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Masalah BBM rupanya masih menjadi 
perbincangan para pendemo yang 
bisanya teriak 
teriak tapi 
rokoknya tetap 
ngebul terus. 
Setelah 
dijelasin 
bahwah harga 
BBM dunia 
naik, maka dari 
itu pemerintah 
juga terpaksa 
ikut menaikkan 
harga. Mereka 
para pendemo 
itu sebanarnya 
tahu, cuman 
mereka 
memang cari 
cari alasan buat bikin rusuh. Karena 
sekarang dunia sudah terbuka luas dan 
gampang sekali mencari berita. Setelah 

diberi data yang akurat, namun mereka 
masih tidak terima 
dengan alasan lain 
lagi. Sekarang 
alasan mereka 
adalah mengapa 
Malaysia harga 
bensin nya lebih 
murah dari 
Indonesia. Nah ini 
pertanyaan yang 
bagus sekaligus 
agak bodoh. 
Kenapa dibilang 
agak bodoh? 
Karena mereka 
hanya 
membandingkan 
Malaysia tidak 

membandingkan negara lain seperti 
Singapura, Filipina, Australia bahkan 
Timor Leste bisa lebih mahal? apakah di 

Harga Bensin

Di Indonesia
Masih Terbilang Murah
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Singapura USD 1,949 per liter atau 
setara Rp 28.899 ~ Rp 28.900 per liter.

Asia Tenggara dan Australia ini harga 
BBM di Indonesia menjadi yang 
termahal atau bagaimana? jangan 
khawatir... kita selalu punya 
jawabannya!! Menurut situs 
www.globalpetrolprices.com ini harga-
harga BBM (gasolin) di negara-negara 
tetangga jika kita pakai kurs dolar di Rp 
14.828 adalah sebagai berikut :

Filipina USD 1,313 per liter atau setara 
Rp 19.469 ~ Rp 19.470 per liter

Brunei Darussalam USD 1.340 per liter 
atau setara Rp 19.869 ~ Rp 19.870 per 
liter

Vietnam USD 1.055 per liter atau 
setara Rp 15.569 ~ Rp 15.570 per liter

Burma/Myanmar USD 1.254 per liter 
atau setara Rp 18,594 ~ Rp 18,590 per 
liter

Australia USD 1,224 per liter atau 
setara Rp 18.149 ~ Rp 18.150 per liter
Malaysia dengan RON 95 dibanderol 
US$0,45 atau setara Rp 6.672 per liter
Harga BBM di Timor Leste tidak ada di 
situs www.globalpetrolprices.com, tapi 
dapat ditemukan di situs World Data 
Atlas, dimana hanya terdapat harga 
BBM di tahun 2016, yaitu USD 1.10 per 
liter atau setara Rp 14.705 per liter 
dengan kurs dolar pada tahun 2016 Rp 
13.369 per USD. Tahun 2016, berapa 
harga BBM di Indonesia? Tahun 2016, 
BBM di Indonesia malah mengalami 
penurunan harga dimana harga untuk 
premium dari Rp 7.300 menjadi Rp 
6.500 dan harga untul solar dari Rp 
6.900 menjadi Rp 5.150. Jadi jika dilihat 
dari data tersebut harga harga BBM di 
tanah air masih tergolong murah di 
kawasan Asia Tenggara, dan lebih 
mahal dari Malaysia. Sekarang mari 
kita dengar dari para pakar yang 
mengerti masalah energi, yang mereka 
jelaskan berdasarkan data. Direktur 
Eksekutif Energy Watch Mamit 
Setiawan mengungkap anggaran 

Thailand USD 1.196 per liter atau 
setara Rp 17.734 ~ Rp 17.730 per liter

Kamboja USD 1.289 per liter atau 
setara Rp 19.113 ~ Rp 19.110 per liter

Laos USD 1,676 per liter atau setara 
Rp 24.851 ~ Rp 24.850 per liter

subsidi untuk BBM di Malaysia sangat 
besar. Sehingga harga BBM di Malaysia 
bisa lebih murah dibandingkan Indonesia. 
"Setahu saya Pemerintah Malaysia 
memberikan subsidi yang sangat besar 
juga untuk BBM RON 95 sehingga 
harganya murah," kata Mamit kepada 
kumparan, Senin (5/9). Tak hanya besaran 
subsidi saja, Mamit menjelaskan harga 
BBM di Malaysia bisa lebih murah karena 
faktor jumlah kendaraan di negara tersebut 
tidak sebanding dengan Indonesia. Selain 
itu, ada faktor geografis di mana jalur 
distribusi di Malaysia lebih mudah 
dibandingkan dengan Indonesia yang 
merupakan negara kepulauan. Pajak di 
sana tidak sebesar di Indonesia. Di kita ini 
ada komponen PPN, PBBKP serta iuran 
BPH Migas," ujar Mamit. Komaidi 
Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer 
Institute, mengungkapkan pada dasarnya 
Pemerintah Malaysia juga memberikan 
subsidi bahan bakar sehingga harga bahan 
bakarnya juga tidak mengikuti skema 
pasar. Hanya saja tujuan pemberian 
subsidinya berbeda dengan skema 
pemberian subsidi yang ada di Indonesia. 
"Fokus Malaysia dengan kita (Indonesia) 
berbeda. Mereka fokus pertumbuhan 
sehingga memberikan subsidi yang besar," 
ungkap Komaidi di kutip, Kamis (8/9/2022). 
Menurut dia, informasi yang beredar di 
masyarakat terkait harga BBM di Malaysia 
yang lebih murah dibandingkan di tanah air 
harus bisa dijelaskan secara gamblang 
juga oleh pemerintah maupun Pertamina. 
Dengan begitu, isu yang berkembang di 
masyarakat tidak menjadi bola liar dan 
memperkeruh suasana. Direktur Eksekutif 
Institute for Essential Services Reform 
(IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan harga 
BBM di Negeri Jiran lebih murah dari RI 
karena Pemerintah Malaysia memberikan 
subsidi untuk bahan bakar berkualitas 
tinggi, yakni RON 95. Hal ini bertolak 
belakang dengan sikap Pemerintah 
Indonesia yang menyubsidi BBM dengan 
nilai oktan atau RON rendah, yakni RON 
90. "BBM RON 95 dan solar di Malaysia 
disubsidi. RON 97 tidak disubsidi. Bedanya 
di Malaysia, subsidi diberikan untuk bahan 
bakar yang kualitasnya bagus. Di Indonesia 
kebalikan," ujar Fabby kepada 
CNNIndonesia.com. Kamis (25/8). Selain 

itu, Fabby mengklaim Malaysia 
mengimpor minyak lebih sedikit 
dibandingkan dengan Indonesia. Dengan 
demikian, dampak lonjakan harga minyak 
mentah dunia tak terlalu signifikan bagi 
Malaysia. Berbeda dengan Indonesia 
yang mengimpor hampir setengah 
kebutuhan minyak mentah setiap tahun. 
Alhasil, naik atau turunnya harga 
komoditas itu akan berpengaruh 
signifikan terhadap harga BBM di RI. 
"Indonesia separuh kebutuhan kita 
impor," imbuh Fabby. Sementara, 
Pengamat Pertambangan dan Peneliti di 
Alpha Research Database Ferdy 
Hasiman mengatakan harga BBM di 
Malaysia lebih murah karena produksi 
minyak Petronas lebih besar 
dibandingkan Pertamina. Berdasarkan 
laman resmi Petronas, rata-rata jumlah 
produksi minyak harian sebesar 2,45 juta 
barel setara minyak per hari (boepd) 
selama kuartal I 2022. Angkanya naik 
sedikit jika dibandingkan dengan periode 
2021 yang hanya 2,27 juta boepd. Di sisi 
lain, produksi minyak Pertamina hanya 
518 boepd pada semester I 2022. 
Kemudian, sisa kebutuhan minyak RI 
akan dipenuhi lewat impor. "Petronas 
lebih besar produksinya. Petronas di 
Malaysia lebih hebat, dia ekspansif 
dibandingkan Pertamina," tutup Ferdy. 
Irto Ginting, Sekretaris Perusahaan 
Pertamina Patra Niaga (PPN), 
Subholding Commercial and Trading 
Pertamina, saat dikonfirmasi mengatakan 
jika dibandingkan secara keseluruhan 
besarnya subsidi yang digelontorkan 
Malaysia sebenarnya tidak bisa 
menyamai subsidi yang sudah diberikan 
Pemerintah Indonesia. "Subsidi mereka 
(Malaysia) sebenarnya besar, tapi kalau 
dibandingkan seluruh subsidi yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, 
itu jauh lebih besar," ungkap Irto. 
Faktanya memang Harga Jual Eceran 
(HJE) di Malaysia lebih murah. Selain itu 
produk yang dijual juga adalah BBM yang 
lebih ramah lingkungan. Penetapan 
harga eceran produk minyak bumi, baik 
bensin maupun solar di Malaysia yang 
telah berlaku sejak 1983 ditetapkan 
berdasarkan biaya operasional, margin 
untuk distributor produk minyak bumi, 

komisi untuk pemilik SPBU, pajak 
penjualan dan subsidi. Dengan 
komponen pemberian subsidi dan 
pengecualian pajak penjualan 
membuat harga BBM di Malaysia 
menjadi yang termurah dibanding 
negara-negara tetangga di kawasan 
Asia Tenggara. Selain itu, ada fakta 
lain yang membuat tidak bisa 
membandingkan harga BBM di 
Malaysia dengan di Indonesia secara 
apple to apple. Pertama, Malaysia 
adalah negara pengekspor (Net 
Eksportir) minyak sementara Indonesia 
pengimpor (Net Importir). Kedua, 
jumlah penduduk Malaysia 32 juta 
jiwa. Ini jauh lebih sedikit dibandingkan 
dengan jumlah penduduk Indonesia 
yang mencapai 260 juta jiwa. Dari sisi 
populasi kendaraan, di Malaysia ada 
33 juta kendaraan, sedangkan di 
Indonesia jumlah kendaraannya lebih 
dari empat kalilipatnya, yaitu sebanyak 
145 juta kendaraan. Terakhir adalah 
terkait luas dan kompleksitas 
pendistribusian di Malaysia yang jauh 
lebih sederhana dibanding Indonesia. 
Seperti diketahui Malaysia hanya 
daratan sementara Indonesia negara 
kepulauan sehingga ragam moda 
transportasi yang digunakan untuk 
distribusi otomatis menambah 
komponen biaya. Setelah mendengar 
penjelasan yang dijelaskan dengan 
sejelas jelasnya dari beberapa pakar 
energi, apakah para pendemo itu 
sadar? Rasa rasanya mereka itu tidak 
akan menerima begitu saja. Karena 
mereka berdemo itu hanya ikut ikutan 
dari para segelintir orang yang 
memang dibayar untuk berbuat rusuh 
di Indonesia sehingga Indonesia dilihat 
dari luar sebagai negara yang selalu 
ribut, tidak penang tenang. Sehingga 
para investor yang akan datang masuk 
ke Indonesia menjadi takut untuk 
menanamkan investasinya di 
Indonesia. Karena itu memang tujuan 
mereka supaya Indonesia lemah 
dimata dunia. Mereka para pendemo 
itu juga bisa dibilang para munafik 
yang hanya menutupi sesuatu, tapi 
menyembunyikan kebaikan yang telah 
diterima, tidak berterima kasih, 
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Dengan begitu, isu yang berkembang di 
masyarakat tidak menjadi bola liar dan 
memperkeruh suasana. Direktur Eksekutif 
Institute for Essential Services Reform 
(IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan harga 
BBM di Negeri Jiran lebih murah dari RI 
karena Pemerintah Malaysia memberikan 
subsidi untuk bahan bakar berkualitas 
tinggi, yakni RON 95. Hal ini bertolak 
belakang dengan sikap Pemerintah 
Indonesia yang menyubsidi BBM dengan 
nilai oktan atau RON rendah, yakni RON 
90. "BBM RON 95 dan solar di Malaysia 
disubsidi. RON 97 tidak disubsidi. Bedanya 
di Malaysia, subsidi diberikan untuk bahan 
bakar yang kualitasnya bagus. Di Indonesia 
kebalikan," ujar Fabby kepada 
CNNIndonesia.com. Kamis (25/8). Selain 

itu, Fabby mengklaim Malaysia 
mengimpor minyak lebih sedikit 
dibandingkan dengan Indonesia. Dengan 
demikian, dampak lonjakan harga minyak 
mentah dunia tak terlalu signifikan bagi 
Malaysia. Berbeda dengan Indonesia 
yang mengimpor hampir setengah 
kebutuhan minyak mentah setiap tahun. 
Alhasil, naik atau turunnya harga 
komoditas itu akan berpengaruh 
signifikan terhadap harga BBM di RI. 
"Indonesia separuh kebutuhan kita 
impor," imbuh Fabby. Sementara, 
Pengamat Pertambangan dan Peneliti di 
Alpha Research Database Ferdy 
Hasiman mengatakan harga BBM di 
Malaysia lebih murah karena produksi 
minyak Petronas lebih besar 
dibandingkan Pertamina. Berdasarkan 
laman resmi Petronas, rata-rata jumlah 
produksi minyak harian sebesar 2,45 juta 
barel setara minyak per hari (boepd) 
selama kuartal I 2022. Angkanya naik 
sedikit jika dibandingkan dengan periode 
2021 yang hanya 2,27 juta boepd. Di sisi 
lain, produksi minyak Pertamina hanya 
518 boepd pada semester I 2022. 
Kemudian, sisa kebutuhan minyak RI 
akan dipenuhi lewat impor. "Petronas 
lebih besar produksinya. Petronas di 
Malaysia lebih hebat, dia ekspansif 
dibandingkan Pertamina," tutup Ferdy. 
Irto Ginting, Sekretaris Perusahaan 
Pertamina Patra Niaga (PPN), 
Subholding Commercial and Trading 
Pertamina, saat dikonfirmasi mengatakan 
jika dibandingkan secara keseluruhan 
besarnya subsidi yang digelontorkan 
Malaysia sebenarnya tidak bisa 
menyamai subsidi yang sudah diberikan 
Pemerintah Indonesia. "Subsidi mereka 
(Malaysia) sebenarnya besar, tapi kalau 
dibandingkan seluruh subsidi yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, 
itu jauh lebih besar," ungkap Irto. 
Faktanya memang Harga Jual Eceran 
(HJE) di Malaysia lebih murah. Selain itu 
produk yang dijual juga adalah BBM yang 
lebih ramah lingkungan. Penetapan 
harga eceran produk minyak bumi, baik 
bensin maupun solar di Malaysia yang 
telah berlaku sejak 1983 ditetapkan 
berdasarkan biaya operasional, margin 
untuk distributor produk minyak bumi, 
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adalah negara pengekspor (Net 
Eksportir) minyak sementara Indonesia 
pengimpor (Net Importir). Kedua, 
jumlah penduduk Malaysia 32 juta 
jiwa. Ini jauh lebih sedikit dibandingkan 
dengan jumlah penduduk Indonesia 
yang mencapai 260 juta jiwa. Dari sisi 
populasi kendaraan, di Malaysia ada 
33 juta kendaraan, sedangkan di 
Indonesia jumlah kendaraannya lebih 
dari empat kalilipatnya, yaitu sebanyak 
145 juta kendaraan. Terakhir adalah 
terkait luas dan kompleksitas 
pendistribusian di Malaysia yang jauh 
lebih sederhana dibanding Indonesia. 
Seperti diketahui Malaysia hanya 
daratan sementara Indonesia negara 
kepulauan sehingga ragam moda 
transportasi yang digunakan untuk 
distribusi otomatis menambah 
komponen biaya. Setelah mendengar 
penjelasan yang dijelaskan dengan 
sejelas jelasnya dari beberapa pakar 
energi, apakah para pendemo itu 
sadar? Rasa rasanya mereka itu tidak 
akan menerima begitu saja. Karena 
mereka berdemo itu hanya ikut ikutan 
dari para segelintir orang yang 
memang dibayar untuk berbuat rusuh 
di Indonesia sehingga Indonesia dilihat 
dari luar sebagai negara yang selalu 
ribut, tidak penang tenang. Sehingga 
para investor yang akan datang masuk 
ke Indonesia menjadi takut untuk 
menanamkan investasinya di 
Indonesia. Karena itu memang tujuan 
mereka supaya Indonesia lemah 
dimata dunia. Mereka para pendemo 
itu juga bisa dibilang para munafik 
yang hanya menutupi sesuatu, tapi 
menyembunyikan kebaikan yang telah 
diterima, tidak berterima kasih, 
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Wakil Ketua Umum Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) Arsul Sani 
menyebut Presiden Joko Widodo atau 
Jokowi mempromosikan Gubernur 
Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 
jelang Pilpres 2024.
"Beliau (Jokowi) menyampaikan ojo 
kesusu kan, tapi dari bahasa tubuh ada 
juga. Seperti katakanlah Pak Ganjar. Itu 
kami baca sebagai sebuah 
endorsement," kata Arsul dilansir dari 

PPP : Jokowi Promosikan Ganjar Dan Prabowo

menyangkal dan mengingkari kebaikan 
yang diberikan pemerintah selama ini. 
Jadi, agak naif rasanya kalau 
perbandingan harga BBM dalam negeri 
hanya dibandingkan dengan Malaysia, 
yang jelas jelas karena ada banyak 
faktor yang perlu dimasukkan sebagai 
bahan pertimbangan. Belum lagi yang 
pusing menghitung keuangan negara 
sekelas Bu Sri Mulyani, pasti lebih 

paham keputusan yang terbaik soal harga 
BBM kan ya. Atau mungkin ada yang 
merasa lebih pintar dari beliau? Sooo ... 
kalau hanya ingin harga murah, tapi tidak 
mau melihat data yang sudah dijelaskan 
secara terang benderang dengan alasan 
seperti pepatah "rumput tetangga lebih 
hijau, ya silakan saja pindah dan hidup di 
sana. Biar harga bengsinnya lebih murah.... 
gitu aje kok repot....".

Masyarakat Indonesia baru-baru ini 
dihebohkan dengan Bjorka yang 
berhasil membocorkan data 
masyarakat Indonesia dan dokumen 
rahasia milik Presiden Joko Widodo. 
Bjorka sendiri merupakan peretas atau 
hacker yang masih belum diketahui 
identitas lengkapnya.
Hacker atau peretas merupakan 
sebutan yang ditujukan untuk 
seseorang yang memiliki keahlian 
dalam meretas atau menerobos sistem 
keamanan jaringan komputer tanpa 
adanya izin dari sang pemilik.
Di Indonesia sendiri terdapat banyak 
hacker yang ditakuti oleh masyarakat 
Indonesia bahkan dunia karena 
keahlian mereka dalam meretas data 
maupun sistem.
Berikut daftar hacker Indonesia yang 
paling ditakuti:

Diketahui, kehebatan yang dimiliki oleh 

Peretas bernama Yogi Nugraha yang 
memiliki username Bio666x merupakan 
salah satu hacker Indonesia yang 
paling ditakuti.

Tidak hanya  itu, 

 Yogi berhasil mendapatkan berbagai 
informasi-informasi penting yang 
dimiliki oleh Singapura.

Bio666x atau Yogi Nugraha ini juga 
diketahui pernah meretas jaringan 
militer Singapura. 

1. Bio666x Alias Yogi Nugraha

Bio666x pernah mengejutkan negara 
Malaysia setelah berhasil mematikan 
jaringan internet di negeri jiran tersebut 
pada saat dirinya berusia 19 tahun.

Dari hal tersebut,

Beberapa Hacker Hebat Indonesia

Yogi belajar secara otodidak dan 
mengandalkan ilmu yang tersedia dari 
mesin pencari, Google.
2. XsvsHacker

 XsvsHacker juga menjadi salah satu 
hacker yang keahliannya tidak bisa 
diragukan lagi. 
Di tahun 2011 lalu, hacker tersebut 
berhasil memporak-porandakan website 
kepolisian Amerika dan 

Yogi tersebut tidak ia pelajari secara 
khusus dalam suatu akademi. 

Dari aksinya tersebut, XsvsHacker 
berhasil mencuri data-data penting, 

Selain Bio666x,

berhasil membobol masuk ke pangkalan 
data NYPD (New York City Police 
Department).

melakukan defacing ke lebih dari 430 ribu 
situs yang ada di dunia.

Keahlian meretas XsvsHacker sudah 
berada di level atas di kalangan para 
hacker.

FBI mencari sosok di balik identitas 
hacker tersebut.
Setelah dilakukan pencarian, beberapa 
informasi yang beredar berpendapat 
bahwa nama asli di balik username 
XsvsHacker adalah Sandy Afrian.

Bahkan, XsvsHacker juga diketahui 
berhasil masuk ke situs kepresidenan 
Israel.

Hacker Indonesia ADC diketahui 
merupakan hacker yang berasal dari 

XsvsHacker juga pernah meretas 
database game Zynga. 

Keahlian yang dimiliki oleh berhasil 
XsvsHacker  meresahkan FBI. 

3. Hacker Indonesia ADC

Berdasarkan penyelidikan, ADC memiliki 
keterlibatan dengan kelompok hacker 
tertentu. 

4. Hmei7
Hmei7 menjadi salah satu hacker 
Indonesia yang paling ditakuti. Hmei7 
bahkan mendapatkan julukan Master of 
Mass Defacer.

pada kurang lebih 5 ribu website di tahun 
2001. 

Hmei7 juga diketahui berhasil melakukan 
defacing (kerusakan) 

Hal tersebut dikarenakan ada laporan 
yang disampaikan dari berbagai negara 
seperti Australia, Inggris, Amerika, dan 
lainnya, bahwa kelompok hacker ADC 
juga meretas situs mereka.

Ia melancarkan aksinya tersebut hanya 

Diketahui, Hmei7 pernah memporak-
porandakan website WordPress 
beberapa tahun silam.

Sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hacker Indonesia ADC pernah viral dan 
juga pernah ditangkap oleh kepolisian 
setelah berhasil membobol lebih dari 
1.309 situs, salah satunya yaitu situs 
Mahkamah Agung dan juga Pemprov 
Jawa Tengah.

dalam waktu dua hari saja.

 identitas Hmei7 masih belum bisa 
ditemukan. 

ini pernah menjalankan pendidikan di 
salah satu kampus yang ada di 
Malang.

