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Bapak Mangkrak Indonesia

Inggris resmi memiliki perdana menteri 
(PM) baru. Ia adalah Rishi Sunak. 
Penunjukan resminya sebagai PM 
sudah disampaikan Istana Buckingham, 
Selasa kemarin. Foto-foto 
didistribusikan oleh istana menunjukkan 
bagaimana Raja Charles III menjabat 
tangan Sunak saat dia mengangkatnya 
menjadi PM. Selasa (25/10/2022), Rishi 
Sunak resmi menjadi Perdana  Menteri 
Inggris Raya pertama yang berdarah 
Asia, setelah di lantik oleh Rja Charles 
III di istana Buckingham, London. Di 
hari yang sama Raja Charles menerima 
pengunduran diri Liz Truss dan 
meresmikan jabatan Perdana Menteri 
kepada Rishi Sunak. Sunak sendiri 
menggantikan Liz Truss yang mundur 
setelah 45 hari menjabat. Sunak sendiri 

PM termuda Inggris dalam sejarah, setelah 
memenangkan pemilihan Partai 
Konservatif sehari sebelumnya. Rishi 
Sunak menjadi perdana menteri pertama 
Inggris dari keturunan Asia, setelah 
dipastikan memenangi pertempuran 
sebagai pemimpin Partai Konservatif. 
Semua tajuk utama media di India fokus 
pada satu orang: Rishi Sunak. Terpilihnya 
pria berusia 42 tahun tersebut sebagai 
perdana menteri Inggris ketiga tahun ini 
tampaknya telah menyenangkan hati 
banyak orang India. Siapakah Rishi Sunak 
itu ? Sunak lahir pada 12 Mei 1980 di 
Southampton, Inggris. Kedua orang tuanya 
merupakan orang Asia, yang datang dari 
India ke Inggris dari Afrika Timur. Ayahnya 
adalah dokter dan ibunya memiliki toko 
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kimia. Pria berusia 42 tahun ini 
mengenyam pendidikan di sekolah 
swasta sebelum pergi ke Universitas 
Oxford untuk belajar filsafat, politik 
dan ekonomi (PPE), gelar pilihan di 
universitas pilihan untuk elit politik 
Inggris. Ia kemudian meraih gelar 
master di bidang administrasi bisnis 
(MBA) dari Universitas Stanford di 
Amerika Serikat (AS) sebagai 
Fulbright Scholar. Di Stanford, ia 
bertemu calon istrinya, Akshata Murty, 
putri seorang miliarder India. Akshata 
Murty diketahui putri miliuner India 
Narayana Murty, pemilik harta sebesar 
US$ 4,5 miliar atau setara Rp 702 
triliun. Narayana sendiri dikenal 
sebagai "Bill Gates India" karena 
memiliki perusahaan teknologi. 
Setelah menyelesaikan 
pendidikannya, Sunak bekerja untuk 
Goldman Sachs. Setelahnya ia pindah 
ke hedge fund atau pengelola 
investasi global. Sunak dan Murty 
memiliki kekayaan gabungan sebesar 
730 juta poundsterling atau setara 
Rp12,9 triliun pada tahun 2022, 
menjadikan mereka orang terkaya ke-
222 di Inggris menurut Sunday Times 
Rich List. Bersama istrinya, mereka 
memiliki empat rumah yang nilai 
totalnya mencapai 26 juta dollar AS, 
salah satunya sebuah 'penthouse' di 
Santa Monica dengan pemandangan 
laut. Pasangan ini memiliki dua anak 
perempuan. Sunak memasuki 
parlemen pada tahun 2015, mewakili 
daerah pemilihan Richmond di North 
Yorkshire, Inggris utara. Dia memilih 
'Leave' dalam referendum Brexit 2016, 
sebagaimana dilaporkan kantor berita 
Anadolu Agency (AA). Peran 
pemerintahan pertamanya datang di 
bawah Perdana Menteri Theresa May 
saat itu, ketika ia menjadi wakil 
menteri parlemen negara bagian untuk 
pemerintah daerah. Setelah May 
mengundurkan diri, dia mendukung 
tawaran Boris Johnson untuk menjadi 
perdana menteri. Johnson kemudian 
menunjuk Sunak sebagai kepala 
sekretaris Departemen Keuangan, 
yang merupakan orang kedua di 
bawah kanselir bendahara. Pada saat 

itu, Johnson menunjuk Sajid Javid 
sebagai Kanselir, tetapi Javid dengan 
cepat mengundurkan diri setelah bentrok 
dengan penasihat khusus kuat Johnson, 
Dominic Cummings, mengenai masalah 
yang berkaitan dengan kepegawaian. 
Setelah pengunduran diri Javid, nama 
Sunak naik pesat saat ia menjadi Kanselir 
baru pada tahun 2020, yang kemudian 
menjadi politisi paling kuat kedua dalam 
politik Inggris. Hanya beberapa minggu 
setelah posisinya, pandemi Covid-19 
melanda Inggris. Peristiwa ini mengubah 
Sunak menjadi politisi populer pada saat 
itu. Dia merancang dan menerapkan 
program dukungan ekonomi yang luas 
untuk negara yang mencapai ratusan 
miliar pound, mendukung pengusaha dan 
karyawan dengan dana pemerintah yang 
murah hati. Peringkat jajak pendapat 
Sunak dengan publik sangat tinggi. 
Namun popularitasnya menurun saat 
adanya partygate, skandal lusinan pesta 
yang diadakan selama pandemi Covid-19 
di Downing Street dan departemen 
pemerintah pada tahun 2020 dan 2021 
diekspos di pers. Sunak kepergok ikut 
pesta yang digelar eks PM Boris Johnson 
sekitar 2020 lalu ketika pandemi Covid-19 
sedang memuncak dan kebijakan 
lockdown ketat tengah diterapkan di 
Inggris. Saat itu, Sunak merupakan 
Menteri Keuangan. Pesta pejabat 
Downing Street 10 itu pun akhirnya 
terkuak oleh media hingga memicu 
kecaman dan kritikan terhadap 
kepemimpinan Johnson. Sunak akhirnya 
mengakui dirinya turut hadir dalam pesta 
Johnson tersebut. Atas perbuatannya, 
Sunak dikenakan denda 50 pound 
sterling atau senilai Rp900 ribu. Ia segera 
membayar denda tersebut dan meminta 
maaf. "Saya dapat menghargai rasa 
frustrasi orang-orang. Dan saya pikir 
sekarang tugas kita semua di 
pemerintahan dan semua politisi untuk 
memulihkan kepercayaan rakyat," ujar 
Sunak, kala itu, dikutip dari The 
Independent. Citranya semakin luntur 
saat kasus urusan pajak pribadinya dan 
keluarganya, serta saat mendorong pajak 
ke level tertinggi 70 tahun untuk mulai 
membayar kembali tagihan Covid ketika 
krisis parah biaya hidup. Istrinya pernah 

jadi sorotan karena dilaporkan 
menghindari untuk membayar pajak di 
Inggris hingga 35 juta dollar AS atas 
penghasilannya di luar negeri. Akshata 
Murthy sehingga dituduh mengambil 
keuntungan dari pajak asing. Dua hari 
kemudian, istrinya berjanji akan 
membayar pajak untuk seterusnya. 
Pasca mengalami serangkaian 
skandal, termasuk yang terkait mantan 
PM Boris Johnson, Sunak menjadi 
menteri kedua yang mengundurkan diri 
dari pemerintahannya. Ini memberikan 
pukulan mematikan politik kepada 
Johnson dan akhirnya memaksa 
pengumuman pengunduran dirinya. 
Rishi adalah sosok keturunan India 
pertama yang menjadi penguasa 
pemerintahan Inggris. Orang tuanya 
bermigrasi dari Afrika Timur ke Inggris. 
Tentu saja kalangan nasionalis yang 
paling gembira dan menggadang-
gadang Sunak melalui agamanya. 
Rishi Sunak, seorang "Hindu yang 
bangga" adalah PM Inggris yang baru, 
tulis harian berbahasa Inggris terbesar 
di India, Times of India- artikel itu 
menyebutkan kata Hindu sebanyak 
lima kali. Surat kabar India Today 
menambahkan bahwa Sunak 
"mendapat pekerjaan teratas di Inggris 
meskipun beragama Hindu, bukan 
karenanya". Harian lainnya mengungkit 
sejarah penjajahan: "Sunak: Eks-India 
Company siap menguasai Inggris," 
sebut The Telegraph, menyinggung 
perusahaan yang menguasai sebagian 
besar India dengan pasukan tentara 
bayarannya. Dainik Bhaskar, sebuah 
surat kabar berbahasa Hindi, memuat 
tajuk utama: "Hadiah Diwali untuk 
negara, Rishi asal India memerintah 
orang kulit putih". Di mata banyak 
orang India, jabatan baru Sunak sarat 
simbolisme: mereka tampaknya yakin 
bahwa perdana menteri baru Inggris 
akan berdampak baik untuk India. 
Siapa yang paling gembira ? Tentu saja 
masyarakat India diseluruh dunia. 
Perdana Menteri Narendra Modi men-
tweet Sunak. "Selamat kepada Anda 
karena telah menjadi Perdana Menteri 
Inggris, saya berharap dapat bekerja 

sama dalam isu-isu global dan 
menerapkan peta jalan 2030 " kata Modi. 
"Salam Diwali orang India Inggris saat 
kami mengubah ikatan bersejarah kami 
menjadi kemitraan modern." Juga Anand 
Mahindra, ketua Mahindra Group yang 
sangat aktif di media sosial juga 
mentweet,  "Pada saat kemerdekaan 
India pada tahun 1947, Winston Churchill 
mengatakan, "Semua pemimpin India 
memiliki   komitmen kecil tanpa sarana 
yang memadai. Hari ini, di tahun ke-75 
kemerdekaan kita, kita akan menyaksikan 
penobatan seorang pria asal India 
sebagai Perdana Menteri Inggris. hidup 
itu indah,'' ujarnya. Banyak pemimpin 
India di media sosial yang memuji Sunak. 
Aktor Bollywood Amitabh Bachchan pada 
hari Selasa bahkan memuji Rishi Sunak 
karena menjadi perdana menteri Inggris 
pertama yang berasal dari India. Amitabh 
memposting gambar di Instagram, 
dengan judul yang dia tulis, "Jai Bharat.. 
sekarang Inggris memiliki Raja Muda baru 
dari Tanah Air sebagai Perdana Menteri. 
Partai  BJP telah menghubungkan 
penobatan Rishi Sunak sebagai PM 
Inggris dengan kebanggaan India. Juru 
bicara BJP Preeti Gandhi  mentweet " 
Pada Diwali, Rishi Sunak akan membuat 
sejarah sebagai Perdana Menteri Hindu 
pertama di Inggris yang berasal dari India. 
Siapa yang mengira bahwa dadu akan 
berubah hanya dalam 75 tahun. Orang-
orang asal India di seluruh dunia bangga 
dengan Anda. Iya, India  bangga kepada 
Rishi Sunak cukup banyak alasan kita 
kira. Negara yang pernah menjajah negeri 
tersebut kini menempatkan Rishi Sunak 
sebagai PM. Presiden AS Joe Biden pada 
Senin (24/10/2022) menyebutkan bahwa 
pemilihan Rishi Sunak dari Inggris untuk 
menjadi perdana menteri berikutnya 
sebagai "tonggak terobosan". Hal ini 
disampaikannya dalam resepsi untuk 
merayakan Diwali. Diwali, yang dimulai 
pada hari Senin, dikenal sebagai festival 
cahaya Hindu. "Diwali adalah pengingat 
bahwa kita masing-masing memiliki 
kekuatan untuk menghilangkan kegelapan 
dan membawa terang ke dunia," kata 
Biden dalam sambutannya di Gedung 
Putih. Rishi Sunak telah berjanji untuk 
membangun kabinet dengan semua 
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sekitar 2020 lalu ketika pandemi Covid-19 
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lockdown ketat tengah diterapkan di 
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kepemimpinan Johnson. Sunak akhirnya 
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Johnson tersebut. Atas perbuatannya, 
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di India, Times of India- artikel itu 
menyebutkan kata Hindu sebanyak 
lima kali. Surat kabar India Today 
menambahkan bahwa Sunak 
"mendapat pekerjaan teratas di Inggris 
meskipun beragama Hindu, bukan 
karenanya". Harian lainnya mengungkit 
sejarah penjajahan: "Sunak: Eks-India 
Company siap menguasai Inggris," 
sebut The Telegraph, menyinggung 
perusahaan yang menguasai sebagian 
besar India dengan pasukan tentara 
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kemerdekaan kita, kita akan menyaksikan 
penobatan seorang pria asal India 
sebagai Perdana Menteri Inggris. hidup 
itu indah,'' ujarnya. Banyak pemimpin 
India di media sosial yang memuji Sunak. 
Aktor Bollywood Amitabh Bachchan pada 
hari Selasa bahkan memuji Rishi Sunak 
karena menjadi perdana menteri Inggris 
pertama yang berasal dari India. Amitabh 
memposting gambar di Instagram, 
dengan judul yang dia tulis, "Jai Bharat.. 
sekarang Inggris memiliki Raja Muda baru 
dari Tanah Air sebagai Perdana Menteri. 
Partai  BJP telah menghubungkan 
penobatan Rishi Sunak sebagai PM 
Inggris dengan kebanggaan India. Juru 
bicara BJP Preeti Gandhi  mentweet " 
Pada Diwali, Rishi Sunak akan membuat 
sejarah sebagai Perdana Menteri Hindu 
pertama di Inggris yang berasal dari India. 
Siapa yang mengira bahwa dadu akan 
berubah hanya dalam 75 tahun. Orang-
orang asal India di seluruh dunia bangga 
dengan Anda. Iya, India  bangga kepada 
Rishi Sunak cukup banyak alasan kita 
kira. Negara yang pernah menjajah negeri 
tersebut kini menempatkan Rishi Sunak 
sebagai PM. Presiden AS Joe Biden pada 
Senin (24/10/2022) menyebutkan bahwa 
pemilihan Rishi Sunak dari Inggris untuk 
menjadi perdana menteri berikutnya 
sebagai "tonggak terobosan". Hal ini 
disampaikannya dalam resepsi untuk 
merayakan Diwali. Diwali, yang dimulai 
pada hari Senin, dikenal sebagai festival 
cahaya Hindu. "Diwali adalah pengingat 
bahwa kita masing-masing memiliki 
kekuatan untuk menghilangkan kegelapan 
dan membawa terang ke dunia," kata 
Biden dalam sambutannya di Gedung 
Putih. Rishi Sunak telah berjanji untuk 
membangun kabinet dengan semua 
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talenta yang ada. Ini meskipun 
cepatnya kompetisi kepemimpinan 
membuat relatif sedikit yang diberi 
pengarahan tentang calon kabinet 
potensialnya itu. Dilansir dari Guardian, 
timnya mengatakan tidak ada peran 
yang dijanjikan kepada pendukung 
mana pun. Sunak tidak perlu 
menjanjikan posisi kepada siapa pun. 
Rishi Sunak memenangi pertempuran 
sebagai pemimpin Partai Konservatif. 
Penny Mordaunt, saingan terakhir yang 
tersisa setelah Boris Johnson secara 
dramatis menarik diri, gagal 
mengamankan 100 nominasi yang 
diperlukan dari sesama anggota 
parlemen. "Oleh karena itu, Rishi 
Sunak terpilih sebagai pemimpin Partai 
Konservatif," kata backbencher senior 
Graham Brady, saat Mordaunt 
menjanjikan "dukungan penuh" untuk 
Sunak, sebagaimana dilansir AFP pada 
Senin (24/10/2022). Kepastian Rishi 
Sunak sebagai perdana menteri baru 
Inggris datang setelah Johnson 
memutuskan untuk melepas tawaran 
kembali ke politik pada Minggu 
(23/10/2022). Mantan menteri 
keuangan Inggris ini juga secara 
menakjubkan berhasil membalikkan 
keadaan hanya beberapa minggu 
setelah kalah dari Liz Truss untuk 
memimpin Tories yang berkuasa. 
Setelah PM Inggris Liz Truss mundur 
pada Kamis (20/10/2022), kandidat 
penggantinya harus mendapatkan 
dukungan dari setidaknya 100 anggota 
parlemen Konservatif pada 13.00 GMT 
(08.00 WIB) pada Senin (24/10/2022). 
Hanya Sunak yang mencapai ambang 
batas, Brady mengumumkan 
sebagaimana dilansir AFP. Sunak telah 
melewati ambang batas itu pada Jumat 
(21/10/2022) malam, dan 
mengumpulkan hampir 200 nominasi 
publik--lebih dari setengah partai 
parlementer Tory. Mundurnya Johnson 
dari pencalonan, bahkan sebelum dia 
secara resmi mengumumkan 
pencalonannya, membuat anggota 
kabinet Mordaunt menjadi satu-satunya 
pesaing. Namun, dia gagal 
mengumpulkan dukungan yang 
diperlukan, dan secara otomatis 

mengakhiri perlombaan kekuasaan 
partai berkuasa Inggris tersebut. Jika dia 
berhasil mengumpulkan dukungan, 
perlombaan seharusnya akan diputuskan 
oleh sekitar 170.000 anggota partai 
dalam pemungutan suara online, dengan 
hasilnya tidak diumumkan sampai akhir 
minggu. Sebelumnya, Mordaunt 
bersikeras bahwa dia adalah sosok 
terbaik untuk bertarung melawan oposisi 
Partai Buruh, yang dukungannya 
melonjak dalam jajak pendapat. Dalam 
sebuah artikel di Daily Telegraph, dia 
juga menekankan komitmennya pada 
"pajak rendah, ekonomi produktivitas 
tinggi". Namun, Sunak tetap tidak 
menonjolkan diri, dan hanya menulis di 
akun Twitter-nya bahwa negara itu 
menghadapi "krisis ekonomi yang 
mendalam". "Saya ingin memperbaiki 
ekonomi kita, menyatukan partai kita dan 
melayani untuk negara kita," katanya. 
Partai Buruh sudah menuntut untuk 
menyelenggarakan pemilihan umum 
sekarang. "Anggota parlemen Tory akan 
menyerahkan Rishi Sunak kunci No 10 
(Downing Street) tanpa dia mengatakan 
sepatah kata pun tentang bagaimana dia 
akan memerintah," cuit Angela Rayner, 
wakil pemimpin Partai Buruh. Anand 
Menon, profesor politik di King's College 
London, mengatakan penunjukkan Rishi 
Sunak menjadi perdana menteri Inggris 
adalah sebuah tonggak sejarah. 
Kemenangan Sunak datang bersamaan 
dengan dimulainya festival Diwali, lima 
hari perayaan bagi umat Hindu di seluruh 
dunia -- sebuah perayaan kemenangan 
kebaikan atas kejahatan. Saat menjabat 
sebagai menteri pada November 2020, 
Sunak merayakan acara tersebut 
dengan menyalakan lampu minyak di 
tangga depan kediaman resminya di 
Downing Street No.11. Terpilihnya Sunak 
sebagai Perdana Menteri Inggris tidak 
serta merta akan membuat Inggris keluar 
dengan mudah dari keterpurukan yang 
melanda Inggris. Jadi tidak heran ketika 
Sunak terpilih dirinya menyatakan bahwa 
Inggris akan mengalami trubulensi dan 
tantangan ekonomi yang besar dan 
untuk mengatasi hal ini Inggris 
memerlukan stabilitas dan kekompakan 
semua pihak. Pihak Oposisi dari Partai 

Buruh jelas jelas menentang terpilihnya 
Sunak dengan alasan Sunak tidak 
memiliki mandat dari rakyat Inggris 
karena terpilihnya Sunak bukan melalui 
pemilihan umum. Hal ini berarti bahwa 
tantangan eksternal dari pihak oposisi 
akan tetap ada. Saat ini perekonomian 
Inggris memang sedang terpuruk akibat 
dari rangkaian peristiwa yang tidak 
pernah terbayangkan sebelumnya. 
Reputasi Inggris sebagai kekuatan 
ekomoni nomor 5 di dunia kini sudah 
mulai terancam akibat turbulensi yang 
terjadi dalam waktu 5 tahun terakhir ini. 
Situasi yang tidak menguntungkan ini 
disebabkan harga bahan baku dan 
pangan meningkat rata-rata 40% yang 
tentunya membuat rakyat Inggris panik. 
Peningkatan harga kebutuhan pokok 
dan bahan bakar ini menyebabkan 
tingkat inflasi yang dialami Inggris 
merupakan salah satu yang tertinggi 
diantara kelompok negara maju. Semua 
tantangan inilah yang akan dihadapi 
oleh Sunak ke depan yang jika nantinya 
tantangan ini tidak dapat diatasinya 
maka akan menimbulkan krisis politik 
yang lebih dalam lagi. Sebagai 
gambaran bagaimana mantan perdana 
menteri dengan masa jabatan terpendek 
Inggris, Liz Truss tidak berdaya 
mengatasi krisis ekonomi dan politik 
Inggris akibat besarnya masalah yang 
sedang dihadapi oleh Inggris. Sekarang 
Harapan dari 68.557.382 penduduk 
Inggris ada di pundak Perdana Menteri 
keturunan India tersebut. Segala 
kebijakan dalam Berbagai bidang seperti 
Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya, serta 

maka dirinya akan dikenang dan tercatat 
dalam sejarah Inggris sebagai orang 
Inggris non kulit putih yang berhasil 
menyelamatkan Inggris. Sukses Selalu 
Rishi Sunak.

bidang lainnya di Inggris kini berada di 
tangan Pria lulusan Stanford Graduate 
School of Business. Selain itu Inggris 
juga merupakan salah satu pemegang 
hak veto di PBB, untuk itu nantinya Rishi 
Sunak selaku Perdana Menteri Inggris 
segala kebijakan dan komentarnya akan 
di sorot oleh semua negara-negara di 
dunia. Dengan Perdana Menteri yang 
baru, di harapkan juga Kebijakan politik 
Inggris dapat berperan besar untuk 
menjaga ketertiban dan keamanan di 
dunia, apalagi kondisi terkini di negara 
yang sedang berkonflik seperti, Rusia-
Ukraina, Palestina-Israel dan beberapa 
negara yang sedang konflik di belahan 
dunia lainnya. Kisah Rishi Sunak yang 
sukses menjadi perdana Menteri Inggris 
termuda dan pertama kali dari kulit 
berwarna bisa dijadikan motivasi dan 
pembelajaran  oleh imigran keturunan 
yang berada di negara-negara lainnya, 
serta membuktikan bahwa imigran 
keturunan asing mempunyai hak yang 
sama dengan warga pribumi asli 
termasuk megenai posisi jabatan di 
pemerintahan. Tidak ada jalan lain bagi 
Sunak kecuali membuktikan dirinya 
sebagai pemimpin Inggris yang dapat 
membawa Inggris keluar dari turbulensi 
politik dan ekonomi ini. Jika nantinya 
dirinya berhasil menyelesaikan tugasnya 
dengan baik membawa Inggris keluar 
dari keterpurukan,  
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talenta yang ada. Ini meskipun 
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 Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

Untuk pengambilan obat dari Health Center
anda harus kirim foto kartu kuning anda ke
WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.

