Xi Jinping 
memiliki "pertanyaan dan 
kekhawatiran" tentang perang.

Sikap netral terkait Ukraina

Analis menganggap bahwa Moskow 
telah menjadikan dirinya lebih seperti 
"mitra junior" Beijing sejak invasinya ke 
Kyiv.

Di bawah poros pertama, ASEAN 
meningkatkan hubungannya dengan 
Rusia menjadi "kemitraan strategis" 
pada tahun 2018, empat tahun setelah 
Rusia "mencaplok" Krimea, bagian dari 
Ukraina. Namun, perdagangan 
ASEAN-Rusia hanya tumbuh menjadi 
sekitar $20 miliar pada tahun 2021 — 
naik dari $18,2 miliar pada tahun 2012.
Angka itu tidak ada artinya 
dibandingkan dengan perdagangan 
ASEAN dengan Cina senilai $878 
miliar dan Amerika Serikat senilai 
$441,7 miliar pada tahun 2021. 

Singapura menjadi satu-satunya 
negara Asia yang menjatuhkan sanksi 
sepihak mereka terhadap Rusia karena 
invasi Ukraina.

Namun, satu bidang di mana Rusia bisa 
merangkul beberapa teman adalah 
dalam kerja sama energi, tambahnya. 
Banyak negara Asia memperdebatkan 
apakah akan mengejar pembangkit listrik 
tenaga nuklir, pada saat yang sama 
ketika investasi di sektor energi 
terbarukan mereka sedang besar-
besarnya.
Pada Juli lalu, pemerintah Indonesia 
mengatakan sedang mempertimbangkan 
tawaran Rusia untuk mengembangkan 
pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada 
bulan yang sama, 
NovaWind — anak perusahaan raksasa 
energi Rusia Rosatom — 
menandatangani kesepakatan dengan 
Vietnam untuk mengembangkan ladang 
angin 128MW, proyek luar negeri 
pertama mereka.

Perdagangan ASEAN dengan Taiwan 
bernilai hampir empat kali lipat 
dibandingkan dengan Rusia.

Energi yang berkembang pesat
Menurut Frederick Kliem, seorang 
peneliti dan dosen di S Rajaratnam 
School of International Studies di 
Singapura, tidak ada anggota ASEAN 
yang "melihat masa depan ekonomi 
mereka dengan Rusia" kecuali Myanmar 
di bawah kuasa junta militer.

Sebagian besar negara Asia Tenggara 
telah berusaha untuk tetap netral terkait 
Perang Ukraina. Menurut data dari 
Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI), Rusia telah menjadi 
penyedia utama peralatan militer ke 
wilayah tersebut sejak tahun 1990.

Rasa nyeri yang datang ini sifatnya mirip 
seperti benda berat yang menekan di 
dada sebelah kiri sehingga terasa sesak 
dan sakit. 

Jadi, penting untuk terus memantau 
kesehatan jantung dan menjaganya 
lewat olahraga secara rutin.

Ternyata, gejala kondisi jantung yang 
nggak sehat itu bukan hanya ditandai 
dengan nyeri di bagian dada saja. 
Beberapa gejala ini juga wajib 
diwaspadai.

yang kemudian mempengaruhi kondisi 
kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Sebagai organ penting yang mendukung 
kesehatan tubuh secara menyeluruh, 
kesehatan jantung jelas jadi hal utama 
yang perlu diperhatikan. 

Nyeri Dada Menjalar hingga Berdebar

Jika kondisinya bermasalah, 
tentu bisa mengakibatkan kinerjanya 
terganggu, 

Jangan lupa kenali juga tanda awal 
jantung bermasalah. 

Salah satu tanda umum kalau jantung 
bermasalah adalah nyeri dada yang 
terasa menjalar. 

Pada dasarnya, bagian tubuh inilah yang 
berperan untuk memompa dan 
menyuplai darah ke seluruh tubuh. 

Selain itu, kondisi dada yang berdebar 
juga sering dialami oleh mereka yang 
mengalami masalah jantung. 

Nyeri dada akibat jantung biasanya 
terasa menjalar ke lengan kiri, leher, 
atau rahang. Nggak jarang juga rasa 
nyeri ini menembus hingga ke 
punggung.

Saat kondisi jantung bermasalah, 
gangguan irama jantung atau yang 
disebut aritmia juga ikut menjadi gejala 
yang menyertai. Pada kondisi ini, 

Tanda Jantung Tak Sehat

Apakah terlihat normal atau malah 
membengkak tanpa tahu 
penyebabnya? 
Kalau keadaannya membengkak di 
daerah punggung khaki, 
sebaiknya segera lakukan 
pemeriksaan ke dokter yang ahli dan 
berpengalaman.

Kaki Bengkak

Kondisi bengkak tersebut nggak hanya 
bisa terjadi pada punggung kaki saja. 
Tapi ada juga yang menyerang area 
pergelangan, hingga betis. 

Selain itu, kinerja jantung yang kurang 
optimal juga bisa membuat darah 
menumpuk di salah satu organ tubuh, 
misalnya saja paru-paru. 
Menumpuknya cairan di paru-paru 
jelas mengurangi oksigen yang dihirip 
untuk dialirkan oleh darah.

Mudah Merasa Lelah

Saatnya lebih waspada karena hal ini 
bisa jadi tanda jantung berada dalam 
kondisi yang nggakprima. 

Rasa lelah yang sering dialami bisa 
jadi tanda kalau tubuh nggak 
mendapatkan pasokan oksigen yang 
cukup, karena jantung tidak bekerja 
memompa darah dengan baik. 

Sering mengalami rasa lelah secara 
terus-menerus padahal nggak 
melakukan aktivitas berat? 

biasanya dada akan terus berdebar 
kencang tanpa sebab yang pasti.

Secara umum, jantung bekerja 
memompa darah dan memberikan 
suplai oksigen ke semua sel di dalam 
tubuh.

Sering nggak sih memperhatikan 
kondisi khaki? 

Hal tersebut disebabkan penumpukan 
cairan pada sebagian tubuh tertentu.
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“Saya menyebut kegagalan lainnya, 
karena sekali lagi, Rusia tidak memiliki 
banyak hal untuk ditawarkan kepada 
kawasan ini secara strategis atau 
ekonomi," kata Joshua Kurlantzick, 
peneliti senior untuk Asia Tenggara di 
Council on Foreign Relations.Perdana 
Menteri India Narendra Modi 
mengatakan Rusia perlu "bergerak ke 
jalur perdamaian" setelah menghadiri 
KTT regional di Uzbekistan pekan lalu. 
Putin telah secara terbuka mengakui 
bahwa Presiden Cina Xi Jinping 
memiliki "pertanyaan dan 
kekhawatiran" tentang perang.

Sikap netral terkait Ukraina

Analis menganggap bahwa Moskow 
telah menjadikan dirinya lebih seperti 
"mitra junior" Beijing sejak invasinya ke 
Kyiv.

Di bawah poros pertama, ASEAN 
meningkatkan hubungannya dengan 
Rusia menjadi "kemitraan strategis" 
pada tahun 2018, empat tahun setelah 
Rusia "mencaplok" Krimea, bagian dari 
Ukraina. Namun, perdagangan 
ASEAN-Rusia hanya tumbuh menjadi 
sekitar $20 miliar pada tahun 2021 — 
naik dari $18,2 miliar pada tahun 2012.
Angka itu tidak ada artinya 
dibandingkan dengan perdagangan 
ASEAN dengan Cina senilai $878 
miliar dan Amerika Serikat senilai 
$441,7 miliar pada tahun 2021. 

Singapura menjadi satu-satunya 
negara Asia yang menjatuhkan sanksi 
sepihak mereka terhadap Rusia karena 
invasi Ukraina.

Namun, satu bidang di mana Rusia bisa 
merangkul beberapa teman adalah 
dalam kerja sama energi, tambahnya. 
Banyak negara Asia memperdebatkan 
apakah akan mengejar pembangkit listrik 
tenaga nuklir, pada saat yang sama 
ketika investasi di sektor energi 
terbarukan mereka sedang besar-
besarnya.
Pada Juli lalu, pemerintah Indonesia 
mengatakan sedang mempertimbangkan 
tawaran Rusia untuk mengembangkan 
pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada 
bulan yang sama, 
NovaWind — anak perusahaan raksasa 
energi Rusia Rosatom — 
menandatangani kesepakatan dengan 
Vietnam untuk mengembangkan ladang 
angin 128MW, proyek luar negeri 
pertama mereka.

Perdagangan ASEAN dengan Taiwan 
bernilai hampir empat kali lipat 
dibandingkan dengan Rusia.

Energi yang berkembang pesat
Menurut Frederick Kliem, seorang 
peneliti dan dosen di S Rajaratnam 
School of International Studies di 
Singapura, tidak ada anggota ASEAN 
yang "melihat masa depan ekonomi 
mereka dengan Rusia" kecuali Myanmar 
di bawah kuasa junta militer.

Sebagian besar negara Asia Tenggara 
telah berusaha untuk tetap netral terkait 
Perang Ukraina. Menurut data dari 
Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI), Rusia telah menjadi 
penyedia utama peralatan militer ke 
wilayah tersebut sejak tahun 1990.

Rasa nyeri yang datang ini sifatnya mirip 
seperti benda berat yang menekan di 
dada sebelah kiri sehingga terasa sesak 
dan sakit. 

Jadi, penting untuk terus memantau 
kesehatan jantung dan menjaganya 
lewat olahraga secara rutin.

Ternyata, gejala kondisi jantung yang 
nggak sehat itu bukan hanya ditandai 
dengan nyeri di bagian dada saja. 
Beberapa gejala ini juga wajib 
diwaspadai.

yang kemudian mempengaruhi kondisi 
kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Sebagai organ penting yang mendukung 
kesehatan tubuh secara menyeluruh, 
kesehatan jantung jelas jadi hal utama 
yang perlu diperhatikan. 

Nyeri Dada Menjalar hingga Berdebar

Jika kondisinya bermasalah, 
tentu bisa mengakibatkan kinerjanya 
terganggu, 

Jangan lupa kenali juga tanda awal 
jantung bermasalah. 

Salah satu tanda umum kalau jantung 
bermasalah adalah nyeri dada yang 
terasa menjalar. 

Pada dasarnya, bagian tubuh inilah yang 
berperan untuk memompa dan 
menyuplai darah ke seluruh tubuh. 

Selain itu, kondisi dada yang berdebar 
juga sering dialami oleh mereka yang 
mengalami masalah jantung. 

Nyeri dada akibat jantung biasanya 
terasa menjalar ke lengan kiri, leher, 
atau rahang. Nggak jarang juga rasa 
nyeri ini menembus hingga ke 
punggung.

Saat kondisi jantung bermasalah, 
gangguan irama jantung atau yang 
disebut aritmia juga ikut menjadi gejala 
yang menyertai. Pada kondisi ini, 

Tanda Jantung Tak Sehat

Apakah terlihat normal atau malah 
membengkak tanpa tahu 
penyebabnya? 
Kalau keadaannya membengkak di 
daerah punggung khaki, 
sebaiknya segera lakukan 
pemeriksaan ke dokter yang ahli dan 
berpengalaman.

Kaki Bengkak

Kondisi bengkak tersebut nggak hanya 
bisa terjadi pada punggung kaki saja. 
Tapi ada juga yang menyerang area 
pergelangan, hingga betis. 

Selain itu, kinerja jantung yang kurang 
optimal juga bisa membuat darah 
menumpuk di salah satu organ tubuh, 
misalnya saja paru-paru. 
Menumpuknya cairan di paru-paru 
jelas mengurangi oksigen yang dihirip 
untuk dialirkan oleh darah.

Mudah Merasa Lelah

Saatnya lebih waspada karena hal ini 
bisa jadi tanda jantung berada dalam 
kondisi yang nggakprima. 

Rasa lelah yang sering dialami bisa 
jadi tanda kalau tubuh nggak 
mendapatkan pasokan oksigen yang 
cukup, karena jantung tidak bekerja 
memompa darah dengan baik. 

Sering mengalami rasa lelah secara 
terus-menerus padahal nggak 
melakukan aktivitas berat? 

biasanya dada akan terus berdebar 
kencang tanpa sebab yang pasti.

Secara umum, jantung bekerja 
memompa darah dan memberikan 
suplai oksigen ke semua sel di dalam 
tubuh.

Sering nggak sih memperhatikan 
kondisi khaki? 

Hal tersebut disebabkan penumpukan 
cairan pada sebagian tubuh tertentu.
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Nah, tahu nggak sih kalau hal ini bisa 
jadi tanda kesehatan jantung sedang 
dalam kondisi yang kurang prima? 
Yup, keringat yang muncul terus-
menerus bisa jadi gejala awal adanya 
gangguan jantung.
Jika sudah mengalami hal ini 
sebaiknya segera waspada karena 

Padahal cuaca lagi nggak panas dan 
tidak melakukan aktivitas berat, tapi 
kok mengeluarkan keringat berlebih 
ya? 

Keringat Berlebih bisa jadi sinyal serangan jantung akan 
muncul.

Saatnya mulai memperhatikan kesehatan 
jantung, 
mengingat organ tubuh yang satu ini 
merupakan kunci dari tubuh sehat secara 
menyeluruh. 

Segera konsultasikan diri ke dokter untuk 
mendapatkan penanganan yang tepat 
demi kesehatan yang tetap terjaga.

Olahraga rutin dan perhatikan pola 
makan sehari-hari menjadi awal dari 
menjaga kesehatan jantungmu.