Namun, beberapa forum hacker 
berspekulasi bahwa Hmei7 

5. Jim Geovedi

Sampai saat ini,

Jim Geovedi juga salah satu hacker 
Indonesia yang paling berbahaya. 
Jim menjadi legenda hacker di 
Indonesia setelah berhasil mengubah 
arah orbit dua satelit milik Indonesia 
dan satu satelit milik Tiongkok 
beberapa tahun silam.
Jim memberikan keterangan terkait 
dengan aksinya tersebut. 
Jim menjelaskan bahwa ia hanya 
memeriksa kondisi sistem keamanan 
satelit.
Sama halnya seperti Yogi, 

namanya sangat membentang di 
kalangan hacker dari keahlian yang 
luar biasanya tersebut.

Maka tidak heran, 

Jim mendapatkan keahlian meretas 
tersebut dari hasil belajar otodidak.
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Wakil Ketua Umum Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) Arsul Sani 
menyebut Presiden Joko Widodo atau 
Jokowi mempromosikan Gubernur 
Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 
jelang Pilpres 2024.
"Beliau (Jokowi) menyampaikan ojo 
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PPP : Jokowi Promosikan Ganjar Dan Prabowo
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Rombongan koruptor menghirup udara 
bebas. Sebanyak 24 narapidana kasus 
korupsi keluar secara bersamaan dari 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 
Sukamiskin, Kota Bandung. 
Rinciannya, empat narapidana dari 
Lapas kelas IIA Tangerang dan 20 
narapidana asal Lapas Kelas I 
Sukamiskin.
Bebasnya puluhan koruptor ini banyak 
dipertanyakan masyarakat.
 Pemberian remisi, 

Tengok saja perjalanan kasus korupsi 
mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

pembebasan bersyarat, dan cuti 
menjelang bebas membuat semakin 
singkatnya masa tahanan para koruptor 
di balik jeruji besi disebut menjadi 
alasannya. 

Pinangki menjadi terpidana akibat 
menerima suap dari koruptor Djoko 
Tjandra serta mencuci uang tersebut. 
Awalnya Pinangki mendapat vonis 10 
tahun penjara sebelum akhirnya 
mengajukan banding.
Hasil banding mengurangi hukuman 
Pinangki menjadi empat tahun 

kini dia telah bebas bersyarat pada 6 
September 2022 lalu.

Meskipun demikian, tidak selalu benar," 
ujar Pohan saat berbincang dengan 
merdeka.com pada Jumat (9/9).

penjara. 

maka efeknya akan semakin jera. Akan 
tetapi dia menegaskan, 

Baru mendekam di Lapas Kelas II-A 
Tangerang sejak 2 Agustus 2021, 

Pakar Hukum Pidana Universitas 
Parahyangan Agustinus Pohan 
mengatakan semakin berat hukuman 
pelaku kejahatan, 

konsep berpikir terkait efek jera tidak 
sesederhana itu. 
Apalagi bila menyangkut kasus korupsi.
"Logikanya semakin berat sanksi, 
semakin jera. 

marak koruptor mendapat pembebasan 
bersyarat merupakan dampak adanya 
perubahan kebijakan. 

Menurutnya, 

Hilangnya PP 99 Tahun 2012

"Dulu berdasarkan PP itu (PP nomor 
99 tahun 2012) mereka (koruptor) 

Nah sekarang itu sudah tidak ada lagi, 
akibatnya jadi pada cepat pulang ke 
rumah," sambung dia.

aktif mengikuti pembinaan, serta 
menunjukkan penurunan tingkat risiko.

syarat narapidana menerima hak 
pengurangan masa tahanan dan 
pembebasan bersyarat lebih ketat. 
Yakni terpidana harus menjadi justice 
collaborator. 
Syarat ini menyulitkan peluang 
koruptor mempersingkat masa 
tahanannya. 

Konsekuensi perubahan kebijakan ini 
seperti sekarang ramai-ramai pada 
keluar," ucapnya.

tidak bisa mudah mendapatkan remisi. 

Selain itu, narapidana juga harus 
berkelakuan baik, 

Sebelum berlaku aturan tersebut, 
pengadilan menggunakan Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 
mengatur pengetatan remisi dan 
pembebasan bersyarat bagi pelaku 
kejahatan luar biasa termasuk korupsi.

"Jadi ini adalah perubahan kebijakan 
perlakuan terhadap narapidana 
korupsi. 

Sayangnya aturan ini berhenti berlaku 
ketika Mahkamah Agung (MA) 
mencabutnya pada tahun 2021 lalu.

Adapun dalam PP nomor 99 tahun 
2012, 

Pohan meyakini pencabutan PP nomor 
99 tahun 2012 menjadi titik awal 

Saat ini, 
aturan terkait hak narapidana atas 
remisi, pembebasan bersyarat, cuti 
menjelang bebas,
 dan sebagainya diatur dalam Undang-
Undang RI nomor 22 tahun 2022 
tentang Pemasyarakatan.

narapidana yang hendak diberikan 
pembebasan bersyarat dan cuti 
menjelang bebas diwajibkan telah 
menjalankan 2/3 masa pidana dengan 
paling sedikit sembilan bulan. 

Sesuai aturan tersebut, 
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yaitu memaksimalkan peran MA dalam 
memberikan keputusan soal aturan 
bebas bersyarat narapidana tersebut.
"MA yang harus berperan, 

Dulunya (pemerintah) menganggap 
bahwa ini adalah extraordinary crime 
yang harus diberikan treatment 
extraordinary sekarang tidak lagi, itu 
berubah," katanya.

Karena kan ada aturan bebas 
bersyarat," saran Pohan.

Mantan Penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Dia membeberkan cara 
memaksimalkan efek jera bagi 
koruptor, 

supaya ketika menjatuhkan putusan 
harus dengan pertimbangan bahwa 2/3 
masa pidana akan keluar. 
Jadi kalau misalnya MA menganggap 
koruptor ini harus dihukum 10 tahun, 
maka dia mesti menjatuhkan (vonis) 15 
tahun. 

PP 99 Tahun 2012 jadi Pemicu

Yudi Purnomo Harahap mengatakan, 
banyaknya koruptor yang bebas 
bersyarat sebagai buntut Mahkamah 
Agung (MA) mencabut aturan 
sebelumnya pada Oktober 2021 lalu. 
Yakni Peraturan Pemerintah Nomor 99 
tahun 2012 terkait pengetatan remisi 
bagi pelaku korupsi.
"Dulu PP Nomor 99 Tahun 2012 
tentang tata cara pemberian remisi 
yang membatasi tipikor tidak bisa 
mendapatkan remisi kalau tidak 
menjadi justice collaborator. 
Namun, sekarang MA mencabut PP 

"Terlepas dari logika apakah koruptor 
jera atau tidak,
tetapi setidaknya kita menyadari 
kebijakan pemerintah yang melemah 
terhadap koruptor. 

Padahal, korupsi termasuk kategori 
kejahatan luar biasa yang seharusnya 
diberikan perlakuan berbeda dari tindak 
pidana lainnya.
Namun, aturan berlaku saat ini justru 
membuat koruptor memiliki 
kesempatan yang sama dengan pelaku 
kejahatan lain untuk lebih awal keluar 
dari penjara.

melemahnya hukum pemerintah 
terhadap koruptor. 

2. Setyabudi Tejocahyono,
3. Sugiharto bin Isran Tirto Atmojo,

8. Edy Nasution bin Abdul Rasyid 
Nasution,

10. Ojang Sohandi bin Ukna Sopandi,
11. Tubagus Cepy Septhiady bin TB E 
Yasep Akbar,

1. Syahrul Raja Sampurnajaya bin H 
Ahmad Muchlisin,

14. Arif Budiraharja bin Suwarja Herdiana,

9. Irvan Rivano Muchtar bin Cecep 
Muchtar Soleh,

18. Anang Sugiana Sudihardjo,

6. Danis Hatmaji bin Budianto,

4. Andri Tristianto Sutrisna bin Endang 
Sutrisno,

7. Patrialis Akbar bin Ali Akbar,

12. Zumi Zola Zulkifli,
13. Andi Taufan Tiro bin Andi Badarudin,

15. Supendi bin Rasdin,
16. Suryadharma Ali bin HM Ali Said,
17. Tubagus Chaeri Wardana Chasan bin 
Chasan,

20. Jero Wacik.

19. Amir Mirza Hutagalung bin HBM 
Parulian.

5. Budi Susanto bin Lo Tio Song,

tersebut," terang Yudi saat berbincang 
dengan merdeka.com, Jumat (9/9).

cukup sulit untuk seorang koruptor 
mendapatkan status justice collaborator 
(JC). 

Sedangkan menurutnya, 

Sehingga, dihapusnya syarat tersebut 
membuat koruptor kini lebih mudah 
menerima remisi dan pembebasan 
bersyarat.
"Ke depannya kita jangan heran lagi 
ketika ada koruptor yang tidak 
mendapatkan JC, tetapi dia dapat bebas 
bersyarat. 
Karena memang kondisi pembebasan 
koruptor saat ini seperti itu terjadi," 
ucapnya.

Lapas Kelas I Sukamiskin:

3. Pinangki Sirna Malasari, dan

Daftar Napi Kasus Korupsi yang Bebas 
Bersyarat

1. Ratu Atut Choisiyah binti almarhum 
Tubagus Hasan Shochib,

Lapas Kelas IIA Tangerang:

2. Desi Aryani bin Abdul Halim,

4. Mirawati binti H Johan Basri

Sebab, hingga saat ini Gerindra masih 
akan menunggu terlebih dulu kejelasan 
soal pencalonan tersebut.

Tapi itu keputusan partai nanti," kata Irfan 
di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Sabtu 
(10/9).

"Ada seperti itu (desakan agar mundur), 
satu-dua. 

Terkait Sandiaga Uno yang 
dideklarasikan sebagai calon presiden 
(capres) oleh Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), 

"Kebetulan belum. 
Saya juga banyak di Jawa Timur. 
Kemudian kemarin Pekanbaru, 

Irfan mengaku belum ada pembicaraan 
di internal Gerindra. 

Sandiaga Patuh Arahan Prabowo

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Irfan 
Yusuf Hasyim membenarkan ada 
desakan agar Wakil Ketua Dewan 
Pembina Gerindra Sandiaga Uno mundur 
dari partai. 
Desakan tersebut lantaran Sandiaga 
diduga berkhianat karena menyatakan 
siap maju di Pilpres 2024.

Sandiaga Uno menanggapi persoalan itu. 
Sandi mengaku patuh arahan dari Ketum 
Prabowo Subianto untuk fokus dalam 
tugas Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif yang dipimpinnya.

ke Jakarta kemarin juga belum ketemu 
teman-teman dan teman-teman juga 
belum pernah cerita soal ini," ucap Irfan.

"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).
Sandiaga tidak menjawab spesifik 
apakah bakal mundur dari Gerindra atau 
tidak. 

"Dan memberikan solusi terutama 
dengan tingginya harga-harga pokok, 
baru juga naik harga BBM dan lain 

Dia hanya fokus arahan Presiden Jokowi 
untuk membangkitkan ekonomi dan turun 
mendengar aspirasi masyarakat.

Sandiaga Didesak Mundur
sebaginya, kita harus hadir 
menampung aspirasi masyarakat dan 
memberikan solusi agar permasalahan 
ekonomi yang dihadapi masyarakat ini 
bisa dilalui," ucapnya.
Menurutnya, dinamika politik yang 
terjadi sangat dinamis. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan 
Pembina Gerindra Sandiaga Uno 
mengaku mendapat dorongan dari 
banyak pemangku kepentingan untuk 
maju Capres di Pemilu 2024. 
Dorongan itu berasal dari masyarakat, 
hingga tokoh politik.

Sehingga, bisa membangun 
momentum prestasi dalam 8 tahun 
pemerintahan Presiden Jokowi yang 
sudah berjalan.
"Namun tentunya kita harus 
bergandengan tangan untuk 
memastikan kontestasi di 2024 ini 
menjadi demokrasi yang sejuk,

Yang saya sampaikan bahwa dalam 
menjalankan tugas dan fungsi salah 
satunya adalah kita mendapatkan 
aspirasi dari pemangku kepentingan. 
Dari masyarakat, 

 teduh, dan bersahabat," ucapnya.

kepala desa, sampai ke tokoh-tokoh 
masyarakat, tokoh lokal, tokoh politik, 
tokoh ekonomi dan sebagainya," ujar 
Sandiaga di DPR, Kamis (8/9).

Sebagai orang yang didorong, maka 
harus siap memberikan kontribusi 
terhadap bangsa dan negara apapun 
bentuknya. Salah satunya untuk maju 
di Pilpres 2024.

"Jadi tentunya sebagai yang pernah 
mengikuti kontestasi demokrasi 
sebelumnya Pilkada, 2019 di level 
nasional. 

Sandiaga mengaku menampung 
aspirasi banyak pihak. 

Sandiaga Mengaku Didorong Maju 
Capres 2024

Dia mengajak untuk menjalani 
bersama-sama dalam bingkai 
persahabatan. 

“Ini kita tampung aspirasinya, dan 
setiap individu yang diminta untuk 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional
Tanah Air

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

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

Tanah Air

yaitu memaksimalkan peran MA dalam 
memberikan keputusan soal aturan 
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Sehingga, dihapusnya syarat tersebut 
membuat koruptor kini lebih mudah 
menerima remisi dan pembebasan 
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ketika ada koruptor yang tidak 
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ucapnya.
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soal pencalonan tersebut.

Tapi itu keputusan partai nanti," kata Irfan 
di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Sabtu 
(10/9).

"Ada seperti itu (desakan agar mundur), 
satu-dua. 

Terkait Sandiaga Uno yang 
dideklarasikan sebagai calon presiden 
(capres) oleh Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), 

"Kebetulan belum. 
Saya juga banyak di Jawa Timur. 
Kemudian kemarin Pekanbaru, 

Irfan mengaku belum ada pembicaraan 
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Yusuf Hasyim membenarkan ada 
desakan agar Wakil Ketua Dewan 
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Prabowo dan beliau menugaskan saya 
untuk fokus dalam tugas di kementerian," 
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Dia hanya fokus arahan Presiden Jokowi 
untuk membangkitkan ekonomi dan turun 
mendengar aspirasi masyarakat.

Sandiaga Didesak Mundur
sebaginya, kita harus hadir 
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ekonomi yang dihadapi masyarakat ini 
bisa dilalui," ucapnya.
Menurutnya, dinamika politik yang 
terjadi sangat dinamis. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan 
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hingga tokoh politik.

Sehingga, bisa membangun 
momentum prestasi dalam 8 tahun 
pemerintahan Presiden Jokowi yang 
sudah berjalan.
"Namun tentunya kita harus 
bergandengan tangan untuk 
memastikan kontestasi di 2024 ini 
menjadi demokrasi yang sejuk,

Yang saya sampaikan bahwa dalam 
menjalankan tugas dan fungsi salah 
satunya adalah kita mendapatkan 
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Dari masyarakat, 
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tokoh ekonomi dan sebagainya," ujar 
Sandiaga di DPR, Kamis (8/9).

Sebagai orang yang didorong, maka 
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terhadap bangsa dan negara apapun 
bentuknya. Salah satunya untuk maju 
di Pilpres 2024.

"Jadi tentunya sebagai yang pernah 
mengikuti kontestasi demokrasi 
sebelumnya Pilkada, 2019 di level 
nasional. 

Sandiaga mengaku menampung 
aspirasi banyak pihak. 

Sandiaga Mengaku Didorong Maju 
Capres 2024

Dia mengajak untuk menjalani 
bersama-sama dalam bingkai 
persahabatan. 

“Ini kita tampung aspirasinya, dan 
setiap individu yang diminta untuk 
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Kader Gerindra Minta Sandiaga 
Lebih Baik Mundur dari Gerindra

Padahal, seluruh organ parpol telah 
sepakat untuk mengusung Prabowo 
Subianto sebagai calon presiden 2024.
Kader Gerindra, 

Dia bahkan mengkritik keras 
pernyataan Sandiaga yang mengaku 
siap maju dalam kontestasi politik 2024.

Mau jadi ketua RT, kepala desa, 
apappun itu selama kita berpedoman 
kita memberikan kontribusi yang terbaik 
bagi bangsa dan negara. Itu yang saya 
sampaikan," kata Sandiaga.

Internal Partai Gerindra gerah 
mendengar Sandiaga Uno siap untuk 
maju di Pemilu 2024. 

Otis Homer ikut resah melihat sikap 
Sandiaga tersebut. 

memberikan kontribusi kepada bangsa 
dan negara, harus siap. 

“Saat itu saya diperintahkan untuk 
menyiapkan acara tersebut yang 
berlokasi di Padepokan Garuda Yaksa,” 
kenang dia.

Otis mengatakan, saat itu sang ketua 
umum mengumpulkan seluruh 
kadernya di Hambalang, Bogor.

Dalam acara tersebut, ada tradisi 
'Parade Senja'. 

'Parade Senja' dimulai tepat setelah 
Azan Maghrib dikumandangkan. Dia 
menambahkan, upacara ini sedikit 
berbeda. 

"Di sini saya pertama kali mendengar 
nama beliau yang disebutkan Pak 

Karena saat itu juga diundang 
seseorang yang bernama Sandiaga 
Uno.

"Pak Prabowo membina dan 
menggembleng para kadernya untuk 
menjadi seorang pejuang politik, bukan 
sekadar menjadi politisi," jelas Otis, 
dikutip merdeka.com, Selasa (6/9).

Dia bercerita, pertama kali bertemu dan 
kenal dengan Sandiaga Uno. Saat itu 
sekitar tahun 2016. Jelang Pilkada DKI 
2017.

Yakni, upacara di Gerindra untuk 
menghormati para pejuang 
kemerdekaan RI tetapi juga para 
pendiri serta pejuang partai yang telah 
gugur dalam perjuangan untuk rakyat 
Indonesia.

Prabowo Subianto yang langsung 
mempromosikan Sandiaga Uno adalah 
kader partai yang akan diusung sebagai 
Calon Gubernur DKI Jakarta oleh 
Gerindra," tegas dia.
Hingga akhirnya, Gerindra bersama 
koalisinya PKS berhasil memenangkan 
Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. 
Saat itu, Gerindra mengusung Anies 
Baswedan dan Sandiaga Uno.
"Sebagai seorang kader partai, 
Sandiaga Uno seharusnya mengerti dan 
menghargai apa yang telah pak Prabowo 
lakukan di dalam kariernya sebagai 
seorang kader. 

Terlebih, Sandiaga hadir dalam forum 
Rapimnas berseragam kader lengkap. 
Seharusnya, Sandiaga, kata dia, 
menyadari dan mengetahui serta 
mendengar keputusan bulat dan mutlak 
secara musyawarah dari 34 DPD Gerindra 
se-Indonesia yang menghendaki Prabowo 
sebagai calon tunggal yang akan diusung 
oleh Partai Gerindra sebagai Capres.

Dia memahami, hak setiap warga negara 
untuk dipilih dan memilih

Dia pun mengaku kecewa dengan 
kesiapan Sandiaga untuk maju dalam 
Pemilu 2024. 

"Namun seorang Sandiaga Uno adalah 
kader Gerindra seharusnya tunduk kepada 
forum tertinggi partai yang telah 
mendeklarasikan Pak Prabowo Subianto 
sebagai Capres dari partai Gerindra pada 
Pemilu 2024," tutur dia.

Bahkan saat ini ketika beliau dipercayakan 
partai sebagai seorang Menteri dalam 
pemerintahan pak Jokowi-Ma'ruf Amin," 
kritik dia.

sesuai UU. 

Sementara Gerindra telah sepakat untuk 
mengusung kembali Prabowo sebagai 
capres.

"Sebagai kader saya perlu mengingatkan 
anda (Sandiaga) untuk membaca serta 
harus menghafal dan menghayati teks 
sumpah kader Partai Gerindra pada butir 
ke-5 berbunyi ‘Saya bersumpah, 

Kecewa Sandiaga Mau Maju Capres

bahwa saya tunduk dan patuh kepada 
Ideologi dan disiplin partai serta menjaga 
kehormatan martabat dan kekompakan 
partai," ujar Otis yang juga putra asli 
Papua itu.

Sandiaga saat didaulat sebagai Calon 
Gubernur oleh Prabowo Subianto di 
Padepokan Garuda Yaksa Hambalang 
tahun 2016 lalu.

Menurut dia, Sandiaga Uno telah 
melanggar sumpah kader partai yang 
selalu diucapkan oleh para kader. 
Khususnya, 

"Sebagai kader partai saya persilakan 
anda secara gentle mundur dan keluar 

Dia juga mendorong, Badan Seleksi 
Organisasi dan Mahkamah Gerindra 
menindak Sandiaga karena diduga 
melanggar AD/ART. 
Terutama sumpah kader Partai butir 
ke-5 serta melanggar jati diri kader 
Gerindra.

dari Gerindra kalau anda tidak cocok 
dengan perjuangan dan garis partai," 
katanya.

Presiden Vladimir Putin mengatakan 
bahwa Rusia akan mengekspor 30 juta 
ton biji-bijian pada akhir tahun.
Dia mengatakan pasokan biji-bijian akan 
diprioritaskan ke negara-negara kurang 
mampu dan rawan pangan.

Dia menginstruksikan Kementerian Luar 
Negeri Rusia untuk mengerjakan 
rencana tersebut. 

“Dari 87 kapal yang meninggalkan 

“Produsen kami, jika saya ingat dengan 
benar, kami berbicara tentang pupuk 
kalium siap mengirimkannya secara 
gratis ke negara-negara berkembang 
yang sangat membutuhkannya,” kata 
Putin.

Putin juga menyinggung kesepakatan 
biji-bijian yang ditengahi PBB dengan 
Ukraina. 
Dia mengulangi tuduhannya bahwa 
barang-barang tersebut sebagian besar 
diekspor ke Uni Eropa dibandingkan ke 
negara-negara berkembang di Afrika 
yang paling membutuhkan pasokan 
makanan.

Moskow juga siap memasok pupuk ke 
negara-negara termiskin secara gratis, 
kata Putin. 

“Kami percaya adalah tepat untuk 
meningkatkan pengiriman ke negara-
negara termiskin,” kata Putin dalam 
pertemuan Dewan Keamanan pada hari 
Jumat, 9 September 2022.
“Total hingga akhir tahun ini kami akan 
memasok sekitar 30 juta ton biji-bijian 
dan siap untuk meningkatkan volume 
menjadi 50 juta ton atau lebih karena 
panen tahun ini bagus,” katanya dilansir 
dari Russia Today.

Dan saya pikir ini benar-benar alami, 
karena Turki, 

pelabuhan Ukraina dengan gandum, 
32 tetap berada di Turki. 

