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dek HP

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

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

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

Disewakan  1 kamar untuk wanita
dekat Gereja Katolik Santo Thomas.
Hub : 267 - 385 - 0529

1 room for rent for 1 people. 
Very convenient with transportation 
Bus G,7,45,47, train NRG. Rent $700
No smooking, no party, no drug. Quiet
Prefer student and working. 
Available 11/10/22  Call 267-780-4647

Disewakan  1 kamar depan di street
besar dekat bis 17, 37, 7
Hub : 267 - 263 - 6450

Disewakan kamar kosong di
19th street & Snyder Ave. 
Kamar kosong di 22 st dekat Jackson st 
Ada internet. Call : 267 - 243 - 1893

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

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

raihan 37,5 persen. 
Elektabilitas Ganjar jauh di atas 
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 
yang mendapat 30,5 persen dan 
Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan dengan 25,2 persen.
Sementara dalam simulasi 10 nama, 
Ganjar juga berada di puncak 
elektablitas dengan memperoleh 
dukungan dari 31,3 persen responden. 
Kemudian pada simulasi 27 nama, 
Ganjar mendapat 28,5 persen.

Margin of error survei ini sebesar 2,82 
persen dengan quality control dari 20 
persen responden.

Responden dipilih melalui metode 
Multistage Random Sampling sebanyak 
total 1220 responden. 

Survei tersebut dilakukan secara tatap 
muka pada 6 - 13 September 2022. Para 
responden merupakan Warga Negara 
Indonesia (WNI) yang sudah memiliki hak 
pilih dalam Pemilu,
 yakni WNI berusia minimal 17 tahun.

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Disewakan  1 kamar untuk wanita
di 17th Morris st.
Hub : 267 - 585 - 0529

 Segera dicari kasir beer
Second Shift

Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601
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X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

267 - 881 - 8899

5x dapat 1 x Gratis

Promosi Paket

5x dapat 

1x gratis

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

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

 * Promosi Paket 5x dapat 1x gratis

( 9:30 pagi )

Team Work Force Staffing Agency

Need Indonesian Guys to work

Call : Terry Napeh
856 - 302 - 2132

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057

Untuk itu Bima berharap komitmen 
seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian 
(PPK) terhadap penuntasan honorer 
dengan adanya pendataan tenaga non-
ASN pada tahun 2022.
Melalui pendataan ini, para Kepala 
Daerah harus mengisi Surat 
Pertanggungjawaban Mutlak (SPJM) 
yang akan berkonsekuensi hukum jika 
data yang disampaikan tidak benar.

“Fokus penyelesaian honorer ini telah 
dilakukan sejak tahun 2005 hingga saat 
ini, namun jumlah yang ada terus 
meningkat bukannya berkurang," 
imbuhnya.

yaitu mereka yang mengikuti tes dan 
sudah lulus serta ada formasinya 
namun tidak pernah diusulkan; dan 
Kelompok 2 

MePAN-RB Kumpulkan Semua 
Bupati untuk Cari Jalan Keluar
Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-
RB), Abdullah Azwar Anas merangkul 
bupati seluruh Indonesia yang 
tergabung dalam Asosiasi Pemerintah 
Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI 
untuk menyatukan persepsi serta 
mencari jalan tengah penyelesaian 
tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) 
seperti pekerja honorer.

Bima menyebutkan bahwa data non-
ASN ini nantinya akan diverifikasi 
dengan kewajiban instansi pemerintah 
untuk melaporkan hasil pendataannya 
kepada publik sehingga masyarakat 
terutama peserta pendataan bisa 
melaporkan jika terjadi ketidaksesuaian 
dalam pendataan non-ASN ini.
Adapun fokus penyelesaian tenaga 
honorer dan tenaga non-ASN ini dibagi 
menjadi dua kelompok, yakni : 
Kelompok 1 

Menteri Anas meminta dengan tegas 
para bupati selaku pejabat pembina 
kepegawaian (PPK) untuk melakukan 
audit terhadap kebenaran data dan 
mengirimkan Surat Pernyataan 
Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) 

yakni dari jumlah pendataan non-ASN 
yang sedang dilakukan saat ini, 
ditambah dengan jumlah data tenaga 
honorer yang ada dalam database 
BKN.

SPTJM itu sebagai bentuk komitmen dan 
bukti yang dapat dipertanggungjawabkan 
oleh bupati bahwa data tenaga non-ASN 
di daerahnya adalah valid dan tak 
berubah. 

Menteri Anas menjelaskan, 

Menteri Anas juga merangkul APKASI, 
Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh 
Indonesia (APPSI), dan Asosiasi 
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia 
(APEKSI).
Kolaborasi bersama memastikan 
keputusan diambil dengan 
memperhitungkan banyak aspek. 
Sebelumnya, Kementerian PANRB telah 
menerbitkan Surat Menteri PANRB No. 
B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 
2022 tentang Pendataan Tenaga Non-
ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Kementerian PAN-RB tidak sendiri dalam 
mengurai masalah ini. 

MenPAN-RB Beri Sinyal Penghapusan 
Honorer 2023 Dibatalkan
Penghapusan tenaga honorer pada 2023 
kini berpotensi dibatalkan. Keputusan ini 
diambil karena adanya keberatan dari 
sejumlah pemerintah daerah (Pemda).

Penyelesaian permasalahan diawali 
dengan melaksanakan pendataan bagi 
tenaga non-ASN, 

kolaborasi pun dilakukan dengan Badan 
Pengawas Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) untuk melakukan pengawasan 
terhadap data yang diajukan pemerintah 
daerah apakah sudah sesuai 
persyaratan.
"Akan ada audit data untuk memastikan 
data tenaga non-ASN yang dikirimkan 
sesuai yang disyaratkan," tegasnya.

kepada BKN.

oleh karenanya Menteri Anas mendorong 
agar pemerintah daerah dapat 
melakukan pengawasan dalam proses 
pendataan.
"Pemerintah memprioritaskan pengadaan 
ASN tahun ini untuk pelayanan dasar, 
yaitu guru dan kesehatan, 
tetapi tidak mengenyampingkan jabatan 
lainnya," ujar Menteri Anas dalam Rapat 
Koordinasi APKASI dan Kementerian 
PANRB tentang Tindak Lanjut 
Penyelesaian Permasalahan Tenaga 
Non-ASN di Lingkungan Pemerintah 
Daerah, di Jakarta, Rabu (21/9).

MenPAN-RB Anas melihat solusi ini 
lebih baik dibandingkan harus membuat 
aturan ketat, 

"Ini solusi, Kira-kira begitu. Kalau tidak 
ada solusi marah semua bupati," ujar 
Azwar, ditulis (15/9).

Dia menjelaskan Pemda masih 
diizinkan untuk mengangkat pegawai 
honorer dengan catatan hanya 
sepanjang masa jabatan kepala 
daerahnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), 
Abdullah Azwar mengatakan telah 
menerima keluhan dari berbagai pihak. 
Untuk mengatasi hal itu, 
pemerintah kata Anas sebetulnya 
sudah memiliki solusi untuk 
memfasilitasi Pemda yang keberatan 
dengan aturan tersebut. 

Anas mengatakan, pihaknya dan BKN 
(Badan Kepegawaian Negara) 

“Akhirnya kucing-kucingan, faktanya 
sudah ditutup, kurang lebih 1,5 juta 
orang, kalau diafrimasi lagi jadi 2.5 juta," 
kata Azwar.

sedang melakukan pendataan dan 
pemetaan tenaga non-ASN untuk 
mengetahui jumlah dan potensi tenaga 
honorer yang ada.

tetapi banyak Pemda yang melanggar 
dan bermain kucing-kucingan 
mengangkat pegawai honorer.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
manajemen Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK) masa transisi 5 
tahun hingga November 2023 status 
tenaga non ASN yang memenuhi syarat 
dapat mengikuti seleksi PNS atau PPPK.

Ganjar Pranowo berpotensi 
mendongkrak elektoral PDIP di Pemilu 
2024 jika partai berlogo banteng itu 
mengusungnya menjadi calon presiden 
(capres). 
Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan 
Maharani dinilai malah berpotensi 
menjadi beban elektoral PDIP 

berdasarkan survei elektabilitas Ganjar 
dalam semua simulasi 3, 10, dan 27 
nama berada di atas angka 20 persen. 
Terlebih, kata Yunarto, 

Survei Charta Politika merilis Gubernur 
Jawa Tengah (Jateng) 

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif 
Charta Politika Indonesia (CPI) Yunarto 
Wijaya usai memaparkan survei 
'Kondisi Sosial Politik dan Peta 
Elektoral Pasca Kenaikan Harga BBM'.
Yunarto menjelaskan, 

apabila diusung menjadi capres 2024.

dalam survei yang sama PDIP berada 
di puncak elektabilitas partai dengan 
perolehan 21,4 persen.
"Artinya Ganjar berpotensi menjadi 
dongkrak dan magnet elektoral dari PDI 
Perjuangan ketika dua variabel orang 
dengan survei tertinggi dan partai 
dengan survei tertinggi ini kemudian 
menjadi satu variabel," kata Yunarto 

Ganjar Akan Dongkrak PDIP di Pilpres 2024

Yunarto mengatakan, keuntungan 
elektoral tersebut tidak akan didapat jika 
PDIP mengusung Puan menjadi capres. 
Yunarto menyebut elektabilitas 

dalam rilis survei, Kamis (22/9).

ini berpotensi menjadi beban elektoral," 
tuturnya.
Namun demikian, Yunarto menjelaskan 
bahwa partai tidak hanya menggunakan 
hasil survei sebagai pertimbangan dalam 
memilih capres yang akan diusung. 
Yunarto menilai, hal itu merupakan 
bagian dari kompleksitas keputusan 
partai.

artinya sosok capres ini yang 
seharusnya logikanya dalam Pemilu 
serentak bisa menjadi dongkrak 
elektoral, 

Sebagai informasi, survei Charta Politika 
Indonesia simulasi tiga nama, Ganjar 
berada di puncak elektabilitas dengan 

Puan masih berada di angka 2 persen, 
sehingga berpotensi menjadi beban 
elektoral PDIP pada Pemilu 2024.

"Tapi balik lagi kompleksitas dari 
pengambilan keputusan partai kan tidak 
hanya melihat apa yang ada di dalam 
hasil survei," katanya.

"Mbak Puan ada di angka sekitar 2 
persen, 
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Dicari Pekerja  

Hub : Jeti Sokay
Telp : 215 - 401 - 5966

BMC Agency

NJ & PA

Hengky : 432 - 305 - 5585

Kremasi Jenazah  

Biografi Tokoh Dunia

Internasional

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

Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum 
Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua 

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

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

Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa 
pada Rabu, 21 September 2022, 
sepakat menjatuhkan sanksi baru ke 
Rusia. Organisasi terbesar di Benua 
Biru tersebut, juga setuju untuk 
menambah pengiriman senjata ke Kyiv 
setelah Presiden Vladimir Putin 
memerintahkan mobilisasi militer parsial 
untuk perang Ukraina.
Sebanyak 27 Menteri Luar Negeri Uni 
Eropa saat ini sedang berada di New 
York untuk menghadiri pertemuan 
tahunan para pemimpin dunia di PBB. 
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa 
Josep Borrell mengatakan 
pengumuman Putin (soal mobilisasi 
militer) menunjukkan kepanikan dan 
keputusasaan.

Setelah diberi pengarahan oleh Menteri 
Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, 
para Menteri Luar Negeri Uni Eropa 
setuju untuk menugaskan tim mereka 
menyiapkan paket sanksi kedelapan 
(untuk Rusia). Borrell mengatakan, 
paket yang akan datang mengincar 
sektor-sektor ekonomi Rusia yang lebih 
relevan dan entitias-entitas lain Moskow 
yang bertanggung jawab atas agresi itu.
Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa 
akan mengadakan pertemuan formal 
berikutnya pada pertengahan Oktober 
2022 atau ketika paket sanksi bakal 
ketuk palu.Mengenai pasokan senjata 
ke Ukraina, Borrell menolak untuk 
memberikan keterangan lebih rincian. 
Kendati demikian, dia yakin akan ada 
dukungan "bulat" dari negara anggota 
Uni Eropa untuk langkah-langkah baru 

"Sudah jelas bahwa Putin berusaha 
menghancurkan Ukraina," kata Borrell 
kepada wartawan setelah pertemuan 
para menteri Uni Eropa, dilansir 
Reuters, Kamis, 22 September 2022.

Sanksi Baru Untuk Rusia Dari Uni Eropa
tersebut.
Sedangkan Menteri Luar Negeri Estonia 
Urmas Reinsalu mengatakan Presiden 
Rusia Vladimir Putin berusaha untuk 
menakut-nakuti dan memecah belah 
Barat, tetapi pernyataan terakhirnya 
adalah "momen yang mengubah 
permainan."

Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu, 
21 September 2022, memerintahkan 
mobilisasi militer untuk perang Ukraina. 
Putin memperingatkan negara-negara 
Barat bahwa dia tidak hanya menggertak 
dan siap menggunakan senjata nuklir 
demi membela Rusia.
"Jika integritas teritorial negara kami 
terancam, kami tanpa ragu akan 
menggunakan semua cara yang tersedia 
untuk melindungi Rusia dan rakyat kami - 
ini bukan gertakan," kata Putin dalam 
pidato yang disiarkan televisi Rusia.

Di tengah spekulasi kemunduran di 
medan perang, 

Meskipun sehari sebelumnya Hongaria 
menolak sanksi yang lebih keras terhadap 
Rusia. 
Adapun peningkatan pasokan senjata ke 
Ukraina menggunakan mekanisme 
pendanaan fasilitas perdamaian Eropa.

Reinsalu mengatakan, pertemuan Menteri 
Luar Negeri Uni Eropa kemarin 
menekankan persatuan. 