 Jenis penyakit tulang perlu diketahui 
dan diwaspadai.Tulang berfungsi 
untuk menyangga tubuh manusia saat 
bergerak dan melakukan aktivitas. 
Tanpa tulang, 
tubuh tidak bisa tegak berdiri. Tulang 
adalah penyokong tubuh kita agar 
dapat berdiri tegak dengan baik, 
membuat kita dapat duduk nyaman 
dan melakukan berbagai aktivitas 
lainnya.
Walaupun tulang yang 
kuat disadari sebagai pendukung 
untuk bergerak aktif, 
tetapi 68% orang tidak menjaga 
kesehatan tulang mereka dengan 
berolahraga teratur dan 84% dari 
mereka tidak mengonsumsi nutrisi 
berkalsium tinggi yang sangat 
dibutuhkan oleh menjaga kesehatan 
tulang.
Oleh karena itu mengetahui jenis 
penyakit tulang penting dipahami. 
Salah satu jenis penyakit tulang 
adalah osteoporosis.

masih banyak jenis penyakit tulang 
lainnya yang penting diketahui. 
Berikut informasi lengkap mengenai 
jenis penyakit tulang dan cara 
mencegahnya telah dirangkum 
merdeka.com melalui media.neliti.com 
dan berbagai sumber lainnya.

 Osteoporosis merupakan kondisi saat 
kualitas kepadatan tulang menurun. 
Kondisi ini membuat tulang menjadi 
keropos dan rentan retak.
Selain osteoporosis, 

Mengenal Berbagai Jenis Penyakit Tulang

Adapun langkah yang bisa dilakukan 
untuk mencegah penyakit ini adalah 
dengan rajin berolahraga, 

Osteoporosis atau pengeroposan tulang 
adalah salah satu jenis penyakit tulang 
yang wajib diwaspadai.

menghindari kebiasaan buruk seperti 
mengonsumsi alkohol dan masih 
banyak lainnya. 

1. Osteoporosi
s

sampai pada akhirnya tulang patah 
hanya karena benturan yang ringan.
Beberapa penelitian menunjukkan 
bahwa orang yang kekurangan vitamin 
B12 cenderung memiliki kepadatan 
tulang yang rendah. 
Biasanya risiko ini umumnya terjadi 
pada perempuan. 

Kondisi semacam ini umumnya tidak 
menimbulkan rasa sakit atau gejala apa 
pun, 

Melakukan skrining secara berkala juga 
merupakan salah satu cara mencegah 

Kepadatan tulang yang rendah lama 
kelamaan akan membuat tulang mudah 
rapuh sehingga dapat meningkatkan 
risiko osteoporosis.

mencukupi kebutuhan kalsium, 
mengonsumsi vitamin D, 

Penyakit ini tidak hanya terjadi pada 
orang tua, orang yang masih muda juga 
tetap memiliki risiko terkena 
osteoporosis jika asupan nutrisinya 
tidak dijaga. Melemahnya kekuatan 
tulang kerap menyebabkan tulang 
rapuh dan mudah patah. Apabila  kamu memiliki luka, maka 

sebaiknya segera bersihkan luka 
tersebut dan tutup dengan perban 
streril agar mencegah kamu 
mengalami osteomielitis. 

serta tubuh terasa lemas.

2. Osteomielitis

Selain itu, selalu jaga kebersihan 
tangan dengan rajin mencuci tangan.
3. Tumor Tulang
Jenis penyakit tulang yang penting 
diketahui selanjutnya adalah tumor 
tulang. 

Pada anak-anak, 
osteomielitis yang tidak ditangani 
dengan baik dapat menyebabkan 
kelainan bentuk tulang dan 
mengakibatkan tubuh anak menjadi 
pendek.

penyakit tulang ini.

Jenis penyakit tulang yang penting 
diketahui berikutnya adalah 
osteomielitis atau peradangan pada 
tulang yang umumnya disebabkan oleh 
infeksi bakteri. 
Kelainan tulang ini sering terjadi pada 
orang yang mengalami cedera atau 
patah tulang terbuka, memiliki daya 
tahan tubuh yang lemah, atau 
menggunakan alat bantu prostetik 
pada tulang atau sendi.
berupa nyeri dan pembengkakan pada 
tulang, 
bagian di sekitar tulang yang 
meradang terasa hangat saat disentuh, 
demam, 

Jika tidak diobati dengan baik, kondisi 
ini dapat menyebabkan infeksi berat 
dan kematian jaringan tulang. 

Tumor tulang yang ganas ini bisa 
menyebar dan menyebabkan 
kerusakan di bagian tubuh lain. 

Hal ini kemudian menyebabkan tulang 
rapuh dan mudah patah.

Penyakit ini ditandai dengan sel-sel di 
tulang yang tumbuh tidak terkendali, 
dapat terbentuk suatu gumpalan 
jaringan yang disebut tumor. 
Tumor pada tulang biasanya bersifat 
jinak, namun tetap bisa membuat 
jaringan tulang yang sehat di 
sekitarnya menjadi rusak dan lemah. 

Ada beberapa jenis tumor tulang yang 
bersifat ganas (kanker). 

Tak hanya tumor tulang, jenis 
penyakit tulang lainnya yang perlu 
diketahui adalah kista tulang. 

4. Kista Tulang

Tanpa penanganan yang tepat, tumor 
ganas pada tulang dapat 
menimbulkan gangguan yang serius 
bahkan kematian.

Kemudian, lubang yang sudah 
terbentuk akan diisi oleh potongan-
potongan kecil tulang baru.

Penyakit ini lebih banyak menyerang 
anak dan remaja. 

Penyakit ini juga akan mengganggu 
proses daur ulang jaringan tulang 
baru untuk menggantikan jaringan 
tulang lama.

Jenis penyakit tulang berikutnya 
adalah pegat tulang. 

Berbeda penanganan jika kista atau 
benjolan berisi air semakin besar. 
Harus ada pengobatan khusus 

Karena belum diketahui secara pasti 
mengenai penyebabnya, 

Cara mencegah penyakit tumor 
lainnya adalah dengan berhenti 
melakukan kebiasaan buruk seperti 
merokok dan mengonsumsi minuman 
beralkohol.

Penyakit ini tidak perlu terlalu 
dikhawatirkan. 

agar tulang tidak lemah dan mudah 
patah. 

Sebab, Benjolan kista akan membaik 
dengan sendirinya.

Terutama pada bagian yang terasa 
sakit dan mulai bengkak.

maka cara terbaik mencegah kista 
tulang adalah dengan memeriksakan 
dan melakukan penanganan dini bila 
timbul gejala-gejala kista tulang.

Dokter akan mengikis kista pada 
tulang. 

5. Pegat Tulang

Penyakit ini menyebabkan tulang 
bagian tubuh tertentu lebih tebal dan 
besar. 

Jaringan tulang baru yang tidak 
teratur akan membuat tulang rapuh 

Cara untuk mencegah tumor tulang 
adalah dengan melakukan tes 
genetika terlebih jika kamu memiliki 
penyakit genetik tertentu yang 
beresiko mengalami kanker tulang. 
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Nah, tahu nggak sih kalau hal ini bisa 
jadi tanda kesehatan jantung sedang 
dalam kondisi yang kurang prima? 
Yup, keringat yang muncul terus-
menerus bisa jadi gejala awal adanya 
gangguan jantung.
Jika sudah mengalami hal ini 
sebaiknya segera waspada karena 

Padahal cuaca lagi nggak panas dan 
tidak melakukan aktivitas berat, tapi 
kok mengeluarkan keringat berlebih 
ya? 

Keringat Berlebih bisa jadi sinyal serangan jantung akan 
muncul.

Saatnya mulai memperhatikan kesehatan 
jantung, 
mengingat organ tubuh yang satu ini 
merupakan kunci dari tubuh sehat secara 
menyeluruh. 

Segera konsultasikan diri ke dokter untuk 
mendapatkan penanganan yang tepat 
demi kesehatan yang tetap terjaga.

Olahraga rutin dan perhatikan pola 
makan sehari-hari menjadi awal dari 
menjaga kesehatan jantungmu.

 Jenis penyakit tulang perlu diketahui 
dan diwaspadai.Tulang berfungsi 
untuk menyangga tubuh manusia saat 
bergerak dan melakukan aktivitas. 
Tanpa tulang, 
tubuh tidak bisa tegak berdiri. Tulang 
adalah penyokong tubuh kita agar 
dapat berdiri tegak dengan baik, 
membuat kita dapat duduk nyaman 
dan melakukan berbagai aktivitas 
lainnya.
Walaupun tulang yang 
kuat disadari sebagai pendukung 
untuk bergerak aktif, 
tetapi 68% orang tidak menjaga 
kesehatan tulang mereka dengan 
berolahraga teratur dan 84% dari 
mereka tidak mengonsumsi nutrisi 
berkalsium tinggi yang sangat 
dibutuhkan oleh menjaga kesehatan 
tulang.
Oleh karena itu mengetahui jenis 
penyakit tulang penting dipahami. 
Salah satu jenis penyakit tulang 
adalah osteoporosis.

masih banyak jenis penyakit tulang 
lainnya yang penting diketahui. 
Berikut informasi lengkap mengenai 
jenis penyakit tulang dan cara 
mencegahnya telah dirangkum 
merdeka.com melalui media.neliti.com 
dan berbagai sumber lainnya.

 Osteoporosis merupakan kondisi saat 
kualitas kepadatan tulang menurun. 
Kondisi ini membuat tulang menjadi 
keropos dan rentan retak.
Selain osteoporosis, 

Mengenal Berbagai Jenis Penyakit Tulang

Adapun langkah yang bisa dilakukan 
untuk mencegah penyakit ini adalah 
dengan rajin berolahraga, 

Osteoporosis atau pengeroposan tulang 
adalah salah satu jenis penyakit tulang 
yang wajib diwaspadai.

menghindari kebiasaan buruk seperti 
mengonsumsi alkohol dan masih 
banyak lainnya. 

1. Osteoporosi
s

sampai pada akhirnya tulang patah 
hanya karena benturan yang ringan.
Beberapa penelitian menunjukkan 
bahwa orang yang kekurangan vitamin 
B12 cenderung memiliki kepadatan 
tulang yang rendah. 
Biasanya risiko ini umumnya terjadi 
pada perempuan. 

Kondisi semacam ini umumnya tidak 
menimbulkan rasa sakit atau gejala apa 
pun, 

Melakukan skrining secara berkala juga 
merupakan salah satu cara mencegah 

Kepadatan tulang yang rendah lama 
kelamaan akan membuat tulang mudah 
rapuh sehingga dapat meningkatkan 
risiko osteoporosis.

mencukupi kebutuhan kalsium, 
mengonsumsi vitamin D, 

Penyakit ini tidak hanya terjadi pada 
orang tua, orang yang masih muda juga 
tetap memiliki risiko terkena 
osteoporosis jika asupan nutrisinya 
tidak dijaga. Melemahnya kekuatan 
tulang kerap menyebabkan tulang 
rapuh dan mudah patah. Apabila  kamu memiliki luka, maka 

sebaiknya segera bersihkan luka 
tersebut dan tutup dengan perban 
streril agar mencegah kamu 
mengalami osteomielitis. 

serta tubuh terasa lemas.

2. Osteomielitis

Selain itu, selalu jaga kebersihan 
tangan dengan rajin mencuci tangan.
3. Tumor Tulang
Jenis penyakit tulang yang penting 
diketahui selanjutnya adalah tumor 
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Pada anak-anak, 
osteomielitis yang tidak ditangani 
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penyakit tulang ini.
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tulang, 
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4. Kista Tulang
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Berbeda penanganan jika kista atau 
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Penyakit ini tidak perlu terlalu 
dikhawatirkan. 

agar tulang tidak lemah dan mudah 
patah. 

Sebab, Benjolan kista akan membaik 
dengan sendirinya.
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maka cara terbaik mencegah kista 
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timbul gejala-gejala kista tulang.
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Penyakit ini menyebabkan tulang 
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besar. 
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Cara untuk mencegah tumor tulang 
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dan mudah patah. 
Tulang yang baru akan lebih lemah 
dari tulang normal. 
Bisa menyebabkan nyeri, kelainan 
bentuk, dan patah. 
Penyakit ini umumnya terjadi pada 
tulang belakang, panggul, kaki, dan 
tengkorak. 

 mencegah penyakit ini dengan 

Mengalami nyeri tulang menjadi salah 
satu gejalanya.

menjaga kesehatan tulang dan 
pergerakan atau mobilitas sendiri 
dengan memenuhi asupan kalsium dan 
vitamin D dan berolahraga secara 
teratur.

Kandungan air garam dapat 
meningkatkan pH di mulut yang 
kemudian menciptakan lingkungan 
basa.
Lantaran bakteri penyebab sakit gigi 
dan masalah mulut lainnya lebih 
menyukai lingkungan yang asam, 
ketika pH mulut meningkat maka 

Salah satu bahan rumahan yang dapat 
dijadikan sebagai obat sakit gigi alami 
adalah air garam.

Coba simak ulasan berikut terkait fakta 
dan manfaat air garam untuk 
mengobati sakit gigi.

Apa benar demikian? 

Metode yang satu ini telah dikenal 
sejak dulu. 

Khasiat air garam untuk sakit gigi
Melansir WDF Dental, para ahli 
menyebutkan bahwa air garam 
bukanlah obat untuk mengatasi sakit 
gigi.

Khasiat air garam sebagai obat sakit 
gigi dikenal cukup ampuh dan tanpa 
efek samping.

Khasiatnya sebenarnya sebagai 
pereda nyeri, mempercepat proses 
penyembuhan dan meningkatkan 
kesehatan gigi dan mulut.
Garam diketahui memiliki beberapa 
kandungan yang bersifat sebagai 
antibakteri.
Itulah sebabnya dokter gigi mungkin 
akan merekomenasikan kumur-kumur 
dengan air garam pada pasien yang 
mengalami sakit gigi dengan skala 
ringan.
Di samping itu, simak fakta berikut soal 
khasiat air garam saat dijadikan 
sebagai obat sakit gigi alami.
1. Garam meningkatkan pH mulut

Khasiat Air Garam Untuk Obat Sakit Gigi

bakteri akan sulit bertahan hidup di 
lingkungan basa.
Hal itu dapat membuat bakteri penyebab 
sakit gigi lebih mudah mati dan 
mencegahnya untuk berkembang biak.

Khasiat tersebut diperoleh dari lingkungan 
basa yang tercipta setelah kumur dengan 
air garam, 

ketika sudah tidak ada lagi bakteri yang 
berkembang biak, maka dapat 
mempercepat proses penyembuhan.

Manfaat air garam rupanya juga tidak 
kadar menjaga kesehatan gigi dan mulut.