Sejak itu situasi telah mereda karena 
ekspor Ukraina telah dimulai kembali 
dalam volume yang relatif rendah. 
Dalam pidato yang disiarkan televisi, 
Putin mengulangi keluhan yang 
diungkapkan pada hari Rabu bahwa 
Rusia dan negara-negara termiskin 
telah dirugikan oleh kesepakatan itu. 

negara tuan rumah dari seluruh proses 
ini, tentu memiliki hak untuk 
melakukan itu,” kata Putin.

yaitu ke Yaman dan Djibouti," kata 
Putin. 

Kenaikan harga bahan makanan 
sebagian besar karena perang Rusia 
Ukraina. 

Rusia terhadap Pelabuhan Laut Hitam.

Kapal-kapal tersebut hanya membawa 
sekitar 60.000 ton biji-bijian yang 
hanya sekitar 3 persen dari biji-bijian 
yang diekspor oleh Ukraina 
berdasarkan kesepakatan tersebut.
Harga bahan makanan telah melonjak 
di seluruh dunia dalam beberapa bulan 
terakhir, 
yang menyebabkan kekhawatiran 
kelaparan di negara-negara miskin. 

"Sebanyak 30 kapal lainnya dikirim ke 
negara-negara Uni Eropa sementara 
hanya dua kapal yang dikirim ke 
negara-negara termiskin untuk 
program pangan PBB 

Rusia adalah salah satu produsen biji-
bijian terkemuka di dunia. 
Perang menyebabkan blokade 

Janji Putin Untuk Negara Miskin
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Lebih Baik Mundur dari Gerindra

Padahal, seluruh organ parpol telah 
sepakat untuk mengusung Prabowo 
Subianto sebagai calon presiden 2024.
Kader Gerindra, 

Dia bahkan mengkritik keras 
pernyataan Sandiaga yang mengaku 
siap maju dalam kontestasi politik 2024.

Mau jadi ketua RT, kepala desa, 
apappun itu selama kita berpedoman 
kita memberikan kontribusi yang terbaik 
bagi bangsa dan negara. Itu yang saya 
sampaikan," kata Sandiaga.

Internal Partai Gerindra gerah 
mendengar Sandiaga Uno siap untuk 
maju di Pemilu 2024. 

Otis Homer ikut resah melihat sikap 
Sandiaga tersebut. 

memberikan kontribusi kepada bangsa 
dan negara, harus siap. 

“Saat itu saya diperintahkan untuk 
menyiapkan acara tersebut yang 
berlokasi di Padepokan Garuda Yaksa,” 
kenang dia.

Otis mengatakan, saat itu sang ketua 
umum mengumpulkan seluruh 
kadernya di Hambalang, Bogor.

Dalam acara tersebut, ada tradisi 
'Parade Senja'. 

'Parade Senja' dimulai tepat setelah 
Azan Maghrib dikumandangkan. Dia 
menambahkan, upacara ini sedikit 
berbeda. 

"Di sini saya pertama kali mendengar 
nama beliau yang disebutkan Pak 

Karena saat itu juga diundang 
seseorang yang bernama Sandiaga 
Uno.

"Pak Prabowo membina dan 
menggembleng para kadernya untuk 
menjadi seorang pejuang politik, bukan 
sekadar menjadi politisi," jelas Otis, 
dikutip merdeka.com, Selasa (6/9).

Dia bercerita, pertama kali bertemu dan 
kenal dengan Sandiaga Uno. Saat itu 
sekitar tahun 2016. Jelang Pilkada DKI 
2017.

Yakni, upacara di Gerindra untuk 
menghormati para pejuang 
kemerdekaan RI tetapi juga para 
pendiri serta pejuang partai yang telah 
gugur dalam perjuangan untuk rakyat 
Indonesia.

Prabowo Subianto yang langsung 
mempromosikan Sandiaga Uno adalah 
kader partai yang akan diusung sebagai 
Calon Gubernur DKI Jakarta oleh 
Gerindra," tegas dia.
Hingga akhirnya, Gerindra bersama 
koalisinya PKS berhasil memenangkan 
Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. 
Saat itu, Gerindra mengusung Anies 
Baswedan dan Sandiaga Uno.
"Sebagai seorang kader partai, 
Sandiaga Uno seharusnya mengerti dan 
menghargai apa yang telah pak Prabowo 
lakukan di dalam kariernya sebagai 
seorang kader. 

Terlebih, Sandiaga hadir dalam forum 
Rapimnas berseragam kader lengkap. 
Seharusnya, Sandiaga, kata dia, 
menyadari dan mengetahui serta 
mendengar keputusan bulat dan mutlak 
secara musyawarah dari 34 DPD Gerindra 
se-Indonesia yang menghendaki Prabowo 
sebagai calon tunggal yang akan diusung 
oleh Partai Gerindra sebagai Capres.

Dia memahami, hak setiap warga negara 
untuk dipilih dan memilih

Dia pun mengaku kecewa dengan 
kesiapan Sandiaga untuk maju dalam 
Pemilu 2024. 

"Namun seorang Sandiaga Uno adalah 
kader Gerindra seharusnya tunduk kepada 
forum tertinggi partai yang telah 
mendeklarasikan Pak Prabowo Subianto 
sebagai Capres dari partai Gerindra pada 
Pemilu 2024," tutur dia.

Bahkan saat ini ketika beliau dipercayakan 
partai sebagai seorang Menteri dalam 
pemerintahan pak Jokowi-Ma'ruf Amin," 
kritik dia.

sesuai UU. 

Sementara Gerindra telah sepakat untuk 
mengusung kembali Prabowo sebagai 
capres.

"Sebagai kader saya perlu mengingatkan 
anda (Sandiaga) untuk membaca serta 
harus menghafal dan menghayati teks 
sumpah kader Partai Gerindra pada butir 
ke-5 berbunyi ‘Saya bersumpah, 

Kecewa Sandiaga Mau Maju Capres

bahwa saya tunduk dan patuh kepada 
Ideologi dan disiplin partai serta menjaga 
kehormatan martabat dan kekompakan 
partai," ujar Otis yang juga putra asli 
Papua itu.

Sandiaga saat didaulat sebagai Calon 
Gubernur oleh Prabowo Subianto di 
Padepokan Garuda Yaksa Hambalang 
tahun 2016 lalu.

Menurut dia, Sandiaga Uno telah 
melanggar sumpah kader partai yang 
selalu diucapkan oleh para kader. 
Khususnya, 

"Sebagai kader partai saya persilakan 
anda secara gentle mundur dan keluar 

Dia juga mendorong, Badan Seleksi 
Organisasi dan Mahkamah Gerindra 
menindak Sandiaga karena diduga 
melanggar AD/ART. 
Terutama sumpah kader Partai butir 
ke-5 serta melanggar jati diri kader 
Gerindra.

dari Gerindra kalau anda tidak cocok 
dengan perjuangan dan garis partai," 
katanya.

Presiden Vladimir Putin mengatakan 
bahwa Rusia akan mengekspor 30 juta 
ton biji-bijian pada akhir tahun.
Dia mengatakan pasokan biji-bijian akan 
diprioritaskan ke negara-negara kurang 
mampu dan rawan pangan.

Dia menginstruksikan Kementerian Luar 
Negeri Rusia untuk mengerjakan 
rencana tersebut. 

“Dari 87 kapal yang meninggalkan 

“Produsen kami, jika saya ingat dengan 
benar, kami berbicara tentang pupuk 
kalium siap mengirimkannya secara 
gratis ke negara-negara berkembang 
yang sangat membutuhkannya,” kata 
Putin.

Putin juga menyinggung kesepakatan 
biji-bijian yang ditengahi PBB dengan 
Ukraina. 
Dia mengulangi tuduhannya bahwa 
barang-barang tersebut sebagian besar 
diekspor ke Uni Eropa dibandingkan ke 
negara-negara berkembang di Afrika 
yang paling membutuhkan pasokan 
makanan.

Moskow juga siap memasok pupuk ke 
negara-negara termiskin secara gratis, 
kata Putin. 

“Kami percaya adalah tepat untuk 
meningkatkan pengiriman ke negara-
negara termiskin,” kata Putin dalam 
pertemuan Dewan Keamanan pada hari 
Jumat, 9 September 2022.
“Total hingga akhir tahun ini kami akan 
memasok sekitar 30 juta ton biji-bijian 
dan siap untuk meningkatkan volume 
menjadi 50 juta ton atau lebih karena 
panen tahun ini bagus,” katanya dilansir 
dari Russia Today.

Dan saya pikir ini benar-benar alami, 
karena Turki, 

pelabuhan Ukraina dengan gandum, 
32 tetap berada di Turki. 

Sejak itu situasi telah mereda karena 
ekspor Ukraina telah dimulai kembali 
dalam volume yang relatif rendah. 
Dalam pidato yang disiarkan televisi, 
Putin mengulangi keluhan yang 
diungkapkan pada hari Rabu bahwa 
Rusia dan negara-negara termiskin 
telah dirugikan oleh kesepakatan itu. 

negara tuan rumah dari seluruh proses 
ini, tentu memiliki hak untuk 
melakukan itu,” kata Putin.

yaitu ke Yaman dan Djibouti," kata 
Putin. 

Kenaikan harga bahan makanan 
sebagian besar karena perang Rusia 
Ukraina. 

Rusia terhadap Pelabuhan Laut Hitam.

Kapal-kapal tersebut hanya membawa 
sekitar 60.000 ton biji-bijian yang 
hanya sekitar 3 persen dari biji-bijian 
yang diekspor oleh Ukraina 
berdasarkan kesepakatan tersebut.
Harga bahan makanan telah melonjak 
di seluruh dunia dalam beberapa bulan 
terakhir, 
yang menyebabkan kekhawatiran 
kelaparan di negara-negara miskin. 

"Sebanyak 30 kapal lainnya dikirim ke 
negara-negara Uni Eropa sementara 
hanya dua kapal yang dikirim ke 
negara-negara termiskin untuk 
program pangan PBB 

Rusia adalah salah satu produsen biji-
bijian terkemuka di dunia. 
Perang menyebabkan blokade 

Janji Putin Untuk Negara Miskin
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Kesepakatan tersebut akan berakhir 
pada November kecuali para pihak 
setuju memperpanjangnya.
Seorang juru bicara PBB untuk Inisiatif 
Butir Laut Hitam mengatakan pada 
Rabu bahwa 30 persen dari bahan 

makanan dikirim dari Ukraina berlabuh ke 
negara-negara berpenghasilan rendah 
dan menengah ke bawah. Namun PBB 
juga mengatakan kesepakatan ekspor 
adalah operasi komersial yang didorong 
oleh pasar.

China kemudian melakukan operasi 
militer dengan gelaran latihan yang 
menakutkan.
Itu dilakukan dekat dnegan perbatasan 
Taiwan. nah, tentu saja Taiwan jadi 
ngeri dnegan sikap China.
Namun, baru-baru ini semua kebijakan 
aneh ditunjukkan Taiwan kepada China. 
kebijakan yang bisa bikin Amerika 
Serikat Syok

Dengan bantuan Amerika Serikat, 
Taiwan semakin kuat dan punya militer 
yang tangguh dan peralatan perang 
yang mumpuni.

 Taiwan bikin China bingung dengan 
cara mereka memberikan perhatian.
Ya, baru-baru ini Taiwan justru dnegan 
sukarela ingin mengirimkan relawan 
mereka ke China kala China dihantam 
gempa yang cukup besar.

Pemerintah Taiwan telah menawarkan 
untuk mengirim petugas tanggap 
darurat untuk membantu upaya 
penyelamatan di China setelah gempa 
berkekuatan 6,8 SR menghancurkan 
provinsi barat daya negara itu, Sichuan, 
Senin.

Padahal Taiwan sendiri adalah target 
China jika perang kedua negara itu 
pecah.
China masih mengklai taiwan bagian 
dari negara mereka. 
Sedangkan Taiwan bersikukuh berdiri 
sendiri sebagai negara.

Tawaran Taiwan ini merupakan tanda 
damai pertama yang diberikan oleh 
kedua negara di tengah ketegangan 
yang meningkat selama berminggu-
minggu dan latihan militer tembakan 
langsung.

Kenyataan yang membuat China tentu 
saja semakin berang dnegan kondisi 
tersebut.

China Dan AS Dibuat Binggung Oleh Taiwan

China menanggapi dengan latihan militer 
berminggu-minggu yang mensimulasikan 
invasi ke pulau itu.
Sementara anggota parlemen AS secara 
rutin mengunjungi Taiwan selama 
bertahun-tahun, China semakin vokal 
dalam protesnya.
Negara tersebut berpendapat kunjungan 
tersebut melanggar Kebijakan Satu China 
AS, yang menyatakan bahwa AS 
mengakui pemerintah di Beijing sebagai 
satu-satunya pemerintah China.

Taiwan berpisah dari China pada tahun 
1949 setelah pasukan Demokrat kalah 

Ia juga menyatakan bahwa AS tidak akan 
mengadakan hubungan diplomatik formal 
dengan Taiwan.
China telah lama mengklaim kepemilikan 
atas Taiwan, meskipun pulau itu memiliki 
pemerintahan demokratisnya sendiri.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen 
menawarkan 

40 orang dengan satu anjing penyelamat 
dan 5 ton peralatan, 

China telah tumbuh semakin agresif 
terhadap Taiwan menyusul serentetan 
kunjungan ke pulau itu oleh anggota 
parlemen AS.
Ketua DPR Nancy Pelosi mengunjungi 
pulau itu pada awal Agustus, 
pejabat tertinggi AS yang melakukannya 
sejak Ketua Newt Gingrich pada 1997.

"simpati dan perhatiannya" dalam sebuah 
pernyataan dari kantornya.
Pemadam kebakaran Taiwan juga 
membentuk tim beranggotakan 

mengatakan siap untuk dikerahkan jika 
diinginkan China, Reuters melaporkan 
Selasa.
Pemerintah China belum memberikan 
tanggapan. 
Pihak berwenang telah mengkonfirmasi 
setidaknya 46 kematian akibat gempa.

AS juga telah memasok peralatan militer 
senilai miliaran ke pulau itu.

dalam perang saudara melawan Partai 
Komunitas China.
Sementara AS tidak memiliki kedutaan 
resmi di Taiwan, ia memiliki "Institut 
Amerika" di ibukota negara Taipei. Pengiriman termasuk 60 rudal anti-

kapal dan 100 rudal udara-ke-udara, 
antara lain.

Pemerintahan Presiden Biden 
menyetujui penjualan peralatan militer 
tambahan senilai $1,1 miliar kepada 
militer Taiwan pekan lalu.

Terkadang Chuseok juga disebut sebagai 
Thanksgiving Korea yang dirayakan 
dengan makanan enak, anggur, dan 
pertemuan keluarga.

Hangawi adalah istilah lain yang dapat 
digunakan secara bergantian dengan 
Chuseok.

Saat Chuseok, keluarga Korea 
berkumpul bersama untuk berterima 
kasih kepada leluhur mereka atas panen 
musim gugur yang melimpah.

Makanan lezat yang populer selama 
Chuseok di antaranya Japchae, Jeon, 
dan Galbijjim. 

Berikut ini informasi mengenai Chuseok, 
salah satu hari libur terbesar di Korea 
Selatan.

Chuseok adalah salah satu hari libur 
terbesar dan terpenting di Korea dan 
merupakan aspek penting dari budaya 
Korea.

Chuseok biasanya terjadi pada bulan 
September atau Oktober, menurut 
kalender lunar.

Selengkapnya, simak inilah informasi 
mengenai Chuseok yang dikutip dari 
90daykorean.com. 

Chuseok adalah hari libur selama tiga 
hari yang dirayakan setiap musim gugur.

Apa itu Hangawi?

Dikutip dari 90daykorean.com, nama lain 
dari Chuseok adalah Hangawi.

Tahun ini Chuseok jatuh pada Sabtu 
(10/9/2022).

Apa itu Chuseok?

Hari libur ini adalah hari di mana orang-
orang kembali ke kampung halaman 
mereka untuk menunjukkan 
penghargaan atas panen makanan 
musim gugur.

Kata Hangawi juga mengacu pada 
ucapan syukur di Korea.

Mengenal Perayaan Thanksgiving di Kosel

Chuseok dirayakan pada tanggal 15 
bulan 8 menurut kalender Lunar.

Chuseok adalah waktu lain dalam 
setahun di Korea selain Hari Tahun 
Baru Imlek, alias Seollal, yakni ketika 
anggota keluarga berkumpul bersama.

Chuseok juga sering disebut 
‘Thanksgiving Korea’ karena mirip 
dengan liburan Thanksgiving di 
Amerika Serikat.

Kapan Chuseok dirayakan?

Chuseok menciptakan kemacetan lalu 
lintas yang luar biasa di seluruh negeri 
Korea.

- Chuseok pada tahun 2024: 16–18 
September.

Meskipun hari yang tepat tersebut 
berubah setiap tahunnya, hari 
Thanksgiving Korea biasanya 
dirayakan pada bulan September dan 
Oktober.

Pada tahun 2022 ini, Chuseok jatuh 
pada tanggal 10 September.

Biasanya, hal ini berarti bepergian ke 
rumah kepala keluarga, seringkali 
kakek dan nenek seseorang.

Bagaimana cara mengucapkan 
"Selamat Chuseok" dalam bahasa 

- Chuseok pada tahun 2022: 9–12 
September;

Apa itu Thanksgiving Korea?

Saat hari Chuseok atau Thanksgiving 
Korea tiba, sebagian besar rumah 
tangga sangat sibuk mempersiapkan 
pertemuan keluarga besar.

- Chuseok pada tahun 2023: 28–30 
September;

Sehari sebelum Chuseok adalah saat 
orang Korea biasanya melakukan 
perjalanan kembali ke kampung 
halaman mereka.

Berikut ini tanggal perayaan Chuseok 
di tahun-tahun berikutnya.
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Butir Laut Hitam mengatakan pada 
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makanan dikirim dari Ukraina berlabuh ke 
negara-negara berpenghasilan rendah 
dan menengah ke bawah. Namun PBB 
juga mengatakan kesepakatan ekspor 
adalah operasi komersial yang didorong 
oleh pasar.

China kemudian melakukan operasi 
militer dengan gelaran latihan yang 
menakutkan.
Itu dilakukan dekat dnegan perbatasan 
Taiwan. nah, tentu saja Taiwan jadi 
ngeri dnegan sikap China.
Namun, baru-baru ini semua kebijakan 
aneh ditunjukkan Taiwan kepada China. 
kebijakan yang bisa bikin Amerika 
Serikat Syok

Dengan bantuan Amerika Serikat, 
Taiwan semakin kuat dan punya militer 
yang tangguh dan peralatan perang 
yang mumpuni.

 Taiwan bikin China bingung dengan 
cara mereka memberikan perhatian.
Ya, baru-baru ini Taiwan justru dnegan 
sukarela ingin mengirimkan relawan 
mereka ke China kala China dihantam 
gempa yang cukup besar.

Pemerintah Taiwan telah menawarkan 
untuk mengirim petugas tanggap 
darurat untuk membantu upaya 
penyelamatan di China setelah gempa 
berkekuatan 6,8 SR menghancurkan 
provinsi barat daya negara itu, Sichuan, 
Senin.

Padahal Taiwan sendiri adalah target 
China jika perang kedua negara itu 
pecah.
China masih mengklai taiwan bagian 
dari negara mereka. 
Sedangkan Taiwan bersikukuh berdiri 
sendiri sebagai negara.

Tawaran Taiwan ini merupakan tanda 
damai pertama yang diberikan oleh 
kedua negara di tengah ketegangan 
yang meningkat selama berminggu-
minggu dan latihan militer tembakan 
langsung.

Kenyataan yang membuat China tentu 
saja semakin berang dnegan kondisi 
tersebut.

China Dan AS Dibuat Binggung Oleh Taiwan

China menanggapi dengan latihan militer 
berminggu-minggu yang mensimulasikan 
invasi ke pulau itu.
Sementara anggota parlemen AS secara 
rutin mengunjungi Taiwan selama 
bertahun-tahun, China semakin vokal 
dalam protesnya.
Negara tersebut berpendapat kunjungan 
tersebut melanggar Kebijakan Satu China 
AS, yang menyatakan bahwa AS 
mengakui pemerintah di Beijing sebagai 
satu-satunya pemerintah China.

Taiwan berpisah dari China pada tahun 
1949 setelah pasukan Demokrat kalah 

Ia juga menyatakan bahwa AS tidak akan 
mengadakan hubungan diplomatik formal 
dengan Taiwan.
China telah lama mengklaim kepemilikan 
atas Taiwan, meskipun pulau itu memiliki 
pemerintahan demokratisnya sendiri.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen 
menawarkan 

40 orang dengan satu anjing penyelamat 
dan 5 ton peralatan, 

China telah tumbuh semakin agresif 
terhadap Taiwan menyusul serentetan 
kunjungan ke pulau itu oleh anggota 
parlemen AS.
Ketua DPR Nancy Pelosi mengunjungi 
pulau itu pada awal Agustus, 
pejabat tertinggi AS yang melakukannya 
sejak Ketua Newt Gingrich pada 1997.

"simpati dan perhatiannya" dalam sebuah 
pernyataan dari kantornya.
Pemadam kebakaran Taiwan juga 
membentuk tim beranggotakan 

mengatakan siap untuk dikerahkan jika 
diinginkan China, Reuters melaporkan 
Selasa.
Pemerintah China belum memberikan 
tanggapan. 
Pihak berwenang telah mengkonfirmasi 
setidaknya 46 kematian akibat gempa.

AS juga telah memasok peralatan militer 
senilai miliaran ke pulau itu.

dalam perang saudara melawan Partai 
Komunitas China.
Sementara AS tidak memiliki kedutaan 
resmi di Taiwan, ia memiliki "Institut 
Amerika" di ibukota negara Taipei. Pengiriman termasuk 60 rudal anti-

kapal dan 100 rudal udara-ke-udara, 
antara lain.

Pemerintahan Presiden Biden 
menyetujui penjualan peralatan militer 
tambahan senilai $1,1 miliar kepada 
militer Taiwan pekan lalu.

Terkadang Chuseok juga disebut sebagai 
Thanksgiving Korea yang dirayakan 
dengan makanan enak, anggur, dan 
pertemuan keluarga.

Hangawi adalah istilah lain yang dapat 
digunakan secara bergantian dengan 
Chuseok.

Saat Chuseok, keluarga Korea 
berkumpul bersama untuk berterima 
kasih kepada leluhur mereka atas panen 
musim gugur yang melimpah.

