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"The Queen died peacefully at 
Balmoral this afternoon". Sebuah tweet 
dari Istana Buckingham pada pukul 
18.30 GMT itu pun seketika menyentak 
dunia. Dalam waktu cepat, hampir 
semua media ternama dunia pun 
menampilkan 'breaking news' dengan 
nada senada: Ratu Elizabeth II Telah 
Wafat. Beliau meninggalkan empat 
anak, delapan orang cucu, dan 12 
buyut.
Duka cita mendalam pun merebak ke 
seluruh wilayah Britania Raya dan 
negara-negara anggota 
Persemakmuran Inggris. 

Adalah kantor Perdana Menteri Inggris di 
Downing Street No. 10 yang pertama kali 
menerima berita duka itu sebelum 
diumumkan ke publik. PM Liz Truss, yang 
baru dilantik sebagai Perdana Menteri 
Inggris pada tanggal 6 September lalu, 
mendapat kabar menyedihkan itu dari 
Sekretaris Kabinet pada pukul 16.30 
waktu Inggris.
Ratu Elizabeth II meninggal dunia di 
Kastel Balmoral, salah satu kediamannya 
yang terletak sekitar 80 km dari kota 
Abeerden, Skotlandia. Ratu 
menghabiskan hari-hari terakhirnya di 
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Ratu Victoria menulis bahwa Kastil 
Balmoral dapat membuat seseorang 
melupakan dunia dan kekacauannya 
yang menyedihkan.
Dia juga menulis bahwa di Kastil 
Balmoral, "semua tampak menghirup 
kebebasan dan kedamaian,"Ratu 
Elizabeth dan Duke of Edinburgh 
selama liburan musim panas 
tradisional mereka sering 
menghabiskan waktu di Kastil 
Balmoral. Pangeran Charles bersama 
Pangeran William dan Pangeran Harry 
juga sering mengunjungi Sungai Dee 
di Kastil Balmoral. Mereka pernah 
terpotret bersama pada 1997.Kastil ini 
memang layak jadi tempat pelarian 
yang damai bagi anggota keluarga 
kerajaan. Terletak di tepi Sungai Dee, 
pekarangannya menampilkan 
pemandangan yang indah, dan ada 
pula perkebunan yang luas berisi 
rumah pertanian hingga peternakan 
sapi perah.Dalam sebuah film 
dokumenter, Putri Eugenie 
mengatakan Ratu Elizabeth sering 
piknik dan membawa anjingnya jalan-
jalan di sini. Ia juga berujar Ratu 
Elizabeth terlihat paling bahagia saat 
berada di Kaltil Balmoral.Diturunkan 
dari raja-raja Stuart dan aristokrasi 
Skotlandia, akar Elizabeth di negara ini 
sangat dalam. Pasalnya Elizabeth 
adalah seorang Ratu yang 
mewujudkan persatuan mahkota 
Skotlandia dan Inggris.

Kastil Balmoral, tempat yang mungkin 
lebih dicintainya daripada tempat lain. 
Kastil Balmoral adalah rumah liburan 
musim panas keluarga kerajaan yang 
terletak di Aberdeenshire, Skotlandia.

Meskipun sempat terdengar berita 
bahwa Elizabeth II sedang dalam 
pengawasan ketat lantaran kondisi 
kesehatannya yang kian menurun, 
tetapi belum ada pernyataan resmi 
penyebab kematiannya.

Pada mulanya, Pangeran Albert 
membeli bangunan ini untuk Ratu 
Victoria tahun 1852. Albert 
memutuskan untuk menghancurkan 
struktur yang ada dan membangun 
yang baru dengan struktur bangunan 
lebih besar pada tahun 1856.

Raja George VI sendiri naik takhta pada 
tahun 1936, setelah Raja Edward VIII 
terpaksa turun takhta akibat hendak 
menikah dengan Wallis Simpson, seorang 
wanita Amerika yang sudah pernah 
menikah dua kali. Pasalnya, sebagai Raja 
Inggris dan sekaligus Kepala Gereja 
Inggris, pernikahan itu dianggap tidak 
pantas. Menurut aturan Gereja Inggris, 
menikah dengan seseorang yang sudah 
pernah bercerai adalah terlarang.
Pada tanggal 20 November 1947, 
Elizabeth menikah dengan kekasihnya 
Philip Mountbatten, yang selanjutnya 
bergelar Duke of Edinburgh. Mantan 
Pangeran Yunani dan Denmark itu pun 
setia mendampingi Elizabeth II selama 73 
tahun hingga meninggal dunia pada 
tanggal 9 April 2021.Pangeran Philip 
wafat dengan tenang pada usia 99 tahun, 
hanya dua bulan menjelang usia 100 
tahun, di Kastel Windsor. Ratu, yang 
berada di sisinya saat wafat, 
menggambarkan wafatnya Pangeran 
Philip sebagai “kekosongan terbesar” 
dalam hidupnya. Philip adalah 
pendamping kerajaan (royal consort) 
sepanjang sejarah.

Elizabeth II (Elizabeth Alexandra Mary) 
yang lahir pada tanggal 8 April 1926 di 
Mayfair, London, adalah putri pertama dari 
pasangan Duke & Duchess of York, yang 
selanjutnya menjadi Raja George VI dan 
Ratu Lady Elizabeth. Elizabeth hanya 
memiliki seorang adik kandung, yakni 
Putri Margaret yang telah mendahuluinya 
pada tahun 2002 silam.

Dari pernikahan itu, pasangan yang mulai 
berpacaran ketika Elizabeth baru berusia 
13 tahun itu, dikarunia 4 anak, yakni 
Charles III (Pangeran Wales dan kini Raja 
Inggris), Anne Elizabeth Alice Louise 
(Princess Royal),  Pangeran Andrew 
(Duke of York) dan Pangeran Edward 
(Earl of Wessex).
Setelah kematian ayahnya, Raja George 
VI, pada tahun 1952, Elizabeth Alexandra 
Mary, yang kala itu baru berusia 25 tahun, 
langsung memegang tampuk kekuasaan 
sebagai ratu dari 7 negara 
persemakmuran yang berdaulat, yakni 
Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, 
Afrika Selatan, Pakistan, dan Ceylon. Dan 
juga menjadi Kepala dari Negara 

Persemakmuran lainnya.
Namun, Elizabeth II baru secara resmi 
dilantik sebagai Ratu dan sekaligus 
Kepala Persemakmuran Inggris pada 
tanggal 2 Juni 1953 di Westminster 
Abbey, London. Jabatan yang terus 
digenggamnya hingga meninggal 
dunia pada tanggal 8 September 2022 
kemarin. Persis 70 tahun dan 214 
hari! Sang ratu pun tercatat dalam 
sejarah sebagai penguasa Monarki 
Inggris terlama dan kedua terpanjang 
di dunia setelah Raja Louis XIV dari 
Prancis.

Ratu Elizabeth II memang 
meninggalkan jejak yang sangat 
panjang dalam sejarah Inggris. 
Selama masa pemerintahannya, 
Elizabeth II telah melalui berbagai 
peristiwa penting. Mulai dari 
pergolakan di Irlandia Utara, Perang 
Falklands, dekolonisasi Afrika, hingga 
Inggris ke luar dari Uni Eropa (Brexit).

Diana tewas dalam kecelakaan mobil 
di Paris. Ratu mengurung diri selama 
beberapa, dan dikritik oleh pers 
karena tidak adanya reaksi darinya. 
Kemudian, pada malam pemakaman 
Diana, Ratu muncul untuk menyapa 
mereka yang hadir di Buckingham 
Palace dan kemudian berpidato 
melalui televisi. Ratu menyatakan diri 
sebagai “seorang ratu dan sebagai 
nenek. “Diana adalah sosok yang luar 
biasa dan sangat berbakat. Dalam 
waktu sedih dan gembira, dia tidak 
pernah kehilangan kemampuan untuk 
tersenyum dan tertawa, menginspirasi 

Belum lagi berbagai urusan 
keluarganya yang banyak menjadi 
santapan media gosip di Inggris. Pasti 
sangat memusingkan. Baik sebagai 
Ratu Inggris maupun sebagai Ibu dari 
putra-putrinya. Misalnya, kematian 
menantunya Lady Diana pada tahun 
1997 

Melalui pengumuman resmi dari 
Istana Buckingham, Charles III 
mengatakan kematian Ibu tercintanya 
sebagai "moment of great sadness" 
(momen yang sangat menyedihkan) 
bagi dia dan keluarganya. Dan 
tentunya juga sangat terasa di seluruh 
dunia.

Serta perkawinan Charles dengan 
Camilla yang kontroversial.9 April 2005 
Charles menikahi Camilla Parker Bowles 
di pernikahan sipil di Guildhall, Kastel 
Windsor. Ratu hadir dan memberi restu 
kepada mereka di Kapel St George.

Dasar dari penggunaan nama jembatan 
di sini adalah mengikuti tradisi yang 
sudah berlangsung sejak lama di mana 
pemakaman anggota Kerajaan Inggris 
menggunakan kode-kode yang selalu 
menggunakan nama-nama jembatan di 
Inggris, seperti operasi Tay Bridge 
sebagai kode persiapan pemakaman ibu 
dari Ratu Inggris, atau operasi Forth 
Bridge untuk persiapan pemakaman 
Pangeran Philip pada tahun 2021.

Berita kematian ratu akan 
dikomunikasikan dengan kode frasa 

banyak orang dengan kehangatan dan 
keramahannya,” demikian tribut Ratu 
untuk Diana.

Ratu menerima perdana menteri Inggris, 
yang ke-15 selama ia berkuasa, Liz 
Truss, di Kastel Balmoral dan bukan di 
Buckingham Palace. Boris Johnson, 
perdana menteri sebelum Truss, juga 
datang ke Balmoral untuk mengundurkan 
diri dari tugasnya.Kematian Ratu 
Elizabeth II sendiri sejatinya telah 
diantisipasi sejak lama. Bahkan seperti 
dilansir harian New York Times, sejak 
penobatan Elizabeth II pun, Inggris telah 
menyiapkan suatu blueprint yang disebut 
"Operation London Bridge" yang memuat 
rencana pemakaman bilamana ratu 
meninggal dunia.

Saat ini berlangsung tiga skema operasi 
yang berlaku setelah Ratu Elizabeth II 
wafat, pada 8 September 2022, di Kastel 
Balmoral, Skotlandia.Dua yang pertama 
adalah Operation London Bridge, yang 
dimulai setelah ada pengumuman 
wafatnya Sri Ratu. 

Selama menjadi Ratu Inggris, Elizabeth II 
“dilayani” oleh 15 Perdana Menteri. 
Mereka adalah, berdasarkan urutan tahun 
jabatan, Winston Churchill, Anthony 
Eden, Harold Macmillan, Alec Douglas-
Home, Harold Wilson, Edward Heath, 
James Callaghan, Margaret Thatcher, 
John Major, Tony Blair, Gordon Brown, 
David Cameron, Theresa May, Boris 
Johnson, dan Liz Truss.
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Parlemen akan mempersiapkan 
upacara prosesi persemayaman dalam 
waktu 72 jam.
Ratu Elizabeth II akan disemayamkan di 
Holyrood Palace, diikuti dengan misa di 
St Giles' Cathedral.

Jadi, satu hari setelah ratu meninggal, 
Pangeran Charles, sebagai heir 
apparent, akan bertemu dengan 
Accession Council di St James's Palace 
dan Charles akan diresmikan sebagai 
raja. Setelahnya ada sederet protokol 
yang harus dilakukan oleh Charles III 
dari hari ke hari.

"London Bridge is Down". Lalu, Sir 
Edward Young, sekretaris pribadi raja, 
diberi tugas menyampaikannya ke 
Perdana Menteri. Selanjutnya, kantor 
Menteri Luar Negeri bertanggung jawab 
untuk meneruskannya ke para 
pemimpin Persemakmuran. 

Setelah itu, jenazah Sri Ratu akan 
dibawa ke Stasiun Waverley dan 
diberangkatkan dengan Royal Train, 
Kereta Api Kerajaan, ke London, jika 
memungkinkan. Jika tidak memakai 
kereta api, maka jenazah akan 
diterbangkan ke London dan akan 
diterima oleh Perdana Menteri dan 
semua anggota kabinet.
Sepuluh hari setelah wafat, prosesi 
pemakaman Ratu Elizabeth II akan 
dilakukan di Westminster Abbey. 
Kemudian, jenazah akan dimakamkan 
di King George V Memorial Chapel di St 
George's Chapel, Kastel Windsor. Ratu 

Lalu, Operation Spring Tide dimulai satu 
hari setelah Ratu wafat. Spring Tide 
adalah rencana Charles III sebagai raja 
baru di takhta Inggris.

Ada satu operasi lagi yang dilakukan, 
berlaku karena Ratu wafat di 
Skotlandia, disebut Operation Unicorn. 
Operasi ini pertama kali diumumkan ke 
publik pada 2019, walau penyebutan 
codename sudah dilakukan di koran 
online Parlemen Skotlandia pada 2017, 
demikian menurut Scotland Herald 
Online.Menurut Operation Unicorn, 
Holyrood Palace, St Giles' Cathedral, 
dan gedung Parlemen Skotlandia 
menjadi tempat-tempat yang terlibat. 
Semua kegiatan parlemen dihentikan 
selama enam hari kerja sedikitnya.

Seperti yang telah disetujui oleh Ratu 
dan Perdana Menteri, hari pemakaman 
akan menjadi hari berkabung nasional. 
Hening cipta selama dua menit akan 
dilakukan di penjuru United Kingdom 
pada tengah hari.

Dengan penobatan tahta kepada 
Pangeran Charles menjadi Raja Inggris 
maka salah satu hal yang mengalami 
perubahan adalah gambar pada uang di 
Inggris. Di sana akan melakukan 
pencetakan uang baru dengan Pangeran 
Charles sebagai Raja Inggris baru. Uang-
uang lama pun akan ditarik dari 
peredaran, baik itu uang kertas maupun 
uang koin.

akan dimakankan di samping makam 
suaminya, Duke of Edinburgh, yang 
wafat pada 9 April 2021.

Perubahan rupa uang cetak tidak hanya 
terjadi di negara Inggris saja tetapi juga 
di negara negara persemakmuran yang 
juga menampilkan gambar Ratu Inggris, 
begitu pula pada negara Commonwealth 
dan teritori di luar negeri.

Sementara itu, rencana penobatan 
Charles III, putra pertama Ratu Elizabeth 
II dan pewaris takhta Inggris, pun tentu 
telah dipersiapkan. Posisi Charles III 
sebetulnya sudah otomatis menjadi Raja 
Inggris begitu informasi wafatnya Ratu 
Elizabeth II diumumkan secara resmi. 
Menurut agenda yang telah disiapkan, 
mantan suami Putri Diana itu akan 
diumumkan sebagai Raja Charles III 
pada Sabtu besok, 10 September 2022.

Begitu banyak persiapan dan protokol 
yang harus dilakukan oleh Inggris dalam 
mengendalikan situasi dan keadaan 
tersebut dimana semua itu bisa 
berpengaruh pada stabilitas nya baik 
pada sisi keamanan maupun ekonomi.
Namun itu adalah sebuah kewajaran 
karena Ratu Inggris adalah pemimpin 
tertinggi di Inggris dan negara-negara 
persemakmuran serta teritori di luar 
negeri yang berarti pula sebagai simbol 
dan lambang dari stablitas negara 

Inggris sudah mulai mempersiapkan hal 
tersebut di mana salah satu surat kabar 
Inggris pada memberitakan bahwa 
Pangeran Charles sudah melakukan sesi 
foto untuk keperluan pencetakan uang 
baru tersebut.

Namun demikian, upacara penobatan 
secara resmi 
diperkirakan baru 
akan berlangsung 
pada musim 
panas tahun 2023 
mendatang. 
Masih cukup 
lama. Tapi, bagi 
Charles III, tentu 
saja tidak menjadi 
soal. Untuk apa 
terburu-buru. 
Lagipula, dia 
sudah pernah 
menantinya 
begitu lama. 
Lebih dari 70 
tahun! Pewaris 
takhta terlama 
dalam sejarah 
Inggris.

tersebut.

Lalu bagaimana 
wajah Kerajaan 
Inggris ke depan 
setelah kepergian 
Ratu Elizabeth II? 
Tidak ada yang pasti. Nama Charles III 
atau sangat populer di dunia sebagai 
"Prince of Wales" adalah figur yang 

telah sangat lama dikenal. Tidak hanya di 
Inggris, tapi di seluruh dunia. Namun, 

menjadi seorang 
pangeran 
pewaris takhta 
tentu saja 
berbeda dengan 
statusnya kini 
sebagai Raja 
Inggris.Tapi bagi 
rakyat Inggris, 
boleh jadi 
mereka tidak 
terlalu peduli 
dengan urusan 
penobatan saat 
itu. Negeri asal 
sepak bola itu 
kini tengah 
berduka. Duka 
kehilangan 
seorang ratu 
yang sangat 
dicintai 
rakyatnya. Duka 
kehilangan 
sosok yang 
membuat rakyat 

Inggris dengan bangga menyanyikan 
lagu kebangsaan "God Saves the 
Queen".

Menjadi perbincangan hangat publik 
tentang siapakah sosok yang pantas 
menggantikan posisi Anies Baswedan

Masa jabatan Anies Baswedan sebagai 
gubernur DKI Jakarta akan segera 
berakhir pada 16 Oktober 2022.

Kemendagri akan mengajukan usulan 
nama-nama kepada presiden untuk 
dipilih dan ditetapkan sebagai Pj 
Gubernur DKI Jakarta.

Sosok Bahtiar digadang-gadang 
sebagai kandidat kuat yang tepat 
mengisi posisi Penjabat (Pj) Gubernur 
DKI Jakarta menggantikan Anies 
Baswedan.

Sosok Bahtiar juga dianggap Jimly 
Assiddiqie, Anggota DPD RI 
merupakan kandidat kuat yang tepat 

Kandidat Calon Pengganti Anies

Bahtiar merupakan figur yang ideal 
menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.

Jimly yang juga Ketua DKPP periode 

2012�2017 itu mengatakan, salah satu 
kemampuan yang perlu dimiliki Pj 
Gubernur DKI adalah komunikasi politik 
yang baik.

mengisi posisi Penjabat (Pj) Gubernur 
DKI Jakarta, guna mengisi kekosongan 
posisi setelah Anies Baswedan.
Menurut Jimly, sosok Direktur Jenderal 
(Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum 
(Polpum) Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri), 

Bahtiar merupakah salah satu figur yang 
namanya mencuat di tengah bursa calon 
Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies 
Baswedan pada Oktober mendatang.
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Parlemen akan mempersiapkan 
upacara prosesi persemayaman dalam 
waktu 72 jam.
Ratu Elizabeth II akan disemayamkan di 
Holyrood Palace, diikuti dengan misa di 
St Giles' Cathedral.

Jadi, satu hari setelah ratu meninggal, 
Pangeran Charles, sebagai heir 
apparent, akan bertemu dengan 
Accession Council di St James's Palace 
dan Charles akan diresmikan sebagai 
raja. Setelahnya ada sederet protokol 
yang harus dilakukan oleh Charles III 
dari hari ke hari.

"London Bridge is Down". Lalu, Sir 
Edward Young, sekretaris pribadi raja, 
diberi tugas menyampaikannya ke 
Perdana Menteri. Selanjutnya, kantor 
Menteri Luar Negeri bertanggung jawab 
untuk meneruskannya ke para 
pemimpin Persemakmuran. 

Setelah itu, jenazah Sri Ratu akan 
dibawa ke Stasiun Waverley dan 
diberangkatkan dengan Royal Train, 
Kereta Api Kerajaan, ke London, jika 
memungkinkan. Jika tidak memakai 
kereta api, maka jenazah akan 
diterbangkan ke London dan akan 
diterima oleh Perdana Menteri dan 
semua anggota kabinet.
Sepuluh hari setelah wafat, prosesi 
pemakaman Ratu Elizabeth II akan 
dilakukan di Westminster Abbey. 
Kemudian, jenazah akan dimakamkan 
di King George V Memorial Chapel di St 
George's Chapel, Kastel Windsor. Ratu 

Lalu, Operation Spring Tide dimulai satu 
hari setelah Ratu wafat. Spring Tide 
adalah rencana Charles III sebagai raja 
baru di takhta Inggris.

Ada satu operasi lagi yang dilakukan, 
berlaku karena Ratu wafat di 
Skotlandia, disebut Operation Unicorn. 
Operasi ini pertama kali diumumkan ke 
publik pada 2019, walau penyebutan 
codename sudah dilakukan di koran 
online Parlemen Skotlandia pada 2017, 
demikian menurut Scotland Herald 
Online.Menurut Operation Unicorn, 
Holyrood Palace, St Giles' Cathedral, 
dan gedung Parlemen Skotlandia 
menjadi tempat-tempat yang terlibat. 
Semua kegiatan parlemen dihentikan 
selama enam hari kerja sedikitnya.

Seperti yang telah disetujui oleh Ratu 
dan Perdana Menteri, hari pemakaman 
akan menjadi hari berkabung nasional. 
Hening cipta selama dua menit akan 
dilakukan di penjuru United Kingdom 
pada tengah hari.

Dengan penobatan tahta kepada 
Pangeran Charles menjadi Raja Inggris 
maka salah satu hal yang mengalami 
perubahan adalah gambar pada uang di 
Inggris. Di sana akan melakukan 
pencetakan uang baru dengan Pangeran 
Charles sebagai Raja Inggris baru. Uang-
uang lama pun akan ditarik dari 
peredaran, baik itu uang kertas maupun 
uang koin.

akan dimakankan di samping makam 
suaminya, Duke of Edinburgh, yang 
wafat pada 9 April 2021.