Sementara ketika ada pembengkakan, 
maka kelembapan yang terjadi di area 
tersebut akan keluar dengan sendirinya 
dari sel-sel di mulut yang berdampa pada 
efek mengurangi rasa nyeri.

2. Lebih aman digunakan

Kumur-kumur dengan air garam dapat 
mengurangi pembengkakan di area 
mulut.

Air garam dapat membunuh bakteri 
penyebab masalah gigi dan sakit gigi.

Oleh sebab itu, 
larutan garam ini tidak memicu reaksi 
iritasi selaput lendir, 

3. Mengurangi pembengkakan

4. Mempercepat proses penyembuhan

5. Menjaga kesehatan tenggorokan

Sifat garam sebagai obat sakit gigi 
berasal dari larutan air garam 
mengandung konsentrasi yang sama dari 
mineral dan garam yang secara alami 
ditemukan dalam tubuh manusia.

Secara tidak langsung, 

yang kemudian mencegah bakteri di 
mulut berkembang biak.

tidak seperti beberapa jenis obat kumur 
berbahan kimia yang memiliki risiko 
tersebut.

Terkadang, sakit gigi bisa meluas sampai 
ke area gusi dan membuatnya iritasi.

6. Menjaga kesehatan gusi dan 
menenangkan gusi berdarah

Metodenya pun mirip seperti pada gigi, 
dengan melakukan gargling,

Bahkan beberapa bahan alami tambahan 
seperti soda kue, hidrogen peroksida, 

Efek mengurangi rasa nyeri itu juga bisa 
membantu mengurangi rasa sakit di area 
gusi, serta mencegah infeksi meluas ke 
bagian gigi lainnya.

 air garam bisa membunuh bakteri di 
sekitar amandel dan tenggorokan 
sehingga dapat mengurangi rasa sakit 
dan mempercepat proses penyembuhan.

Beberapa penyakit yang terjadi akibat 
infeksi bakteri seperti sakit tenggorokan 
hingga radang tenggorokan juga dapat 
teratasi.

Kita dapat menggunakan semua jenis 
garam sebagai larutan obat kumur.

Air garam sebagai obat sakit gigi cukup 
mudah dibuat. 

madu atau bahan 
lainnya juga bermanfaat dalam 
memberikan khasiat penyembuhan 
yang lebih maksimal.
Cara membuat larutan air garam lebih 
disarankan menggunakan 236 ml atau 
segelas air hangat dan 1 sendok the 
garam.
Setelah itu larutan tersebut dijadikan 
sebagai obat kumur selama beberapa 
detik, buang airnya dan jangan ditelan.
Satu hal yang perlu diperhatikan 
adalah racikan obat kumur ini 
sebaiknya digunakan satu kali 
pemakaian untuk mencegahnya 
terkontaminasi.
Meskipun berkumur dengan air garam 
dapat membantu mengobati sakit gigi, 
bukan berarti sakit gigi tidak dapat 
kambuh di kemudian hari.
Oleh karena itu, penting untuk tetap 
menghubungi dokter gigi untuk 
memeriksan akar dari permasalahan 
sakit gigi yang dialami.

Ia menyampaikan, adanya Dewan 
Kolonel ini berangkat dari personal 
anggota DPR RI fraksi PDIP yang 
mendukung Puan maju dalam 
pencapresan.
"Gimana nih kita yang mendukung mbak 
Puan, gimana kalau kita bikin tim. Tim 
yang ikut membantu mbak Puan untuk 
jadi capres. 

jika ditunjuk jadi calon presiden (Capres) 
dari PDIP untuk Pilpres 2024.

Ia mengatakan, meski begitu pihaknya 
akan tetap menunggu keputusan Ketua 
Umum DPP PDIP Megawati 
Soekarnoputeri mengenai sosok yang 

Ini enggak ada kaitannya sama DPP lho 
ya. Tapi kami di Fraksi ada sekelompok 
orang, ingin menjadi timnya mbak Puan 
untuk persiapan Pilpres itu," kata Johan 
di Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta pada Selasa (20/9/2022).

Anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi 
menjelaskan, keberadaan tim Dewan 
Kolonel memang dipersiapkan untuk 
pemenangan Puan Maharani 

Dewan Kolonel Dari Senayan Untuk Mbak Puan

Namun seiring berjalannya waktu 
anggota bertamah.

Mbak Agustin. Jadi awal itu cuma enam 
orang. Termasuk saya, kan saya yang 
ngusulin," tuturnya.

bukan juga atas arahan Fraksi PDIP 
DPR RI.

nanti akan diusung sebagai capres dari 
partai berlambang banteng moncong 
putih.

Johan menyampaikan, Dewan Kolonel 
terbentuk awalnya hanya 
beranggotakan enam Anggota DPR 
Fraksi PDIP. 

"Trimedya, Pak Hendrawan, Masinton, 
pokoknya ada enam. 

"Kita sudah prepare duluan, kalau 
misalnya nanti mbak Puan yang 
ditunjuk, tim ini sudah siap," 
ungkapnya.

Lebih lanjut, Johan menegaskan, tim 
Dewan Kolonel ini bukan dibentuk atas 
perintah DPP PDIP, 

"Ini sekali lagi nggak ada hubungannya 
sama DPP. Inisiatif orang perorang. 
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menjelaskan, keberadaan tim Dewan 
Kolonel memang dipersiapkan untuk 
pemenangan Puan Maharani 

Dewan Kolonel Dari Senayan Untuk Mbak Puan

Namun seiring berjalannya waktu 
anggota bertamah.

Mbak Agustin. Jadi awal itu cuma enam 
orang. Termasuk saya, kan saya yang 
ngusulin," tuturnya.

bukan juga atas arahan Fraksi PDIP 
DPR RI.

nanti akan diusung sebagai capres dari 
partai berlambang banteng moncong 
putih.

Johan menyampaikan, Dewan Kolonel 
terbentuk awalnya hanya 
beranggotakan enam Anggota DPR 
Fraksi PDIP. 

"Trimedya, Pak Hendrawan, Masinton, 
pokoknya ada enam. 

"Kita sudah prepare duluan, kalau 
misalnya nanti mbak Puan yang 
ditunjuk, tim ini sudah siap," 
ungkapnya.

Lebih lanjut, Johan menegaskan, tim 
Dewan Kolonel ini bukan dibentuk atas 
perintah DPP PDIP, 

"Ini sekali lagi nggak ada hubungannya 
sama DPP. Inisiatif orang perorang. 
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Namun, Puan mengaku senang usai 
mendengar laporan langsung adanya 
tim tersebut dari Ketua Fraksi PDIP 
DPR RI Utut Adianto ketika keduanya 
berdinas luar kota. 

Johan Budi bilang kita loyalis mbak 
harus buat sesuatu, dewan kolonel. 
Kita tunjukan bahwa kita loyalis mbak," 
kata Trimedya di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

"Iya abis rapat ada pengarahan mba 
Puan kan pembina fraksi dan pembina 
fraksi cuma satu mba Puan aja. 
Kemudian masuk ruang pimpinan 
fraksi, 

sejumlah pihak di fraksi PDIP DPR RI 
sudah membentuk tim dengan nama 
dewan kolonel untuk mendorong Puan 
Maharani dalam pencapresan di Pilpres 
2024.

Trimedya menyampaikan, adanya tim 
tersebut awalnya tidak diketahui oleh 
Puan. 

Ia menyebut, 

Dalam tim ini sendiri, Trimedya 
mengatakan, dirinya bertindak sebagai 
koordinator.

Sebelumnya, Trimedya Panjaitan tak 
menampik adanya tim dengan nama 
Dewan Kolonel di Fraksi PDIP DPR RI 
untuk mendorong pencapresan Puan 
Maharani di Pilpres 2024. 

adanya Dewan Kolonel tersebut 
tercetus oleh Anggota Komisi III DPR 
Fraksi PDIP Johan Budi.

Bukan fraksi juga. Kalau kamu bicara 
fraksi berarti kan semuanya," 
pungkasnya.
Untuk diketahui, 

Udah gitu aja tidak ada program yang 
rigid," ungkapnya.

"Itu dasarnya kalau usul-usul tanya aja 
Johan Budi apa yang ada di kepala dia 
pikiran dia kenapa dia usul gue juga kaget. 

"Ya udah dia bilang saya jadi koordinator 
jadi lah pada saat itu. Kemudian pas Pak 
Utut ke luar kota sama mbak (Puan) 
disampaikan sama Pak Utut, mbak 
seneng. 

"Jadi apapun bagi kami ya mbak Puan 
sebelum ibu memutuskan lain. Kalau ibu 
putuskan lain ya kami tentu tegak lurus," 
tuturnya.
Lebih lanjut, Trimedya menyampaikan, 
bahwa tim ini terbentuk dalam kurun waktu 
lima bulan.

Ia menambahkan, anggota tim Dewan 
Kolonel ini terdiri dari masing-masing fraksi 
di setiap komisi di DPR RI. Nantinya 
diharapkan para anggota fraksi itu bisa 
mewakili dapilnya dalam mendorong Puan.
"Kalau bahasanya Pacul kan, bagaimana 
mewangikan mbak Puan di dapil kita 
masing-masing," tuturnya.

Dia begitu fanatiknya ama mbak gue aja 
kaget.”
Trimedya mengemukakan, alasan tersebut 
yang membuatnya merealisasikan 
gagasan Johan Budi.
"Karena kalau dilihat dia kan belum terlalu 
lama karena lama di KPK interaksinya 
rendah. Belum lama kenal kok lebih fanatik 
Johan Budi dia yang pompa semangat 
kita," katanya.

Kendati begitu, ia mengatakan, pihaknya 
akan taat terhadap apa pun nanti 
keputusan Ketua Umum DPP PDIP 
Megawati Soekarnoputeri soal capres.

Rancangan Undang-Undang 
Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) 
sah menjadi undang-undang (UU). 
Pengesahan dilakukan dalam Rapat 
Paripurna Ke-5 Masa Sidang I Tahun 
2022-2023.
"Kami akan menanyakan kepada setiap 
fraksi apakah RUU PDP dapat disetujui 
untuk disahkan menjadi UU?" kata 
Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus di 
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 

"Setuju," jawab seluruh peserta rapat 
paripurna yang diikuti suara ketukan palu 
pengesahan.

Selasa, 20 September 2022.

Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja (Panja) 
RUU PDP Abdul Kharis Almasyhari 
menyampaikan proses pembahasan RUU 
PDP. 
Sebelum memulai pembahasan, Komisi I 
menggelar rapat dengar pendapat (RDP) 
dengan pakar, akademisi, lembaga 

"Dalam rangka mendapatkan masukan 
terhadap ruu tersebut untuk 
memperkaya filosofis, sosiologis, dan 
yuridis terhadap materi muatan yang 
terkandung dalam RUU PDP," kata 
Kharis.
Kemudian, Komisi I menggelar rapat 
kerja (raker) bersama pemerintah yang 
diwakili Menteri Komunikasi dan 
Informatika (Kominfo) Johnny G Platte 
dalam rangka memulai pembahasan 
tingkat I pada 25 Februari 2020. 
Pembahasan dilanjutkan tingkat panja, 
tim perumus (timus), dan tim sinkronisasi 
(timsin).
"Akhirnya, pada 7 September 2022 
setelah mendengar pandangan fraksi-
fraksi dan pemerintah, 

swadaya masyarakat (LSM).

Dia menyampaikan pembahasan 
RUU PDP sangat dinamis. 

 dibahas pada tingkat II dalam rangka 
pengambilan keputusan di rapat 
paripurna untuk disahkan menjadi 
UU," ujar dia.

"Terjadi perubahan sistematika RUU 
dari draf awal yang disampaikan 
pemerintah yang terdiri dari 15 BAB 
dan 72 pasal, berubah menjadi 16 
BAB dan 76 pasal," sebut dia

Hal itu membuat terjadinya 
perubahan sistematika RUU PDP 
dari draf awal yang diajukan 
pemerintah.

Komisi I DPR bersama pemerintah 
dalam pembicaraan raker tingkat I 
telah memutuskan menyetujui RUU 
PDP untuk selanjutnya

RUU RDP Sah Jadi Undang - Undang

Sedangkan Taliban membebaskan 
seorang veteran Angkatan Laut AS yang 
ditahan di Afghanistan sejak 2020.

Amerika Serikat (AS) dan Taliban saling 
bertukar tahanan.

Presiden AS Joe Biden pada Senin 
(19/9/2022) menyambut baik 
pembebasan Mark Frerichs.

Noorzai merupakan sekutu Taliban yang 
menjalani hukuman seumur hidup di 
penjara AS atas 
tuduhan narkoba.

Amerika membebaskan terpidana 
gembong narkoba asal Afghanistan yang 
dipenjara di Washington.

Diketahui, 
Frerichs diculik saat bekerja sebagai 
insinyur sipil di Afghanistan.
Biden mengakui kesepakatan itu 
membutuhkan keputusan yang sulit.
Hal ini mengacu pada pembebasan 
Bashir Noorzai.

Pertukaran tahanan terjadi lebih dari 
setahun setelah Taliban mengambil alih 
ibu kota Afghanistan di tengah penarikan 
pasukan AS pada Agustus 2021.
Washington tidak mengakui pemerintah 
Taliban.
Tetapi pada hari Senin, para pejabat di 
kedua negara mengatakan pertukaran 

Taliban Dan AS Saling Bertukar Tahanan

Bashir Noorzai

Dikutip Al Jazeera berikut ini sosok 
Frerichs dan Noorzai, dan upaya yang 
menyebabkan pembebasan mereka.

tahanan adalah hasil dari negosiasi 
yang panjang.

Menurut pemerintah AS, dia memiliki 
ladang opium dan laboratorium untuk 
produksi heroin dan mengawasi 
operasi narkoba global.

Dia adalah seorang pemimpin suku di 
provinsi Kandahar selatan Afghanistan.

Noorzai dituduh memiliki hubungan 
pribadi yang dekat dengan mendiang 
salah satu pendiri 

Noorzai juga dikenal sebagai Hajji 
Bashir.