Makanan lezat yang populer selama 
Chuseok di antaranya Japchae, Jeon, 
dan Galbijjim. 

Berikut ini informasi mengenai Chuseok, 
salah satu hari libur terbesar di Korea 
Selatan.

Chuseok adalah salah satu hari libur 
terbesar dan terpenting di Korea dan 
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Korea.

Chuseok biasanya terjadi pada bulan 
September atau Oktober, menurut 
kalender lunar.

Selengkapnya, simak inilah informasi 
mengenai Chuseok yang dikutip dari 
90daykorean.com. 

Chuseok adalah hari libur selama tiga 
hari yang dirayakan setiap musim gugur.

Apa itu Hangawi?

Dikutip dari 90daykorean.com, nama lain 
dari Chuseok adalah Hangawi.

Tahun ini Chuseok jatuh pada Sabtu 
(10/9/2022).

Apa itu Chuseok?

Hari libur ini adalah hari di mana orang-
orang kembali ke kampung halaman 
mereka untuk menunjukkan 
penghargaan atas panen makanan 
musim gugur.

Kata Hangawi juga mengacu pada 
ucapan syukur di Korea.

Mengenal Perayaan Thanksgiving di Kosel

Chuseok dirayakan pada tanggal 15 
bulan 8 menurut kalender Lunar.

Chuseok adalah waktu lain dalam 
setahun di Korea selain Hari Tahun 
Baru Imlek, alias Seollal, yakni ketika 
anggota keluarga berkumpul bersama.

Chuseok juga sering disebut 
‘Thanksgiving Korea’ karena mirip 
dengan liburan Thanksgiving di 
Amerika Serikat.

Kapan Chuseok dirayakan?

Chuseok menciptakan kemacetan lalu 
lintas yang luar biasa di seluruh negeri 
Korea.

- Chuseok pada tahun 2024: 16–18 
September.

Meskipun hari yang tepat tersebut 
berubah setiap tahunnya, hari 
Thanksgiving Korea biasanya 
dirayakan pada bulan September dan 
Oktober.

Pada tahun 2022 ini, Chuseok jatuh 
pada tanggal 10 September.

Biasanya, hal ini berarti bepergian ke 
rumah kepala keluarga, seringkali 
kakek dan nenek seseorang.

Bagaimana cara mengucapkan 
"Selamat Chuseok" dalam bahasa 

- Chuseok pada tahun 2022: 9–12 
September;

Apa itu Thanksgiving Korea?

Saat hari Chuseok atau Thanksgiving 
Korea tiba, sebagian besar rumah 
tangga sangat sibuk mempersiapkan 
pertemuan keluarga besar.

- Chuseok pada tahun 2023: 28–30 
September;

Sehari sebelum Chuseok adalah saat 
orang Korea biasanya melakukan 
perjalanan kembali ke kampung 
halaman mereka.

Berikut ini tanggal perayaan Chuseok 
di tahun-tahun berikutnya.
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Ingat, ada cara 
gampang cek 
kadar kolesterol 
dalam tubuh kita.

cara cek kolesterol di rumah

Makanan adalah bagian besar dari 
budaya Korea, terutama selama acara-
acara penting termasuk saat Chuseok.

Hal tersebut seperti mengucapkan 
"Happy Thanksgiving" dalam bahasa 
Inggris.

- Songpyeon

Untuk menyapa seseorang selama 
Chuseok, 

Makanan Chuseok yang populer adalah 
songpyeon.

kacang lainnya, chestnut, dan 
sebagainya.

Berikut ini daftar makanan lezat 
Thanksgiving Korea yang populer 
selama Chuseok.

Kue beras tradisional Korea ini dibuat 
dari tepung beras, diisi biji wijen, 
kacang merah, 

Makanan Chuseok yang populer

yang artinya “Selamat Hangawi”

Korea?

Anda juga bisa mengucapkan 
“jeulgeoun hangawi doeseyo”, 

Beberapa orang juga mengatakan 
“jeulgeopgo pungseonghan hangawi 
doeseyo”, 

Anda bisa mengucapkan “chuseok jal 
bonaeseyo” yang berarti  "Selamat 
Chuseok".

artinya “Selamat Hangawi Sejahtera 
dan Sejahtera”.

Kue beras ini kemudian akan dikukus 
bersama jarum pinus untuk 
menciptakan rasa yang lebih khas.
Keluarga Korea menyiapkan kue beras 

Galbijjim juga populer selama Chuseok.

Daging sapi juga terkadang ditambahkan 
ke hidangan dan kecap biasanya 
digunakan untuk menambah rasa.

Galbijjim adalah hidangan manis dan 
gurih yang paling baik disajikan dengan 
nasi.

- Japchae
Japchae adalah hidangan tradisional 
Korea yang disiapkan untuk disantap 
selama Chuseok.

Jenis makanan Chuseok lainnya adalah 
pancake tradisional Korea.
Jeon dibuat menggunakan ikan, ubi jalar, 
zucchini, dan bahan lainnya yang dilapisi 
dengan telur dan/atau tepung kemudian 
digoreng.

Makanan Chuseok ini biasanya disajikan 
pada saat kumpul keluarga, bahkan di 
luar hari raya.

ini pada malam sebelum Chuseok dan 
terlihat seperti bulan purnama

Hidangan yang agak mahal ini pada 
dasarnya adalah daging sapi rebus yang 
dibuat dari iga pendek dan dicampur 
sayuran.

- Galbijjim

.Hal tersebut adalah kepercayaan populer 
bahwa mereka yang berhasil membuat 
songpyeon yang indah akan melahirkan 
anak yang cantik atau memiliki 
pernikahan yang sukses.

Hidangan mi ini merupakan campuran 
dari minyak wijen, jamur, bawang bombay, 
wortel, bayam, dan sebagainya.

- Jeon

Menyediakan aneka 
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Lalu, sebuah meta-analisis penelitian 
yang dipublikasikan di Nutrients tahun 
2018 lalu menemukan kalau kekurangan 
vitamin D 

Sebuah penelitian yang dipublikasikan di 
Nutrition Research tahun 2011 
mengungkapkan kalau kekurangan 
vitamin D sangat memengaruhi sekitar 
41% warga Amerika. 

Jadi, sangat disarankan untuk banyak 
berjemur agar mendapatkan asupan 
vitamin D dari sinar matahari. 
Alternatif lainnya, kamu bisa menyantap 
makanan yang menjadi sumber baik 
vitamin D, atau mengonsumsi suplemen 
tambahan.
2. Vitamin C
Selain dapat melawan flu, vitamin C 

berkaitan dengan gangguan tidur, dan 
rendahnya level vitamin D dalam tubuh 
dapat meningkatkan risiko sleep disorder. 

Melansir dari Bustle, 

Mengalami gangguan tidur? 
Mungkin kamu kebanyakan minum kopi? 
Mungkin kamu sedang mengalami 
banyak pikiran yang membuat otak terus 
terjaga? 
Faktanya, selain kedua hal tersebut, 
salah satu alasan lain yang membuatmu 
mengalami masalah tidur adalah 
kekurangan vitamin. 

1. Vitamin D

tubuh membutuhkan vitamin dan mineral 
nggak hanya untuk menjaga 
kesehatannya, 
tetapi juga untuk membantumu 
mendapatkan tidur yang berkualitas. 
Kurang unsur suatu vitamin dalam tubuh 
dapat menyulitkanmu mendapatkan tidur 
yang nyenyak. 
Lalu, apa saja vitamin yang kurang dalam 
tubuh ketika kamu kesulitan tidur?

Kekurangan Vitamin Yang Menyebabkan Susah Tidur

Kondisi kekurangan vitamin B12 juga 
dapat menyebabkan kamu merasa 

dapat menurunkan tingkat hormon stres 
dan melawan gejala stres seperti sakit 
dan tidur yang bermasalah. 
Sebuah penelitian tahun 2015 yang 
dipublikasikan dalam Nigerian journal of 
physiological sciences 
menemukan kalau vitamin C dapat 
mengurangi tingkat kortisol (hormon 
stres), 
membantu toleransi terhadap stres, dan 
melawan gangguan tidur. 
Kamu bisa mendapatkan vitamin C dari 
makanan sehat seperti jeruk, kale, 
brokoli, paprika, dan strawberry.

Karena itu, mungkin menjelaskan 
alasan makanan seperti susu, dapat 
membantumu tidur lebih nyenyak.

Para ahli mengatakan kalau kalsium 
yang rendah berkaitan dengan kesulitan 
tidur. 
Ini dapat terjadi karena kalsium 
membantu otak menggunakan asam 
amino triptofan untuk membuat 
melatonin, hormon tidur. 
Sebuah penelitian tahun 2015 yang 
dalam Journal of Sleep Research 
menemukan kalau orang dengan tingkat 
kalsium normal lebih mudah tidur 
ketimbang mereka yang mengalami 
kekurangan kalsium. 
Kondisi ini dapat disebabkan kalsium 
menurunkan tekanan darah. 

3. Kalsium

Kalsium membantu meningkatkan 
produksi melatonin. 

4. Vitamin B12
Kekurangan vitamin B12 berkaitan 
dengan beberapa gangguan kesehatan, 
seperti insomnia, 
depresi, dan masalah tidur. 
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Galbijjim adalah hidangan manis dan 
gurih yang paling baik disajikan dengan 
nasi.

- Japchae
Japchae adalah hidangan tradisional 
Korea yang disiapkan untuk disantap 
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zucchini, dan bahan lainnya yang dilapisi 
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digoreng.
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ini pada malam sebelum Chuseok dan 
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dibuat dari iga pendek dan dicampur 
sayuran.

- Galbijjim
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bahwa mereka yang berhasil membuat 
songpyeon yang indah akan melahirkan 
anak yang cantik atau memiliki 
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Lalu, sebuah meta-analisis penelitian 
yang dipublikasikan di Nutrients tahun 
2018 lalu menemukan kalau kekurangan 
vitamin D 

Sebuah penelitian yang dipublikasikan di 
Nutrition Research tahun 2011 
mengungkapkan kalau kekurangan 
vitamin D sangat memengaruhi sekitar 
41% warga Amerika. 

Jadi, sangat disarankan untuk banyak 
berjemur agar mendapatkan asupan 
vitamin D dari sinar matahari. 
Alternatif lainnya, kamu bisa menyantap 
makanan yang menjadi sumber baik 
vitamin D, atau mengonsumsi suplemen 
tambahan.
2. Vitamin C
Selain dapat melawan flu, vitamin C 

berkaitan dengan gangguan tidur, dan 
rendahnya level vitamin D dalam tubuh 
dapat meningkatkan risiko sleep disorder. 

Melansir dari Bustle, 

Mengalami gangguan tidur? 
Mungkin kamu kebanyakan minum kopi? 
Mungkin kamu sedang mengalami 
banyak pikiran yang membuat otak terus 
terjaga? 
Faktanya, selain kedua hal tersebut, 
salah satu alasan lain yang membuatmu 
mengalami masalah tidur adalah 
kekurangan vitamin. 

1. Vitamin D

tubuh membutuhkan vitamin dan mineral 
nggak hanya untuk menjaga 
kesehatannya, 
tetapi juga untuk membantumu 
mendapatkan tidur yang berkualitas. 
Kurang unsur suatu vitamin dalam tubuh 
dapat menyulitkanmu mendapatkan tidur 
yang nyenyak. 
Lalu, apa saja vitamin yang kurang dalam 
tubuh ketika kamu kesulitan tidur?

Kekurangan Vitamin Yang Menyebabkan Susah Tidur

Kondisi kekurangan vitamin B12 juga 
dapat menyebabkan kamu merasa 

dapat menurunkan tingkat hormon stres 
dan melawan gejala stres seperti sakit 
dan tidur yang bermasalah. 
Sebuah penelitian tahun 2015 yang 
dipublikasikan dalam Nigerian journal of 
physiological sciences 
menemukan kalau vitamin C dapat 
mengurangi tingkat kortisol (hormon 
stres), 
membantu toleransi terhadap stres, dan 
melawan gangguan tidur. 
Kamu bisa mendapatkan vitamin C dari 
makanan sehat seperti jeruk, kale, 
brokoli, paprika, dan strawberry.

Karena itu, mungkin menjelaskan 
alasan makanan seperti susu, dapat 
membantumu tidur lebih nyenyak.

Para ahli mengatakan kalau kalsium 
yang rendah berkaitan dengan kesulitan 
tidur. 
Ini dapat terjadi karena kalsium 
membantu otak menggunakan asam 
amino triptofan untuk membuat 
melatonin, hormon tidur. 
Sebuah penelitian tahun 2015 yang 
dalam Journal of Sleep Research 
menemukan kalau orang dengan tingkat 
kalsium normal lebih mudah tidur 
ketimbang mereka yang mengalami 
kekurangan kalsium. 
Kondisi ini dapat disebabkan kalsium 
menurunkan tekanan darah. 

3. Kalsium

Kalsium membantu meningkatkan 
produksi melatonin. 

4. Vitamin B12
Kekurangan vitamin B12 berkaitan 
dengan beberapa gangguan kesehatan, 
seperti insomnia, 
depresi, dan masalah tidur. 
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Kedelapan PSE itu belum juga 
mendaftarkan usaha mereka hingga 
waktu yang ditetapkan, yakni 29 Juli 
2022 pukul 23.59 WIB.

Delapan PSE yang diblokir adalah: 
Yahoo Search Engine

"Iya (ada delapan yang diblokir)," kata 
Dirjen Aptika Kementerian Kominfo 
Semuel Abrijani Pangerapan, kepada 
CNNIndonesia.com, Sabtu (30/7).

 Steam
 DoTA2

Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) resmi memblokir delapan 
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) 
yang belum mendaftarkan usahanya, 
seperti Paypal, Yahoo, dan kawan-
kawannya.

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057

5. Magnesium

cobalah untuk memenuhi asupan 
vitamin B12 dengan mengonsumsi 
suplemen tambahan.

akan membuatmu sulit mendapatkan 
tidur yang nyenyak. 

Pada dasarnya, 
sumber vitamin B12 adalah makanan 
bersumber hewani. 
Kalau kamu adalah seorang vegetarian 
atau vegan dan mulai merasakan 
gejala seperti kurang tidur atau mudah 
merasa lelah, 

lelah.

Kekurangan magnesium berkaitan 
dengan masalah tidur, 

Jadi jika kekurangan salah satu atau 
kesemua nutrisi tersebut, 

Nutrisi seperti magnesium, zinc, dan 
asam amino tertentu adalah senyawa 
yang membantu membentuk 
neurotransmitter yang menenangkan, 
yang dapat membantu otak untuk 
tenang. 

Namun, kondisi ini jarang terjadi pada 
orang yang bukan pasien rumah sakit.

kecemasan, dan depresi 

Meningkatkan level magnesium dapat 
membantu mengatasi gangguan tidur 
serta mengurangi rasa lelah di siang 
hari. Nutrisi ini sering 
direkomendasikan untuk pasien yang 
mengalami kecemasan atau depresi, 
tetapi dapat menguntungkan untuk 
orang lainnya, kok. 

(masalah kesehatan yang dapat 
memperburuk insomnia). 

Sama seperti kalsium, vitamin B6 juga 
dapat membantu tubuh mengubah 
triptofan menjadi serotonin, 
hormon yang mengatur mood dan tingkat 
melatonin.

6. Vitamin B6

Namun, beberapa faktor seperti cahaya 
dan pola makan dapat mengurnagi 
produksi zat tersebut sehingga 
membuatmu lebih sulit tidur di malam 
hari. Ada banyak cara mudah untuk 
meningkatkan level melatonin dalam 
tubuh, seperti mengurangi 

Kekurangan vitamin B6 berkaitan 
dengan rendahnya kualitas tubuh 
seseorang. 
Penelitian mengungkapkan kalau 
seseorang yang mengonsumsi suplemen 
vitamin B6 mengalami tidur yang lebih 
berkualitas dan merasa lebih segar saat 
bangun di pagi hari. 

paparan light blue dan mengonsumsi 
makanan yang kaya melatonin, seperti 
goji berry, walnut atau kenari, dan nanas.

yaitu buncis, salmon, semangka, dan 
bayam.

Kamu bisa mendapatkan magnesium 
dengan mengonsumsi sayuran hijau, 
kacang dan biji-bijian, serta dark 
chocolate.

Pada dasarnya, tubuh memproduksi 
melatonin secara alami. 

Karena itu, pastikan untuk menjaga 
asupan vitamin B6 dalam tubuh dengan 
mengonsumsi makanan sumber 
terbaiknya, 

7. Melatonin

Walau kekurangan minum bisa menjadi 
tanda adanya masalah kesehatan yang 
kamu alami, 
namun terlalu banyak minum juga bisa 
menimbulkan kesulitan tersendiri. 
Setidaknya kamu bakal buang air kecil 
terus menerus dan aktivitasmu cukup 

Kondisi haus yang kita alami ini bisa 
berujung terlalu banyak minuman yang 
kita konsumsi.

Pada saat udara panas dan kering, kita 
bakal menjadi haus secara terus-
menerus. 

Penyebab Rasa Haus Terus Menerus

Hal ini terutama sangat berkaitan dengan 
apa saja yang baru kamu alami atau 
makanan yang baru kamu konsumsi.

terganggu.

Tindakan minum air 

Rasa haus yang terjadi secara terus-
menerus yang kamu alami bisa dipicu oleh 
berbagai kondisi. 

secara terus-menerus yang kamu lakukan 
ini bisa disebabkan mulai makanan yang 
terlalu banyak garam serta kondisi 
kesehatan yang mungkin kamu miliki. 
Dilansir dari Reader Digest, berikut 

Ketika kamu berolahraga, kamu bakal 
kehilangan cairan melalui keringat, dan 
jika kamu tak menggantinya dengan 
cepat, kamu bakal merasa haus. 
Oleh karena itu, 

Terlalu Lama Berjemur

"Kamu bakal butuh minum lebih banyak 
di siang hari ketika kamu lebih banyak 
berkeringat," terang Peter Mayock, MD 
dari Erie Family Health Center di 
Chicago.

Garam bisa menarik air keluar dari sel 
dan memaksa tubuh menyimpan garam 
sebanyak mungkin sehingga kamu bisa 
jadi tidak kencing sebanyak biasanya.

Untuk mengatasi masalah ini, sebaiknya 
mulai perhatikan kadar garam pada 
makananmu.
Baru Berolahraga pada Pagi Hari

sebaiknya konsumsi lebih banyak air 
usai kamu berolahraga.

Konsumsi makanan asin yang kamu 
lakukan bisa membuatmu kerap merasa 
haus. 

Mengonsumsi Terlalu Banyak Garam 
dan Baru Berolahraga pada Pagi Hari

Sel yang kekurangan air ini kemudian 
mengirim pesan ke otak untuk air 
sehingga kamu menjadi merasa sangat 
haus. 

sejumlah penyebab kamu minum air 
secara terus-menerus.

Berada di luar ruangan dan terpapar 
matahari di siang hari bisa jadi penyebab 
munculnya rasa haus yang kamu alami. 

"Ketika mengalami diabetes, gula bakal 
meluap dan memaksamu untuk lebih 
sering buang air," sambungnya.

"ketika dehidrasi, tubuhmu bakal 
berusaha untuk menjaga cairan," jelas 
Dr. Mayock.

Ketika kamu mengalami tiga hal tersebut 
secara bersamaan, bisa jadi kamu 
mengalami diabetes.

Pada suhu luar ruangan yang panas, 
beraktivitas di siang hari bisa 
membuatmu merasa lebih haus terutama 
jika kurang minum.
Diabetes

Mayock mengatakan bahwa sebagian 
pasiennya menunjukkan tiga gejala yaitu 
rasa haus berlebihan, buang air secara 
sering, dan pandangan yang 
memburam. 

Untuk memastikan kamu minum dalam 
jumlah tepat, beri pengingat di ponsel 
atau minum setiap jam-jam tertentu. 

Sejumlah kondisi kesehatan langka 
bisa menyebabkan terjadinya bibir 
kering. 

Tubuh tergantung pada sel darah sehat 
untuk membawa darah melewati tubuh. 
Anemia dalam kondisi ringan tidak 
bakal menyebabkan rasa haus 
berlebihan, 

Bibir Kering

Sebagai sebuah aturan yang tepat, 
Mayock menyarankan konsumsi 
segelas air dengan makanan dan dua 
di antara makan. 

namun ketika kondisimu semakin 
parah, maka kamu mungkin merasa 
haus, pusing, dan berkeringat.

"Terdapat sejumlah pengobatan yang 
memengaruhi mulut dan bisa membuat 
bibirmu menjadi kering," terang Dr. 
Mayock.

Ketika kelenjar liur di dalam mulut tidak 
memproduksi cukup air liur, kamu 
mungkin butuh untuk mengonsumsi 
lebih banyak air. Jika kamu sering 
mengalami masalah ini, sebaiknya 
segera periksakan dirimu ke dokter.
Anemia

"Penyebab utama dari rasa haus bukan 
hanya konsumsi cukup air," terang Dr. 
Mayock.

Obat yang Dikonsumsi

Sebagai contoh, antihistamin, 
antidepresan tertentu, dan obat 
dieuretik untuk tekanan darah bisa 
membuat mulut menjadi kering.
Tidak Memperhatikan Jumlah 
Minuman
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Nutrisi seperti magnesium, zinc, dan 
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yang dapat membantu otak untuk 
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Meningkatkan level magnesium dapat 
membantu mengatasi gangguan tidur 
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hari. Nutrisi ini sering 
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tetapi dapat menguntungkan untuk 
orang lainnya, kok. 

(masalah kesehatan yang dapat 
memperburuk insomnia). 

Sama seperti kalsium, vitamin B6 juga 
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Diikuti kemudian pesawat ke empat 
United Airlines 193 yang jatuh di dekat 
Pennsylvania yang konon mengarah ke 
Gedung Putih. 

Tidak berselang lama, Pesawat 
American Airlines Flight 77 menerabas 
sisi Gedung Pentagon, 
Markas Besar Angkatan Perang 
Amerika Serikat. 

 Hari itu, pesawat American Airlines 
Boeing 767 yang memuat 20.000 galon 
bahan bakar jet menabrak North Tower 
Gedung World Trade Center di New 
York City pada pukul 08.45 waktu 
setempat. 