Perubahan rupa uang cetak tidak hanya 
terjadi di negara Inggris saja tetapi juga 
di negara negara persemakmuran yang 
juga menampilkan gambar Ratu Inggris, 
begitu pula pada negara Commonwealth 
dan teritori di luar negeri.

Sementara itu, rencana penobatan 
Charles III, putra pertama Ratu Elizabeth 
II dan pewaris takhta Inggris, pun tentu 
telah dipersiapkan. Posisi Charles III 
sebetulnya sudah otomatis menjadi Raja 
Inggris begitu informasi wafatnya Ratu 
Elizabeth II diumumkan secara resmi. 
Menurut agenda yang telah disiapkan, 
mantan suami Putri Diana itu akan 
diumumkan sebagai Raja Charles III 
pada Sabtu besok, 10 September 2022.

Begitu banyak persiapan dan protokol 
yang harus dilakukan oleh Inggris dalam 
mengendalikan situasi dan keadaan 
tersebut dimana semua itu bisa 
berpengaruh pada stabilitas nya baik 
pada sisi keamanan maupun ekonomi.
Namun itu adalah sebuah kewajaran 
karena Ratu Inggris adalah pemimpin 
tertinggi di Inggris dan negara-negara 
persemakmuran serta teritori di luar 
negeri yang berarti pula sebagai simbol 
dan lambang dari stablitas negara 

Inggris sudah mulai mempersiapkan hal 
tersebut di mana salah satu surat kabar 
Inggris pada memberitakan bahwa 
Pangeran Charles sudah melakukan sesi 
foto untuk keperluan pencetakan uang 
baru tersebut.

Namun demikian, upacara penobatan 
secara resmi 
diperkirakan baru 
akan berlangsung 
pada musim 
panas tahun 2023 
mendatang. 
Masih cukup 
lama. Tapi, bagi 
Charles III, tentu 
saja tidak menjadi 
soal. Untuk apa 
terburu-buru. 
Lagipula, dia 
sudah pernah 
menantinya 
begitu lama. 
Lebih dari 70 
tahun! Pewaris 
takhta terlama 
dalam sejarah 
Inggris.

tersebut.

Lalu bagaimana 
wajah Kerajaan 
Inggris ke depan 
setelah kepergian 
Ratu Elizabeth II? 
Tidak ada yang pasti. Nama Charles III 
atau sangat populer di dunia sebagai 
"Prince of Wales" adalah figur yang 

telah sangat lama dikenal. Tidak hanya di 
Inggris, tapi di seluruh dunia. Namun, 

menjadi seorang 
pangeran 
pewaris takhta 
tentu saja 
berbeda dengan 
statusnya kini 
sebagai Raja 
Inggris.Tapi bagi 
rakyat Inggris, 
boleh jadi 
mereka tidak 
terlalu peduli 
dengan urusan 
penobatan saat 
itu. Negeri asal 
sepak bola itu 
kini tengah 
berduka. Duka 
kehilangan 
seorang ratu 
yang sangat 
dicintai 
rakyatnya. Duka 
kehilangan 
sosok yang 
membuat rakyat 

Inggris dengan bangga menyanyikan 
lagu kebangsaan "God Saves the 
Queen".

Menjadi perbincangan hangat publik 
tentang siapakah sosok yang pantas 
menggantikan posisi Anies Baswedan

Masa jabatan Anies Baswedan sebagai 
gubernur DKI Jakarta akan segera 
berakhir pada 16 Oktober 2022.

Kemendagri akan mengajukan usulan 
nama-nama kepada presiden untuk 
dipilih dan ditetapkan sebagai Pj 
Gubernur DKI Jakarta.

Sosok Bahtiar digadang-gadang 
sebagai kandidat kuat yang tepat 
mengisi posisi Penjabat (Pj) Gubernur 
DKI Jakarta menggantikan Anies 
Baswedan.

Sosok Bahtiar juga dianggap Jimly 
Assiddiqie, Anggota DPD RI 
merupakan kandidat kuat yang tepat 

Kandidat Calon Pengganti Anies

Bahtiar merupakan figur yang ideal 
menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.

Jimly yang juga Ketua DKPP periode 

2012�2017 itu mengatakan, salah satu 
kemampuan yang perlu dimiliki Pj 
Gubernur DKI adalah komunikasi politik 
yang baik.

mengisi posisi Penjabat (Pj) Gubernur 
DKI Jakarta, guna mengisi kekosongan 
posisi setelah Anies Baswedan.
Menurut Jimly, sosok Direktur Jenderal 
(Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum 
(Polpum) Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri), 

Bahtiar merupakah salah satu figur yang 
namanya mencuat di tengah bursa calon 
Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies 
Baswedan pada Oktober mendatang.
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Terlebih, DKI Jakarta memiliki 
masyarakat yang multikultur sehingga 
ketenteramannya perlu dijaga.
Kemampuan tersebut dimiliki Bahtiar 
karena pernah menduduki jabatan 
strategis yang berhubungan dengan 
masyarakat.Jabatan itu seperti Kasubdit 
Ormas, Direktur Politik Dalam Negeri 
dan Kepala Pusat Penerangan 
(Kapuspen) Kemendagri.
Hal itu menjadi modal penting untuk 
membangun komunikasi yang humanis 
dengan seluruh pemangku kepentingan 
di DKI Jakarta.
Ketua Dewan Pertimbagan ICMI 
tersebut berharap, Bahtiar dapat 
membagun komunikasi, baik dengan 
DPRD DKI Jakarta, jajaran internal 
Pemerintah DKI Jakarta, maupun 
menjadi perpanjangan pemerintah 
pusat.
Di lain sisi, Pakar Hukum Tata Negara 
dan Ketua Mahkah Konstitusi periode 

2003�2008 tersebut mengatakan, DKI 
Jakarta merupakan barometer politik 
nasional, sehingga stabiltas politik perlu 
dijaga.Kondisi masyarakat yang 
multikultur tersebut membuat kehidupan 
sosial warga DKI penuh dengan 
dinamika.Karena itu, sosok Pj Gubernur 
DKI Jakarta haruslah seseorang yang 
mampu menjaga stabilitas politik 
maupun sosial, sehingga roda 
pemerintahan dan pelayanan publik 
berjalan dengan baik.
Dia meyakini kemampuan tersebut 
dimiliki Bahtiar. Apalagi Bahtiar memiliki 
pengalaman sebagai Penjabat 
Sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan 
Riau.Selain itu, sebagai seorang ASN, 
Bahtiar dinilai memegang teguh sikap 
netral dan tak memiliki kepentingan 
politik.Bahtiar juga dinilai berhasil 
menginisiasi program-program 
kebangsaan sehingga sosoknya 
diharapkan dapat mengemban amanah 
sebagai Pj Gubernur dan dapat diterima 
semua pihak.
"Tidak banyak pejabat tinggi madya 
yang memiliki kapasitas dan kualifikasi 
seperti itu, salah satunya pejabat tinggi 
madya di internal Kemendagri, ada 
Bahtiar yang saat ini menjabat sebagai 
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum."

"Jadi bukan ditentukan sendiri oleh 
presiden, tidak. Kami kira mekanisme ini 
sudah cukup demokrasinya. Dari segi 
transparansi, lebih transparan, tidak 
otoriter," ujarnya.Kemudian, lanjut Tito, 
tiga nama usulan DPRD DKI Jakarta dan 
tiga nama dari Kemendagri akan 
diserahkan ke Jokowi untuk 
disidangkan."Kita ajukan ke Pak Presiden, 
Pak Presiden akan lakukan sidang TPA, 
yang nanti tentu berkembang apa pun 
keputusannya," pungkasnya.

Tito Karnavian mengatakan, Kemendagri 
sudah bersurat ke DPRD DKI Jakarta 
untuk mengusulkan tiga nama calon 
pengganti Anies Baswedan.

Kemudian, Eks Kapolri itu juga 
menegaskan sosok pengganti Anies 
bukan berasal dari kader partai politik.

"Kriteria pejabat pimpinan tinggi madya. 
Artinya eselon 1," tandas Tito.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri) Tito Karnavian 
mengungkapkan, akan ada enam nama 
calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta 
yang diajukan ke Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) untuk menggantikan Anies 
Baswedan yang segera habis masa 
jabatannya.Hal itu diungkapkan Tito 
Karnavian dalam rapat kerja bersama 
Komisi II DPR, Rabu (31/8/2022).

Sementara, kemungkinan ada tiga nama 
lagi yang akan diusulkan oleh 
Kemendagri."Itu yang kami sudah 
kerjakan, sekali lagi untuk DKI tahapnya 
kami sudah kirim surat kepada DPRD DKI, 
kemarin saya tandatangani. Nanti dari 
Kemendagri akan melihat ada mungkin 
tiga nama, tiga nama (dari) DPRD, tiga 
nama (dari) Kemendagri," ungkap Tito 
Karnavian.Tito Karnavian mengatakan, 
nantinya nama-nama tersebut akan 
melewati tahapan sidang di sejumlah 
lembaga termasuk KPK dan Polri.
Menurutnya, proses itu akan membuat 
kesan transparan dan tidak otoriter.

Dia menyebut bahwa di dalam aturan, Pj 
kepala daerah harus berasal dari aparatur 
sipil negara (ASN).

"Tapi itu juga kembali kepada keputusan 
Presiden yang sebelumnya melalui proses 
profiling TPA Mendagri sesuai regulasi 
Penjabat Gubernur," ujar Jimly.
6 Calon Penjabat Gubernur

Kariernya diawali dengan menjadi 
reporter Radio Prosonalia FM di Jember 
dan Jakarta pada tahun 1990 hingga 
1992. Azwar dikenal aktif dalam 
organisasi Nahdlatul Ulama. 

Pada 2005, ia studi S-2 pada Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Indonesia.

Pernah menjabat sejumlah posisi 
penting dalam organisasi Islam terbesar 
se-Indonesia itu. Pada 2000 hingga 
2003, Azwar menjadi Ketua Umum 
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Pada 
tahun selanjutnya Azwar dipercaya 
sebagai Ketua PP GP Ansor pada 2004 
hingga 2009.Kiprah politiknya dimulai 
lewat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Abdullah Azwar 
Anas lahir di 
Banyuwangi, 6 
Agustus 1973, 
bersekolah di berbagai kota, mulai dari 
Banyuwangi, Sumenep, 

Melalui PKB, Azwar menduduki kursi 
Anggota DPR RI periode 2004-2009. 
Dari kursi dewan, suami Ipuk 
Fiestiandani ini terpilih menjadi Bupati 
Banyuwangi bersama Yusuf 
Wisyatmoko. Dari tangan mereka 

hingga Jember. Pindah ke Jakarta untuk 
mengenyam pendidikan Fakultas 
Teknologi Pendidikan Institut Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta 
(sekarang Universitas Negeri Jakarta) 
dan Fakultas Sastra Universitas 
Indonesia. 

Abdullah Azwar Anas dilantik Presiden 
Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Reformasi Briokrasi 
(PANRB) menggantikan Tjahjo Kumolo, 
di Istana Negara, Jakarta, Rabu (07/09) 
kemarin. 
Sejumlah pekerjaan 
rumah menanti 
sepak terjang pria 
yang pernah 
memimpin 
Banyuwangi dan 
aktif sebagai warga 
Nahdlatul Ulama ini.

Azwar Anas Jadi Pengganti Tjahjo Kumolo

Azwar Anas sukses membawa 
Banyuwangi menjadi kabupaten pertama 
yang meraih nilai A pada Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintahan (SAKIP). 

Banyuwangi meraih banyak prestasi dan 
penghargaan.
Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini 
menggelar berbagai festival kebudayaan, 

mulai dari Banyuwangi 
Ethno Carnival, 
Banyuwangi Jazz Festival, 
Tour de Ijen, yang dikemas 
dalam perayaan 
Banyuwangi Festival. 
Pemkab Banyuwangi 
memanfaatkan inovasi 
pariwisata dengan 
beragam festival yang 
berhasil meningkatkan laju 
kunjungan wisatawan 
domestik dan 

mancanegara ke Banyuwangi.

 yakni pada 2010-2015 dan 2016-2021. 
Kerja keras Azwar berhasil menurunkan 
angka kemiskinan di Banyuwangi

Banyuwangi juga didapuk menjadi 
kabupaten terbaik layanan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
oleh Kementerian PANRB pada 2019.

berdua, 

Azwar Anas menjabat sebagai Bupati 
Banyuwangi selama dua periode,

Ia pun mendorong pembangunan katalog 
elektronik lokal dan sektoral.

 hingga ke level 7,5 persen pada 2019. 
Sementara pendapatan per kapita 
masyarakat Banyuwangi meningkat dari 
hanya Rp20,86 juta (2010) menjadi Rp51, 
juta per tahun (2019).
Setelah tak lagi menjadi bupati, Azwar 
Anas ditunjuk Presiden Jokowi sebagai 
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 
Januari 2022. Di bawah komando Azwar, 
LKPP mencapai target 1 juta produk di 
katalog elektronik. Azwar juga membenahi 
birokrasi LKPP dengan melakukan 
penyederhanaan birokrasi atau tahapan 
katalog elektronik. 
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Terlebih, DKI Jakarta memiliki 
masyarakat yang multikultur sehingga 
ketenteramannya perlu dijaga.
Kemampuan tersebut dimiliki Bahtiar 
karena pernah menduduki jabatan 
strategis yang berhubungan dengan 
masyarakat.Jabatan itu seperti Kasubdit 
Ormas, Direktur Politik Dalam Negeri 
dan Kepala Pusat Penerangan 
(Kapuspen) Kemendagri.
Hal itu menjadi modal penting untuk 
membangun komunikasi yang humanis 
dengan seluruh pemangku kepentingan 
di DKI Jakarta.
Ketua Dewan Pertimbagan ICMI 
tersebut berharap, Bahtiar dapat 
membagun komunikasi, baik dengan 
DPRD DKI Jakarta, jajaran internal 
Pemerintah DKI Jakarta, maupun 
menjadi perpanjangan pemerintah 
pusat.
Di lain sisi, Pakar Hukum Tata Negara 
dan Ketua Mahkah Konstitusi periode 

2003�2008 tersebut mengatakan, DKI 
Jakarta merupakan barometer politik 
nasional, sehingga stabiltas politik perlu 
dijaga.Kondisi masyarakat yang 
multikultur tersebut membuat kehidupan 
sosial warga DKI penuh dengan 
dinamika.Karena itu, sosok Pj Gubernur 
DKI Jakarta haruslah seseorang yang 
mampu menjaga stabilitas politik 
maupun sosial, sehingga roda 
pemerintahan dan pelayanan publik 
berjalan dengan baik.
Dia meyakini kemampuan tersebut 
dimiliki Bahtiar. Apalagi Bahtiar memiliki 
pengalaman sebagai Penjabat 
Sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan 
Riau.Selain itu, sebagai seorang ASN, 
Bahtiar dinilai memegang teguh sikap 
netral dan tak memiliki kepentingan 
politik.Bahtiar juga dinilai berhasil 
menginisiasi program-program 
kebangsaan sehingga sosoknya 
diharapkan dapat mengemban amanah 
sebagai Pj Gubernur dan dapat diterima 
semua pihak.
"Tidak banyak pejabat tinggi madya 
yang memiliki kapasitas dan kualifikasi 
seperti itu, salah satunya pejabat tinggi 
madya di internal Kemendagri, ada 
Bahtiar yang saat ini menjabat sebagai 
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum."

"Jadi bukan ditentukan sendiri oleh 
presiden, tidak. Kami kira mekanisme ini 
sudah cukup demokrasinya. Dari segi 
transparansi, lebih transparan, tidak 
otoriter," ujarnya.Kemudian, lanjut Tito, 
tiga nama usulan DPRD DKI Jakarta dan 
tiga nama dari Kemendagri akan 
diserahkan ke Jokowi untuk 
disidangkan."Kita ajukan ke Pak Presiden, 
Pak Presiden akan lakukan sidang TPA, 
yang nanti tentu berkembang apa pun 
keputusannya," pungkasnya.

Tito Karnavian mengatakan, Kemendagri 
sudah bersurat ke DPRD DKI Jakarta 
untuk mengusulkan tiga nama calon 
pengganti Anies Baswedan.

Kemudian, Eks Kapolri itu juga 
menegaskan sosok pengganti Anies 
bukan berasal dari kader partai politik.

"Kriteria pejabat pimpinan tinggi madya. 
Artinya eselon 1," tandas Tito.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri) Tito Karnavian 
mengungkapkan, akan ada enam nama 
calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta 
yang diajukan ke Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) untuk menggantikan Anies 
Baswedan yang segera habis masa 
jabatannya.Hal itu diungkapkan Tito 
Karnavian dalam rapat kerja bersama 
Komisi II DPR, Rabu (31/8/2022).

Sementara, kemungkinan ada tiga nama 
lagi yang akan diusulkan oleh 
Kemendagri."Itu yang kami sudah 
kerjakan, sekali lagi untuk DKI tahapnya 
kami sudah kirim surat kepada DPRD DKI, 
kemarin saya tandatangani. Nanti dari 
Kemendagri akan melihat ada mungkin 
tiga nama, tiga nama (dari) DPRD, tiga 
nama (dari) Kemendagri," ungkap Tito 
Karnavian.Tito Karnavian mengatakan, 
nantinya nama-nama tersebut akan 
melewati tahapan sidang di sejumlah 
lembaga termasuk KPK dan Polri.
Menurutnya, proses itu akan membuat 
kesan transparan dan tidak otoriter.

Dia menyebut bahwa di dalam aturan, Pj 
kepala daerah harus berasal dari aparatur 
sipil negara (ASN).

"Tapi itu juga kembali kepada keputusan 
Presiden yang sebelumnya melalui proses 
profiling TPA Mendagri sesuai regulasi 
Penjabat Gubernur," ujar Jimly.
6 Calon Penjabat Gubernur

Kariernya diawali dengan menjadi 
reporter Radio Prosonalia FM di Jember 
dan Jakarta pada tahun 1990 hingga 
1992. Azwar dikenal aktif dalam 
organisasi Nahdlatul Ulama. 

Pada 2005, ia studi S-2 pada Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Indonesia.

Pernah menjabat sejumlah posisi 
penting dalam organisasi Islam terbesar 
se-Indonesia itu. Pada 2000 hingga 
2003, Azwar menjadi Ketua Umum 
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Pada 
tahun selanjutnya Azwar dipercaya 
sebagai Ketua PP GP Ansor pada 2004 
hingga 2009.Kiprah politiknya dimulai 
lewat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Abdullah Azwar 
Anas lahir di 
Banyuwangi, 6 
Agustus 1973, 
bersekolah di berbagai kota, mulai dari 
Banyuwangi, Sumenep, 

Melalui PKB, Azwar menduduki kursi 
Anggota DPR RI periode 2004-2009. 
Dari kursi dewan, suami Ipuk 
Fiestiandani ini terpilih menjadi Bupati 
Banyuwangi bersama Yusuf 
Wisyatmoko. Dari tangan mereka 

hingga Jember. Pindah ke Jakarta untuk 
mengenyam pendidikan Fakultas 
Teknologi Pendidikan Institut Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta 
(sekarang Universitas Negeri Jakarta) 
dan Fakultas Sastra Universitas 
Indonesia. 

Abdullah Azwar Anas dilantik Presiden 
Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Reformasi Briokrasi 
(PANRB) menggantikan Tjahjo Kumolo, 
di Istana Negara, Jakarta, Rabu (07/09) 
kemarin. 
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sepak terjang pria 
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Banyuwangi dan 
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Nahdlatul Ulama ini.

Azwar Anas Jadi Pengganti Tjahjo Kumolo

Azwar Anas sukses membawa 
Banyuwangi menjadi kabupaten pertama 
yang meraih nilai A pada Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintahan (SAKIP). 

Banyuwangi meraih banyak prestasi dan 
penghargaan.
Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini 
menggelar berbagai festival kebudayaan, 

mulai dari Banyuwangi 
Ethno Carnival, 
Banyuwangi Jazz Festival, 
Tour de Ijen, yang dikemas 
dalam perayaan 
Banyuwangi Festival. 
Pemkab Banyuwangi 
memanfaatkan inovasi 
pariwisata dengan 
beragam festival yang 
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kunjungan wisatawan 
domestik dan 

mancanegara ke Banyuwangi.

 yakni pada 2010-2015 dan 2016-2021. 
Kerja keras Azwar berhasil menurunkan 
angka kemiskinan di Banyuwangi

Banyuwangi juga didapuk menjadi 
kabupaten terbaik layanan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
oleh Kementerian PANRB pada 2019.

berdua, 

Azwar Anas menjabat sebagai Bupati 
Banyuwangi selama dua periode,

Ia pun mendorong pembangunan katalog 
elektronik lokal dan sektoral.

 hingga ke level 7,5 persen pada 2019. 
Sementara pendapatan per kapita 
masyarakat Banyuwangi meningkat dari 
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Januari 2022. Di bawah komando Azwar, 
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katalog elektronik. Azwar juga membenahi 
birokrasi LKPP dengan melakukan 
penyederhanaan birokrasi atau tahapan 
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Dikutip dari The Strait Times, Rabu 
(7/9), peringatan ini disampaikan Putin 
sebab Amerika Serikat (AS) dan 
sekutunya telah menjatuhkan sanksi 
besar bagi negaranya semenjak invasi 
ke Ukraina pada Februari lalu. 
Bahkan Putin mengungkapkan jika 
pandemi bukan lagi ancaman bagi 
dunia, maka sanksi-sanksi Baratlah 
yang mengancam ekonomi global.