Para pejabat AS menggambarkannya 
sebagai “Pablo Escobar dari 
perdagangan heroin di Asia”, 
membandingkannya dengan seorang 
gembong narkoba Kolombia yang 
terkenal .

Taliban Mullah Omar.

Ini menunjukkan bahwa saluran 
komunikasi antara pemerintahan Biden 
dan Taliban terbuka.

Jaksa AS mengatakan dia secara 
finansial mendukung Taliban dengan 
imbalan membiarkan bisnis 
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Namun, Puan mengaku senang usai 
mendengar laporan langsung adanya 
tim tersebut dari Ketua Fraksi PDIP 
DPR RI Utut Adianto ketika keduanya 
berdinas luar kota. 

Johan Budi bilang kita loyalis mbak 
harus buat sesuatu, dewan kolonel. 
Kita tunjukan bahwa kita loyalis mbak," 
kata Trimedya di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

"Iya abis rapat ada pengarahan mba 
Puan kan pembina fraksi dan pembina 
fraksi cuma satu mba Puan aja. 
Kemudian masuk ruang pimpinan 
fraksi, 

sejumlah pihak di fraksi PDIP DPR RI 
sudah membentuk tim dengan nama 
dewan kolonel untuk mendorong Puan 
Maharani dalam pencapresan di Pilpres 
2024.

Trimedya menyampaikan, adanya tim 
tersebut awalnya tidak diketahui oleh 
Puan. 

Ia menyebut, 

Dalam tim ini sendiri, Trimedya 
mengatakan, dirinya bertindak sebagai 
koordinator.

Sebelumnya, Trimedya Panjaitan tak 
menampik adanya tim dengan nama 
Dewan Kolonel di Fraksi PDIP DPR RI 
untuk mendorong pencapresan Puan 
Maharani di Pilpres 2024. 

adanya Dewan Kolonel tersebut 
tercetus oleh Anggota Komisi III DPR 
Fraksi PDIP Johan Budi.

Bukan fraksi juga. Kalau kamu bicara 
fraksi berarti kan semuanya," 
pungkasnya.
Untuk diketahui, 

Udah gitu aja tidak ada program yang 
rigid," ungkapnya.

"Itu dasarnya kalau usul-usul tanya aja 
Johan Budi apa yang ada di kepala dia 
pikiran dia kenapa dia usul gue juga kaget. 

"Ya udah dia bilang saya jadi koordinator 
jadi lah pada saat itu. Kemudian pas Pak 
Utut ke luar kota sama mbak (Puan) 
disampaikan sama Pak Utut, mbak 
seneng. 

"Jadi apapun bagi kami ya mbak Puan 
sebelum ibu memutuskan lain. Kalau ibu 
putuskan lain ya kami tentu tegak lurus," 
tuturnya.
Lebih lanjut, Trimedya menyampaikan, 
bahwa tim ini terbentuk dalam kurun waktu 
lima bulan.

Ia menambahkan, anggota tim Dewan 
Kolonel ini terdiri dari masing-masing fraksi 
di setiap komisi di DPR RI. Nantinya 
diharapkan para anggota fraksi itu bisa 
mewakili dapilnya dalam mendorong Puan.
"Kalau bahasanya Pacul kan, bagaimana 
mewangikan mbak Puan di dapil kita 
masing-masing," tuturnya.

Dia begitu fanatiknya ama mbak gue aja 
kaget.”
Trimedya mengemukakan, alasan tersebut 
yang membuatnya merealisasikan 
gagasan Johan Budi.
"Karena kalau dilihat dia kan belum terlalu 
lama karena lama di KPK interaksinya 
rendah. Belum lama kenal kok lebih fanatik 
Johan Budi dia yang pompa semangat 
kita," katanya.

Kendati begitu, ia mengatakan, pihaknya 
akan taat terhadap apa pun nanti 
keputusan Ketua Umum DPP PDIP 
Megawati Soekarnoputeri soal capres.

Rancangan Undang-Undang 
Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) 
sah menjadi undang-undang (UU). 
Pengesahan dilakukan dalam Rapat 
Paripurna Ke-5 Masa Sidang I Tahun 
2022-2023.
"Kami akan menanyakan kepada setiap 
fraksi apakah RUU PDP dapat disetujui 
untuk disahkan menjadi UU?" kata 
Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus di 
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 

"Setuju," jawab seluruh peserta rapat 
paripurna yang diikuti suara ketukan palu 
pengesahan.

Selasa, 20 September 2022.

Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja (Panja) 
RUU PDP Abdul Kharis Almasyhari 
menyampaikan proses pembahasan RUU 
PDP. 
Sebelum memulai pembahasan, Komisi I 
menggelar rapat dengar pendapat (RDP) 
dengan pakar, akademisi, lembaga 

"Dalam rangka mendapatkan masukan 
terhadap ruu tersebut untuk 
memperkaya filosofis, sosiologis, dan 
yuridis terhadap materi muatan yang 
terkandung dalam RUU PDP," kata 
Kharis.
Kemudian, Komisi I menggelar rapat 
kerja (raker) bersama pemerintah yang 
diwakili Menteri Komunikasi dan 
Informatika (Kominfo) Johnny G Platte 
dalam rangka memulai pembahasan 
tingkat I pada 25 Februari 2020. 
Pembahasan dilanjutkan tingkat panja, 
tim perumus (timus), dan tim sinkronisasi 
(timsin).
"Akhirnya, pada 7 September 2022 
setelah mendengar pandangan fraksi-
fraksi dan pemerintah, 

swadaya masyarakat (LSM).

Dia menyampaikan pembahasan 
RUU PDP sangat dinamis. 

 dibahas pada tingkat II dalam rangka 
pengambilan keputusan di rapat 
paripurna untuk disahkan menjadi 
UU," ujar dia.

"Terjadi perubahan sistematika RUU 
dari draf awal yang disampaikan 
pemerintah yang terdiri dari 15 BAB 
dan 72 pasal, berubah menjadi 16 
BAB dan 76 pasal," sebut dia

Hal itu membuat terjadinya 
perubahan sistematika RUU PDP 
dari draf awal yang diajukan 
pemerintah.

Komisi I DPR bersama pemerintah 
dalam pembicaraan raker tingkat I 
telah memutuskan menyetujui RUU 
PDP untuk selanjutnya

RUU RDP Sah Jadi Undang - Undang

Sedangkan Taliban membebaskan 
seorang veteran Angkatan Laut AS yang 
ditahan di Afghanistan sejak 2020.

Amerika Serikat (AS) dan Taliban saling 
bertukar tahanan.

Presiden AS Joe Biden pada Senin 
(19/9/2022) menyambut baik 
pembebasan Mark Frerichs.

Noorzai merupakan sekutu Taliban yang 
menjalani hukuman seumur hidup di 
penjara AS atas 
tuduhan narkoba.

Amerika membebaskan terpidana 
gembong narkoba asal Afghanistan yang 
dipenjara di Washington.

Diketahui, 
Frerichs diculik saat bekerja sebagai 
insinyur sipil di Afghanistan.
Biden mengakui kesepakatan itu 
membutuhkan keputusan yang sulit.
Hal ini mengacu pada pembebasan 
Bashir Noorzai.

Pertukaran tahanan terjadi lebih dari 
setahun setelah Taliban mengambil alih 
ibu kota Afghanistan di tengah penarikan 
pasukan AS pada Agustus 2021.
Washington tidak mengakui pemerintah 
Taliban.
Tetapi pada hari Senin, para pejabat di 
kedua negara mengatakan pertukaran 

Taliban Dan AS Saling Bertukar Tahanan

Bashir Noorzai

Dikutip Al Jazeera berikut ini sosok 
Frerichs dan Noorzai, dan upaya yang 
menyebabkan pembebasan mereka.

tahanan adalah hasil dari negosiasi 
yang panjang.

Menurut pemerintah AS, dia memiliki 
ladang opium dan laboratorium untuk 
produksi heroin dan mengawasi 
operasi narkoba global.

Dia adalah seorang pemimpin suku di 
provinsi Kandahar selatan Afghanistan.

Noorzai dituduh memiliki hubungan 
pribadi yang dekat dengan mendiang 
salah satu pendiri 

Noorzai juga dikenal sebagai Hajji 
Bashir.

Para pejabat AS menggambarkannya 
sebagai “Pablo Escobar dari 
perdagangan heroin di Asia”, 
membandingkannya dengan seorang 
gembong narkoba Kolombia yang 
terkenal .

Taliban Mullah Omar.

Ini menunjukkan bahwa saluran 
komunikasi antara pemerintahan Biden 
dan Taliban terbuka.

Jaksa AS mengatakan dia secara 
finansial mendukung Taliban dengan 
imbalan membiarkan bisnis 
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Frerichs (60) adalah seorang veteran 
angkatan laut dan insinyur sipil yang 
bekerja sebagai kontraktor sipil di 
Afghanistan sampai dia diculik di 
provinsi Khost, tenggara Kabul, pada 
awal 2020.

Pada tahun 2008, Noorzai dihukum 
karena tuduhan konspirasi terkait 
narkoba.
Setahun kemudian, dia dijatuhi 
hukuman penjara seumur hidup.

Pengacara Noorzai telah membantah 
tuduhan terhadapnya, dengan alasan 
bahwa dia dibujuk ke AS dengan janji 
bahwa dia tidak akan ditangkap.

Pengacaranya mengatakan dia 
berencana untuk berbicara dengan 
pejabat federal.

Dia ditangkap pada tahun 2005 di AS.

Tidak jelas dalam kapasitas apa dia 
berkomunikasi dengan otoritas AS saat 
itu.

"Hukuman hari ini secara definitif 
mengakhiri karir kriminal panjang 
Noorzai."

narkobanya berlanjut.

Mark Frerichs

Sementara itu, keadaan penculikannya 
masih belum jelas.

Kantor berita Associated Press 
melaporkan pada tahun 2020 bahwa 
pasukan AS melakukan operasi 
penyelamatan, tapi gagal 
membebaskan Frerich tahun itu.

“Jaringan narkotika Bashir Noorzai di 
seluruh dunia mendukung rezim 
Taliban yang menjadikan Afghanistan 
sebagai tempat berkembang biaknya 
terorisme internasional, warisan yang 
terus mengacaukan kawasan itu,” kata 
seorang pejabat Departemen 
Kehakiman AS dalam sebuah 
pernyataan saat itu.

 mengatakan kepada outlet berita 
bahwa mereka yakin dia diculik oleh 
Jaringan Haqqani yang bersekutu 
dengan Taliban.

Dalam sebuah video yang difilmkan 
pada akhir tahun 2021 dan 
dipublikasikan pada bulan April, 
Frerichs memohon pembebasannya.

Para pejabat AS - yang tidak 
disebutkan namanya 

Dia mengatakan ingin bersatu kembali 
dengan keluarganya.
“Saya ingin meminta pimpinan Imarah 
Islam Afghanistan, tolong, bebaskan 
saya,” katanya.
Keluarga Frerichs meminta pemerintah 
Biden awal tahun ini untuk membebaskan 
Noorzai  tuntutan utama Taliban yang 
diketahui  untuk mengamankan 
pembebasan 

pada awal 2020.

Frerichs (60) adalah seorang veteran 
angkatan laut dan insinyur sipil yang 
bekerja sebagai kontraktor sipil di 
Afghanistan sampai dia diculik di provinsi 
Khost, tenggara Kabul, 

“Saya mengerti Noorzai adalah seorang 
penjahat yang dihukum," tulis saudara 
perempuan Frerichs Charlene Cakora di 
Washington Post pada bulan Januari.
"Tapi saya tahu kami telah menahannya 
selama lebih dari 16 tahun," terangnya.

"Ada beberapa orang yang menentang 
kesepakatan yang membawa Mark 
pulang, tetapi Presiden Biden melakukan 
apa yang benar," tuturnya.

Frerichs (60) adalah seorang veteran 
angkatan laut dan insinyur sipil yang 
bekerja sebagai kontraktor sipil di 
Afghanistan sampai dia diculik di provinsi 
Khost, tenggara Kabul,

"Orang lain yang telah melakukan jauh 
lebih buruk telah dikirim pulang. Itu 
normal bagi tahanan untuk dikembalikan 
setelah perang berakhir,” jelasnya.

“Saudaraku masih hidup dan aman 
karena Presiden Biden mengambil 
tindakan," kata Cakora dalam sebuah 
pernyataan, seperti dilansir beberapa 
outlet berita AS.

 pada awal 2020.

Keluarga Frerichs membela kesepakatan 
pertukaran tahanan pada hari Senin.

Frerichs berasal dari Lombard, sebuah 
kota dekat Chicago.

veteran Angkatan Laut AS.

© Disediakan oleh tribunnews.com

"Dia menyelamatkan nyawa seorang 
veteran Amerika yang tidak bersalah,” 
ucapnya.

Anggota parlemen dari negara bagian 
asal Frerichs di Illinois juga mendesak 
Biden untuk memastikan 
pembebasannya.

Selama masa uji coba, 
pemerintah mencatat semua nomor 

subsidi. 

"Kendaraan yang sudah mencapai 
batas volume pembelian BBM per hari, 
secara otomatis sistem tidak akan dapat 
mengisi kembali. Secara sistem pompa 
akan lock, sehingga pompa tidak bisa 
mengisi lagi di atas itu," kata Irto kepada 
Merdeka.com.

Termasuk dengan ketentuan 
pembatasan pembelian BBM subsidi 
yang aturannya masih belum 
diputuskan pemerintah.
"Akan kita sesuaikan nanti dengan 
ketentuan dan kuota BBM subsidi yang 
tersisa," imbuhnya.

Bila kendaraan tersebut sudah membeli 
sampai batas maksimal, 

Angka tersebut nantinya akan 
disesuaikan Pertamina dengan 
ketersediaan sisa volume BBM 

Irto menjelaskan batasan 120 liter per 
hari ini masih angka sementara. 

Masih Banyak Masyarakat Tak Pakai 
MyPertamina Saat Beli BBM Subsidi

maka sistem yang digunakan SPBU 
tidak bisa mengeluarkan bensin yang 
dibeli.

Hanya untuk batas bawaan (default) 
dalam sistem yang digunakan 
Pertamina. 