Putin menyebut Barat sedang 
merencanakan untuk menghancurkan 
negaranya dengan merujuk pada 
ekspansi NATO menuju perbatasan Rusia. 
Pemimpin Rusia itu menganggap Barat 
sedang melakukan "pemerasan nuklir" 
dengan potensi penggunaan senjata 
tersebut terhadap Moskow. Ia 
menganggap Amerika Serikat, Inggris, 
dan Uni Eropa memaksa Rusia 
melakukan operasi militer di Ukraina.

mengatakan Bermuda akan mengalami 
ombak tinggi, gelombang badai, 
hujan deras dan angin kencang bahkan 
jika Fiona tetap pada jalurnya saat ini 
dan melewati bagian barat pulau. 
Bermuda akan mengalami badai 
terburuk pada Kamis malam, kata 
NHC.
“Mudah-mudahan, inti badai akan tetap 
berada di barat, 

Fiona mengemas angin setinggi 215 
km per jam pada hari Rabu dan 
diperkirakan akan menguat saat 
bergerak ke utara menuju Bermuda, 
meskipun tidak ada perkiraan pukulan 
langsung untuk wilayah Inggris, kata 
Pusat Badai Nasional AS (NHC). 
Fiona bisa mencapai pantai Atlantik 
Kanada pada hari Jumat.
Eric Blake, penjabat kepala cabang 
untuk NHC di Miami, 

tetapi masih bisa berlari ke timur dan 
menghantam Bermuda,” kata Blake, 

Badai Fiona menguat menjadi Kategori 
4 saat menuju Bermuda setelah 
mengukir jalur yang merusak melalui 
Republik Dominika dan Puerto Rico. 
Badai menyebabkan delapan orang 
tewas dan sebagian besar orang 
kehilangan aliran listrik, Rabu malam, 
21 September 2022.

Badai Fiona Hancurkan Puerto Rico

direktur Institut Ilmu Forensik, di meja 
bundar pada hari Selasa. Kematian 
sedang diselidiki.

“Ini akan menjadi masalah besar di 
sana," katanya kepada Reuters, 
mengacu pada jalur Fiona menuju 
provinsi Atlantik Kanada Nova Scotia, 
dan Newfoundland dan Labrador.
Di Puerto Rico, di mana 40% dari 3,3 
juta penduduk pulau itu masih tanpa air 
dan tiga perempatnya kekurangan listrik, 
pihak berwenang mencoba menentukan 
skala kehancuran dan mulai 
membangun kembali.

Fiona mungkin telah menyebabkan 
setidaknya delapan kematian, termasuk 
bayi berusia 4 bulan yang sakit dan 
ibunya berjuang untuk sampai ke rumah 
sakit karena jalan rusakt, kata Dr. Maria 
Conte Miller, 

yang membuat dana federal tersedia 
untuk individu yang terkena dampak 
badai, Gedung Putih mengatakan dalam 
sebuah pernyataan.

seraya menambahkan bahwa Pantai 
Timur AS akan mengalami gelombang 
besar dan arus robek saat badai 
bergerak menuju Kanada.

Presiden AS Joe Biden pada hari Rabu 
menyetujui deklarasi bencana untuk 
Puerto Rico, 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
mencatat telah mengangkat 1.072.092 
honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) sejak 2005 hingga 2013 dengan 

Terlebih, saat ini ada aturan yang 
mengharuskan tenaga honorer dihapus 
mulai November 2023 mendatang. 
Aturan tersebut tertuang dalam Surat 
edaran bernomor 
B/185/M.SM.02.03/2022 itu 
diundangkan pada 31 Mei 2022.

Masalah tenaga kerja honorer di 
instansi pemerintah menjadi salah satu 
pekerjaan rumah (PR) yang harus 
segera diselesaikan. 

namun masih banyak yang tidak lulus 
pada seleksi tersebut," terang Plt. 

metode seleksi.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dikutip 
laman BKN di Jakarta, Kamis (22/9).

"Pada saat itu, seleksi dilakukan sesuai 
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 
di mana pemerintah telah menurunkan 
passing grade sebesar 10 persen, 

Namun menurutnya pengangkatan 
tenaga honorer dengan jumlah sebesar 
itu tidak diiringi dengan komitmen untuk 
berhenti melakukan perekrutan tenaga 
honorer sehingga angkanya justru 
bertambah dari tahun ke tahun.

Nasib Tenaga Honorer Indonesia
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Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

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

Biografi Tokoh Dunia

Tanah Air

Hub : 267 - 235 - 3359 

Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

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

Bukti Lurah Lebih Pintar Dari Gubernur Jakarta

Internasional

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

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

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

"Pada saat penyusunan nota keuangan 
di bulan Juli belum ada kenaikan harga 
BBM, sehingga kebijakan usulan 
kenaikan gaji belum dipertimbangkan," 
tuturnya.

Artinya tahun depan gaji para abdi 
negara ini akan tetap seperti sekarang 
meskipun terjadi kenaikan harga-harga 
di tingkat konsumen akibat kenaikan 
harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 
subsidi.

Rincian Gaji dan Tunjangan PNS

- Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900

- Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

- IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000

- Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500

- IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

- IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400

Mengutip lampiran PP Nomor 15 Tahun 
2019, gaji setiap PNS berbeda-beda 
setiap golongan. Berikut detailnya:

"Memang di usulan RAPBN 2023 tidak 
ada usulan untuk kenaikan gaji ASN," 
kata Staf Ahli Menteri Keuangan 
Bidang Pengeluaran Negara, Made 
Arya Wijaya saat dihubungi 
merdeka.com, Jakarta, Rabu (21/9).
Made menjelaskan penyusunan 
anggaran dilakukan Kementerian 
Keuangan pada bulan Juli lalu. 
Sementara kenaikan harga BBM 
subsidi terjadi pada 3 September lalu. 
Sehingga saat penyusunan nota 
keuangan, pemerintah sama sekali 
tidak membahas usulan gaji para ASN.

Pemerintah tidak mengusulkan 
anggaran untuk kenaikan gaji para 
Aparatur Sipil Negara (ASN) atau 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 .

- IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300

Meski demikian, berapa sebenarnya 
gaji PNS saat ini?

- Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
Golongan I

- IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600

- IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600

Golongan II

Golongan III

- IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

- IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
- IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000
Golongan IV
- IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
- IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
- IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
- IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700

Tunjangan PNS

Disebutkan bahwa PNS yang memiliki 
istri/suami berhak menerima tunjangan 
istri/suami sebesar 5 persen dari gaji 
pokoknya.

Berikut daftar tunjangan yang diterima 
PNS di luar gaji pokok:

Jika suami dan istri sama-sama 
berprofesi sebagai PNS, 

Itu diatur dalam Perpres Nomor 37 Tahun 
2015 di mana tukin tertinggi sebesar 
Rp117.375.000 untuk level jabatan 
struktural Eselon I dengan peringkat 
jabatan 27 dan tunjangan terendahnya 
ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 

Besaran tunjangan anak ditetapkan 2 
persen dari gaji pokok untuk setiap anak, 

3. Tunjangan Anak

2. Tunjangan Suami Istri

maka tunjangan hanya diberikan kepada 
salah satunya, dengan mengacu pada 
gaji pokok paling tinggi di antara 
keduanya.

Besarannya berbeda-beda tergantung 
kelas jabatan maupun instansi tempatnya 
bekerja, baik instansi pusat maupun 
daerah.

1. Tunjangan Kinerja
Tunjangan kinerja (tukin) jadi yang paling 
besar diterima PNS. 

Tunjangan anak PNS juga diatur dalam 
PP Nomor 7 Tahun 1977. 

Tukin tertinggi diperoleh oleh PNS 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
Kementerian Keuangan. 

untuk jabatan pelaksana atau peringkat 
jabatan .

Selain menerima gaji pokok, PNS juga 
menerima sejumlah tunjangan. 

Besaran tunjangan suami-istri diatur 
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
7 Tahun 1977. 

dengan batasan hanya berlaku untuk 
tiga orang anak.

5. Tunjangan Jabatan

Besaran tunjangan makan diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor 32/PMK.02/2018 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2019 yang diterbitkan 
Menteri Keuangan pada tanggal 29 
Maret 2018.

Syarat mendapatkan tunjangan anak 
yakni anak PNS berumur kurang dari 
18 tahun, belum pernah kawin, dan 
tidak memiliki penghasilan sendiri, 
serta menjadi tanggungan PNS.

Pemberian tunjangan jabatan diatur 
dalam Peraturan Presiden (Perpres) 

4. Tunjangan Makan

Tunjangan ini hanya diterima untuk 
PNS yang menduduki posisi tertentu 
dalam jenjang jabatan struktural karir 
PNS. Artinya, tunjangan ini hanya 
diberikan bagi PNS di jenjang eselon.

Golongan PNS III mendapatkan 
tunjangan umum sebesar Rp185.000, 
Golongan PNS II Rp180.000, dan 
Golongan PNS I mendapatkan tunjangan 
umum sebesar Rp175.000. 

Tunjangan umum diatur dalam Perpres 
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan 
Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil. 
Besarannya untuk Golongan PNS IV 
sebesar Rp190.000, 

Tunjangan Umum adalah yang diberikan 
kepada CPNS dan PNS yang tidak 
menerima tunjangan jabatan struktural, 
tunjangan fungsional, atau tunjangan 
yang dipersamakan dengan tunjangan 
jabatan.

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan 
Jabatan Struktural. Besar n terendah 
Rp360.000 per bulan untuk eselon VA, 
lalu Rp490.000 untuk IVB, Rp540.000 
untuk IVAA, Rp1.260.000 untuk IIIA, dan 
tertinggi Rp5.500.000 untuk eselon IA.
6. Tunjangan Umum

Gaji PNS Tak Akan Naik Tahun Depan

 Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra 
Desmond J Mahesa menanggapi nama 
calon presiden yang didorong PKS 
tidak ada nama Ketua Umum Gerindra 
Prabowo Subianto. 

ada nama AHY, berarti kembali ke 
kiprahnya ya kan," ujar Desmond di 
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Selasa (20/9).

Malah menurutnya, 

“Politik kan dinamis, tinggal 

Desmond mengaku tidak ada masalah 
siapapun yang dicalonkan oleh PKS.

"Enggak masalah. Dulu juga PKS 
mendukung SBY, 

Desmond mengingatkan, jangan 
sampai Pemilu cuma jadi ajang 
perebutan kekuasaan semata. 
Siapapun yang maju menjadi calon 
presiden harus berorientasi 
memperbaiki masyarakat.

KS kembali lagi bersama Partai 
Demokrat dan Susilo Bambang 
Yudhoyono seperti sebelumnya. 
Karena munculnya nama putra SBY, 
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY).

Gerindra : Dulu Dukung SBY Kini AHY

Tokoh tersebut memiliki tiga kriteria 
utama, yaitu memiliki karakter nasionalis-
religius, berpeluang besar untuk menang, 
dan menjadi simbol perubahan untuk 
Indonesia yang lebih baik.

Menurutnya, kalau hanya perebutan 
kekuasaan, 

orientasinya hari ini dalam rangka 
memperbaiki masyarakat atau cuma 
perebutan kekuasaan," ujarnya.

"Kalau cuma perebutan kekuasaan setiap 
pemilihan hanya prosedural yang 
akhirnya rakyat selalu dirugikan seperti 
kondisi hari ini," kata wakil ketua Komisi 
III DPR RI ini.
Sebelumnya, PKS munculkan enam 
nama tokoh yang bakal didukung di 
Pemilu 2024. 
Menariknya, dari sederet tokoh tersebut, 
tidak ada nama Ketum Gerindra Prabowo 
Subianto.
Enam tokoh ini muncul setelah dilakukan 
Musyawarah Majelis Syura (MMS) VII di 
Bandung pada 14-15 Agustus 2022.

hanya akan merugikan masyarakat luas.

Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad 
Mabruri mengungkapkan, mereka adalah 
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 DI PABRIK PLASTIK

TELAH MENIPU

saya tidak pernah memberi tahukan 
bahwa Pak Kalan (Agus Khotib) butuh 
uang. 

Dia sebagai penanggung jawab tim 
pemeriksaan BPK Jabar mengaku 
tidak pernah meminta uang baik 
kepada Ade Yasin maupun terdakwa 
Ihsan Ayatullah sebagai Kasubid 
Kasda BPKAD Kabupaten Bogor.

Bahkan Ade pun mengaku tidak 
mengenal Agus Khotib.
"Saya tidak tahu, karena yang tadi 
saya sebutkan kepentingan saya 
hanya di entri dan exit meeting. 
Selebihnya tugas dinas masing-
masing," kata Ade Yasin.

pidana penjara selama tiga tahun 
penjara dan denda sebesar Rp100 
Juta subsider enam bulan kurungan," 
kata dia.

Ade Yasin dituntut tiga tahun penjara 
atas kasus suap yang didakwakan 
pada dirinya. 
Selain itu, termuat pula tuntutan denda 
Rp 100 juta.

"Terkait sekolah, 

Sidang Tuntutan

"Menuntut terdakwa Ade Yasin, 

Ade Yasin yang turut dihadirkan dalam 
persidangan secara langsung, 
mengaku tidak mengetahui adanya 
permintaan biaya sekolah untuk Agus 
Khotib. 

Dia merasa heran, atas tuduhan yang 
dilayangkan kepada dia bahwa telah 
memerintahkan untuk menggenapkan 
uang untuk Agus Khotib.

tersangka auditor BPK, Anthon 
Merdiansyah membantah adanya 
permintaan uang untuk biaya kuliah 
Agus Khotib.

Namun pada persidangan 
sebelumnya, 

Saya tidak pernah ngomong sama 
Ihsan," ungkap Anthon saat menjadi 
saksi Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dalam perkara dugaan suap di 
Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, 
Rabu (24/8).

dengan saya, jadi saya sebut nama ibu 
(Ade Yasin)," kata Ihsan dalam 
persidangan, Senin (5/9).

Dalam sidang yang berlangsung pada 
Senin (12/9), 

Permintaan itu dia sampaikan secara 
daring dari Rutan Perempuan Kelas IIA 
Bandung, saat sidang dengan agenda 
pembacaan nota pembelaan atau pleidoi 
di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa 
Barat.