Hampir 3.000 orang berasal dari 78 
kewarganegaraan tewas pada pagi itu, 
menjadi korban serangan teroris 
menggunakan pesawat terbang sipil 
komersial rute domestik. 
Teroris yang menyerang Amerika 
Serikat menggunakan pesawat terbang 
sipil telah menempatkan jaringan 
penerbangan sipil komersial dalam 
negeri sebagai 
“global potential threat”. 

TANGGAL 11 September 2001 telah 
terjadi peristiwa serangan teroris 
terhadap Amerika Serikat 
menggunakan pesawat terbang sipil 
komersial.

Berikutnya, lebih kurang 18 menit 
kemudian, Boeing 767 United Airlines 
175 menghantam South Tower pada 
gedung yang sama. 

Penerbangan sipil komersial rute dalam 
negeri terpaksa diberlakukan dan 
dicatat khusus sebagai salah satu 
potensi ancaman serius terhadap 
Keamanan Nasional Amerika Serikat. 
Jajaran sistem pertahanan udara 
Amerika yang kesohor canggih seolah 
dipermalukan oleh peristiwa ini. 
Tercatat walaupun NEADS (North East 
Air Defence Sector) sempat 
menerbangkan dua Pesawat F-15 yang 
standby untuk berusaha menggagalkan 

Kerugian yang diderita mencapai 
miliaran dollar AS dan ribuan nyawa 
melayang seketika. 

Aviation Safety harus terpadu dengan 
Aviation Security yang merupakan bagian 
integral dari National Security. 

Pelajaran mahal yang diperoleh dari 9/11, 
adalah kesadaran tentang prioritas 
keselamatan penerbangan sipil saja 
ternyata tidak cukup dalam melindungi 
martabat dan eksistensi Amerika Serikat 
sebagai bangsa. 

Tindakan awal dan segera adalah dengan 
memadukan pengaturan lalu lintas 
penerbangan sipil dan militer,

FAA harus dilengkapi dengan TSA. 
Intinya adalah ternyata aspek 
keselamatan penerbangan harus berjalan 
seiring seirama dalam pengelolaan 
Keamanan Nasional. 

serangan, pesawat teroris telah terlanjur 
meruntuhkan Twin Tower beberapa menit 
sebelumnya. 

Sekali lagi Amerika berhadapan dengan 
kenyataan bahwa aspek keselamatan 
penerbangan saja tidak cukup untuk 
menjaga National Security. 

Sejak peristiwa yang dikenal kemudian 
dengan sebutan tragedi 9/11 itulah, 
maka pemerintah Amerika Serikat 
melakukan pengawasan yang ketat 
terhadap aktivitas penerbangan sipil 
komersial terutama pada rute domestik. 
Salah satu langkah yang dilakukan 
adalah membentuk Departement of 
Homeland Security serta 
merestrukturisasi pengelolaan 
penerbangan di dalam negeri. 

 dikenal sebagai Civil Military Air Traffic 
Flow Management System. 

Kongres bersama dengan Presiden 
Amerika membentuk Komisi Nasional 
untuk melakukan penyelidikan mendalam. 

Lebih kurang satu tahun setelah kejadian, 
yaitu pada 27 November 2002, 

Itu sebabnya setelah 9/11, Federal 
Aviation Administration (FAA) sebagai 
otoritas penerbangan sipil yang paling 
bergengsi dan terpercaya di pentas global 
terbukti tidak dapat diandalkan. Itu 
sebabnya dibangunlah kemudian TSA, 
Transportation Security Adminstration 
untuk mendampingnya. 

Komisi nasional ini terdiri dari 10 orang 
pilihan yang masing-masing lima orang 
komisioner dari partai Republik dan 
Demokrat dipimpin oleh Ketua Thomas 
H Kean. 

Komisi yang dibentuk oleh Presiden 
bersama dengan kongres adalah sebuah 
badan yang terdiri dari orang-orang yang 
kredibel, independen, 

Komisi dibantu oleh 78 orang staf dari 
berbagai disiplin. 

Komisi bekerja keras dan sangat 
menyadari benar bahwa dalam peristiwa 
9/11, mereka berhadapan dengan 
musuh yang sangat canggih, penuh 
kesabaran, disiplin tinggi dan 
mematikan. 

Dalam laporan finalnya, Komisi 
melaporkan bahwa mereka telah 
mempelajari 2,5 juta halaman dari 
berkas dokumen penting yang terkait. 
Komisi juga telah melakukan wawancara 
terhadap 1.200 orang di 10 negara. 
Mereka juga telah melaksanakan 19 hari 
rapat dengar pendapat serta 
mendengarkan kesaksian dari 160 saksi 
mata. 

Komisi itu diberi nama National 
Commision on Terrorist Attack upon the 
United States berdasar Public Law 107 – 
306. 

Tujuan utama dari komisi ini adalah 
untuk mengumpulkan dan 
mengidentifikasi pelajaran apa yang 
dapat dipetik agar peristiwa yang sangat 
mencemarkan bangsa Amerika tidak 
terulang kembali. 

tidak memihak, menyeluruh dan non 
partisan. Demikianlah komisi yang telah 

setiap orang yang berkunjung ke 
Amerika Serikat masih harus 
mengalami pemeriksaan “security 
check” yang sangat ketat dan bahkan 
terkadang menyebalkan. 

Tentu saja pemerintah Amerika Serikat 
tidak ingin peristiwa memalukan 
harkat dan martabat bangsanya terjadi 
lagi. Sampai sekarang sudah lebih 
dari 20 tahun, 

 Peristiwa 9/11 sebagai surprise attack 
terjadi dalam kurun waktu 60 tahun 
setelah surprise attack sebelumnya 
yang dilakukan oleh armada udara 
Angkatan Laut Kerajaan Jepang 
terhadap pangkalan Amerika Serikat 
di Pearl Harbor 7 Desember 1941. 
Tragedi 9/11 

Itu sekadar refleksi dari bagaimana 
Amerika yang tidak ingin peristiwa 
9/11 terulang kembali.

dapat disebut juga sebagai the second 
Pearl Harbor. Pelajaran mahal dari 
dua surprise attack yang dialami 
Amerika Serikat adalah betapa 
pentingnya mengelola dan menjaga 
sendiri wilayah udara kedaulatan 
sebuah negara.
 Itu sebabnya, 
akan banyak muncul masalah dan 
kerawanan pada aspek keamanan 
nasional apabila sebuah negara 
memutuskan untuk mendelegasikan 
pengolaan wilayah udaranya ke pihak 
asing.

bekerja keras itu menyelesaikan 
tugasnya yang dituangkan dalam Final 
Report setebal lebih dari 500 
halaman. 

9/11, 21 Tahun Yang Lalu

apabila tidak dilakukan penggantian, 
maka besar kemungkinan layanan 
imigrasi tidak akan berubah lebih baik. 

 Presiden Joko Widodo meminta agar 
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) 
Yasonna Laoly mengganti pejabat Dirjen 
Imigrasi apabila tidak mampu 
memperbaiki layanan keimigrasian.   
Presiden menekankan, 

"Ganti itu kalau kira-kira memang enggak 
punya kemampuan untuk reform seperti 

itu, ganti semuanya dari dirjen sampai 
bawahnya, 
ganti, akan berubah. Kalau endak, 
enggak akan berubah," tandasnya ujar 
Jokowi saat memimpin rapat yang 
membahas mengenai visa on arrival 
(VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas 
(Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, 
pada Jumat (9/9/2022) sebagaimana 
ditayangkan YouTube Sekretariat 
Presiden pada Sabtu (10/9/2022). 

Jokowi : Ganti Jika Tak Mampu Perbaiki Layanan
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Jokowi pun mengungkapkan alasan 
mengapa dirinya sampai memberi 
perhatian secara detail terhadap 
layanan keimigrasian. 

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan 
ke saya, banyak, baik dari investor, 
baik mengenai turis, baik mengenai 
orang yang ingin dapat Kitas izin 
tinggal, auranya yang saya rasakan 
itu, imigrasi ini masih mengatur dan 
mengontrol," kata Jokowi. 
"Sehingga apa? Akhirnya apa? 
Menyulitkan. Ini yang diubah total, 
harus. Yang seharusnya auranya 
adalah memudahkan dan melayani. 
Harus berubah total. Kalau kita ingin 
investasi datang, turis datang, harus 
diubah," tegas dia. 
Menurut Kepala Negara, seharusnya 
dalam hal pemberian visa atau Kitas 
kepada para investor dilihat juga 
besarnya investasi, jumlah lapangan 

Dia mengungkapkan bahwa sudah 
menerima banyak keluhan yang 
masuk mengenai urusan imigrasi. 
Oleh karenanya, presiden 
mengharapkan perubahan total dalam 
pelayanan imigrasi agar lebih 
memudahkan dan melayani. 

kerja yang terbuka, hingga kontribusi 
terhadap ekonomi maupun peningkatan 
ekspor. 
Jokowi memberikan contoh sejumlah 
negara yang mempermudah visa dan izin 
tinggal bagi para warga negara asing yang 
memiliki kemampuan ekonomi maupun 
keahlian khusus. 
"Jadi orang diberikan, baik itu yang 
namanya visa, yang namanya Kitas, kalau 
kita ya, mereka melihat itu. Kalau dia 
investor, investasinya berapa, sih? Dia 
lihat, negara itu pasti lihat," tutur Jokowi. 

Orientasinya mesti harus ke sana. Atau 
meningkatkan ekspor berapa, sih?" papar 
dia. Untuk itu, kepala negara ingin kembali 
memastikan agar pelayanan imigrasi lebih 
melayani dan meninggalkan gaya-gaya 
lama. Menurut presiden, visa maupun Kitas 
bagi para investor maupun tenaga ahli 
asing diyakini akan memberikan manfaat 
bagi rakyat Indonesia. 
"Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali 
bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-
betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak," 
kata Jokowi.

"Dia membuka lapangan kerja berapa ribu 
orang, sih? Atau memberikan kontribusi 
terhadap ekonomi kita berapa, sih? 
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Hacker Bjorka tengah menjadi 
perbincangan lantaran selama tahun 
2022 ini, 
ia telah berhasil meretas setidaknya 3 
jenis data rahasia. 
Data-data tersebut diantaranya yakni 
150 Juta data Penduduk Indonesia, 
Data 1,3 Miliar Pengguna SIM Card, 
data pribadi Menteri Kominfo Johnny G 
Plate, dan data Surat Rahasia BIN ke 
Presiden Joko Widodo.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang 
siapa itu sosok Bjorka, 
berikut ini fakta-fakta Bjorka, hacker 
yang meretas data-data penduduk dan 
pejabat Indonesia.
1. Diduga Berasal dari Polandia
Berdasarkan laman Twitter 
@bjorkanism yang menyematkan 
lokasi, 
ia diduga berdomisili di Warsawa,

3. Mengunggah dan Menjual Data di 

Data-data tersebut mencakup Nomor 
Kartu Keluarga, 

 Polandia. Namun belum diketahui secara 
pasti apakah lokasi tersebut valid atau 
tidak.

Saat membocorkan data tersebut, Bjorka 
juga mengucapkan selamat ulang tahun 
kepada Johnny G Plate. 

Nomor Induk Kependudukan, Identitas 
keluarga, Golongan Darah, dan lain 
sebagainya.

Baru-baru ini, Hacker Bjorka diduga 
berhasil membocorkan data pribadi 
Menteri Komunikasi dan Informatika, 
Johnny G Plate. 

2. Bocorkan Data Pribadi Menteri 
Komunikasi dan Informatika

Ia menuliskan: "Happy birthday johnny 
johnny yes papa”.

Breached.to

Bjorka diduga berhasil mendapatkan 
data surat-surat rahasia milik Badan 
Intelijen Negara yang ditujukan kepada 
Presiden Jokowi. 

4. Meretas Surat Pribadi BIN ke 
Presiden Jokowi

Ia menetapkan harga hingga mencapai 
Rp 70-an juta.

Surat tersebut mencakup nama surat, 
nomor surat, tanggal surat, dan lain 
sebagainya.
5. Menjual Data Pribadi Penduduk 
Indonesia dari KPU

 Ia tak langsung memberikan semua 
data tetapi untuk membuktikan 
keasliannya, 
Bjorka membocorkan judul surat dan 
beberapa sampel agar pelanggannya 
percaya dengan data yang ia miliki. 
Harga yang ditetapkan pun cukup 
tinggi. 

Bjorka menyebarkan data pribadi dan 
sampel-sampelnya ke laman 
breached.to.

Fakta Tentang Hacker Bjorka

“Stop Being Idiot” dalam situs 
breached.to. 

Bjorka diduga menjual sebanyak 150 
Juta data pribadi penduduk Indonesia. 
Data tersebut diduga berasal dari 
Komisi Pemilihan Umum. 
Data itu mencakup nama, nomor kartu 
keluarga, tanggal lahir, alamat 
lengkap, jenis kelamin, status 
disabilitas, dan lain sebagainya.
6. Saling Serang dengan Menteri 
Kominfo
Bjorka menuliskan: 

Ungkapan tersebut berarti: “Berhenti 
menjadi idiot”. 

Demikian 6 fakta-fakta Bjorka. 
Bjorka telah bergabung dalam 
penjualan data ilegal sejak 9 Agustus 
2022 dan mengunggah file yang 
diperjual belikan yang berisi identitas 
rahasia.

Unggahan tersebut menanggapi 
pesan Johnny G Plate yang 
mengatakan, “Kalau Bisa, Jangan 
Menyerang.”.



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

Internasional 

Tanah Air

Tanah Air

bersambung minggu depan

Internasional 

Internasional 

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

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

 * Promosi Paket 5x dapat 1x gratis

( 9:30 pagi )

Sekarang
Terima Pengiriman Uang

Lewat MoneyGram

Jokowi pun mengungkapkan alasan 
mengapa dirinya sampai memberi 
perhatian secara detail terhadap 
layanan keimigrasian. 

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan 
ke saya, banyak, baik dari investor, 
baik mengenai turis, baik mengenai 
orang yang ingin dapat Kitas izin 
tinggal, auranya yang saya rasakan 
itu, imigrasi ini masih mengatur dan 
mengontrol," kata Jokowi. 
"Sehingga apa? Akhirnya apa? 
Menyulitkan. Ini yang diubah total, 
harus. Yang seharusnya auranya 
adalah memudahkan dan melayani. 
Harus berubah total. Kalau kita ingin 
investasi datang, turis datang, harus 
diubah," tegas dia. 
Menurut Kepala Negara, seharusnya 
dalam hal pemberian visa atau Kitas 
kepada para investor dilihat juga 
besarnya investasi, jumlah lapangan 

Dia mengungkapkan bahwa sudah 
menerima banyak keluhan yang 
masuk mengenai urusan imigrasi. 
Oleh karenanya, presiden 
mengharapkan perubahan total dalam 
pelayanan imigrasi agar lebih 
memudahkan dan melayani. 

kerja yang terbuka, hingga kontribusi 
terhadap ekonomi maupun peningkatan 
ekspor. 
Jokowi memberikan contoh sejumlah 
negara yang mempermudah visa dan izin 
tinggal bagi para warga negara asing yang 
memiliki kemampuan ekonomi maupun 
keahlian khusus. 
"Jadi orang diberikan, baik itu yang 
namanya visa, yang namanya Kitas, kalau 
kita ya, mereka melihat itu. Kalau dia 
investor, investasinya berapa, sih? Dia 
lihat, negara itu pasti lihat," tutur Jokowi. 

Orientasinya mesti harus ke sana. Atau 
meningkatkan ekspor berapa, sih?" papar 
dia. Untuk itu, kepala negara ingin kembali 
memastikan agar pelayanan imigrasi lebih 
melayani dan meninggalkan gaya-gaya 
lama. Menurut presiden, visa maupun Kitas 
bagi para investor maupun tenaga ahli 
asing diyakini akan memberikan manfaat 
bagi rakyat Indonesia. 
"Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali 
bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-
betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak," 
kata Jokowi.

"Dia membuka lapangan kerja berapa ribu 
orang, sih? Atau memberikan kontribusi 
terhadap ekonomi kita berapa, sih? 

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday
Hacker Bjorka tengah menjadi 
perbincangan lantaran selama tahun 
2022 ini, 
ia telah berhasil meretas setidaknya 3 
jenis data rahasia. 
Data-data tersebut diantaranya yakni 
150 Juta data Penduduk Indonesia, 
Data 1,3 Miliar Pengguna SIM Card, 
data pribadi Menteri Kominfo Johnny G 
Plate, dan data Surat Rahasia BIN ke 
Presiden Joko Widodo.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang 
siapa itu sosok Bjorka, 
berikut ini fakta-fakta Bjorka, hacker 
yang meretas data-data penduduk dan 
pejabat Indonesia.
1. Diduga Berasal dari Polandia
Berdasarkan laman Twitter 
@bjorkanism yang menyematkan 
lokasi, 
ia diduga berdomisili di Warsawa,

3. Mengunggah dan Menjual Data di 

Data-data tersebut mencakup Nomor 
Kartu Keluarga, 

 Polandia. Namun belum diketahui secara 
pasti apakah lokasi tersebut valid atau 
tidak.

Saat membocorkan data tersebut, Bjorka 
juga mengucapkan selamat ulang tahun 
kepada Johnny G Plate. 

Nomor Induk Kependudukan, Identitas 
keluarga, Golongan Darah, dan lain 
sebagainya.

Baru-baru ini, Hacker Bjorka diduga 
berhasil membocorkan data pribadi 
Menteri Komunikasi dan Informatika, 
Johnny G Plate. 

2. Bocorkan Data Pribadi Menteri 
Komunikasi dan Informatika

Ia menuliskan: "Happy birthday johnny 
johnny yes papa”.

Breached.to

Bjorka diduga berhasil mendapatkan 
data surat-surat rahasia milik Badan 
Intelijen Negara yang ditujukan kepada 
Presiden Jokowi. 

4. Meretas Surat Pribadi BIN ke 
Presiden Jokowi

Ia menetapkan harga hingga mencapai 
Rp 70-an juta.

Surat tersebut mencakup nama surat, 
nomor surat, tanggal surat, dan lain 
sebagainya.
5. Menjual Data Pribadi Penduduk 
Indonesia dari KPU

 Ia tak langsung memberikan semua 
data tetapi untuk membuktikan 
keasliannya, 
Bjorka membocorkan judul surat dan 
beberapa sampel agar pelanggannya 
percaya dengan data yang ia miliki. 
Harga yang ditetapkan pun cukup 
tinggi. 

Bjorka menyebarkan data pribadi dan 
sampel-sampelnya ke laman 
breached.to.

Fakta Tentang Hacker Bjorka

“Stop Being Idiot” dalam situs 
breached.to. 

Bjorka diduga menjual sebanyak 150 
Juta data pribadi penduduk Indonesia. 
Data tersebut diduga berasal dari 
Komisi Pemilihan Umum. 
Data itu mencakup nama, nomor kartu 
keluarga, tanggal lahir, alamat 
lengkap, jenis kelamin, status 
disabilitas, dan lain sebagainya.
6. Saling Serang dengan Menteri 
Kominfo
Bjorka menuliskan: 

Ungkapan tersebut berarti: “Berhenti 
menjadi idiot”. 

Demikian 6 fakta-fakta Bjorka. 
Bjorka telah bergabung dalam 
penjualan data ilegal sejak 9 Agustus 
2022 dan mengunggah file yang 
diperjual belikan yang berisi identitas 
rahasia.

Unggahan tersebut menanggapi 
pesan Johnny G Plate yang 
mengatakan, “Kalau Bisa, Jangan 
Menyerang.”.



24 23www.sipbuletin.com

Tanah Air

iklan nusantara

Iptek

Internasional

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Internasional

FBI menemukan lebih dari 11 ribu 
dokumen negara dan foto-foto pada 8 
Agustus 2022 selama penggeledahan di 
rumah mantan Presiden Amerika 
Serikat Donald Trump di Florida. Ada 48 
folder yang diberi tanda classified 
menurut catatan pengadilan dan dibuka 
pada Jumat, 2 September 2022.
Dokumen tersebut dibuka oleh hakim 
distrik Aileen Cannon berselang sehari 
setelah dia mendengar adu argument 
antara pengacara Trump dengan dua 
jaksa kontra-intelijen di Kementerian 
Kehakiman Amerika Serikat terkait 
apakah dia harus menunjuk ahli khusus 
untuk melakukan sebuah evaluasi 
terhadap materi-materi yang di sita atas 
permintaan Trump.
Cannon masih menunda keputusan soal 

pada 1295 dimana Kerajaan Inggris 
dibentuk oleh suku Anglo-Saxon. 
Kemudian pada 1536 atas kebijakan 
dari Raja Henry VIII, 

Wilayah ini terdiri dari 
empat negara, yakni 
Inggris, Skotlandia, 
Wales, dan Irlandia 
Utara. 

Selanjutnya, pada 1922 Irlandia 
melepaskan diri dari Inggris Raya dan 
mendirikan Republik Irlandia yang 
meninggalkan hanya bagian utaranya 
yang masuk dalam wilayah Inggris 
Raya.

Secara sederhana, 
analogi terbaik adalah 
bahwa Inggris seperti 
Amerika Serikat, 
sementara empat 
negara lainnya seperti 
negara bagian.

Britania Raya

Namun, secara umum terdapat 
beberapa peristiwa penting yang 
menjadi kunci dari pembentukan koloni 
ini adalah, 

Pembentukan dari 
Inggris Raya atau United Kingdom 
memiliki sejarah yang panjang dan 
rumit. 

Inggris dan Wales bergabung menjadi 
satu negara di bawah pemerintahan dan 
hukum yang sama.
Pada 1707, Kerajaan Inggris, termasuk 
Wales, bergabung dengan Kerajaan 
Skotlandia dan menjadi Kerajaan 
Britania Raya. 

Seringkali banyak orang menganggap 
bahwa Inggris Raya, Britania Raya dan 
Inggris merupakan 3 hal yang sama. 
Namun, faktanya ketiga kata ini memiliki 
perbedaan yang signifikan antara satu 
dengan yang lain.
Inggris Raya
Inggris Raya atau United Kingdom 
merupakan nama lain dari The United 
Kingdom of Great 
Britain and Northern 
Ireland.

Britania Raya bukanlah merupakan 
sebuah negara, melainkan hanyalah 
sebuah daratan. 
Britania Raya atau Great Britain 
merupakan pulau terbesar di Kepulauan 
Inggris dan dapat menampung negara-
negara lain, seperti Inggris, Skotlandia, 
dan Wales.

Yang pertama adalah 
bahwa itu dapat 
digunakan untuk 
membedakan frasa 
Inggris yang 
terdengar serupa dari 
tetangga mereka, 

Perancis yang juga memiliki wilayah 
bernama Brittany. 