Kabar mengenai bahan bakar minyak 
(BBM) masih hangat diperbincangkan 
masyarakat. Tak hanya soal kenaikan 
harga BBM, kini masyarakat masih 
harus dihadapkan dengan pembatasan 
pembelian BBM subsidi jenis Pertalite 
dan Solar.
Corporate Secretary PT Pertamina 
Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, 
sejak awal bulan September, PT 
Pertamina Persero mulai melakukan uji 
coba pembatasan pembelian Bahan 
Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar 
bisa lebih tepat sasaran. 
Di mana setiap kendaraan maksimal 
hanya boleh membeli BBM jenis 
Pertalite 120 liter per hari di Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

polisi dari kendaraan yang mengisi 
bensin di SPBU. Pencatatan ini hanya 
dilakukan pada kendaraan yang 
belum mendaftar sebagai penerima 
BBM subsidi di My Pertamina. 
"Pencatatan hanya berlaku pada 
kendaraan yang belum mendaftar 
subsidi Tepat MyPertamina," kata Irto.

Selain Pertalite, pembelian BBM jenis 
solar juga dibatasi. Saat ini, Pertamina 
tengah melakukan uji coba sistem dan 
infrastruktur pembatasan bensin 
bersubsidi.

Hal ini dilakukan dalam rangka 
penyaluran subsidi tepat sasaran.
"Uji coba pengendalian pembelian 
pertalite bersifat sementara untuk uji 
coba sistem subsidi tepat," kata dia.

Pembatasan Solar

Irto mengatakan, pengendalian 
volume BBM jenis Pertalite dan Solar 
ini juga akan berlaku bagi kendaraan 
roda empat ke atas. 

Terkait batas maksimal pembatasan 
konsumsi Solar bersubsidi sebenarnya 
sudah diatur Badan Pengatur Hilir 
Minyak dan Gas (BPH Migas). 

Sementara, bagi kendaraan yang 
sudah terdaftar sebagai penerima 
subsidi hanya tinggal menunjukkan 
QR code saat mengisi bensin.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat 
Keputusan (SK) Kepala BPH Migas 
Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM 
2020 tentang Pengendalian 
Penyaluran Jenis BBM tertentu.
Dalam beleid tersebut jenis kendaraan 
pribadi kendaraan roda empat, 
pembelian maksimal per hari 60 liter. 
Untuk angkutan umum orang atau 
barang dengan kendaraan roda 
empat, 
maksimal 80 liter per hari. Sedangkan 
untuk angkutan umum orang atau 
barang dengan roda kendaraan 6 
maksimal 200 liter per hari.
Sementara itu, terkait pembatasan 
penggunaan BBM bersubsidi 
berdasarkan jenis kendaraan masih 
belum diputuskan. Pertamina masih 

Aturan Pembelian BBM
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Frerichs (60) adalah seorang veteran 
angkatan laut dan insinyur sipil yang 
bekerja sebagai kontraktor sipil di 
Afghanistan sampai dia diculik di 
provinsi Khost, tenggara Kabul, pada 
awal 2020.

Pada tahun 2008, Noorzai dihukum 
karena tuduhan konspirasi terkait 
narkoba.
Setahun kemudian, dia dijatuhi 
hukuman penjara seumur hidup.

Pengacara Noorzai telah membantah 
tuduhan terhadapnya, dengan alasan 
bahwa dia dibujuk ke AS dengan janji 
bahwa dia tidak akan ditangkap.

Pengacaranya mengatakan dia 
berencana untuk berbicara dengan 
pejabat federal.

Dia ditangkap pada tahun 2005 di AS.

Tidak jelas dalam kapasitas apa dia 
berkomunikasi dengan otoritas AS saat 
itu.

"Hukuman hari ini secara definitif 
mengakhiri karir kriminal panjang 
Noorzai."

narkobanya berlanjut.

Mark Frerichs

Sementara itu, keadaan penculikannya 
masih belum jelas.

Kantor berita Associated Press 
melaporkan pada tahun 2020 bahwa 
pasukan AS melakukan operasi 
penyelamatan, tapi gagal 
membebaskan Frerich tahun itu.

“Jaringan narkotika Bashir Noorzai di 
seluruh dunia mendukung rezim 
Taliban yang menjadikan Afghanistan 
sebagai tempat berkembang biaknya 
terorisme internasional, warisan yang 
terus mengacaukan kawasan itu,” kata 
seorang pejabat Departemen 
Kehakiman AS dalam sebuah 
pernyataan saat itu.

 mengatakan kepada outlet berita 
bahwa mereka yakin dia diculik oleh 
Jaringan Haqqani yang bersekutu 
dengan Taliban.

Dalam sebuah video yang difilmkan 
pada akhir tahun 2021 dan 
dipublikasikan pada bulan April, 
Frerichs memohon pembebasannya.

Para pejabat AS - yang tidak 
disebutkan namanya 

Dia mengatakan ingin bersatu kembali 
dengan keluarganya.
“Saya ingin meminta pimpinan Imarah 
Islam Afghanistan, tolong, bebaskan 
saya,” katanya.
Keluarga Frerichs meminta pemerintah 
Biden awal tahun ini untuk membebaskan 
Noorzai  tuntutan utama Taliban yang 
diketahui  untuk mengamankan 
pembebasan 

pada awal 2020.

Frerichs (60) adalah seorang veteran 
angkatan laut dan insinyur sipil yang 
bekerja sebagai kontraktor sipil di 
Afghanistan sampai dia diculik di provinsi 
Khost, tenggara Kabul, 

“Saya mengerti Noorzai adalah seorang 
penjahat yang dihukum," tulis saudara 
perempuan Frerichs Charlene Cakora di 
Washington Post pada bulan Januari.
"Tapi saya tahu kami telah menahannya 
selama lebih dari 16 tahun," terangnya.

"Ada beberapa orang yang menentang 
kesepakatan yang membawa Mark 
pulang, tetapi Presiden Biden melakukan 
apa yang benar," tuturnya.

Frerichs (60) adalah seorang veteran 
angkatan laut dan insinyur sipil yang 
bekerja sebagai kontraktor sipil di 
Afghanistan sampai dia diculik di provinsi 
Khost, tenggara Kabul,

"Orang lain yang telah melakukan jauh 
lebih buruk telah dikirim pulang. Itu 
normal bagi tahanan untuk dikembalikan 
setelah perang berakhir,” jelasnya.

“Saudaraku masih hidup dan aman 
karena Presiden Biden mengambil 
tindakan," kata Cakora dalam sebuah 
pernyataan, seperti dilansir beberapa 
outlet berita AS.

 pada awal 2020.

Keluarga Frerichs membela kesepakatan 
pertukaran tahanan pada hari Senin.

Frerichs berasal dari Lombard, sebuah 
kota dekat Chicago.

veteran Angkatan Laut AS.

© Disediakan oleh tribunnews.com

"Dia menyelamatkan nyawa seorang 
veteran Amerika yang tidak bersalah,” 
ucapnya.

Anggota parlemen dari negara bagian 
asal Frerichs di Illinois juga mendesak 
Biden untuk memastikan 
pembebasannya.

Selama masa uji coba, 
pemerintah mencatat semua nomor 

subsidi. 

"Kendaraan yang sudah mencapai 
batas volume pembelian BBM per hari, 
secara otomatis sistem tidak akan dapat 
mengisi kembali. Secara sistem pompa 
akan lock, sehingga pompa tidak bisa 
mengisi lagi di atas itu," kata Irto kepada 
Merdeka.com.

Termasuk dengan ketentuan 
pembatasan pembelian BBM subsidi 
yang aturannya masih belum 
diputuskan pemerintah.
"Akan kita sesuaikan nanti dengan 
ketentuan dan kuota BBM subsidi yang 
tersisa," imbuhnya.

Bila kendaraan tersebut sudah membeli 
sampai batas maksimal, 

Angka tersebut nantinya akan 
disesuaikan Pertamina dengan 
ketersediaan sisa volume BBM 

Irto menjelaskan batasan 120 liter per 
hari ini masih angka sementara. 

Masih Banyak Masyarakat Tak Pakai 
MyPertamina Saat Beli BBM Subsidi

maka sistem yang digunakan SPBU 
tidak bisa mengeluarkan bensin yang 
dibeli.

Hanya untuk batas bawaan (default) 
dalam sistem yang digunakan 
Pertamina. 

Kabar mengenai bahan bakar minyak 
(BBM) masih hangat diperbincangkan 
masyarakat. Tak hanya soal kenaikan 
harga BBM, kini masyarakat masih 
harus dihadapkan dengan pembatasan 
pembelian BBM subsidi jenis Pertalite 
dan Solar.
Corporate Secretary PT Pertamina 
Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, 
sejak awal bulan September, PT 
Pertamina Persero mulai melakukan uji 
coba pembatasan pembelian Bahan 
Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar 
bisa lebih tepat sasaran. 
Di mana setiap kendaraan maksimal 
hanya boleh membeli BBM jenis 
Pertalite 120 liter per hari di Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

polisi dari kendaraan yang mengisi 
bensin di SPBU. Pencatatan ini hanya 
dilakukan pada kendaraan yang 
belum mendaftar sebagai penerima 
BBM subsidi di My Pertamina. 
"Pencatatan hanya berlaku pada 
kendaraan yang belum mendaftar 
subsidi Tepat MyPertamina," kata Irto.

Selain Pertalite, pembelian BBM jenis 
solar juga dibatasi. Saat ini, Pertamina 
tengah melakukan uji coba sistem dan 
infrastruktur pembatasan bensin 
bersubsidi.

Hal ini dilakukan dalam rangka 
penyaluran subsidi tepat sasaran.
"Uji coba pengendalian pembelian 
pertalite bersifat sementara untuk uji 
coba sistem subsidi tepat," kata dia.

Pembatasan Solar

Irto mengatakan, pengendalian 
volume BBM jenis Pertalite dan Solar 
ini juga akan berlaku bagi kendaraan 
roda empat ke atas. 

Terkait batas maksimal pembatasan 
konsumsi Solar bersubsidi sebenarnya 
sudah diatur Badan Pengatur Hilir 
Minyak dan Gas (BPH Migas). 

Sementara, bagi kendaraan yang 
sudah terdaftar sebagai penerima 
subsidi hanya tinggal menunjukkan 
QR code saat mengisi bensin.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat 
Keputusan (SK) Kepala BPH Migas 
Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM 
2020 tentang Pengendalian 
Penyaluran Jenis BBM tertentu.
Dalam beleid tersebut jenis kendaraan 
pribadi kendaraan roda empat, 
pembelian maksimal per hari 60 liter. 
Untuk angkutan umum orang atau 
barang dengan kendaraan roda 
empat, 
maksimal 80 liter per hari. Sedangkan 
untuk angkutan umum orang atau 
barang dengan roda kendaraan 6 
maksimal 200 liter per hari.
Sementara itu, terkait pembatasan 
penggunaan BBM bersubsidi 
berdasarkan jenis kendaraan masih 
belum diputuskan. Pertamina masih 

Aturan Pembelian BBM
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Irto menjelaskan, pembatasan 
pembelian pertalite dan solar ini akan 
berlaku di semua Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Umum (SPBU) seluruh 
Indonesia mulai awal September 2022.

Irto mengatakan pemilik kendaraan 
hanya boleh mengisi BBM subsidi 
maksimal 120 liter per hari untuk jenis 
Pertalite. 

menunggu persetujuan dari pemerintah 
terkait revisi Peraturan Presiden Nomor 
191 Tahun 2014.

"Betul (kendaraan yang sudah 

"Kami masih menunggu kapan terbit 
(revisi Perpres 191/2014)," kata 
Anggota Komite BPH Migas, Saleh 
Abdurrahman saat dikonfirmasi 
merdeka.com, Jakarta, Senin (19/9).
Berlaku di Semua SPBU

Hal senada juga diungkapkan BPH 
Migas. 

"Untuk pembatasan penggunaan BBM 
bersubsidi berdasarkan jenis 
kendaraan, 

Pihaknya masih menunggu penerbitan 
revisi Perpres yang sudah diajukan ke 
Presiden Joko Widodo. 

Bila sudah mencapai batas, maka 
kendaraan tersebut hanya bisa mengisi 
BBM non subsidi yang tidak dibatasi 
konsumsinya.

Pertamina masih menunggu revisi 
Perpres Nomor 191 Tahun 2014," kata 
Irto.

Selama uji coba, 

Sementara itu, Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) 

mencapai batas harus menggunakan 
BBM non subsidi) dan tidak dibatasi 
(pembelian BBM non subsidi)," kata Irto.

Hanya saja, pilihan kebijakan tersebut 
masih menunggu restu dari Presiden 
Joko Widodo (Jokowi).
"Ya harus (menunggu keputusan dari 
presiden)," kata Arifin

Namun, dia tidak menjelaskan lebih 
detail terkait usulan dari perusahaan 
energi milik negara tersebut. Arifin hanya 
menyebut Pertamina sudah mulai 
melakukan ujicoba pembatasan 
penggunaan BBM bersubsidi untuk jenis 
Pertalite dan Solar.
"Ini inisiatif nya dari Pertamina. 
Semuanya sudah disiapin, ada beberapa 
opsi, tinggal memang dipilih saja," kata 
dia.
Meski begitu, Arifin menegaskan 
Kementerian ESDM dan Badan Pengatur 
Hilir Minyak dan Gas (Migas) akan 
memberikan bantuan terkait realiasasi 
pembatasannya nanti. 

Arifin Tasrif menyebut pemerintah telah 
mengantongi 3 pilihan kebijakan dalam 
rangka membatasi penggunaan Bahan 
Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. 

Arifin menuturkan tiga pilihan kebijakan 
tersebut sudah disiapkan para pemangku 
kepentingannya. Salah satunya berasal 
dari Pertamina sebagai operator yang 
menyalurkan BBM.

Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Erick Thohir, merombak 
jajaran komisaris dan direksi PT 
Pertamina (Persero). 

Rida Mulyana ditetapkan sebagai 
Komisaris Pertamina, Erry Widiastono 
sebagai Direktur Logistik dan 
Infrastruktur PT Pertamina, dan Atep 
Salyadi Dariah Saputra sebagai 
Direktur Strategi, Portofolio dan 

Pengangkatan para anggota direksi 
Pertamina berdasarkan hasil Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) 
pada Senin ini (19/9). 