HUBUNGI : JIMMY
   215 - 275 - 4061

DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5

Dia beralasan, pembahasan secara 
resmi besaran cukai rokok tahun 2023 
belum dilakukan oleh jajarannya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati 
mulai mempelajari rencana kenaikan 
cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai 
rokok untuk tahun 2023. 
Diketahui, pemerintah selalu 
mengumumkan kenaikan tarif cukai 
rokok untuk setiap tahunnya pada bulan 
November.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai (DJBC) Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu) memberikan 
sinyal akan kembali mendongkrak cukai 
hasil tembakau tahun depan. 

Sri Mulyani pun enggan membocorkan 
besaran kenaikan tarif cukai rokok di 
tahun depan. 

"Nanti kita lihat lagi ya, kalau sudah ada 
formalisasinya (CHT)," kata Sri Mulyani 
kepada wartawan di Gedung 
Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, 
Jumat (28/10).

"Nanti kita liat lagi, ya (besaran kenaikan 
cukai rokok). Di level saya belum (ada 
pembahasan)," ucapnya.

Di 2022 ini, DJBC telah menaikkan 
cukai hasil tembakau atau cukai rokok 
rata-rata 12 persen.Sinyal kenaikan 
cukai hasil tembakau tersebut sudah 
mulai terlihat dari target penerimaan 
cukai 2023 sebesar Rp 245,45 triliun 
atau sekitar 10 persen dari total 
penerimaan APBN 2023.Direktur 

Sri Mulyani Pelajari Rencana Kenaikan Cukai Rokok 2023

"Memutuskan tarif pun harus sampai ke 
meja presiden, jadi ini bukan hal yang 
gampang karena menyangkut banyak 
pihak dan juga menyangkut baik itu 
kesehatan, industri pertanian, tenaga 
kerja maupun penerimaan negara," 
ungkapnya.

Dia meyakinkan para petani tembakau 
bahwa hingga saat ini belum ada 
keputusan kenaikan tarif cukai hasil 
tembakau. Sebab, untuk menaikan tarif 
cukai hasil tembakau harus berdasarkan 
persetujuan presiden.
Sementara itu, imbuhnya, faktor penentu 
kenaikan tarif cukai hasil tembakau 
mempertimbangkan pada 
keberlangsungan industri, rantai 
pasokan, dan kesejahteraan para petani 
dan pelaku industri ini, dan kesehatan.

Pertimbangan Kenaikan Cukai Rokok

kita harus hitung benar itu," ujar Nirwala 
di Temanggung, Jawa Tengah, yang 
dikutip pada Sabtu (1/10/2022).

Komunikasi dan Bimbingan Pengguna 
Jasa Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea 
dan Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi 
Heryanto mengatakan, pemerintah 
tengah mempertimbangkan banyak hal 
untuk menaikan cukai hasil tembakau.

Salah satu hal yang menjadi 
pertimbangan adalah kenaikan cukai 
hasil tembakau berpotensi terhadap 
peredaran rokok ilegal. "Kenaikan tarif 
itu ada berkorelasi positif terhadap 
peredaran rokok illegal, 

Johanis Tanak diangkat sebagai wakil 
ketua merangkap anggota pimpinan 

Presiden Joko Widodo menyaksikan 
pengucapan janji Johanis Tanak 
sebagai wakil ketua merangkap 
anggota pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 
sisa masa jabatan tahun 2019-2023. 
Acara tersebut berlangsung di Istana 
Negara, Jakarta, pada Jumat, 28 
Oktober 2022.

Johanis Tanak Dilantik Jadi Wakil Ketua KPK
KPK berdasarkan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 103/P Tahun 
2022 tentang Pengangkatan Pimpinan 
Komisi Pemberantasan Korupsi yang 
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 
Oktober 2022.
“Saya berjanji bahwa saya akan setia 
kepada dan akan mempertahankan serta 
mengamalkan Pancasila sebagai dasar 
negara, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
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keputusan kenaikan tarif cukai hasil 
tembakau. Sebab, untuk menaikan tarif 
cukai hasil tembakau harus berdasarkan 
persetujuan presiden.
Sementara itu, imbuhnya, faktor penentu 
kenaikan tarif cukai hasil tembakau 
mempertimbangkan pada 
keberlangsungan industri, rantai 
pasokan, dan kesejahteraan para petani 
dan pelaku industri ini, dan kesehatan.

Pertimbangan Kenaikan Cukai Rokok

kita harus hitung benar itu," ujar Nirwala 
di Temanggung, Jawa Tengah, yang 
dikutip pada Sabtu (1/10/2022).

Komunikasi dan Bimbingan Pengguna 
Jasa Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea 
dan Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi 
Heryanto mengatakan, pemerintah 
tengah mempertimbangkan banyak hal 
untuk menaikan cukai hasil tembakau.

Salah satu hal yang menjadi 
pertimbangan adalah kenaikan cukai 
hasil tembakau berpotensi terhadap 
peredaran rokok ilegal. "Kenaikan tarif 
itu ada berkorelasi positif terhadap 
peredaran rokok illegal, 

Johanis Tanak diangkat sebagai wakil 
ketua merangkap anggota pimpinan 

Presiden Joko Widodo menyaksikan 
pengucapan janji Johanis Tanak 
sebagai wakil ketua merangkap 
anggota pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 
sisa masa jabatan tahun 2019-2023. 
Acara tersebut berlangsung di Istana 
Negara, Jakarta, pada Jumat, 28 
Oktober 2022.

Johanis Tanak Dilantik Jadi Wakil Ketua KPK
KPK berdasarkan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 103/P Tahun 
2022 tentang Pengangkatan Pimpinan 
Komisi Pemberantasan Korupsi yang 
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 
Oktober 2022.
“Saya berjanji bahwa saya akan setia 
kepada dan akan mempertahankan serta 
mengamalkan Pancasila sebagai dasar 
negara, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 serta 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah Air

Amerika

Tanah Air

Internasional

“Saya berjanji bahwa saya senantiasa 
akan menjalankan tugas dan 
wewenang saya ini dengan sungguh-
sungguh, saksama, objektif, jujur, 
berani, adil, tidak membeda-bedakan 
jabatan, suku, agama, ras, gender, 
dan golongan tertentu dan akan 
melaksanakan kewajiban saya 
dengan sebaik-baiknya, 
serta bertanggung jawab sepenuhnya 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
masyarakat, bangsa, dan negara,” 
lanjutnya.
Dalam keterangannya usai 
pengangkatan, Johanis Tanak 
menegaskan bahwa dirinya akan 
bekerja sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

peraturan perundang-undangan yang 
berlaku bagi Negara Republik 
Indonesia,” ujar Johanis Tanak 
membacakan penggalan janji di 
hadapan Presiden Jokowi.

“Kalau kita mengatakan 

Turut hadir dalam acara tersebut adalah 
Menteri Sekretaris Negara Pratikno, 
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa 
Agung Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal 
Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Firli, pengangkatan tersebut 
menjadikan KPK makin solid dalam 
memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

Tentu 5 pimpinan KPK ini akan 
mengawaki nakhoda kapal untuk 
menyelamatkan Indonesia dari praktik-
praktik korupsi,” ucap Firli.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri 
menyambut baik pengangkatan Johanis 
Tanak sebagai wakil ketua merangkap 
anggota KPK. 

melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku tentunya tidak 
akan melakukan hal-hal yang tidak 
diinginkan,” ujarnya kepada awak media.

“Kita menyampaikan terima kasih kepada 
pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden, 
menyampaikan juga terima kasih kepada 
DPR, yang telah pada akhirnya 5 
pimpinan KPK menjadi lengkap. 

Heboh “Revolusi Toilet” di China

Bukan tanpa alasan, pemerintahan Xi 
dinilai otoriter dan tak sedikit yang 
mengharapkannya untuk segera 
lengser. 

Xi Jinping, presiden China yang juga 
merupakan pemimpin Partai Komunis 
China (PKC) baru saja mencetak 
sejarah. Ia kembali menjadi pemimpin 
partai untuk periode ketiga, dan 
otomatis membuatnya menjadi presiden 
untuk periode ketiga pula. 

Geger anak muda di China ramai-ramai 
melakukan demonstrasi menentang 
kepemimpinan Xi Jinping yang akan 
menjadi presiden negara tersebut 
selama tiga periode. 

Hal ini lantas memicu amarah dan 
kekecewaan sebagian masyarakat 
China. 

Namun, sejumlah pemberitaan protes 

Lantas, apa itu revolusi toilet yang lagi 
heboh di China?

Istilah revolusi toilet pun ramai 
diperbincangkan di media sosial terkait 
protes anak muda tersebut. 

Pengkritik menganggap bilik toilet 
menjadi salah satu tempat terakhir yang 
aman dari pengawasan kamera pengintai 

yang menentang kepemimpinan Xi 
Jinping disensor pemerintah dan 
perbincangannya dihapus dari berbagai 
platform media sosial.
Dilansir dari The Observers France24, 
menyatakan ketidaksetujuan terhadap 
pemerintah,

Dilansir dari CNN Indonesia, 
revolusi toilet dinilai menjadi salah satu 
cara warga untuk terus memperluas 
gerakan penentangan terhadap rezim 
tanpa menjebloskan diri dalam bahaya 
penangkapan.

Hal inilah yang pada akhirnya memicu 
revolusi toilet, yaitu bentuk protes dan 
amarah warga yang disalurkan melalui 
coretan di bilik toilet.

 terutama soal presiden, dapat 
mengakibatkan hukuman penjara. 

Slogan-slogan anti-Xi Jinping pun 
semakin ramai ditulis di dinding dan pintu 
bilik-bilik kamar mandi umum. 

CCTV.

Ia mencoret pintu toilet sekolah 
dengan berbagai slogan anti-
pemerintah, 
seperti "Kebebasan, bukan lockdown", 
"Kehormatan, bukan kebohongan", 
"Reformasi, bukan regresi", hingga 
"Pemilu, bukan kediktatoran."

"Saya merasa kebebasan yang sudah 
lama hilang ketika menggambar itu. 
Di negara dengan kebudayaan 
ekstrem dan sensor politik ini, tak ada 
ekspresi politik diperbolehkan," ujar 
Wu kepada CNN.
Ia kemudian berkata, 
"Saya merasa puas karena untuk 
pertama kalinya dalam hidup saya 
sebagai warga China, saya melakukan 
hal yang benar untuk rakyat."

Tak hanya menulis slogan, Wu juga 
menggambar kepala Winnie the Pooh, 
karakter kartun yang sering disebut 
mirip dengan Xi Jinping. 

Seorang mahasiswa senior di timur 
China, Raven Wu, menjadi bagian dari 
revolusi toilet. 

Sebelum revolusi toilet, China juga 
digegerkan dengan manusia jembatan 
China, sang pemicu gerakan tersebut 
dengan tujuan menolak Xi Jinping. 
Pria yang dijuluki 'Manusia Jembatan' 
itu membentangkan spanduk berisi 
protes terhadap Presiden Xi Jinping di 
jembatan di Beijing.

Kami mau kebebasan. 

Namun kemudian, ia membentangkan 
dua kain putih besar dengan coretan 
berwarna merah.

Kami mau memilih!" demikian tulisan di 
salah satu spanduk tersebut.

 Mereka paham bahwa pemerintah tak 
bisa memasang pemantau di dalam bilik 
toilet. Gerakan ini kemudian begitu cepat 
menjalar ke berbagai daerah.

Aksi Manusia Jembatan tersebut 
memberikan dampak yang sangat besar 
bagi warga China yang hendak 
mengeluarkan unek-unek dan 
amarahnya. 

memakai baju pekerja konstruksi 
berwarna jingga, ia dengan santai 
melenggang di atas jembatan. 

Dilansir dari CNN Indonesia, 

Di satu spanduk lainnya, terpampang 
slogan untuk menolak kebijakan nol-
Covid dan lockdown ketat yang 
diterapkan pemerintah China selama 
pandemi melanda.

Hingga akhirnya, lahirlah revolusi toilet 
yang kini gegerkan Negara Tirai Bambu 
tersebut.

"Berdemonstrasilah di sekolah dan 
tempat kerja. 

Anak-anak muda mulai mencoret pintu di 
bilik toilet dengan slogan anti-
pemerintah.

Gulingkan diktator dan pengkhianat Xi 
Jinping! Kami mau makan.
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dan golongan tertentu dan akan 
melaksanakan kewajiban saya 
dengan sebaik-baiknya, 
serta bertanggung jawab sepenuhnya 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
masyarakat, bangsa, dan negara,” 
lanjutnya.
Dalam keterangannya usai 
pengangkatan, Johanis Tanak 
menegaskan bahwa dirinya akan 
bekerja sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

peraturan perundang-undangan yang 
berlaku bagi Negara Republik 
Indonesia,” ujar Johanis Tanak 
membacakan penggalan janji di 
hadapan Presiden Jokowi.

“Kalau kita mengatakan 

Turut hadir dalam acara tersebut adalah 
Menteri Sekretaris Negara Pratikno, 
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa 
Agung Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal 
Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Firli, pengangkatan tersebut 
menjadikan KPK makin solid dalam 
memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

Tentu 5 pimpinan KPK ini akan 
mengawaki nakhoda kapal untuk 
menyelamatkan Indonesia dari praktik-
praktik korupsi,” ucap Firli.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri 
menyambut baik pengangkatan Johanis 
Tanak sebagai wakil ketua merangkap 
anggota KPK. 

melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku tentunya tidak 
akan melakukan hal-hal yang tidak 
diinginkan,” ujarnya kepada awak media.

“Kita menyampaikan terima kasih kepada 
pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden, 
menyampaikan juga terima kasih kepada 
DPR, yang telah pada akhirnya 5 
pimpinan KPK menjadi lengkap. 

Heboh “Revolusi Toilet” di China

Bukan tanpa alasan, pemerintahan Xi 
dinilai otoriter dan tak sedikit yang 
mengharapkannya untuk segera 
lengser. 

Xi Jinping, presiden China yang juga 
merupakan pemimpin Partai Komunis 
China (PKC) baru saja mencetak 
sejarah. Ia kembali menjadi pemimpin 
partai untuk periode ketiga, dan 
otomatis membuatnya menjadi presiden 
untuk periode ketiga pula. 

Geger anak muda di China ramai-ramai 
melakukan demonstrasi menentang 
kepemimpinan Xi Jinping yang akan 
menjadi presiden negara tersebut 
selama tiga periode. 

Hal ini lantas memicu amarah dan 
kekecewaan sebagian masyarakat 
China. 

Namun, sejumlah pemberitaan protes 

Lantas, apa itu revolusi toilet yang lagi 
heboh di China?

Istilah revolusi toilet pun ramai 
diperbincangkan di media sosial terkait 
protes anak muda tersebut. 

Pengkritik menganggap bilik toilet 
menjadi salah satu tempat terakhir yang 
aman dari pengawasan kamera pengintai 

yang menentang kepemimpinan Xi 
Jinping disensor pemerintah dan 
perbincangannya dihapus dari berbagai 
platform media sosial.
Dilansir dari The Observers France24, 
menyatakan ketidaksetujuan terhadap 
pemerintah,

Dilansir dari CNN Indonesia, 
revolusi toilet dinilai menjadi salah satu 
cara warga untuk terus memperluas 
gerakan penentangan terhadap rezim 
tanpa menjebloskan diri dalam bahaya 
penangkapan.

Hal inilah yang pada akhirnya memicu 
revolusi toilet, yaitu bentuk protes dan 
amarah warga yang disalurkan melalui 
coretan di bilik toilet.

 terutama soal presiden, dapat 
mengakibatkan hukuman penjara. 

Slogan-slogan anti-Xi Jinping pun 
semakin ramai ditulis di dinding dan pintu 
bilik-bilik kamar mandi umum. 
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Ia mencoret pintu toilet sekolah 
dengan berbagai slogan anti-
pemerintah, 
seperti "Kebebasan, bukan lockdown", 
"Kehormatan, bukan kebohongan", 
"Reformasi, bukan regresi", hingga 
"Pemilu, bukan kediktatoran."
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lama hilang ketika menggambar itu. 
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Wu kepada CNN.
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pertama kalinya dalam hidup saya 
sebagai warga China, saya melakukan 
hal yang benar untuk rakyat."

Tak hanya menulis slogan, Wu juga 
menggambar kepala Winnie the Pooh, 
karakter kartun yang sering disebut 
mirip dengan Xi Jinping. 

Seorang mahasiswa senior di timur 
China, Raven Wu, menjadi bagian dari 
revolusi toilet. 

Sebelum revolusi toilet, China juga 
digegerkan dengan manusia jembatan 
China, sang pemicu gerakan tersebut 
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Pria yang dijuluki 'Manusia Jembatan' 
itu membentangkan spanduk berisi 
protes terhadap Presiden Xi Jinping di 
jembatan di Beijing.
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“Dan harapan kami akhir tahun kita 
bisa segera angkat. Yang kita bisa 
segera lakukan adalah mendengarkan 
apa yang sekarang ini masih dirasakan 
masyarakat menjadi hal-hal yang harus 
kami perbaiki dan itu tentunya yang 
terus kami lakukan dan sehingga posisi 
Polri bisa kembali seperti sebelumnya," 
ujar Sigit.

Dan kami adik-adik bapak sangat 
senang, yang tentunya akan 
memperkaya kami dalam melakukan 
langkah-langkah kebijakan baik jangka 
pendek ataupun jangka menengah," 
kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, 
Jumat (28/10).

"Terima kasih pak atas dukungan moril 
pada kami semua. 

Para Purnawirawan Jenderal mantan 
Kapolri tersebut mendatangi Gedung 
Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada 
kemarin hari, Kamis (27/10) kemarin. 
Oktober 2022.

Kepada para seniornya, Kapolri Sigit 
mengungkapkan telah menyiapkan 
strategi-strategi untuk terus membawa 
Korps Bhayangkara menjadi lebih baik 
lagi. Semua langkah itu dilakukan demi 
kecintaan dan kebaikan terhadap 
institusi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
kedatangan tamu istimewa. Adalah 
tujuh mantan Kapolri pada eranya 
masing-masing yang kompak 
memberikan dukungan kepada 
Jenderal Sigit.