Asal-usul nama 
Britania Raya berasal 
dari bahasa Romawi 
‘Britannia’, tetapi ada 
dua argumen yang 
saling bertentangan 
tentang apa arti Raya 
atau ‘Great’ di 
depannya.

Kedua, argumen yang lain menyebutkan 
bahwa penambahan kata ‘Great’ 
merupakan ego Raja James I yang ingin 
memperjelas bahwa dia memiliki 
kekuasaan yang menkaup seluruh pulau. 
Karenanya, ia menyebut dirinya sebagai 
Raja Britania Raya.
Inggris
Sama seperti Wales dan Skotlandia, 
Inggris umumnya dikaitkan sebagai 
sebuah negara yang tidak berdaulat di 
dataran Britania Raya. Namun, 
Inggris merupakan negara terbesar di 
dalam wilayah Inggris Raya, baik secara 
wilayah maupun populasi.
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 
Inggris Raya merupakan wilayah negara 
berdaulat yang mencakup Inggris, 
Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. 
Kemudian, Britania Raya 
hanyalah sebuah pulau yang terletak di 
lepas pantai barat laut Eropa, dan Inggris 
merupakan sebuah negara di dalam 
Inggris Raya.

Beda Istilah Inggris, Inggris Raya Dan Britania Raya

Selain itu, 
pemerintah telah 
menunjuk 127 
pelaku usaha PMSE menjadi pemungut 
PPN dengan 106 di antaranya telah 
melakukan pemungutan. Jumlah tersebut 
bertambah 8 pelaku usaha jika 
dibandingkan dengan yang diberitakan 
sebelumnya pada dua bulan lalu.
Delapan pelaku usaha tersebut berasal 
dari 2 penunjukan di bulan Juli 2022 dan 
6 penunjukan di bulan Agustus 2022.
Penunjukan di bulan Juli 2022:

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
Kementerian Keuangan mencatat sampai 
dengan 31 Agustus 2022, pemerintah 
telah mengumpulkan penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai atas Perdagangan 
Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau 
pajak digital sebesar Rp8,2 triliun.
Jumlah tersebut 
berasal dari 
Rp731,4 miliar 
setoran tahun 
2020, Rp3,9 
triliun setoran 
tahun 2021, dan 
Rp3,5 triliun 
setoran tahun 
2022.

PT. Ocommerce Capital Indonesia
Change.Org

Evernote, GMBH

Patreon, Inc.

Asana, Inc.
Penunjukkan di bulan Agustus 2022:

Meta Platforms Technologies Ireland 
Limited, 

Selain itu, di bulan Juli 2022 dilakukan 
pembetulan terhadap 

Proxima Beta Pte Ltd, 

ESET, 

CGTrader UAB
Spol, s r.o.

Tencent Mobile International Limited, 
Image Future Investment (HK) Limited, 
High Morale Developments Limited, 
Aceville

Waves, Inc.

Tencent Mobility Limited, 

Sri Mulyani Terima Pajak Digital Rp 8,2 T

Pte Ltd, dan 
Chegg, Inc.

Bukti pungut tersebut dapat berupa 
commercial invoice, billing, order 
receipt, atau dokumen sejenis lainnya 
yang menyebutkan pemungutan PPN 
dan telah dilakukan pembayaran.
Ke depan, DJP masih akan terus 
menunjuk para pelaku usaha PMSE 
yang melakukan penjualan produk 
maupun pemberian layanan digital dari 
luar negeri kepada konsumen di 
Indonesia dan telah memenuhi kriteria 
yaitu, nilai transaksi dengan pembeli 
Indonesia melebihi Rp600 juta setahun 
atau Rp50 juta sebulan dan/atau 
jumlah traffic di Indonesia melebihi 12 
ribu setahun atau seribu dalam 
sebulan, untuk memungut PPN PMSE 
atas kegiatannya tersebut.

“Pembetulan pemungut PPN PMSE 
dilakukan dalam hal terdapat elemen 
data dalam surat keputusan 
penunjukan yang berbeda atau 

berubah dari 
keadaan 
sebenarnya atau 
ada kekeliruan 
dalam penerbitan 
surat keputusan 
tersebut,” jelas 
Neilmaldrin Noor, 
Direktur 
Penyuluhan, 
Pelayanan, dan 
Hubungan 
Masyarakat dalam 
keterangan 

persnya di Jakarta, Jumat (9/9/2022).
Sesuai dengan PMK-60/PMK.03/2022, 
pelaku usaha PMSE yang telah 
ditunjuk sebagai pemungut wajib 
memungut PPN dengan tarif 11% atas 
produk luar negeri yang dijualnya di 
Indonesia.
Lebih lanjut, Neilmaldrin mengingatkan 
pelaku usaha yang telah ditunjuk 
sebagai pemungut PPN PMSE wajib 
membuat bukti pungut PPN atas pajak 
yang telah dipungut.
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bernama Brittany. 

Asal-usul nama 
Britania Raya berasal 
dari bahasa Romawi 
‘Britannia’, tetapi ada 
dua argumen yang 
saling bertentangan 
tentang apa arti Raya 
atau ‘Great’ di 
depannya.

Kedua, argumen yang lain menyebutkan 
bahwa penambahan kata ‘Great’ 
merupakan ego Raja James I yang ingin 
memperjelas bahwa dia memiliki 
kekuasaan yang menkaup seluruh pulau. 
Karenanya, ia menyebut dirinya sebagai 
Raja Britania Raya.
Inggris
Sama seperti Wales dan Skotlandia, 
Inggris umumnya dikaitkan sebagai 
sebuah negara yang tidak berdaulat di 
dataran Britania Raya. Namun, 
Inggris merupakan negara terbesar di 
dalam wilayah Inggris Raya, baik secara 
wilayah maupun populasi.
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 
Inggris Raya merupakan wilayah negara 
berdaulat yang mencakup Inggris, 
Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. 
Kemudian, Britania Raya 
hanyalah sebuah pulau yang terletak di 
lepas pantai barat laut Eropa, dan Inggris 
merupakan sebuah negara di dalam 
Inggris Raya.

Beda Istilah Inggris, Inggris Raya Dan Britania Raya

Selain itu, 
pemerintah telah 
menunjuk 127 
pelaku usaha PMSE menjadi pemungut 
PPN dengan 106 di antaranya telah 
melakukan pemungutan. Jumlah tersebut 
bertambah 8 pelaku usaha jika 
dibandingkan dengan yang diberitakan 
sebelumnya pada dua bulan lalu.
Delapan pelaku usaha tersebut berasal 
dari 2 penunjukan di bulan Juli 2022 dan 
6 penunjukan di bulan Agustus 2022.
Penunjukan di bulan Juli 2022:

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
Kementerian Keuangan mencatat sampai 
dengan 31 Agustus 2022, pemerintah 
telah mengumpulkan penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai atas Perdagangan 
Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau 
pajak digital sebesar Rp8,2 triliun.
Jumlah tersebut 
berasal dari 
Rp731,4 miliar 
setoran tahun 
2020, Rp3,9 
triliun setoran 
tahun 2021, dan 
Rp3,5 triliun 
setoran tahun 
2022.

PT. Ocommerce Capital Indonesia
Change.Org

Evernote, GMBH

Patreon, Inc.

Asana, Inc.
Penunjukkan di bulan Agustus 2022:

Meta Platforms Technologies Ireland 
Limited, 

Selain itu, di bulan Juli 2022 dilakukan 
pembetulan terhadap 

Proxima Beta Pte Ltd, 

ESET, 

CGTrader UAB
Spol, s r.o.

Tencent Mobile International Limited, 
Image Future Investment (HK) Limited, 
High Morale Developments Limited, 
Aceville

Waves, Inc.

Tencent Mobility Limited, 

Sri Mulyani Terima Pajak Digital Rp 8,2 T

Pte Ltd, dan 
Chegg, Inc.

Bukti pungut tersebut dapat berupa 
commercial invoice, billing, order 
receipt, atau dokumen sejenis lainnya 
yang menyebutkan pemungutan PPN 
dan telah dilakukan pembayaran.
Ke depan, DJP masih akan terus 
menunjuk para pelaku usaha PMSE 
yang melakukan penjualan produk 
maupun pemberian layanan digital dari 
luar negeri kepada konsumen di 
Indonesia dan telah memenuhi kriteria 
yaitu, nilai transaksi dengan pembeli 
Indonesia melebihi Rp600 juta setahun 
atau Rp50 juta sebulan dan/atau 
jumlah traffic di Indonesia melebihi 12 
ribu setahun atau seribu dalam 
sebulan, untuk memungut PPN PMSE 
atas kegiatannya tersebut.

“Pembetulan pemungut PPN PMSE 
dilakukan dalam hal terdapat elemen 
data dalam surat keputusan 
penunjukan yang berbeda atau 

berubah dari 
keadaan 
sebenarnya atau 
ada kekeliruan 
dalam penerbitan 
surat keputusan 
tersebut,” jelas 
Neilmaldrin Noor, 
Direktur 
Penyuluhan, 
Pelayanan, dan 
Hubungan 
Masyarakat dalam 
keterangan 

persnya di Jakarta, Jumat (9/9/2022).
Sesuai dengan PMK-60/PMK.03/2022, 
pelaku usaha PMSE yang telah 
ditunjuk sebagai pemungut wajib 
memungut PPN dengan tarif 11% atas 
produk luar negeri yang dijualnya di 
Indonesia.
Lebih lanjut, Neilmaldrin mengingatkan 
pelaku usaha yang telah ditunjuk 
sebagai pemungut PPN PMSE wajib 
membuat bukti pungut PPN atas pajak 
yang telah dipungut.
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 Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo didukung maju di Pemilihan 
Presiden (Pilpres) 2024. 
Kepemimpinan Ganjar diyakini 
membawa perubahan ke arah yang 
lebih baik.
"Emak-emak di sini ingin perubahan, 
ingin pemimpin yang jujur dan 
amanah," ujar Ketua DPW 

emak-emak menginginkan sosok 
dengan rekam jejak yang jelas dan 
berprestasi untuk 

"Hal tersebut disebutkan emak-emak 

Menurut dia, 

Pihaknya memfasilitasi dukungan 
perempuan yang mendorong Ganjar 
memenangkan Pilpres 2024. 

Juliansyah, dikutip dari Media 
Indonesia, Sabtu, 10 September 2022.

memimpin Indonesia. 

Sahabat Ganjar Kalimantan Barat, 

ini ada pada diri Ganjar Pranowo," kata 
Juliansyah.

Kemudian, memfasilitasi pelaku usaha 
mikro, kecil, dan

Selain memfasilitasi deklarasi, pihaknya 
juga menggelar bazar sembako untuk 
warga Kabupaten Kubu Raya, 
Kalimantan Barat. 

Menurut dia, para pelaku UMKM tergerak 
mendukung Ganjar karena 
kepeduliannya. 
Ganjar kerap mempromosikan produk 
UMKM yang memberi dampak positif, 
misalnya melalui 

 menengah (UMKM) mendeklarasikan 
dukungan untuk Ganjar.

program Lapak Ganjar.
"Hal tersebut menjadi bukti,
 bahwa Ganjar Pranowo adalah 
pemimpin yang sangat peduli kepada 
pelaku UMKM," tutup Juliansyah.

Temporary
Staffing Solution

Se Habla Espanol
(908) 510-6840

Ganjar Dipercaya Membawa Perubahan

Heboh heboh terkait wafatnya seorang 
santri,di pondok Darussalam gontor, ujar 
Hotman Paris melalui instagram, 
Selasa(6/9/2022).

Karena oknum santrinya telah 
melakukan aksi kekerasan pada santri 
lain hingga meninggal dunia.
Pertama kali kasus ini viral sejak Soimah 
ibunda AM mengadu ke Hotman Paris, 
Sabtu(10/9/2022).

Hotman Paris mengaku tidak dendam 
dengan siapapun.

Hotman Paris untuk kesekian kalinya 
berkomentar mengenai kasus 
menghebohkan tersebut,dilansir 
instagram hotmanparis.

Hotman tdk dendam walau kepada 
siapapun( kasus kematian Santri di 
pesantren darulsalam Gontor, tulisnya.

Pesantren Gontor saat ini tengah 
menjadi perbincangan publik.

Kini publik menunggu bagaimana nasib 
selanjutnya dari kasus penganiayaan 
santri tersebut.

Pengacara kondang Hotman Paris 
Hutapea meminta polisi menjemput 
pelaku penganiayaan santri Gontor asal 
Palembang yang meninggal dunia.

Mari kita saling bantu walau beda 
keyakinan!, tulisnya.

Diketahui, publik dihebohkan dengan 
meninggalnya seorang santri Pondok 
Modern Darussalam Gontor (PMDG) 
Ponorogo Indonesia asal Palembang 
inisial AM (17).
Kasus tersebut menjadi viral setelah 
Soimah selaku ibu korban mengadu 
pada Hotman Paris saat ke Palembang.
Sang ibu mengakui kalau anaknya 
meninggal dengan kondisi tak wajar 
karena diduga dianiaya.

Sejumlah pejabat publikpun ikut 

Hotman Paris meminta polisi untuk 
mengungkap kasus wafatnya santri 
palembang dan menangkap pelaku.

Hotman Paris Minta Polisi Tangkap 
Pelaku Penganiayaan Santri Gontor Asal 
Palembang hingga Meninggal

Diketahui Hotman Paris sangat ingin 
Soimah ditegakan keadilannya.

berkomentar terkait hal ini.
Kini yang terbaru, Menteri Agama 
(Menag) Yaqut Cholil Qoumas angkat 
bicara terkait kasus penganiayaan di 
Pesantren Gontor yang menyebabkan 
salah satu santrinya meninggal.
Menag mengatakan setiap kejadian 
kekerasan, pelecehan, perundungan, 
atau apapun yang pertama harus diberi 
sanksi yaitu pelakunya.

Apabila lalai atau bahkan sistematis 
sehingga peristiwa tersebut terjadi 
maka pihaknya akan memberikan 
sanksi kepada pesantren tersebut.

Awalnya AM disebutkan tewas karena 
kelelahan saat mengikuti kegiatan di 
pondok pesantren yang terletak di 
Ponorogo, Jawa Timur itu.

Pelanggaran norma hukum ya di dalam 
pesantren atau lembaga pendidikan 
manapun, yang pertama yang harus 
diberikan sanksi itu tentu pelakunya. 
Pelakunya harus diberi sanksi karena 
itu jelas pelanggaran terhadap hukum, 
kata Menag di Istana Kepresidenan, 
Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Kalau memang sistematis, disengaja, 
sehingga anak-anak bisa diperlakukan 
demgan bebas seperti itu gitu ya, tentu 
kita akan berikan sanksi, manapun itu, 
lembaga pendidikan manapun selama 
di bawah Kementerian Agama, saya 
kira itu prinsip dasarnya di kementerian 
begitu, katanya.
Sebelumnya seorang Ibu asal 
Palembang bernama Soimah akhir-
akhir ini menjadi sorotan publik 
lantaran mengadu di media sosial 
bahwa anaknya yang berinisial AM dan 
berusia 17 tahun meninggal tidak wajar 
di Pondok Pesantren (Ponpes) Modern 
Darussalam Gontor 1, Kabupaten 
Ponorogo, Jawa Timur.

Selain itu, kata Menag, yang harus 
ditelusuri apakah lembaga pendidikan 
atau pesantren tersebut lalai sehingga 
peristiwa pelanggaran hukum tersebut 
terjadi.

Namun belakangan terungkap, korban 
tewas lantaran dianiaya.

Hotman Paris Iba Dengan Nasib Soimah
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 DI PABRIK PLASTIK

TELAH MENIPU

 Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo didukung maju di Pemilihan 
Presiden (Pilpres) 2024. 
Kepemimpinan Ganjar diyakini 
membawa perubahan ke arah yang 
lebih baik.
"Emak-emak di sini ingin perubahan, 
ingin pemimpin yang jujur dan 
amanah," ujar Ketua DPW 

emak-emak menginginkan sosok 
dengan rekam jejak yang jelas dan 
berprestasi untuk 

"Hal tersebut disebutkan emak-emak 

Menurut dia, 

Pihaknya memfasilitasi dukungan 
perempuan yang mendorong Ganjar 
memenangkan Pilpres 2024. 

Juliansyah, dikutip dari Media 
Indonesia, Sabtu, 10 September 2022.

memimpin Indonesia. 

Sahabat Ganjar Kalimantan Barat, 

ini ada pada diri Ganjar Pranowo," kata 
Juliansyah.

Kemudian, memfasilitasi pelaku usaha 
mikro, kecil, dan

Selain memfasilitasi deklarasi, pihaknya 
juga menggelar bazar sembako untuk 
warga Kabupaten Kubu Raya, 
Kalimantan Barat. 

Menurut dia, para pelaku UMKM tergerak 
mendukung Ganjar karena 
kepeduliannya. 
Ganjar kerap mempromosikan produk 
UMKM yang memberi dampak positif, 
misalnya melalui 

 menengah (UMKM) mendeklarasikan 
dukungan untuk Ganjar.

program Lapak Ganjar.
"Hal tersebut menjadi bukti,
 bahwa Ganjar Pranowo adalah 
pemimpin yang sangat peduli kepada 
pelaku UMKM," tutup Juliansyah.

Temporary
Staffing Solution

Se Habla Espanol
(908) 510-6840

Ganjar Dipercaya Membawa Perubahan

Heboh heboh terkait wafatnya seorang 
santri,di pondok Darussalam gontor, ujar 
Hotman Paris melalui instagram, 
Selasa(6/9/2022).

Karena oknum santrinya telah 
melakukan aksi kekerasan pada santri 
lain hingga meninggal dunia.
Pertama kali kasus ini viral sejak Soimah 
ibunda AM mengadu ke Hotman Paris, 
Sabtu(10/9/2022).

Hotman Paris mengaku tidak dendam 
dengan siapapun.

Hotman Paris untuk kesekian kalinya 
berkomentar mengenai kasus 
menghebohkan tersebut,dilansir 
instagram hotmanparis.

Hotman tdk dendam walau kepada 
siapapun( kasus kematian Santri di 
pesantren darulsalam Gontor, tulisnya.

Pesantren Gontor saat ini tengah 
menjadi perbincangan publik.

Kini publik menunggu bagaimana nasib 
selanjutnya dari kasus penganiayaan 
santri tersebut.

Pengacara kondang Hotman Paris 
Hutapea meminta polisi menjemput 
pelaku penganiayaan santri Gontor asal 
Palembang yang meninggal dunia.

Mari kita saling bantu walau beda 
keyakinan!, tulisnya.

Diketahui, publik dihebohkan dengan 
meninggalnya seorang santri Pondok 
Modern Darussalam Gontor (PMDG) 
Ponorogo Indonesia asal Palembang 
inisial AM (17).
Kasus tersebut menjadi viral setelah 
Soimah selaku ibu korban mengadu 
pada Hotman Paris saat ke Palembang.
Sang ibu mengakui kalau anaknya 
meninggal dengan kondisi tak wajar 
karena diduga dianiaya.

Sejumlah pejabat publikpun ikut 

Hotman Paris meminta polisi untuk 
mengungkap kasus wafatnya santri 
palembang dan menangkap pelaku.

Hotman Paris Minta Polisi Tangkap 
Pelaku Penganiayaan Santri Gontor Asal 
Palembang hingga Meninggal

Diketahui Hotman Paris sangat ingin 
Soimah ditegakan keadilannya.

berkomentar terkait hal ini.
Kini yang terbaru, Menteri Agama 
(Menag) Yaqut Cholil Qoumas angkat 
bicara terkait kasus penganiayaan di 
Pesantren Gontor yang menyebabkan 
salah satu santrinya meninggal.
Menag mengatakan setiap kejadian 
kekerasan, pelecehan, perundungan, 
atau apapun yang pertama harus diberi 
sanksi yaitu pelakunya.

Apabila lalai atau bahkan sistematis 
sehingga peristiwa tersebut terjadi 
maka pihaknya akan memberikan 
sanksi kepada pesantren tersebut.

Awalnya AM disebutkan tewas karena 
kelelahan saat mengikuti kegiatan di 
pondok pesantren yang terletak di 
Ponorogo, Jawa Timur itu.

Pelanggaran norma hukum ya di dalam 
pesantren atau lembaga pendidikan 
manapun, yang pertama yang harus 
diberikan sanksi itu tentu pelakunya. 
Pelakunya harus diberi sanksi karena 
itu jelas pelanggaran terhadap hukum, 
kata Menag di Istana Kepresidenan, 
Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Kalau memang sistematis, disengaja, 
sehingga anak-anak bisa diperlakukan 
demgan bebas seperti itu gitu ya, tentu 
kita akan berikan sanksi, manapun itu, 
lembaga pendidikan manapun selama 
di bawah Kementerian Agama, saya 
kira itu prinsip dasarnya di kementerian 
begitu, katanya.
Sebelumnya seorang Ibu asal 
Palembang bernama Soimah akhir-
akhir ini menjadi sorotan publik 
lantaran mengadu di media sosial 
bahwa anaknya yang berinisial AM dan 
berusia 17 tahun meninggal tidak wajar 
di Pondok Pesantren (Ponpes) Modern 
Darussalam Gontor 1, Kabupaten 
Ponorogo, Jawa Timur.

Selain itu, kata Menag, yang harus 
ditelusuri apakah lembaga pendidikan 
atau pesantren tersebut lalai sehingga 
peristiwa pelanggaran hukum tersebut 
terjadi.

Namun belakangan terungkap, korban 
tewas lantaran dianiaya.

Hotman Paris Iba Dengan Nasib Soimah
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Bali pada hari Minggu (11/9/22)
 sebuah kanal dari hacker yang sedang 
viral saat ini bernama Bjorka merilis 
nama dibalik pembunuhan Munir.
Akun yang mengaku sebagai orang 
Polandia dengan ID @bjorkanism 
tersebut telah mendapat perhatian 
masyarakat Indonesia seiring dengan 
pembobolan data besar-besaran warga 
Indonesia di internet.Melalui tulisan 
yang ia rilis pada Minggu pagi, ini diberi 
judul 'Siapa yang Membunuh Munir?' 

Seperti diketahui, 

 Peretas atau hacker, Bjorka kembali 
membuat heboh dengan postingan di 
sosial media. 