Bagi Putin, negara-negara Barat 
sedang memaksakan kehendaknya 
pada dunia namun kekuatan mereka 
sedang melemah karena pertumbuhan 

Putin menyampaikan pernyataan itu 
kepada peserta Forum Ekonomi Timur 
hari ini yang diselenggarakan di 
Vladivostok dan turut dihadiri oleh 
orang nomor 3 Partai Komunis China, 
Li Zhanshu.

Presiden Rusia Vladimir Putin 
memperingatkan ekonomi global telah 
dirusak oleh negara-negara Barat 
melalui usaha mereka yang sia-sia dan 
agresif untuk menjaga dominasinya. 
Bagi Putin, usaha itu hanya akan 
membangkitkan kekuatan negara-
negara Asia di masa depan.

Putin : Barat Runtuh, Asia Maju

"Peran negara dan wilayah dunia yang 
dinamis dan menjanjikan, terutama 
kawasan Asia-Pasifik, telah meningkat 
secara signifikan," ungkap Putin.
Pernyataan Presiden Putin ini 
mengisyaratkan perubahan fokus Rusia, 
yang awalnya di Barat kini menuju Timur. 
Dua hari lalu, Presiden Putin menetapkan 
kebijakan luar negeri baru yang 
membawa Rusia untuk lebih dekat ke 
negara-negara Asia.
Fokus kepada Timur juga telah 
menguntungkan Rusia, di mana China 
setuju untuk membeli gas Rusia yang 
dibayar dengan 50 persen mata uang 
Rubel Rusia dan dan 50 persen Yuan 
China .

global sekarang berada di Asia.

untuk merampas kedaulatan dan 
menaklukkan sesuai keinginan mereka," 
kata Putin.
"Perubahan yang tidak dapat kembali dan 
bahkan telah terjadi di seluruh hubungan 
internasional," lanjut dia.

“Saya berbicara tentang demam sanksi 
Barat, dengan upaya agresif dan 
beraninya untuk memaksakan model 
perilaku di negara lain, 

Gugatan yang dilayangkan investor 
kripto Dogecoin ke Elon Musk senilai 
258 miliar atau setara Rp 3.800 triliun 
meluas. 
Dari semula satu orang yaitu Keith 
Johnson pada Juni 2022, kini menjadi 
delapan orang penggugat.
Para investor menuduh Elon Musk 
menjalankan skema piramida dalam 
investasi Dogecoin yang sejak pandemi 
nilainya melejit.

Bertambahnya jumlah penggugat 

"Ada tambahan tujuh penggugat 
investor baru dan enam tergugat baru 
termasuk bisnis konstruksi Boring Co 
(milik Elon Musk)," demikian laporan 
Reuters, Kamis (8/9).

Elon Digugat 8 Investor Dogecoin

Boring Co, dan lainnya dengan sengaja 
menaikkan harga Dogecoin lebih dari 
36.000 persen selama lebih dari dua 
bertahun-tahun dan kemudian 
membiarkannya hancur.

dilayangkan pada Selasa (6/9) di 
Pengadilan Federal Manhattan waktu 
setempat.

 luar angkasa SpaceX, 

"Dengan melakukan itu, para tergugat 
"untung puluhan miliar dolar" dari uang 
investor Dogecoin lainnya, sambil 
mengetahui selama ini bahwa mata uang 
tersebut tidak memiliki nilai intrinsik dan 

Para penggugat menyebut perusahaan 
mobil listrik Elon Musk yaitu Tesla Inc 
(TSLA.O), perusahaan pariwisata

dengan Hamzah Haz yang kala itu 
menjabat Ketua Umum PPP.

Bukan tidak mungkin, di bawah 
kepemimpinan yang baru, 

"Jika dilihat Anies Baswedan (Gubernur 
DKI Jakarta) lebih condong ke PKS, 
tentu PPP lebih sreg bergandengan 
dengan koalisi yang berintikan PDI-P 
atau Gerindra," ujarnya.

PPP meninggalkan kongsi yang telah 
dibangun bersama Partai Golkar dan 
Partai Amanat Nasional 
(PAN) itu.

bisa jadi arah kemudi 
partai di bawah 
nakhoda yang baru bisa 
tetap istikamah dengan 
kebijakan ketua umum 
yang lama atau justru 
mengalihkan arah 
perahu ke dermaga 
koalisi yang lain," kata Ari kepada 
Kompas.com, Jumat (9/9/2022).

Melihat rekam jejak dan basis 
pendukung partai, menurut Ari, terbuka 
kemungkinan PPP merapat ke koalisi 
PDI Perjuangan atau Gerindra, bukan 
ke kubu Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS).

Sementara, lanjut Ari, kendati basis 
massa PPP juga berasal dari kelompok 
muslim, namun segmennya berbeda 
dengan basis massa PKS.

"Dengan turbulensi di 
internal PPP, 

Seandainya pun PPP memilih hengkang 
dari KIB, Ari yakin partai berlambang 
Kabah itu akan merapat ke koalisi yang 
berpotensi menang dan menawarkan 
keuntungan besar.

Dengan PDI-P, PPP punya faktor 
historis duet presiden dan wakil 
presiden Megawati Soekarnoputri yang 
merupakan Ketua Umum PDI-P, 

Direktur Lembaga Kajian Politik 
Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, 
konflik internal Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) bakal 
berpengaruh ke soliditas Koalisi 
Indonesia Bersatu (KIB).

"Konflik internal PPP sangat berdampak 
terhadap soliditas dan proses kerja-kerja 
politik dalam menaikkan elektoral," kata 
Ari."Saya begitu khawatir perolehan 
suara PPP dari pemilu ke pemilu akan 
terus merosot karena partai ini lebih 
disibukkan dengan urusan rumah 
tangganya sendiri," tuturnya.

Atas pemecatan ini, kubu Suharso tak 
terima. Tim hukum DPP PPP disebut 
tengah mempersiapkan langkah hukum 
merespons pencopotan ini.
Rencananya, kubu Suharso bakal 
melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN).

Setelahnya, pada 2019, PPP digoyang 
kasus korupsi yang 
menjerat ketua 
umumnya, 
Romahurmuziy.
Padahal, 2015 silam, 
kasus korupsi juga 
sempat menjegal Ketua 
Umum PPP yang juga 
Menteri Agama era 
Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono 
(SBY), Suryadharma 

Ali.

Terlepas dari itu, Ari memprediksi 
perolehan suara PPP bakal merosot pada 
Pemilu 2024 akibat konflik internal, 
salah satunya pelengseran Suharso 
Monoarfa dari kursi ketua umum baru-
baru ini.Namun, bukan sekali ini saja 
konflik terjadi di internal PPP. Pada 2017-
2018 lalu, terjadi dualisme kepemimpinan 
antara Romahurmuziy dan Djan Faridz.

Menurut Ari, konflik demi konflik di tubuh 
PPP terjadi akibat kegagalan manajerial 
kepemimpinan di partai tersebut.

Sebagaimana diketahui, Suharso 
Monoarfa dipecat dari Ketua Umum PPP 
melalui forum Musyawarah Kerja 
Nasional (Mukernas) yang digelar pada 
Minggu (4/9/2022). 
Suharso dipecat imbas pernyataan 
"amplop kiai".Sebagai gantinya, 
Muhamad Mardiono ditunjuk sebagai 
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

PPP Berpotensi Hengkang Dari KIB
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kepada peserta Forum Ekonomi Timur 
hari ini yang diselenggarakan di 
Vladivostok dan turut dihadiri oleh 
orang nomor 3 Partai Komunis China, 
Li Zhanshu.

Presiden Rusia Vladimir Putin 
memperingatkan ekonomi global telah 
dirusak oleh negara-negara Barat 
melalui usaha mereka yang sia-sia dan 
agresif untuk menjaga dominasinya. 
Bagi Putin, usaha itu hanya akan 
membangkitkan kekuatan negara-
negara Asia di masa depan.

Putin : Barat Runtuh, Asia Maju

"Peran negara dan wilayah dunia yang 
dinamis dan menjanjikan, terutama 
kawasan Asia-Pasifik, telah meningkat 
secara signifikan," ungkap Putin.
Pernyataan Presiden Putin ini 
mengisyaratkan perubahan fokus Rusia, 
yang awalnya di Barat kini menuju Timur. 
Dua hari lalu, Presiden Putin menetapkan 
kebijakan luar negeri baru yang 
membawa Rusia untuk lebih dekat ke 
negara-negara Asia.
Fokus kepada Timur juga telah 
menguntungkan Rusia, di mana China 
setuju untuk membeli gas Rusia yang 
dibayar dengan 50 persen mata uang 
Rubel Rusia dan dan 50 persen Yuan 
China .

global sekarang berada di Asia.
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menaklukkan sesuai keinginan mereka," 
kata Putin.
"Perubahan yang tidak dapat kembali dan 
bahkan telah terjadi di seluruh hubungan 
internasional," lanjut dia.

“Saya berbicara tentang demam sanksi 
Barat, dengan upaya agresif dan 
beraninya untuk memaksakan model 
perilaku di negara lain, 

Gugatan yang dilayangkan investor 
kripto Dogecoin ke Elon Musk senilai 
258 miliar atau setara Rp 3.800 triliun 
meluas. 
Dari semula satu orang yaitu Keith 
Johnson pada Juni 2022, kini menjadi 
delapan orang penggugat.
Para investor menuduh Elon Musk 
menjalankan skema piramida dalam 
investasi Dogecoin yang sejak pandemi 
nilainya melejit.

Bertambahnya jumlah penggugat 

"Ada tambahan tujuh penggugat 
investor baru dan enam tergugat baru 
termasuk bisnis konstruksi Boring Co 
(milik Elon Musk)," demikian laporan 
Reuters, Kamis (8/9).
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bertahun-tahun dan kemudian 
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investor Dogecoin lainnya, sambil 
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pendukung partai, menurut Ari, terbuka 
kemungkinan PPP merapat ke koalisi 
PDI Perjuangan atau Gerindra, bukan 
ke kubu Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS).

Sementara, lanjut Ari, kendati basis 
massa PPP juga berasal dari kelompok 
muslim, namun segmennya berbeda 
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"amplop kiai".Sebagai gantinya, 
Muhamad Mardiono ditunjuk sebagai 
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setahun kemudian langsung 
melambung menjadi Rp 194 per koin.
Tak cukup 'pompom' Dogecoin lewat 
celotehan absurd di Twitter, Elon Musk 

Hingga kini Tesla, SpaceX, dan Boring 
Co belum memberikan tanggapan. 
Tesla diketahui sudah membubarkan 
divisi hubungan media sejak 2020.

Sejak pandemi COVID-19, investasi 
kripto langsung naik daun.
 Tak hanya Bitcoin, Dogecoin pun ikut 
melejit salah satunya karena cuitan 
Elon Musk di Twitter.

Elon Musk Pompom Dogecoin

nilainya "hanya bergantung pada 
pemasaran," kata pengaduan tersebut.

Pada Januari 2020 harga Dogecoin 
masih Rp 28 per koin, 

bakal bawa cryptocurrency meme 
tersebut ke bulan. 
Pada Senin (10/5/2021), ia 
mengumumkan bahwa perusahaan 
antariksa miliknya, SpaceX, akan 
meluncurkan misi ke bulan yang 
sepenuhnya didanai dengan Dogecoin.
Pengumuman ini disampaikan Elon Musk 
lewat akun Twitter pribadinya. 
Dalam kicauan tersebut,

Dogecoin diperdagangkan sekitar 6 sen 
pada Rabu, turun dari sekitar 74 sen 
pada Mei 2021.

 Musk bilang bahwa misi ke bulan 
tersebut bakal diluncurkan pada tahun 
depan. 
Dia juga menyematkan video YouTube 
berisi lagu tentang Dogecoin ke bulan.

Seperti dilansir Al Arabiya Kamis 8 
September 2022, langkah ini menurut 
Perdana Menteri Albania Edi Rama 
diambil setelah penyelidikan serangan 
siber pada Juli,
"Pemerintah telah memutuskan dengan 
segera untuk mengakhiri hubungan 
diplomatik dengan Republik Islam Iran," 
kata Rama dalam sebuah pernyataan 
video yang dikirim ke media.

Albania mengakhiri hubungan 
diplomatik dengan Iran dan telah 
memerintahkan diplomat Iran dan staf 
kedutaan untuk pergi dalam waktu 24 
jam. 

"Tanggapan ekstrem ini sepenuhnya 
sebanding dengan gravitasi dan risiko 
serangan siber yang mengancam 
melumpuhkan layanan publik, 
menghapus sistem digital dan meretas 
catatan negara, 
mencuri komunikasi elektronik intranet 
pemerintah, dan menimbulkan 
kekacauan dan ketidakamanan di 
negara ini," ujar Rama.

Amerika Serikat juga mengatakan 
pihaknya menyimpulkan setelah 
penyelidikan berminggu-minggu bahwa 
Iran berada di balik serangan siber 15 
Juli. AS juga mengatakan akan 

Belum ada reaksi langsung dari 
kedutaan Iran di Tirana.

Albania Putus Hubungan Diplomatik Dengan Iran

"Amerika Serikat akan mengambil 
tindakan lebih lanjut untuk meminta 
pertanggungjawaban Iran atas tindakan 
yang mengancam keamanan sekutu AS 
dan menjadi preseden yang meresahkan 
bagi dunia maya," kata Dewan Keamanan 
Nasional Gedung Putih dalam sebuah 
pernyataan.

Pemerintah AS telah berada di lapangan 
selama berminggu-minggu dengan mitra 
sektor swasta untuk menyelidiki dan 

Hubungan kedua negara tegang sejak 
2014, 

Organisasi yang juga dikenal dengan 
nama Farsi Mujahideen-e-Khalq, telah 
menetap di sebuah kamp di dekat Durres, 
pelabuhan utama negara itu.

mendukung sekutu NATO-nya.

"Penyelidikan mendalam memberi kami 
bukti tak terbantahkan bahwa serangan 
siber terhadap negara kami diatur dan 
disponsori oleh Republik Islam Iran 
melalui keterlibatan empat kelompok," 
kata Rama.

ketika Albania menerima sekitar 3.000 
anggota kelompok oposisi yang 
diasingkan, Organisasi Mujahidin Rakyat 
Iran. 

Albania sebelumnya mengatakan telah 
menggagalkan sejumlah serangan yang 
direncanakan oleh agen Iran terhadap 
kelompok oposisi Iran.

membantu Albania pulih dari serangan 
yang menghancurkan data pemerintah 
dan mengganggu layanan publik, kata 
Gedung Putih.
“Kami telah menyimpulkan bahwa 
Pemerintah Iran melakukan serangan 
siber yang sembrono dan tidak 
bertanggung jawab ini dan bertanggung 

Amerika Serikat menyebut serangan ke 
Albania oleh Iran itu belum pernah terjadi 
sebelumnya. Washington menegaskan 
serangan ini melanggar norma masa 
damai untuk tidak merusak infrastruktur 
penting yang diandalkan publik.

jawab atas operasi peretasan dan 
kebocoran berikutnya,” katanya.

Sebelumnya, Ida Fauziyah mengatakan 
alokasi anggaran Bantuan Subsidi Upah 
(BSU) pekerja terkait kenaikan harga 
Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi 
hanya Rp8,8 triliun. Angka tersebut 
lebih rendah dari yang dialokasikan 

Penyaluran BSU sendiri berlaku untuk 
calon penerima di seluruh Indonesia 
dan dikecualikan bagi PNS, TNI dan 
Polri.
Dia menjelaskan bahwa menurut data 
BPJS Ketenagakerjaan terdapat 
16.198.731 pekerja yang memenuhi 
syarat untuk menerima subsidi upah 
tersebut.

"Mempunyai gaji atau upah paling 
banyak sebesar Rp3,5 juta atau senilai 
upah minimum provinsi, 
kabupaten/kota," kata Ida.

atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah 
(BSU) 2022 yang di dalamnya 
menetapkan beberapa syarat calon 
penerima. 

Beberapa syaratnya antara lain 
merupakan WNI yang dibuktikan 
dengan kepemilikan NIK dan 
merupakan peserta aktif BPJS 
Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 
2022.

Termasuk memiliki upah maksimal 
Rp3,5 juta.
Menaker Ida mengatakan syarat dan 
kriteria penerima BSU diatur dalam 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 10 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Pemberian Bantuan 
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah 
Bagi Pekerja/Buruh.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), 
Ida Fauziyah mengatakan telah 
menyusun pedoman pemberian 

Syarat Penerima Subsidi Bantuan Upah 
pemerintah pusat sebesar Rp9,6 triliun. 
BSU ini akan diterima Rp600.000 per 
orang.

Penyaluran data dari BPJS 
Ketenagakerjaan akan dilakukan secara 
bertahap kepada Kemnaker. Tahap 
pertama sendiri telah diserahkan pada 
hari ini sebanyak 5.099.915 calon 
penerima.

Penyaluran Secara Bertahap

Penyaluran akan dilakukan melalui bank 
anggota Himpunan Bank Milik Negara 
(Himbara) dan PT Pos Indonesia untuk 
memastikan penyaluran dilakukan 
secepatnya.

Kemnaker akan melakukan pemeriksaan 
kembali dan pemadanan data-data itu 
untuk memastikan calon penerima belum 
menerima bantuan lain dari pemerintah 
seperti dari Kartu Prakerja dan Program 
Keluarga Harapan (PKH) dari 
Kementerian Sosial.

"Pokoknya ingin cepatnya sampai kepada 
teman-teman pekerja atau buruh," 
demikian Ida Fauziyah.

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057
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setahun kemudian langsung 
melambung menjadi Rp 194 per koin.
Tak cukup 'pompom' Dogecoin lewat 
celotehan absurd di Twitter, Elon Musk 

Hingga kini Tesla, SpaceX, dan Boring 
Co belum memberikan tanggapan. 
Tesla diketahui sudah membubarkan 
divisi hubungan media sejak 2020.

Sejak pandemi COVID-19, investasi 
kripto langsung naik daun.
 Tak hanya Bitcoin, Dogecoin pun ikut 
melejit salah satunya karena cuitan 
Elon Musk di Twitter.

Elon Musk Pompom Dogecoin

nilainya "hanya bergantung pada 
pemasaran," kata pengaduan tersebut.

Pada Januari 2020 harga Dogecoin 
masih Rp 28 per koin, 

bakal bawa cryptocurrency meme 
tersebut ke bulan. 
Pada Senin (10/5/2021), ia 
mengumumkan bahwa perusahaan 
antariksa miliknya, SpaceX, akan 
meluncurkan misi ke bulan yang 
sepenuhnya didanai dengan Dogecoin.
Pengumuman ini disampaikan Elon Musk 
lewat akun Twitter pribadinya. 
Dalam kicauan tersebut,

Dogecoin diperdagangkan sekitar 6 sen 
pada Rabu, turun dari sekitar 74 sen 
pada Mei 2021.

 Musk bilang bahwa misi ke bulan 
tersebut bakal diluncurkan pada tahun 
depan. 
Dia juga menyematkan video YouTube 
berisi lagu tentang Dogecoin ke bulan.

Seperti dilansir Al Arabiya Kamis 8 
September 2022, langkah ini menurut 
Perdana Menteri Albania Edi Rama 
diambil setelah penyelidikan serangan 
siber pada Juli,
"Pemerintah telah memutuskan dengan 
segera untuk mengakhiri hubungan 
diplomatik dengan Republik Islam Iran," 
kata Rama dalam sebuah pernyataan 
video yang dikirim ke media.

Albania mengakhiri hubungan 
diplomatik dengan Iran dan telah 
memerintahkan diplomat Iran dan staf 
kedutaan untuk pergi dalam waktu 24 
jam. 

"Tanggapan ekstrem ini sepenuhnya 
sebanding dengan gravitasi dan risiko 
serangan siber yang mengancam 
melumpuhkan layanan publik, 
menghapus sistem digital dan meretas 
catatan negara, 
mencuri komunikasi elektronik intranet 
pemerintah, dan menimbulkan 
kekacauan dan ketidakamanan di 
negara ini," ujar Rama.

Amerika Serikat juga mengatakan 
pihaknya menyimpulkan setelah 
penyelidikan berminggu-minggu bahwa 
Iran berada di balik serangan siber 15 
Juli. AS juga mengatakan akan 

Belum ada reaksi langsung dari 
kedutaan Iran di Tirana.

Albania Putus Hubungan Diplomatik Dengan Iran

"Amerika Serikat akan mengambil 
tindakan lebih lanjut untuk meminta 
pertanggungjawaban Iran atas tindakan 
yang mengancam keamanan sekutu AS 
dan menjadi preseden yang meresahkan 
bagi dunia maya," kata Dewan Keamanan 
Nasional Gedung Putih dalam sebuah 
pernyataan.

Pemerintah AS telah berada di lapangan 
selama berminggu-minggu dengan mitra 
sektor swasta untuk menyelidiki dan 

Hubungan kedua negara tegang sejak 
2014, 

Organisasi yang juga dikenal dengan 
nama Farsi Mujahideen-e-Khalq, telah 
menetap di sebuah kamp di dekat Durres, 
pelabuhan utama negara itu.

mendukung sekutu NATO-nya.

"Penyelidikan mendalam memberi kami 
bukti tak terbantahkan bahwa serangan 
siber terhadap negara kami diatur dan 
disponsori oleh Republik Islam Iran 
melalui keterlibatan empat kelompok," 
kata Rama.

ketika Albania menerima sekitar 3.000 
anggota kelompok oposisi yang 
diasingkan, Organisasi Mujahidin Rakyat 
Iran. 