Mereka memberikan masukan, 
dukungan dan pokok-pokok pemikiran 
kepada Kapolri dan pejabat utama 
untuk institusi Polri kedepannya.

Menurut Sigit, hal itu dilakukan, dengan 
mendengarkan dan menyerap seluruh 
aspirasi berbagai pihak, demi 
mewujudkan sosok polisi yang 
diharapkan dan dicintai oleh seluruh 
masyarakat.
Dengan tambahan dukungan moril dari 
para jenderal purnawirawan, Kapolri 
Sigit meyakini bisa meraih kepercayaan 
publik kembali di akhir Tahun 2022.

Jenderal Sigit Bertemu Dengan Mantan Kapolri

"Selanjutnya kita menyampaikan para 
purnawirawan Polri, tolong masyarakat 
bisa memberikan support sepenuhnya 
kembali pada Polri untuk menjalankan 
apa yang menjadi arahan Bapak 
Presiden," tutur Bambang.

"Kami pun mengikuti, bahwa perhatian 
yang cukup besar dari pimpinan 
tertinggi Polri yaitu bapak Presiden 

"Tetapi Insya Allah dengan apa yang 
disampaikan Bapak Kapolri (Jenderal 
Listyo Sigit Prabowo) tadi bahwa 
langkah konkret sedang dan dalam 
dilaksanakan oleh Polri di seluruh 
Indonesia. Mulai dari Mabes Polri 
hingga tingkat Polsek," ucap Bambang.

Sementara itu, mantan Kapolri Jenderal 
(Purn) Bambang Hendarso Danuri 
meyakini bahwa kepemimpinan Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu 
meraih lagi tingkat kepercayaan publik 
yang tinggi terhadap institusi Polri.

Sigit menegaskan, akan menyampaikan 
kepada seluruh jajaran Polri, baik 
pejabat utama, Kapolda, Kapolres dan 
Kapolsek, soal adanya dukungan moril 
dari para senior yang masih peduli dan 
mencintai organisasi Polri.
"Seluruh pejabat utama, seluruh 
Kapolda yang tentunya nanti akan kami 
sampaikan dan sampai dengan tingkat 
Polsek bahwa masih ada senior senior 
kami di PP Polri yang sangat peduli dan 
tentunya selalu menjaga institusi Polri," 
ucap Sigit.

Di sisi lain, mantan Kapolri lainnya, 
Jenderal (Purn) Tan Sri Da'i Bachtiar 
menyampaikan, saat bertemu dengan 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan pejabat 
utama Mabes Polri lainnya sudah 
mendapatkan paparan soal langkah 
konkret untuk mengimplementasikan 
arahan dari Presiden Jokowi terhadap 
institusi Polri.

Menurut Bambang, para mantan 
Kapolri, sangat mendukung penuh dan 
siap memberikan masukan kepada 
generasi penerus Korps Bhayangkara 
untuk mengimplementasikan komitmen 
yang dilakukan.

Lebih dalam, Da'i mengungkapkan 
bahwa, para mantan Kapolri pada 
masanya juga telah menyampaikan 
dukungan, pokok pikiran, hingga 
masukan kepada generasi penerus di 
Polri untuk tindaklanjuti instruksi 
Presiden.

harus dijadikan acuan untuk segera 
dijabarkan atau diimplementasikan di 
lapangan. Dan kami sudah mendengar, 
apa yang telah dan akan dilakukan 
oleh Polri sebagai bentuk implementasi 
dari arahan dari bapak Presiden," 
papar Da'i Bachtiar.

"Sehingga apa yang kita diskusikan 
bersama tadi, semoga melengkapi apa 
yang sudah dilakukan oleh Polri saat 
ini. Dan dari pandangan kami melihat, 
Insya Allah apa yang disampaikan oleh 
Bapak Kapolri bahwa pada akhir tahun 
ini, semua dapat diimplementasikan 
atas arahan Presiden," tutup Da'i.

8. Komjen Pol (P) Drs. R. Makbul 
Padmanagara.

5. Jenderal Pol (P) Drs. Soetanto.

3. Jenderal Pol (P) Drs. Chaerudin 
Ismail.

Berikut mantan kapolri yang datang 
memberikan dukungan kepada Jenderal 
Sigit:
1. Jenderal Pol (P) Drs. H. Bambang 
Hendarso Danuri.
2. Jenderal Pol (P) Drs. Roesmanhadi.

4. Jenderal Pol (P) Prof. Dr. Tan Sri Dai 
Bachtiar, A.O.

6. Jenderal Pol (P) Drs. Timur Pradopo.
7. Jenderal Pol (P) Drs. Badrodin Haiti.

9. Komjen Pol (P) Drs. Togar M Sianipar.

12. Irjen Pol (P) Dr. E. Winarto 
Hadiwasito, S.H.

10. Irjen Pol (P) Drs. Soenarko Danu 
Ardanto.
11. Irjen Pol (P) Drs. H. Suedi Husein, 
S.H.

Sebelumnya soal Pulau Pasir ini ramai 
di media sosial diklaim milik Indonesia, 
karena nelayan Indonesia kerap 
mampir ke pulau itu. 

Artinya, wilayah Indonesia merupakan 
bekas wilayah Hindia Belanda. Amrih 
menerangkan, Pulau Pasir sendiri tidak 
pernah menjadi bagian dari Hindia 
Belanda. Alhasil, pulau tersebut tidak 
menjadi bagian dari Indonesia ketika 

Kementerian Luar Negeri RI 
menjelaskan alasan mengapa Pulau 
Pasir atau Ashmore Reef bukan 
merupakan bagian dari wilayah NKRI, 
melainkan milik Australia, pada Kamis 
(27/10).

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian 
Internasional Kemlu RI, Laurentius 
Amrih Jinangkung, menyinggung asas 
uti possidetis juris dalam 
pemaparannya. Prinsip dalam hukum 
internasional tersebut menyatakan, 
batas-batas negara yang baru merdeka 
dari penjajahnya mengikuti batas-batas 
wilayah kolonial lama.

Pulau itu juga hanya berjarak 125 Km 
dari Pulau Rote.

Heboh Saling Klaim Pemilik Pulau Pasir

"Pulau Pasir atau Ashmore Reef tidak 
pernah menjadi bagian dari wilayah 
Hindia Belanda," tegas Amrih saat 
konferensi pers luring Kemlu RI pada 
Kamis (27/10).
"Dengan demikian, ketika Indonesia 
merdeka, Ashmore Reef tidak pernah 
menjadi bagian dari wilayah NKRI," lanjut 
dia.

merebut kemerdekaannya dari Belanda.

"Pulau Pasir atau Ashmore Reef tidak 
masuk dalam wilayah atau dalam peta 
NKRI sejak tahun 1957, tahun 1960 
maupun pada peta-peta yang dibuat 
setelah itu," terang Amrih.

"Dan dalam praktiknya, pemerintah 
Hindia Belanda juga tidak pernah 
memprotes klaim atau kepemilikan Pulau 
Pasir atau Ashmore Reef oleh Inggris," 
papar Amrih.
Hukum yang mengatur legalitas wilayah 
NKRI juga tidak menyatakan kepemilikan 
atas Pulau Pasir. Hal ini tercermin dalam 
Deklarasi Djuanda pada 1957 dan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960. 
Sepanjang sejarah, Indonesia tidak 
pernah mengeklaim pulau itu.
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“Dan harapan kami akhir tahun kita 
bisa segera angkat. Yang kita bisa 
segera lakukan adalah mendengarkan 
apa yang sekarang ini masih dirasakan 
masyarakat menjadi hal-hal yang harus 
kami perbaiki dan itu tentunya yang 
terus kami lakukan dan sehingga posisi 
Polri bisa kembali seperti sebelumnya," 
ujar Sigit.

Dan kami adik-adik bapak sangat 
senang, yang tentunya akan 
memperkaya kami dalam melakukan 
langkah-langkah kebijakan baik jangka 
pendek ataupun jangka menengah," 
kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, 
Jumat (28/10).

"Terima kasih pak atas dukungan moril 
pada kami semua. 

Para Purnawirawan Jenderal mantan 
Kapolri tersebut mendatangi Gedung 
Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada 
kemarin hari, Kamis (27/10) kemarin. 
Oktober 2022.

Kepada para seniornya, Kapolri Sigit 
mengungkapkan telah menyiapkan 
strategi-strategi untuk terus membawa 
Korps Bhayangkara menjadi lebih baik 
lagi. Semua langkah itu dilakukan demi 
kecintaan dan kebaikan terhadap 
institusi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
kedatangan tamu istimewa. Adalah 
tujuh mantan Kapolri pada eranya 
masing-masing yang kompak 
memberikan dukungan kepada 
Jenderal Sigit.

Mereka memberikan masukan, 
dukungan dan pokok-pokok pemikiran 
kepada Kapolri dan pejabat utama 
untuk institusi Polri kedepannya.

Menurut Sigit, hal itu dilakukan, dengan 
mendengarkan dan menyerap seluruh 
aspirasi berbagai pihak, demi 
mewujudkan sosok polisi yang 
diharapkan dan dicintai oleh seluruh 
masyarakat.
Dengan tambahan dukungan moril dari 
para jenderal purnawirawan, Kapolri 
Sigit meyakini bisa meraih kepercayaan 
publik kembali di akhir Tahun 2022.

Jenderal Sigit Bertemu Dengan Mantan Kapolri

"Selanjutnya kita menyampaikan para 
purnawirawan Polri, tolong masyarakat 
bisa memberikan support sepenuhnya 
kembali pada Polri untuk menjalankan 
apa yang menjadi arahan Bapak 
Presiden," tutur Bambang.

"Kami pun mengikuti, bahwa perhatian 
yang cukup besar dari pimpinan 
tertinggi Polri yaitu bapak Presiden 

"Tetapi Insya Allah dengan apa yang 
disampaikan Bapak Kapolri (Jenderal 
Listyo Sigit Prabowo) tadi bahwa 
langkah konkret sedang dan dalam 
dilaksanakan oleh Polri di seluruh 
Indonesia. Mulai dari Mabes Polri 
hingga tingkat Polsek," ucap Bambang.

Sementara itu, mantan Kapolri Jenderal 
(Purn) Bambang Hendarso Danuri 
meyakini bahwa kepemimpinan Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu 
meraih lagi tingkat kepercayaan publik 
yang tinggi terhadap institusi Polri.

Sigit menegaskan, akan menyampaikan 
kepada seluruh jajaran Polri, baik 
pejabat utama, Kapolda, Kapolres dan 
Kapolsek, soal adanya dukungan moril 
dari para senior yang masih peduli dan 
mencintai organisasi Polri.
"Seluruh pejabat utama, seluruh 
Kapolda yang tentunya nanti akan kami 
sampaikan dan sampai dengan tingkat 
Polsek bahwa masih ada senior senior 
kami di PP Polri yang sangat peduli dan 
tentunya selalu menjaga institusi Polri," 
ucap Sigit.

Di sisi lain, mantan Kapolri lainnya, 
Jenderal (Purn) Tan Sri Da'i Bachtiar 
menyampaikan, saat bertemu dengan 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan pejabat 
utama Mabes Polri lainnya sudah 
mendapatkan paparan soal langkah 
konkret untuk mengimplementasikan 
arahan dari Presiden Jokowi terhadap 
institusi Polri.

Menurut Bambang, para mantan 
Kapolri, sangat mendukung penuh dan 
siap memberikan masukan kepada 
generasi penerus Korps Bhayangkara 
untuk mengimplementasikan komitmen 
yang dilakukan.

Lebih dalam, Da'i mengungkapkan 
bahwa, para mantan Kapolri pada 
masanya juga telah menyampaikan 
dukungan, pokok pikiran, hingga 
masukan kepada generasi penerus di 
Polri untuk tindaklanjuti instruksi 
Presiden.

harus dijadikan acuan untuk segera 
dijabarkan atau diimplementasikan di 
lapangan. Dan kami sudah mendengar, 
apa yang telah dan akan dilakukan 
oleh Polri sebagai bentuk implementasi 
dari arahan dari bapak Presiden," 
papar Da'i Bachtiar.

"Sehingga apa yang kita diskusikan 
bersama tadi, semoga melengkapi apa 
yang sudah dilakukan oleh Polri saat 
ini. Dan dari pandangan kami melihat, 
Insya Allah apa yang disampaikan oleh 
Bapak Kapolri bahwa pada akhir tahun 
ini, semua dapat diimplementasikan 
atas arahan Presiden," tutup Da'i.

8. Komjen Pol (P) Drs. R. Makbul 
Padmanagara.

5. Jenderal Pol (P) Drs. Soetanto.

3. Jenderal Pol (P) Drs. Chaerudin 
Ismail.

Berikut mantan kapolri yang datang 
memberikan dukungan kepada Jenderal 
Sigit:
1. Jenderal Pol (P) Drs. H. Bambang 
Hendarso Danuri.
2. Jenderal Pol (P) Drs. Roesmanhadi.

4. Jenderal Pol (P) Prof. Dr. Tan Sri Dai 
Bachtiar, A.O.

6. Jenderal Pol (P) Drs. Timur Pradopo.
7. Jenderal Pol (P) Drs. Badrodin Haiti.

9. Komjen Pol (P) Drs. Togar M Sianipar.

12. Irjen Pol (P) Dr. E. Winarto 
Hadiwasito, S.H.

10. Irjen Pol (P) Drs. Soenarko Danu 
Ardanto.
11. Irjen Pol (P) Drs. H. Suedi Husein, 
S.H.

Sebelumnya soal Pulau Pasir ini ramai 
di media sosial diklaim milik Indonesia, 
karena nelayan Indonesia kerap 
mampir ke pulau itu. 

Artinya, wilayah Indonesia merupakan 
bekas wilayah Hindia Belanda. Amrih 
menerangkan, Pulau Pasir sendiri tidak 
pernah menjadi bagian dari Hindia 
Belanda. Alhasil, pulau tersebut tidak 
menjadi bagian dari Indonesia ketika 

Kementerian Luar Negeri RI 
menjelaskan alasan mengapa Pulau 
Pasir atau Ashmore Reef bukan 
merupakan bagian dari wilayah NKRI, 
melainkan milik Australia, pada Kamis 
(27/10).

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian 
Internasional Kemlu RI, Laurentius 
Amrih Jinangkung, menyinggung asas 
uti possidetis juris dalam 
pemaparannya. Prinsip dalam hukum 
internasional tersebut menyatakan, 
batas-batas negara yang baru merdeka 
dari penjajahnya mengikuti batas-batas 
wilayah kolonial lama.

Pulau itu juga hanya berjarak 125 Km 
dari Pulau Rote.

Heboh Saling Klaim Pemilik Pulau Pasir

"Pulau Pasir atau Ashmore Reef tidak 
pernah menjadi bagian dari wilayah 
Hindia Belanda," tegas Amrih saat 
konferensi pers luring Kemlu RI pada 
Kamis (27/10).
"Dengan demikian, ketika Indonesia 
merdeka, Ashmore Reef tidak pernah 
menjadi bagian dari wilayah NKRI," lanjut 
dia.

merebut kemerdekaannya dari Belanda.

"Pulau Pasir atau Ashmore Reef tidak 
masuk dalam wilayah atau dalam peta 
NKRI sejak tahun 1957, tahun 1960 
maupun pada peta-peta yang dibuat 
setelah itu," terang Amrih.

"Dan dalam praktiknya, pemerintah 
Hindia Belanda juga tidak pernah 
memprotes klaim atau kepemilikan Pulau 
Pasir atau Ashmore Reef oleh Inggris," 
papar Amrih.
Hukum yang mengatur legalitas wilayah 
NKRI juga tidak menyatakan kepemilikan 
atas Pulau Pasir. Hal ini tercermin dalam 
Deklarasi Djuanda pada 1957 dan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960. 
Sepanjang sejarah, Indonesia tidak 
pernah mengeklaim pulau itu.
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"Jadi dalam konteks ini, memang 
Indonesia tidak pernah memiliki atau 
tidak punya klaim terhadap Pulau Pasir 
atau Ashmore Reef," sambungnya.

"Di dalam MoU ini diatur mengenai hak 
nelayan tradisional NTT untuk 
melakukan kegiatan atau 
melaksanakan traditional fishing rights 
di perairan sekitar Ashmore Reef dan 
gugusan pulau-pulau lain di wilayah itu 
yang memang sejak dahulu menjadi 
wilayah di mana nelayan tradisional 
NTT mencari ikan," kata Amrih.

Walau begitu, Indonesia dan Australia 
telah membuat perjanjian untuk 
mengakomodasi kepentingan 
masyarakat di NTT. Kedua belah pihak 
menandatangani nota kesepahaman 
(Mou) untuk menjamin hak nelayan 
tradisional NTT pada 1974.
MoU tersebut disempurnakan kembali 
dengan perjanjian pada 1981 dan 1989. 
Berdasarkan kesepakatan itu, nelayan 
tradisional NTT dapat menangkap ikan 
di perairan sekitar Pulau Pasir maupun 
gugusan pulau-pulau lain di wilayah 
tersebut.

Ashmore Reef dikenal sebagai Pulau 
Pasir oleh orang Indonesia.
 Dilansir Antara, pulau ini terletak di 
antara Laut Timor dan perairan utara 
Australia. 
Secara geografis, Pulau Pasir berada 
lebih dekat ke Pulau Rote di NTT 

"Kalau Australia tidak mau keluar dari 
gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa 
membawa kasus tentang hak masyarakat 
adat kami ke Pengadilan Commonwealth 
Australia di Canberra," ujar Pemegang 
Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Laut 
Timor, Ferdi Tanoni.

Tetapi kalau ada WNI yang ingin 
menggunakan suatu hak yang mungkin 
diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, 
kita belum tahu berdasarkan hukum 
Australia," ungkap Amrih.

"Kawasan tersebut adalah mutlak milik 
masyarakat adat Timor, Rote, dan Alor," 
tambahnya.

Sengketa atas pulau itu mengemuka usai 
protes masyarakat adat Laut Timor. 
Pihaknya mendesak agar Australia keluar 
dari gugusan Pulau Pasir. Mereka 
kemudian mengancam akan 
melayangkan gugatan terhadap 
kepemilikan Australia di sebuah 
pengadilan di Canberra.

Amrih telah menanggapi rencana 
gugatan dari masyarakat adat. Dia 
meminta agar pihak terkait mengecek 
apakah pengadilan yang dimaksud 
mengakomodasi gugatan dari warga 
negara asing.
"Ini di luar isu kedaulatan atau 
kepemilikan karena sudah jelas [Pulau 
Pasir] milik siapa. 

dibandingkan dengan Pulau Broome di 
Australia.

Gerai roti terkenal bernama Paris 
Baguette ramai-ramai diboikot warga 
Korea Selatan. Alasan boikot 
dikarenakan seorang pekerja meninggal 
setelah tubuhnya ditemukan hancur di 
dalam mesin pencampur saus.
Pekerja berumur 23 tahun itu diketahui 
bekerja sendirian pada 14 Oktober lalu. 
Shift malam di salah satu pabrik roti 
Paris Baguette menjadi hari terakhir 
kehidupannya. 

Namun perusahaan dan pabrik seolah-
olah tidak peduli dengan kematian salah 
satu pekerjanya. Bahkan pabrik roti itu 

Jasad pekerja itu pun baru ditemukan 
pagi hari ketika pekerja lain hendak 
memulai shift paginya.

Tanggapan tidak berperasaan dan 
dugaan penyimpangan keamanan oleh 
perusahaan dan pabrik itu memantik 
protes dan boikot di Korea Selatan 
terhadap Paris Baguette dan perusahaan 
induknya, SPC Group.

Di Twitter Korea Selatan, tagar seperti 

 pusat serikat pekerja nasional di Korea 
Selatan, di akun Twitter resmi mereka, 
dikutip dari Vice, Jumat (28/10).

melanjutkan produksi dan pekerja yang 
melihat serta menarik tubuh rekannya 
yang hancur, harus bekerja tepat di 
sebelah lokasi kecelakaan.

“Jangan pernah membeli atau pergi ke 
SPC Group (mereka) pembunuh!,” tulis 
Konfederasi Serikat Buruh Korea,

Paris Baguette Diboikot di Korsel

Untuk mendapatkan kepercayaan 
publik kembali, presiden SPC Group, 
Hwang Jae-bok berjanji akan 
mengeluarkan USD 67 juta atau Rp 
1.03 triliun selama tiga tahun ke depan 
untuk meningkatkan keselamatan 
pekerja.Sebelumnya SPC Group 

Surat permohonan maaf pun dirilis 
kepada publik oleh SPC Group pada 
17 Oktober lalu atau satu hari setelah 
Presiden Korea Selatan, 

SPC Boycott, SPC killer company, dan 
No-buy movement menjadi trending.
Ketua SPC Group, Huh Young In 
secara terbuka mengajukan 
permohonan maaf dan mengatakan 
keputusan untuk meminta karyawan 
bekerja kembali di lokasi kecelakaan 
adalah keputusan salah yang tidak 
dimaafkan.