Melansir Ayosurabaya.com--jaringan 
Suara.com, pada 6.56 WITA, 

seolah-olah ia mempertanyakan hal 
tersebut.Sementara pada paragraf awal 
kedua, Bjorka menjawab secara 
langsung dan tegas bahwa orang 
tersebut merupakan Muchdi 
Purwopranjono yang saat ini pertama 
sebagai Ketua Umum Partai 
Berkarya.Selanjutnya, Bjorka 
menuliskan sejarah singkat pribadi 
Munir,sebagai koordinator Kontras yang 
getol mengungkapkan bahwa pelaku 
penculikan 13 aktivis periode 1997-1998 
adalah anggota Kopassus yang dikenal 
dengan Tim Operasi Mawar.

Tak tanggung-tanggung, hacker yang 
disebut berbasis di Polandia itu 
mengungkap sosok pembunuh Munir.

Munir merupakan aktivis HAM yang 
tewas dibunuh dengan diracun dalam 
penerbangan menuju Belanda, 7 
September 2004 silam.

Aksi yang membuat Muchdi 
Purwopranjono yang saat itu menjabat 
sebagai Komandan Jenderal (Danjen) 
Kopassus sangat tidak senang 
dengannya. Akibatnya, Muchdi harus 
diberhentikan dari jabatan barunya 
selama 52 hari seperti pemaparan 
Bjorka dalam tulisan.Pasca 
pemberhentian tersebut, Muchdi 
diangkat sebagai Kepala Deputi V BIN 
pada 27 Maret 2003. 

Pollycarpus Budihari Priyanto yang 
merupakan pilot PT Garuda Indonesia 
Airways guna proses membunuh.
Dimana kebetulan saat itu diketahui 
Munir akan terbang ke Belanda 
menggunakan Garuda Indonesia. 
Pollycarpus kemudian diangkat menjadi 
petugas keamanan penerbangan untuk 
menaiki PT Garuda Indonesia Airways.
Salah satunya adalah yang ditumpangi 
oleh sosok Munir saat itu. 

"Ini untuk apa?" Pollycarpus menjawab,
"Pak, saya mau ikut corporate security 
karena banyak masalah di Garuda."

Meski kemudian dikoreksi oleh saksi 
Budi Santoso yang sempat bertanya, 

Menurut Bjorka juga, 
Muchdi telah memanfaatkan jaringan 
non-organik BIN yaitu 

Bjorka mengklaim bahwa Pollycarpus 
membuat surat rekomendasi kepada 
PT Garuda Indonesia Airways untuk 
ditempatkan di keamanan perusahaan.

Budi Santoso juga mengoreksi surat 
tersebut karena mengetahui Polly 

Di akhir tulisan, Bjorka menuliskan 
bahwa kasus kematian Munir ini bahkan 
terancam kadaluarsa jika tidak ada 
pernikahan atau status korban tidak 
berubah menjadi pelanggaran HAM 
berat.Lalu sebagai penutup, 
hacker yang tidak jelas diketahui 
identitasnya itu tertulis, “Apa yang terjadi 
dengan janji Anda Pak Presiden?," 
tulisnya.Sebelumnya, Bjorka terus 
melakukan pembobolan sejumlah data 
penting, seperti dokumen pembunuhan 
aktivis Munir, identitas pribadi 
Menkominfo Johnny G Plate, dokumen 
Presiden hingga ancaman penyebaran 
data MyPertamina.Uniknya, aksi dari 
Bjorka justru didukung sejumlah netizen 
Indonesia meski tidak sedikit pula yang 
menentangnya. Beberapa kalangan 
menganggap aksi Bjorka berlebihan.

adalah jaringan non-organik Muchdi.

Dimana jabatan tersebut sangat 
memungkinkan baginya untuk 
melakukan aksi yang dianggap 
merugikan negara.

Bjorka Ungkap Siapa Pembunuh Munir

Perjalanan dari Kastil Balmoral, kediaman 
pribadi keluarga kerajaan, 

“Putri Anne akan menemani jenazah 
ratu,” kata pernyataan Istana 
Buckingham, Minggu (11/9).

menuju Palace of Holyroadhouse yang 
merupakan kediaman resmi keluarga 
kerajaan di Skotlandia akan 
membutuhkan waktu selama 6 jam.

Jenazah ratu akan disemayamkan di 
Westminster Hall selama empat hari 
penuh sebelum pemakamannya pada 
Senin 19 September,
memungkinkan anggota masyarakat 
untuk memberikan penghormatan di aula 
besar.Aula besar adalah bagian tertua 
dari Istana Westminster, di jantung 
pemerintahan Inggris. 
Anggota terakhir keluarga kerajaan yang 
terbaring di aula ini adalah Ibu Suri (ibu 
dari Elizabeth) pada 2002 lalu, 

Ratu Elizabeth II dijadwalkan akan 
dimakamkan pada Senin 19 September 
2022. Sebelum itu, peti matinya akan 
menempuh perjalanan sejauh 281 
kilometer dari kediaman pribadinya di 
Kastil Balmoral, Aberdeenshire, ke Palace 
of Holyroadhouse di Edinburgh, 
Skotlandia, hari ini, Minggu (11/9), pukul 
10.00 waktu setempat.

 di bawah atap kayu abad pertengahan 
aula abad ke-11. 

Peti mati ratu lalu akan disemayamkan di 
ruang singgasana Palace of 
Holyroadhouse hingga Senin (12/9) sore, 
kemudian Raja Charles III dan anggota 
keluarga kerajaan lainnya akan 
menemani peti mati dalam prosesi 
kebaktian di Katedral St Giles, di mana 
ratu akan beristirahat selama 24 jam 
hingga Selasa (13/9).

ketika lebih dari 200.000 orang mengantri 
untuk melihat peti matinya.
Peti mati Ratu akan diletakkan di atas 
platform yang ditinggikan, yang dikenal 
sebagai catafalque,

Setelah itu pada Selasa pukul 14.00 
waktu setempat, peti mati akan 
diterbangkan ke London, Inggris, untuk 
persiapan pemakaman kenegaraan. 

Ratu Elizabeth Dimakamkan September 19

Setiap sudut peron akan dijaga oleh 
tentara dari unit yang melayani Rumah 
Tangga Kerajaan.
Pada Rabu (14/9) dia akan dibawa ke 
Westminster Hall dari Istana 
Buckingham dalam prosesi lambat, 
disertai dengan parade militer dan 
anggota Keluarga Kerajaan.
Orang-orang juga akan dapat 
menyaksikan prosesi saat melewati 
jalan-jalan dan acara penyiaran layar 
lebar kemungkinan akan diadakan di 
Royal Parks London. 

Hari ini dinyatakan sebagai hari libur 
bank di seantero Inggris Raya.
Di antara tamu yang akan bergabung 
dengan anggota keluarganya adalah 
politisi senior Inggris dan kepala negara 
dari seluruh dunia.

Mobil jenazah negara bagian kemudian 
akan membawa peti mati di sepanjang 
Jalan Panjang ke Kapel St George di 
Kapel Windsor, 

Peti matinya akan diselimuti Royal 
Standard dan sekali di Westminster Hall 
akan ditutup dengan Imperial State 
Crown, orb, dan sceptre.

Setelah pemakaman,

Kemudian pada Senin (19/9), prosesi 
pemakaman kenegaraan akan 
dilakukan di Westminster Abbey. 

di mana layanan komitmen akan 
berlangsung.

 peti mati akan melakukan perjalanan 
dalam prosesi dari Westminster Abbey 
ke Wellington Arch, dari mana ia akan 
melakukan perjalanan ke Windsor.
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Bali pada hari Minggu (11/9/22)
 sebuah kanal dari hacker yang sedang 
viral saat ini bernama Bjorka merilis 
nama dibalik pembunuhan Munir.
Akun yang mengaku sebagai orang 
Polandia dengan ID @bjorkanism 
tersebut telah mendapat perhatian 
masyarakat Indonesia seiring dengan 
pembobolan data besar-besaran warga 
Indonesia di internet.Melalui tulisan 
yang ia rilis pada Minggu pagi, ini diberi 
judul 'Siapa yang Membunuh Munir?' 

Seperti diketahui, 

 Peretas atau hacker, Bjorka kembali 
membuat heboh dengan postingan di 
sosial media. 

Melansir Ayosurabaya.com--jaringan 
Suara.com, pada 6.56 WITA, 

seolah-olah ia mempertanyakan hal 
tersebut.Sementara pada paragraf awal 
kedua, Bjorka menjawab secara 
langsung dan tegas bahwa orang 
tersebut merupakan Muchdi 
Purwopranjono yang saat ini pertama 
sebagai Ketua Umum Partai 
Berkarya.Selanjutnya, Bjorka 
menuliskan sejarah singkat pribadi 
Munir,sebagai koordinator Kontras yang 
getol mengungkapkan bahwa pelaku 
penculikan 13 aktivis periode 1997-1998 
adalah anggota Kopassus yang dikenal 
dengan Tim Operasi Mawar.

Tak tanggung-tanggung, hacker yang 
disebut berbasis di Polandia itu 
mengungkap sosok pembunuh Munir.

Munir merupakan aktivis HAM yang 
tewas dibunuh dengan diracun dalam 
penerbangan menuju Belanda, 7 
September 2004 silam.

Aksi yang membuat Muchdi 
Purwopranjono yang saat itu menjabat 
sebagai Komandan Jenderal (Danjen) 
Kopassus sangat tidak senang 
dengannya. Akibatnya, Muchdi harus 
diberhentikan dari jabatan barunya 
selama 52 hari seperti pemaparan 
Bjorka dalam tulisan.Pasca 
pemberhentian tersebut, Muchdi 
diangkat sebagai Kepala Deputi V BIN 
pada 27 Maret 2003. 

Pollycarpus Budihari Priyanto yang 
merupakan pilot PT Garuda Indonesia 
Airways guna proses membunuh.
Dimana kebetulan saat itu diketahui 
Munir akan terbang ke Belanda 
menggunakan Garuda Indonesia. 
Pollycarpus kemudian diangkat menjadi 
petugas keamanan penerbangan untuk 
menaiki PT Garuda Indonesia Airways.
Salah satunya adalah yang ditumpangi 
oleh sosok Munir saat itu. 

"Ini untuk apa?" Pollycarpus menjawab,
"Pak, saya mau ikut corporate security 
karena banyak masalah di Garuda."

Meski kemudian dikoreksi oleh saksi 
Budi Santoso yang sempat bertanya, 

Menurut Bjorka juga, 
Muchdi telah memanfaatkan jaringan 
non-organik BIN yaitu 

Bjorka mengklaim bahwa Pollycarpus 
membuat surat rekomendasi kepada 
PT Garuda Indonesia Airways untuk 
ditempatkan di keamanan perusahaan.

Budi Santoso juga mengoreksi surat 
tersebut karena mengetahui Polly 

Di akhir tulisan, Bjorka menuliskan 
bahwa kasus kematian Munir ini bahkan 
terancam kadaluarsa jika tidak ada 
pernikahan atau status korban tidak 
berubah menjadi pelanggaran HAM 
berat.Lalu sebagai penutup, 
hacker yang tidak jelas diketahui 
identitasnya itu tertulis, “Apa yang terjadi 
dengan janji Anda Pak Presiden?," 
tulisnya.Sebelumnya, Bjorka terus 
melakukan pembobolan sejumlah data 
penting, seperti dokumen pembunuhan 
aktivis Munir, identitas pribadi 
Menkominfo Johnny G Plate, dokumen 
Presiden hingga ancaman penyebaran 
data MyPertamina.Uniknya, aksi dari 
Bjorka justru didukung sejumlah netizen 
Indonesia meski tidak sedikit pula yang 
menentangnya. Beberapa kalangan 
menganggap aksi Bjorka berlebihan.

adalah jaringan non-organik Muchdi.

Dimana jabatan tersebut sangat 
memungkinkan baginya untuk 
melakukan aksi yang dianggap 
merugikan negara.

Bjorka Ungkap Siapa Pembunuh Munir

Perjalanan dari Kastil Balmoral, kediaman 
pribadi keluarga kerajaan, 

“Putri Anne akan menemani jenazah 
ratu,” kata pernyataan Istana 
Buckingham, Minggu (11/9).

menuju Palace of Holyroadhouse yang 
merupakan kediaman resmi keluarga 
kerajaan di Skotlandia akan 
membutuhkan waktu selama 6 jam.

Jenazah ratu akan disemayamkan di 
Westminster Hall selama empat hari 
penuh sebelum pemakamannya pada 
Senin 19 September,
memungkinkan anggota masyarakat 
untuk memberikan penghormatan di aula 
besar.Aula besar adalah bagian tertua 
dari Istana Westminster, di jantung 
pemerintahan Inggris. 
Anggota terakhir keluarga kerajaan yang 
terbaring di aula ini adalah Ibu Suri (ibu 
dari Elizabeth) pada 2002 lalu, 

Ratu Elizabeth II dijadwalkan akan 
dimakamkan pada Senin 19 September 
2022. Sebelum itu, peti matinya akan 
menempuh perjalanan sejauh 281 
kilometer dari kediaman pribadinya di 
Kastil Balmoral, Aberdeenshire, ke Palace 
of Holyroadhouse di Edinburgh, 
Skotlandia, hari ini, Minggu (11/9), pukul 
10.00 waktu setempat.

 di bawah atap kayu abad pertengahan 
aula abad ke-11. 

Peti mati ratu lalu akan disemayamkan di 
ruang singgasana Palace of 
Holyroadhouse hingga Senin (12/9) sore, 
kemudian Raja Charles III dan anggota 
keluarga kerajaan lainnya akan 
menemani peti mati dalam prosesi 
kebaktian di Katedral St Giles, di mana 
ratu akan beristirahat selama 24 jam 
hingga Selasa (13/9).

ketika lebih dari 200.000 orang mengantri 
untuk melihat peti matinya.
Peti mati Ratu akan diletakkan di atas 
platform yang ditinggikan, yang dikenal 
sebagai catafalque,

Setelah itu pada Selasa pukul 14.00 
waktu setempat, peti mati akan 
diterbangkan ke London, Inggris, untuk 
persiapan pemakaman kenegaraan. 

Ratu Elizabeth Dimakamkan September 19

Setiap sudut peron akan dijaga oleh 
tentara dari unit yang melayani Rumah 
Tangga Kerajaan.
Pada Rabu (14/9) dia akan dibawa ke 
Westminster Hall dari Istana 
Buckingham dalam prosesi lambat, 
disertai dengan parade militer dan 
anggota Keluarga Kerajaan.
Orang-orang juga akan dapat 
menyaksikan prosesi saat melewati 
jalan-jalan dan acara penyiaran layar 
lebar kemungkinan akan diadakan di 
Royal Parks London. 

Hari ini dinyatakan sebagai hari libur 
bank di seantero Inggris Raya.
Di antara tamu yang akan bergabung 
dengan anggota keluarganya adalah 
politisi senior Inggris dan kepala negara 
dari seluruh dunia.

Mobil jenazah negara bagian kemudian 
akan membawa peti mati di sepanjang 
Jalan Panjang ke Kapel St George di 
Kapel Windsor, 

Peti matinya akan diselimuti Royal 
Standard dan sekali di Westminster Hall 
akan ditutup dengan Imperial State 
Crown, orb, dan sceptre.

Setelah pemakaman,

Kemudian pada Senin (19/9), prosesi 
pemakaman kenegaraan akan 
dilakukan di Westminster Abbey. 

di mana layanan komitmen akan 
berlangsung.

 peti mati akan melakukan perjalanan 
dalam prosesi dari Westminster Abbey 
ke Wellington Arch, dari mana ia akan 
melakukan perjalanan ke Windsor.
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Apa Kata Bintang Anda

Tahun 2022 tentang Pengesahan Plt 
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat 
(DPP) PPP Masa Bakti 2020-2025. 
“Benar (SK Kemenkumham asli),” 
ucapnya dihubungi Kompas.com, Sabtu 
(10/9/2022). 

Jika tidak, maka kepengurusan yang 
diverifikasi KPU Ri untuk menetapkan 
PPP sebagai calon peserta Pemilu 2024 

Alasannya, lanjut dia, Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) tengah melakukan proses 
verifikasi calon peserta Pemilu 2024. 
KPU memang telah mengeluarkan 
pernyataan kepada media massa bahwa 
seandainya PPP mengubah 
kepengurusan, 
maka hal itu harus disampaikan dalam 
masa perbaikan verifikasi administrasi 
pada 15-28 September 2022 mendatang. 

Kisruh internal Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) memasuki episode 
anyar. Kedudukan Suharso Monoarfa 
sebagai ketua umum partai berlambang 
Ka’bah itu resmi dilucuti dan berpindah 
ke tangan Muhammad Mardiono. Meski 
ada silang pendapat di internal PPP, 
Kementerian Hukum dan HAM 
(Kemenkumham) tak butuh waktu lama 
mengesahkan kepemimpinan Mardiono. 
Menkumham Yasonna Laoly 
membenarkan telah mengesahkan 
kepengurusan baru PPP dalam Surat 
Keputusan Kemenkumham Nomor 
M.HH-26.AH.11.02. 

SK tersebut menyatakan mengakui 
Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua 
Umum PPP menggantikan Suharso 
Monoarfa masa bakati 2020-2025. 
Pergantian kepengurusan PPP hanya 
pada pucuk pimpinan. Di luar itu, tak ada 
restrukturisasi lain yang dilakukan pada 
kepengurusan DPP PPP. Cepatnya 
penerbitan SK Kemenkumham ini diklaim 
tak terlepas dari permintaan Mardiono 
cs.
 “Karena kami memang mohon agar ini 
dipercepat,” tutur Arsul ditemui di 
kediaman Mardiono, kawasan Permata 
Hijau, Jakarta Selatan, Jumat (9/9/2022) 
malam. 

Aroma 2024 Dipelengseran Ketum PPP

“Kita bersama-sama bergandengan 
tangan untuk menghadapi kerja-kerja 
politik dalam rangka untuk menghadapi 
Pemilu 2024,” paparnya. 
Mardiono menegaskan siapapun 
pimpinannya, semua tetap bagian dari 
PPP. “Kita bersatu padu,

Arsul menegaskan, tidak ada bongkar 
pasang di tubuh DPP PPP. Ia 
mengeklaim tak ingin pergantian 
jabatan ketua umum itu lantas 
menimbulkan perpecahan dengan 
munculnya kubu Mardiono melawan 
kubu Suharso.  

adalah kepengurusan yang didaftarkan 
ketika PPP mendaftar ke KPU RI pada

Berjuang rapatkan barisan 
Di internal PPP, Mardiono 
menggantikan Suharso Monoarfa 
menjadi plt ketua umum atas 
keputusan Musyawarah Kerja Nasional 
(Mukernas) PPP di Banten, Minggu 
(4/9/2022). Wakil Ketua Umum PPP 
Arsul Sani mengklaim usulan 
pemberhentian Suharso disampaikan 
30 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah 
(DPW). 

“Mestinya harus menjadi satu kembali 
di bawah kepemimpinan Plt Ketum 
PPP Muhammad Mardiono.

 10 Agustus 2022 dengan Suharso 
sebagai ketua umum. 

 Itu yang kita harapkan,” ujar Arsul 
ditemui di kawasan Permata Hijau, 
Jakarta Selatan, Jumat malam. 
Mardiono mengungkapkan hal serupa. 
Ia mendesak seluruh kader solid di 
bawah kepemimpinannya. “Kepada 
seluruh jajaran, para kader PPP di 
seluruh Indonesia saya minta untuk 
kita merapatkan barisan,” sebut 
Mardiono dalam kesempatan yang 
sama. 

Ancaman soilditas jelang Pemilu 
2024 

 bergandeng tangan, satu garis 
komando untuk kita bekerja memasuki 
pada tahapan-tahapan Pemilu yang 
sudah kita mulai,” tandasnya. 

Keanggotaan PPP yang kadung 

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Ingat, dunia belum berakhir. Memang, 
sih, Anda akan kehilangan teman 
bertukar pikiran dan pendapat. Namun, 
toh, the show must go on .

Pisces (19 Feb - 20 Mar)
Pasti lebih menyenangkan mencari 
alternatif kegiatan menarik. 
Keuangan: Lupa utang.
Asmara: Selalu berdua.

Keuangan: Salah hitung.
Asmara: Ada dan tiada.
Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Keuangan: Tambahan pemasukan.

Menyenangkan semua orang adalah 
hal mustahilKaryawan yang salah 
sudah sepantasnya ditegur. Untuk 
anak, ini bisa membuatnya belajar 
bertanggung jawab.

Asmara: Banyak tuntutan.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Keuangan: Jaga keuangan.
Asmara: Kekasih baru.

Jangan menyerah dan langsung 
memberikan jarak.Minta waktu untuk 
bicara baik-baik akan mengatasi segala 
persoalan. 

Taurus(20April-20mei)
tawaran promosi otomatis berbanding 
lurus dengan beban kerja di kantor. 
Padahal Si Kecil sedang dalam masa 
pertumbuhan yang pasti membutuhkan 
Anda di sisinya. 

Keuangan: Dana misterius.
Asmara: Mencurigakan.

 Keuangan: Peningkatan.
 Asmara:  Terbaik di dunia!
Gemini(21 Mei-21Juni)
Perubahan semangat belajar pada Si 
Kecil tak boleh dianggap sepele, lo. 
Coba cari tahu kendalanya, apakah ia 
tak memiliki teman belajar di 
rumah?Biasakan untuk terbuka agar 
Anda bisa mengambil jalan jika terjadi 
hal negatif.

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 
 Kekompakan tim beberapa bulan 
terakhir ini mendapat goncangan. Tiba-
tiba, salah satu rekan andal Anda 
dipindahtugaskan ke divisi lain 

Keuangan: Gagal target.
Asmara: Mengagumi.

sehingga tim mengalami “kepincangan”. 
Lakukan pengondisian darurat agar 
semua pekerjaan tetap dapat selesai 
tepat waktu, ya. Jika beban kerja mulai 
tak masuk akal, jangan ragu 
mengomunikasikannya.
Pekerjaan: Kelimpahan.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Asmara: Tak sepaham lagi.

Keluarga adalah yang utama dalam 
hidup. Jadi ketika kantor tak memberi 
kesempatan untuk mementingkan 
keluarga di saat-saat tertentu, wajar Anda 
kecewa. 

Memulai bisnis memang menjadi pilihan, 
namun bukan berarti ini lahan untuk “lari” 
ketika bosan menjadi karyawan, lo. 
Banyak cerita jatuh bangun seorang 
pebisnis yang tak selalu berakhir pada 
kesuksesan. 
Keuangan:  Pinjam modal.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Keuangan: Waspada kartu ATM tertelan.