Albania sebelumnya mengatakan telah 
menggagalkan sejumlah serangan yang 
direncanakan oleh agen Iran terhadap 
kelompok oposisi Iran.

membantu Albania pulih dari serangan 
yang menghancurkan data pemerintah 
dan mengganggu layanan publik, kata 
Gedung Putih.
“Kami telah menyimpulkan bahwa 
Pemerintah Iran melakukan serangan 
siber yang sembrono dan tidak 
bertanggung jawab ini dan bertanggung 

Amerika Serikat menyebut serangan ke 
Albania oleh Iran itu belum pernah terjadi 
sebelumnya. Washington menegaskan 
serangan ini melanggar norma masa 
damai untuk tidak merusak infrastruktur 
penting yang diandalkan publik.

jawab atas operasi peretasan dan 
kebocoran berikutnya,” katanya.

Sebelumnya, Ida Fauziyah mengatakan 
alokasi anggaran Bantuan Subsidi Upah 
(BSU) pekerja terkait kenaikan harga 
Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi 
hanya Rp8,8 triliun. Angka tersebut 
lebih rendah dari yang dialokasikan 

Penyaluran BSU sendiri berlaku untuk 
calon penerima di seluruh Indonesia 
dan dikecualikan bagi PNS, TNI dan 
Polri.
Dia menjelaskan bahwa menurut data 
BPJS Ketenagakerjaan terdapat 
16.198.731 pekerja yang memenuhi 
syarat untuk menerima subsidi upah 
tersebut.

"Mempunyai gaji atau upah paling 
banyak sebesar Rp3,5 juta atau senilai 
upah minimum provinsi, 
kabupaten/kota," kata Ida.

atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah 
(BSU) 2022 yang di dalamnya 
menetapkan beberapa syarat calon 
penerima. 

Beberapa syaratnya antara lain 
merupakan WNI yang dibuktikan 
dengan kepemilikan NIK dan 
merupakan peserta aktif BPJS 
Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 
2022.

Termasuk memiliki upah maksimal 
Rp3,5 juta.
Menaker Ida mengatakan syarat dan 
kriteria penerima BSU diatur dalam 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 10 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Pemberian Bantuan 
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah 
Bagi Pekerja/Buruh.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), 
Ida Fauziyah mengatakan telah 
menyusun pedoman pemberian 

Syarat Penerima Subsidi Bantuan Upah 
pemerintah pusat sebesar Rp9,6 triliun. 
BSU ini akan diterima Rp600.000 per 
orang.

Penyaluran data dari BPJS 
Ketenagakerjaan akan dilakukan secara 
bertahap kepada Kemnaker. Tahap 
pertama sendiri telah diserahkan pada 
hari ini sebanyak 5.099.915 calon 
penerima.

Penyaluran Secara Bertahap

Penyaluran akan dilakukan melalui bank 
anggota Himpunan Bank Milik Negara 
(Himbara) dan PT Pos Indonesia untuk 
memastikan penyaluran dilakukan 
secepatnya.

Kemnaker akan melakukan pemeriksaan 
kembali dan pemadanan data-data itu 
untuk memastikan calon penerima belum 
menerima bantuan lain dari pemerintah 
seperti dari Kartu Prakerja dan Program 
Keluarga Harapan (PKH) dari 
Kementerian Sosial.

"Pokoknya ingin cepatnya sampai kepada 
teman-teman pekerja atau buruh," 
demikian Ida Fauziyah.
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DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5

Sebelumnya muncul tagar 
#BoycottLaalSinghChaddha yang 
trending di Twitter selama berminggu-
minggu.

Sejumlah unggahan, 

Hal itu diungkapkan Aamir Khan 10 hari 
sebelum rilis film terbarunya,

sebagian besar selaras dengan Partai 
Bharatiya Janata (BJP) sayap kanan 
yang berkuasa.

"Saya ingin meyakinkan setiap orang, 
saya sangat mencintai negara (saya). 
Jadi tolong jangan boikot film-film saya," 
ujarnya kepada jurnalis pada 1 Agustus 
lalu, dikutip dari Al Jazeera, Selasa 
(6/9).

Tudingan anti-Hindu dialamatkan 
berdasarkan film Aamir lainnya, PK yang 
rilis tahun 2014. 
Dalam PK, Aamir memerankan seorang 
alien yang mendarat di India dan 
bingung bagaimana orang-orang saleh 
dieksploitasi atas nama agama.

Gerakan boikot itu dipimpin orang-orang 
Hindu berkasta tinggi. 

Pada awal Agustus, Aamir Khan, salah 
satu bintang besar Bollywood, 
mengungkapkan rasa cintanya pada 
India. 

Beberapa pihak menuding Aamir Khan 
anti Hindu. 
Aamir adalah salah satu aktor Muslim 
ternama India.

video, dan pesan boikot banyak yang 
terang-terangan mengandung 
Islamofobia dan diperkuat ribuan akun 
anonim, 

Aamir juga disalahkan atas 
pernyataannya pada November 2015 di 
mana saat itu dia mengungkapkan rasa 
takutnya karena meningkatnya 
persekusi terhadap Muslim di India dan 
tidak adanya tindakan dari pemerintah 
maupun polisi.

Ungkapan cinta itu untuk melawan 
kampanye virtual yang menyerangnya 
dan film terbarunya.

Laal Singh Chadda, remake film Forrest 
Gump.

Pada hari ketika Laal Singh Chadda 

Islamofobia Sampai ke Bollywood

"Ini mengejutkan untuk industri ini," 
lanjutnya.

menambahkan dia gembira film tersebut 
gagal.

"Protes kami bukan menargetkan Laal 
Singh Chaddha. 
Protesnya terhadap Aamir Khan karena 
dia menghina Dharam (agama) kami di 
PK," kata Ishant Sharma, 

Mereka meneriakkan slogan-slogan dan 
memaksa penayangan Laal Singh 
Chadda dihentikan.

Setelah film itu dirilis, sedikitnya tiga 
saluran berita yang paling banyak 
ditonton di India menayangkan liputan 
negatif tentang Aamir Khan dan filmnya. 
Times Now membahas acara bertajuk 
"Mengapa Bollywood melukai sentimen 
Hindu".

Salah seorang sutradara yang meminta 

Tetapi totalnya tidak bisa melampaui 
USD17 juta sampai 17 juta," jelas 
distributor film, Sanjay Mehta kepada Al 
Jazeera.

Karena penontonnya sedikit, bioskop di 
seluruh India menurunkan sekitar 1.300 
penayangan film ini tak lama setelah rilis 
dan diganti dengan film lain.

Protes dari kelompok lain juga 
berlangsung di Delhi dan negara bagian 
Uttar Pradesh.

Laal Singh Chadda, film dengan 
anggaran Rp327 miliar sampai Rp372 
miliar dibuat sejak 2018 dan diharapkan 
bisa menjadi film sukses di Bollywood. 
Tapi ternyata film ini menjadi kegagalan 
terbesar Aamir Khan.

"Harapannya itu akan menghasilkan 
USD25 juta dari penayangan di bioskop 
selama tiga sampai empat pekan di India, 
di mana pendapatan besar dihasilkan 
pada pekan pertama. 

dirilis, Ishant Sharma (35), yang 
merupakan presiden Shiv Sena Hind 
(organisasi konservatif Hindu) bersama 
anggotanya mendatangi sejumlah 
bioskop. 

"Karena namanya Aamir Khan”

"Orang Hindu tidak menonton film itu. 
Film itu sebuah kegagalan," tambahnya.
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Sebelumnya muncul tagar 
#BoycottLaalSinghChaddha yang 
trending di Twitter selama berminggu-
minggu.

Sejumlah unggahan, 

Hal itu diungkapkan Aamir Khan 10 hari 
sebelum rilis film terbarunya,

sebagian besar selaras dengan Partai 
Bharatiya Janata (BJP) sayap kanan 
yang berkuasa.

"Saya ingin meyakinkan setiap orang, 
saya sangat mencintai negara (saya). 
Jadi tolong jangan boikot film-film saya," 
ujarnya kepada jurnalis pada 1 Agustus 
lalu, dikutip dari Al Jazeera, Selasa 
(6/9).

Tudingan anti-Hindu dialamatkan 
berdasarkan film Aamir lainnya, PK yang 
rilis tahun 2014. 
Dalam PK, Aamir memerankan seorang 
alien yang mendarat di India dan 
bingung bagaimana orang-orang saleh 
dieksploitasi atas nama agama.

Gerakan boikot itu dipimpin orang-orang 
Hindu berkasta tinggi. 

Pada awal Agustus, Aamir Khan, salah 
satu bintang besar Bollywood, 
mengungkapkan rasa cintanya pada 
India. 

Beberapa pihak menuding Aamir Khan 
anti Hindu. 
Aamir adalah salah satu aktor Muslim 
ternama India.

video, dan pesan boikot banyak yang 
terang-terangan mengandung 
Islamofobia dan diperkuat ribuan akun 
anonim, 

Aamir juga disalahkan atas 
pernyataannya pada November 2015 di 
mana saat itu dia mengungkapkan rasa 
takutnya karena meningkatnya 
persekusi terhadap Muslim di India dan 
tidak adanya tindakan dari pemerintah 
maupun polisi.

Ungkapan cinta itu untuk melawan 
kampanye virtual yang menyerangnya 
dan film terbarunya.

Laal Singh Chadda, remake film Forrest 
Gump.

Pada hari ketika Laal Singh Chadda 

Islamofobia Sampai ke Bollywood

"Ini mengejutkan untuk industri ini," 
lanjutnya.

menambahkan dia gembira film tersebut 
gagal.

"Protes kami bukan menargetkan Laal 
Singh Chaddha. 
Protesnya terhadap Aamir Khan karena 
dia menghina Dharam (agama) kami di 
PK," kata Ishant Sharma, 

Mereka meneriakkan slogan-slogan dan 
memaksa penayangan Laal Singh 
Chadda dihentikan.

Setelah film itu dirilis, sedikitnya tiga 
saluran berita yang paling banyak 
ditonton di India menayangkan liputan 
negatif tentang Aamir Khan dan filmnya. 
Times Now membahas acara bertajuk 
"Mengapa Bollywood melukai sentimen 
Hindu".

Salah seorang sutradara yang meminta 

Tetapi totalnya tidak bisa melampaui 
USD17 juta sampai 17 juta," jelas 
distributor film, Sanjay Mehta kepada Al 
Jazeera.

Karena penontonnya sedikit, bioskop di 
seluruh India menurunkan sekitar 1.300 
penayangan film ini tak lama setelah rilis 
dan diganti dengan film lain.

Protes dari kelompok lain juga 
berlangsung di Delhi dan negara bagian 
Uttar Pradesh.

Laal Singh Chadda, film dengan 
anggaran Rp327 miliar sampai Rp372 
miliar dibuat sejak 2018 dan diharapkan 
bisa menjadi film sukses di Bollywood. 
Tapi ternyata film ini menjadi kegagalan 
terbesar Aamir Khan.

"Harapannya itu akan menghasilkan 
USD25 juta dari penayangan di bioskop 
selama tiga sampai empat pekan di India, 
di mana pendapatan besar dihasilkan 
pada pekan pertama. 

dirilis, Ishant Sharma (35), yang 
merupakan presiden Shiv Sena Hind 
(organisasi konservatif Hindu) bersama 
anggotanya mendatangi sejumlah 
bioskop. 

"Karena namanya Aamir Khan”

"Orang Hindu tidak menonton film itu. 
Film itu sebuah kegagalan," tambahnya.
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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.

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

Ketika sulit berkonsentrasi pasti 
pekerjaan nggak bisa selesai di waktu 
yang semestinya.
Sebelum membahas tentang cara 
membuat diri agar lebih fokus, 
ada baiknya mengetahui dulu 
penyebabnya. 

Dalam menyelesaikan pekerjaan 
pastinya dibutuhkan konsentrasi. 
Apalagi jika pekerjaanmu membutuhkan 
ketelitian. 

Hasilnya, pelatihan otak dapat 
membantu mengembangkan memori 
kerja dan jangka pendek, 

Laman Healthline menjelaskan, salah 
satu cara meningkatkan konsentrasi 
dengan melatih otak. 

serta meningkatkan keterampilan 
pemrosesan dan pemecahan masalah. 
Selain pelatihan, 

Hal itu dibuktikan dalam sebuah studi 
yang dilakukan pada 2015 kepada 
4.715 orang dewasa yang main gim 
pelatihan otak selama 15 menit per hari 
setiap pekannya.

Ada beberapa penyebab umum yang 
menyebabkan seseorang jadi sulit 
berkonsentrasi. 

meningkatkan konsentrasi?
Ada! Simak beberapa langkah yang 
bisa kamu terapkan dan lakukan agar 

apakah ada cara lain untuk 

Mulai dari usia, kurang tidur, hingga 
kondisi kesehatan mental lain dapat 
menjadi penyebab pecahnya 
konsentrasi.
Lantas, ketika hal itu terjadi apa yang 
harus dilakukan? 

Misalnya dengan memainkan 
permainan tertentu, seperti sudoku, 
teka teki silang, catur, pencarian kata 
alias scramble, atau permainan yang 
memacu daya ingat.

Cara Meningkatkan Konsentrasi

Sebuah penelitian menemukan orang-
orang yang melihat pepohonan secara 
berkala lebih sedikit melakukan kesalahan 
kerja. 
Mereka juga punya konsentrasi yang lebih 
baik dibandingkan dengan orang-orang 
yang hanya melihat bangunan. 
Peningkatan konsentrasi dapat terjadi 
setelah melihat pepohonan hanya 40 
detik.
3.Makan Makanan Bergizi

Maka dari itu, untuk meningkatkan 
konsentrasi, hindari makanan olahan, 
terlalu banyak gula, dan 
makanan yang sangat berminyak atau 
berlemak.

seperti oatmeal, roti gandum, bayam, 
telur, ikan salmon, pisang.

Makanan yang kamu konsumsi ternyata 
dapat memengaruhi fungsi kognitif seperti 
konsentrasi dan memori, loh! 

1.Setop Mikirin Diri Sendiri

dan buah-buahan agar tubuh dan otak 
bisa bekerja dengan baik, 

lebih mudah berkonsentrasi:

Untuk mendapatkan kembali konsentrasi, 
fokuslah pada apa yang terjadi di 
sekitarmu. 

Kamu juga dapat berjalan-jalan sejenak 
saat alami kesulitan berkonsentrasi. 
Hanya sekadar melihat pemandangan 
pepohonan keluar jendela juga bantu 
mengembalikan konsentrasi.

Misalnya, kamu bisa ikutan hangout 
bersama teman-temanmu karena 
mungkin kamu butuh ‘healing’ sejenak.

4.Mendengarkan Musik

Terkadang kita terlalu memikirkan diri 
sendiri lantas melupakan apa yang 
sedang terjadi saat ini. 

2.Berjalan

Saat memulai bekerja di pagi hari, kamu 
bisa mengonsumsi makanan bergizi 

Pertama adalah 
melenyapkan 
suara kelompok 
Muslim. Bollywood 
adalah benteng 
pertahanan 
terakhir 
sekularisme yang 
masih tegak. Tidak 
ada tempat di 
mana Anda 
menemukan 
Muslim memiliki kek

Perdana Menteri Narendra Modi 
memuji The Kashmir Files dan para 
pejabat meminta para pegawainya 

tidak disebutkan namanya 
mengungkapkan dia telah 
menghubungi para aktor, 
sutradara, dan pihak lainnya untuk 
membahas bagaimana melawan apa 
yang disebutnya "ujaran kebencian 
yang nyata".

BJP juga ingin mengendalikan 
Bollywood dan memanfaatkan 
kekuatannya dengan mempromosikan 
film-film yang telah dikritik karena sikap 
anti-Muslim, 

"Itu adalah kampanye terorganisir yang 
bertujuan ganda. 

Dia menambahkan, 

seperti The Kashmir Files.

Dan (BJP) tidak senang," ungkapnya 
kepada Al Jazeera.

uatan yang sangat besar. 

mengambil cuti untuk menonton film 
tersebut."Kalau kita tidak melawan 
kampanye kebencian ini, 

Pathan 
rencananya 
dirilis tahun 
depan.
Juru bicara 
nasional 
BJP, 
RP Singh 
membantah 
BJP 

mendukung boikot film Aamir Khan.
"Kami tidak ada kaitannya dengan film 
atau protes tersebut," ujarnya kepada Al 
Jazeera.Saeed Akhtar Mirza (79), salah 
satu sutradara ternama India mengatakan 
boikot itu berkontribusi atas gagalnya 
Laal Singh Chadda di box office.
Dia menolak alasan pihak yang 
memboikot film tersebut.
"Ini hanya pengalihan, dalih," katanya.

pastinya ini akan memburuk karena ini 
terencana," ujarnya.
Sutradara ini juga mengatakan telah 
muncul kampanye online untuk 
memboikot film Pathan yang dibintangi 

Shah Rukh 
Khan, yang 
juga seorang 
Muslim. 

“Pada dasarnya itu karena namanya 
Aamir Khan. 
Pada dasarnya memang anti-Muslim."
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dengan melatih otak. 
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pemrosesan dan pemecahan masalah. 
Selain pelatihan, 
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4.715 orang dewasa yang main gim 
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Sebagian orang senang bekerja dalam 
keheningan, 
mereka akan merasa sulit 
berkonsentrasi dengan kebisingan 
seperti suara musik. 
Namun sebagian lagi justru senang 
bekerja sambil mendengarkan musik.
Masih dikutip di laman yang saja, 
mendengarkan musik memiliki 
beberapa manfaat seperti membuat 
suasana bagi lebih baik, 
meningkatkan motivasi, dan 
meningkatkan memori dan stimulasi 
otak.Ketika ingin meningkatkan 
konsentrasi, ada baiknya kamu 
mendengarkan musik instrumen 
dibanding yang berlirik. 

Maka dari itu, pilihlah smartphone ini 
mampu mendukung kebutuhan bermain 
game, 
misalnya baterai berkapasitas besar 
yang mendukung fitur Super Fast 
Charging.

Di sana, jutaan lagu bisa kamu temukan 
dengan mudah.

jika merasa lelah, istirahatkan diri 
dengan main gim online yang ada di 
smartphone.

Nah, kamu bisa mencoba mendengarkan 
musik favorit melalui aplikasi musik saat 
ini. 

Kamu bisa mendengarkannya lewat 
smartphone andalanmu.Di sela-sela 
pekerjaanmu,

tentu kita sering bertanya-tanya hal apa 
saja sih yang didapat anak-anak dari 
kedua orang tuanya?
Entah itu sifat genetik ataupun ciri fisik 
seperti garis rambut, warna mata, 
warna rambut, 

Saat melihat anak, terutama bila 
berusia sudah berusia 3 tahun, 

 orang tua selalu mencari ciri-ciri bayi 
laki-laki atau perempuan mereka yang 
mirip dengan mereka.
Mungkin sebagian besar Bunda berpikir 
bahwa orang tua memiliki porsi sama 
dari sifat fisik dan genetik kepada anak.

Beberapa diturunkan dari Bunda dan 
beberapa dari Ayah. 
Seorang bayi mungkin memiliki hidung 
Ayah atau mulut Bunda, atau 
sebaliknya. 

atau mungkin sifat kepribadian tertentu,

Anak laki-laki memiliki satu kromosom 
X dan satu kromosom Y, sedangkan 
anak perempuan memiliki dua 

Namun, sifat diwariskan dan diturunkan 
dari orang tua ke anak melalui gen 
mereka.

Gen dari kedua orang tua turut 
memengaruhi sifat dan karakterisitik 
apa yang akan dimiliki bayi dan ini 
disebut dengan sifat bawaan.
Melansir dari Firstcry Parenting, anak-
anak mewarisi gen dari Bunda dan 
Ayah mereka. 

Sifat Yang Diturunkan Ayah Pada Anaknya

mungkin Si Kecil juga akan memiliki sifat 
yang sama dengan ayahnya.

Tampaknya kecerdasan adalah sifat yang 
paling utama diterima oleh bayi dari Ayah 
mereka. 

Jika sang Ayah menyukai bertualang dan 
selalu mencari sensasi, 

2. Kecerdasan  

Namun, bukan berarti ibu super pintar 
tidak ikut berperan dalam mewarisi sifat 
yang satu ini.

3. Selera humor

1. Semangat yang keberanian

Melansir dari Baby Gaga, salah studi 
menunjukkan Ayah memainkan peran 
yang lebih besar dalam menentukan 
kecerdasan keseluruhan anak-anaknya.

Kromosom X mengandung lebih banyak 
gen jika dibandingkan dengan kromosom 
Y, 

Dirangkum dari berbagai sumber, 

kromosom X.

berikut ini adalah sifat-sifat yang diwarisi 
ayah kepada anak perempuannya.

Ayah memiliki peran besar dalam hal 
perilaku bayinya. 

oleh karena itu, anak perempuan akan 
memiliki kesempatan dua kali lipat untuk 
menunjukkan sifat-sifat genetik dominan 
yang diwarisi dari orang tuanya jika 
dibandingkan dengan anak laki-laki.

Perilaku mencari risiko tampaknya diwarisi 
dari pihak Ayah dalam keluarga. 

Apakah Ayah dari Si Kecil adalah orang 
yang serius atau mungkin memiliki 
selera humor yang tinggi? Percaya atau 
tidak, selera humor adalah salah satu 
sifat yang tampaknya diturunkan dari 
ayah.

Memiliki selera humor adalah sifat 
kepribadian dan cenderung diwarisi oleh 
ayahnya. Jika Ayah adalah orang yang 
lucu dan menyenangkan, Si Kecil 
mungkin akan mewarisi tulang lucu itu 
juga.