Erick Rombak Direksi Dan Komisaris Pertamina

Sekretaris Perusahaan Pertamina, 

Pengembangan Usaha (SPPU) PT 
Pertamina.
"Nama-nama baru tersebut tercatat dalam 
Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha 
Milik Negara Nomor SK-
198/MBU/09/2022 tentang 
pemberhentian," tulis manajemen 
Pertamina, dalam siaran pers. 
Sedangkan, pengangkatan anggota-
anggota dewan komisaris perusahaan 
perseroan PT Pertamina dan Nomor : SK-
199/MBU/09/2022 tentang pemberhentian 
dan pengangkatan.

Lalu, Mulyono dari jabatan Direktur 
Logistik dan Infrastruktur.

menggantikan Inarno Djajadi yang habis 
masa jabatan dan terpilih sebagai 
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar 
Modal OJK. 

Brahmantya S. Poerwadi 
menyampaikan bahwa sebagai salah 
satu kewenangan pemegang saham, 
Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS) telah menetapkan susunan 
komisaris dan direksi baru Pertamina.
Dalam Surat Keputusan tersebut, 
pemegang saham juga memberhentikan 
dengan hormat Ego Syahrial dari 
jabatan Komisaris PT Pertamina. 

Diketahui, Iman Rachman terpilih 
sebagai Direktur Utama PT Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2022 sampai 
dengan 2026,  

Adapun, Rida Mulyana, sebelumnya 
bekerja di Kementerian Energi dan 

Terkahir,  Iman Rachman dari jabatan 
Direktur SPPU PT Pertamina. 

Sumber Daya Mineral (KESDM). 
Saat ini, dirinya masih menjabat 
sebagai Sekretaris Jenderal 
Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (KESDM). Sebelum itu,

diantaranya Direktur Utama PT 
Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) 
sebagai lembaga pemeringkat 
perusahaan dan instrumen pasar 
modal yang terpercaya di Indonesia.

Selanjutnya Erry Widiastono, pernah 
menjabat sebagai Direktur Utama PT 
Pertamina International Shipping (PIS) 
pada 13 Juni 2020. 
Dirinya juga pernah menduduki posisi 
sebagai Senior Vice President for 
Shipping PT Pertamina.
Lalu, Atep Salyadi Dariah Saputra, 
pernah menjabat di berbagai posisi 
strategis perusahaan, 

Rida juga pernah menjabat sebagai 
Direktur Jenderal EBTKE dan Direktur 
Jenderal Kelistrikan Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menyusul penutupan operasi, anak 
perusahaan Sea Group itu lantas juga 
menerapkan Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) pada karyawannya di 
beberapa negara, 

Shopee awalnya memiliki wilayah 
operasi bisnis di sejumlah negara di luar 
kawasan Asia Tenggara, 

Bisnis perusahaan marketplace 
kenamaan, Shopee, tampaknya tengah 
mengalami guncangan di sejumlah 
negara. 
Mulanya, Shopee melakukan penutupan 
operasi bisnisnya di sejumlah negara, 
termasuk India dan Perancis.

Untuk lebih lengkapnya, berikut 
KompasTekno rangkumkan kondisi 
bisnis Shopee di sejumlah negara 
sepanjang tahun ini, 
mulai dari penutupan operasi hingga 
PHK karywan.
Tutup operasi bisnis di India, Perancis, 
dan Amerika Latin

termasuk salah satunya yang terbaru 
adalah Indonesia.

Shopee Tutup Operasi Dan PHK Karyawan

Setelah India dan Perancis, penutupan 
operasi bisnis Shopee berlanjut ke 
negara Amerika Latin. 

Di bulan yang sama, Shopee juga 
menghentikan bisnisnya untuk pasar 
India. 

Namun, akhirnya Shopee harus 
menutup operasi bisnisnya di negara-
negara tersebut. 

Alasan penutupan bisnis Shopee di 
India tak begitu jelas pula, hanya 
disebutkan karena terdapat 
“ketidakpastiaan”.

Pada September ini, Shopee resmi 
mengumumkan hengkang dari Chile, 
Meksiko, Kolombia dan Argentina.

Pada Maret 2022, Shopee resmi 
mengumumkan penutupan operasional 
layanan di Perancis. Tak ada alasan 
spesifik yang menyertai keputusan 
tersebut.

seperti India, Perancis, dan negara-
negara di Amerika Latin, termasuk 
Chile, Meksiko, Kolombia, dan 
Argentina.



28

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah Air

Amerika

Ada-Ada Saja

25 26

Internasional 

Internasional 

Internasional 

Internasional Renungan Rohani

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

NJ & PA

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

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Dibutuhkan Pegawai
di pabrik buah mampu

SMS : Asen

215 - 607 - 4627

Gaji $12/jam

kerja ditempat dingin

 70 jam/minggu ada OT

Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Tanah Air

Bagus Printing
Menerima Pesanan Label

267 - 235 - 3359

Irto menjelaskan, pembatasan 
pembelian pertalite dan solar ini akan 
berlaku di semua Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Umum (SPBU) seluruh 
Indonesia mulai awal September 2022.

Irto mengatakan pemilik kendaraan 
hanya boleh mengisi BBM subsidi 
maksimal 120 liter per hari untuk jenis 
Pertalite. 

menunggu persetujuan dari pemerintah 
terkait revisi Peraturan Presiden Nomor 
191 Tahun 2014.

"Betul (kendaraan yang sudah 

"Kami masih menunggu kapan terbit 
(revisi Perpres 191/2014)," kata 
Anggota Komite BPH Migas, Saleh 
Abdurrahman saat dikonfirmasi 
merdeka.com, Jakarta, Senin (19/9).
Berlaku di Semua SPBU

Hal senada juga diungkapkan BPH 
Migas. 

"Untuk pembatasan penggunaan BBM 
bersubsidi berdasarkan jenis 
kendaraan, 

Pihaknya masih menunggu penerbitan 
revisi Perpres yang sudah diajukan ke 
Presiden Joko Widodo. 

Bila sudah mencapai batas, maka 
kendaraan tersebut hanya bisa mengisi 
BBM non subsidi yang tidak dibatasi 
konsumsinya.

Pertamina masih menunggu revisi 
Perpres Nomor 191 Tahun 2014," kata 
Irto.

Selama uji coba, 

Sementara itu, Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) 

mencapai batas harus menggunakan 
BBM non subsidi) dan tidak dibatasi 
(pembelian BBM non subsidi)," kata Irto.

Hanya saja, pilihan kebijakan tersebut 
masih menunggu restu dari Presiden 
Joko Widodo (Jokowi).
"Ya harus (menunggu keputusan dari 
presiden)," kata Arifin

Namun, dia tidak menjelaskan lebih 
detail terkait usulan dari perusahaan 
energi milik negara tersebut. Arifin hanya 
menyebut Pertamina sudah mulai 
melakukan ujicoba pembatasan 
penggunaan BBM bersubsidi untuk jenis 
Pertalite dan Solar.
"Ini inisiatif nya dari Pertamina. 
Semuanya sudah disiapin, ada beberapa 
opsi, tinggal memang dipilih saja," kata 
dia.
Meski begitu, Arifin menegaskan 
Kementerian ESDM dan Badan Pengatur 
Hilir Minyak dan Gas (Migas) akan 
memberikan bantuan terkait realiasasi 
pembatasannya nanti. 

Arifin Tasrif menyebut pemerintah telah 
mengantongi 3 pilihan kebijakan dalam 
rangka membatasi penggunaan Bahan 
Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. 

Arifin menuturkan tiga pilihan kebijakan 
tersebut sudah disiapkan para pemangku 
kepentingannya. Salah satunya berasal 
dari Pertamina sebagai operator yang 
menyalurkan BBM.

Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Erick Thohir, merombak 
jajaran komisaris dan direksi PT 
Pertamina (Persero). 

Rida Mulyana ditetapkan sebagai 
Komisaris Pertamina, Erry Widiastono 
sebagai Direktur Logistik dan 
Infrastruktur PT Pertamina, dan Atep 
Salyadi Dariah Saputra sebagai 
Direktur Strategi, Portofolio dan 

Pengangkatan para anggota direksi 
Pertamina berdasarkan hasil Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) 
pada Senin ini (19/9). 

Erick Rombak Direksi Dan Komisaris Pertamina

Sekretaris Perusahaan Pertamina, 

Pengembangan Usaha (SPPU) PT 
Pertamina.
"Nama-nama baru tersebut tercatat dalam 
Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha 
Milik Negara Nomor SK-
198/MBU/09/2022 tentang 
pemberhentian," tulis manajemen 
Pertamina, dalam siaran pers. 
Sedangkan, pengangkatan anggota-
anggota dewan komisaris perusahaan 
perseroan PT Pertamina dan Nomor : SK-
199/MBU/09/2022 tentang pemberhentian 
dan pengangkatan.

Lalu, Mulyono dari jabatan Direktur 
Logistik dan Infrastruktur.

menggantikan Inarno Djajadi yang habis 
masa jabatan dan terpilih sebagai 
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar 
Modal OJK. 

Brahmantya S. Poerwadi 
menyampaikan bahwa sebagai salah 
satu kewenangan pemegang saham, 
Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS) telah menetapkan susunan 
komisaris dan direksi baru Pertamina.
Dalam Surat Keputusan tersebut, 
pemegang saham juga memberhentikan 
dengan hormat Ego Syahrial dari 
jabatan Komisaris PT Pertamina. 

Diketahui, Iman Rachman terpilih 
sebagai Direktur Utama PT Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2022 sampai 
dengan 2026,  

Adapun, Rida Mulyana, sebelumnya 
bekerja di Kementerian Energi dan 

Terkahir,  Iman Rachman dari jabatan 
Direktur SPPU PT Pertamina. 

Sumber Daya Mineral (KESDM). 
Saat ini, dirinya masih menjabat 
sebagai Sekretaris Jenderal 
Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (KESDM). Sebelum itu,

diantaranya Direktur Utama PT 
Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) 
sebagai lembaga pemeringkat 
perusahaan dan instrumen pasar 
modal yang terpercaya di Indonesia.

Selanjutnya Erry Widiastono, pernah 
menjabat sebagai Direktur Utama PT 
Pertamina International Shipping (PIS) 
pada 13 Juni 2020. 
Dirinya juga pernah menduduki posisi 
sebagai Senior Vice President for 
Shipping PT Pertamina.
Lalu, Atep Salyadi Dariah Saputra, 
pernah menjabat di berbagai posisi 
strategis perusahaan, 

Rida juga pernah menjabat sebagai 
Direktur Jenderal EBTKE dan Direktur 
Jenderal Kelistrikan Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menyusul penutupan operasi, anak 
perusahaan Sea Group itu lantas juga 
menerapkan Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) pada karyawannya di 
beberapa negara, 

Shopee awalnya memiliki wilayah 
operasi bisnis di sejumlah negara di luar 
kawasan Asia Tenggara, 

Bisnis perusahaan marketplace 
kenamaan, Shopee, tampaknya tengah 
mengalami guncangan di sejumlah 
negara. 
Mulanya, Shopee melakukan penutupan 
operasi bisnisnya di sejumlah negara, 
termasuk India dan Perancis.

Untuk lebih lengkapnya, berikut 
KompasTekno rangkumkan kondisi 
bisnis Shopee di sejumlah negara 
sepanjang tahun ini, 
mulai dari penutupan operasi hingga 
PHK karywan.
Tutup operasi bisnis di India, Perancis, 
dan Amerika Latin

termasuk salah satunya yang terbaru 
adalah Indonesia.

Shopee Tutup Operasi Dan PHK Karyawan

Setelah India dan Perancis, penutupan 
operasi bisnis Shopee berlanjut ke 
negara Amerika Latin. 

Di bulan yang sama, Shopee juga 
menghentikan bisnisnya untuk pasar 
India. 

Namun, akhirnya Shopee harus 
menutup operasi bisnisnya di negara-
negara tersebut. 

Alasan penutupan bisnis Shopee di 
India tak begitu jelas pula, hanya 
disebutkan karena terdapat 
“ketidakpastiaan”.

Pada September ini, Shopee resmi 
mengumumkan hengkang dari Chile, 
Meksiko, Kolombia dan Argentina.

Pada Maret 2022, Shopee resmi 
mengumumkan penutupan operasional 
layanan di Perancis. Tak ada alasan 
spesifik yang menyertai keputusan 
tersebut.

seperti India, Perancis, dan negara-
negara di Amerika Latin, termasuk 
Chile, Meksiko, Kolombia, dan 
Argentina.
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PHK karyawan

Menurut Reuters, perusahaan yang 
lekat dengan warna oranye ini bahkan 

Pada Juni lalu, Shopee PHK karyawan 
divisi e-commerce dan pengiriman 
makanan baik di Asia Tenggara 
maupun Amerika Latin.

Menyertai penutupan operasi di 
sejumlah negara tersebut, 
Shopee juga melakukan PHK 
karyawan. 

Sementara di Argentina, Shopee 
memilih menutup operasional layanan 
sepenuhnya. 

Namun, Shopee dikatakan masih akan 
menjalankan operasional lintas negara 
di ketiga negara tersebut.
"Mengingat ketidakpastian ekonomi 
makro yang meningkat saat ini, 
(perusahaan perlu) 

Di Chile, Kolombia, dan Meksiko, 
menurut sumber yang dikutip Reuters, 
Shopee hanya menutup operasional 
lokalnya. 

memfokuskan sumber daya pada 
operasi inti," kata CEO Shopee, Chris 
Feng, dalam sebuah pernyataan yang 
dikutip KompasTekno dari Reuters, 
Selasa (20/9/2022).
Karena alasan itu, perusahaan 
memutuskan untuk menghentikan 
operasional lokalnya dan 
berkonsentrasi pada model 
operasional lintas negara di Meksiko, 
Kolombia, dan Chile.

Sedangkan di Brasil, Shopee masih 
akan mempertahankan bisnisnya 
karena perusahaan terbilang menjadi 
pemain dominan di negara tersebut.