Jika insting menyampaikan hal negatif, 
mulai saja dengan 
mengomunikasikannya. Toh, Anda sudah 
sangat mengenal pasangan sehingga 
saat ia berbohong pasti segera tercium, 
bukan?

Libra(23 Sep- 23 Okt) 
Asmara: Berbagi beban.

Keuangan: Kebobolan terus.
Asmara:  Insecure .
Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
Asmara:  Dominan. 

Perluas pergaulan dan buka diri untuk 
seseorang yang juga mengerti minat 
Anda ini agar pikiran lebih senang dan 
terbuka.Keuangan:  Bobol terus.
Asmara: Dibohongi.

Jangan sampai, Si Dia menilai 
komunikasi hanya satu arah, sehingga 
kata-kata Anda diterima sebagai instruksi. 
Di sisi lain, buah hati sudah cukup besar, 
lo, untuk memahami perdebatan 
orangtuanya. Jangan diumbar, ya.
Keuangan:  Senangkan diri.
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Apa Kata Bintang Anda

Tahun 2022 tentang Pengesahan Plt 
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat 
(DPP) PPP Masa Bakti 2020-2025. 
“Benar (SK Kemenkumham asli),” 
ucapnya dihubungi Kompas.com, Sabtu 
(10/9/2022). 

Jika tidak, maka kepengurusan yang 
diverifikasi KPU Ri untuk menetapkan 
PPP sebagai calon peserta Pemilu 2024 

Alasannya, lanjut dia, Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) tengah melakukan proses 
verifikasi calon peserta Pemilu 2024. 
KPU memang telah mengeluarkan 
pernyataan kepada media massa bahwa 
seandainya PPP mengubah 
kepengurusan, 
maka hal itu harus disampaikan dalam 
masa perbaikan verifikasi administrasi 
pada 15-28 September 2022 mendatang. 

Kisruh internal Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) memasuki episode 
anyar. Kedudukan Suharso Monoarfa 
sebagai ketua umum partai berlambang 
Ka’bah itu resmi dilucuti dan berpindah 
ke tangan Muhammad Mardiono. Meski 
ada silang pendapat di internal PPP, 
Kementerian Hukum dan HAM 
(Kemenkumham) tak butuh waktu lama 
mengesahkan kepemimpinan Mardiono. 
Menkumham Yasonna Laoly 
membenarkan telah mengesahkan 
kepengurusan baru PPP dalam Surat 
Keputusan Kemenkumham Nomor 
M.HH-26.AH.11.02. 

SK tersebut menyatakan mengakui 
Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua 
Umum PPP menggantikan Suharso 
Monoarfa masa bakati 2020-2025. 
Pergantian kepengurusan PPP hanya 
pada pucuk pimpinan. Di luar itu, tak ada 
restrukturisasi lain yang dilakukan pada 
kepengurusan DPP PPP. Cepatnya 
penerbitan SK Kemenkumham ini diklaim 
tak terlepas dari permintaan Mardiono 
cs.
 “Karena kami memang mohon agar ini 
dipercepat,” tutur Arsul ditemui di 
kediaman Mardiono, kawasan Permata 
Hijau, Jakarta Selatan, Jumat (9/9/2022) 
malam. 

Aroma 2024 Dipelengseran Ketum PPP

“Kita bersama-sama bergandengan 
tangan untuk menghadapi kerja-kerja 
politik dalam rangka untuk menghadapi 
Pemilu 2024,” paparnya. 
Mardiono menegaskan siapapun 
pimpinannya, semua tetap bagian dari 
PPP. “Kita bersatu padu,

Arsul menegaskan, tidak ada bongkar 
pasang di tubuh DPP PPP. Ia 
mengeklaim tak ingin pergantian 
jabatan ketua umum itu lantas 
menimbulkan perpecahan dengan 
munculnya kubu Mardiono melawan 
kubu Suharso.  

adalah kepengurusan yang didaftarkan 
ketika PPP mendaftar ke KPU RI pada

Berjuang rapatkan barisan 
Di internal PPP, Mardiono 
menggantikan Suharso Monoarfa 
menjadi plt ketua umum atas 
keputusan Musyawarah Kerja Nasional 
(Mukernas) PPP di Banten, Minggu 
(4/9/2022). Wakil Ketua Umum PPP 
Arsul Sani mengklaim usulan 
pemberhentian Suharso disampaikan 
30 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah 
(DPW). 

“Mestinya harus menjadi satu kembali 
di bawah kepemimpinan Plt Ketum 
PPP Muhammad Mardiono.

 10 Agustus 2022 dengan Suharso 
sebagai ketua umum. 

 Itu yang kita harapkan,” ujar Arsul 
ditemui di kawasan Permata Hijau, 
Jakarta Selatan, Jumat malam. 
Mardiono mengungkapkan hal serupa. 
Ia mendesak seluruh kader solid di 
bawah kepemimpinannya. “Kepada 
seluruh jajaran, para kader PPP di 
seluruh Indonesia saya minta untuk 
kita merapatkan barisan,” sebut 
Mardiono dalam kesempatan yang 
sama. 

Ancaman soilditas jelang Pemilu 
2024 

 bergandeng tangan, satu garis 
komando untuk kita bekerja memasuki 
pada tahapan-tahapan Pemilu yang 
sudah kita mulai,” tandasnya. 

Keanggotaan PPP yang kadung 

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Ingat, dunia belum berakhir. Memang, 
sih, Anda akan kehilangan teman 
bertukar pikiran dan pendapat. Namun, 
toh, the show must go on .

Pisces (19 Feb - 20 Mar)
Pasti lebih menyenangkan mencari 
alternatif kegiatan menarik. 
Keuangan: Lupa utang.
Asmara: Selalu berdua.

Keuangan: Salah hitung.
Asmara: Ada dan tiada.
Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Keuangan: Tambahan pemasukan.

Menyenangkan semua orang adalah 
hal mustahilKaryawan yang salah 
sudah sepantasnya ditegur. Untuk 
anak, ini bisa membuatnya belajar 
bertanggung jawab.

Asmara: Banyak tuntutan.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Keuangan: Jaga keuangan.
Asmara: Kekasih baru.

Jangan menyerah dan langsung 
memberikan jarak.Minta waktu untuk 
bicara baik-baik akan mengatasi segala 
persoalan. 

Taurus(20April-20mei)
tawaran promosi otomatis berbanding 
lurus dengan beban kerja di kantor. 
Padahal Si Kecil sedang dalam masa 
pertumbuhan yang pasti membutuhkan 
Anda di sisinya. 

Keuangan: Dana misterius.
Asmara: Mencurigakan.

 Keuangan: Peningkatan.
 Asmara:  Terbaik di dunia!
Gemini(21 Mei-21Juni)
Perubahan semangat belajar pada Si 
Kecil tak boleh dianggap sepele, lo. 
Coba cari tahu kendalanya, apakah ia 
tak memiliki teman belajar di 
rumah?Biasakan untuk terbuka agar 
Anda bisa mengambil jalan jika terjadi 
hal negatif.

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 
 Kekompakan tim beberapa bulan 
terakhir ini mendapat goncangan. Tiba-
tiba, salah satu rekan andal Anda 
dipindahtugaskan ke divisi lain 

Keuangan: Gagal target.
Asmara: Mengagumi.

sehingga tim mengalami “kepincangan”. 
Lakukan pengondisian darurat agar 
semua pekerjaan tetap dapat selesai 
tepat waktu, ya. Jika beban kerja mulai 
tak masuk akal, jangan ragu 
mengomunikasikannya.
Pekerjaan: Kelimpahan.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Asmara: Tak sepaham lagi.

Keluarga adalah yang utama dalam 
hidup. Jadi ketika kantor tak memberi 
kesempatan untuk mementingkan 
keluarga di saat-saat tertentu, wajar Anda 
kecewa. 

Memulai bisnis memang menjadi pilihan, 
namun bukan berarti ini lahan untuk “lari” 
ketika bosan menjadi karyawan, lo. 
Banyak cerita jatuh bangun seorang 
pebisnis yang tak selalu berakhir pada 
kesuksesan. 
Keuangan:  Pinjam modal.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Keuangan: Waspada kartu ATM tertelan.

Jika insting menyampaikan hal negatif, 
mulai saja dengan 
mengomunikasikannya. Toh, Anda sudah 
sangat mengenal pasangan sehingga 
saat ia berbohong pasti segera tercium, 
bukan?

Libra(23 Sep- 23 Okt) 
Asmara: Berbagi beban.

Keuangan: Kebobolan terus.
Asmara:  Insecure .
Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
Asmara:  Dominan. 

Perluas pergaulan dan buka diri untuk 
seseorang yang juga mengerti minat 
Anda ini agar pikiran lebih senang dan 
terbuka.Keuangan:  Bobol terus.
Asmara: Dibohongi.

Jangan sampai, Si Dia menilai 
komunikasi hanya satu arah, sehingga 
kata-kata Anda diterima sebagai instruksi. 
Di sisi lain, buah hati sudah cukup besar, 
lo, untuk memahami perdebatan 
orangtuanya. Jangan diumbar, ya.
Keuangan:  Senangkan diri.
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Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  

31www.sipbuletin.com

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745

p1

Hubungi 

Disewakan apartemen lt. 2 ($300)
lt.3 ($550) studio. 
14xx Broad & Tasker St.
Call : 215 - 901 - 2264

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

Dicari orang yang bisa bersih
Apartement. Harus punya 
kendaraan sendiri untuk ke 
lokasi kerja.
Hub : 267 - 405 - 3137

Anda butuh minyak Kutus-Kutus
asli dari Bali $25 dan Amoxcilin $5
Hub : Cik Nelly or SMS
267 - 536 - 6022 

Weekend helper wanted Sat - Sun
Willing ro pay good.
Contact : Phil 215 - 917 - 4601

Dibutuhkan asisten rumah tangga
bosnya orang Taiwan.Tinggal dalam,
dicari yang bisa masak, bisa bahasa
mandarin. Gaji $120/hari.
Bagi yang berminat 
call : 267 - 255 - 8191

Hiring  for Bubble  Tea Store 
6th  & Washington Ave.
Call : 267 - 886 - 6806

Disewakan  kamar kosong  di street
besar .
Hub : 347 - 761 - 2015

Dicari pekerja untuk 

     Hub : Koko 
( Indo - America )
   201 - 744 - 0438

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

Siap kerja hari Sabtu & Minggu. 
Night time only
Hub : Asen  1 - 267 - 934 - 2094
SMS saja

Hello teman-teman ada lowongan
di laundry dan bisa live in.
Hub :  856 - 986 - 4792

Room for Rent 
Call :  215 - 971 - 0140 (English)
626 - 927 - 8278 ( Indonesia)

Apartment for rent 2nd floor 
( $450 ) furniture and utility
include.
Call : 215-901-2264

Coldbeer store in South Philly
Looking for worker. For Info
Please call : Kelly 267 - 262 - 1353

Hair Salon 20th street dan Oregon.
Melayani potong dan mewarnai
rambut untuk pria dan wanita. 
Dengan harga terjangkau .
Call : 215 - 271 - 6899
Juga menyewakan rumah .
Call : 267 - 266 - 3839 

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Hiring Cashier PT/FT
Please contact Julia 215 - 463 - 0191

Tanah Air

Kamar dikoskan : 
ada 2 kamar kosong di 2030s 19th
street dekat Snyder Ave. Ada WIFI
Call : 267 - 243 - 1893

Laundromat attendant wanted.
Call  John : 267 - 608 - 6727
                        267 - 608 - 6726

Tanah Air

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

Disewakan kamar besar 
untuk 1-2 orang. Dekat Pendawa, DU
subway dan jalur bis . 18th dan Morris
Hub : 267 - 241 - 5838

Ada kamar kosong  untuk satu orang
pria tidak merokok.
Lokasi 15xx w Passyunk Ave.
Hub : 215 - 668 - 8777

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

Room for rent and house for rent
Call : 856 - 986 - 6064 ( English )
Sally.

Dibutuhkan 1 laki - laki untuk kerja
di laundry.
Hub : 267 - 266 - 8756

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

Work in Beer Deli. Live free 
and eat free.
Call : 610 - 202 - 9277

Dibutuhkan tukang masak di
restaurant di Bethlehem ( 1,5 jam 
dari Phila). Tidak pengalaman bisa
ditraining. Apartemen dekat dari
restaurant. Kamar sendiri.
Hub : 610 - 867 - 5979

Dikoskan 2 kamar di 22nd st dan 
Jackson st. Lantai 2.
Call : 267 - 243 - 1893

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

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

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

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057

Disewakan kamar untuk wanita.
Di Morris  17 st .
Hub : 267 - 385 - 0529

"Pasti berdampak pada elektoral 2024. 
Apalagi kemudian kalau kita lihat, PPP 

Menurut dia, tak menutup kemungkinan, 
imbas keterbelahan PPP, banyak 
anggota partai itu membantah status 
kepengurusan dirinya karena berbeda 
kubu dengan kepengurusan yang 
terdaftar di KPU. 

 "Jika (anggota partai) yang 
bersangkutan tidak menginginkan 
menjadi anggota partai, bisa 
menyampaikan pengaduan," kata 
Koordinator Divisi Teknis 
Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham 
Holik kepada Kompas.com, Kamis 
(8/9/2022). "(Status keanggotaan 
mereka bisa menjadi) tidak memenuhi 
syarat, apabila yang bersangkutan 
menyampaikan pengaduan, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 140 
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022," 
ungkapnya. 

Eksodus besar-besaran bakal membuat 
jumlah keanggotaan PPP tidak 
memenuhi syarat minimum yang diatur 
Undang-undang Pemilu. 

KPU akan menganggap mereka 
anggota yang memenuhi syarat? Atau 
tidak memenuhi syarat?" kata Titi, Rabu 
(7/9/2022). KPU memungkinkan 
terjadinya eksodus ini penetapan partai 
politik calon peserta Pemilu 2024 
ditetapkan.

Hal ini mengancam keikutsertaan PPP 
di Pemilu 2024, seandainya anggota 
yang mengadu dan mengundurkan diri 
terjadi dalam jumlah besar. 

didaftarkan ke KPU RI rupanya bukan 
tak mungkin berubah dan berdampak 
pada kans partai tersebut pada Pemilu 
2024. Saat ini, daftar anggota PPP yang 
ada di tangan KPU merupakan 
keanggotaan ketika internal PPP belum 
berkonflik secara terbuka yang berujung 
pelengseran Suharso. Pengamat 
kepemiluan Universitas Indonesia Titi 
Anggraini menganggap, dualisme yang 
terjadi dalam kisruh internal partai politik 
dapat membuat kader yang merasa 
bukan bagian dari salah satu kubu 
mengingkarinya status 
keanggotaannya. 

"Apakah kalau pengunduran (sebagai 
anggota PPP) itu terjadi di tengah jalan, 

ini kan cukup memerlukan perjuangan 
keras untuk berhadapan dengan ambang 
batas parlemen 4 persen," kata Titi. 

Apalagi, bukan hanya PPP, Golkar juga 
diisukan mengalami gangguan soliditas 
dukungan terhadap ketua umum mereka, 
Airlangga Hartarto. 
“Prediksi KIB akan layu sebelum 
berkembang seolah akhirnya 
terkonfirmasi. 

Bukan hanya soliditas internal yang kini 
dipertaruhkan. 
Soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) 
tempat PPP bernaung di dalamnya 
bersama PAN dan Golkar, dianggap juga 
terancam. Direktur Eksekutif Institute for 
Democracy and Strategic Affairs 
(Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam 
menilai, kudeta internal PPP tak terlepas 
dari kekuatan politik besar yang 
membantu upaya pelengseran Suharso 
karena kepentingannya terhalang. “Besar 
kemungkinan hal ini terkait dengan 
keputusan PPP ikut membentuk sekoci 
politik bernama KIB yang dikabarkan 
dipersiapkan untuk nama tokoh potensial 
yang tidak direstui partai asalnya,” tutur 
Umam dalam keterangannya, Sabtu 
(10/9/2022). Ia menduga Pelaksana 
Tugas Ketua Umum PPP Muhammad 
Mardiono sangat mungkin melakukan 
koreksi besar atas keputusan politik 
Suharso. 
Salah satunya terkait kesepakatan-
kesepakatan dalam KIB.
 “Situasi ini menjadi peringatan serius bagi 
rapuhnya soliditas KIB,” kata Umam. 

Salah satu partai yang patut 
mengantisipasi ini adalah Golkar di bawah 
kepemimpinan Airlangga Hartarto,” 
tandasnya.

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
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Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  
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Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745
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Hubungi 
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Call : 215 - 901 - 2264

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
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kendaraan sendiri untuk ke 
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Hub : 267 - 405 - 3137

Anda butuh minyak Kutus-Kutus
asli dari Bali $25 dan Amoxcilin $5
Hub : Cik Nelly or SMS
267 - 536 - 6022 

Weekend helper wanted Sat - Sun
Willing ro pay good.
Contact : Phil 215 - 917 - 4601

Dibutuhkan asisten rumah tangga
bosnya orang Taiwan.Tinggal dalam,
dicari yang bisa masak, bisa bahasa
mandarin. Gaji $120/hari.
Bagi yang berminat 
call : 267 - 255 - 8191

Hiring  for Bubble  Tea Store 
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Call : 267 - 886 - 6806
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Hub : 347 - 761 - 2015

Dicari pekerja untuk 

     Hub : Koko 
( Indo - America )
   201 - 744 - 0438

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

Siap kerja hari Sabtu & Minggu. 
Night time only
Hub : Asen  1 - 267 - 934 - 2094
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di laundry dan bisa live in.
Hub :  856 - 986 - 4792

Room for Rent 
Call :  215 - 971 - 0140 (English)
626 - 927 - 8278 ( Indonesia)
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( $450 ) furniture and utility
include.
Call : 215-901-2264

Coldbeer store in South Philly
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Please call : Kelly 267 - 262 - 1353
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Melayani potong dan mewarnai
rambut untuk pria dan wanita. 
Dengan harga terjangkau .
Call : 215 - 271 - 6899
Juga menyewakan rumah .
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Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199
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Please contact Julia 215 - 463 - 0191
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street dekat Snyder Ave. Ada WIFI
Call : 267 - 243 - 1893

Laundromat attendant wanted.
Call  John : 267 - 608 - 6727
                        267 - 608 - 6726

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

Deli store hiring cashier.
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untuk 1-2 orang. Dekat Pendawa, DU
subway dan jalur bis . 18th dan Morris
Hub : 267 - 241 - 5838

Ada kamar kosong  untuk satu orang
pria tidak merokok.
Lokasi 15xx w Passyunk Ave.
Hub : 215 - 668 - 8777

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

Room for rent and house for rent
Call : 856 - 986 - 6064 ( English )
Sally.

Dibutuhkan 1 laki - laki untuk kerja
di laundry.
Hub : 267 - 266 - 8756

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

Work in Beer Deli. Live free 
and eat free.
Call : 610 - 202 - 9277

Dibutuhkan tukang masak di
restaurant di Bethlehem ( 1,5 jam 
dari Phila). Tidak pengalaman bisa
ditraining. Apartemen dekat dari
restaurant. Kamar sendiri.
Hub : 610 - 867 - 5979
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$1400. 22xx 5 st $1300.
Apt 2213 5 st $700.
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Disewakan kamar baru , AC split,
kasur dan bantal baru.
Di Dorrance street.
Hub : Jillian 215 - 459 - 1847

Dicari anak kos laki-laki /  wanita
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imbas keterbelahan PPP, banyak 
anggota partai itu membantah status 
kepengurusan dirinya karena berbeda 
kubu dengan kepengurusan yang 
terdaftar di KPU. 

 "Jika (anggota partai) yang 
bersangkutan tidak menginginkan 
menjadi anggota partai, bisa 
menyampaikan pengaduan," kata 
Koordinator Divisi Teknis 
Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham 
Holik kepada Kompas.com, Kamis 
(8/9/2022). "(Status keanggotaan 
mereka bisa menjadi) tidak memenuhi 
syarat, apabila yang bersangkutan 
menyampaikan pengaduan, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 140 
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022," 
ungkapnya. 

Eksodus besar-besaran bakal membuat 
jumlah keanggotaan PPP tidak 
memenuhi syarat minimum yang diatur 
Undang-undang Pemilu. 

KPU akan menganggap mereka 
anggota yang memenuhi syarat? Atau 
tidak memenuhi syarat?" kata Titi, Rabu 
(7/9/2022). KPU memungkinkan 
terjadinya eksodus ini penetapan partai 
politik calon peserta Pemilu 2024 
ditetapkan.

Hal ini mengancam keikutsertaan PPP 
di Pemilu 2024, seandainya anggota 
yang mengadu dan mengundurkan diri 
terjadi dalam jumlah besar. 
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pada kans partai tersebut pada Pemilu 
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keras untuk berhadapan dengan ambang 
batas parlemen 4 persen," kata Titi. 

Apalagi, bukan hanya PPP, Golkar juga 
diisukan mengalami gangguan soliditas 
dukungan terhadap ketua umum mereka, 
Airlangga Hartarto. 
“Prediksi KIB akan layu sebelum 
berkembang seolah akhirnya 
terkonfirmasi. 

Bukan hanya soliditas internal yang kini 
dipertaruhkan. 
Soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) 
tempat PPP bernaung di dalamnya 
bersama PAN dan Golkar, dianggap juga 
terancam. Direktur Eksekutif Institute for 
Democracy and Strategic Affairs 
(Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam 
menilai, kudeta internal PPP tak terlepas 
dari kekuatan politik besar yang 
membantu upaya pelengseran Suharso 
karena kepentingannya terhalang. “Besar 
kemungkinan hal ini terkait dengan 
keputusan PPP ikut membentuk sekoci 
politik bernama KIB yang dikabarkan 
dipersiapkan untuk nama tokoh potensial 
yang tidak direstui partai asalnya,” tutur 
Umam dalam keterangannya, Sabtu 
(10/9/2022). Ia menduga Pelaksana 
Tugas Ketua Umum PPP Muhammad 
Mardiono sangat mungkin melakukan 
koreksi besar atas keputusan politik 
Suharso. 
Salah satunya terkait kesepakatan-
kesepakatan dalam KIB.
 “Situasi ini menjadi peringatan serius bagi 
rapuhnya soliditas KIB,” kata Umam. 

Salah satu partai yang patut 
mengantisipasi ini adalah Golkar di bawah 
kepemimpinan Airlangga Hartarto,” 
tandasnya.
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