Anak buah Ade Yasin di lingkungan 
pemerintah Kabupaten Bogor pun 
dituntut hal serupa dengan denda yang 
berbeda. 

Jika keadilan sudah terbuka lebar, 
mengapa saya dituntut bertanggung 
jawab atas perbuatan yang tidak saya 
lakukan?" katanya sambil terisak-isak 
menangis, Senin (19/9).

JPU menyebut total uang suap yang 
didakwakan KPK sebesar Rp1,9 miliar. 
Para Terdakwa juga terbukti melakukan 
tindak pidana sesuai dengan pasal 5 
ayat 1 hurup H UU RI Juncto pasal 5 
ayat 1 Juncto pasal 64 KUHP.

"Terdakwa Ihsan Ayatullah (dituntut) 
penjara tiga tahun dan denda Rp100 
juta subsider enam bulan. 

Dalam persidangan selanjutnya, Ade 
Yasin terisak saat membacakan nota 
pembelaan dan pleidoi. 

Dia berharap majelis hakim objektif 
dalam memberikan putusan.

Ade Yasin Bacakan Pleidoi

Terdakwa Maulana Adam dan Rizki 
Taufiq Hidayat pidana penjara masing-
masing selama dua tahun denda Rp50 
Juta subsider selama dua bulan," ucap 
dia.

"Mereka memberikan uang untuk 
laporan keuangan agar dikondisikan, 
agar laporan keuangan LKPD Bogor 
mencapai WTP dari BPK," ucapnya.

Dia berharap majelis hakim memberikan 
keadilan karena menurutnya, tuduhan 
terhadapnya sebagai menyuap auditor 
BPK tidak terbukti.

"Semuanya clear, tak ada perintah, tak 
ada instruksi dan tak ada pengondisian 
dari saya. 

Apalagi, katanya, dari 39 saksi yang 
dihadirkan jaksa KPK dan
 dua saksi ahli yang memberikan 
keterangan di persidangan menyebut 
Ade Yasin tidak terlibat.
Atas dasar itu, Ade Yasin meminta 
kepada hakim agar membebaskan 

"Saya mengenal beliau dengan baik. 
Kita pernah bersinergi dari 2019 
hingga hari ini, 

dirinya dari segala macam tuduhan, 
dakwaan dan tuntutan.

kecuali hanya ingin meminta keadilan 
bahwa saya tidak pernah melakukan 
perbuatan yang didakwakan kepada 
saya oleh jaksa penuntut umum," 
katanya.

Menurut Rudy Susmanto, Ade Yasin 
merupakan sosok yang berjasa bagi 
Kabupaten Bogor. 

Beliau banyak menebar bibit kebaikan 
dan selama menjabat bupati aktif, 
sudah menyiram bibit kebaikan itu 
sehingga tumbuh kebaikan buat 
masyarakat Kabupaten Bogor," ungkap 
Rudy, Kamis (22/9).

Tanggapan Kolega
Jelang pembacaan vonis Ade Yasin, 
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy 
Susmanto mendoakan yang terbaik. 
Menurutnya, 

"Demi Allah, saya tidak menyimpan 
niat lain, 

bersinergi membangun Kabupaten 
Bogo bersama-sama. 

apapun yang akan diputuskan hakim, 
Ade Yasin dianggapnya telah banyak 
menebar kebaikan di Kabupaten 
Bogor.

Selama memimpin Bumi Tegar 
Beriman mulai 2019, banyak program-
program besutan Ade Yasin telah 
dirasakan masyarakat.

Rudy juga mengajak seluruh elemen 
masyarakat di Kabupaten Bogor untuk 
selalu berpikir positif kepada Ade Yasin. 

Tidak hanya untuk Ade Yasin, 

Sama halnya dengan Rudy yang selalu 
berupaya berpikir positif.

 Kita tetap menjunjung tinggi asas 
praduga tak bersalah, kita serahkan 
sepenuhnya kepada proses hukum yang 
berjalan, keputusan hukum kita hormati 
bersama," lanjut Rudy.
Sementara itu, Plt Bupati Iwan Setiawan 
juga berharap, 
hasil persidangan sesuai dengan 
harapan Ade Yasin dan tim kuasa 
hukumnya.

tapi juga untuk masyarakat Kabupaten 
Bogor. "Intinya, saya sebagai Ketua 
DPRD, mendoakan semoga proses 
persidangan besok, 
putusan pengadilan dapat diberikan 
sebuah keputusan yang terbaik buat 
beliau dan buat masyarakat Kabupaten 
Bogor," tegas Rudy.
"Apapun kata orang, apapun yang 
disampaikan orang, 
saya tetap berpikir hal yang positif 
terhadap Ibu Ade Yasin.

"Kita doakan mudah-mudahan jalannya 
sidang aman, lancar kita doakan 
keinginan Ibu Bupati dikobul harapan dan 
doanya untuk kebaikan kita semua," kata 
Iwan Setiawan.

Rudy pun mendoakan Ade Yasin 
mendapat putusan pengadilan yang 
terbaik. 

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday
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Ferdy Sambo telah terjerat dengan dua 
kasus yakni Pembunuhan Berencana 
Brigadir J dengan Pasal 340 subsider 
Pasal 338 juncto Pasal 55 dan 56

Adapun dalam kasus ini, 

dengan apa yang kita khawatirkan. 
Jadi saya kira sebagai kawan baik 
saya sampaikan begitu juga ya 
Makanya begitu, 
perlu pengawalan. Makanya saya 
bilang ke publik agar bisa dibantu," 
tambahnya.

Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) 
UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke-2 
dan/atau Pasal 233 KUHP jo. Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP.

 KUHP.
Sedangkan kasus obstruction of justice. 
Sambo diduga melanggar Pasal 49 jo. 
Pasal 33 dan/atau 

Di antaranya Kasub Auditor IV Jawa 
Barat 3 Pengendali Teknis Anthon 
Merdiansyah, 

Ade Yasin bersama Maulana Adam, 
Ihsan Ayatullah, Rizki Taufik 
disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 
(1) huruf a atau b atau Pasal 13 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Di sisi lain, KPK juga menetapkan 
empat pegawai Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) 

Sidang putusan kasus suap 
pengurusan audit laporan keuangan 
Pemkab Bogor tahun anggaran 2021 
digelar di Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat.
Kasus ini terungkap setelah Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menetapkan Ade Yasin sebagai 
tersangka pada Kamis (28/4). 

Ketua Tim Audit Interim Kabupaten 
Bogor Arko Mulawan, pemeriksa 
bernama Hendra Nur Rahmatullah 
Karwita dan Gerri Ginajar Trie 
Rahmatullah.

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin 
dijadwalkan akan menjalani sidang 
putusan hari ini, Jumat (23/9). 

Perwakilan Jawa Barat yang menjadi 
tim auditor pemeriksa laporan 
keuangan Pemkab Bogor. 

Ade Yasin menjadi tersangka bersama 
anak buahnya,
Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten 
Bogor Maulana Adam, Kasubdit Kas 
Daerah BPK Ihsan Ayatullah dan PPK 
pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor 
Rizki Taufik.

Menanti Vonis Untuk Ade Yasin

Dalam kegiatan OTT ini, KPK 
mengamankan bukti uang dalam pecahan 
rupiah dengan total Rp1,024 miliar yang 
terdiri dari uang tunai sebesar Rp570 juta. 
Serta uang yang ada pada rekening bank 
dengan jumlah sekitar Rp454 juta.

Ade Yasin sempat menjalani penahanan 
di Rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari 
pertama terhitung sejak tanggal 27 April 
2022 sampai dengan 16 Mei 2022.

Sidang Perdana
Ade Yasin menjalani sidang perdana 
kasus suap pengurusan laporan 
keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 
2021 pada Rabu (13/7). 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

sejak Selasa (26/4) hingga pagi Rabu 
(27/4) pagi ini. Selain Bupati Ade Yasin, 
tim penindakan KPK juga turut 
menangkap pihak BPK Jabar.

Dakwaan terhadapnya dibacakan tim 
jaksa penuntut umum (JPU) 
KPK di Pengadilan Tipikor pada PN 
Bandung. 
Sidang dipimpin ketua hakim Hera 
Kartininsih.

Upaya KPK menggiring Ade Yasin 
mengenakan rompi oranye berawal dari 
operasi tangkap tangan (OTT) di 
Kabupaten Bogor, 

“Rabu (13/7) sesuai penetapan majelis 
hakim diagendakan sidang perdana 

Di antaranya yakni Ihsan Ayatullah, 
Maulana Adam dan Rizki Taufik 
Hidayat.

Didakwa Suap Rp1,9 Miliar

Jaksa menyebut uang yang 
dikumpulkan Ade bersama para anak 
buahnya itu berasal dari sejumlah 
satuan kerja perangkat daerah di 

Menurut jaksa, Ade menyiapkan uang 
untuk suap itu bersama-sama dengan 
anak buahnya di lingkungan Pemkab 
Bogor. 

"Persidangan dilaksanakan di 
pengadilan Tipikor pada PN Bandung," 
kata Ali.

Adapun uang suap yang diberikan itu 
mulai dari Rp10 juta, hingga Rp100 
juta, berdasarkan permintaan pegawai 
KPK tersebut.

Jaksa KPK Budiman Abdul Karib 
mengatakan uang suap itu diberikan 
kepada empat pegawai BPK Jabar. 
"Sehingga dipandang sebagai 
perbuatan berlanjut memberi atau 
menjanjikan sesuatu
yaitu memberikan uang yang 
keseluruhannya berjumlah 
Rp1.935.000.000 kepada pegawai 
negeri atau penyelenggara negara," 
kata Budiman di PN Bandung, Rabu 
(13/7).
Adapun jaksa mendakwa pemberian 
suap itu diberikan secara bertahap 
dalam kurun waktu bulan Oktober 
2021 hingga tahun 2022. 

Ali mengatakan, tim penuntut umum 
pada KPK akan menguraikan 
perbuatan pidana yang dilakukan Ade 
Yasin menyuap Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) 

terdakwa Ade Yasin dan kawan-kawan 
dengan acara pembacaan surat 
dakwaan jaksa KPK," ujar Plt Juru 
Bicara KPK Ali Fikri kala itu.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
pada Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor 
Tahun Anggaran (TA) 2021.

demi Pemkab Bogor mendapatkan 
opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Dalam persidangan perdana, Ade 
Yasin didakwa JPU memberi uang 
suap Rp1,9 miliar untuk meraih 
predikat opini 

Patroli Polisi di Bekasi Berbuah 
Pengungkapan Dua Kilogram Ganja

Dalam perkara tersebut, 

Dalam persidangan lanjutan, Ihsan 
Ayatullah pasang badan dengan 
mengaku mencatut nama Ade Yasin 
untuk memperoleh dana lebih dari 
Sekretaris Dinas PUPR, Maulana Adam 
yang juga menjadi terdakwa.

Lakukan Pelecehan Seksual di KRL, 
Seorang Pria Ditangkap

Ihsan mengungkapkan, auditor BPK 
bernama Hendra meminta uang lebih 
kepada Ihsan, 
dengan dalih biaya sekolah Kepala 
BPK Jawa Barat saat itu, Agus Khotib 
dari semula Rp70 juta menjadi Rp100 
juta.

"Opini WTP merupakan salah satu 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh 
Pemkab Bogor untuk mendapatkan 
Dana Insentif Daerah (DID) yang 
berasal dari APBN," kata jaksa.

"Awalnya, Hendra menyebutkannya 70. 
Kemudian meminta 100 dibuletin. 

Pemkab Bogor.

Jaksa menjelaskan Ade Yasin 
mengarahkan agar LKPD TA 2021 itu 
harus mendapatkan opini WTP seperti 
tahun sebelumnya. 
Pasalnya LKPD TA 2021 itu dinilai 
sangat buruk oleh pegawai BPK dan 
berpotensi disclaimer.

"Antara lain Dinas PUPR, Dinas 
Kesehatan, Dinas Pendidikan, 
BAPPEDA, RSUD Ciawi, RSUD 
Cibinong dan juga dari para kontraktor 
yang mengerjakan proyek-proyek di 
lingkungan Pemkab Bogor," kata dia.

Ade didakwa dengan Pasal 5 Ayat 1 
huruf a dan Pasal 13 UURI Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 
2001 
tentang Perubahan Atas UURI Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 
(1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 
KUHP.
Anak Buah Pasang Badan

BACA JUGA:

Biar Maulana Adam ikut (percaya) 
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bersambung hari Minggu

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Gaji $16, ada overtime

Hub : Claudia Lopez  
     908 - 510 - 6840

Loading 25- 50 pound
di NJ, 35 menit dr Philadelphia

Internasional

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

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

 * Promosi Paket 5x dapat 1x gratis

( 9:30 pagi )

Sekarang
Terima Pengiriman Uang

Lewat MoneyGram

Sosok 'kakak asuh' itu menurut Muradi, 
berupaya agar Ferdy Sambo selaku 
otak pembunuhan Brigadir J mendapat 
vonis ringan terkait perkara tersebut.

"Pertama itu akademi kalau Sambo 
angkatan 94 (angkatan sekolah di 
kepolisian) 

Guru Besar Politik dan Keamanan 
Universitas Padjadjaran, Bandung ini 
menambah, 
dalam karir di korps bhayangkara, 
sosok 'kakak asuh' ini diduga 
membantu kiprah Ferdy Sambo di 
kepolisian.

Penasihat Ahli Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo, 

Menurut Muradi, dugaan sosok 'Kakak 
Asuh' Ferdy Sambo itu masuk ke dalam 
dua keterikatan. 
Pertama perihal akademi dan kedua di 
karir di kepolisian.

dia paling jauh itu (Kakak Asuh) 
angkatan 91-90 lah kira-kira begitu, 90, 
91, 92, 93 kira-kira begitu," kata Muradi 
saat dihubungi, Kamis (22/9).

Muradi mengungkap bahwa 
pengusutan kasus pembunuhan 
Brigadir J alias Nofriansyah Yosua 
Hutabarat sulit dibongkar lantaran 
diduga mendapat tekanan dari 'kakak 
asuh' mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy 
Sambo. 