Banyak penelitian yang menunjukkan 
bahwa perokok dengan asupan vitamin 
C yang tinggi memiliki fungsi paru-paru 
yang lebih baik dibandingkan dengan 
orang yang mengonsumsi vitamin C 
dalam jumlah yang rendah.

menjaga kesehatan tubuh dengan 
menjaga pola hidup yang sehat adalah 
salah satu kunci memiliki tubuh yang 
sehat. 

Menjaga kesehatan paru-paru adalah 
salah satu hal yang perlu dilakukan 
setiap orang dalam hidupnya. 
Untuk menjaga kesehatannya, ada 
beberapa makanan yang dipercaya 
dapat membantu membersihkan paru-
paru.Tidak dapat dimungkiri lagi, 

Paru-paru yang kotor bisa 
mengakibatkan berbagai macam 
penyakit mematikan, 

2. Apel

1. Paprika
Makanan yang satu ini adalah salah 
satu sumber yang kaya akan vitamin C. 
Mengonsumsi satu paprika merah 
berukuran sedang dapat memberikan 
169 persen dari asupan vitamin C yang 
direkomendasikan.

Makan apel secara teratur juga diyakini 

Paru-paru adalah salah satu organ 
tubuh yang paling penting dalam sistem 
pernapasan.

Dalam hal menjaga pola hidup sehat, 
tentunya juga berkaitan dengan pola 
makan .

Penyakit Paru Obstruktif Kronik 
(PPOK), dan penyakit pernapasan yang 
lainnya.Oleh karena itu, perlu 
memastikan menjalani pola hidup yang 
sehat untuk menjaga kesehatan paru-
paru. 

seperti infeksi saluran pernapasan, 
asthma, 

Hal ini karena perokok mempunyai 
konsentrasi antioksidan karotenoid 25 
persen lebih rendah yang dapat 
menyebabkan kesehatan sistem 
pernapasan.
4. Kunyit
Kunyit adalah salah satu makanan yang 
seringkali digunakan sebagai pengobatan 
berbagai penyakit, salah satunya adalah 
untuk membersihkan paru-paru. Hal ini 
karena efek antioksidan dan anti-
inflamasinya yang sangat kuat. 

Salah satu penelitian pada 2012 
menunjukkan bahwa asupan kurkuma 
dapat meningkatkan performa paru-paru. 
Selain itu, para perokok yang memiliki 
asupan kurkuma secara signifikan 
memiliki fungsi paru-paru yang lebih baik.

Tak hanya itu, kurkuma, komponen aktif 
utama dalam kunyit juga dapat 
memberikan efek yang baik untuk fungsi 
paru-paru.

Labu sangat kaya akan senyawa 
karotenoid, 
termasuk beta karoten, lutein, dan 
zeaxanthin yang memiliki sifat 
antioksidan dan anti-inflamasi yang kuat.

dapat membantu meningkatkan fungsi 
paru-paru menjadi lebih baik. 
Mengonsumsi lima apel atau lebih per 
minggunya bisa membantu meningkatkan 
fungsi paru-paru lebih besar dan 
menurunkan risiko Penyakit Paru 
Obstruktif Kronik (PPOK).
3. Labu
Daging labu yang berwarna kuning cerah 
juga dipercaya mengandung berbagai 
senyawa tanaman yang dapat 
meningkatkan kesehatan paru-paru . 

Penelitian menunjukkan bahwa kadar 
karotenoid dalam darah yang tinggi 
menjadikan kinerja paru-paru lebih baik 
lagi. Makanan ini sangat dianjurkan untuk 
para perokok. 

Makanan Yang Dapat Membersihkan Paru - Paru
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Namun sebagian lagi justru senang 
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mendengarkan musik memiliki 
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suasana bagi lebih baik, 
meningkatkan motivasi, dan 
meningkatkan memori dan stimulasi 
otak.Ketika ingin meningkatkan 
konsentrasi, ada baiknya kamu 
mendengarkan musik instrumen 
dibanding yang berlirik. 

Maka dari itu, pilihlah smartphone ini 
mampu mendukung kebutuhan bermain 
game, 
misalnya baterai berkapasitas besar 
yang mendukung fitur Super Fast 
Charging.

Di sana, jutaan lagu bisa kamu temukan 
dengan mudah.

jika merasa lelah, istirahatkan diri 
dengan main gim online yang ada di 
smartphone.

Nah, kamu bisa mencoba mendengarkan 
musik favorit melalui aplikasi musik saat 
ini. 

Kamu bisa mendengarkannya lewat 
smartphone andalanmu.Di sela-sela 
pekerjaanmu,

tentu kita sering bertanya-tanya hal apa 
saja sih yang didapat anak-anak dari 
kedua orang tuanya?
Entah itu sifat genetik ataupun ciri fisik 
seperti garis rambut, warna mata, 
warna rambut, 

Saat melihat anak, terutama bila 
berusia sudah berusia 3 tahun, 

 orang tua selalu mencari ciri-ciri bayi 
laki-laki atau perempuan mereka yang 
mirip dengan mereka.
Mungkin sebagian besar Bunda berpikir 
bahwa orang tua memiliki porsi sama 
dari sifat fisik dan genetik kepada anak.

Beberapa diturunkan dari Bunda dan 
beberapa dari Ayah. 
Seorang bayi mungkin memiliki hidung 
Ayah atau mulut Bunda, atau 
sebaliknya. 

atau mungkin sifat kepribadian tertentu,

Anak laki-laki memiliki satu kromosom 
X dan satu kromosom Y, sedangkan 
anak perempuan memiliki dua 

Namun, sifat diwariskan dan diturunkan 
dari orang tua ke anak melalui gen 
mereka.

Gen dari kedua orang tua turut 
memengaruhi sifat dan karakterisitik 
apa yang akan dimiliki bayi dan ini 
disebut dengan sifat bawaan.
Melansir dari Firstcry Parenting, anak-
anak mewarisi gen dari Bunda dan 
Ayah mereka. 

Sifat Yang Diturunkan Ayah Pada Anaknya

mungkin Si Kecil juga akan memiliki sifat 
yang sama dengan ayahnya.

Tampaknya kecerdasan adalah sifat yang 
paling utama diterima oleh bayi dari Ayah 
mereka. 

Jika sang Ayah menyukai bertualang dan 
selalu mencari sensasi, 

2. Kecerdasan  

Namun, bukan berarti ibu super pintar 
tidak ikut berperan dalam mewarisi sifat 
yang satu ini.

3. Selera humor

1. Semangat yang keberanian

Melansir dari Baby Gaga, salah studi 
menunjukkan Ayah memainkan peran 
yang lebih besar dalam menentukan 
kecerdasan keseluruhan anak-anaknya.

Kromosom X mengandung lebih banyak 
gen jika dibandingkan dengan kromosom 
Y, 

Dirangkum dari berbagai sumber, 

kromosom X.

berikut ini adalah sifat-sifat yang diwarisi 
ayah kepada anak perempuannya.

Ayah memiliki peran besar dalam hal 
perilaku bayinya. 

oleh karena itu, anak perempuan akan 
memiliki kesempatan dua kali lipat untuk 
menunjukkan sifat-sifat genetik dominan 
yang diwarisi dari orang tuanya jika 
dibandingkan dengan anak laki-laki.

Perilaku mencari risiko tampaknya diwarisi 
dari pihak Ayah dalam keluarga. 

Apakah Ayah dari Si Kecil adalah orang 
yang serius atau mungkin memiliki 
selera humor yang tinggi? Percaya atau 
tidak, selera humor adalah salah satu 
sifat yang tampaknya diturunkan dari 
ayah.

Memiliki selera humor adalah sifat 
kepribadian dan cenderung diwarisi oleh 
ayahnya. Jika Ayah adalah orang yang 
lucu dan menyenangkan, Si Kecil 
mungkin akan mewarisi tulang lucu itu 
juga.

Banyak penelitian yang menunjukkan 
bahwa perokok dengan asupan vitamin 
C yang tinggi memiliki fungsi paru-paru 
yang lebih baik dibandingkan dengan 
orang yang mengonsumsi vitamin C 
dalam jumlah yang rendah.

menjaga kesehatan tubuh dengan 
menjaga pola hidup yang sehat adalah 
salah satu kunci memiliki tubuh yang 
sehat. 

Menjaga kesehatan paru-paru adalah 
salah satu hal yang perlu dilakukan 
setiap orang dalam hidupnya. 
Untuk menjaga kesehatannya, ada 
beberapa makanan yang dipercaya 
dapat membantu membersihkan paru-
paru.Tidak dapat dimungkiri lagi, 

Paru-paru yang kotor bisa 
mengakibatkan berbagai macam 
penyakit mematikan, 

2. Apel

1. Paprika
Makanan yang satu ini adalah salah 
satu sumber yang kaya akan vitamin C. 
Mengonsumsi satu paprika merah 
berukuran sedang dapat memberikan 
169 persen dari asupan vitamin C yang 
direkomendasikan.

Makan apel secara teratur juga diyakini 

Paru-paru adalah salah satu organ 
tubuh yang paling penting dalam sistem 
pernapasan.

Dalam hal menjaga pola hidup sehat, 
tentunya juga berkaitan dengan pola 
makan .

Penyakit Paru Obstruktif Kronik 
(PPOK), dan penyakit pernapasan yang 
lainnya.Oleh karena itu, perlu 
memastikan menjalani pola hidup yang 
sehat untuk menjaga kesehatan paru-
paru. 

seperti infeksi saluran pernapasan, 
asthma, 

Hal ini karena perokok mempunyai 
konsentrasi antioksidan karotenoid 25 
persen lebih rendah yang dapat 
menyebabkan kesehatan sistem 
pernapasan.
4. Kunyit
Kunyit adalah salah satu makanan yang 
seringkali digunakan sebagai pengobatan 
berbagai penyakit, salah satunya adalah 
untuk membersihkan paru-paru. Hal ini 
karena efek antioksidan dan anti-
inflamasinya yang sangat kuat. 

Salah satu penelitian pada 2012 
menunjukkan bahwa asupan kurkuma 
dapat meningkatkan performa paru-paru. 
Selain itu, para perokok yang memiliki 
asupan kurkuma secara signifikan 
memiliki fungsi paru-paru yang lebih baik.

Tak hanya itu, kurkuma, komponen aktif 
utama dalam kunyit juga dapat 
memberikan efek yang baik untuk fungsi 
paru-paru.

Labu sangat kaya akan senyawa 
karotenoid, 
termasuk beta karoten, lutein, dan 
zeaxanthin yang memiliki sifat 
antioksidan dan anti-inflamasi yang kuat.

dapat membantu meningkatkan fungsi 
paru-paru menjadi lebih baik. 
Mengonsumsi lima apel atau lebih per 
minggunya bisa membantu meningkatkan 
fungsi paru-paru lebih besar dan 
menurunkan risiko Penyakit Paru 
Obstruktif Kronik (PPOK).
3. Labu
Daging labu yang berwarna kuning cerah 
juga dipercaya mengandung berbagai 
senyawa tanaman yang dapat 
meningkatkan kesehatan paru-paru . 

Penelitian menunjukkan bahwa kadar 
karotenoid dalam darah yang tinggi 
menjadikan kinerja paru-paru lebih baik 
lagi. Makanan ini sangat dianjurkan untuk 
para perokok. 

Makanan Yang Dapat Membersihkan Paru - Paru
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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

Pertama,

Isa Rachmatawarta mengatakan, 

Dana BLT ini berasal dari dana yang 
dikeluarkan pemerintah pusat sebesar 
Rp22 triliun. 

bantuan subsidi upah sebesar 
Rp600.000 kepada 16 juta pekerja 
dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per 
bulan yang dibayarkan satu kali 
dengan anggaran Rp9,6 triliun.

bantuan dari pemerintah daerah 
dengan menggunakan dua persen 
dari dana transfer umum yaitu
Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi 
Hasil sebanyak Rp2,17 triliun dalam 
rangka membantu sektor transportasi 
seperti angkutan umum, ojek, nelayan 
dan bantuan tambahan perlindungan 
sosial.

Ini tak lain sebagai dampak konflik 
global yang berdampak yang mulai 
dirasakan masyarakat.

Kedua, 

Ketiga, 

BLT akan dibagi dalam beberapa 
program. 

Dana ini disalurkan untuk meredam 
dampak kenaikan harga Bahan Bakar 
Minyak (BBM).

Direktur Jenderal Anggaran 
Kementerian Keuangan, 

bantuan sosial ini berikan sebagai 
bagian perhatian pemerintah kepada 
masyarakat yang terdampak kenaikan 
harga-harga pangan. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
memerintahkan jajarannya untuk 
menyebar program bantuan sosial 
(bansos) atau bantuan langsung tunai 
sebesar Rp24,17 triliun. 

Sedangkan sisanya Rp2,17 triliun 
berasal dari Pemerintah Daerah 
(Pemda) yang mengalokasi 2 persen 
dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan 
Dana Bagi Hasil (DBH).

 Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 
20,65 juta kelompok masyarakat 
sebesar Rp150.000 
sebanyak empat kali, dengan total 
anggaran Rp12,4 triliun.

Jaga Daya Beli Masyarakat
Presiden Joko Widodo mengatakan 
Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar 
Minyak (BLT BBM) 
yang diberikan Pemerintah bertujuan 
untuk menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi yang sama, 

 terutama kita lihat kalau pemerintah 
sekarang sedang evaluasi penarikan 
subsidi dan lain-lain. 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 
memandang langkah pemerintah 
menambah bantuan sosial Rp 24,17 
triliun untuk menjaga daya beli 
masyarakat. 

"Ya, ini sangat dibutuhkan,

Menurutnya, saat ini kondisi daya beli 
masyarakat cukup menarik. 

"Karena post covid sudah mulai tuh 
kencang tapi kita gak bisa, kita harus 
hati-hati (menjaga daya beli)," ujar dia.

"Kenaikan bahan pangan yang tinggi ini 
akan turun kan (consumer 
spending/daya beli), makanya harus di 
boost dengan insentif tadi, kalau adanya 

Tambahan bantalan ini khususnya 
mengantisipasi dampak turunan dari 
kebijakan mengenai BBM Subsidi yang 
akan diambil pemerintah.

Jadi mereka juga mempersiapkan, 
karena bansos ini sangat dibutuhkan 
untuk dengan kondisi saat ini, kita harus 
tingkatkan daya beli, 

Sebab, pada kuartal II 2022, terjadi 
peningkatan aktivitas ekonomi pasca 
Covid-19. 

"Kami harapkan dengan suntikan BLT 
BBM ini, daya beli masyarakat bisa 
terjaga dengan baik," kata Jokowi di 
Kantor Pos Saumlaki, Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar, Maluku, Jumat 
(2/9).

kebijakan mengenai subsidi BBM yang 
akan diambil pemerintah perlu juga jadi 
perhatian, khususnya dampak turunan 
seperti inflasi kedepannya. 

karena kuncinya itu," kata Wakil Ketua 
Umum Apindo Shinta Widjaya Kamdani 
saat ditemui di Rakerkonas Apindo, di 
Jakarta, Selasa (30/8).

Meredam Kemiskinan Dengan BLT
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Pertama,

Isa Rachmatawarta mengatakan, 

Dana BLT ini berasal dari dana yang 
dikeluarkan pemerintah pusat sebesar 
Rp22 triliun. 

bantuan subsidi upah sebesar 
Rp600.000 kepada 16 juta pekerja 
dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per 
bulan yang dibayarkan satu kali 
dengan anggaran Rp9,6 triliun.

bantuan dari pemerintah daerah 
dengan menggunakan dua persen 
dari dana transfer umum yaitu
Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi 
Hasil sebanyak Rp2,17 triliun dalam 
rangka membantu sektor transportasi 
seperti angkutan umum, ojek, nelayan 
dan bantuan tambahan perlindungan 
sosial.

Ini tak lain sebagai dampak konflik 
global yang berdampak yang mulai 
dirasakan masyarakat.

Kedua, 

Ketiga, 

BLT akan dibagi dalam beberapa 
program. 

Dana ini disalurkan untuk meredam 
dampak kenaikan harga Bahan Bakar 
Minyak (BBM).

Direktur Jenderal Anggaran 
Kementerian Keuangan, 

bantuan sosial ini berikan sebagai 
bagian perhatian pemerintah kepada 
masyarakat yang terdampak kenaikan 
harga-harga pangan. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
memerintahkan jajarannya untuk 
menyebar program bantuan sosial 
(bansos) atau bantuan langsung tunai 
sebesar Rp24,17 triliun. 

Sedangkan sisanya Rp2,17 triliun 
berasal dari Pemerintah Daerah 
(Pemda) yang mengalokasi 2 persen 
dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan 
Dana Bagi Hasil (DBH).

 Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 
20,65 juta kelompok masyarakat 
sebesar Rp150.000 
sebanyak empat kali, dengan total 
anggaran Rp12,4 triliun.

Jaga Daya Beli Masyarakat
Presiden Joko Widodo mengatakan 
Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar 
Minyak (BLT BBM) 
yang diberikan Pemerintah bertujuan 
untuk menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi yang sama, 

 terutama kita lihat kalau pemerintah 
sekarang sedang evaluasi penarikan 
subsidi dan lain-lain. 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 
memandang langkah pemerintah 
menambah bantuan sosial Rp 24,17 
triliun untuk menjaga daya beli 
masyarakat. 

"Ya, ini sangat dibutuhkan,

Menurutnya, saat ini kondisi daya beli 
masyarakat cukup menarik. 

"Karena post covid sudah mulai tuh 
kencang tapi kita gak bisa, kita harus 
hati-hati (menjaga daya beli)," ujar dia.

"Kenaikan bahan pangan yang tinggi ini 
akan turun kan (consumer 
spending/daya beli), makanya harus di 
boost dengan insentif tadi, kalau adanya 

Tambahan bantalan ini khususnya 
mengantisipasi dampak turunan dari 
kebijakan mengenai BBM Subsidi yang 
akan diambil pemerintah.

Jadi mereka juga mempersiapkan, 
karena bansos ini sangat dibutuhkan 
untuk dengan kondisi saat ini, kita harus 
tingkatkan daya beli, 

Sebab, pada kuartal II 2022, terjadi 
peningkatan aktivitas ekonomi pasca 
Covid-19. 

"Kami harapkan dengan suntikan BLT 
BBM ini, daya beli masyarakat bisa 
terjaga dengan baik," kata Jokowi di 
Kantor Pos Saumlaki, Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar, Maluku, Jumat 
(2/9).

kebijakan mengenai subsidi BBM yang 
akan diambil pemerintah perlu juga jadi 
perhatian, khususnya dampak turunan 
seperti inflasi kedepannya. 

karena kuncinya itu," kata Wakil Ketua 
Umum Apindo Shinta Widjaya Kamdani 
saat ditemui di Rakerkonas Apindo, di 
Jakarta, Selasa (30/8).

Meredam Kemiskinan Dengan BLT
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Wakil Presiden, Ma’ruf Amin 
mengatakan bahwa pemberian 
bantuan langsung tunai pengalihan 
subsidi bahan bakar minyak (BLT 
BBM) 

dengan bansos saya sepakat bahwa 
itu sangat dibutuhkan," ungkapnya.

ke warga miskin menjadi cara 
pemerintah untuk menjaga angka 
kemiskinan ekstrem supaya tidak 
melonjak.
Wapres mengatakan, pemerintah 
hingga kini tetap fokus dalam 
mencapai target nol persen untuk 
kemiskinan ekstrem pada 2024, 

"Adanya kebijakan pemerintah berupa 
kenaikan harga BBM, 

Selama ini, penyaluran subsidi BBM 

Jaga Angka Kemiskinan Ekstem 
agar Tak Melonjak

setelah pada 2021 mencapai 4 persen 
berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik(BPS).

harus dipahami masyarakat sebagai 
cara untuk menata kembali pemberian 
subsidi," kata Ma'ruf 
setelah mengukuhkan Pengurus 
Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah 
dan Komite Daerah Ekonomi dan 
Keuangan Syariah (KDEKS) dikutip 
dari Antara, Rabu (7/9).

Dia menjelaskan, 

dinilai tidak tepat sasaran atau justru 
didapatkan oleh warga yang tak 
seharusnya menerima.

sehingga pemerintah memutuskan untuk 
mengambilnya dan menggantinya 
dengan bansos,” kata dia.
Wapres tak menyangkal kebijakan 
tersebut berdampak pada kenaikan 
harga untuk sejumlah bahan kebutuhan 
pokok penting. 

ini yang sedang dilakukan pemerintah. 
Selama ini subsidi tidak sampai ke 
berhak, 

Akan tetapi, 
Ma’ruf menjamin bahwa hal tersebut 
hanya bersifat sementara, karena 
sejatinya bukan kenaikan harga 
tapi penyesuaian atau normalisasi harga 
keekonomian barang dan jasa.

“Memberikan hak kepada orang yang 
berhak,

Namun, apakah pengaruhnya akan 
signifikan bagi angka kemiskinan 
ekstrem nasional, menurut Wapres, hal 
itu harus dibuktikan berdasarkan analisis 
yang dilakukan BPS.

pemerintah harus menempuh kebijakan 
menaikkan harga BBM karena Indonesia 
juga menerima dampak dari krisis energi 
yang melanda dunia.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo 
Subianto menugaskan dirinya untuk 
fokus bekerja sebagai menteri.

"Kita tidak berbicara spesifik mengenai 
masalah politik tapi bagaimana 
membangun bangsa bersama," kata 
dia.Menurut Sandiaga, 
dinamika politik yang terjadi dalam 
beberapa waktu terakhir mesti dibawa 
dalam bingkai persahabatan dan 
kebersamaan agar kontestasi Pemilu 
2024 mendatang berjalan sejuk dan 
teduh.Wakil ketua Dewan Pembina 
Partai Gerindra ini pun irit bicara saat 
dimintai tanggapan mengenai namanya 
yang masuk bursa calon presiden dari 
Partai Persatuan Pembangunan.