Yoon Suk-yeol memerintahkan 
penyelidikan atas kematian pekerja itu.

adalah perusahaan konglomerasi 
makanan Korea Selatan pemilik Paris 
Baguette. Perusahaan itu diketahui 
berulang kali mendapat kecaman karena 
lingkungan kerja yang buruk.
Bahkan seminggu sebelum kejadian 
meninggalnya pekerja itu, tangan 
seorang pekerja tersangkut di mesin 
produksi. 
Perusahaan bahkan tidak mengirim 
pekerja itu ke rumah sakit dengan 
alasan dia bukan pekerja penuh waktu.

namun mereka tidak mendapat jaminan 
istirahat makan siang satu jam, liburan 
berbayar tahunan, dan cuti haid.

Kelompok aktivis juga memprotes SPC 
Group pada Mei lalu karena gagal 
memberikan hak-hak dasar pekerja 
perempuan mereka.
Menurut kelompok itu, 80 persen 
pembuat roti Paris Baguette adalah 
perempuan, 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
meluncurkan metaverse atau alam 
semesta dalam konsep virtual yang 
terhubung dengan Ibu Kota Nusantara 
(IKN). Peluncuran itu dilakukan di 
Djakarta Theater, Jakarta.
"Sore hari ini secara resmi saya 
luncurkan Jagat Nusantara,” ujar 
Jokowi di Djakarta Theater, Jakarta, 
Jumat, 28 Oktober 2022.

Ibu kota negara akan pindah dari 
Jakarta ke Penajam Paser Utara, 
Kalimantan Utara. Berbagai 
pembangunan infrastruktur sudah 

Peluncuran itu ditandai dengan 
penekanan tombol oleh Jokowi 
didampingi Kepala Badan Otorita Ibu 
Kota Nusantara (IKN) Bambang 
Susantono dan pendiri Avatara Jagat 
Nusantara Wishnutama Kusubandio.

Pada acara peluncuran itu, muncul 
avatar Presiden Jokowi pada layar yang 
menampilkan video dengan berbagai 
aktivitas di IKN dalam alam virtual.

Dunia virtual Jagatio merupakan 
platform dunia virtual pertama di 
Indonesia yang terhubung dengan kota 
nyata, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN).

Presiden Jokowi Luncurkan Metaverse IKN
dilakukan pemerintah untuk 
mempersiapkan perpindahan tersebut.
Presiden sudah meninjau langsung 
pembangunan infrastruktur di kawasan 
IKN. Bahkan, Presiden menyebut 
sejumlah proyek infrastruktur, seperti 
pembangunan bendungan, 
pengembangan lahan, serta akses jalan, 
sudah berjalan dengan baik.
Presiden menuturkan kemajuan 
pekerjaan secara keseluruhan dapat 
terlihat pada Januari 2023. Kemajuan 
pembangunan pusat perekonomian baru 
juga akan terlihat, sehingga diharapkan 
pembangunan wilayah IKN dapat terus 
berjalan dengan baik.
“Pada Januari nanti, insyaallah bukan 
hanya gedung-gedungnya pemerintah, 
tetapi private sector, sektor swasta, 
investor, PPP (public private partnership) 
sudah pada masuk dan mulai 
(membangun). Ini yang nanti akan 
menggeliatkan IKN betul-betul sebagai 
pusat perekonomian baru dan kita 
harapkan ini terus bergerak," ujar Jokowi 
saat berada di Bendungan Sepaku, 70 
km barat laut Balikpapan, Selasa, 25 
Oktober 2022.
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"Jadi dalam konteks ini, memang 
Indonesia tidak pernah memiliki atau 
tidak punya klaim terhadap Pulau Pasir 
atau Ashmore Reef," sambungnya.

"Di dalam MoU ini diatur mengenai hak 
nelayan tradisional NTT untuk 
melakukan kegiatan atau 
melaksanakan traditional fishing rights 
di perairan sekitar Ashmore Reef dan 
gugusan pulau-pulau lain di wilayah itu 
yang memang sejak dahulu menjadi 
wilayah di mana nelayan tradisional 
NTT mencari ikan," kata Amrih.

Walau begitu, Indonesia dan Australia 
telah membuat perjanjian untuk 
mengakomodasi kepentingan 
masyarakat di NTT. Kedua belah pihak 
menandatangani nota kesepahaman 
(Mou) untuk menjamin hak nelayan 
tradisional NTT pada 1974.
MoU tersebut disempurnakan kembali 
dengan perjanjian pada 1981 dan 1989. 
Berdasarkan kesepakatan itu, nelayan 
tradisional NTT dapat menangkap ikan 
di perairan sekitar Pulau Pasir maupun 
gugusan pulau-pulau lain di wilayah 
tersebut.

Ashmore Reef dikenal sebagai Pulau 
Pasir oleh orang Indonesia.
 Dilansir Antara, pulau ini terletak di 
antara Laut Timor dan perairan utara 
Australia. 
Secara geografis, Pulau Pasir berada 
lebih dekat ke Pulau Rote di NTT 

"Kalau Australia tidak mau keluar dari 
gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa 
membawa kasus tentang hak masyarakat 
adat kami ke Pengadilan Commonwealth 
Australia di Canberra," ujar Pemegang 
Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Laut 
Timor, Ferdi Tanoni.

Tetapi kalau ada WNI yang ingin 
menggunakan suatu hak yang mungkin 
diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, 
kita belum tahu berdasarkan hukum 
Australia," ungkap Amrih.

"Kawasan tersebut adalah mutlak milik 
masyarakat adat Timor, Rote, dan Alor," 
tambahnya.

Sengketa atas pulau itu mengemuka usai 
protes masyarakat adat Laut Timor. 
Pihaknya mendesak agar Australia keluar 
dari gugusan Pulau Pasir. Mereka 
kemudian mengancam akan 
melayangkan gugatan terhadap 
kepemilikan Australia di sebuah 
pengadilan di Canberra.

Amrih telah menanggapi rencana 
gugatan dari masyarakat adat. Dia 
meminta agar pihak terkait mengecek 
apakah pengadilan yang dimaksud 
mengakomodasi gugatan dari warga 
negara asing.
"Ini di luar isu kedaulatan atau 
kepemilikan karena sudah jelas [Pulau 
Pasir] milik siapa. 

dibandingkan dengan Pulau Broome di 
Australia.

Gerai roti terkenal bernama Paris 
Baguette ramai-ramai diboikot warga 
Korea Selatan. Alasan boikot 
dikarenakan seorang pekerja meninggal 
setelah tubuhnya ditemukan hancur di 
dalam mesin pencampur saus.
Pekerja berumur 23 tahun itu diketahui 
bekerja sendirian pada 14 Oktober lalu. 
Shift malam di salah satu pabrik roti 
Paris Baguette menjadi hari terakhir 
kehidupannya. 

Namun perusahaan dan pabrik seolah-
olah tidak peduli dengan kematian salah 
satu pekerjanya. Bahkan pabrik roti itu 

Jasad pekerja itu pun baru ditemukan 
pagi hari ketika pekerja lain hendak 
memulai shift paginya.

Tanggapan tidak berperasaan dan 
dugaan penyimpangan keamanan oleh 
perusahaan dan pabrik itu memantik 
protes dan boikot di Korea Selatan 
terhadap Paris Baguette dan perusahaan 
induknya, SPC Group.

Di Twitter Korea Selatan, tagar seperti 

 pusat serikat pekerja nasional di Korea 
Selatan, di akun Twitter resmi mereka, 
dikutip dari Vice, Jumat (28/10).

melanjutkan produksi dan pekerja yang 
melihat serta menarik tubuh rekannya 
yang hancur, harus bekerja tepat di 
sebelah lokasi kecelakaan.

“Jangan pernah membeli atau pergi ke 
SPC Group (mereka) pembunuh!,” tulis 
Konfederasi Serikat Buruh Korea,

Paris Baguette Diboikot di Korsel

Untuk mendapatkan kepercayaan 
publik kembali, presiden SPC Group, 
Hwang Jae-bok berjanji akan 
mengeluarkan USD 67 juta atau Rp 
1.03 triliun selama tiga tahun ke depan 
untuk meningkatkan keselamatan 
pekerja.Sebelumnya SPC Group 

Surat permohonan maaf pun dirilis 
kepada publik oleh SPC Group pada 
17 Oktober lalu atau satu hari setelah 
Presiden Korea Selatan, 

SPC Boycott, SPC killer company, dan 
No-buy movement menjadi trending.
Ketua SPC Group, Huh Young In 
secara terbuka mengajukan 
permohonan maaf dan mengatakan 
keputusan untuk meminta karyawan 
bekerja kembali di lokasi kecelakaan 
adalah keputusan salah yang tidak 
dimaafkan.

Yoon Suk-yeol memerintahkan 
penyelidikan atas kematian pekerja itu.

adalah perusahaan konglomerasi 
makanan Korea Selatan pemilik Paris 
Baguette. Perusahaan itu diketahui 
berulang kali mendapat kecaman karena 
lingkungan kerja yang buruk.
Bahkan seminggu sebelum kejadian 
meninggalnya pekerja itu, tangan 
seorang pekerja tersangkut di mesin 
produksi. 
Perusahaan bahkan tidak mengirim 
pekerja itu ke rumah sakit dengan 
alasan dia bukan pekerja penuh waktu.

namun mereka tidak mendapat jaminan 
istirahat makan siang satu jam, liburan 
berbayar tahunan, dan cuti haid.

Kelompok aktivis juga memprotes SPC 
Group pada Mei lalu karena gagal 
memberikan hak-hak dasar pekerja 
perempuan mereka.
Menurut kelompok itu, 80 persen 
pembuat roti Paris Baguette adalah 
perempuan, 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
meluncurkan metaverse atau alam 
semesta dalam konsep virtual yang 
terhubung dengan Ibu Kota Nusantara 
(IKN). Peluncuran itu dilakukan di 
Djakarta Theater, Jakarta.
"Sore hari ini secara resmi saya 
luncurkan Jagat Nusantara,” ujar 
Jokowi di Djakarta Theater, Jakarta, 
Jumat, 28 Oktober 2022.

Ibu kota negara akan pindah dari 
Jakarta ke Penajam Paser Utara, 
Kalimantan Utara. Berbagai 
pembangunan infrastruktur sudah 

Peluncuran itu ditandai dengan 
penekanan tombol oleh Jokowi 
didampingi Kepala Badan Otorita Ibu 
Kota Nusantara (IKN) Bambang 
Susantono dan pendiri Avatara Jagat 
Nusantara Wishnutama Kusubandio.

Pada acara peluncuran itu, muncul 
avatar Presiden Jokowi pada layar yang 
menampilkan video dengan berbagai 
aktivitas di IKN dalam alam virtual.

Dunia virtual Jagatio merupakan 
platform dunia virtual pertama di 
Indonesia yang terhubung dengan kota 
nyata, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN).

Presiden Jokowi Luncurkan Metaverse IKN
dilakukan pemerintah untuk 
mempersiapkan perpindahan tersebut.
Presiden sudah meninjau langsung 
pembangunan infrastruktur di kawasan 
IKN. Bahkan, Presiden menyebut 
sejumlah proyek infrastruktur, seperti 
pembangunan bendungan, 
pengembangan lahan, serta akses jalan, 
sudah berjalan dengan baik.
Presiden menuturkan kemajuan 
pekerjaan secara keseluruhan dapat 
terlihat pada Januari 2023. Kemajuan 
pembangunan pusat perekonomian baru 
juga akan terlihat, sehingga diharapkan 
pembangunan wilayah IKN dapat terus 
berjalan dengan baik.
“Pada Januari nanti, insyaallah bukan 
hanya gedung-gedungnya pemerintah, 
tetapi private sector, sektor swasta, 
investor, PPP (public private partnership) 
sudah pada masuk dan mulai 
(membangun). Ini yang nanti akan 
menggeliatkan IKN betul-betul sebagai 
pusat perekonomian baru dan kita 
harapkan ini terus bergerak," ujar Jokowi 
saat berada di Bendungan Sepaku, 70 
km barat laut Balikpapan, Selasa, 25 
Oktober 2022.
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Internasional

Rasa sakit ini bakal membuatmu 
merasa berantakan, sakit di seluruh 
bagian depan kepala, leher, ubun-ubun, 
serta pundak.

bisa jadi ada masalah kesehatan yang 
menyebabkannya muncul. 

berikut sejumlah jenis sakit kepala dan 
apa artinya.

Sakit kepala pada bagian depan 
merupakan jenis paling umum yang 
dialami seseorang. 

Rasa sakit kepala ini juga bisa 
disebabkan oleh terjadinya dehidrasi.
Migrain

Walau begitu, ketika sakit kepala yang 
muncul ini sangat sering, 

Rasa sakit yang terjadi ini bisa sangat 
mengganggu dan menimbulkan rasa 
yang tak nyaman.

Rasa sakit ini sering disebabkan karena 
stres, suara berisik, atau menatap layar 
terlalu lama. 

Terdapat berbagai jenis sakit kepala 
yang bisa dialami oleh seseorang. 
Beragam jenis yang muncul ini 
menjelaskan mengenai kondisi 
kesehatan yang kamu miliki. 

 Sakit kepala merupakan masalah 
kesehatan yang dialami oleh banyak 
orang sehari-hari. 

Hal ini tidak bisa dianggap sepele dan 
perlu konsultasi dengan dokter untuk 
mengatasinya.

Dilansir dari Times of India,

Sakit Kepala di Bagian Depan

Migrain bisa menyebabkan rasa sakit 
yang intens dan hanya terjadi pada 

Masalah sakit kepala ini merupakan 
sebuah hal bisa terjadi kapan pun. 
Teradapat sejumlah penyebab yang 
bisa membuat munculnya rasa sakit 
kepala ini seperti kurangnya tidur atau 
stres.

Mengenal Macam - Macam Sakit Kepala
salah satu bagian kepala. 
Sakit kepala yang terjadi ini bisa dialami 
hingga berhari-hari.
Ketika seseorang mengalami migrai, 
sensitivitasnya terhadap cahaya, suara, 
dan bau bakal meningkat. 

mata berair, serta sensitivitas yang 
ekstrem pada cahaya.

Kondisi ini biasanya terjadi pada waktu 
yang sama setiap hari dan bisa terjadi 
berkali-kali. 

Sakit Kepala Sinusitis

Sakit kepala ini bisa muncul secara 
mendadak dan terjadi selama 15 menit 
hingga 3 jam. 

Ketika mengalami sakit kepala ini, 
keluarnya ingus berwarna hijau atau 
kuning juga mungkin terjadi.
Sakit Kepala Hormonal

Sakit Kepala Sebagian

Pada kondisi ini, seseorang bakal 
mengalami rasa seperti terbakar, 

Fluktuasi hormon akibat menstruasi, pil 

serta dahi yang bakal memburuk ketika 
bergerak. 

Konsumsi alkohol dan merokok yang 
berlebihan juga bisa memicu jenis sakit 
kepala ini.

sakit menusuk, 

pipi, 

Sakit kepala jenis ini biasanya hanya 
terjadi pada satu bagian khusus kepala 
terutama di bagian belakang mata. 

Pada sejumlah kasus, rasa mual dan 
muntah juga bisa terjadi. 

Sakit kepala ini ditandai dengan rasa 
sakit yang kuat di sekitar mata, 

Alergi atau infeksi yang berujung pada 
peradangan sinusitis bisa menyebabkan 
munculnya sakit kepala ini. 

Sakit kepala ini bisa terjadi karena faktor 
keturunan atau disebabkan oleh masalah 
saraf.

Namun hal ini malah dibantah oleh 
Ganjar Pranowo yang langsung 
mengungkapkan kalau kedatangannya 
ke Blora bukan merupakan bentuk 
kampanye.Seperti dilansir ari 
Kompas.com pada Jumat 28 Oktober 
2022, sejumlah warg diketahui meminta 
Ganjar untuk maju sebagai presiden di 
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.

Gubernur Jawa Tengah tersebut bahkan 
didukung langsung oleh salah satu 
warga yang langsung mendukung 
dirinya untuk maju jadi calon presiden.

Dukungan untuk ganjar Pranowo maju 
jadi Capres di Pilpres 2022 sepertinya 
semakin besar, bahkan saat dirinya 
kunjungan kerja ke daerah Blora Jawa 
Tengah.Ganjar Pranowo yang datang 
untuk melihat pembangunan 
infrastruktur di Kabupaten Blora, seperti 
normalisasi sungai hingga 
pembangunan jalan, mendapatkan 
sambutan yang antusias dari warga.

Bahkan, salah satu kakek mengaku 
mendoakan Ganjar bisa menjadi 
Presiden Indonesia berikutnya.

Mendengar perkataan kakek tersebut, 
Ganjar spontan mengingatkan agar 
warga tidak kampanye."Ora kampanye, 
ora kampanye (tidak kampanye, tidak 
kampanye)," ujar Ganjar mengulangi 
ucapannya tersebut.Masyarakat yang 
menyaksikan momen itu pun ikut 
tertawa. Ganjar mendoakan kakek 
tersebut agar selalu sehat.
"Sing penting sehat, tos disik (yang 
penting sehat, tos dulu)," kata Ganjar 
sambil mengajak tos dan menyalami 
kakek tersebut.
Selain itu, Ganjar juga menyempatkan 
waktu untuk menghadiri resepsi 
pernikahan penyanyi Yeni Inka dan 
menikmati hidangan kuliner lontong 
opor.Lalu politikus PDI-P tersebut juga 

"Tadi bilang ke Pak Ganjar, jadi 
presiden. Saya yakin Pak Ganjar jadi 
presiden, mudah-mudahan bisa," kata 
seorang kakek usai berbincang dengan 
Ganjar di Puncak Serut, Kecamatan 
Jiken, Rabu 26 Oktober 2022.

Ganjar : Ora Kampanye, Ora Kampanye

Ganjar Pranowo Puncaki Survei 
Elektabilitas Litbang Kompas

Dilansir dari Kompas pada Kamis 27 
Oktober 2022, potensi keterpilihan Ganjar 
ada di 23,2 persen, diikuti Menteri 
Pertahanan Prabowo Subianto 17,6 
persen, dan selanjutnya mantan Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan 16,5 persen.
Sementara, dalam survei Juni 2022, 
Prabowo di puncak perolehan suara 
dengan 25,3 persen, disusul Ganjar 22 
persen, dan Anies 12,6 persen.

mengunjungi Puncak Serut, yang 
berlokasi di Desa Singonegoro, 
Kecamatan Jiken, untuk menanam pohon 
dan menikmati indahnya pemandangan 
sekitar sambil menyeruput air kelapa 
muda.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas 
Oktober 2022, politikus PDIP itu 
menempati posisi teratas dari sejumlah 
bakal capres yang digadang-gadang akan 
maju di Pilpres 2024.

Survei periodik melalui wawancara tatap 
muka ini diselenggarakan Litbang 
Kompas pada 24 September 2022 hingga 
7 Oktober 2022. Survei sebelumnya sejak 
Oktober 2019.Sebanyak 1.200 responden 
dipilih secara acak melalui metode 
pencuplikan sistematis bertingkat di 34 
provinsi Indonesia.Menggunakan metode 
ini pada tingkat kepercayaan 95 persen 
dengan margin of error lebih kurang 2,8 
persen dalam kondisi penarikan sampel 
acak sederhana.Meskipun demikian, 
kesalahan di luar pemilihan sampel 
dimungkinkan terjadi. 
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Rasa sakit ini bakal membuatmu 
merasa berantakan, sakit di seluruh 
bagian depan kepala, leher, ubun-ubun, 
serta pundak.

bisa jadi ada masalah kesehatan yang 
menyebabkannya muncul. 

berikut sejumlah jenis sakit kepala dan 
apa artinya.

Sakit kepala pada bagian depan 
merupakan jenis paling umum yang 
dialami seseorang. 

Rasa sakit kepala ini juga bisa 
disebabkan oleh terjadinya dehidrasi.
Migrain

Walau begitu, ketika sakit kepala yang 
muncul ini sangat sering, 

Rasa sakit yang terjadi ini bisa sangat 
mengganggu dan menimbulkan rasa 
yang tak nyaman.

Rasa sakit ini sering disebabkan karena 
stres, suara berisik, atau menatap layar 
terlalu lama. 

Terdapat berbagai jenis sakit kepala 
yang bisa dialami oleh seseorang. 
Beragam jenis yang muncul ini 
menjelaskan mengenai kondisi 
kesehatan yang kamu miliki. 