Beking Karir Ferdy Sambo

"Ada yang aktif dan ada yang 
purnawirawan," ujar dia.

Muradi hanya menyebutkan bahwa 
sosok 'kakak asuh' tersebut anggota 
polisi aktif maupun purnawirawan.

Namun Muradi tidak menyebutkan 
secara gamblang siapa sosok Kakak 
Asuh Ferdy Sambo tersebut. 

"Kemudian yang senior ada yang 
berkaitan biasanya dengan karir. 
Membuka, 
karir (Ferdy Sambo), memberi 
kesempatan dan sebagainya," tambah 
dia.

Sinyal adanya pengaruh 'kakak asuh' 
yang membantu Ferdy Sambo dalam 
berkarir di kepolisian, ungkap Muradi, 

Menebak “Kakak Asuh” Ferdy Sambo

"Semua orang saya katakan lah pak Tito 
sekalipun, 

Karena bintang satu di usia 40-an tahun 
dan bintang dua usia 46-45 jadi saya kira 
ini cepat," kata dia.

Meski pengaruh setiap anggota polisi bisa 
menempati puncak pimpinan ada faktor 
pencapaian prestasi, 
Muradi melihat dalam karir Ferdy Sambo 
hal tersebut tidak berpengaruh.
"Ya memang pengaruh mungkin karena 
ada prestasi. 
Tapi kalau saya membaca profiling FS ini 
kan prestasinya biasa, bukan yang luar 
biasa. 
Maka kemudian, dia termasuk cepat jadi 
bintang dua. 

tidak bisa dipungkiri. 

itukan punya orang yang buka jalan jadi 
pimpinan. 

Dia mengatakan, beking itu sudah 
menjadi rahasia umum menjadi salah satu 
penentu dalam berkarir di Korps 
Bhayangkara.

Bintang satu, bintang dua, sampai bintang 
empat. 
Termasuk Sambo dari bintang satu, 
bintang dua sampai Kadiv Propam nah itu 
kan ada ruang," ujar dia.

Ferdy Sambo diketahui memulai karir di 
kepolisian saat masuk Akademi 
Kepolisian pada tahun 1994. 

Ferdy Sambo mulai dikenal sejak 
menjabat Wadirreskrimum Polda Metro 
Jaya pada 2015. 
Saat itu ia mendampingi Dirreskrimum 
Polda Metro Jaya Krisna Murti, yang saat 
ini menjabat Karomisinter Divhubinter 
Polri.
Kala itu berbagai kasus diungkap dirinya 
bersama Krisna Murti. 

Kemudian pada tahun 2020, Ferdy 
Hal ini pun menjadi viral di media sosial.

Dengan memakai pakaian bertulisan Turn 
Back Crime menjadi kebanggaan Polda 
Metro Jaya kala itu. 

Karir Ferdy Sambo terus meroket di 
kepolisian hingga menjabat Kapolres 
Purbalingga pada tahun 2012 dan 
Kapolres Brebes pada tahun 2013.

"Tahapan pertama, tersangka yang 
bersangkutan. 
Sempat Kapolri maju mundur tuh. 
Kemudian Kapolri dengan teguh 
akhirnya menetapkan dia (Sambo) 
sebagai tersangka. 

"Ternyata dengan berbagai dalih dan 
berbagai skenario salah. 

Nah kedekatan ini lah yang saya kira 
masuk dalam kakak asuh tadi secara 
karir. Ini lah yang saya kira perlu digali 
lebih lanjut," tambah dia.

Yang dalam kasus ini terlihat 
berdampak berbagai kesulitan dan 
rintangan yang dihadapi Polri.

Ternyata skenario yang bersangkutan 
tidak tembak menembak tapi dibunuh 
dari J begitu. 

"Jadi kalau saya kira, ngeliat polanya 
ini 'kakak asuh' ini kemudian berupaya 
FS supaya tidak mendapatkan 
hukuman yang maksimal. 

Oleh sebab itu, Muradi mengatakan 
bahwa hambatan dalam kasus yang 
menyeret Ferdy Sambo ini terjadi di 
dalam lima tahapan, 

Kedua sidang etik, itukan lama 
kemudian tapi di PTDH. 
Kemudian ketiga, ini yang banding tapi 

Intervensi Kasus Ferdy Sambo

Jabatan Ferdy Sambo itu 
dipertahankan Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo sebelum dicopot melalui 
sidang etik akibat tersandung kasus 
pembunuhan Brigadir J.

Di sisi lain, Muradi melihat jika 
pengaruh 'kakak asuh' juga bisa 
dirasakan dalam kasus pembunuhan 
Brigadir J. 

Sambo diangkat Kapolri Jenderal 
Idham Azis sebagai Kadiv Propam 
Polri. 

"Jadi ini bisa karena prestasi, karena 
memang kedekatan. 

Misalnya perdebatan menyelesaikan 
yang bersangkutan kan bisa aja bukti 
adanya 'Kakak Asuh' yang berupaya 
supaya dia tidak ditersangkakan," 
ujarnya.

di mana tiga di antaranya telah berhasil 
dilalui.

Jadi ini saya kira jadi perlu digali lah," 
imbuh dia.

banding kalah kemarin kan," ujar dia.
Tahapan selanjutnya yang harus 
diwaspadai adanya tekanan 'kakak asuh' 
adalah pada kasus yang bakal 
disidangkan nantinya. 
Karena dalam persidangan bisa saja 
baik jaksa penuntut umum (JPU) dan 
Majelis Hakim bisa mendapatkan 
tekanan dari orang yang ada di balik 
Ferdy Sambo.
"Ini yang saya kira harus ada atensi 
publik kalau misalnya yang 

Bukan tanpa alasan, Muradi 
memunculkan pandangannya terkait 
'kakak asuh' dimana sosok mantan 
penasihat Kapolri itu pun telah 
menyampaikan langsung kepada 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

menggiring persepsi publik saya kira ini 
jadi tugas dari media publik supaya 
kasus ini tidak masuk angin," ujarnya.

"Saya kita melalui wa, saya melakukan. 
Kemudian beberapa kali ketemu 
sebelum masuk September saya sudah 
sampaikan juga gitu. 

Nah tahapan berikutnya ada tahapan 
banding, kan banding kalau locus di 
Jakarta selatan. 

Karena ruang ini agak cukup luas, 
manuver kemudian kemungkinan lobby 
jaksa, hakim, 

hingga rampung atau memiliki kekuatan 
hukum tetap.

Dilaporkan ke Kapolri

Makanya beliau (Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit) yakin, kasus ini bisa selesai," 
terangnya.
"Karena yang beliau rasakan sama 

Bisa banding ke PT Jakarta kemudian 
kasasi," kata dia.

'kakak asuh' itu meringankan dari target 
dengan pasal berlapis hukuman 
terberatnya kan hukuman mati ini yang 
harus kita kawal. 

"Kenapa kembali memunculkan isu ini 
supaya mengawal kasus ini ketika 
masuk ke pengadilan umum. 

Alhasil dari seluruh tahapan tersebut, 
Muradi menilai jika diperlukannya 
pengawasan atas kasus yang menyeret 
Ferdy Sambo Cs baik dalam kasus 
pembunuhan berencana maupun 
obstruction of justice 
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Dicari Pekerja
di Pabrik coklat 

30 menit dari Philadelphia 

Claudia : 908 - 510 - 6840

Hub : 
Rudi / Yati : 267 - 728 - 9439

Kondisi ini juga diketahui 
mempengaruhi kepuasan dan mood 
seseorang.

diketahui bahwa tidur antara tujuh 
hingga delapan jam merupakan waktu 
optimal untuk mencegah munculnya 
masalah insulin.

8. Meningkatnya Risiko Diabetes
Selain berat badan yang bertambah, 
risiko diabetes juga mengalami 
peningkatan akibat kamu kurang tidur. 
Berdasar penelitian, 

Kurang tidur bisa menyebabkan 
bertambahnya berat badan seseorang. 
Penelitian menemukan bahwa 
seseorang yang tidur kurang dari lima 
jam semalam bisa mengalami 
bertambahnya berat badan dan 
berisiko obesitas.

7. Berat Badan Bertambah

Kurang tidur bisa membuatmu lebih 
berisiko mengalami kecelakaan di jalan. 

Berdasar sebuah penelitian, kurang tidur 
diketahui bisa menyebabkan masalah 
seperti garis halus di wajah, keriput, 
warna kulit yang tak sama, serta kulit 
menjadi kendur.
Sejumlah masalah kesehatan kulit 
seperti ini bisa muncul akibat kurang 
tidur yang dialami oleh seseorang. 
Pastikan untuk tidur secara cukup setiap 
malam setidaknya antara tujuh hingga 
delapan jam.

Masalah kulit juga bisa muncul akibat 
kurang tidur. 

Hal ini bisa sangat berbahaya dan 
mengancam tak hanya keselamatan 
jiwamu namun juga pada orang lain.

9. Rentan Mengalami Kecelakaan

10. Munculnya Masalah Kulit

Akumulasi dari konsumsi alkohol ini 
bisa berdampak sangat besar pada 
tubuh.

Dampak buruk ini bisa kamu alami 
bahkan dari tegukan pertama.

Minum terlalu banyak alkohol bisa 
menyebabkan aktivasi abnormal 
terhadap enzim pencernaan yang 
diproduksi oleh pankreas. 
Penumpukan enzim ini di tubuh bisa 
menyebabkan peradangan bernama 
pankreatitis. 

Dampak ini kadang tidak dialami hanya 
dalam satu malam atau langsung usai 
meminumnya saja. 

Salah satu minuman yang bisa 
berdampak buruk ke dalam tubuh 
adalah minuman beralkohol. 

Efek seketika dari konsumsi alkohol ini 
mungkin berupa kondisi mabuk. 
Namun efek jangka panjang yang bisa 
ditimbulkan terjada bisa lebih 
berbahaya.

Lebih lanjut, kondisi ini pada jangka 
panjang bisa menyebabkan komplikasi 
serius.
Akumulasi dari dampak alkohol ini bisa 
menghancurkan tubuh serta berbagai 
oragan di dalamnya. 

Dampak ini bakal lebih bahaya pada 
wanita karena mereka menyerap lebih 
banyak alkohol dan membutuhkan waktu 
lama untuk memprosesnya.
Masalah Kadar Gula Darah

Dilansir dari Healthline, berikut sejumlah 
dampak berbahaya alkohol yang bisa 
dialami oleh tubuh.

Pankreas bisa membantu mengatur 
penggunaan insulin tubuh serta respons 
terhadap glukosa. 
Ketika pankreas dan liver tidak bekerja 
dengan tepat, kamu berisiko mengalami 
kadar gula darah rendah atau 
hipoglikemia.
Pankreas yang bermasalah bisa 
mencegah tubuh memproduksi cukup 

Konsumsi alkohol dalam jangka panjang 
bisa menyebabkan proses ini dan 
meningkatkan risiko peradangan dan 
penyakit liver.

Peradangan dan Masalah Gula Darah
Liver merupakan organ yag bisa 
membantu mencerna dan menghilangkan 
substansi berbahaya dari tubuh termasuk 
alkohol. 

Penyakit liver bisa membahayakan 
nyawa dan berujung keracunan serta 
penumpukannya di tubuh. 

Efek Samping Alkohol Pada Tubuh

insulin untuk memanfaatkan gula. Hal 
ini bisa berujung pada munculnya 
hiperglikemia atau kadar gula darah 
terlalu tinggi. 
Kedua kondisi ini bisa terjadi akibat 
konsumsi alkohol ini.
Masalah Saraf
Ketika mengonsumsi alkohol, masalah 
koordinasi dalam sistem saraf bisa 
terjadi.

Walau begitu, efek samping ini mungkin 
terjadi terutama ketika sudah muncul 
masalah kesehatan.

Oleh karena itu, sebaiknya hindari 
konsumsi berlebih alkohol dan hindari 
sebisa mungkin.

serta berbagai dampak lain. 

penilaian terhadap suatu hal serta pada 
jangka panjang bisa menyebabkan 
kerusakan otak secara permanen.

Lebih lanjut, alkohol bisa menyebabkan 
masalah kontrol emosi, ingatan jangka 
pendek, 

Masalah Sistem Pencernaan

seperti kecemasan, mual, tremor, 

Seseorang yang mengonsumsi alkohol 
terlalu banyak juga beresiko mengalami 
kanker. 

Konsumsi alkohol juga bisa 
menyebabkan kesulitan pada otak 
untuk membuat memori jangka 
panjang. 

Kamu juga bisa kesulitan dalam 
menjaga keseimbangan serta 
melakukan berbagai hal lain.

Seseorang yang banyak minum alkohol 
mungkin mengalami kecanduan fisik 
dan emosi pada alkohol.

Konsumsi alkohol bisa menyebabkan 
masalah gas, 

Kecanduan alkohol bisa sangat sulit 
diatasi dan mengancam nyawa.

Masalah sistem pencernaan dengan 
konsumsi alkohol ini tidak terjadi secara 
langsung. 

Hal ini bisa semakin berbahaya ketika 

masalah tekanan darah, detak jantung 
tak teratur, 

Kecanduan

kembung, perut terasa penuh, diare 
atau buang air yang sulit, serta bahkan 
munculnya ambeien. 

Gejala kecanduan alkohol ini bisa 
menimbulkan berbagai dampak 

Konsumsi alkohol bisa berdampak pada 
jantung dan paru-paru. 

Masalah sistem sirkulatori ini juga bisa 
berupa tekanan darah tinggi, 

Hal ini bisa berbahaya ketika konsumsi 
alkohol ini terus-menerus dilakukan.

detak jantung tak beraturan, stroke, 
asalah jantung,
 serta kesulitan menyerap vitamin dan 
mineral yang masuk ke dalam tubuh.