"Sebagai kader Gerindra tentunya saya 
sangat menghormati dan mengikuti 
arahan dari Ketua Umum Bapak 
Jenderal Prabowo dan beliau 
menugaskan saya untuk fokus dalam 
tugas di kementerian," kata Sandiaga di 
Kompleks Istana Kepresidenan, 
Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Sandiaga pun mengaku ia kini 100 
persen bekerja di bawah arahan 
Presiden Joko Widodo untuk 
membangkitkan ekonomi sambil 
mendengar aspirasi masyarakat 
mengenai tingginya harga bahan pokok.

ia pun kerap berdiskusi dengan 
Prabowo meski tidak selalu 
membicarakan masalah politik.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Sandiaga Uno menyatakan, 

Sandiaga mengatakan, sebagai kader 
Gerindra, 

"Tentunya itu adalah ranahnya dan hak 
dari partai politik, saya menjalankan 
tugas sesuai fungsi di Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan 
tentunya menghormati dinamika dan 
tentunya aspirasi dari teman-teman," 
ujar Sandiaga.

Hal ini Sandiaga sampaikan merespons 
sikap sejumlah elite Gerindra yang 
menilai ia semestinya mundur dari 
partai setelah manuver politiknya 
belakangan ini.

Sandiaga : Saya Ikuti Arahan Pak Prabowo

"Jika ada kader Gerindra yang tidak ingin 
ikut rombongan kereta. 

“Kalau ada orang yang mau jadi presiden, 
tidak pernah membesarkan partai, 
enggak pernah mendatangi kantor partai, 
tidak pernah pasang bendera spanduk, 
tiba-tiba nongol mau jadi presiden ketemu 
pasal berapa?” ujar Muzani.

Saya minta untuk turun sebelum kereta 
ini jalan,” ujar Muzani dalam 
keterangannya, Kamis (1/9/2022).
Ia menyebutkan, pencapaian Partai 
Gerindra saat ini sebagai partai politik 
(parpol) terbesar kedua merupakan 
berkat kerja keras ketua umumnya, 
Prabowo Subianto.

"Kita harus hadir menampung aspirasi 
masyarakat dan juga memberikan solusi 
agar permasalahan ekonomi yang 
dihadapi masyarakat ini bisa dilalui," ujar 
dia.

Pernyataan Sandiaga ini pun mendapat 
sindiran keras dari Sekretaris Jenderal 
Partai Gerindra Ahmad Muzani yang 
menegaskan bahwa Gerindra telah bulat 
mendukung Prabowo sebagai capres.

Tanpa menyebut nama, Muzani juga 
menyindir kadernya yang tak 
berkontribusi tapi ingin maju sebagai 
calon presiden.

Oleh karena itu, ia menegaskan, seluruh 
kader Partai Gerindra satu suara 
mendukung Prabowo sebagai capres 
dalam kontestasi elektoral 2024.

Sebelumnya, Sandiaga mengaku siap 
untuk maju sebagai calon presiden bila 
didukung oleh partai politik.

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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ke warga miskin menjadi cara 
pemerintah untuk menjaga angka 
kemiskinan ekstrem supaya tidak 
melonjak.
Wapres mengatakan, pemerintah 
hingga kini tetap fokus dalam 
mencapai target nol persen untuk 
kemiskinan ekstrem pada 2024, 

"Adanya kebijakan pemerintah berupa 
kenaikan harga BBM, 

Selama ini, penyaluran subsidi BBM 

Jaga Angka Kemiskinan Ekstem 
agar Tak Melonjak

setelah pada 2021 mencapai 4 persen 
berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik(BPS).

harus dipahami masyarakat sebagai 
cara untuk menata kembali pemberian 
subsidi," kata Ma'ruf 
setelah mengukuhkan Pengurus 
Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah 
dan Komite Daerah Ekonomi dan 
Keuangan Syariah (KDEKS) dikutip 
dari Antara, Rabu (7/9).

Dia menjelaskan, 

dinilai tidak tepat sasaran atau justru 
didapatkan oleh warga yang tak 
seharusnya menerima.

sehingga pemerintah memutuskan untuk 
mengambilnya dan menggantinya 
dengan bansos,” kata dia.
Wapres tak menyangkal kebijakan 
tersebut berdampak pada kenaikan 
harga untuk sejumlah bahan kebutuhan 
pokok penting. 

ini yang sedang dilakukan pemerintah. 
Selama ini subsidi tidak sampai ke 
berhak, 

Akan tetapi, 
Ma’ruf menjamin bahwa hal tersebut 
hanya bersifat sementara, karena 
sejatinya bukan kenaikan harga 
tapi penyesuaian atau normalisasi harga 
keekonomian barang dan jasa.

“Memberikan hak kepada orang yang 
berhak,

Namun, apakah pengaruhnya akan 
signifikan bagi angka kemiskinan 
ekstrem nasional, menurut Wapres, hal 
itu harus dibuktikan berdasarkan analisis 
yang dilakukan BPS.

pemerintah harus menempuh kebijakan 
menaikkan harga BBM karena Indonesia 
juga menerima dampak dari krisis energi 
yang melanda dunia.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo 
Subianto menugaskan dirinya untuk 
fokus bekerja sebagai menteri.

"Kita tidak berbicara spesifik mengenai 
masalah politik tapi bagaimana 
membangun bangsa bersama," kata 
dia.Menurut Sandiaga, 
dinamika politik yang terjadi dalam 
beberapa waktu terakhir mesti dibawa 
dalam bingkai persahabatan dan 
kebersamaan agar kontestasi Pemilu 
2024 mendatang berjalan sejuk dan 
teduh.Wakil ketua Dewan Pembina 
Partai Gerindra ini pun irit bicara saat 
dimintai tanggapan mengenai namanya 
yang masuk bursa calon presiden dari 
Partai Persatuan Pembangunan.

"Sebagai kader Gerindra tentunya saya 
sangat menghormati dan mengikuti 
arahan dari Ketua Umum Bapak 
Jenderal Prabowo dan beliau 
menugaskan saya untuk fokus dalam 
tugas di kementerian," kata Sandiaga di 
Kompleks Istana Kepresidenan, 
Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Sandiaga pun mengaku ia kini 100 
persen bekerja di bawah arahan 
Presiden Joko Widodo untuk 
membangkitkan ekonomi sambil 
mendengar aspirasi masyarakat 
mengenai tingginya harga bahan pokok.

ia pun kerap berdiskusi dengan 
Prabowo meski tidak selalu 
membicarakan masalah politik.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Sandiaga Uno menyatakan, 

Sandiaga mengatakan, sebagai kader 
Gerindra, 

"Tentunya itu adalah ranahnya dan hak 
dari partai politik, saya menjalankan 
tugas sesuai fungsi di Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan 
tentunya menghormati dinamika dan 
tentunya aspirasi dari teman-teman," 
ujar Sandiaga.

Hal ini Sandiaga sampaikan merespons 
sikap sejumlah elite Gerindra yang 
menilai ia semestinya mundur dari 
partai setelah manuver politiknya 
belakangan ini.

Sandiaga : Saya Ikuti Arahan Pak Prabowo

"Jika ada kader Gerindra yang tidak ingin 
ikut rombongan kereta. 

“Kalau ada orang yang mau jadi presiden, 
tidak pernah membesarkan partai, 
enggak pernah mendatangi kantor partai, 
tidak pernah pasang bendera spanduk, 
tiba-tiba nongol mau jadi presiden ketemu 
pasal berapa?” ujar Muzani.

Saya minta untuk turun sebelum kereta 
ini jalan,” ujar Muzani dalam 
keterangannya, Kamis (1/9/2022).
Ia menyebutkan, pencapaian Partai 
Gerindra saat ini sebagai partai politik 
(parpol) terbesar kedua merupakan 
berkat kerja keras ketua umumnya, 
Prabowo Subianto.

"Kita harus hadir menampung aspirasi 
masyarakat dan juga memberikan solusi 
agar permasalahan ekonomi yang 
dihadapi masyarakat ini bisa dilalui," ujar 
dia.

Pernyataan Sandiaga ini pun mendapat 
sindiran keras dari Sekretaris Jenderal 
Partai Gerindra Ahmad Muzani yang 
menegaskan bahwa Gerindra telah bulat 
mendukung Prabowo sebagai capres.

Tanpa menyebut nama, Muzani juga 
menyindir kadernya yang tak 
berkontribusi tapi ingin maju sebagai 
calon presiden.

Oleh karena itu, ia menegaskan, seluruh 
kader Partai Gerindra satu suara 
mendukung Prabowo sebagai capres 
dalam kontestasi elektoral 2024.

Sebelumnya, Sandiaga mengaku siap 
untuk maju sebagai calon presiden bila 
didukung oleh partai politik.
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 DI PABRIK PLASTIK

TELAH MENIPU

 Warga di negara bagian New York, 
Amerika Serikat (AS) tidak lagi 
diwajibkan memakai masker untuk 
mencegah penularan Covid-19. 
Mandat masker ini telah dicabut.

Hochul mengatakan, aturan ini dicabut 
karena New York dinilai semakin kuat 
melawan penularan dan angka 
perawatan di rumah sakit juga 
mengalami penurunan.

"Kita harus kembali ke kehidupan 
normal." ujar Hochul.

"Negara bagian New York mencabut 
mandat Covid yang mewajibkan 
penggunaan masker di kendaraan 
umum," jelas Gubernur New York, 
Kathy Hochul, dikutip dari BBC, Kamis 
(8/9).

Pemerintah New York pertama kali 
memberlakukan mandat masker pada 
April 2020. 

Dengan pencabutan ini, Hochul ingin 
warganya kembali menjalani 
kehidupan normal.

Namun setelah 28 bulan berlaku, 
mandat itu dicabut.

"(Pemakaian masker) dianjurkan tapi 

New York Cabut Aturan Wajib Pakai Masker

Keputusan mencabut mandat masker 
juga didukung oleh Janno Lieber, kepala 
eksekutif Otoritas Transportasi 
Metropolitan.

Aturan wajib pakai masker juga dicabut 
untuk tempat penampungan tunawisma 
dan penjara.

Sebelumnya pada April lalu, Presiden 
Joe Biden memutuskan untuk mencabut 
mandat penggunaan masker di dalam 
transportasi umum di seluruh AS. 

"Menjadi semakin sulit untuk 
membenarkan dan menegakkan 
kewajiban masker karena begitu banyak 
kota dan begitu banyak tempat lain yang 
dibuka," ujarnya.

Keputusan ini diambil Biden sejak hakim 
federal di Florida menganggap mandat ini 
tidak sesuai dengan hukum.

Kini penggunaan masker menjadi pilihan 
bagi warga New York.

Kendati demikian, pemakaian masker di 
tempat-tempat tertentu, seperti panti 
jompo, rumah sakit, dan fasilitas 
perawatan kesehatan lainnya tetap 
berlaku.

opsional," lanjutnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
telah menjalani pemeriksaan di Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 
Rabu (7/9/2022).

Setelah diperiksa selama 11 jam, Anies 
mengaku senang dapat memberikan 
keterangan kepada penyidik KPK. 
Ia berharap dengan pemeriksaan ini, 
kasus dugaan korupsi dalam ajang 
Formula E bisa jelas dan benderang.

sehingga isu yang sedang didalami 
akan bisa menjadi terang-benderang 

Pemeriksaan ini terkait adanya dugaan 
korupsi dalam penyelenggaraan ajang 
balap mobil listrik Formula E di Jakarta 
pada Juni 2022 lalu.

"Insya Allah dengan yang tadi kami 
sampaikan akan bisa membuat 
menjadi terang, 

Masa jabatannya akan berakhir pada 16 
Oktober 2022 mendatang, atau genap 
lima tahun jabatannya.

Dalam hal ini, Anies Baswedan selaku 
Gubernur DKI Jakarta turut terseret 
karena keterangannya dibutuhkan terkait 
penyelenggaraan Formula E.

Anues Baswedan menjadi Gubernur DKI 
Jakarta sejak 16 Oktober 2017. 

Selama menjabat sebagai Gubernur DKI 

Lantas, berapakan harta kekayaan Anies 
Baswedan? 
Simak ulasan berikut ini.

dan memudahkan dalam KPK 
menjalankan tugas," ujar Anies di Lobi 
Gedung KPK, Rabu (8/9/2022) malam.
Sebagaimana diketahui, kasus korupsi 
erat kaitannya dengan kekayaan pejabat 
yang bersangkutan. 

Harta Anies Jadi 2 Kali Lipat Selama Jadi Gubernur

Berikut datanya dikutip dari laman 
elhkpn.kok.go.id.
LHKPN per 27 Desember 2018
TANAH DAN BANGUNAN Rp 
8.897.430.000

2. Tanah dan Bangunan seluas 1655 
m2/798 m2 di KAB/KOTA JAKARTA 
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 
8.478.375.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 
MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI 
Rp 70.000.000

atau hampir dua kali lipat, yakni menjadi 
Rp10.955.779.684.
Seperti apakah rincian perbandingan 
harta kekayaan Anies Baswedan pada 
ketika awal menjadi Gubernur DKI 
Jakarta hingga kini jelang akhir masa 
jabatannya? 

1. Tanah Seluas 91 m2 di KAB / KOTA 
JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI 
Rp 419.055.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 
640.000.000

Tak hanya setelah menjadi Gubernur 
DKI Jakarta, 

Saat itu harta kekayaan Anies 
Baswedan diketahui sebesar Rp 7 miliar 
atau tepatnya Rp7.395.972.605. 
Kemudian pada 27 Desember 2020, 
Anies kembali melaporkan harta 
kekayaannya pada KPK.

Jakarta, Anies Baswedan merupakan 
salah satu gubernur yang rajin 
melaporkan harta kekayaannya pada 
KPK.

Dikutip dari lamam LHKPN KPK, Anies 
Baswedan melaporkan harta 
kekayaannya saat masih menjadi calon 
Gubernur DKI Jakarta, yakni pada 20 
September 2018.

Saat itu diketahui bahwa harta Anies 
Baswedan malah turun setelah ia 
dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, 
yakni menjadi Rp 5 miliar atau 
rinciannya Rp5.619.545.840.
Namun kini setelah hampir lima tahun 
menjabat sebagai Gubernur DKI 
Jakarta, harta Anies Baswedan telah 
naik sebesar Rp5,3 miliar rupiah 

Anies juga diketahui melaporkan harta 
kekayaannya ketika masih menjadi 
calon gubernur DKI Jakarta.

2. MOBIL, MAZDA 2 MINIBUS Tahun 
2013, HASIL SENDIRI Rp 120.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 
769.723.060

4. MOTOR, VESPA VESPA SPRINT 
Tahun 1968, HIBAH TANPA AKTA Rp 
50.000.000

KAS DAN SETARA KAS Rp 587.957.927
SURAT BERHARGA Rp 81.043.536

HARTA LAINNYA Rp 286.603.937

3. MOBIL, HONDA ODYSSEY MINIBUS 
Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp 
400.000.000

Total harta milik Anies pada tahun 2018 
adalah Rp 11 miliar atau rinciannya Rp 
11.262.758.460. Namun, Anies tercatat 
juga memiliki utang sebesar Rp 
5.643.212.620.
Sehingga total harta kekayaan bersihnya 
sebesar  Rp 5.619.545.840.
LHKPN per 31 Maret 2022
TANAH DAN BANGUNAN Rp 
14.715.962.000

4. Tanah Seluas 483 m2 di KAB / KOTA 
SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp 
61.824.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN 
Rp550.000.000

1. Tanah Seluas 91 m2 di KAB / KOTA 
JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 
475.293.000

6. Tanah Seluas 4284 m2 di KAB / KOTA 
PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp 
1.541.900.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 1655 
m2/798 m2 di KAB / KOTA JAKARTA 
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 
11.521.815.000
3. Tanah Seluas 2175 m2 di KAB / KOTA 
SLEMAN, WARISAN Rp 178.350.000

1. MOBIL, HONDA ODYSSEY MINIBUS 
Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp 
450.000.000
2. MOTOR, VESPA VESPA SPRINT 
Tahun 1968, HIBAH TANPA AKTA Rp 
50.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI EX250V Tahun 
2018, HASIL SENDIRI Rp 50.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 

5. Tanah Seluas 116 m2 di KAB / KOTA 
JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 
936.780.000
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 DI PABRIK PLASTIK

TELAH MENIPU

 Warga di negara bagian New York, 
Amerika Serikat (AS) tidak lagi 
diwajibkan memakai masker untuk 
mencegah penularan Covid-19. 
Mandat masker ini telah dicabut.

Hochul mengatakan, aturan ini dicabut 
karena New York dinilai semakin kuat 
melawan penularan dan angka 
perawatan di rumah sakit juga 
mengalami penurunan.

"Kita harus kembali ke kehidupan 
normal." ujar Hochul.

"Negara bagian New York mencabut 
mandat Covid yang mewajibkan 
penggunaan masker di kendaraan 
umum," jelas Gubernur New York, 
Kathy Hochul, dikutip dari BBC, Kamis 
(8/9).

Pemerintah New York pertama kali 
memberlakukan mandat masker pada 
April 2020. 

Dengan pencabutan ini, Hochul ingin 
warganya kembali menjalani 
kehidupan normal.

Namun setelah 28 bulan berlaku, 
mandat itu dicabut.

"(Pemakaian masker) dianjurkan tapi 

New York Cabut Aturan Wajib Pakai Masker

Keputusan mencabut mandat masker 
juga didukung oleh Janno Lieber, kepala 
eksekutif Otoritas Transportasi 
Metropolitan.

Aturan wajib pakai masker juga dicabut 
untuk tempat penampungan tunawisma 
dan penjara.

Sebelumnya pada April lalu, Presiden 
Joe Biden memutuskan untuk mencabut 
mandat penggunaan masker di dalam 
transportasi umum di seluruh AS. 

"Menjadi semakin sulit untuk 
membenarkan dan menegakkan 
kewajiban masker karena begitu banyak 
kota dan begitu banyak tempat lain yang 
dibuka," ujarnya.

Keputusan ini diambil Biden sejak hakim 
federal di Florida menganggap mandat ini 
tidak sesuai dengan hukum.

Kini penggunaan masker menjadi pilihan 
bagi warga New York.

Kendati demikian, pemakaian masker di 
tempat-tempat tertentu, seperti panti 
jompo, rumah sakit, dan fasilitas 
perawatan kesehatan lainnya tetap 
berlaku.

opsional," lanjutnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
telah menjalani pemeriksaan di Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 
Rabu (7/9/2022).

Setelah diperiksa selama 11 jam, Anies 
mengaku senang dapat memberikan 
keterangan kepada penyidik KPK. 
Ia berharap dengan pemeriksaan ini, 
kasus dugaan korupsi dalam ajang 
Formula E bisa jelas dan benderang.

sehingga isu yang sedang didalami 
akan bisa menjadi terang-benderang 

Pemeriksaan ini terkait adanya dugaan 
korupsi dalam penyelenggaraan ajang 
balap mobil listrik Formula E di Jakarta 
pada Juni 2022 lalu.

"Insya Allah dengan yang tadi kami 
sampaikan akan bisa membuat 
menjadi terang, 

Masa jabatannya akan berakhir pada 16 
Oktober 2022 mendatang, atau genap 
lima tahun jabatannya.

Dalam hal ini, Anies Baswedan selaku 
Gubernur DKI Jakarta turut terseret 
karena keterangannya dibutuhkan terkait 
penyelenggaraan Formula E.

Anues Baswedan menjadi Gubernur DKI 
Jakarta sejak 16 Oktober 2017. 

Selama menjabat sebagai Gubernur DKI 

Lantas, berapakan harta kekayaan Anies 
Baswedan? 
Simak ulasan berikut ini.

dan memudahkan dalam KPK 
menjalankan tugas," ujar Anies di Lobi 
Gedung KPK, Rabu (8/9/2022) malam.
Sebagaimana diketahui, kasus korupsi 
erat kaitannya dengan kekayaan pejabat 
yang bersangkutan. 

Harta Anies Jadi 2 Kali Lipat Selama Jadi Gubernur

Berikut datanya dikutip dari laman 
elhkpn.kok.go.id.
LHKPN per 27 Desember 2018
TANAH DAN BANGUNAN Rp 
8.897.430.000

2. Tanah dan Bangunan seluas 1655 
m2/798 m2 di KAB/KOTA JAKARTA 
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 
8.478.375.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 
MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI 
Rp 70.000.000

atau hampir dua kali lipat, yakni menjadi 
Rp10.955.779.684.
Seperti apakah rincian perbandingan 
harta kekayaan Anies Baswedan pada 
ketika awal menjadi Gubernur DKI 
Jakarta hingga kini jelang akhir masa 
jabatannya? 

1. Tanah Seluas 91 m2 di KAB / KOTA 
JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI 
Rp 419.055.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 
640.000.000

Tak hanya setelah menjadi Gubernur 
DKI Jakarta, 

Saat itu harta kekayaan Anies 
Baswedan diketahui sebesar Rp 7 miliar 
atau tepatnya Rp7.395.972.605. 
Kemudian pada 27 Desember 2020, 
Anies kembali melaporkan harta 
kekayaannya pada KPK.

Jakarta, Anies Baswedan merupakan 
salah satu gubernur yang rajin 
melaporkan harta kekayaannya pada 
KPK.

Dikutip dari lamam LHKPN KPK, Anies 
Baswedan melaporkan harta 
kekayaannya saat masih menjadi calon 
Gubernur DKI Jakarta, yakni pada 20 
September 2018.