Radynal menjelaskan penyebab Shopee 
PHK karyawan di Indonesia adalah terkait 
kondisi ekonomi global, 

"Kondisi ekonomi global menuntut kami 
untuk lebih cepat beradaptasi serta 
mengevaluasi prioritas bisnis agar bisa 
menjadi lebih efisien. 

membatalkan lusinan lowongan pekerjaan 
dalam dua minggu terakhir. 
Keputusan Shopee PHK karyawan ini 
juga menyasar untuk wilayah operasi 
bisnis di Indonesia.

Untuk karyawannya yang terdampak 
PHK, Shopee Indonesia berkomitmen 
memberikan dukungan materi seperti 
memberikan pesangon sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan dengan 
tambahan satu bulan gaji.

Ini merupakan sebuah keputusan yang 
sangat sulit," kata Radynal melalui 
keterangan resmi kepada KompasTekno 
pada Senin (19/9/2022).

Radynal Nataprawira

Pada 19 September 2022, Shopee 
Indonesia mengonfirmasi telah 
melakukan PHK terhadap sejumlah 
karyawannya, sebagaimana disampaikan 
oleh Head of Public Affairs Shopee 
Indonesia, 

namun tak disebut secara spesifik soal 
berapa jumlah karyawan Shopee yang di-
PHK dan dari divisi mana saja.

Karyawan yang terkena PHK juga masih 
dapat menggunakan fasilitas asuransi 
kesehatan dari Shopee Indonesia hingga 
akhir tahun. Adanya keputusan PHK ini, 
Shopee Indonesia memastikan tidak akan 
mempengaruhi operasional bisnis dan 
layanan di tanah air.

Hubungan baik antara AHY dan Gibran 
berawal dari pertemuan mereka di 

Sejak kurang lebih lima tahun silam, 
mereka berdua sempat beberapa kali 
dipertemukan dalam satu agenda yang 
sama. 

Ketua Umum Partai Demokrat Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) dikenal 
berteman baik dengan putra pertama 
Presiden Joko Widodo (Jokowi), 
yaitu Gibran Rakabuming Raka.

Bukti Beda Level Antara Gibran Dan AHY
Istana Merdeka ketika AHY hendak 
meminta restu peluncuran The 
Yudhoyono Institute kepada Presiden 
Jokowi.

mengaku segera lari menemui bapak 
meminta izin menyediakan suguhan 
spesial untuk AHY.

Mengetahui kabar akan kedatangan AHY 
ke istana, Gibran yang kala itu belum 
menjadi Wali Kota Solo, 

"Saya izin ke Bapak, 

"Pada intinya tokoh-tokoh muda seperti 
Mas Agus ini harus tampil. Indonesia 
harus diisi oleh orang-orang, tokoh 
muda," katanya Gibran.

namun juga pada sektor ekonomi, sosial, 
bisnis maupun politik. 
Dia juga sependapat dengan Jokowi 
bahwa semua pihak harus dapat 
menyesuaikan diri dengan cepat dengan 
adanya perubahan yang begitu cepat 
pula.

"Tentu ini saya yakin bukan jadi 
pertemuan terakhir, 

Mudah-mudahan sukses mas usahanya," 
ucap Agus sambil tersenyum.

Agus pun unjuk bicara tentang 
pertemuannya dengan Jokowi dan 
Gibran. 

"Sangat enak Mas Gibran. 

'Pak ini kan yang datang Mas Agus, 
boleh saya masakin sesuatu enggak?' 
Saya masakin gudeg, bubur lemu. 
Gudeg tapi makannya pakai bubur," tutur 
Gibran kala itu.

Ini pertama kali saya makan gudeg sama 
bubur lemu. 

Menurutnya mereka sempat membahas 
terkait perubahan yang begitu cepat. Tak 
hanya teknologi, 

AHY punya potensi menjadi seorang 
pemimpin muda.

Agus juga berharap pertemuannya 
dengan Jokowi dan Gibran tak berhenti 
sampai hari itu. 

justru yang pertama dan saya sangat 
senang jika terus bersilaturahim, 
berdiskusi, bersahabat dengan siapa 
pun, terutama juga dengan Mas Gibran, 
juga lainnya."

Agus mengatakan bahwa masakan 
suguhan Gibran sangatlah lezat. 

Selang kurang lebih satu tahun dari 
pertemuannya bersama Gibran di Istana 
Merdeka, pada April 2018 mereka 
kembali dipertemukan di salah satu pusat 

Gibran pun sempat menanyakan ke Agus 
tentang rasa makanan yang diracik 
khusus untuknya.

Tidak mau kecolongan, pertemuan 
pertamanya dengan AHY ini 
dimanfaatkan oleh Gibran untuk 
menitipkan pesan khusus kepada Agus. 
Menurut Gibran, 

 Agus mengaku menemui Gibran untuk 
menepati janji, 

perbelanjaan di kawasan Solo.

Dirinya mengaku tak terlalu 
memperhatikan apakah pidato-
pidatonya selama ini sering menyebut 
bapaknya atau tidak.

AHY mengatakan bahwa memulai 
usaha itu cukup dari hal yang paling 
sederhana. 

Baru–baru ini kembali ramai di sosial 
media yang membahas tentang AHY 
dan Gibran. 

"Saya mengapresiasi entrepreneurship 
dari hal yang sederhana, sudah ada 33 
outlet di Indonesia dan sekarang mau 
ekspansi ke luar negeri," ucap Agus.

Salah satu bisnis yang memiliki 
peluang besar di Indonesia adalah 
bisnis kuliner.

Salah satu cuitan di twitter yang 
trending adalah milik jhon Sitorus.

Gibran menanggapi hal tersebut 
dengan santai. 

Ketika diwawancarai media, 

mampir ke usaha yang dikelola oleh 
putra sulung Presiden Jokowi itu.

Dia pun mencontohkan Gibran sebagai 
role model untuk calon–calon 
pengusaha muda.

Dia pun mengajak masyarakat untuk 
mulai membangun jiwa–jiwa 
kewirausahaan. 

beliau enggak pernah sekalipun bawa-
bawa nama bapaknya sebagai modal 
mengalahkan lawan politiknya," 
ungkap Jhon.

"Kita tahu kuliner khas Indonesia yang 
sebetulnya bisa dinikmati oleh 
konsumen luar," pungkasnya.

John meminta AHY untuk belajar 
berpidato kepada Gibran. 

"Mas @AgusYudhoyono coba deh 
belajar sama mas @gibran_tweet. 
Saat kampanye Pilkada Solo, 

Ini hanya sebatas teman dan 
silaturahmi," ungkap Gibran.

Cuitan yang diunggah pada 16 
September 2022 itu berisi, 

Gibran pun mengatakan bahwa 
pertemuannya dengan AHY tidak ada 
kaitannya dengan politik sama sekali. 
"Pertemuan malam ini tidak ada 
berkaitan dengan politik. 
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PHK karyawan

Menurut Reuters, perusahaan yang 
lekat dengan warna oranye ini bahkan 

Pada Juni lalu, Shopee PHK karyawan 
divisi e-commerce dan pengiriman 
makanan baik di Asia Tenggara 
maupun Amerika Latin.

Menyertai penutupan operasi di 
sejumlah negara tersebut, 
Shopee juga melakukan PHK 
karyawan. 

Sementara di Argentina, Shopee 
memilih menutup operasional layanan 
sepenuhnya. 

Namun, Shopee dikatakan masih akan 
menjalankan operasional lintas negara 
di ketiga negara tersebut.
"Mengingat ketidakpastian ekonomi 
makro yang meningkat saat ini, 
(perusahaan perlu) 

Di Chile, Kolombia, dan Meksiko, 
menurut sumber yang dikutip Reuters, 
Shopee hanya menutup operasional 
lokalnya. 

memfokuskan sumber daya pada 
operasi inti," kata CEO Shopee, Chris 
Feng, dalam sebuah pernyataan yang 
dikutip KompasTekno dari Reuters, 
Selasa (20/9/2022).
Karena alasan itu, perusahaan 
memutuskan untuk menghentikan 
operasional lokalnya dan 
berkonsentrasi pada model 
operasional lintas negara di Meksiko, 
Kolombia, dan Chile.

Sedangkan di Brasil, Shopee masih 
akan mempertahankan bisnisnya 
karena perusahaan terbilang menjadi 
pemain dominan di negara tersebut.

Radynal menjelaskan penyebab Shopee 
PHK karyawan di Indonesia adalah terkait 
kondisi ekonomi global, 

"Kondisi ekonomi global menuntut kami 
untuk lebih cepat beradaptasi serta 
mengevaluasi prioritas bisnis agar bisa 
menjadi lebih efisien. 

membatalkan lusinan lowongan pekerjaan 
dalam dua minggu terakhir. 
Keputusan Shopee PHK karyawan ini 
juga menyasar untuk wilayah operasi 
bisnis di Indonesia.

Untuk karyawannya yang terdampak 
PHK, Shopee Indonesia berkomitmen 
memberikan dukungan materi seperti 
memberikan pesangon sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan dengan 
tambahan satu bulan gaji.

Ini merupakan sebuah keputusan yang 
sangat sulit," kata Radynal melalui 
keterangan resmi kepada KompasTekno 
pada Senin (19/9/2022).

Radynal Nataprawira

Pada 19 September 2022, Shopee 
Indonesia mengonfirmasi telah 
melakukan PHK terhadap sejumlah 
karyawannya, sebagaimana disampaikan 
oleh Head of Public Affairs Shopee 
Indonesia, 

namun tak disebut secara spesifik soal 
berapa jumlah karyawan Shopee yang di-
PHK dan dari divisi mana saja.

Karyawan yang terkena PHK juga masih 
dapat menggunakan fasilitas asuransi 
kesehatan dari Shopee Indonesia hingga 
akhir tahun. Adanya keputusan PHK ini, 
Shopee Indonesia memastikan tidak akan 
mempengaruhi operasional bisnis dan 
layanan di tanah air.

Hubungan baik antara AHY dan Gibran 
berawal dari pertemuan mereka di 

Sejak kurang lebih lima tahun silam, 
mereka berdua sempat beberapa kali 
dipertemukan dalam satu agenda yang 
sama. 

Ketua Umum Partai Demokrat Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) dikenal 
berteman baik dengan putra pertama 
Presiden Joko Widodo (Jokowi), 
yaitu Gibran Rakabuming Raka.

Bukti Beda Level Antara Gibran Dan AHY
Istana Merdeka ketika AHY hendak 
meminta restu peluncuran The 
Yudhoyono Institute kepada Presiden 
Jokowi.

mengaku segera lari menemui bapak 
meminta izin menyediakan suguhan 
spesial untuk AHY.

Mengetahui kabar akan kedatangan AHY 
ke istana, Gibran yang kala itu belum 
menjadi Wali Kota Solo, 

"Saya izin ke Bapak, 

"Pada intinya tokoh-tokoh muda seperti 
Mas Agus ini harus tampil. Indonesia 
harus diisi oleh orang-orang, tokoh 
muda," katanya Gibran.

namun juga pada sektor ekonomi, sosial, 
bisnis maupun politik. 
Dia juga sependapat dengan Jokowi 
bahwa semua pihak harus dapat 
menyesuaikan diri dengan cepat dengan 
adanya perubahan yang begitu cepat 
pula.

"Tentu ini saya yakin bukan jadi 
pertemuan terakhir, 

Mudah-mudahan sukses mas usahanya," 
ucap Agus sambil tersenyum.

Agus pun unjuk bicara tentang 
pertemuannya dengan Jokowi dan 
Gibran. 

"Sangat enak Mas Gibran. 

'Pak ini kan yang datang Mas Agus, 
boleh saya masakin sesuatu enggak?' 
Saya masakin gudeg, bubur lemu. 
Gudeg tapi makannya pakai bubur," tutur 
Gibran kala itu.

Ini pertama kali saya makan gudeg sama 
bubur lemu. 

Menurutnya mereka sempat membahas 
terkait perubahan yang begitu cepat. Tak 
hanya teknologi, 

AHY punya potensi menjadi seorang 
pemimpin muda.

Agus juga berharap pertemuannya 
dengan Jokowi dan Gibran tak berhenti 
sampai hari itu. 

justru yang pertama dan saya sangat 
senang jika terus bersilaturahim, 
berdiskusi, bersahabat dengan siapa 
pun, terutama juga dengan Mas Gibran, 
juga lainnya."

Agus mengatakan bahwa masakan 
suguhan Gibran sangatlah lezat. 

Selang kurang lebih satu tahun dari 
pertemuannya bersama Gibran di Istana 
Merdeka, pada April 2018 mereka 
kembali dipertemukan di salah satu pusat 

Gibran pun sempat menanyakan ke Agus 
tentang rasa makanan yang diracik 
khusus untuknya.

Tidak mau kecolongan, pertemuan 
pertamanya dengan AHY ini 
dimanfaatkan oleh Gibran untuk 
menitipkan pesan khusus kepada Agus. 
Menurut Gibran, 

 Agus mengaku menemui Gibran untuk 
menepati janji, 

perbelanjaan di kawasan Solo.

Dirinya mengaku tak terlalu 
memperhatikan apakah pidato-
pidatonya selama ini sering menyebut 
bapaknya atau tidak.

AHY mengatakan bahwa memulai 
usaha itu cukup dari hal yang paling 
sederhana. 

Baru–baru ini kembali ramai di sosial 
media yang membahas tentang AHY 
dan Gibran. 

"Saya mengapresiasi entrepreneurship 
dari hal yang sederhana, sudah ada 33 
outlet di Indonesia dan sekarang mau 
ekspansi ke luar negeri," ucap Agus.

Salah satu bisnis yang memiliki 
peluang besar di Indonesia adalah 
bisnis kuliner.

Salah satu cuitan di twitter yang 
trending adalah milik jhon Sitorus.

Gibran menanggapi hal tersebut 
dengan santai. 

Ketika diwawancarai media, 

mampir ke usaha yang dikelola oleh 
putra sulung Presiden Jokowi itu.

Dia pun mencontohkan Gibran sebagai 
role model untuk calon–calon 
pengusaha muda.