Berdampak pada Imun dan 
Reproduksi
Kesehatan Seksual dan Reproduksi
Seorang pria yang terlalu banyak 
mengonsumsi alkohol cenderung 
lebih bersiiko mengalami disfungsi 
ereksi. Banyak konsumsi alkohol juga 
bisa bisa mencegah produksi hormon 
seksual serta menurunkan libido.
Wanita yang mengonsumsi terlalu 
banyak alkohol bisa berhenti mengalami 
menstruasi yang bisa berdampak 
ketidaksuburan. 

orang tersebut juga merokok.

Seseorang yang merupakan peminum 
berat memiliki risiko lebih tinggi 
mengalami masalah jantung.

Konsumsi pada saat kehamilan bisa 
berdampak bahaya terhadap kelahiran 
prematur, keguguran serta bayi 
meninggal saat dilahirkan.

Masalah Sistem Sirkulatori

Konsumsi alkohol juga bisa 
meningkatkan risiko kanker jenis tertentu 
termasuk mulut, payudara, 
serta usus.

Mengurangi atau bahkan berhenti 
mengonsumsi alkohol merupakan hal 
yang penting dilakukan bagi semua 
orang.

Secara umum, konsumsi alkohol ini 
merupakan hal yang berbahaya bagi 
tubuh. 

Sistem Kekebalan Tubuh
Konsumsi alkohol bisa menurunkan 
sistem kekebalan tubuh. 
Hal ini bisa membuat tubuh menjadi lebih 
kesulitan bagi tubuh untuk melawan 
bakteri dan virus yang masuk ke dalam 
tubuh.
Seseorang yang banyak minum dalam 
jangka panjang cenderung mengalami 
pneumonia dan tuberkulosis dibanding 
orang lain. 
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Ritz Wash & Lube
234 W Oregon Ave. Philadelphia, PA 19148

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

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

- We will train you

Internasional

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

Tidur merupakan salah satu aktivitas 
harian paling penting yang kita lakukan 
dalam sehari. 
Pada saat tidur, tubuh kita beristirahat 
dan memulihkan berbagai hal dalam 
tubuh.

Penelitian bahkan mengungkap adanya 
hubungan saling mempengaruhi antara 

Kondisi ini bisa menyebabkan 
seseorang menjadi lebih rentan sakit.

Sayangnya, padatnya aktivitas yang 
kita miliki kerap membuat tidur menjadi 
sebuah hal yang dikorbankan. 
Kurangnya jam tidur ini terutama tidur di 
bawah enam jam bisa mengakibatkan 
sejumlah dampak buruk bagi tubuh.

Mudah Sakit dan Berdampak Buruk 
bagi Jantung
1. Lebih Mudah Sakit
Kurang tidur bisa menurunkan 
kemampuan dari tubuh untuk melawan 
berbagai macam penyakit. 

Seluruh hal tersebut bisa berujung pada 
terjadinya masalah kesehatan yang 
lebih serius.

Emosi dan nafsu makan yang kita miliki 
juga bisa berantakan akibat kurang 
tidur ini.

Kurang tidur bisa menjadi penyebab 
menurunnya dorongan seksual, 
melemahnya sistem kekebalan tubuh, 
masalah pikiran, serta meningkatnya 
berat badan. 

Adanya sejumlah dampak dari kurang 
tidur ini bisa berujung beragam 
pernyakit seperti kanker, diabetes, 
bahkan masalah lain. 

Berbagai masalah kesehatan, tanpa 
sengaja bisa kamu alami akibat kurang 
tidur. 
Dilansir dari Healthline, berikut 
sejumlah dampak buruk yang bisa 
muncul akibat kurang tidur.

Baik tidur terlalu singkat kurang dari lima 
jam atau tidur terlalu lama yaitu lebih dari 
sembilan jam, 
sama-sama memiliki dampak buruk bagi 
kesehatan jantung. 
Kondisi ini bisa membuatmu rentan 
mengalami masalah jantung koroner atau 
juga masalah stroke.
3. Meningkatnya Risiko Kanker
Bagi pekerja dengan shift malam, 
masalah ini lebih rentan dialami terutama 
ketika mereka tidur kurang dari tujuh jam.

tidur dan sistem kekebalan tubuh.

4. Sulit Berpikir
Kurang tidur bahkan hanya satu malam 
saja bisa menyebabkan masalah kognitif 
yang membuatmu sulit berpikir. 

Pada saat tubuh melawan penyakit yang 
muncul, kamu juga mungkin lebih sulit 
untuk tidur.
2. Masalah Kesehatan Jantung

Penelitian mengungkap bahwa pada pria 
yang kurang tidur secara berturut-turut 
dalam satu minggu mengalami 
penurunan testosteron. 

5. Pelupa

Kurang tidur bisa menurunkan durungan 
seksual yang kamu miliki. 

Pada saat tidur, 

Berdasar penelitian, 

6. Menurunnya Libido

diketahui bahwa mereka yang begadang 
dan kurang tidur lebih mengalami 
masalah dalam memori, membuat 
keputusan, berpikir, memecahkan 
masalah, bereaksi, serta waspada.

Kurang tidur diketahui tak hanya 
membuatmu menjadi pelupa namun juga 
bisa berdampak pada ingatan dan 
kemampuanmu untuk belajar. 

kita akan melakukan proses konsolidasi 
di otak untuk menyimpan ingatan dalam 
jangka panjang.

Dampak Kurang Tidur Bagi Tubuh

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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Wah lagi bener ini, setuju sama pak 
Ade soal ini," celetuk akun @saufana**.

mendapat atensi warganet. Banyak dari 
mereka yang menuliskan beragam 
tanggapan.
"Setuju, nih buzzer aja udah kasih 
sinyal," kata akun @nirmala**.

"Baru kali ini setuju sama bang Aden," 
sahut akun @mery31**.

"Alhamdulillah Bang Armando sudah 
sehat lahir mau pun batin," tutur akun 
@niakurniasih**

“Lagi di jalan yang bener nih sih abang," 
timpal akun @euisrusti**.

 ini misal untuk debat soal kebijakan," 
tanya Rocky di YouTube RGTV 
Channel seperti dilihat, Jumat 
(23/9/2022). 
Rocky telah mengizinkan konten 
tersebut untuk dikutip.

salah satunya terkait penerus Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) di 2024. 

"Kan kita ingin pastikan ada suksesi di 
2024, suksesi itu lewat sistem elektoral, 
tapi ada kecemasan di publik sekarang 
melihat persaingan politik terlalu tajam, 
dan ketajaman itu bukan hanya adu 
konsep tetapi adu ide nggak terlihat 
gitu, kita nggak lihat ada calon 
presiden, 

"Kebanyakan orang pasang spanduk 
baliho tinggi-tinggi kita nggak tahu di 
belakang kepala yang besar di baliho 
ada isinya atau nggak itu, kan itu 
intinya? 
Rakyat merasa kok nggak ada 
percakapan intelektual ya di antara 
pemimpin itu, 

Dalam ngobrol-ngobrol santai itu, Luhut 
sempat bicara soal banyak orang yang 
ingin jadi Presiden.

Rocky Gerung mengundang Menko 
Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk 
bincang-bincang dalam channel 
YouTubenya, 

Perbincangan Rocky dan Luhut itu 
ditayangkan dalam YouTube RGTV 
Channel. Rocky awalnya 
mempertanyakan kepada Luhut terkait 
calon-calon suksesor Jokowi yang 
beredar saat ini belum terlihat punya 
ide atau konsep di 2024.

bahkan dari dalam kabinet, yang 
datang misalnya mengatakan 
‘saya ada ide jadi presiden oleh karena 
itu saya mau minta diundang RGTV’

Luhut lantas menjawab Rocky Gerung 
dengan menyebut banyak orang saat ini 
yang ambisius untuk menjadi Presiden. 
Padahal, kata dia, mengabdi untuk 
negara tidak harus menjadi Presiden.

Pak Luhut rasain nggak itu keadaan itu? 
Agak jujur bikin evaluasi Pak Luhut," 
lanjut Rocky.

“Anda itu terlalu pintar makanya kadang 
menjudge orang. 
Rock gini lah kita sebagai teman ya, 

"Natural aja, saya sebenarnya ada 
beberapa, saya bilang oknum saja, yang 
pengin membuat supaya dirinya hebat, 
yah, saya nggak mau pribadi, 

saya bilang memang kadang-kadang 
semua berpikir pengen jadi pr
esiden, saya berkali-kali bilang 'apa mesti 
jadi preside

Lebih lanjut, Rocky lantas menyinggung 
soal adanya isu Islamophobia hingga 
SARA yang selalu dibawa-bawa dalam 
kepemimpinan Jokowi. 

semua yang di bawah langit ini ada 
waktunya, kita harus kenal itu, 

tapi kita harus mengenali diri kita dulu, 
kenali dirimu, kenali musuhmu,

okay you are done, kita harus tahu itu, 

saya juga sadar itu ada waktu saya juga, 
it's about time juga buat saya, 

n ngabdi itu?' Presiden cuma 1 loh, 
dan itu menurut saya sudah takdir alam 
ini, Tuhan punya mau itu, 
God scenario, jadi kita boleh bersaing, 
dan boleh tadi juga melakukan itu, 

100 kali kau perang 100 kali kau menang, 
tap kadang kita nggak mengenali itu kita 
nggak tanya diri kita," ucapnya.

Luhut pun menyebut memang ada 
beberapa oknum yang sengaja 
membawa isu tersebut agar terlihat 
hebat.

Luhut : Kalau Bukan Orang Jawa Jangan Maksa Jadi PresidenDia lalu mengingatkan bahwa sulit 
untuk mencapai ambisi itu jika bukan 
lah keturunan Jawa.

Ini anu ini antropologi, kalau anda 
bukan orang Jawa, 

jadi saya nggak mau gitu," ujar Luhut.

Kan nggak juga, harus tahu diri juga 
lah, kalau kau bukan orang Jawa 
jangan terus, 

"Ya, Rocky ini aku bilang untuk anda, 
teman-teman pasti banyak yang nonton 
aneh-aneh lah, apa harus jadi Presiden 
saja kau bisa ngabdi? 

Kemudian, Luhut menjawab dengan 
membeberkan lagi soal banyaknya 
orang yang akhirnya berambisi untuk 
jadi Presiden. 

kalau kita pengin terus bahwa kita yang 
paling ngatur semua itu nanti post 
power syndrome, 

pemilihan langsung hari ini, saya nggak 
tahu 25 tahun lagi, udah lupain deh, 

Rocky lalu mengomentari soal power 
yang disinggung Luhut. 

"Ada yang belum punya power tapi 
sudah ada syndromenya?" tanya 
Rocky.

dan faktualitas itu yang kadang kala 
membatalkan ambisi orang untuk jadi 
Presiden," ujar Rocky Gerung.

"Yes, termasuk saya, 

Rocky lalu menanggapi statemen Luhut. 
Dia menegaskan apa yang disampaikan 
Luhut benar secara ilmu antropologi.
"Iya kalau mereka nggak baca, 
iya saya ingetin ada orang yang nggak 
baca, bahwa antropologi kita itu basisnya 
adalah etnis civil, 

nggak usah kita memaksakan diri kita, 
sakit hati, yang bikin sakit hati kita kan 
kita sendiri," tutur Luhut.

Luhut mengamini Rocky. 
Dia juga mengaku mengurungkan 
ambisinya untuk jadi Presiden lantaran 
menjadi minoritas di Indonesia.

kita harus tahu, ngapain saya menyakiti 
hati saya, 

betul saya, saya double minoritas, saya 
sudah Batak Kristen lagi. Jadi saya 
bilang sudah cukup itu, 

istri saya juga bilang 'kamu ngapain sih 
pah?', ya memang nggak mau, 
'syukurlah haleluya' dia bilang, yaudah," 
sebut Luhut.
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Pendampingan di proses pemeriksaan, 
visum, asesmen awal, pengukuran 
psikologis awal dan kebutuhan lainnya," 

"Melalui pelaksanaan teknis P2TP2A 
sudah ada yang melakukan 
pendampingan. 

Jadi langkah kita bicara soal usulan 
revisi dan semacamnya," ujarnya.
Selain itu, KemenPPPA juga 
menjalankan fungsi dalam 
menyediakan kebutuhan layanan. 
Layanan diberikan kepada korban dan 
keempat ABH.

kasus tertentu yang tidak ditahan, tentu 
kebijakan seperti itu kita koordinasikan 
melalui sinkronisasi perumusan 
kebijakan. 

mengkoordinasikan dengan unit layanan 
di daerah. 

tutur Nahar.

KemenPPPA telah mengerahkan Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) 
DKI Jakarta bertemu langsung dengan 
remaja putri berusia 13 tahun tersebut.
"Kami tidak langsung, 

Dalam hal ini UTP DKI Jakarta sudah 
(bertemu dengan korban)," ucapnya.

Terkait pendekatan kepada korban, Nahar 
mengatakan, 

Adapun KemenPPPA melakukan 
pengukuran psikologis awal terhadap 
korban dan empat ABH untuk melihat 
dampak psikologis akibat kejadian 
tersebut.

Kasus Dugaan Suap Direktur 
Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kuntadi 
menjelaskan, 

Kepala Pusat Penerangan Hukum 
(Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut 
Sumedana mengatakan wanita emas 
sempat melakukan perlawanan. 
Hasnaeni yang menggunakan kursi 
roda sempat berteriak histeris menolak 
dimasukkan ke dalam mobil. 
Petugas kejaksaan pun terpaksa 
membopong untuk memasukkannya ke 
dalam mobil. 

sebelum ditetapkan sebagai tersangka, 
malam sebelumnya, 
Hasnaeni mendatangi sebuah rumah 

Setelah pengumuman status tersangka, 
kejaksaan menjemput paksa Hasnaeni 
dari rumah sakit, karena dianggap tak 
kooperatif dalam pemeriksaan. 

"Yang bersangkutan sudah beberapa 
kali dipanggil artinya tidak kooperatif. 
Oleh karena itu penyidik menjemput 
yang bersangkutan," kata Ketut, dikutip 
dari Antara, Jumat (23/9). 