Saat itu diketahui bahwa harta Anies 
Baswedan malah turun setelah ia 
dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, 
yakni menjadi Rp 5 miliar atau 
rinciannya Rp5.619.545.840.
Namun kini setelah hampir lima tahun 
menjabat sebagai Gubernur DKI 
Jakarta, harta Anies Baswedan telah 
naik sebesar Rp5,3 miliar rupiah 

Anies juga diketahui melaporkan harta 
kekayaannya ketika masih menjadi 
calon gubernur DKI Jakarta.

2. MOBIL, MAZDA 2 MINIBUS Tahun 
2013, HASIL SENDIRI Rp 120.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 
769.723.060

4. MOTOR, VESPA VESPA SPRINT 
Tahun 1968, HIBAH TANPA AKTA Rp 
50.000.000

KAS DAN SETARA KAS Rp 587.957.927
SURAT BERHARGA Rp 81.043.536

HARTA LAINNYA Rp 286.603.937

3. MOBIL, HONDA ODYSSEY MINIBUS 
Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp 
400.000.000

Total harta milik Anies pada tahun 2018 
adalah Rp 11 miliar atau rinciannya Rp 
11.262.758.460. Namun, Anies tercatat 
juga memiliki utang sebesar Rp 
5.643.212.620.
Sehingga total harta kekayaan bersihnya 
sebesar  Rp 5.619.545.840.
LHKPN per 31 Maret 2022
TANAH DAN BANGUNAN Rp 
14.715.962.000

4. Tanah Seluas 483 m2 di KAB / KOTA 
SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp 
61.824.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN 
Rp550.000.000

1. Tanah Seluas 91 m2 di KAB / KOTA 
JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 
475.293.000

6. Tanah Seluas 4284 m2 di KAB / KOTA 
PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp 
1.541.900.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 1655 
m2/798 m2 di KAB / KOTA JAKARTA 
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 
11.521.815.000
3. Tanah Seluas 2175 m2 di KAB / KOTA 
SLEMAN, WARISAN Rp 178.350.000

1. MOBIL, HONDA ODYSSEY MINIBUS 
Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp 
450.000.000
2. MOTOR, VESPA VESPA SPRINT 
Tahun 1968, HIBAH TANPA AKTA Rp 
50.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI EX250V Tahun 
2018, HASIL SENDIRI Rp 50.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 

5. Tanah Seluas 116 m2 di KAB / KOTA 
JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 
936.780.000
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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

SURAT BERHARGA Rp 61.070.000
KAS DAN SETARA KAS Rp 
1.208.221.107
HARTA LAINNYA Rp 659.921.865

1.367.366.531

Pada tahun 2022, harta kekayaan Anies 
Baswedan telah melesat menjadi Rp 18 
miliar atau rinciannya Rp 

18.562.541.503. Meski demikian, Anies 
juga memiliki hutang yang juga meningkat 
sebesar Rp 7.606.761.819.
Sehingga total harta kekayaan orang 
nomor satu di ibu kota Indonesia ini 
mencapai Rp 10 miliar atau Rp 
10.955.779.68, naik dua kali lipat dari 
tahun 2018.

Sebanyak 23 narapidana kasus korupsi 
bebas dari penjara pada hari Selasa, 6 
September 2022 kemarin. 
Para koruptor itu menghirup udara 
bebas setelah menerima program 
pembebasan bersyarat dari 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (Kemenkumham).
Ke-23 nama itu, 
di antaranya, 
Pinangki Sirna Malasari bebas dari 
Lapas Kelas IIA Tangerang. 
Bersamaan dengannya ada mantan 
Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. 
Selain itu, 
ada juga Patrialis Akbar, Zumi Zola 
Zulkifli, 

 serta diberikan dengan 
mempertimbangkan kepentingan 
pembinaan, keamanan, ketertiban 
umum, dan rasa keadilan masyarakat.

serta Suryadharma Ali yang bebas dari 
Lapas Kelas I Sukamiskin.

 Hal-hal apa saja yang harus dipenuhi 
narapidana untuk bebas bersyarat? 
Berikut ulasannya:
Merujuk Pasal 1 ayat 6 Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor 7 Tahun 2022, 
pembebasan bersyarat merupakan 
program pembinaan untuk 
mengintegrasikan narapidana dan anak 
ke dalam kehidupan masyarakat 
setelah memenuhi persyaratan yang 
telah ditentukan.

Lantas, apa yang dimaksud bebas 
bersyarat?

Menurut Pasal 2 Pembebasan 
bersyarat harus bermanfaat bagi 
narapidana dan anak serta 
keluarganya,

Syarat Pembebasan Bersyarat

Enaknya Jadi Koruptor di Indonesia

tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1999 tentang Syarat dan 

dengan Keputusan Menteri.

c. telah mengikuti program pembinaan 
dengan baik, tekun, dan bersemangat; 
dan

(5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika 
Narapidana atau Anak Didik 
Pemasyarakatan melanggar persyaratan 
Pembebasan Bersyarat sebagaimana 
dimaksud pada

(6) Ketentuan mengenai pencabutan 
Pembebasan Bersyarat sebagaimana 

(2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 
syarat:
a. telah menjalani masa pidana paling 
singkat 2/3 (dua per tiga) dengan 
ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana 
tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

(3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak 
Negara diberikan setelah menjalani 
pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
Binaan Pemasyarakat, berbunyi:
(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, 
berhak mendapatkan Pembebasan 
Bersyarat.

d. masyarakat dapat menerima program 
kegiatan pembinaan Narapidana.

(4) Pemberian Pembebasan Bersyarat 
ditetapkan

Aturan terkait pembebasan bersyarat 
diketahui telah tertuang dalam pasal 43, 
PP 99 Tahun 2012 

b. berkelakuan baik selama menjalani 
masa pidana paling singkat 9 (sembilan) 
bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 
2/3 (dua per tiga) masa pidana;

ayat (2).

Jika terpidana harus menjalani 
beberapa pidana berturut-turut, pidana 
itu dianggap sebagai satu pidana.
(2) Ketika memberikan pelepasan 
bersyarat, ditentukan pula suatu masa 
percobaan, 
serta ditetapkan syaratsyarat yang 
harus dipenuhi selama masa 
percobaan.
(3) Masa percobaan itu lamanya sama 
dengan sisa waktu pidana penjara 
yang belum dijalani, 

maka ia dapat dikenakan pelepasan 
bersyarat. 

dimaksud pada ayat (5)diatur dalam 
Peraturan Menteri.
Pembebasan bersyarat juga tertuang 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), Pasal 15, berbunyi:

yang sekurang-kurangnya harus 
sembilan bulan, 

ditambah satu tahun. Jika terpidana 
ada dalam tahanan yang sah, 

(1) Jika terpidana telah menjalani dua 
pertiga dari lamanya pidana penjara 
yang dijatuhkan kepadanya, 

b. Laporan perkembangan pembinaan 
sesuai dengan sistem penilaian 
pembinaan Narapidana yang 
ditandatangani oleh Kepala Lapas;

a. Salinan kutipan putusan hakim dan 
berita acara pelaksanaan putusan 
pengadilan;

Selain itu, dalam Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2022, 
dalam Pasal 83 Ayat 1 juga disebutkan 
bahwa pembebasan bersyarat dapat 
diberikan kepada narapidana dengan 
syarat telah melengkapi beberapa 
dokumen:

d. Surat pemberitahuan ke kejaksaan 
negeri tentang rencana pengusulan 
pemberian Pembebasan Bersyarat 
terhadap Narapidana pemasyarakatan 
yang bersangkutan;

c. Laporan penelitian kemasyarakatan 
yang dibuat oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan yang diketahui oleh 
Kepala Bapas;

maka waktu itu tidak termasuk masa 
percobaan.

e. Salinan register F dari Kepala 
Lapas;
f. Salinan daftar perubahan dari Kepala 

instansi swasta, atau yayasan yang 
diketahui oleh lurah, kepala desa, atau 
nama lain yang menyatakan bahwa:
1. Narapidana tidak akan melarikan diri 
dan/atau tidak melakukan perbuatan 
melanggar hukum; dan

Ratu Atut Chosiyah sang mantan 
Gubernur Banten, 

Ratu Atut dijatuhi hukuman pidana 7 
tahun penjara, denda Rp250 juta, dan 
subside 3 bulan kurungan.

diajukan pasangan Amir Hamzah dan 
Kasmin.

2. membantu dalam membimbing dan 
mengawasi Narapidana selama 
mengikuti program Pembebasan 
Bersyarat.

Sembilan tahun silam, Gubernur Banten 
nonaktif saat itu Ratu Atut Chosiyah 
ditetapkan sebagai tersangka kasus 
suap terhadap mantan Ketua 
Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar 
sejumlah Rp1 miliar, demi 
memenangkan gugatan yang 

Putusan tersebut jauh lebih ringan 
dibandingkan dengan ajuan jaksa 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
yang menuntut Ratu Atut dengan sanksi 
10 tahun penjara, yang diperberat 
dengan denda Rp250 juta subsider 5 
bulan kurungan dan pidana pencabutan 
hak memilih dan dipilih dalam jabatan 
publik.
Sedangkan, mantan Jaksa Pinangki 
Sirna Malasari, Pinangki hanya ditahan 
dua tahun. 

Perjalanan Kasus Korupsi Menjerat 
Ratu Atut hingga Pinangki

Ditambah dengan perkara korupsi 
pengadaan alat kesehatan rumah sakit 
Provinsi Banten. 

h. Surat jaminan kesanggupan dari 
pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, 
instansi pemerintah, 

Pinangki Sirna Malasari yang 
merupakan mantan jaksa, koruptor 
wanita yang sempat membuat geger 
negara, resmi bebas bersyarat per 
Selasa (6/9).

Lapas;
g. Surat pernyataan dari Narapidana 
tidak akanmelakukan perbuatan 
melanggar hukum; dan

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

SURAT BERHARGA Rp 61.070.000
KAS DAN SETARA KAS Rp 
1.208.221.107
HARTA LAINNYA Rp 659.921.865

1.367.366.531

Pada tahun 2022, harta kekayaan Anies 
Baswedan telah melesat menjadi Rp 18 
miliar atau rinciannya Rp 

18.562.541.503. Meski demikian, Anies 
juga memiliki hutang yang juga meningkat 
sebesar Rp 7.606.761.819.
Sehingga total harta kekayaan orang 
nomor satu di ibu kota Indonesia ini 
mencapai Rp 10 miliar atau Rp 
10.955.779.68, naik dua kali lipat dari 
tahun 2018.

Sebanyak 23 narapidana kasus korupsi 
bebas dari penjara pada hari Selasa, 6 
September 2022 kemarin. 
Para koruptor itu menghirup udara 
bebas setelah menerima program 
pembebasan bersyarat dari 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (Kemenkumham).
Ke-23 nama itu, 
di antaranya, 
Pinangki Sirna Malasari bebas dari 
Lapas Kelas IIA Tangerang. 
Bersamaan dengannya ada mantan 
Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. 
Selain itu, 
ada juga Patrialis Akbar, Zumi Zola 
Zulkifli, 

 serta diberikan dengan 
mempertimbangkan kepentingan 
pembinaan, keamanan, ketertiban 
umum, dan rasa keadilan masyarakat.

serta Suryadharma Ali yang bebas dari 
Lapas Kelas I Sukamiskin.

 Hal-hal apa saja yang harus dipenuhi 
narapidana untuk bebas bersyarat? 
Berikut ulasannya:
Merujuk Pasal 1 ayat 6 Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor 7 Tahun 2022, 
pembebasan bersyarat merupakan 
program pembinaan untuk 
mengintegrasikan narapidana dan anak 
ke dalam kehidupan masyarakat 
setelah memenuhi persyaratan yang 
telah ditentukan.

Lantas, apa yang dimaksud bebas 
bersyarat?

Menurut Pasal 2 Pembebasan 
bersyarat harus bermanfaat bagi 
narapidana dan anak serta 
keluarganya,

Syarat Pembebasan Bersyarat

Enaknya Jadi Koruptor di Indonesia

tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1999 tentang Syarat dan 

dengan Keputusan Menteri.

c. telah mengikuti program pembinaan 
dengan baik, tekun, dan bersemangat; 
dan

(5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika 
Narapidana atau Anak Didik 
Pemasyarakatan melanggar persyaratan 
Pembebasan Bersyarat sebagaimana 
dimaksud pada

(6) Ketentuan mengenai pencabutan 
Pembebasan Bersyarat sebagaimana 

(2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 
syarat:
a. telah menjalani masa pidana paling 
singkat 2/3 (dua per tiga) dengan 
ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana 
tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

(3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak 
Negara diberikan setelah menjalani 
pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
Binaan Pemasyarakat, berbunyi:
(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, 
berhak mendapatkan Pembebasan 
Bersyarat.

d. masyarakat dapat menerima program 
kegiatan pembinaan Narapidana.

(4) Pemberian Pembebasan Bersyarat 
ditetapkan

Aturan terkait pembebasan bersyarat 
diketahui telah tertuang dalam pasal 43, 
PP 99 Tahun 2012 

b. berkelakuan baik selama menjalani 
masa pidana paling singkat 9 (sembilan) 
bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 
2/3 (dua per tiga) masa pidana;

ayat (2).

Jika terpidana harus menjalani 
beberapa pidana berturut-turut, pidana 
itu dianggap sebagai satu pidana.
(2) Ketika memberikan pelepasan 
bersyarat, ditentukan pula suatu masa 
percobaan, 
serta ditetapkan syaratsyarat yang 
harus dipenuhi selama masa 
percobaan.
(3) Masa percobaan itu lamanya sama 
dengan sisa waktu pidana penjara 
yang belum dijalani, 

maka ia dapat dikenakan pelepasan 
bersyarat. 

dimaksud pada ayat (5)diatur dalam 
Peraturan Menteri.
Pembebasan bersyarat juga tertuang 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), Pasal 15, berbunyi:

yang sekurang-kurangnya harus 
sembilan bulan, 

ditambah satu tahun. Jika terpidana 
ada dalam tahanan yang sah, 

(1) Jika terpidana telah menjalani dua 
pertiga dari lamanya pidana penjara 
yang dijatuhkan kepadanya, 

b. Laporan perkembangan pembinaan 
sesuai dengan sistem penilaian 
pembinaan Narapidana yang 
ditandatangani oleh Kepala Lapas;

a. Salinan kutipan putusan hakim dan 
berita acara pelaksanaan putusan 
pengadilan;

Selain itu, dalam Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2022, 
dalam Pasal 83 Ayat 1 juga disebutkan 
bahwa pembebasan bersyarat dapat 
diberikan kepada narapidana dengan 
syarat telah melengkapi beberapa 
dokumen:

d. Surat pemberitahuan ke kejaksaan 
negeri tentang rencana pengusulan 
pemberian Pembebasan Bersyarat 
terhadap Narapidana pemasyarakatan 
yang bersangkutan;

c. Laporan penelitian kemasyarakatan 
yang dibuat oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan yang diketahui oleh 
Kepala Bapas;

maka waktu itu tidak termasuk masa 
percobaan.

e. Salinan register F dari Kepala 
Lapas;
f. Salinan daftar perubahan dari Kepala 

instansi swasta, atau yayasan yang 
diketahui oleh lurah, kepala desa, atau 
nama lain yang menyatakan bahwa:
1. Narapidana tidak akan melarikan diri 
dan/atau tidak melakukan perbuatan 
melanggar hukum; dan

Ratu Atut Chosiyah sang mantan 
Gubernur Banten, 

Ratu Atut dijatuhi hukuman pidana 7 
tahun penjara, denda Rp250 juta, dan 
subside 3 bulan kurungan.

diajukan pasangan Amir Hamzah dan 
Kasmin.

2. membantu dalam membimbing dan 
mengawasi Narapidana selama 
mengikuti program Pembebasan 
Bersyarat.

Sembilan tahun silam, Gubernur Banten 
nonaktif saat itu Ratu Atut Chosiyah 
ditetapkan sebagai tersangka kasus 
suap terhadap mantan Ketua 
Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar 
sejumlah Rp1 miliar, demi 
memenangkan gugatan yang 

Putusan tersebut jauh lebih ringan 
dibandingkan dengan ajuan jaksa 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
yang menuntut Ratu Atut dengan sanksi 
10 tahun penjara, yang diperberat 
dengan denda Rp250 juta subsider 5 
bulan kurungan dan pidana pencabutan 
hak memilih dan dipilih dalam jabatan 
publik.
Sedangkan, mantan Jaksa Pinangki 
Sirna Malasari, Pinangki hanya ditahan 
dua tahun. 

Perjalanan Kasus Korupsi Menjerat 
Ratu Atut hingga Pinangki

Ditambah dengan perkara korupsi 
pengadaan alat kesehatan rumah sakit 
Provinsi Banten. 

h. Surat jaminan kesanggupan dari 
pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, 
instansi pemerintah, 

Pinangki Sirna Malasari yang 
merupakan mantan jaksa, koruptor 
wanita yang sempat membuat geger 
negara, resmi bebas bersyarat per 
Selasa (6/9).

Lapas;
g. Surat pernyataan dari Narapidana 
tidak akanmelakukan perbuatan 
melanggar hukum; dan

Dia resmi bebas bersyarat atas kasus 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 2728

Internasional

Tanah air

Tanah Air

Internasional

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

Dia pun berusaha menyangkal dan 
menutupi keterlibatan pihak–pihak lain, 
menikmati hasil korupsi, 
menyampaikan keterangan secara 
berbelit–belit ketika proses 
pemeriksaan, dan enggan untuk 
mengakui kesalahan yang telah 
diperbuat.

Sesuai Aturan

Pinangki yang awalnya dijatuhi 
hukuman 10 tahun kurungan penjara, 
lantas dipersingkat oleh Pengadilan 
Tinggi Jakarta menjadi empat tahun 
penjara. 

Ratu Atut sebelumnya menjalani 

karena dia merupakan sosok aparat 
penegak hukum dan menjabat sebagai 
jaksa.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri 
Jakarta Pusat, Riono Budisanto, Jaksa 
Penuntut Umum (JPU) tidak 
mengajukan kasasi atau upaya hukum 
ke Mahkamah Agung (MA) terkait 
putusan banding Pinangki Sirna 
Malasari yang menyunat hukuman 10 
tahun penjara menjadi 4 tahun penjara.

Sebelum mendekam di Lapas Kelas IIA 
Tangerang, 

pidananya menerima suap dan 
pencucian uang dari koruptor yang 
berstatus buron kelas kakap kala itu, 
Djoko Tjandra. Yang memberatkan 
vonis kepada Pinangki ialah 

makanya dia hari ini segera dibebaskan 
dalam menjalani program integrasi 
pembebasan bersyarat," ucap dia.

"Bu Atut lebih kurang 7 tahun di sini. Dan 
beliau pun sebetulnya kalau dari aturan di 
sini sudah lewat (masa kurungan), 

kurungan di Rutan KPK cabang Pondok 
Bambu, Jakarta Timur.

“Kita sudah keluar undang-undang nomor 
22 tahun 2022. Jadi dia sudah berhak 
pembebasan bersyarat di setengah masa 
pidananya. 

"Sudah menjalani 2/3-nya dan mendapat 
remisi secara aturan sudah menjalani 2/3 
pidananya dan secara waktu sudah 
memenuhi syarat," kata Rika saat 
dikonfirmasi merdeka.com, Selasa (6/9).

Yekti memaparkan, pembebasan 
bersyarat terhadap Ratu Atut mengacu 
pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2022.

Makanya sudah berhak mendapatkan 
pembebasan bersyarat. 

Sementara itu, Kepala Bagian Humas 
dan Protokol Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan, 

Jadi semua proses ini sudah sesuai SOP 
yang kita jalankan," jelasnya.

Bahkan masa pidananya sudah lewat 
jauh. 

Rika Aprianti mengatakan Pinangki telah 
menjalani masa hukuman 2/3 atau paling 
singkat 9 bulan hukuman.

Banyak pendapat yang mengatakan 
bahwa keluarga Rothschild memiliki 
pengaruh terhadap ekonomi negara di 
seluruh dunia. Tak hanya itu, jumlah 
harta kekayaannya disebut sangat 
fantastis bahkan tak pernah bisa ditaksir 
secara pasti nilainya.Walaupun 
bergelimang harta, tak lantas membuat 
keluarga Rothschild santai dan berhenti 
berusaha. Semua anggota keluarganya 
dikenal memiliki etos kerja tinggi dan 
selalu melancarkan berbagai macam 
cara untuk mempertahankan 
kekuasaan. Dikutip dari berbagai 
sumber, berikut kisah sejarah keluarga 

Kisah keluarga Rothschild memang 
selalu menarik perhatian. 

Awalnya, Mayer Amschel Rothschild 
mengirim kelima putranya untuk 
menyebarkan nama keluarga hingga 
pelosok Benua Biru. 

Rothschild dan perjalanan bisnisnya 
hingga sekarang.

Mereka mengemban misi untuk 
membangun bisnis melewati batas 
geografis. 

Biodata dan Silsilah Keluarga 
Rothschild
Dilansir dari Britannica, keluarga 
Rothschild disebut-sebut sebagai dinasti 
perbankan yang memimpin Eropa, 
dimulai pada tahun 1800-an. 

Selanjutnya ekspansi mereka semakin 
meluas dan secara tidak langsung 

Tak ada yang mengetahui secara persis 
resep rahasia keluarga Rothschild 
dalam mengelola bank sentral. 
Setidaknya, mereka harus tersungkur 
dan bangkit selama 230 tahun. 

- Nathan Mayer Rothschild (16 
September 1777 – 28 Juli 1836).

Oleh karena itu, 

Kisah kerajaan bisnis Keluarga 
Rothschild tentu saja menyita perhatian 
dunia. 