 Sakit kepala merupakan masalah 
kesehatan yang dialami oleh banyak 
orang sehari-hari. 

Hal ini tidak bisa dianggap sepele dan 
perlu konsultasi dengan dokter untuk 
mengatasinya.

Dilansir dari Times of India,

Sakit Kepala di Bagian Depan

Migrain bisa menyebabkan rasa sakit 
yang intens dan hanya terjadi pada 

Masalah sakit kepala ini merupakan 
sebuah hal bisa terjadi kapan pun. 
Teradapat sejumlah penyebab yang 
bisa membuat munculnya rasa sakit 
kepala ini seperti kurangnya tidur atau 
stres.

Mengenal Macam - Macam Sakit Kepala
salah satu bagian kepala. 
Sakit kepala yang terjadi ini bisa dialami 
hingga berhari-hari.
Ketika seseorang mengalami migrai, 
sensitivitasnya terhadap cahaya, suara, 
dan bau bakal meningkat. 

mata berair, serta sensitivitas yang 
ekstrem pada cahaya.

Kondisi ini biasanya terjadi pada waktu 
yang sama setiap hari dan bisa terjadi 
berkali-kali. 

Sakit Kepala Sinusitis

Sakit kepala ini bisa muncul secara 
mendadak dan terjadi selama 15 menit 
hingga 3 jam. 

Ketika mengalami sakit kepala ini, 
keluarnya ingus berwarna hijau atau 
kuning juga mungkin terjadi.
Sakit Kepala Hormonal

Sakit Kepala Sebagian

Pada kondisi ini, seseorang bakal 
mengalami rasa seperti terbakar, 

Fluktuasi hormon akibat menstruasi, pil 

serta dahi yang bakal memburuk ketika 
bergerak. 

Konsumsi alkohol dan merokok yang 
berlebihan juga bisa memicu jenis sakit 
kepala ini.

sakit menusuk, 

pipi, 

Sakit kepala jenis ini biasanya hanya 
terjadi pada satu bagian khusus kepala 
terutama di bagian belakang mata. 

Pada sejumlah kasus, rasa mual dan 
muntah juga bisa terjadi. 

Sakit kepala ini ditandai dengan rasa 
sakit yang kuat di sekitar mata, 

Alergi atau infeksi yang berujung pada 
peradangan sinusitis bisa menyebabkan 
munculnya sakit kepala ini. 

Sakit kepala ini bisa terjadi karena faktor 
keturunan atau disebabkan oleh masalah 
saraf.

Namun hal ini malah dibantah oleh 
Ganjar Pranowo yang langsung 
mengungkapkan kalau kedatangannya 
ke Blora bukan merupakan bentuk 
kampanye.Seperti dilansir ari 
Kompas.com pada Jumat 28 Oktober 
2022, sejumlah warg diketahui meminta 
Ganjar untuk maju sebagai presiden di 
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.

Gubernur Jawa Tengah tersebut bahkan 
didukung langsung oleh salah satu 
warga yang langsung mendukung 
dirinya untuk maju jadi calon presiden.

Dukungan untuk ganjar Pranowo maju 
jadi Capres di Pilpres 2022 sepertinya 
semakin besar, bahkan saat dirinya 
kunjungan kerja ke daerah Blora Jawa 
Tengah.Ganjar Pranowo yang datang 
untuk melihat pembangunan 
infrastruktur di Kabupaten Blora, seperti 
normalisasi sungai hingga 
pembangunan jalan, mendapatkan 
sambutan yang antusias dari warga.

Bahkan, salah satu kakek mengaku 
mendoakan Ganjar bisa menjadi 
Presiden Indonesia berikutnya.

Mendengar perkataan kakek tersebut, 
Ganjar spontan mengingatkan agar 
warga tidak kampanye."Ora kampanye, 
ora kampanye (tidak kampanye, tidak 
kampanye)," ujar Ganjar mengulangi 
ucapannya tersebut.Masyarakat yang 
menyaksikan momen itu pun ikut 
tertawa. Ganjar mendoakan kakek 
tersebut agar selalu sehat.
"Sing penting sehat, tos disik (yang 
penting sehat, tos dulu)," kata Ganjar 
sambil mengajak tos dan menyalami 
kakek tersebut.
Selain itu, Ganjar juga menyempatkan 
waktu untuk menghadiri resepsi 
pernikahan penyanyi Yeni Inka dan 
menikmati hidangan kuliner lontong 
opor.Lalu politikus PDI-P tersebut juga 

"Tadi bilang ke Pak Ganjar, jadi 
presiden. Saya yakin Pak Ganjar jadi 
presiden, mudah-mudahan bisa," kata 
seorang kakek usai berbincang dengan 
Ganjar di Puncak Serut, Kecamatan 
Jiken, Rabu 26 Oktober 2022.

Ganjar : Ora Kampanye, Ora Kampanye

Ganjar Pranowo Puncaki Survei 
Elektabilitas Litbang Kompas

Dilansir dari Kompas pada Kamis 27 
Oktober 2022, potensi keterpilihan Ganjar 
ada di 23,2 persen, diikuti Menteri 
Pertahanan Prabowo Subianto 17,6 
persen, dan selanjutnya mantan Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan 16,5 persen.
Sementara, dalam survei Juni 2022, 
Prabowo di puncak perolehan suara 
dengan 25,3 persen, disusul Ganjar 22 
persen, dan Anies 12,6 persen.

mengunjungi Puncak Serut, yang 
berlokasi di Desa Singonegoro, 
Kecamatan Jiken, untuk menanam pohon 
dan menikmati indahnya pemandangan 
sekitar sambil menyeruput air kelapa 
muda.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas 
Oktober 2022, politikus PDIP itu 
menempati posisi teratas dari sejumlah 
bakal capres yang digadang-gadang akan 
maju di Pilpres 2024.

Survei periodik melalui wawancara tatap 
muka ini diselenggarakan Litbang 
Kompas pada 24 September 2022 hingga 
7 Oktober 2022. Survei sebelumnya sejak 
Oktober 2019.Sebanyak 1.200 responden 
dipilih secara acak melalui metode 
pencuplikan sistematis bertingkat di 34 
provinsi Indonesia.Menggunakan metode 
ini pada tingkat kepercayaan 95 persen 
dengan margin of error lebih kurang 2,8 
persen dalam kondisi penarikan sampel 
acak sederhana.Meskipun demikian, 
kesalahan di luar pemilihan sampel 
dimungkinkan terjadi. 
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Dicari Pekerja
di Pabrik coklat 

30 menit dari Philadelphia 

Claudia : 908 - 510 - 6840

Hub : 
Rudi / Yati : 267 - 728 - 9439

Sakit Kepala Kafein

Kafein bisa berdampak pada aliran 
darah ke dalam otak dan

KB, serta kehamilan merupakan 
penyebab sakit kepala ini. 

Sekitar 60 persen wanita mengalami 
jenis sakit kepala ini.

Seperti namanya, sakit kepala ini 
disebabkan karena konsumsi kafein 
secara berlebihan. 

Rasa sakit ini biasanya muncul 
sebelum, ketika, atau setelah 
menstruasi dan ovulasi. 

Sakit kepala jenis ini sering dialami 
oleh seseorang yang sering mengalami 
migrain. 

konsumsi berlebihan bisa memicu sakit 
kepala ini.

Sakit Kepala Hipertensi

Sebaiknya konsumsi kafein 

Tekanan darah tinggi bisa membuatmu 
juga mengalami sakit kepala berulang. 
Hal ini terjadi ketika tekanan darahmu 
terlalu tinggi. 

dalam jumlah terbatas setiap hari agar 
tidak mengalami rasa sakit ini.

Ketika mengalami sakit kepala ini, 
seseorang mungkin merasakan sakit 
kepala berdenyut pada kedua bagian 
kepala. 

Hal ini merupakan tanda bahaya 
terhadap kesehatan tubuh.

Masalah ini biasanya juga disertai 
dengan perubahan pengelihatan,
 rasa pusing, mimisan, nyeri di dada, 
serta nafas memendek. 

Teh merupakan salah satu minuman 
dengan jenis yang sangat sangat 
beragam. 
Hampir semua kebudayaan di dunia 
memiliki jenis tehnya sendiri.
Perbedaan jenis yang beragam ini bisa 
disebabkan karena jenis tanaman yang 
memang berbeda. 

Terdapat sejumlah manfaat yang bisa 
kamu peroleh dari teh seperti kaya 
antioksidan, 

Hal lain yang menyebabkan perbedaan 
ini adalah kombinasi antara teh dengan 
tanaman lain tertentu yang umum di 
negara tersebut.

Salah satu manfaat lain yang bisa 
diperoleh dari teh ini adalah efeknya 
bagi pencernaan.

Walau sejumlah manfaat pencernaan 
ini bisa kamu peroleh dari

Sejumlah masalah ini bisa sirna 
dengan konsumsi jenis the tertentu.

Dilansir dari Medical Daily, 

Minuman ini memiliki manfaat bisa 
mencegah konstipasi, pencernaan tak 
lancar, serta mag. 

 semua teh, namun terdapat beberapa 
jenis terh tertentu yang paling 
bermanfaat.

menurunkan risiko masalah jantung, 
dan menurunkan berat badan. 

Beberapa Jenis Teh Baik Untuk Pencernaan

Jahe memiliki kandungan gingerols dan 
shogaols yang memiliki efek sangat baik 
bagi perut. 

Penelitian sebelumnya mengungkap 
bahwa fennel mengandung antioksidan 
yang bisa membantu mencegah mag.

Sebuah penelitian yang dilakukan pada 
90 orang dewasa menyebut bahwa 
mengonsumsi teh fennel setiap hari 
selama 28 hari bisa memperlancar buang 
air besar.

Teh Jahe

berikut enam jenis teh dengan manfaat 
luar biasa untuk kesehatan pencernaan.

Tanaman ini juga diketahui bisa 
meningkatkan kondisi perut dan 
melegakan konstipasi. 

Sebuah penelitian mengungkap bahwa 
sekitar 1,5 gram jahe setiap hari bisa 
menurunkan efek mual dan muntah yang 
disebabkan oleh mabuk darat, hamil, dan 
kemoterapi. 
Teh jenis ini juga bisa berguna untuk 
mengatasi kram, kembung, serta masalah 
pencernaan lainnya.
Teh Fennel
Fennel merupakan tanaman yang 
memiliki rasa seperti licorice atau akar 
manis. 

Teh Peppermint
Tanaman ini terbukti efektif untuk 

Teh Akar Marshmallow

senyawa yang dilepaskan selama 
inflamasi.

The jenis ini juga mengandung 
antioksidan yang berhubungan dengan 
rendahnya histamin,

Akar Angelica merupakan tanaman 
yang memiliki rasa seperti seledri. 

Akar marshmallow mengandung 
polysaccharides yang bisa membantu 
produksi lendir dan sel pada saluran 
pencernaan. 

Teh Akar Angelica

mengatasi masalah pencernaan baik 
pada hewan maupun manusia. Minyak 
peppermint juga bisa mengatasi 
masalah perut yang menyebabkan 
kembung dan sakit perut.

Penelitian mengungkap bahwa akar ini 
membantu meningkatkan sel sehat 
dan aliran darah pada saluran 
perncernaan yang bisa mencegah 
masalah pada perut.
Teh Dandelion
Dandelion merupakan salah satu 
tanaman yang bisa ditemui di banyak 
tempat. 
Ekstrak dandelion bisa menimbulkan 
senyawa yang menstimulasi kontraksi 
otot untuk pencernaan dan 
meningkatkan aliran makanan dari perut 
ke usus kecil.
Penelitian mengungkap bahwa 
dandelion bisa mengurangi inflamasi dan 
memproduksi asam lambung yang 
menyehatkan pencernaan.

Sejak itulah profil Benny Tjokrosaputro 
kemudian menjadi sorotan.

Batik Keris sendiri berasal dari 
Sukoharjo, Jawa tengah. 

Ia disebut-sebut memiliki kekayaan 
sekitar Rp 9,38 Triliun. 

Latar Belakang Benny Tjokro

Perusahaan yang telah berdiri sejak 
1946 ini dikenal memiliki produk baju 
dan kerajinan batik dengan kualitas 
tinggi.

Ia pun sangat terkenal di kalangan 
pelaku pasar modal.

Nama belakangnya Tjokrosaputro 
menunjukkan Benny adalah keturunan 
Kasom Tjokrosaputro, pendiri Batik 
Keris.

Kekayaan ini disebutkan berasal dari 
pekerjaan Benny Tjokro sebagai investor 
saham. 

Tahukah kalian bahwa Benny Tjokro 
adalah cucu dari pengusaha batik 
terkenal di Indonesia? 

Bentjok, sebutannya, sempat masuk 
dalam daftar orang terkaya versi Forbes 
dengan urutan ke-43. 

Benny Tjokro atau Benny Tjokrosaputro 
dituntut hukuman pidana mati terkait 
kasus dugaan korupsi pengelolaan dana 
PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia (Asabri). 
Siapa Benny Tjokro sebenarnya?

Selain jabatan itu, Benny Tjokro juga 
sempat menduduki jabatan tinggi di 
berbagai perusahaan, diantaranya:

Bisnis itu kemudian berkembang dan 
terkenal dengan nama Hanson 
Internasional. 

Modalnya dikumpulan dari tabungan 
uang saku kuliah.

Daftar Jabatan dan Karier Benny Tjokro
Sebelum dikenal sebagai pengusaha, 
Benny sudah menjadi seorang investor 
saham. 

Saham pertama yang dibeli Benny Tjokro 
adalah saham Bank Ficonrinvest yang 
mencatatkan saham di Bursa Efek 
Indonesia. 

Benny lahir pada 15 Mei 1969 di 
Surakarta, Jawa Tengah.

Direktur PT Ciptawira Binamandiri (1992)

Sementara itu, Benny adalah anak 
pertama dari pasangan Handoko 
Tjokrosaputro dan Lita Anggraini. 

Namun kemudian Benny diminta 
ayahnya untuk belajar bisnis agar bisa 
melanjutkan bisnis garmen milik 
ayahnya.

Direktur Utama PT Ciptawira Senasatria 

Akan tetapi, perusahaan mengalami 
kesulitan keuangan sehingga harus 
dilakukan restrukturasi. 

Dalam perusahaan ini, Benny menjabat 
sebagai direktur utama perusahaan.

Benny Tjokro Dituntut Hukuman Mati
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Gaji $16, ada overtime

Hub : Claudia Lopez  
     908 - 510 - 6840

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

Internasional

Mulai dari permohonan pengamanan 
oleh panitia kepada polisi pada 
tanggal 12 September 2022. 

Sigit membeberkan kronologi 
terjadinya tragedi tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
mengumumkan pihak bertanggung 
jawab dalam tragedi Kanjuruhan, 
Malang, Jawa Timur. 

6 Orang Tersangka Tragedi AREMA
Direktur PT Duta International Global 
Mandiri (2013)

Direktur PT Grand Mitra Guna Mandiri 
(2013)
Direktur PT Puta Asih Laksana (2013)

Direktur PT Harvest Time (2013)

Direktur PT Graha Interjaya Agung 
(2013)

Direktur PT Sisi Harapan Gemilang 
(2013)

Komisaris Utama PT Rukun Raharja 
Tbk (2002-2008)

Direktur Utama PT Mandiri Mega Jaya 
(2013)

(1993)

Komisaris Utama PT Gelar Karya Raya 
(2007)

yaitu Manly Unitama Finance dan 
Hanson Industri Utama sekarang 
terkenal dengan nama Hanson 
Internasional pernah terjerat sanksi 
Bapepam (OJK) 

Benny pernah terjerat kasus cornering 
atau menggoreng saham Bank Pikko 
yang kini sudah berganti nama menjadi 
Bank J Trust Indoensia. 

Direktur PT Putra Marga Tapa (2013)

Direktur PT Citraindo Nusamaju (2013)

Direktur Utama PT Hanson 
International Tbk (2014-2017)

Direktur PT Bandawibawa Asih (2013)

Direktur PT Taruna Duta Subur (2013)

Direktur PT Junti Mas Lestari (2013)

DirekturPT Bumi Tunggal Persada 
(2013)

Sosok Benny di dunia saham ternyata 
sudah banyak kontroversi. 
Dia disebut biasa dan pandai dalam 
"Menggoreng" harga saham agar 
semakin tinggi.

Selain itu, dua perusahaan 

Direktur Utama PT Armidian Karyatama 
Tbk (2016-2017)
Kontroversi Benny Tjokro

Direktur PT Candra Tribina (2013)

Direktur PT Armidian Karyatama Tbk 
(2013-2016)

Direktur PT Bramind Mitra Utama 
(2013)
Direktur PT Bumi Artamas Sentosa 
(2013)

Kejadian itu terjadi pada tahun 1997.

Direktur PT Majarata Indahtama (2013)

Benny 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi dengan perbuatan secara 
bersama sama dan TPPU," kata Jaksa 
dalam pembacaan tuntutan di PN Tipikor, 
Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

Itulah penjelasan tentang siapa Benny 
Tjokro atau Benny Tjokrosaputro 
sebenarnya. 

Jaksa Penuntut Umum menuntut Benny 
Tjokro dengan hukuman pidana mati atas 
kasus dugaan korupsi Asabri. 
Pembacaan tuntutan ini dilakukan di 
Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022), 

Ia terjebak dalam kasus korupsi besar 
hingga dituntut hukuman mati.

Jaksa KPK menyebut terdakwa Benny 
diancam pidana dalam dakwaan kesatu 
primair pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU 
31 tahun 1999 tentang pemberantasan 
tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 
ayat 1 ke 1 KUHP.

hari ini.
"Menyatakan Benny Tjokrosaputro 

Dituntut Pidana Mati

"Menghukum terdakwa Benny 
Tjokrosaputro dengan pidana mati," 
imbuhnya.

persetujuan dari pemegang saham 
publik.
Benny masih tetap melenggang ke lantai 
bursa. 

karena tidak terbuka terkait informasi 
transaksi perusahaan yang berjalan.

Dia mengendalikan Hanson 
Internasional, Sinergi Megah Internusa, 
dan Bliss Properti Indonesia.Sementara 
keluarga besar Benny menguasai 
sejumlah perusahaan seperti Rimo 
Internasional Lestari. 
Perusahaan itu dimiliki oleh Teddy 
Tjokrosaputro.
Kini Benny kembali membuat kontroversi 
dengan terjerat kasus Jiwasyara. Dia 
disebut telah merugikan negara dalam 
kasus gagal bayar produk JS Saving Plan 
sebesar Rp 12,4 triliun per Desember 
2019.

bermasalah karena penjualan aset 
perusahaan tidak melibatkan 

Manly bermasalah akibat tidak 
melaporkan penggunaan dana 
penawaran saham perdana secara benar. 
Sementara Hanson 

Artis Nikita Mirzani resmi ditahan oleh 
Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang, 
setelah penyidik Reskrim Polresta 
Serang Kota melakukan pelimpahan 
berkas, 
barang bukti dan tersangka atas kasus 
dugaan pencemaran nama baik serta 
pelanggaran UU ITE.

yang membagikan tangkapan layar 
pemberitaan disertai nama dan 

Dito melalui kuasa hukumnya,

Yafet menilai Nikita melakukan 
pencemaran nama baik dengan 
menuduh bahwa Dito banyak ngomong, 
penipu, dan pemberi harapan palsu 
(PHP).

Pada 21 Juli 2022, Nikita dijemput 
paksa polisi saat menunggu mobil di 
lobby Mall Senayan City. 
Nikita dibawa polisi ke Polres Serang 
Kota untuk menjalani pemeriksaan 
kasus pencemaran nama baik yang 
dilaporkan oleh Dito.

Kabid Humas Polda Banten Kombespol 
Shinto Silitonga mengungkapkan, 
penggeledahan terpaksa dilakukan 
lantaran Nikita kerap mangkir dalam 
pemanggilan kepolisian.

Kasus ini bermula dari unggahan 
Instagram story Nikita, 

foto Dito Mahendra yang diduga 
memukul petugas keamanan.

Kepada para senior, namanya Dito 
Mahendra," isi unggahan Nikita.

Isi dari unggahan Nikita itu menjadi 
barang bukti penyidik Sat Reskrim 
Polresta Serang Kota.

 Yafet Rissy kemudian membuat laporan 
polisi pada 16 Mei 2022. 

Sementara Nikita sudah ditetapkan 
sebagai tersangka pada Juni 2022. 
Polisi juga sempat menggeledah 
kediaman Nikita. 

"Penyidik telah beberapa kali 
mengirimkan surat pemanggilan, yakni 
pada Senin, 20 Juni 2022 dan pada 
Jumat, 24 Juni 2022. 

"Abang propam, jangan mau percaya 
sama omongan yang banyak menipu 
atau PHP. 