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur 
Utama PT Misi Mulia Metrikal (MMM) 
Hasnaeni yang dikenal dengan julukan 
Wanita Emas sebagai tersangka kasus 
korupsi penyimpangan dan 
penyelewengan dana PT Waskita Beton 
Precast Tbk. 

“Wanita Emas: Ditangkap Karena Korupsi

Advertisement Wanita Emas juga pernah 
mendapat sorotan karena pernah 
membagi-bagikan uang di Tanah Abang, 
Jakarta Pusat pada Desember 2020. 
Wajahnya juga pernah menghiasi 
reklame jalan di Jakarta.

sakit dan meminta untuk dirawat. 

Lalu penyidik juga membawa dokter 
untuk memeriksa kondisi kesehatannya. 
"Kesimpulannya yang bersangkutan 
dalam keadaan sehat dan bisa dihadirkan 
di kejaksaan dan pada hari ini. 

Karena beralasan sakit, kemudian 
penyidik berkonsultasi dengan pihak 
manajemen rumah sakit dan dokter yang 
merawatnya. 

Kejaksaan Agung Kuntadi menetapkan 
dua tersangka baru dalam kasus korupsi 
Waskita, pada Kamis (22/9). 

Kami jemput dari rumah sakit untuk 
diajukan ke kejaksaan untuk menjalani 
proses selanjutnya," kata Kuntadi. 
Hasnaeni pernah diperiksa sebagai saksi 
perkara tersebut pada Rabu (31/8) lalu. 

Kedua tersangka itu yakni Hasnaeni atau 
Wanita Emas yang menjabat Direktur 
Utama PT Misi Mulia Metrikal (MMM), 

Ia dijuluki wanita emas karena mendirikan 
Partai Era Masyarakat Sejahtera atau 
disingkat Partai Emas. 

Ketika itu dia ikut penjaringan calon 
Gubernur DKI di beberapa partai. 

penambahan dua tersangka ini 
berdasarkan hasil pengembangan dari 
penetapan empat tersangka 
sebelumnya. 
Wanita Emas diduga korupsi dana 
Waskita dengan dalih penambahan 
modal. 

dan General Manajer PT Waskita Beton 
Precast (WBP) Kristadi Juli Hardjanto. 
Kuntadi menjelaskan, 

Awalnya dia menawarkan pekerjaan 
kepada PT Waskita Beton Precast 
dengan syarat harus menyetorkan 
sejumlah uang kepada perusahaan 
wanita emas tersebut dengan dalih 
penambahan modal. 
"Adapun nilai pekerjaannya ditawarkan 
Rp 341 miliar," ujarnya. 

Kristadi lalu membuat tagihan 
pembayaran (invoice) pembayaran 
seolah-olah Waskita Beton membeli 
material kepada PT MMM. 

Atas permintaan PT MMM itu, Waskita 
Beton menyanggupinya. 

"Atas tagihan fiktif dari PT MMM maka 
PT WBP menyetorkan uang senilai Rp 
16,844 miliar," kata Kuntadi. 

Mereka yakni Agus Wantoro, Benny 
Prastowo, Agus Prihatmono dan 
Anugriatno. "Jadi kemungkinan 
berkembang (tersangka baru) masih 
memungkinkan semua, bahkan ada 
perkembangan baru dalam waktu dekat 
didalami," kata Kepala Pusat 
Penerangan Hukum Kejaksaan Agung 
Ketut Sumedana menambahkan.

Perkara ini merupakan hasil 
pengembangan dan bagian dari tindak 
pidana korupsi Waskita Beton. 
Kerugian negara dalam kasus dugaan 
korupsi penyimpangan dan atau 
penyelewengan dalam penggunaan dana 
di Waskita Beton ini sebesar Rp 2,5 
triliun. 

kejaksaan telah menetapkan empat 
orang tersangka. 

Kuntadi menyebutkan belakangan 
diketahui uang digunakan untuk 
keperluan pribadi. 

Penanganan perkara ini dikembangkan 
adanya indikasi penerbitan SCF yang 
didasari pada invoice fiktif pada PT 
Waskita Karya kurang lebih Rp 2 triliun. 
Selain Hasneni dan Kristadi, 

Seperti diketahui saat ini sejumlah 
nama seperti Prabowo, 

Secara gamblang Ade Armando 
menyebut jika sosok Puan Maharani 
belum pantas bersaing untuk 
mendapatkan kursi nomor satu di 
Republik Indonesia.

"Kalau tolak ukur adalah kinerja dan 
leadership, 
jelas menurut saya bahwa Puan tidak 
memiliki keduanya," kata Ade Armando 
dikutip dari akun TikTok @unpacking.id.

Di mata Ade Armando sosok 
perempuan yang kini menjabat sebagai 
Ketua DPR RI itu dianggap tidak 
memiliki jiwa kepemimpinan.

Pegiat media sosial Ade Armando turut 
mengomentari bursa calon presiden 
pada Pilpres 2024 mendatang.

Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, 
Erick Thohir, Puan Maharani masuk 
dalam kandidat calon presiden 2024.

Ade Armando : Puan Tak Pantas Jadi Presiden

Ia menyarankan agar Puan Maharani 
legowo untuk menjadi calon wakil 
presiden saja.

Jika Puan Maharani harus tetap dipaksa 
maju di pemilu 2024. 

"Kalau sebagai orang nomor dua 
barangkali masih bisa. 
Tapi kalau pemimpin nomor satu memang 
nggak pernah ada track recordnya dia 
kalau menurut saya," imbuh Ade 
Armando.

"Saya nggak melihat dia memiliki sosok 
leadership. 
Jadi kenapa harus dipaksakan, menurut 
saya bunuh diri kalau PDIP memajukan 
puan sebagai nomor 1. 

Lebih lanjut, ia mengingatkan PDIP untuk 
berhati-hati jika memang nantinya Puan 
Maharani diusung menjadi calon 
presiden.

Paling baik nomor dua," tandasnya.
Pernyataan Ade Armando itu sontak saja 
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Jika kita mundur sedikit ke masa lalu, 
Rusia menginvasi Ukraina dan 
berusaha menambahkan seluruh 
Ukraina ke Rusia,” ujar sang jenderal. 
“Mereka gagal dalam tujuan strategis 
tersebut, 

Saya pikir penting untuk memberikan 
sedikit konteks. 

jadi mereka memperkecil jangkauan 
dari tujuan operasional mereka. 
Bahkan mereka (tujuan) yang tidak 
berjalan dengan baik dikarenakan 
serangan balik dari Ukraina dan isu 
yang telah saya soroti dalam hal 
logistik dan keberlanjutan,” lanjutnya.  

Donbas atau ancaman tentang menyerang 
wilayah.
“Itu tidak mengubah fakta operasional di 
lapangan, yaitu bahwa Ukraina akan terus 
berjuang untuk negara mereka. 

Sementara itu, diketahui Putin telah 
membuat pengumuman tentang mobilisasi 
serta menjadwalkan referendum palsu di 
daerah-daerah yang dikuasai 

Militer Rusia sedang menghadapi 
beberapa tantangan signifikan 
di lapangan dan komunitas internasional 
akan mendukung Ukraina saat mereka 
berjuang untuk mempertahankan negara 
mereka dari invasi,” pungkas Ryder.

Rentang usia para pelaku antara 11-14 
tahun atau masuk kategori praremaja.

ketertarikan ke lawan jenis, dan 
cenderung berperilaku secara 
emosional karena perkembangan otak 
yang belum menyeluruh," kata Gisella 
kepada merdeka.com, Kamis (22/9).

pada usia tersebut anak akan 
mengalami perubahan. Mulai dari 
perubahan fisik, biologis, hingga 
psikologis.

 Nahas ABG putri berusia 13 tahun di 
Cilincing, Jakarta Utara. Dia menjadi 
korban pemerkosaan oleh sekelompok 
orang di Hutan Kota Jakarta Utara.
Mirisnya lagi, keempat pelaku 
pemerkosaan ternyata masih anak di 
bawah umur. 

Psikolog Anak dan Remaja Gisella Tani 
Pratiwi menjelaskan, 

"Anak praremaja atau remaja mulai 
memiliki dorongan seksual, perubahan 
mood, 

Mereka perlahan lepas dari identitas 
sebagai seorang anak dan memasuki 
masa remaja. Sehingga, mau tidak 
mau, mereka harus menciptakan 
identitas baru sebagai remaja.
Gisella menjelaskan, dalam masa 
peralihan yang kritis ini, anak seringkali 
merasa tersesat. Mereka kemudian 

Anak masa tersebut sedang menjalani 
peralihan dari anak-anak menuju 
remaja. 

Miris, Bocah Ingusan Sudah Jadi Pemerkosa
butuh tuntunan serta bimbingan dalam 
mencari jati diri yang hilang. 
Oleh karena itu, perlu orang tua untuk 
memainkan peran sebagai pendamping 
bagi anak agar mereka tidak salah 
menentukan arah.

Dia menambahkan, pemenuhan 
kebutuhan anak akan pendidikan juga 
menjadi langkah tepat untuk mencegah 
perilaku yang menyimpang.

“Keluarga kurang mengawasi dan kurang 
mengajarkan nilai-nilai dan moral. 
Sehingga anak tidak mampu mengontrol 
perilakunya," ujar Endang.

"Jika bimbingan ini absen, maka (anak) 
akan rentan melakukan perilaku seksual 
yang tidak sehat dan bahkan (melalui) 
kekerasan dengan menyerang orang 
lain," ucap Gisella.

Sejumlah faktor membuat anak di bawah 
umur bisa terlibat dalam aksi kekerasan 
seksual. Menurut Endang, salah satu 
paling berpengaruh yaitu faktor keluarga.

"Jika remaja memiliki sarana dan 
kesempatan yang baik untuk 
mengembangkan diri dan 
mengekspresikan diri melalui sarana 
seperti sekolah atau institusi pendidikan 
lain, maka sedikit banyak akan 
mengurangi kemungkinan remaja 
melakukan beragam perilaku yang 
berbahaya," ujar dia.
Penyebab Anak Terlibat Kekerasan 
Seksual

Selain keluarga, faktor memengaruhi 
lainnya yakni kemudahan akses konten 
dewasa di internet,
 serta faktor lingkungan sekitar tempat 
tinggal anak yang buruk.
Pemerkosaan yang terjadi di salah 
satu hutan kota di Cilincing, Jakarta 
Utara ini menjadi pengingat betapa 
penting menanamkan moral bagi 
generasi muda. 

Menurut Devie, ketika anak diberikan 
kebebasan mengakses internet, maka 
anak berhadapan langsung dengan 
beragam konten di dalamnya. Mulai 
dari yang positif hingga negatif, 
termasuk pula konten seksual.

Pengamat Sosial Universitas Indonesia 
Devie Rahmawati mengkritik keras 
kegagalan orang dewasa dalam kasus 
ini.

Polisi menitipkan empat anak yang 
berhadapan dengan hukum (ABH) 
pelaku pemerkosaan ke panti 
rehabilitasi Cipayung, Jakarta Timur.
 Mereka tidak ditahan lantaran masih 
kategori di bawah umur. 
Hal ini sesuai Undang-Undang (UU) 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan 
Pidana Anak. 

Sanksi Anak Pelaku Kekerasan 
Seksual

"Mereka karena setiap hari sudah 
dijejali konten-konten tersebut akan 
melihat sebagai sesuatu yang biasa 
saja. Bahkan mendorong mereka untuk 
melakukan percobaan terhadap apa 
yang mereka tonton. 

Desakan untuk merevisi Undang-
Undang tersebut sempat dilontarkan 
pengacara kondang Hotman Paris 
Hutapea.

"Baik pelaku maupun korban adalah 
anak-anak yang tidak mendapatkan 
kasih sayang secara utuh berupa 
perhatian dan pendampingan yang 
lengkap dalam masa-masa kritis 
remaja," ucap dia ketika berbincang 
dengan merdeka.com.

Pakar Hukum Pidana Universitas 
Parahyangan Agustinus Pohan 

Jadi tidak cukup memberikan tontonan, 
(orang dewasa) harus juga 
memberikan tuntunan," tutupnya.

Prinsip tersebut telah disepakati secara 
internasional melalui Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah 
satu konvensi hak anak.
Polisi, lanjut Pohan, sudah mengikuti 
aturan dengan tidak melakukan 
penahanan terhadap empat ABH 
tersebut. 
Melainkan menitipkan keempatnya ke 
panti rehabilitasi.
"Di bawah 14 tahun tidak dimungkinkan 
untuk pidana penjara. 

berpandangan, sistem peradilan pidana 
anak berlaku saat ini sudah memegang 
prinsip best interest of the child atau 
kepentingan terbaik sang anak. 

Meskipun tidak bisa dihukum pidana 
penjara, keempat ABH dapat diberikan 
pembinaan bersifat rehabilitatif. 

Karena pidana penjara dipandang tidak 
tepat dan bahkan dapat membahayakan 
tumbuh kembang anak," katanya.

Upaya Pemerintah

Koordinasi dilakukan KemenPPPA 
berkaitan dengan sinkronisasi 
perumusan kebijakan mengenai langkah 
pencegahan, penyelesaian administrasi 
perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi 
sosial.

kerja sama orang tua ABH dengan 
Kementerian Sosial dalam melakukan 
pembinaan mampu mengurangi potensi 
anak untuk mengulangi perbuatannya.

Misalnya kewajiban mengikuti pendidikan 
formal atau pelatihan dalam jangka 
waktu tertentu.

Jadi kementerian PPPA melakukan 
koordinasi lintas sektor dengan lembaga 
terkait," kata Deputi Bidang Perlindungan 
Khusus Anak KemenPPPA Nahar kepada 
merdeka.com, Kamis (22/9).

"Ini mungkin terasa ringan, tetapi perlu 
disadari bahwa (pembinaan) ini untuk 
anak yang belum berusia 14 tahun," ujar 
dia.Pohan meyakini, 

"Setiap kali ada pelaku anak dalam 

"Di pasal 94 Undang-undang tersebut 
tentang pentingnya melakukan 
koordinasi. 