Dia pun mengajak masyarakat untuk 
mulai membangun jiwa–jiwa 
kewirausahaan. 

beliau enggak pernah sekalipun bawa-
bawa nama bapaknya sebagai modal 
mengalahkan lawan politiknya," 
ungkap Jhon.

"Kita tahu kuliner khas Indonesia yang 
sebetulnya bisa dinikmati oleh 
konsumen luar," pungkasnya.

John meminta AHY untuk belajar 
berpidato kepada Gibran. 

"Mas @AgusYudhoyono coba deh 
belajar sama mas @gibran_tweet. 
Saat kampanye Pilkada Solo, 

Ini hanya sebatas teman dan 
silaturahmi," ungkap Gibran.

Cuitan yang diunggah pada 16 
September 2022 itu berisi, 

Gibran pun mengatakan bahwa 
pertemuannya dengan AHY tidak ada 
kaitannya dengan politik sama sekali. 
"Pertemuan malam ini tidak ada 
berkaitan dengan politik. 
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"Nek aku membanggakan diri sendiri. 
Ya tidak tahu, 

dia jelas masih jauh di bawah level 
AHY.

Gibran mengaku hubungannya dengan 
AHY masih terjalin baik meskipun 
sering dibanding–bandingkan dan 
sudah cukup lama tidak berjumpa. 

tanya warga saja menilainya seperti 
apa," tutur Gibran saat ditemui awak 
media pada Senin (19/9).

Dia pun tak mau jika harus 
dibandingkan dengan seniornya. 
Menurut Gibran, 

"Hubungan kita baik banget, lama enggak 
ketemu. Aku i sopo to, aku cuma Wali 
Kota.
 Beliau kan ketua umum (Partai 
Demokrat). Kan beda level, aku di level 
terendah. 

Gibran juga menanggapi tentang perilaku 
masyarakat yang sering membanding-
bandingkan kinerja Jokowi dan SBY. 
"Ya tidak apa-apa to. Malah bagus," 
pungkasnya.

Beliau lebih di atas saya, lebih senior, 
beliau ketua umum, banyak pengalaman," 
ucap Gibran.

AHY mengklaim beberapa peresmian 
tersebut dibangun pada era Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat 
sebagai presiden.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 
menegaskan, semua infrastruktur yang 
dikerjakan pada pemerintah Jokowi 
ada datanya.

Sebelumnya, AHY menyindir Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) yang hanya 
melakukan simbolis gunting pita pada 
peresmian infrastruktur. 

Nanti datanya KSP yang akan rilis," 
pungkasnya.

Dan itu bisa diperbandingkan, supaya 
ini clear," kata Moeldoko di kompleks 
Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 
(19/9).

"Jadi jangan enggak perlu 
membanding-bandingkan seperti itu. 
Ada datanya kok, 

Ketum Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) menyindir Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) yang hanya 
melakukan simbolis gunting pita pada 
peresmian infrastruktur. 

Moeldoko tidak terima proyek era 
Susilo Bambang Yudhoyono dan 
Jokowi dibanding-bandingkan. 

"Semua pekerjaan infrastruktur yang 
dianuiin (dilakukan) presiden, ada 
datanya. 

Dia pun bakal merilis proyek 
infrastruktur yang digagas pada 
pemerintahan Jokowi.

kenapa harus membandingkan. 

"Tetapi kenapa sih kita tidak kemudian 
mengatakan terima kasih telah diletakan 
landasan telah dibangun 70 persen, 

AHY mengklaim pada era SBY banyak 
peresmian infrastruktur yang tidak 
dipublikasi. 

Dia pun menyebut, seharusnya Jokowi 
mengucapkan terima kasih kepada SBY 
karena telah membangun sebuah proyek 
yang dilanjutkan oleh pemerintahan saat 
ini. 

dalam sambutannya di Rapimnas, di JCC, 
Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

80 persen sehingga kami tinggal 10 
persen tinggal gunting pita, terima kasih 

"Direncanakan, dipersiapkan, 
dialokasikan anggarannya dan 

Setahun gunting pita kira-kira masuk akal 
enggak?" kata AHY, 

AHY menilai, hal itu adil dilakukan agar 
anggapan pada era SBY 
tidak peduli terhadap pembangunan 
infrastruktur.

70 persen bahkan tinggal 90 persen 
tinggal gunting pita. 

Bahkan, AHY juga mengklaim banyak 
pula proyek era SBY yang hanya 
dilanjutkan oleh pemerintahan Jokowi dan 
diklaim bahwa itu adalah hasil dari 
pemerintah saat ini.

dimulai dibangun sehingga banyak yang 
tinggal dan sudah 

"Ya kita enggak perlu juga diapresiasi 
tetapi jangan mengatakan, ini kehebatan 
kita, satu tahun gunting pita," 
sambungnya.

Demokrat, terima kasih SBY, begitu 
artinya itu kan fair. Betul? Jangan 
dibilang demokrat enggak peduli 
infrastruktur," tegas AHY.
Salah satu proyek SBY
 yang diresmikan Jokowi adalah 
jembatan Kapuas Tayan pada Selasa 

22 Maret 2016. Jokowi berharap 
selesainya pembangunan jembatan 
sebagai penghubung poros trans-
Kalimantan dan akses perbatasan 
menuju Malaysia membuat aktivitas 
masyarakat setempat menjadi lebih 
efisien.

Moeldoko  : Tak Perlu Dibandingkan

Pertemuan Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto dan 
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 
disebut akan membicarakan politik 
jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 
Keduanya diyakini tidak hanya 
berbincang soal penguatan kerja sama 
antar kementerian.

Keduanya bahkan disebut lahir dari 
partai berlambang beringin tersebut.
"Tentunya pasti akan bicara proses 2024 
ya, terutama kedua pimpinan ini, 
baik Airlangga maupun Prabowo kan 
pernah atau

Kita tahu Prabowo adalah eks Golkar 
dan juga Airlangga adalah kader Golkar. 
Ini saya kira ketemu korelasinya, 
sama-sama kader yang lahir dari rahim 
Golkar," kata Direktur Eksekutif Centre 
for Indonesia Strategic Action (CISA) 
Herry Mendrofa kepada wartawan, 
Jakarta, Selasa, 20 September 2022.
Airlangga dan Prabowo melakukan 
pertemuan empat mata. 

Terlebih, baik Prabowo atau Airlangga 
tercatat punya hubungan dengan Partai 
Golkar. 

Pembahasan yang dilakukan keduanya 
dikabarkan terkait seputar isu global dan 
tantangan yang sedang dihadapi dunia. 
Termasuk, berbagai dinamika 
permasalahan nasional, 

sedang berada di Golkar. 

terutama yang berkaitan dengan isu-isu 
kemandirian ekonomi, ketahanan 
nasional, keamanan, dan perkembangan 
geopolitik dunia.

"Justru saya melihatnya jika misalnya 

Herry menduga pertemuan itu akan 
memunculkan peluang duet antara 
Prabowo dan Airlangga dalam Pilpres 
2024. Menurut dia, kondisi politik saat ini 
lebih cair.

Prabowo Bertemu 4 Mata Dengan Airlangga
ada kemungkinan Prabowo dan 
Airlangga maju bersama-sama dalam 
satu koalisi, itu juga tidak ada yang 
mustahil. 

Dinamika per hari ini pun seperti itu, 
begitu cair," kata dia.
Menurut dia, pertemuan itu juga bisa 
saja mengubah konstelasi politik yang 
telah ada selama ini. 
Golkar berada dalam Koalisi Indonesia 
Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP. 
Sedangkan Gerindra bekerja sama 
dengan PKB. 
Saat ini, kondisi internal KIB juga 
terpengaruh adanya konflik internal di 
tubuh PPP.
"Iya benar, apalagi di KIB kan per hari 
ini belum muncul sosok nama yang 
kuat yang akan diusung. 

Namanya politik. 

Sementara itu, pengamat politik dari 
Citra Institute Yusa Farchan menilai 
pertemuan antara Airlangga dengan 
Prabowo Subianto karena urusan 
sebagai menteri. 

Saling menjajaki

Publik bahkan dinilai akan terus 
disajikan dengan banyak alternatif.

Herry memaparkan kondisi dinamis 
dan penuh kejutan mungkin akan 
berlanjut hingga Pemilu 2024. 

Bisa jadi ke depan di 2024, kita 
diberikan surprise oleh tokoh-tokoh 
politik ini," tegasnya.

Menurut saya juga akan cukup 
menganggu komunikasi politik," kata 
dia.

Terus juga di KIB ada sedikit riak-riak 
yang menggangu dinamika di internal 
koalisi misalnya PPP. 

"Karena selama ini poros-poros itu 
dibentuk, di-framing oleh media dan 
lembaga-lembaga survei. 
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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 kosong di
19th street & Snyder Ave. 
Kamar kosong di 22 st dekat Jackson st 
Ada internet. Call : 267 - 243 - 1893

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

Disewakan  1 kamar depan di street
besar dekat bis 17, 37, 7
Hub : 267 - 263 - 6460

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

King Crab House looking for cook
$14/ hour full time / part time.
Call ask for Emily 215-602-0082

Disewakan 1 kamar di street kecil 
dan Snyder. 
SMS : 267 - 847 - 6996 diatas 6pm

Disewakan kamar di rumah  baru.
Dekat Dorrance street.
Hub : Jillian 215 - 459 - 1847

Dicari untuk kerja di laundry
Broad & Tasker.
Hub : Angel 215 - 778 - 1737

Baik Airlangga dan Prabowo, 

konteksnya ada, 

"Kalau dalam kapasitas mereka 
pembantu presiden wajar kalau 
bertemu karena banyak hal yang harus 
dibicarakan. 

bagaimana membuka peluang 
kemungkinan-kemungkinan, 
karena kemungkinan politik masih 
terbuka lebar, karena masih panjang 
juga medan kandidasi ini," ujar Yusa.

"Kalau pertemuan itu ditarik pada 
wilayah kepentingan politik, 

adalah tokoh utama partai dan sudah 
memiliki tiket maju ke Pilpres 2024. 
Partai Golkar telah memutuskan 
Airlangga sebagai capres Partai Golkar, 
begitu juga Prabowo dari Partai 
Gerindra.

Namun, jika hendak dibawa ke ranah 
politik, pertemuan keduanya adalah 
bentuk komunikasi politik antarcalon 
presiden.

kalaupun dikaitkan dalam konteks 
mereka bagai capres, tentu komunikasi 
politik antarcalon masih berlangsung 
dinamis, dan itu satu sama lain dalam 
konteks saling menjajaki dan 
melengkapi," kata Yusa.

mereka dinilai sudah memiliki koalisi 
masing-masing. 

Kendati begitu, 

"Peluang itu tetap ada, cuma Pak 
Prabowo dan Pak Airlangga kan sama 
sama diberikan mandat untuk sebagai 
capres, bukan cawapres," sebut Yusa.
Begitu juga untuk berkoalisi, 

Golkar bergabung dalam KIB dan 
Gerindra bersama PKB.

dia menilai selalu ada peluang dalam 
dunia politik. "Meski embrio politik koalisi 
sudah terbentuk, namun belum ada yang 
firm, masih terbuka kemungkinan 
merumuskan koalisi lebih pasti lagi, 

Bicara pasangan dan koalisi, 
kata dia, kedua pemimpin ini kecil 
kemungkinan dipasangkan. 

tergantung pada dua variabel satu 
elektabilitas calon dan dukungan parpol," 
kata Yusa.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Disewakan 1 kamar di street kecil 
dan Snyder. 
SMS : 267 - 847 - 6996 diatas 6pm

King Crab House looking for cook
$14/ hour full time / part time.
Call ask for Emily 215-602-0082

Di butuhkan full time cashier.
Located at 1326 Spruce st. 
Monday -  Saturday (45hours)
Hub : Mr. Lee 267 - 242 - 9007

Di sewakan 1 kamar besar dan kecil.
Single $500, double $600.
Fasilitas: queen bed,AC, WIFI, laundry
light cooking.
Call : 929 - 465 - 6441
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"Kalau pertemuan itu ditarik pada 
wilayah kepentingan politik, 

adalah tokoh utama partai dan sudah 
memiliki tiket maju ke Pilpres 2024. 
Partai Golkar telah memutuskan 
Airlangga sebagai capres Partai Golkar, 
begitu juga Prabowo dari Partai 
Gerindra.

Namun, jika hendak dibawa ke ranah 
politik, pertemuan keduanya adalah 
bentuk komunikasi politik antarcalon 
presiden.

kalaupun dikaitkan dalam konteks 
mereka bagai capres, tentu komunikasi 
politik antarcalon masih berlangsung 
dinamis, dan itu satu sama lain dalam 
konteks saling menjajaki dan 
melengkapi," kata Yusa.

mereka dinilai sudah memiliki koalisi 
masing-masing. 

Kendati begitu, 

"Peluang itu tetap ada, cuma Pak 
Prabowo dan Pak Airlangga kan sama 
sama diberikan mandat untuk sebagai 
capres, bukan cawapres," sebut Yusa.
Begitu juga untuk berkoalisi, 

Golkar bergabung dalam KIB dan 
Gerindra bersama PKB.

dia menilai selalu ada peluang dalam 
dunia politik. "Meski embrio politik koalisi 
sudah terbentuk, namun belum ada yang 
firm, masih terbuka kemungkinan 
merumuskan koalisi lebih pasti lagi, 

Bicara pasangan dan koalisi, 
kata dia, kedua pemimpin ini kecil 
kemungkinan dipasangkan. 

tergantung pada dua variabel satu 
elektabilitas calon dan dukungan parpol," 
kata Yusa.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Disewakan 1 kamar di street kecil 
dan Snyder. 
SMS : 267 - 847 - 6996 diatas 6pm

King Crab House looking for cook
$14/ hour full time / part time.
Call ask for Emily 215-602-0082

Di butuhkan full time cashier.
Located at 1326 Spruce st. 
Monday -  Saturday (45hours)
Hub : Mr. Lee 267 - 242 - 9007

Di sewakan 1 kamar besar dan kecil.
Single $500, double $600.
Fasilitas: queen bed,AC, WIFI, laundry
light cooking.
Call : 929 - 465 - 6441