Perjalanan Kasus Nikita Mirzani

lewat surat resmi yang dilayangkan ke 
Penyidik Satreskrim Polresta Serang 
Kota.

Nikita juga tidak ditahan lantaran alasan 
kemanusiaan,

Hingga akhirnya pada 25 Oktober 2022, 
Kejari menahan Nikita. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serang, 
Freddy D. Simanjuntak menyatakan, 
pertimbangan penahanan Nikita pertama 
adalah alasan objektif yaitu pasal 21 ayat 
4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 
tahun.

NM pergi ke luar negeri untuk 
memeriksakan kesehatannya," kata Kasie 
Humas Polresta Serkot, AKP Iwan 
Sumantri, Kamis (28/7).

"Kemudian alasan subjektif adalah Pasal 
21 ayat 1 KHUP mengatakan bahwa 
supaya terdakwa tidak mengulangi 
perbuatannya terdakwa tidak melarikan 
diri dan terdakwa tidak menghilangkan 
barang bukti," katanya.Freddy 
menuturkan proses penahan sudah 
dipersiapkan terlebih dahulu sehingga 
dapat terlaksana.

Dia hanya diperintah untuk melakukan 
wajib lapor.

Setelah menjalani sejumlah prosedur di 
Kejari Serang didampingi kuasa 
hukumnya, sekitar pukul 18.40 WIB Nikita 
dibawa menuju Rutan serang untuk 
ditahan.

"Pengacara telah bersurat ke penyidik 
bahwa kliennya, 

Diketahui jika di dalam surat tersebut 
dijelaskan bahwa Nikita pergi ke luar 
negeri guna melakukan pemeriksaan 
kesehatan.

 di mana Nikita harus mendampingi anak-
anaknya yang masih kecil. 

Namun, Nikita tidak bisa hadir dan 
meminta pemeriksaan dilakukan pada 
Rabu, 6 Juli 2022," ungkap Shinto.
Meskipun akhirnya ditetapkan sebagai 
tersangka, 
Nikita diketahui melakukan perjalanan ke 
luar negeri. 
Kepergian Nikita pun telah dikonfirmasi 
oleh pengacaranya Fahmi Bachmid, 
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Dia mengendalikan Hanson 
Internasional, Sinergi Megah Internusa, 
dan Bliss Properti Indonesia.Sementara 
keluarga besar Benny menguasai 
sejumlah perusahaan seperti Rimo 
Internasional Lestari. 
Perusahaan itu dimiliki oleh Teddy 
Tjokrosaputro.
Kini Benny kembali membuat kontroversi 
dengan terjerat kasus Jiwasyara. Dia 
disebut telah merugikan negara dalam 
kasus gagal bayar produk JS Saving Plan 
sebesar Rp 12,4 triliun per Desember 
2019.

bermasalah karena penjualan aset 
perusahaan tidak melibatkan 

Manly bermasalah akibat tidak 
melaporkan penggunaan dana 
penawaran saham perdana secara benar. 
Sementara Hanson 

Artis Nikita Mirzani resmi ditahan oleh 
Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang, 
setelah penyidik Reskrim Polresta 
Serang Kota melakukan pelimpahan 
berkas, 
barang bukti dan tersangka atas kasus 
dugaan pencemaran nama baik serta 
pelanggaran UU ITE.

yang membagikan tangkapan layar 
pemberitaan disertai nama dan 

Dito melalui kuasa hukumnya,

Yafet menilai Nikita melakukan 
pencemaran nama baik dengan 
menuduh bahwa Dito banyak ngomong, 
penipu, dan pemberi harapan palsu 
(PHP).

Pada 21 Juli 2022, Nikita dijemput 
paksa polisi saat menunggu mobil di 
lobby Mall Senayan City. 
Nikita dibawa polisi ke Polres Serang 
Kota untuk menjalani pemeriksaan 
kasus pencemaran nama baik yang 
dilaporkan oleh Dito.

Kabid Humas Polda Banten Kombespol 
Shinto Silitonga mengungkapkan, 
penggeledahan terpaksa dilakukan 
lantaran Nikita kerap mangkir dalam 
pemanggilan kepolisian.

Kasus ini bermula dari unggahan 
Instagram story Nikita, 

foto Dito Mahendra yang diduga 
memukul petugas keamanan.

Kepada para senior, namanya Dito 
Mahendra," isi unggahan Nikita.

Isi dari unggahan Nikita itu menjadi 
barang bukti penyidik Sat Reskrim 
Polresta Serang Kota.

 Yafet Rissy kemudian membuat laporan 
polisi pada 16 Mei 2022. 

Sementara Nikita sudah ditetapkan 
sebagai tersangka pada Juni 2022. 
Polisi juga sempat menggeledah 
kediaman Nikita. 

"Penyidik telah beberapa kali 
mengirimkan surat pemanggilan, yakni 
pada Senin, 20 Juni 2022 dan pada 
Jumat, 24 Juni 2022. 

"Abang propam, jangan mau percaya 
sama omongan yang banyak menipu 
atau PHP. 

Perjalanan Kasus Nikita Mirzani

lewat surat resmi yang dilayangkan ke 
Penyidik Satreskrim Polresta Serang 
Kota.

Nikita juga tidak ditahan lantaran alasan 
kemanusiaan,

Hingga akhirnya pada 25 Oktober 2022, 
Kejari menahan Nikita. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serang, 
Freddy D. Simanjuntak menyatakan, 
pertimbangan penahanan Nikita pertama 
adalah alasan objektif yaitu pasal 21 ayat 
4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 
tahun.

NM pergi ke luar negeri untuk 
memeriksakan kesehatannya," kata Kasie 
Humas Polresta Serkot, AKP Iwan 
Sumantri, Kamis (28/7).

"Kemudian alasan subjektif adalah Pasal 
21 ayat 1 KHUP mengatakan bahwa 
supaya terdakwa tidak mengulangi 
perbuatannya terdakwa tidak melarikan 
diri dan terdakwa tidak menghilangkan 
barang bukti," katanya.Freddy 
menuturkan proses penahan sudah 
dipersiapkan terlebih dahulu sehingga 
dapat terlaksana.

Dia hanya diperintah untuk melakukan 
wajib lapor.

Setelah menjalani sejumlah prosedur di 
Kejari Serang didampingi kuasa 
hukumnya, sekitar pukul 18.40 WIB Nikita 
dibawa menuju Rutan serang untuk 
ditahan.

"Pengacara telah bersurat ke penyidik 
bahwa kliennya, 

Diketahui jika di dalam surat tersebut 
dijelaskan bahwa Nikita pergi ke luar 
negeri guna melakukan pemeriksaan 
kesehatan.

 di mana Nikita harus mendampingi anak-
anaknya yang masih kecil. 

Namun, Nikita tidak bisa hadir dan 
meminta pemeriksaan dilakukan pada 
Rabu, 6 Juli 2022," ungkap Shinto.
Meskipun akhirnya ditetapkan sebagai 
tersangka, 
Nikita diketahui melakukan perjalanan ke 
luar negeri. 
Kepergian Nikita pun telah dikonfirmasi 
oleh pengacaranya Fahmi Bachmid, 
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"Kalau alot ya memang kita sudah 
antisipasi kita persiapkan, sehingga 
bisa terlaksana hari ini dilakukan tahap 
dua dan dilakukan penahanan. 

"Setelah tahap dua selanjutnya adalah 
kita mempersiapkan surat dakwaan 
dalam waktu 20 hari untuk segera kita 
limpahkan ke pengadilan negeri 
serang" ujarnya.

 Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Dalam kasus ini, Nikita dikenai Pasal 
27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) 
atau Pasal 36 jo.

Freddy mengatakan tahap selanjutnya 
surat dakwaan akan dilimpahkan ke 
Kejari Serang.

Sempat menolak cuma kita kan 
persuasif aja yah kita kan manusiawi 
juga," terang Freddy.

sembari menunggu pembuatan 
dakwaan sebelum pelimpahan ke 
Pengadilan Negeri Serang.

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE).

Diungkapkan Freddy, penahanan Nikita 
sempat berjalan alot lantaran tersangka 
UU ITE itu enggan dibawa ke Rutan 
Serang. 

Freddy menegaskan bahwa Nikita akan 
ditahan hingga 13 November 2022 di 
Rutan Kelas IIB Serang, 

"Kami persiapkan surat dakwaan selama 
20 hari untuk dilimpahkan ke PN 
Serang," pungkasnya.

Selain itu, ancamannya di atas 5 tahun.

Freddy mengatakan penahanan Nikita 
karena khawatir yang bersangkutan 
akan melarikan diri dan menghilangkan 
barang bukti. 

Namun, setelah pendekatan, Nikita 
akhirnya bisa dibawa ke Rutan Serang.

Teka teki calon Wakil Presiden 
pendamping Anies Baswedan akhirnya 
terungkap. 

Diawali dengan pertemuan elite 
Demokrat, Partai NasDem dan PKS 
pada Sabtu (22/10) lalu. 

Hadir Willy Aditya (NasDem), 

dan Sohibul Iman (PKS), 
sebagai pimpinan rombongan tim kecil 
dari parpol masing-masing.

Ketiga partai ini bakal menamai koalisi 
sebagai koalisi Perubahan. 

Pembahasan alot soal mencari 
cawapres Anies dilakukan bertahap.

Salah satu topik yang dibahas adalah 
kriteria dan sosok calon wakil presiden 
yang akan diduetkan dengan Anies.

Nama Ketua Umum Partai Demokrat 
Agus Harimurti Yudhoyono disebut-
sebut telah disepakati menjadi 
Cawapres Anies. 

Sumber di internal Demokrat 
mengatakan ketiga partai sepakat 
cawapres Anies Baswedan berasal luar 
non parpol. 
Muncul dua calon yakni Ahmad 

Teuku Riefky Harsya (Demokrat), 

Peran King Maker Anies - AHY

mendampingin Anies Rasyid Baswedan," 
ujar Willy.

Rupanya, sebelum tim kecil datang, 
Politikus Demokrat Benny K Harman 
sempat bicara empat mata dengan Anies.

seperti kriteria pasangan bakal calon 
wakil presiden yang cocok 

Pertemuan Koalisi Perubahan berlanjut. 
Giliran di kediaman pribadi Anies 
Baswedan, Selasa (25/10). 

Sumber kami membocorkan, Anies 
mengakui tak mungkin mengambil 
cawapres dari PKS. 

95 Persen Anies-AHY

Karena dinamika politik yang terjadi saat 
ini. 

"Ada beberapa hal penting yang dibahas 
dalam pertemuan tersebut, 

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya 
mengakui, pertemuan Sabtu tersebut 
dalam rangka mencari kriteria cawapres 
untuk Anies Baswedan.

"Nanti saya dianggap terlalu kanan," kata 
Anies kepada Benny ditirukan sumber.

Heryawan (Aher) dari PKS dan Agus 
Harimurti Yudhoyoho (AHY) dari 
Demokrat.

Perwakilan PKS, Wakil Ketua Majelis 
Syuro Sohibul Iman, Ketua DPP Pipin 
Sofian, 
dan Juru Bicara PKS Muhammad 
Kholid. Sementara Anies Baswedan 

"Sudah 95 persen Anies-AHY. Mudah-
mudahan berjalan lancar," sumber ini.

"Saat ini yang sangat mungkin dengan 
teori kemenangan itu adalah AHY," ujar 
Anies lagi kepada Benny ditirukan 
sumber.

Menurut politikus ini lagi, bulan depan 
Koalisi Perubahan berencana 
melakukan deklarasi.

Koalisi ini sepakat bahwa tujuannya 
adalah harus menang di Pemilu 2024. 
Oleh sebab itu dibutuhkan konfigurasi 
yang tepat dalam menentukan 
Cawapres.

Karena itulah, peluang AHY menjadi 
Cawapres Anies kian besar. 

Namun deklarasi itu belum tentu 
langsung mengumumkan capres dan 
cawapres. 
Bisa jadi hanya sekadar koalisi parpol, 
atau koalisi dan capresnya. 
Tapi tak ditutup kemungkinan deklarasi 
sekaligus perkenalkan capres dan 
cawapres.

Benny Harman belum bisa dikonfirmasi 
terkait perbincangannya dengan Anies 
Baswedan kemarin.

Empat Mata Anies-AHY
Di rumah Anies Baswedan, AHY 
menyusul belakangan. 15 Menit 
sebelum acara tersebut bubar.
AHY ikut berembuk. 
Tak cuma itu, bahkan AHY dan Anies 
sempat bicara empat mata. Momen 
tersebut diabadikan di akun Instagram 
keduanya.
Dalam pertemuan dihadiri dari 
NasDem, Ketua DPP Sugeng 
Suparwoto dan Ketua DPP Willy 
Aditya. 
Perwakilan Demokrat, Waketum Benny 
K Harman dan Iftitah. 

Sumber ini membeberkan, dalam 
sejumlah lembaga survei menyatakan 
bahwa Demokrat adalah parpol 
tertinggi di antara NasDem dan PKS. 
Sementara jumlah kursi di DPR 
sekarang, Demokrat lebih banyak 
ketimbang PKS.

Katanya, AHY tidak menyampaikan 
secara langsung keinginan menjadi 
cawapres dari Anies.

Karena masing-masing partai punya 
pandangan terkait cawapres. 

Menurut Willy, kehadiran AHY bukan 
sengaja karena telah ditentukan siapa 
calon wakil presidennya. 

Mas AHY datangnya agak telat sudah 
mau selesai, 15 menit terakhir Mas AHY 
datang," jelas Willy.

AHY mengatakan banyak persamaan 
pemikiran antara dirinya dengan Anies 
yang terungkap dalam diskusi empat 
mata tersebut. 

Dalam pertemuan memang berlangsung 
alot dan dinamis. 

dan alot karena NasDem menyerahkan 
pada Capres dan PKS mengusulkan 
Ahmad Heryawan dan Partai Demokrat 
menawarkan AHY," jelas Willy.

Keduanya sepakat saling melengkapi 
untuk mengutamakan kepentingan rakyat.

Utamakan rakyat. 

Utamanya titik temu dalam nilai nilai dan 
prinsip prinsip dasar yang kami anut, 
people first. 

Caranya mungkin bisa berbeda, tapi 
misinya sama. Justru ini akan saling 
melengkapi dan mengisi,” ujarnya.

Sebelum 'deal' urusan koalisi dan duet 
Anies-AHY, para tokoh senior politik lebih 
dulu bertemu. 

Publik lantas menyebut ketiga tokoh 
tersebut dengan sebutan king maker. 
Sebab, ketiganya disebut-sebut berperan 

Mereka adalah Ketua Umum NasDem 
Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai 
Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY), mantan Wakil Presiden Jusuf 
Kalla.

"Pembahasan terjadi secara dinamis 
menyerahkan sepenuhnya kepada Anies.

turut ditemani Sudirman Said.

Pertemuan King Maker

Demokrat tetap ingin mengusung AHY, 
PKS mengusulkan Ahmad Heryawan, 
sementara NasDem 

“Banyak titik temu dan kesamaan cara 
pandang di antara kami, dalam melihat 
persoalan dan solusi solusi yang bisa 
dilakukan. 

“Ya Demokrat Pak Benny K Harman yang 
menyampaikan, 
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"Kalau alot ya memang kita sudah 
antisipasi kita persiapkan, sehingga 
bisa terlaksana hari ini dilakukan tahap 
dua dan dilakukan penahanan. 

"Setelah tahap dua selanjutnya adalah 
kita mempersiapkan surat dakwaan 
dalam waktu 20 hari untuk segera kita 
limpahkan ke pengadilan negeri 
serang" ujarnya.

 Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Dalam kasus ini, Nikita dikenai Pasal 
27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) 
atau Pasal 36 jo.

Freddy mengatakan tahap selanjutnya 
surat dakwaan akan dilimpahkan ke 
Kejari Serang.

Sempat menolak cuma kita kan 
persuasif aja yah kita kan manusiawi 
juga," terang Freddy.

sembari menunggu pembuatan 
dakwaan sebelum pelimpahan ke 
Pengadilan Negeri Serang.

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE).

Diungkapkan Freddy, penahanan Nikita 
sempat berjalan alot lantaran tersangka 
UU ITE itu enggan dibawa ke Rutan 
Serang. 

Freddy menegaskan bahwa Nikita akan 
ditahan hingga 13 November 2022 di 
Rutan Kelas IIB Serang, 

"Kami persiapkan surat dakwaan selama 
20 hari untuk dilimpahkan ke PN 
Serang," pungkasnya.

Selain itu, ancamannya di atas 5 tahun.

Freddy mengatakan penahanan Nikita 
karena khawatir yang bersangkutan 
akan melarikan diri dan menghilangkan 
barang bukti. 

Namun, setelah pendekatan, Nikita 
akhirnya bisa dibawa ke Rutan Serang.

Teka teki calon Wakil Presiden 
pendamping Anies Baswedan akhirnya 
terungkap. 

Diawali dengan pertemuan elite 
Demokrat, Partai NasDem dan PKS 
pada Sabtu (22/10) lalu. 

Hadir Willy Aditya (NasDem), 

dan Sohibul Iman (PKS), 
sebagai pimpinan rombongan tim kecil 
dari parpol masing-masing.

Ketiga partai ini bakal menamai koalisi 
sebagai koalisi Perubahan. 

Pembahasan alot soal mencari 
cawapres Anies dilakukan bertahap.

Salah satu topik yang dibahas adalah 
kriteria dan sosok calon wakil presiden 
yang akan diduetkan dengan Anies.

Nama Ketua Umum Partai Demokrat 
Agus Harimurti Yudhoyono disebut-
sebut telah disepakati menjadi 
Cawapres Anies. 

Sumber di internal Demokrat 
mengatakan ketiga partai sepakat 
cawapres Anies Baswedan berasal luar 
non parpol. 
Muncul dua calon yakni Ahmad 

Teuku Riefky Harsya (Demokrat), 

Peran King Maker Anies - AHY

mendampingin Anies Rasyid Baswedan," 
ujar Willy.

Rupanya, sebelum tim kecil datang, 
Politikus Demokrat Benny K Harman 
sempat bicara empat mata dengan Anies.

seperti kriteria pasangan bakal calon 
wakil presiden yang cocok 

Pertemuan Koalisi Perubahan berlanjut. 
Giliran di kediaman pribadi Anies 
Baswedan, Selasa (25/10). 

Sumber kami membocorkan, Anies 
mengakui tak mungkin mengambil 
cawapres dari PKS. 

95 Persen Anies-AHY

Karena dinamika politik yang terjadi saat 
ini. 

"Ada beberapa hal penting yang dibahas 
dalam pertemuan tersebut, 

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya 
mengakui, pertemuan Sabtu tersebut 
dalam rangka mencari kriteria cawapres 
untuk Anies Baswedan.

"Nanti saya dianggap terlalu kanan," kata 
Anies kepada Benny ditirukan sumber.

Heryawan (Aher) dari PKS dan Agus 
Harimurti Yudhoyoho (AHY) dari 
Demokrat.

Perwakilan PKS, Wakil Ketua Majelis 
Syuro Sohibul Iman, Ketua DPP Pipin 
Sofian, 
dan Juru Bicara PKS Muhammad 
Kholid. Sementara Anies Baswedan 

"Sudah 95 persen Anies-AHY. Mudah-
mudahan berjalan lancar," sumber ini.

"Saat ini yang sangat mungkin dengan 
teori kemenangan itu adalah AHY," ujar 
Anies lagi kepada Benny ditirukan 
sumber.

Menurut politikus ini lagi, bulan depan 
Koalisi Perubahan berencana 
melakukan deklarasi.

Koalisi ini sepakat bahwa tujuannya 
adalah harus menang di Pemilu 2024. 
Oleh sebab itu dibutuhkan konfigurasi 
yang tepat dalam menentukan 
Cawapres.

Karena itulah, peluang AHY menjadi 
Cawapres Anies kian besar. 

Namun deklarasi itu belum tentu 
langsung mengumumkan capres dan 
cawapres. 
Bisa jadi hanya sekadar koalisi parpol, 
atau koalisi dan capresnya. 
Tapi tak ditutup kemungkinan deklarasi 
sekaligus perkenalkan capres dan 
cawapres.

Benny Harman belum bisa dikonfirmasi 
terkait perbincangannya dengan Anies 
Baswedan kemarin.

Empat Mata Anies-AHY
Di rumah Anies Baswedan, AHY 
menyusul belakangan. 15 Menit 
sebelum acara tersebut bubar.
AHY ikut berembuk. 
Tak cuma itu, bahkan AHY dan Anies 
sempat bicara empat mata. Momen 
tersebut diabadikan di akun Instagram 
keduanya.
Dalam pertemuan dihadiri dari 
NasDem, Ketua DPP Sugeng 
Suparwoto dan Ketua DPP Willy 
Aditya. 
Perwakilan Demokrat, Waketum Benny 
K Harman dan Iftitah. 