Pemerintah telah mengambil langkah 
responsif terkait kasus pemerkosaan 
melibatkan anak di bawah umur ini. 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 94 UU 
Nomor 11 Tahun 2012.
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Amanpour mengatakan tidak ada 
presiden sebelumnya yang mengajukan 
syarat ini saat diwawancarai 

Jurnalis CNN, Christiane Amanpour 
membatalkan wawancara dengan 
Presiden Iran, 

di luar Iran.

Ibrahim Raisi di New York setelah 
diminta memakai jilbab. 

Seorang ajudan Raisi mengatakan 
syarat itu diajukan mengingat situasi di 
Iran saat ini.
Warga Iran turun ke jalan di berbagai 
kota setelah kematian Mahsa Amini 
yang diduga dipukul aparat saat 
ditangkap karena tidak memakai jilbab 
dengan benar. 
Mahsa Amini ditangkap polisi syariat di 
Teheran pada 13 September lalu,
dia meninggal di rumah sakit setelah 
mengalami koma. 
Unjuk rasa telah memasuki hari ketujuh 

CNN Batalkan Wawancara Dengan Presiden Iran

Timnya kemudian membatalkan 
wawancara. 
Amanpour kemudian mengunggah foto 
dirinya tanpa penutup kepala di depan 
sebuah kursi kosong di mana 
seharusnya Presiden Raisi duduk saat 
wawancara berlangsung.

Amanpour mengatakan dia siap 
melakukan wawancara ketika salah satu 
ajudan presiden bersikeras dia harus 
menutup kepalanya.
“Kita ada di New York, di mana tidak ada 
undang-undang atau tradisi terkait 
jilbab," ujarnya di Twitter, dikutip dari 
BBC, Jumat (23/9).
Ajudan Raisi kemudian mengatakan 
wawancara tidak akan berlangsung jika 
dia tidak memakai jilbab dan 
mengatakan itu "soal respek".

di 80 kota dan daerag di seluruh Iran 
dan sedikitnya 17 orang dilaporkan 
tewas.

Rusia Kirim 300 Ribu Tentara Cadangan ke Ukraina

“Dalam model Rusia, orang-orang ini 
adalah mereka yang telah 
menyelesaikan tanggung jawab 
pelayanan dan 

Putin memang telah memanggil 300 
ribu tentara cadangan Rusia untuk 
dikerahkan dalam di Ukraina.

Serangan balasan Ukraina sendiri telah 
berhasil mendorong mundur pasukan 
Rusia dari Kharkiv dan membebaskan 
lebih dari 3 ribu kilometer persegi 
wilayah Ukraina yang sempat diduduki 
oleh Rusia. 

Colin Kahl mengatakan bahwa Rusia 
telah kehilangan antara 50 ribu dan 70 
ribu anggota layanan dalam perangnya 
di Ukraina.

Mobilisasi ini sendiri bukan seperti 
formasi cadangan yang dilakukan oleh 
Amerika Serikat. 

seperti yang dikutip dalam laman 
Eurasia Review, pada Jumat, 23 
September 2022.

“Mobilisasi Putin akan dilakukan 
terutama pada tentara cadangan atau 
anggota militer Rusia yang telah 
pensiun,” ujar Ryder, 

Presiden Rusia Vladimir Putin bisa saja 
untuk memperburuk situasi saat ini. 

 Tidak hanya itu, dirinya juga secara 
tidak langsung mengguncangkan nuklir 
miliknya hingga bergetar.

Pada Agustus lalu, Kepala Kebijakan 
DOD (Department of Defense atau 
Departemen Pertahanan), 

Bagian cadangan di militer Amerika 
Serikat adalah mereka yang sudah 
dilatih dan siap untuk langsung 
bergerak, 
bahkan dalam hitungan jam, hari atau 
waktu, sesuai kebutuhan. 

Juru Bicara Pentagon Brigadir Jenderal 
Pat Ryder mengatakan bahwa 
mobilisasi 300 ribu tentara cadangan 
yang dilakukan oleh 

Aksinya ini dilakukan untuk membalas 
serangan balasan yang dilakukan 
terlebih dulu oleh Ukraina. 

dipanggil untuk kembali ke sana. Pada 
penilaian kami, akan butuh waktu bagi

“Saya tidak melihat percakapan itu 
dipengaruhi oleh situasi (dengan 
mobilisasi). 

“Mobilisasi ini mungkin mengatasi 
masalah tenaga kerja untuk Rusia. 

Sementara itu, tindakan Rusia pada 
perang di Ukraina menunjukkan perintah 
yang buruk dan masalah pengendalian 
serta gangguan logistik sejak invasi 
dimulai pada 24 Februari. 

logistik,

Untuk saat ini, Amerika Serikat dan 
sekutunya akan melanjutkan percakapan 
terbuka dan keras dengan sekutu dari 
Ukraina untuk mengetahui apa yang 
negara mereka butuhkan.

“Jika kalian menghadapi tantangan yang 
signifikan dan belum menyelesaikan 
beberapa isu strategi yang sistemik yang 
membuat kekuatan militer apapun dalam 
skala besar menjadi mampu, 

mempersiapkan dan melengkapi 
pasukan ini,” tambah Ryder.

maka tidak ada hal apapun yang 
menunjukkan hal itu menjadi lebih 
mudah dengan menambahkan lebih 
banyak variabel ke dalam persamaan,” 
lanjut Ryder.

Namun yang masih tidak jelas apakah 
hal itu dapat mengatasi masalah perintah 
dan kontrol secara signifikan, 

 Rusia untuk melatih, 

Masalah-masalah tersebut belum 
dipecahkan dan telah mengambil bagian 
dalam kegagalan dari operasi yang 
dilakukan oleh Rusia untuk mengambil 
ibukota Ukraina yaitu Kyiv pada Maret 
serta ketidakmampuan Rusia untuk 
membuat kemajuan pada wilayah 
Donbas pada April.

 keberlanjutan, dan yang terpenting 
adalah isu moral yang kita lihat dialami 
oleh pasukan Rusia di Ukraina,” ujar 
Ryder.Jika Rusia tidak dapat memimpin, 
mempertahankan dan melengkapi sekitar 
kurang lebih 100 ribu tentara yang 
mereka punya di Ukraina, menambah 
300 ribu tentara lagi ke dalam sana tentu 
saja tidak akan membuat situasi 
membaik.

Direktur Rumah Politik Indonesia 
Fernando Emas mengkritik pernyataan 
Ketua Dewan Pembina Partai 
Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) tentang pemilu 2024 tidak jujur 
dan adil.Menurutnya, tudingan yang 
disampaikan dalam Rakernas Partai 
Demokrat beberapa waktu lalu 
tersebut merupakan pernyataan yang 
tendensius terhadap pemerintahan 
saat ini, serta meragukan 
independensi Komisi Pemilihan Umum 
dan Badan Pengawas Pemilu.
"Semakin menunjukkan bahwa SBY 
bukanlah seorang negarawan 
walaupun pernah menjadi presiden 
selama dua periode dan sampai saat 
ini masih menikmati fasilitas dari 
negara," ujar Fernando.
Dia menilai SBY telah melakukan 
provokasi dan berpotensi memicu 
ketidakpercayaan peserta pemilu 
terhadap pemerintah dan 
penyelenggara pemilu.

"Atau, SBY sadar kalau Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) tidak dilirik oleh partai 
politik lainnya untuk diusung pada pilpres 
2024 sehingga perlu mencari kambing 
hitam atas kembali gagalnya AHY ikut 
pilpres seperti tahun 2019 yang lalu," 
pungkasnya.

"Apakah SBY lupa, kalau para hakim 
agung memutuskan perkara dilakukan 
independen tanpa bisa dipengaruhi oleh 
pihak manapun termasuk oleh 
pemerintah," tambah dia.

Apalagi, tambah dia, SBY sampai 
sekarang masih menikmati fasilitas yang 
masih diberikan negara.

Dia pun curiga SBY ingin menekan 
pemerintah agar hasil kasasi Kongres 
Luar Biasa di Sibolangit tidak berpihak 
pada Moeldoko.

Fernando menyarankan SBY fokus 
menikmati hari tua dan mempercayakan 
urusan politik kepada putra 
kesayangannya, Ketum Partai Demokrat 
Agus Harimurti Yudhoyono.

SBY Masih Menikmati Fasilitas Negara
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Mahkamah Agung dan hal ini akan 
didalami lebih lanjut oleh Tim 
Penyidik,” ujar Firli. Setelah dilakukan 
penyelidikan dan ditemukan alat bukti 
yang kuat, KPK menetapkan status 
perkara ini menjadi penyidikan. KPK 
menyebut Sudrajat Dimyati dijanjikan 
suap Rp 800 juta. Ketika ditanya 
masalah ini Sudrajat Dimyati kaget. Dia 
mengatakan "Saya nggak tahu soal 
itu," kata hakim agung Sudrajat 
Dimyati dengan kaget saat berbincang 
dengan detikcom, Jumat (23/9/2022). 
KPK menyebut uang dari pengacara ke 
Dessy Yustria (staf kepaniteraan) 
sebesar Rp 2,2 miliar. Lalu uang itu 
akan dibagi-bagi ke jaringannya. Salah 
satunya ke asisten hakim agung 
Sudrajat Dimyati, Ely sebesar Rp 100 
juta dan terakhir hakim agung Sudrajat 
Dimyati sebesar Rp 800 juta. "Saya 
nggak tahu apa yang mereka perbuat," 
ujar hakim agung Sudrajat Dimyati lagi. 
Apakah kenal dengan Dessy Yustria? 
"Saya nggak kenal," jawab hakim 
agung Sudrajat Dimyati tegas. "Saya 
kok nggak tahu ya," kata Sudrajat 
Dimyati atas penetapan dirinya 
sebagai tersangka. "Sekarang saya di 
rumah," kata Sudrajat Dimyati. 
Sudrajad ini sebelumnya juga pernah 
diterpa isu miring ketika menjalani 
proses uji kelayakan dan kepatutan (fit 
and proper test) calon hakim agung di 
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) pada 2013 silam. Ketika itu 
Sudrajad masih menjabat sebagai 
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 
Pontianak, Kalimantan Barat. Menurut 
laporan pemberitaan pada saat itu, 
Bahruddin Nashori yang ketika itu 
merupakan anggota Komisi III dari 
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 
masuk ke toilet di sela-sela seleksi 
calon hakim agung. Pada saat yang 
bersamaan Sudrajad juga tengah 
berada di toilet itu. Menurut laporan, 
gerak-gerik keduanya terlihat oleh 
seorang wartawan yang meliput proses 
uji kelayakan dan kepatutan itu dan 
juga berada di dalam toilet. Akan tetapi 
ketika dikonfirmasi, Bahruddin 
membantah menerima sesuatu dari 

Sudrajad saat keduanya bertemu di 
toilet. Bahruddin mengaku hanya ingin 
menanyakan mengenai sejumlah calon 
hakim agung kepada Sudrajad. Setelah 
pertemuan dengan Sudrajad, Bahruddin 
tak tampak di ruang rapat Komisi III. 
Bahkan, ketika uji kelayakan diskors 
untuk istirahat sekitar pukul 13.00 WIB, 
Bahruddin masih belum kembali ke 
ruang rapat tersebut. "Enggak. Saya 
cuma nanya ada berapa calon (hakim 
agung) yang perempuan, dan ada 
berapa calon yang nonkarier," kata 
Bahrudin. Ketua Komisi III DPR yang 
saat itu dijabat Gede Pasek Suardika 
pun mempertanyakan pertemuan antara 
Sudrajad dan Bahruddin yang 
berlangsung di toilet. Pasek 
menekankan, data lengkap mengenai 
calon hakim agung telah dimiliki oleh 
semua anggotanya sehingga 
pertanyaan-pertanyaan standar 
seharusnya telah bisa terjawab dalam 
data tersebut dan seharusnya 
pendalaman dilakukan dalam forum uji 
kelayakan dan kepatutan di ruang rapat 
komisi. Akibat ramainya pemberitaan 
soal dugaan suap itu, Komisi Yudisial 
(KY) lantas memanggil Sudrajad pada 
26 September 2013. Sudrajad 
membantah dia melakukan kesepakatan 
tertentu dengan Bahruddin di dalam 
toilet DPR. Lelaki yang saat itu menjabat 
Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak 
menuturkan kronologi kejadian versinya. 
Menurutnya, saat itu dia hendak buang 
air kecil di toilet seusai menjalani uji 
kepatutan dan kelayakan di Komisi III 
DPR. Tak lama setelah Sudrajad masuk, 
ada seorang pria tua yang masuk ke 
dalam toilet yang sama. Pria itu, kata 
Sudrajad, menanyakan soal hakim karier 
sambil mengeluarkan secarik kertas 
putih. Namun, Sudradjad membantah 
mengenal pria itu. Dia mengaku baru 
tahu pria itu anggota DPR setelah 
ditanyakan soal isi pertemuan di toilet 
oleh para wartawan. Sudradjad 
mengaku bingung dengan maksud dan 
tujuan Baharuddin bertanya kepadanya, 
bukan kepada panitia seleksi yang 
memegang seluruh data. “Jadi saya 
serahkan kepada Tuhan. Apabila mereka 