Adapun beberapa anggota Keluarga 
Rothschild terdiri dari:

- Amschel Mayer Rothschild (12 Juni 
1773 – 6 Desember 1855).

Fakta Keluarga Rothschild

- Karl Mayer Rothschild (24 April 1788 – 
10 Maret 1855).
- James Mayer Rothschild (15 Mei 1792 
– 15 November 1868).

- Mayer Amschel Rothschild (23 
September 1744 – 19 September 
1812).

tidak mengherankan apabila mereka 
menutup rapat-rapat rahasia 
kesuksesannya. Karena Rothschild 
pernah berikrar untuk mengendalikan 
uang di dunia.
2. Pendiri Bank Rothschild
Bank pertama yang dibangun Mayer 
Amschel Rothschild berada di Jerman. 
Selanjutnya mereka juga membuka 
cabang di London, Wina, Paris, dan 
Napoli pada tahun 1820-an. 
Mereka bekerja sama dengan bank-
bank lain dan menyimpan aset hingga 1 
triliun US dollar.Mayer Amschel 
Rothschild merupakan anak dari 
seorang penukar uang dan pedagang 
kain sutera, bernama Amschel Moses. 

- Salomon Mayer Rothschild (9 
September 1774 – 27 Juli 1855).

Selain itu, ayah Mayer Rothschild juga 
memberikan kredit dan handal dalam 
hal pembukuan. Mayer Amschel 
Rothschild dulunya bernama Mayer 
Amschel Bauer. 

Serta cerita misterius yang turut 
mengikutinya.

berimbas kepada sejarah perpolitikan.

Banyak orang yang penasaran, 
bagaimana mereka bisa mengumpulkan 
harta miliaran dolar.

1. Berjuang 230 Tahun Lamanya

Ia melanjutkan bisnis keluarga berbekal 
didikan dari sang ayah. 
Dia juga pernah diangkat sebagai agen 
pengadilan oleh Pangeran William di 
tahun 1769.
3. Menguasai Hampir Seluruh Bank di 
Dunia
Selain mendirikan bank keluarga, 
Rothschild juga menjalin kerja sama 
dengan bank-bank sentral dunia. 
Mereka mengajukan investasi dengan 
nominal fantastis. Bahkan diduga nilai 
kekayaannya mencapai 5.000 triliun 
rupiah. 

6. Membantu Brazil Merdeka

Hingga akhirnya meraup keuntungan 
luar biasa dari modal awal yang 
diberikan.

berada di Prancis. Rumah tersebut 
didesain dengan gaya Renaissance 
pada tahun 1855.

Kekaisaran Brazil ingin melepaskan diri 
dari kekuasaan Portugis di awal abad ke-
19. Portugal meminta uang ganti rugi 
supaya dapat mengabulkan permintaan 
tersebut. Akhirnya Brazil meminjam uang 
sebesar 2 juta sterling kepada Nathan 
Mayer Rothschild.

Rumor yang beredar menyatakan bahwa 
Keluarga Rothschild bersama rekan 
bisnisnya melakukan pertemuan sehari 
dua kali di tahun 1919. Mereka 
membahas harga emas dan 
menyepakatinya. Kemudian mereka juga 

5. Menjalin Hubungan Dekat dengan 
Vatikan

4. Tinggal di Rumah Bak Istana

Sebagai orang-orang yang memiliki uang 
melimpah, bukanlah hal mengejutkan 
jika mereka menempati bangunan 
mewah. 

Sebelum Italia bersatu, keluarga 
Rothschild sering kali menyumbangkan 
pinjaman kepada negara kepausan. 
Selanjutnya, sesaat Italia menjadi 
sebuah negara, cabang bank milik 
Rothschild terikat dengan Bank Vatikan 
sampai abad ke-20.

7. Penentu Harga Jual Emas

Hal menarik tentang keluarga Rothschild 
yang kelima adalah mengenai rumah 
tempat mereka tinggal. 

Rumah utama Keluarga Rothschild diberi 
nama Chateau de Ferrieres yang 

Mengenal Keluarga Rothschild 
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Penuntut Umum (JPU) tidak 
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dalam menjalani program integrasi 
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- Amschel Mayer Rothschild (12 Juni 
1773 – 6 Desember 1855).

Fakta Keluarga Rothschild

- Karl Mayer Rothschild (24 April 1788 – 
10 Maret 1855).
- James Mayer Rothschild (15 Mei 1792 
– 15 November 1868).

- Mayer Amschel Rothschild (23 
September 1744 – 19 September 
1812).
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menaikkan besaran Union Jack.

Melansir situs Brightside, keluarga 
Rothschild disebut berada di balik 
proyek-proyek besar dunia. 

Putra ketiga Rothschild, Nathan disebut 
berperan dalam kegagalan Napoleon di 
Waterloo. 
Ia memberikan bantuan dana berupa 
logam mulia setara 900 juta US dollar 
kepada Duke of Wellington, Inggris. 

9. Mengembangkan Bisnis Anggur
Keluarga Rothschild juga membangun 
pabrik pembuatan anggur yang 
bertahan selama 150 tahun. 
Perusahaan itu pertama kali didirikan 
oleh James Mayer Rothschild. 

Hingga saat ini, perkebunan anggur 
mereka tersebar di wilayah Prancis.

James juga membeli pabrik Chateau 
Lafite. 

10. Mendanai Peperangan dan 
Pembangunan Negara

8. Mengambil Alih Bank Amerika
Selama 20 tahun, Rothschild menjadi 
penanam modal terbesar First Bank of 
the United States. Pada tahun 1811 hak 
kepemilikan bank tersebut habis. 
Akhirnya Keluarga Rothschild 
mengakuisisi dan membangun Second 
Bank of the United States.

Misalnya, membiayai tentara Jepang 
untuk menghadapi perang melawan 
Rusia, berinvestasi dalam 
pembangunan kereta api di Eropa, 
membangun Terusan Suez, dan masih 
banyak lagi yang lainnya. 
11. Berperan dalam Kekalahan 
Napoleon Bonaparte

12. Dikaitkan dengan Teori Konspirasi

Dana tersebut digunakan untuk 
mengakhiri perang dan keuntungan 
obligasi yang diperoleh Rothschild 
mencapai 40%.

Salah satu hal menarik dari Rothschild 
adalah selalu dikaitkan dengan teori 
konspirasi. Keluarga Rothschild disebut 
sangat menjaga privasi. Hal inilah 
menjadi penyebab timbulnya banyak 
spekulasi terhadap keluarga tajir ini. 
Misalnya saja desas-desus tentang 
keterlibatan mereka terhadap illuminati, 
otak dari kematian Presiden AS, 
sampai mendanai riset dan penyebaran 
Covid-19.

Fakta menarik tentang keluarga 
Rothschild adalah pernah berseteru 
dengan grup Bakrie. 
Dalam catatan, Tempo, keduanya pernah 
terlibat konflik terkait kepemilikan saham 
Bumi Plc. 

Demikian profil dan hal-hal menarik dari 
keluarga Rothschild. 

13. Rothschild vs Grup Bakrie

Nathaniel Rothschild mundur sebagai 
anggota dewan pemegang saham Bumi 
Plc. Perseteruan keduanya pun sempat 
menjadi perhatian dunia internasional.

Benar atau tidaknya kisah-kisah yang 
beredar tentang keluarga tersebut masih 
menjadi pertanyaan besar banyak orang 
di seluruh dunia. 
Dengan harta yang berlimpah, tentunya 
mereka menjadi keluarga papan atas 
yang memiliki pengaruh penting di dunia. 
Kira-kira mana saja yang sudah Anda 
ketahui?

 Fadel Muhammad tak terima atas 
keputusan Ketua DPD RI La Nyalla 
Mattalitti yang mencopotnya dari kursi 
Wakil Ketua MPR RI.

Dan kemudian beliau memproses 
melalui suatu proses yang menurut 
saya, nanti lawyer saya bisa 
menjelaskan proses hukumnya yang 
ilegal dan tidak, 

"La Nyalla Mattalitti menzalimi saya 
dengan suatu perbuatan-perbuatan 
yang tidak menyenangkan dan akhirnya 
mengeluarkan SK, 

"Maka untuk itu saya mengambil 
langkah membuat perlawanan hukum 
demi menjaga lembaga tinggi negara," 
ucap Fadel.

yang meminta saya untuk diberhentikan 
atau diganti dalam bahasa rapat 
paripurna itu diberhentikan dengan 
alasan yang tidak jelas," kata Fadel 
Muhammad dalam konferensi pers di 
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 
Jumat (9/9/2022).

ia tidak pernah dipanggil dan diajak 
bicara oleh La Nyalla dalam membuat 
keputusan pemberhentian. 

Berdasarkan semua hal tersebut, Fadel 
mantap untuk melakukan perlawanan 
atas keputusan La Nyalla.

"Saya juga melaporkan beliau ke polisi 
dengan perbuatan yang tidak 

"Saya melihatnya ada keinginan 
pribadinya untuk kepentingan-
kepentingan politik. 

Bukan saja melawan secara hukum 
terhadap keputusan pemberhentian, 
Fadel juga melaporkan La Nyalla 
Mattalitti ke Bareskrim Polri.

Fadel mengatakan, 

dan berlawanan secara hukum," kata 
Fadel.

Ia bahkan menyebut tindakan La Nyalla 
Mattalitti itu sebagai perbuatan zalim 
kepada dirinya.

Fadel merasa tidak dilibatkan sama 
sekali. Karena itu ia mencurigai ada 
motif lain di balik keputusan La Nyalla.

Ia menyebut keputusan itu sebagai 
tindakan sewenang-wenang.

sejumlah anggota Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD RI) 

Ketua Panitia Khusus (Pansus) BLBI 
DPD Bustami Zainudin mengatakan, 
keputusan penarikan Fadel Muhammad 
sudah menjadi keputusan kolektif DPD 
RI.

Pasalnya, dalam data Kemenkeu dan 
BPK, 

akhirnya angkat bicara terkait penarikan 
Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua 
MPR.

disebutkan bahwa per Desember 2020 
Bank Intan masih memiliki utang kepada 

Karena itu, 

Bustami menjelaskan Pansus BLBI DPD 
bekerja berdasar temuan BPK dan 
Kemenkeu. 

Mereka menegaskan, keputusan 
pencopotan Fadel ini sangat tepat demi 
menjaga martabat dan marwah DPD RI.

Sebelumnya, 

menyenangkan dan nama baik saya dan 
saya juga memproses ke Badan 
Kehormatan di DPD karena di DPD 
sendiri ada badan kehormatan yang 
harus dilewati," ujarnya lagi.

sebaiknya Pak Fadel menerima ini dan 
segera fokus menyelesaikan masalahnya 
dengan Satgas BLBI,” kata Bustami.

mereka menyarankan agar politisi Partai 
Golkar itu fokus menyelesaikan masalah 
utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 
(BLBI) yang belum lunas atas nama bank 
yang dimilikinya yakni Bank Intan 
ketimbang meributkan masalah 
pencopotannya dari unsur pimpinan 
DPD.

Makanya, pada 10 Agustus lalu, Pansus 
BLBI DPD memanggil Fadel Muhammad 
untuk dikonfirmasi mengenai data 
Kemenkeu dan BPK terkait soal BLBI 
yang diterima Bank Intan.

Keputusan ini diambil dalam forum 
tertinggi yakni Sidang Paripurna ke-2 
DPD RI masa sidang I Tahun Sidang 
2022-2023.
“Dari 136 anggota DPD, 96 anggota 
menginginkan Pak Fadel diganti. Dari 
perspektif saya, 

Fadel Muhammad Akan Laporkan La Nyalla 
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menaikkan besaran Union Jack.

Melansir situs Brightside, keluarga 
Rothschild disebut berada di balik 
proyek-proyek besar dunia. 

Putra ketiga Rothschild, Nathan disebut 
berperan dalam kegagalan Napoleon di 
Waterloo. 
Ia memberikan bantuan dana berupa 
logam mulia setara 900 juta US dollar 
kepada Duke of Wellington, Inggris. 

9. Mengembangkan Bisnis Anggur
Keluarga Rothschild juga membangun 
pabrik pembuatan anggur yang 
bertahan selama 150 tahun. 
Perusahaan itu pertama kali didirikan 
oleh James Mayer Rothschild. 

Hingga saat ini, perkebunan anggur 
mereka tersebar di wilayah Prancis.

James juga membeli pabrik Chateau 
Lafite. 

10. Mendanai Peperangan dan 
Pembangunan Negara

8. Mengambil Alih Bank Amerika
Selama 20 tahun, Rothschild menjadi 
penanam modal terbesar First Bank of 
the United States. Pada tahun 1811 hak 
kepemilikan bank tersebut habis. 
Akhirnya Keluarga Rothschild 
mengakuisisi dan membangun Second 
Bank of the United States.

Misalnya, membiayai tentara Jepang 
untuk menghadapi perang melawan 
Rusia, berinvestasi dalam 
pembangunan kereta api di Eropa, 
membangun Terusan Suez, dan masih 
banyak lagi yang lainnya. 
11. Berperan dalam Kekalahan 
Napoleon Bonaparte

12. Dikaitkan dengan Teori Konspirasi

Dana tersebut digunakan untuk 
mengakhiri perang dan keuntungan 
obligasi yang diperoleh Rothschild 
mencapai 40%.

Salah satu hal menarik dari Rothschild 
adalah selalu dikaitkan dengan teori 
konspirasi. Keluarga Rothschild disebut 
sangat menjaga privasi. Hal inilah 
menjadi penyebab timbulnya banyak 
spekulasi terhadap keluarga tajir ini. 
Misalnya saja desas-desus tentang 
keterlibatan mereka terhadap illuminati, 
otak dari kematian Presiden AS, 
sampai mendanai riset dan penyebaran 
Covid-19.

Fakta menarik tentang keluarga 
Rothschild adalah pernah berseteru 
dengan grup Bakrie. 
Dalam catatan, Tempo, keduanya pernah 
terlibat konflik terkait kepemilikan saham 
Bumi Plc. 

Demikian profil dan hal-hal menarik dari 
keluarga Rothschild. 

13. Rothschild vs Grup Bakrie

Nathaniel Rothschild mundur sebagai 
anggota dewan pemegang saham Bumi 
Plc. Perseteruan keduanya pun sempat 
menjadi perhatian dunia internasional.

Benar atau tidaknya kisah-kisah yang 
beredar tentang keluarga tersebut masih 
menjadi pertanyaan besar banyak orang 
di seluruh dunia. 
Dengan harta yang berlimpah, tentunya 
mereka menjadi keluarga papan atas 
yang memiliki pengaruh penting di dunia. 
Kira-kira mana saja yang sudah Anda 
ketahui?

 Fadel Muhammad tak terima atas 
keputusan Ketua DPD RI La Nyalla 
Mattalitti yang mencopotnya dari kursi 
Wakil Ketua MPR RI.

Dan kemudian beliau memproses 
melalui suatu proses yang menurut 
saya, nanti lawyer saya bisa 
menjelaskan proses hukumnya yang 
ilegal dan tidak, 

"La Nyalla Mattalitti menzalimi saya 
dengan suatu perbuatan-perbuatan 
yang tidak menyenangkan dan akhirnya 
mengeluarkan SK, 
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ucap Fadel.
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Jumat (9/9/2022).

ia tidak pernah dipanggil dan diajak 
bicara oleh La Nyalla dalam membuat 
keputusan pemberhentian. 

Berdasarkan semua hal tersebut, Fadel 
mantap untuk melakukan perlawanan 
atas keputusan La Nyalla.

"Saya juga melaporkan beliau ke polisi 
dengan perbuatan yang tidak 

"Saya melihatnya ada keinginan 
pribadinya untuk kepentingan-
kepentingan politik. 

Bukan saja melawan secara hukum 
terhadap keputusan pemberhentian, 
Fadel juga melaporkan La Nyalla 
Mattalitti ke Bareskrim Polri.

Fadel mengatakan, 

dan berlawanan secara hukum," kata 
Fadel.

Ia bahkan menyebut tindakan La Nyalla 
Mattalitti itu sebagai perbuatan zalim 
kepada dirinya.

Fadel merasa tidak dilibatkan sama 
sekali. Karena itu ia mencurigai ada 
motif lain di balik keputusan La Nyalla.

Ia menyebut keputusan itu sebagai 
tindakan sewenang-wenang.
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Ketua Panitia Khusus (Pansus) BLBI 
DPD Bustami Zainudin mengatakan, 
keputusan penarikan Fadel Muhammad 
sudah menjadi keputusan kolektif DPD 
RI.

Pasalnya, dalam data Kemenkeu dan 
BPK, 

akhirnya angkat bicara terkait penarikan 
Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua 
MPR.

disebutkan bahwa per Desember 2020 
Bank Intan masih memiliki utang kepada 

Karena itu, 

Bustami menjelaskan Pansus BLBI DPD 
bekerja berdasar temuan BPK dan 
Kemenkeu. 

Mereka menegaskan, keputusan 
pencopotan Fadel ini sangat tepat demi 
menjaga martabat dan marwah DPD RI.

Sebelumnya, 

menyenangkan dan nama baik saya dan 
saya juga memproses ke Badan 
Kehormatan di DPD karena di DPD 
sendiri ada badan kehormatan yang 
harus dilewati," ujarnya lagi.

sebaiknya Pak Fadel menerima ini dan 
segera fokus menyelesaikan masalahnya 
dengan Satgas BLBI,” kata Bustami.

mereka menyarankan agar politisi Partai 
Golkar itu fokus menyelesaikan masalah 
utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 
(BLBI) yang belum lunas atas nama bank 
yang dimilikinya yakni Bank Intan 
ketimbang meributkan masalah 
pencopotannya dari unsur pimpinan 
DPD.

Makanya, pada 10 Agustus lalu, Pansus 
BLBI DPD memanggil Fadel Muhammad 
untuk dikonfirmasi mengenai data 
Kemenkeu dan BPK terkait soal BLBI 
yang diterima Bank Intan.

Keputusan ini diambil dalam forum 
tertinggi yakni Sidang Paripurna ke-2 
DPD RI masa sidang I Tahun Sidang 
2022-2023.
“Dari 136 anggota DPD, 96 anggota 
menginginkan Pak Fadel diganti. Dari 
perspektif saya, 

Fadel Muhammad Akan Laporkan La Nyalla 

Team Work Force Staffing Agency

Need Indonesian Guys to work

Call : Terry Napeh
856 - 302 - 2132
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We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

negara sebesar Rp136,43 Miliar.

 Fadel terus ngotot bahwa masalah 
utang BLBI Bank Intan sudah selesai.
Sayangnya, 
pengakuan Fadel ini tidak didukung 
oleh bukti yakni Surat Keterangan 
Lunas (SKL) oleh Badan Penyehatan 
Perbankan Nasional (BPPN).

Namun kepada Pansus BLBI DPD,

Berdasarkan pengakuan saat dipanggil 
Pansus DPD RI, 

bahkan sudah ada Peninjauan Kembali 
dari MA. Akan tetapi, data Kemenkeu 
bilang sebaliknya. 

“Bapak Fadel mengklaim bahwa kasus 
Bank Intan terkait dengan utang BLBI 
sudah selesai dan 

Makanya, kita konfrontir soal data ini,” 
paparnya.

Akan tetapi, dia tidak bisa 
membuktikannya melalui Surat 
Keterangan Lunas (SKL).
"Padahal kalau dia bisa tunjukkan SKL 
dan tidak bermasalah secara hukum, 
baru bisa kita nyatakan clear. 
Gugatan di pengadilan untuk apa? 
Karena itulah DPD menonaktifkan Pak 
Fadel agar masalah hukum beliau ini 
clear dulu, 

Fadel mengatakan utangnya sebagai 
pemegang saham Bank Intan sudah clear 
karena sudah menang di pengadilan 
sampai tingkat MA.

Sebagai pimpinan MPR masak 
bermasalah hukum? Kan tidak bisa,” ujar 
Bustami.

sama Satgas BLBI dibereskan dulu, 
utangnya dilunasi dulu. 

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

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
diperiksa selama sebelas jam untuk 
memberikan penjelasan terkait 
penyelidikan dugaan korupsi dalam 
penyelenggaraan Formula E. Firli 
Bahuri menyebut pemeriksaan lama 
karena penyelidik meyakini Anies 
memiliki banyak informasi.
"Bukan waktu yang dimaknai, tapi 
marilah kita memaknainya adalah 
mungkin yang diperiksa banyak 
pengetahuannya tentang suatu 
peristiwa," kata Firli .
Firli mengatakan Anies dipanggil 
karena mengetahui informasi yang 
dibutuhkan penyelidik untuk 
mendalami kasus dugaan korupsi 
penyelenggaraan ajang balap di DKI 
Jakarta itu. Kedatangan Anies pastinya 
digunakan dengan maksimal oleh 
penyelidik. Firli juga mengatakan 
lamanya pemeriksaan tidak bisa 
mengartikan adanya keterlibatan Anies 
dalam kasus itu. Firli memastikan 
pemeriksaan lama karena adanya 
pertanyaan yang banyak."Jadi 
panjang, pertanyaannya banyak, 
karena untuk kepentingan 
pengumpulan keterangan dan bukti, itu 
kepentingannya," tutur Firli.
KPK memeriksa Anies Baswedan 

Anies mengatakan pihaknya konsisten 
membantu KPK dalam memberantas 
korupsi. Menurutnya, sudah banyak 
program Pemprov DKI yang membantu 
KPK.

kemarin, 7 September 2022. Dia menjadi 
saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi 
dalam penyelenggaraan Formula E di 
Jakarta."Saya ingin sampaikan senang 
sekali bisa kembali membantu KPK dalam 
menjalankan tugasnya," kata Anies .

KPK Periksa Anies Selama 11 Jam
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