Sumber ini membeberkan, dalam 
sejumlah lembaga survei menyatakan 
bahwa Demokrat adalah parpol 
tertinggi di antara NasDem dan PKS. 
Sementara jumlah kursi di DPR 
sekarang, Demokrat lebih banyak 
ketimbang PKS.

Katanya, AHY tidak menyampaikan 
secara langsung keinginan menjadi 
cawapres dari Anies.

Karena masing-masing partai punya 
pandangan terkait cawapres. 

Menurut Willy, kehadiran AHY bukan 
sengaja karena telah ditentukan siapa 
calon wakil presidennya. 

Mas AHY datangnya agak telat sudah 
mau selesai, 15 menit terakhir Mas AHY 
datang," jelas Willy.

AHY mengatakan banyak persamaan 
pemikiran antara dirinya dengan Anies 
yang terungkap dalam diskusi empat 
mata tersebut. 

Dalam pertemuan memang berlangsung 
alot dan dinamis. 

dan alot karena NasDem menyerahkan 
pada Capres dan PKS mengusulkan 
Ahmad Heryawan dan Partai Demokrat 
menawarkan AHY," jelas Willy.

Keduanya sepakat saling melengkapi 
untuk mengutamakan kepentingan rakyat.

Utamakan rakyat. 

Utamanya titik temu dalam nilai nilai dan 
prinsip prinsip dasar yang kami anut, 
people first. 

Caranya mungkin bisa berbeda, tapi 
misinya sama. Justru ini akan saling 
melengkapi dan mengisi,” ujarnya.

Sebelum 'deal' urusan koalisi dan duet 
Anies-AHY, para tokoh senior politik lebih 
dulu bertemu. 

Publik lantas menyebut ketiga tokoh 
tersebut dengan sebutan king maker. 
Sebab, ketiganya disebut-sebut berperan 

Mereka adalah Ketua Umum NasDem 
Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai 
Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY), mantan Wakil Presiden Jusuf 
Kalla.

"Pembahasan terjadi secara dinamis 
menyerahkan sepenuhnya kepada Anies.

turut ditemani Sudirman Said.

Pertemuan King Maker

Demokrat tetap ingin mengusung AHY, 
PKS mengusulkan Ahmad Heryawan, 
sementara NasDem 

“Banyak titik temu dan kesamaan cara 
pandang di antara kami, dalam melihat 
persoalan dan solusi solusi yang bisa 
dilakukan. 

“Ya Demokrat Pak Benny K Harman yang 
menyampaikan, 
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tidak menepis bila SBY dan Paloh juga 
membahas upaya menyukseskan 
Pileg, 
Pilpres dan Pilkada Serentak 2024.

Pilpres 2004 hingga soal Pemilu 2024.

besar atas terbentuknya Koalisi 
Perubahan dan pasangan Anies-AHY.

Pertemuan king maker diawali saat 
SBY bertandang ke markas NasDem 
bertemu Surya Paloh. 
Keduanya banyak bernostalgia soal 
kebersamaan mereka pada 

Mereka tercatat telah bertemu 
beberapa kali. 

Sekretaris Jenderal Partai NasDem 
Johnny G. Plate mengatakan 
pertemuan tersebut berlangsung 
hangat, diselingi guyon, 
dan banyak membahas hal-hal 
personal. Johnny 

King maker adalah istilah bagi orang-
orang yang memiliki pengaruh besar 
dalam suksesi kepemimpinan.

dan selama Pilpres 2004 yang lalu, 
dengan berbagai pengalaman menarik 
namun berhasil dan sukses," ujar 
Plate dalam keterangannya 6 Juni lalu.

"Ini pertemuan dua sahabat lama bang 
Surya Paloh dan Pak SBY 

SBY bertemu dengan JK di Cikeas, 
Bogor pada 23 Juni 2022. 

yang sebetulnya bersifat sangat privat. 
Banyak guyonan sebagai manifestasi 
kedekatan personal seperti 
kebersamaan pra 

Selanjutnya, 

Di tempat berbeda, putra SBY, AHY 
tengah melakukan pertemuan dengan 
Ketum NasDem Surya Paloh di 
Gondangdia, Jakarta untuk melakukan 
penjajakan koalisi.

Partai Demokrat Kamhar Lakumani, 
Minggu (18/9) lalu.

Foto itu diunggah Deputi Badan 
Pemenangan Pemilu (Bappilu) 

AHY dan Anies terlihat berfoto bersama 
dalam sebuah acara. 

Selanjutnya, mereka kembali duduk satu 
meja dalam acara pernikahan putri Ketua 
Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) Salim Segaf Aljufri di Balai 
Sudirman, Jakarta, Minggu (16/10).

Ali mengakui Surya Paloh, Jusuf Kalla, 
Ahmad Syaikhu, AHY dan Anies 
membicarakan masalah politik dalam 
pertemuan tersebut. 

Pertemuan berlangsung di kawasan 
Jakarta.

Kedua tokoh tersebut saling bertukar 
pikiran soal masalah bangsa dan politik 
terkini.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem 
Ahmad Ali mengatakan pertemuan tokoh-
tokoh politik itu terjadi di pernikahan anak 
kader NasDem. 

Selang 2,5 bulan, Surya Paloh, Jusuf 
Kalla, Ahmad Syaikhu, 

Meskipun, kata dia, pembicaraan tidak 
menyangkut persoalan serius.
 Ali juga menampik bila mereka 
membahas rencana koalisi NasDem, 
Demokrat dan PKS.

Pertemuan para Menteri Luar Negeri 
anggota ASEAN 

"Kami bicara bagaimana Myanmar 
kembali ke jalan demokrasi, 
supaya pihak-pihak di Myanmar 
menyelesaikan masalah politik di antara 
mereka," kata Sidharto saat jumpa pers 
di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 
Kamis, 27 Oktober 2022, ketika 
menyinggung soal pertemuan Menteri 
Luar Negeri anggota ASEAN.

Direktur Kerja Sama ASEAN 
Kementerian Luar Negeri RI Sidharto R. 
Suryodiporo memastikan mendepak 
Myanmar sebagai anggota ASEAN tidak 
pernah menjadi pertimbangan. 
Myanmar akan tetap terlibat dalam 
memutuskan arahnya ke depan.

diselenggarakan di gedung Sekretariat 
ASEAN, Jakarta. Mereka mendiskusikan 
mandeknya 5 Point of Consensus (5PC) 
dalam penyelesaian krisis di Myanmar.

Sidharto mengatakan, rencana 
Indonesia untuk presidensi ASEAN akan 
disampaikan nanti pada waktunya. 
"Sekarang kita serahakan Kamboja dan 
Menteri Luar Negeri Kamboja sebagai 
special enovy," katanya.

Sejumlah pihak menilai 5PC itu tidak 
berjalan dengan baik. 

Junta militer Myanmar sebelumnya 
diberikan opsi oleh para pemimpin di 
ASEAN untuk menyelesaikan krisis 
paska-kudeta di negaranya melalui 5PC. 
Kesepakatan 5PC dibuat pada April 
2021, 
yang terdiri dari lima poin yakni dialog 
konstruktif, penghentian kekerasan, 
mediasi antara berbagai pihak, 
pemberian bantuan kemanusiaan, dan 
pengiriman delegasi ASEAN ke 
Myanmar.

Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN 
pada 2023.

Nantinya butir dari perundingan ini akan 
menjadi rekomendasi tindak lanjut 
implementasi 5PC yang akan diputuskan 
dalam KTT ASEAN pada pertengahan 
November 2022. 

Sekitar 457 kelompok dan organisasi 

ASEAN Tak Pernah Ingin Mendepak Myanmar

menyampaikan data-data mengenai 
meningkatnya tindak kekerasan yang 
terjadi sejak terjadinya kudeta sampai saat 
ini. 

Serangan yang dimaksud Retno adalah 
serangan jet tempur pada Minggu malam, 
23 Oktober 2022, 

KIA telah berjuang mati-matian selama 
enam dekade untuk mendapatkan 
otonomi yang lebih besar bagi warga 
Kachin. 

Reuters merujuk laporan BBC Burma 
menjelaskan kejadian pada Minggu 
malam itu berlangsung di wilayah A Nang 
Pa di kotapraja Hpakant dan menewaskan 
sedikitnya 50 orang. 

Serangan udara terbaru di konser musik 
kemarin memicu reaksi dari PBB hingga 

Sebagai gantinya, 

Pihaknya telah menyuarakan dukungan 
untuk oposisi Myanmar terhadap 
kekuasaan militer.

Sementara situs berita Irrawaddy 
menyebutkan jumlah korban tewas sekitar 
100 orang.

di negara bagian utara Kachin yang 
menewaskan warga sipil, penyanyi lokal, 
dan perwira Tentara Kemerdekaan Kachin 
(KIA). 

ASEAN disarankan bekerja sama dengan 
para pemimpin sipil dan pemerintah 
bayangan yang tergabung dalam National 
Unity Government (NUG), yang mayoritas 
loyalis Aung San Suu Kyi.

Media lokal mengutip keterangan para 
saksi mata mewartakan, ada tiga pesawat 
yang melakukan serangan itu.

Retno secara khusus menyebut serangan 
yang dilakukan junta militer Myanmar 
terhadap konser musik di negara bagian 
Kachin tidak dapat diterima dan harus 
dikecam.

masyarakat sipil Myanmar menyerukan 
dalam sebuah surat terbuka untuk para 
pemimpin ASEAN agar membatalkan saja 
konsensus 5PC tersebut. 

Selain membahas 5PC, Menteri Luar 
Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, 
Indonesia di pertemuan para Menteri Luar 
Negeri anggota ASEAN 
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tidak menepis bila SBY dan Paloh juga 
membahas upaya menyukseskan 
Pileg, 
Pilpres dan Pilkada Serentak 2024.

Pilpres 2004 hingga soal Pemilu 2024.

besar atas terbentuknya Koalisi 
Perubahan dan pasangan Anies-AHY.

Pertemuan king maker diawali saat 
SBY bertandang ke markas NasDem 
bertemu Surya Paloh. 
Keduanya banyak bernostalgia soal 
kebersamaan mereka pada 

Mereka tercatat telah bertemu 
beberapa kali. 

Sekretaris Jenderal Partai NasDem 
Johnny G. Plate mengatakan 
pertemuan tersebut berlangsung 
hangat, diselingi guyon, 
dan banyak membahas hal-hal 
personal. Johnny 

King maker adalah istilah bagi orang-
orang yang memiliki pengaruh besar 
dalam suksesi kepemimpinan.

dan selama Pilpres 2004 yang lalu, 
dengan berbagai pengalaman menarik 
namun berhasil dan sukses," ujar 
Plate dalam keterangannya 6 Juni lalu.

"Ini pertemuan dua sahabat lama bang 
Surya Paloh dan Pak SBY 

SBY bertemu dengan JK di Cikeas, 
Bogor pada 23 Juni 2022. 

yang sebetulnya bersifat sangat privat. 
Banyak guyonan sebagai manifestasi 
kedekatan personal seperti 
kebersamaan pra 

Selanjutnya, 

Di tempat berbeda, putra SBY, AHY 
tengah melakukan pertemuan dengan 
Ketum NasDem Surya Paloh di 
Gondangdia, Jakarta untuk melakukan 
penjajakan koalisi.

Partai Demokrat Kamhar Lakumani, 
Minggu (18/9) lalu.

Foto itu diunggah Deputi Badan 
Pemenangan Pemilu (Bappilu) 

AHY dan Anies terlihat berfoto bersama 
dalam sebuah acara. 

Selanjutnya, mereka kembali duduk satu 
meja dalam acara pernikahan putri Ketua 
Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) Salim Segaf Aljufri di Balai 
Sudirman, Jakarta, Minggu (16/10).

Ali mengakui Surya Paloh, Jusuf Kalla, 
Ahmad Syaikhu, AHY dan Anies 
membicarakan masalah politik dalam 
pertemuan tersebut. 

Pertemuan berlangsung di kawasan 
Jakarta.

Kedua tokoh tersebut saling bertukar 
pikiran soal masalah bangsa dan politik 
terkini.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem 
Ahmad Ali mengatakan pertemuan tokoh-
tokoh politik itu terjadi di pernikahan anak 
kader NasDem. 

Selang 2,5 bulan, Surya Paloh, Jusuf 
Kalla, Ahmad Syaikhu, 

Meskipun, kata dia, pembicaraan tidak 
menyangkut persoalan serius.
 Ali juga menampik bila mereka 
membahas rencana koalisi NasDem, 
Demokrat dan PKS.

Pertemuan para Menteri Luar Negeri 
anggota ASEAN 

"Kami bicara bagaimana Myanmar 
kembali ke jalan demokrasi, 
supaya pihak-pihak di Myanmar 
menyelesaikan masalah politik di antara 
mereka," kata Sidharto saat jumpa pers 
di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 
Kamis, 27 Oktober 2022, ketika 
menyinggung soal pertemuan Menteri 
Luar Negeri anggota ASEAN.

Direktur Kerja Sama ASEAN 
Kementerian Luar Negeri RI Sidharto R. 
Suryodiporo memastikan mendepak 
Myanmar sebagai anggota ASEAN tidak 
pernah menjadi pertimbangan. 
Myanmar akan tetap terlibat dalam 
memutuskan arahnya ke depan.

diselenggarakan di gedung Sekretariat 
ASEAN, Jakarta. Mereka mendiskusikan 
mandeknya 5 Point of Consensus (5PC) 
dalam penyelesaian krisis di Myanmar.

Sidharto mengatakan, rencana 
Indonesia untuk presidensi ASEAN akan 
disampaikan nanti pada waktunya. 
"Sekarang kita serahakan Kamboja dan 
Menteri Luar Negeri Kamboja sebagai 
special enovy," katanya.

Sejumlah pihak menilai 5PC itu tidak 
berjalan dengan baik. 

Junta militer Myanmar sebelumnya 
diberikan opsi oleh para pemimpin di 
ASEAN untuk menyelesaikan krisis 
paska-kudeta di negaranya melalui 5PC. 
Kesepakatan 5PC dibuat pada April 
2021, 
yang terdiri dari lima poin yakni dialog 
konstruktif, penghentian kekerasan, 
mediasi antara berbagai pihak, 
pemberian bantuan kemanusiaan, dan 
pengiriman delegasi ASEAN ke 
Myanmar.

Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN 
pada 2023.

Nantinya butir dari perundingan ini akan 
menjadi rekomendasi tindak lanjut 
implementasi 5PC yang akan diputuskan 
dalam KTT ASEAN pada pertengahan 
November 2022. 

Sekitar 457 kelompok dan organisasi 

ASEAN Tak Pernah Ingin Mendepak Myanmar

menyampaikan data-data mengenai 
meningkatnya tindak kekerasan yang 
terjadi sejak terjadinya kudeta sampai saat 
ini. 

Serangan yang dimaksud Retno adalah 
serangan jet tempur pada Minggu malam, 
23 Oktober 2022, 

KIA telah berjuang mati-matian selama 
enam dekade untuk mendapatkan 
otonomi yang lebih besar bagi warga 
Kachin. 

Reuters merujuk laporan BBC Burma 
menjelaskan kejadian pada Minggu 
malam itu berlangsung di wilayah A Nang 
Pa di kotapraja Hpakant dan menewaskan 
sedikitnya 50 orang. 

Serangan udara terbaru di konser musik 
kemarin memicu reaksi dari PBB hingga 

Sebagai gantinya, 

Pihaknya telah menyuarakan dukungan 
untuk oposisi Myanmar terhadap 
kekuasaan militer.

Sementara situs berita Irrawaddy 
menyebutkan jumlah korban tewas sekitar 
100 orang.

di negara bagian utara Kachin yang 
menewaskan warga sipil, penyanyi lokal, 
dan perwira Tentara Kemerdekaan Kachin 
(KIA). 

ASEAN disarankan bekerja sama dengan 
para pemimpin sipil dan pemerintah 
bayangan yang tergabung dalam National 
Unity Government (NUG), yang mayoritas 
loyalis Aung San Suu Kyi.

Media lokal mengutip keterangan para 
saksi mata mewartakan, ada tiga pesawat 
yang melakukan serangan itu.

Retno secara khusus menyebut serangan 
yang dilakukan junta militer Myanmar 
terhadap konser musik di negara bagian 
Kachin tidak dapat diterima dan harus 
dikecam.

masyarakat sipil Myanmar menyerukan 
dalam sebuah surat terbuka untuk para 
pemimpin ASEAN agar membatalkan saja 
konsensus 5PC tersebut. 

Selain membahas 5PC, Menteri Luar 
Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, 
Indonesia di pertemuan para Menteri Luar 
Negeri anggota ASEAN 
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 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

Nama Puan Terendah Dalam Survei

negara-negara Barat. 
Militer Myanmar menyatakan, tentara 
bertindak sebagai respon penyergapan 
dan serangan yang dilakukan KIA dan 
kelompok bersenjata terhadap pasukan 
militer Myanmar.

Indonesia menyampaikan keprihatinan 
terhadap meningkatkan kekerasan 
terhadap warga sipil itu. Sementara 
ASEAN juga turut menyerukan 
penyelesaian kekerasan di Myanmar 
buntut dari serangan tersebut.

seorang profesor ilmu politik di 
Universitas Wisconsin-Madison yang 
mempelajari karya-karya Ilyin dan 
pengaruhnya terhadap narasi Kremlin 
saat ini.
“Ada berbagai untaian dalam karya Ilyin 
yang mungkin menarik bagi Putin, yaitu 
penekanan pada negara yang kuat, 

 'Jika saya menganggap Rusia tanah 
air saya, itu artinya saya mencintai, 
merenungi dan berpikir dengan cara 
Rusia, saya bersenandung dan 
berbicara bahasa Rusia'," jelas 
Presiden Rusia tersebut kepada para 
politikus pada 30 September lalu.

Selama bertahun-tahun, Putin telah 
mengutip dan memuji Ilyin, 
yang lahir pada era tsar Rusia pada 
1883 dan meninggal setelah Perang 
Dunia II pada 1954. 

Vladimir Putin suatu hari pernah 
menutup pidatonya dengan kutipan dari 
seorang filsuf yang tidak begitu dikenal 
di luar Rusia.

karya-karya Ilyin memengaruhi Putin 
untuk mengubah demokrasi pasca-
perestroika Rusia yang cacat namun 
berfungsi menjadi pemimpin 
neokonservatisme militan yang 
memulai perang paling berdarah abad 
ini di Eropa.

"Saya ingin mengakhiri pidato saya 
dengan kata-kaya patriot sejati Rusia, 
Ivan Alexandrovich Ilyin,

Namun dia lupa menyebut preferensi 
politik dan ideologi Ilyin.

"Ada cukup banyak bukti bahwa Putin 
mengagumi karya dan ide Ilyin," kata 
Yoshiko Herrera, 

Menurut beberapa pengamat, 

Kutipan itu tampaknya menyesuaikan 
dengan kesempatan saat itu, 
di saat Putin mengumumkan 
pencaplokan empat wilayah Ukraina.

 di mana invasi Nazi Jerman dan 
sekutunya pada 1941–45 menewaskan 
27 juta orang.

yang menemukan fasisme yang akan 
segera menginspirasi Nazi Jerman.

Setelah perjalanan tahun 1925 ke Italia, 
Ilyin memperjuangkan ideologi fasis 
Benito Mussolini.

Hukuman itu dijatuhkan setelah enam 
penangkapan tetapi dibatalkan pendiri 
Soviet Vladimir Lenin, yang akrab 
dengan buku Ilyin tentang filsuf Hegel.

Siapa Ivan Ilyin?

Pada 1933, Ilyin memuji naiknya Adolf 
Hitler ke tampuk kekuasaan yang 
mencegah transformasi Jerman menjadi 
negara Komunis pro-Soviet.

Penolakan Ilyin terhadap gagasan 
kenegaraan dan kemerdekaan Ukraina, 
politik atau budaya, membantu Putin 
membenarkan perang yang 
berkelanjutan saat ini.

Ilyin lalu meninggalkan Rusia bersama 
140 intelektual yang dibuang. Ia 
kemudian menetap di Berlin.

Ilyin bahkan iri dengan fakta bahwa 
orang Italia, bukan orang Rusia, 

"Sesuatu yang relevan untuk beberapa 
tahun terakhir adalah pandangan anti-
Ukraina Ilyin, 

otokrasi, dan nasionalisme Rusia," 
lanjutnya kepada Al Jazeera.

Seabad yang lalu, pada tahun 1922, 
pengadilan Bolshevik menghukum mati 
Ilyin, seorang sarjana filsafat Jerman 
yang sangat anti-Komunis.