berniat baik, semoga diberikan pahala 
dan jika niat jahat mohon diampunkan. 
Saya semuanya kembalikan ke Yang 
Mahakuasa,” ungkap Sudrajad. Akibat 
pemberitaan itu, Sudrajad gagal 
menjadi Hakim Agung pada 2013. 
Setahun kemudian, tepatnya pada 18 
September 2014, Komisi III DPR justru 
memillih Sudrajad untuk menjadi Hakim 
Agung Kamar Perdata MA. Selain itu, 
Komisi III DPR juga memilih Wakil 
Ketua Pengadilan Tinggi Agama 
Surabaya Amran Suadi dan Direktur 
Jenderal Badan Peradilan Agama 
Mahkamah Agung Purwosusilo untuk 
mengisi Kamar Agama MA, dan Ketua 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
Medan Is Sudaryono untuk Kamar Tata 
Usaha Negara MA. Ketika disinggung 
alasan memilih Sudrajad sebagai 
Hakim Agung, Wakil Ketua Komisi 
Hukum DPR saat itu, Al Muzammil 
Yusuf, mengatakan tudingan 
penyuapan di toilet tak terbukti. Selain 
itu, Sudrajad juga sudah memberikan 
klarifikasi di hadapan Komisi Yudisial 
dan Badan Kehormatan DPR. 
"Malahan wartawan yang mengaku 
melihat tak datang waktu dimintai 
klarifikasi," kata Muzammil di Gedung 
DPR, Senayan, Jakarta. Ketika berita 
ini diturunkan pengakuan pengacara 
dari koperasi Intidana Yosep Parera 
yang ditetapkan jadi tersangka di kasus 
suap penanganan perkara di 
Mahkamah Agung (MA)  mengatakan 
kepada wartawan bahwa dia 
mengklaim jadi korban sistem. Dia 
menyebut setiap aspek di Indonesia 
memerlukan uang. "Inilah sistem yang 
buruk di negara kita, di mana setiap 
aspek sampai tingkat atas harus 
mengeluarkan uang. Salah satu 
korbannya adalah kita," kata Yosep 
Parera di Gedung KPK, Jalan Kuningan 
Persada, Jakarta Selatan, Jumat 
(23/9/2022). Dia bersama rekan 
pengacaranya Eko Suparno mengaku 
memberikan suap. Uang itu diberikan 
agar Koperasi Simpan Pinjam Intidana 
dinyatakan pailit. "Saya dan Mas Eko 
sebagai lawyer mengakui secara jujur 
menyerahkan uang di Mahkamah 
Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera 

atau bukan," ungkapnya. Yosep 
memastikan dia bakal menyampaikan 
semua keterangan yang diketahuinya. 
Serta, dia mengaku siap menghadapi 
hukuman yang seberatnya. "Intinya kami 
akan buka semua, kami siap menerima 
hukumannya karena itu ketaatan kami. 
Kami merasa moralitas kami sangat 
rendah, kami bersedia dihukum yang 
seberat-beratnya," imbuh Yosep. 
Mengenai kasus MA ini "KPK bersedih 
harus menangkap Hakim Agung," kata 
Ghufron saat dihubungi Kompas.com, 
Kamis (22/9/2022). Ghufron berharap 
penangkapan terhadap aparat hukum ini 
menjadi yang terakhir. Ia mengaku 
prihatin dan menyebut kasus korupsi di 
lembaga peradilan menyedihkan. 
Menurut Ghufron, lembaga peradilan 
semestinya menjadi tonggak keadilan 
bagi bangsa Indonesia. Namun, lembaga 
peradilan itu justru tercemari kasus 
korupsi. "Artinya dunia peradilan dan 
hukum kita yang semestinya berdasar 
bukti tapi masih tercemari uang," kata 
Ghufron. Dia juga sempat mengungkit 
KPK yang sempat menggelar pembinaan 
integritas di lingkungan Mahkamah 
Agung. "Baik kepada hakim dan pejabat 
strukturalnya harapannya tidak ada lagi 
korupsi di MA. KPK berharap ada 
pembenahan yang mendasar jangan 
hanya kucing-kucingan, berhenti sejenak 
ketika ada penangkapan namun kembali 
kambuh setelah agak lama," ungkapnya. 
KPK berharap tak ada lagi korupsi di MA. 
KPK juga berharap ada pembenahan 
mendasar usai kasus OTT ini.
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pengurusan perkara di Mahkamah 
Agung (MA). Wakil ketua KPK Nurul 
Ghufron mengungkapkan, 
penangkapan tersebut terkait dugaan 
korupsi suap dan pungutan tidak sah 
dalam pengurusan perkara di MA. 
“Berkaitan dugaan tindak pidana 
korupsi suap dan pungutan tidak sah 
dalam pengurusan perkara di 
Mahkamah Agung,” sambungnya. 
Ghufron mengatakan, OTT tersebut 
dilakukan di dua wilayah, yakni Jakarta 
dan Semarang. Dalam operasi itu, 
lembaga antirasuah telah 
mengamankan sejumlah orang dan 
uang. Setelah ditunggu akhirnya KPK 
mengumumkan bahwa hakim agung 
berinisial SD atau Sudrajad Dimyati 
sebagai tersangka kasus dugaan suap 
dan pungutan liar terkait pengurusan 
perkara di Mahkamah Agung (MA). 
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, 
pihaknya telah mengantongi alat bukti 
yang cukup untuk menaikkan perkara 
ini ke tingkat penyidikan. Firli Bahuri 
meminta Hakim Agung pada Mahkamah 
Agung (MA) Sudrajad Dimyati agar 
datang ke Gedung Merah Putih. 
Adapun KPK telah menetapkan 
Sudrajad dan 9 orang lainnya, termasuk 
pegawai negeri sipil (PNS) di MA 
sebagai tersangka suap terkait 
pengurusan perkara di lembaga 
peradilan tinggi tersebut. Karena 
perbuatannya, KPK menyangka 
Dimyati, Desi, Elly, Muhajir, Redi, dan 
Albasri dengan Pasal 12 huruf a atau 
Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 31 
Tahun 199 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. 
Sedangkan untuk Heryanto, Yosep, 
Eko, Heryanto dan Ivan melanggar 
Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b 
atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah 

- Heryanto Tanaka, Swasta/Debitur 
Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)

Sementara ini empat tersangka yang 
belum ditahan adalah Sudrajad, Redi, 
Ivan, dan Heryanto. Dan enam tersangka 
lainnya ditahan di rumah tahanan (Rutan) 
KPK Gedung Merah Putih, Polres Metro 
Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. 
Kronologinya KPK menggelar operasi 
tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan 
Semarang terkait pengurusan perkara di 

- Ivan Dwi Kusuma Sujanto, 
Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam 
ID (Intidana)

- Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan 
Mahkamah Agung

- Redi, PNS Mahkamah Agung
- Albasri, PNS Mahkamah Agung

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam 
konferensi pers penahanan yang 
dilakukan pada Jumat (23/9/2022), 
lembaga antirasuah itu baru menahan 
enam orang. Sementara, empat orang 
lainnya, termasuk Sudrajad belum 
ditahan. “Sekarang ada enam tersangka 
yang sudah kita amankan dan langsung 
kita tahan. Empatnya kita perintahkan 
sebagaimana undang-undang, mereka 
bisa hadir,” kata Firli dalam konferensi 
pers. Firli meminta empat tersangka yang 
belum ditahan, termasuk Sudrajad, agar 
bersikap kooperatif memenuhi panggilan 
penyidik. Firli menyatakan, pihaknya akan 
memburu hingga menangkap para 
tersangka yang mangkir. “Pasti kalau tidak 
(kooperatif) kita akan melakukan 
pencarian dan kita akan melakukan 
penangkapan,” ujarnya. Adapun 10 
tersangka terkait suap ini adalah 
Sebagai Penerima:

- Elly Tri Pangestu, Hakim 
Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah 
Agung

- Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan 
Mahkamah Agung

Sebagai Pemberi:

- Sudrajad Dimyati, Hakim Agung pada 
Mahkamah Agung

- Eko Suparno, Pengacara
- Yosep Parera, Pengacara

MA. Dalam giat itu, KPK 
mengamankan 8 orang dan sejumlah 
uang dalam pecahan dollar Singapura. 
“Jumlah uang yang berhasil 
diamankan sebesar SGD 205.000 dan 
Rp 50 juta,” kata Firli Bahuri, Jumat 
(23/9/2022). Firli mengatakan, 
penangkapan itu bermula saat KPK 
mendapatkan informasi mengenai 
dugaan penyerahan sejumlah uang 
kepada hakim MA atau pihak yang 
mewakilinya. Suap diberikan terkait 
penanganan perkara perdata koperasi 
simpan pinjam Intidana. Menurut Firli, 
pada Rabu 21 September 2022, 
pihaknya menerima informasi bahwa 
pengacara bernama Eko Suparno 
selaku kuasa hukum Intidana akan 
menyerahkan uang kepada Desy 
Yustria, seorang PNS pada 
Kepaniteraan MA. Firli menyebut 
dugaan suap bermula saat gugatan 
perdata dan pidana terkait aktivitas 
koperasi Intidana bergulir di 
Pengadilan Negeri (PN) Semarang. 
Dalam perkara itu, Intidana 
memberikan kuasa kepada dua 
pengacara, Yosep Parera dan Eko 
Suparno. Namun, mereka tidak puas 
dengan keputusan PN Semarang dan 
Pengadilan Tinggi setempat. 
“Sehingga melanjutkan upaya hukum 
berikutnya di tingkat kasasi pada 
Mahkamah Agung,” kata Firli. Pada 
2022, Debitur Koperasi Simpan Pinjam 
Intidana Heryanto Tanaka dan Ivan 
Dwi Kusuma Sujanto mengajukan 
kasasi ke MA. Koperasi ini masih 
memberikan kuasanya kepada Eko 
dan Yosep. Kedua pengacara tersebut 
kemudian diduga melakukan 
pertemuan dan menjalin komunikasi 
dengan beberapa pegawai 
Kepaniteraan Mahkamah Agung. 
Pihak-pihak tersebut dinilai bisa 
menjadi perantara dengan Sudrajad 
yang nantinya diharapkan bisa 
mengondisikan putusan sesuai 
dengan keinginan Yosep Parera dan 
Eko Suparno. Menurut Firli, pihak 
yang melakukan kesepakatan dan 
bersedia membantu Yosep dan 
Suparno adalah Desi Yustria dengan 
memberikan sejumlah uang. Desi 

kemudian mengajak Hakim 
Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah 
Agung Elly Tri Pangestu dan PNS pada 
Kepaniteraan Mahkamah Agung Muhajir 
Habibie. Mereka ikut serta menjadi 
perantara menyerahkan uang ke Majelis 
Hakim. KPK menduga, Desi, Muhajir dan 
Elly menjadi tangan panjang Sudrajad 
Dimyati dan beberapa pihak di 
Mahkamah Agung guna menerima suap 
dari orang-orang yang berperkara di MA. 
Adapun penyerahan uang dilakukan di 
salah satu hotel di Bekasi, Jawa Barat, 
pukul 16.00 WIB. Pada Kamis, 
(22/9/2022) pukul 01.00 WIB dini hari 
KPK kemudian bergerak dan menangkap 
Desy di rumahnya. “Beserta uang tunai 
sejumlah sekitar 205.000 Dolar 
Singapura,” kata Firli. Di tempat lain, Tim 
KPK juga bergerak mencari dan 
menangkap Eko Suparno dan Yosep 
Parera selaku kuasa hukum Intidana di 
Semarang, Jawa Tengah. Setelah itu, 
para terduga pelaku berikut barang bukti 
yang diamankan dibawa ke Gedung 
Merah Putih KPK untuk dimintai 
keterangan. Kemudian, seorang PNS di 
MA bernama Albasri mendatangi gedung 
KPK guna menyerahkan uang sebesar 
Rp 50 juta. “Terkait sumber dana yang 
diberikan Yosep Parera dan Eko 
Suparno pada Majelis Hakim berasal dari 
Heryanto dan Ivan,” kata Firli. Yosep dan 
Eko diduga memberikan uang sebesar 
202.000 dolar Singapura atau sekitar Rp 
2,2 miliar. Desi kemudian membagi-
bagikan uang tersebut untuk sejumlah 
pihak yang terlibat dalam perkara ini. 
Desi disebut menerima Rp 250 juta, 
Muhajir Habibie Rp 850 juta, dan Elly 
sebesar Rp 100 juta. “Sudrajad Dimyati 
menerima sekitar sejumlah Rp 800 juta 
yang penerimaannya melalui Elly,” tutur 
Firli. Menurut Firli, Yosep dan Eko 
berharap suap yang telah pihaknya 
bayarkan bisa membuat Majelis Hakim 
MA mengabulkan putusan kasasi yang 
menayatakan koperasi simpan pinjam 
Intidana pailit. Jadi saat operasi tangkap 
tangan (OTT), KPK mengamankan uang 
205.000 dolar Singapura dan Rp 50 juta. 
“KPK menduga Desi dan kawan-kawan 
juga menerima pemberian lain dari 
pihak-pihak yang berperkara di 
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KPK melakukan operasi tangkap 
tangan (OTT) terhadap hakim agung. 
Hal ini merupakan sejarah baru bagi 
KPK, karena belum 
pernah ada hakim 
agung yang terjaring 
OTT. KPK memang 
pernah melakukan 
OTT. Namun saat itu 
yang terjaring OTT 
adalah hakim 
konstitusi. Mereka 
adalah hakim 
Mahkamah Konstitusi 
Patrialis Akbar dan 
Ketua Mahkamah 
Konstitusi Akil 
Mochtar (AM). 
Patrialis Akbar terjerat 
kasus suap judicial 
review di MK. Sedangkan Akil Mochtar 
terjerat kasus suap dan gratifikasi 
terkait penanganan belasan sengketa 
pilkada di MK. Sedangkan untuk MA, 

yang pernah terjerat kasus di KPK adalah 
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung 
Nurhadi. Nurhadi saat itu terjerat kasus 

suap sejumlah Rp45,726 
miliar dari Direktur Utama PT 
Multicon Indrajaya Terminal 
(MIT). Selain Nurhadi, KPK 
pernah menangkap Pejabat 
Mahkamah Agung (MA) Andri 
Tristianto. Andri saat itu 
terjerat kasus suap dagang 
perkara. Namun keduanya 
bukan hakim agung. Maka 
baru kali ini KPK melakukan 
OTT terhadap hakim agung. 
KPK pun mencetak sejarah 
baru. Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) membenarkan 
telah melakukan operasi 
tangkap tangan (OTT) 

terhadap hakim agung. Sebelumnya, KPK 
menyatakan telah menangkap sejumlah 
orang di Jakarta dan Semarang terkait 

KPK Tangkap Hakim Agung
Sudrajat Dimyati
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