Pandangan Ilyin sangat bertentangan 
dengan narasi resmi di Uni Soviet,

karena penolakan kebangsaan dan 
kedaulatan Ukraina adalah ide kunci 
yang mendukung perang Putin di 
Ukraina," jelasnya, dikutip dari laman Al 
Jazeera, Kamis (27/10).

Benarkah Putin Penganut Fasisme?

"Putin mengandalkan otoritas Ilyin di 
setiap titik balik dalam politik Rusia – 
dari kembalinya ke kekuasaan pada 
2012 hingga keputusan untuk campur 
tangan di Ukraina pada 2013 dan 
pencaplokan wilayah Ukraina pada 

Putin dikabarkan menjadi penggemar 
karya-karya Ilyin pada awal 1980-an, 
saat dia menjadi agen KGB yang 
bertugas di Jerman Timur yang pro 
Soviet.Soviet melarang buku-buku Ilyin 
dan emigran Rusia lainnya. 

Namun para pegawai KGB diizinkan 
membaca karya Ilyin.

Putin tidak hanya terpengaruh oleh 
karya-karya Ilyin. Dia juga suka 
mengutip Mahatma Gandhi, Leo 
Tolstoy, sampai Abraham Lincoln.

Lebih dari tiga dekade setelah 
keruntuhan Soviet, “kemenangan 
Moskow atas Nazisme” tetap menjadi 
ideologi utama Rusia.

Dia juga sering merujuk pada Pyotr 
Stolypin, seorang perdana menteri 
Tsar yang melakukan reformasi 
ekonomi besar-besaran pada masa 
muda Ilyin dan tidak pernah ragu 
menggunakan kekerasan untuk 
menekan gerakan revolusioner di 
Rusia.Putin juga percaya pada teori 
tidak lazim dari sejarawan Lev 
Gumilev, yang mengklaim bahwa 
peradaban naik dan turun karena 
mutasi “bio-kosmik”.
Putin semakin dipandu gagasan politik 
Ilyin ketika membentuk kembali 
lanskap politik Rusia dan mencaplok 
sejumlah wilayah Ukraina, 
menurut seorang pakar ideologi 
totaliter AS.

Tapi itu tidak mencegah Putin 
membaca karya simpatisan Nazi 
tersebut.
"Saya tidak mau mengatakan hanya 
Ilyin. Saya membaca Ilyin, saya masih 
membacanya, dari masa ke masa. 
Bukunya ada di rak buku saya," kata 
Putin dalam forum politik tahun lalu 
saat menjawab pemikir yang 
mempengaruhinya.

Bagi warga yang kedapatan memiliki 
karya Ilyin, bisa dipenjara bertahun-
tahun. 

Pemikir lain yang pengaruhi Putin

tidak ada partai ideologis, tidak ada 
kultus histeris terhadap pemimpin, 
dan tidak ada rezim baru yang 
revolusioner yang disandingkan dengan 
yang lama.Sebaliknya, di Rusia, "ada 
negara agresif, imperialis, otoriter 
dengan junta yang berkuasa", kata 
Mitrokhin. 

"Snyder salah," lata peneliti Rusia di 
Universitas Bremen Jerman, Nikolay 
Mitrokhin.Rusia tidak memenuhi kriteria 
negara fasis 

"Ini memiliki mitos tentang masa 
keemasan masa lalu kebesaran 
kekaisaran,
 yang akan dipulihkan dengan perang 
penyembuhan kekerasan perang 
pembunuhan di Ukraina," 
jelasnya.Namun sejumlah akademisi 
tidak sependapat.

Salah satu alasannya menyebut Rusia 
fasis karena memiliki kultus pemimpin 
tunggal yaitu Vladimir Putin.

Snyder menerbitkan esai berjudul "We 
Should Say It. Russia is Fascist". 

2014," tulis Timothy Snyder, seorang 
profesor sejarah di Universitas Yale 
Universitas pada 2016.
Sementara itu, Kremlin menggunakan 
istilah "fasisme" untuk mengecam musuh 
Rusia, imajiner atau nyata.
Media yang dikendalikan Kremlin 
menyebut Ukraina sebagai negara fasis 
jahat atau kubu Nazi yang dengan kejam 
melakukan "genosida" terhadap warga 
Ukraina yang berbahasa Rusia.
Tak lama setelah invasi Moskow ke 
Ukraina dimulai, 

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057
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negara-negara Barat. 
Militer Myanmar menyatakan, tentara 
bertindak sebagai respon penyergapan 
dan serangan yang dilakukan KIA dan 
kelompok bersenjata terhadap pasukan 
militer Myanmar.

Indonesia menyampaikan keprihatinan 
terhadap meningkatkan kekerasan 
terhadap warga sipil itu. Sementara 
ASEAN juga turut menyerukan 
penyelesaian kekerasan di Myanmar 
buntut dari serangan tersebut.

seorang profesor ilmu politik di 
Universitas Wisconsin-Madison yang 
mempelajari karya-karya Ilyin dan 
pengaruhnya terhadap narasi Kremlin 
saat ini.
“Ada berbagai untaian dalam karya Ilyin 
yang mungkin menarik bagi Putin, yaitu 
penekanan pada negara yang kuat, 

 'Jika saya menganggap Rusia tanah 
air saya, itu artinya saya mencintai, 
merenungi dan berpikir dengan cara 
Rusia, saya bersenandung dan 
berbicara bahasa Rusia'," jelas 
Presiden Rusia tersebut kepada para 
politikus pada 30 September lalu.

Selama bertahun-tahun, Putin telah 
mengutip dan memuji Ilyin, 
yang lahir pada era tsar Rusia pada 
1883 dan meninggal setelah Perang 
Dunia II pada 1954. 

Vladimir Putin suatu hari pernah 
menutup pidatonya dengan kutipan dari 
seorang filsuf yang tidak begitu dikenal 
di luar Rusia.

karya-karya Ilyin memengaruhi Putin 
untuk mengubah demokrasi pasca-
perestroika Rusia yang cacat namun 
berfungsi menjadi pemimpin 
neokonservatisme militan yang 
memulai perang paling berdarah abad 
ini di Eropa.

"Saya ingin mengakhiri pidato saya 
dengan kata-kaya patriot sejati Rusia, 
Ivan Alexandrovich Ilyin,

Namun dia lupa menyebut preferensi 
politik dan ideologi Ilyin.

"Ada cukup banyak bukti bahwa Putin 
mengagumi karya dan ide Ilyin," kata 
Yoshiko Herrera, 

Menurut beberapa pengamat, 

Kutipan itu tampaknya menyesuaikan 
dengan kesempatan saat itu, 
di saat Putin mengumumkan 
pencaplokan empat wilayah Ukraina.

 di mana invasi Nazi Jerman dan 
sekutunya pada 1941–45 menewaskan 
27 juta orang.

yang menemukan fasisme yang akan 
segera menginspirasi Nazi Jerman.

Setelah perjalanan tahun 1925 ke Italia, 
Ilyin memperjuangkan ideologi fasis 
Benito Mussolini.

Hukuman itu dijatuhkan setelah enam 
penangkapan tetapi dibatalkan pendiri 
Soviet Vladimir Lenin, yang akrab 
dengan buku Ilyin tentang filsuf Hegel.

Siapa Ivan Ilyin?

Pada 1933, Ilyin memuji naiknya Adolf 
Hitler ke tampuk kekuasaan yang 
mencegah transformasi Jerman menjadi 
negara Komunis pro-Soviet.

Penolakan Ilyin terhadap gagasan 
kenegaraan dan kemerdekaan Ukraina, 
politik atau budaya, membantu Putin 
membenarkan perang yang 
berkelanjutan saat ini.

Ilyin lalu meninggalkan Rusia bersama 
140 intelektual yang dibuang. Ia 
kemudian menetap di Berlin.

Ilyin bahkan iri dengan fakta bahwa 
orang Italia, bukan orang Rusia, 

"Sesuatu yang relevan untuk beberapa 
tahun terakhir adalah pandangan anti-
Ukraina Ilyin, 

otokrasi, dan nasionalisme Rusia," 
lanjutnya kepada Al Jazeera.

Seabad yang lalu, pada tahun 1922, 
pengadilan Bolshevik menghukum mati 
Ilyin, seorang sarjana filsafat Jerman 
yang sangat anti-Komunis.

Pandangan Ilyin sangat bertentangan 
dengan narasi resmi di Uni Soviet,

karena penolakan kebangsaan dan 
kedaulatan Ukraina adalah ide kunci 
yang mendukung perang Putin di 
Ukraina," jelasnya, dikutip dari laman Al 
Jazeera, Kamis (27/10).

Benarkah Putin Penganut Fasisme?

"Putin mengandalkan otoritas Ilyin di 
setiap titik balik dalam politik Rusia – 
dari kembalinya ke kekuasaan pada 
2012 hingga keputusan untuk campur 
tangan di Ukraina pada 2013 dan 
pencaplokan wilayah Ukraina pada 

Putin dikabarkan menjadi penggemar 
karya-karya Ilyin pada awal 1980-an, 
saat dia menjadi agen KGB yang 
bertugas di Jerman Timur yang pro 
Soviet.Soviet melarang buku-buku Ilyin 
dan emigran Rusia lainnya. 

Namun para pegawai KGB diizinkan 
membaca karya Ilyin.

Putin tidak hanya terpengaruh oleh 
karya-karya Ilyin. Dia juga suka 
mengutip Mahatma Gandhi, Leo 
Tolstoy, sampai Abraham Lincoln.

Lebih dari tiga dekade setelah 
keruntuhan Soviet, “kemenangan 
Moskow atas Nazisme” tetap menjadi 
ideologi utama Rusia.

Dia juga sering merujuk pada Pyotr 
Stolypin, seorang perdana menteri 
Tsar yang melakukan reformasi 
ekonomi besar-besaran pada masa 
muda Ilyin dan tidak pernah ragu 
menggunakan kekerasan untuk 
menekan gerakan revolusioner di 
Rusia.Putin juga percaya pada teori 
tidak lazim dari sejarawan Lev 
Gumilev, yang mengklaim bahwa 
peradaban naik dan turun karena 
mutasi “bio-kosmik”.
Putin semakin dipandu gagasan politik 
Ilyin ketika membentuk kembali 
lanskap politik Rusia dan mencaplok 
sejumlah wilayah Ukraina, 
menurut seorang pakar ideologi 
totaliter AS.

Tapi itu tidak mencegah Putin 
membaca karya simpatisan Nazi 
tersebut.
"Saya tidak mau mengatakan hanya 
Ilyin. Saya membaca Ilyin, saya masih 
membacanya, dari masa ke masa. 
Bukunya ada di rak buku saya," kata 
Putin dalam forum politik tahun lalu 
saat menjawab pemikir yang 
mempengaruhinya.

Bagi warga yang kedapatan memiliki 
karya Ilyin, bisa dipenjara bertahun-
tahun. 

Pemikir lain yang pengaruhi Putin

tidak ada partai ideologis, tidak ada 
kultus histeris terhadap pemimpin, 
dan tidak ada rezim baru yang 
revolusioner yang disandingkan dengan 
yang lama.Sebaliknya, di Rusia, "ada 
negara agresif, imperialis, otoriter 
dengan junta yang berkuasa", kata 
Mitrokhin. 

"Snyder salah," lata peneliti Rusia di 
Universitas Bremen Jerman, Nikolay 
Mitrokhin.Rusia tidak memenuhi kriteria 
negara fasis 

"Ini memiliki mitos tentang masa 
keemasan masa lalu kebesaran 
kekaisaran,
 yang akan dipulihkan dengan perang 
penyembuhan kekerasan perang 
pembunuhan di Ukraina," 
jelasnya.Namun sejumlah akademisi 
tidak sependapat.

Salah satu alasannya menyebut Rusia 
fasis karena memiliki kultus pemimpin 
tunggal yaitu Vladimir Putin.

Snyder menerbitkan esai berjudul "We 
Should Say It. Russia is Fascist". 

2014," tulis Timothy Snyder, seorang 
profesor sejarah di Universitas Yale 
Universitas pada 2016.
Sementara itu, Kremlin menggunakan 
istilah "fasisme" untuk mengecam musuh 
Rusia, imajiner atau nyata.
Media yang dikendalikan Kremlin 
menyebut Ukraina sebagai negara fasis 
jahat atau kubu Nazi yang dengan kejam 
melakukan "genosida" terhadap warga 
Ukraina yang berbahasa Rusia.
Tak lama setelah invasi Moskow ke 
Ukraina dimulai, 
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Dilansir dari situs Maps of India, 
kebanyakan dari orang tua di India 
ingin anaknya belajar hingga ke luar 
negeri. Mereka mendefinisikan 
kesuksesan jika seseorang mampu 
belajar ataupun berkarya di luar negeri. 

Melihat banyaknya tokoh sukses asal 
India yang berhasil menjadi pemimpin 
dunia, membuat kita bertanya-tanya, 
mengapa orang India atau keturunan 
India bisa sukses di berbagai 
kawasan? Dan mengapa mereka bisa 
ada di mana-mana?

diaspora terbanyak di dunia berasal 
dari India. 

Angka tersebut lebih banyak dari 
jumlah penduduk Singapura dan Swiss 
jika ditambah.

Inggris resmi memiliki perdana menteri 
termuda dan keturunan etnis India 
ketika Rishi Sunak menggantikan Liz 
Truss pada Selasa (25/10). 
Kemenangan Sunak membawa 
sukacita bagi India karena ia 
menambah daftar panjang pemimpin 
dunia yang berasal dari India.

Diaspora Terbanyak
Hal tersebut rupanya terkait dengan 
jumlah diaspora orang India. 
Berdasarkan data PBB 2020, 

Sebanyak 18 juta orang di antara 
negeri berpenduduk 1,3 miliar itu 
tinggal di luar negeri. 

Mengapa itu bisa terjadi? 

Hal itu pun dapat kita lihat dari hasilnya. 
Berdasarkan data dari Pew Research 
Center pada 2017, 

Berpendidikan Tinggi

sekitar 32 persen orang India-Amerika 
telah bergelar sarjana dan 40 persen 
bergelar lebih tinggi.

Jiwa Kewirausahaan Tinggi

Nilai koneksi ini meningkat karena 
peningkatan nilai internet itu sendiri di 
negara Bollywood tersebut.

Koneksi

Melansir dari The Economic times, 
kebanyakan orang India ingin mengejar 
pendidikan tinggi untuk mendapatkan 
pekerjaan yang layak.

Tyler Cowen, Ekonom asal AS 
mengatakan Sebagian besar orang India 
yang berpendidikan baik terhubung ke 
jaringan berbahasa Inggris melalui 
internet. 

Sebuah lembaga non-profit asal AS, 
Akademi Nasional Amerika Serikat 
(National Academic of Science, 
Engineering, and Medicine) dalam 
laporannya mengatakan pada 2015-2016, 
imigran asal India merupakan orang yang 
memiliki jiwa kewirausahaan paling baik 
di antara semua imigran. Bahkan itu 
ditemukan dalam segala sektor bisnis 
seperti transportasi, akomodasi, dan 
entertainment.

Ini bisa jadi salah satu faktor mengapa 
jumlah diaspora asal India sangat tinggi.

Keturunan India Kuasai Dunia

Irjen Teddy Minahasa melawan. Dia tak 
terima disangka pengguna dan 
pengedar narkoba. Parahnya lagi, 
barang haram yang diedarkan dari hasil 
penangkapan polisi.
Melalui kuasa hukumnya, 
Hotman Paris Hutapea, mengungkap 
sejumlah kejanggalan yang dialami 
kliennya dalam kasus ini. 
Termasuk, dugaan barang bukti 
narkoba 41,4 Kg yang hilang seberat 
1,9 Kg.

Misteri Hilangnya 1,9 Kg Sabu

Artinya sebelum rilis sudah berkurang 1,9 
kilogram," ujar Hotman Paris di Direktorat 

"Tapi sehari sebelum rilis tanggal 14 Juni 
2022 tiba tiba ditimbang berkurang 
menjadi 39,5 kilogram.

Hotman mengatakan, narkoba yang 
dimusnahkan seharusnya seberat 41,4 kg 
sabu-sabu, 
sesuai laporan Kapolres Bukit Tinggi 
AKBP Dody kepada Irjen Teddy Minahasa 
yang kala itu menjabat Kapolda Sumatera 
Barat (Sumbar).

Dari kejadian itu, Teddy menaruh 
kecurigaan kepada Dody. 
Pasalnya semua barang bukti narkoba 
yang akan dimusnahkan itu 
sebelumnya dipegang Dody selaku 
Kapolres Bukittinggi.

"Teddy Minahasa mengatakan 'saya 
sudah curiga' secara ilegal 

Lebih lanjut, Hotman berujar, kliennya 
sama sekali belum pernah melihat 
barang bukti narkoba tersebut. 

"Makanya pertanyaannya ,siapa ya 
yang megang narkoba itu Kapolres 
(AKBP Dody Prawiranegara)," 
sebutnya.

ada upaya menyembunyikan 1,9 
kilogram narkoba ini menghilang. 
Akhirnya demi menjaga image tetap 
dibilang kurang lebih 40 kilogram. 

Dari awal sampai tertangkapnya para 
tersangka, narkoba itu di tangan AKBP 
Dody Prawiranegara.

Hotman menduga ada konspirasi jahat 
sengaja menjerat kliennya. Dia 
membeberkan, 

Reserse Narkoba Polda Metro Jaya 
kepada wartawan, Selasa (25/10) 
malam.

Tapi sebenarnya sudah hilang 1,9 
kilogram," tuturnya.

Mantan Kapolda Sumbar itu 
menyampaikan ke Hotman bahwa ada 
upaya menyembunyikan barang bukti 
yang hilang tersebut oleh AKBP Dody 
Prawiranegara.

Menurut Hotman, saat Doddy hendak 
berangkat menuju

Namun saat akan menjebak, tiba-tiba 
Doddy pamit ke Mabes Polri lantaran 
promosi karir.
"Kan instruksi dari TM agar penjebakan 
dilakukan di wilayah hukum Sumbar, 
tahu-tahunya tanggal 21 September, 
Doddy Kapolres pamit ke Jakarta, 
alasannya mau ketemu As SDM Mabes 
Polri untuk alasan promosi karir dia," 
ujar Hotman.

Jakarta, Teddy Minahasa sempat 
menitipkan salam untuk As SDM Polri.

awal mulanya Teddy Minahasa 
menginstruksikan Doddy Prawiranegara 
saat masih menjadi Kapolres Bukittinggi 
untuk menjebak Linda selaku bandar 
narkoba.

Sementara itu, terkait ucapan tawas, 
Hotman menerangkan, kliennya hanya 
sekadar berguyon dengan seorang 

Ini kelihatan sangat tidak berdasar, siapa 
bermain di belakang ini?" kata Hotman.

"Makanya kita menjadi semakin curiga 
ada konspirasi Linda dengan Dody 
Kapolres, kok Oktober malah ditemukan 
sudah sebagian dipakai," ujar Hotman.

sisanya di rumah Doddy. Padahal 24 
September diperintahkan ditarik ke 
Padang. 

Namun di tanggal 24 September 2022, 
saat Teddy mengetahui barang narkoba 
untuk jebakan berada di Jakarta, Teddy 
memerintahkan Doddy untuk menariknya 
kembali ke Sumatera Barat. 

tahu-tahunya tanggal 24 ketahuan 
barang sudah di Jakarta, makanya 
tanggal 24 september TM perintahkan ke 
Doddy tarik barbuk ke Padang," kata 
Hotman.

Hotman menerangkan, Irjen Teddy 
Minahasa justru sangat transparan pada 
saat proses pemusnahan barang bukti 
narkoba jenis sabu.

Saat itu, kliennya secara terang-terangan 
menyampaikan 5 kilogram dari 40 
kilogram disisihkan untuk pancingan 
pengungkapan kasus berikutnya.

"Bahkan di chatnya, TM masih minta 
sampaikan salam ke As SDM, 

Tak hanya itu, pada 12 Oktober 2022 
ditemukan juga barang bukti sebanyak 2 
kilogram di salah satu kediaman 
tersangka. Sementara barang bukti 
sisanya berada di kediaman Doddy.

Seluruh Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah (Forkompinda) seperti Wali kota 
dan Kepala Kejaksaan Negeri hadir saat 
rilis pemusnahan barang bukti di depan 
Kantor Polres Bukit Tinggi.

"12 Oktober ketemu 2 kilo di rumah 
(salah satu tersangka), 

Hotman curiga dengan barang bukti yang 
tiba-tiba sudah berada di Jakarta.

Sebelumnya, Hotman menepis tudingan 
yang dialamatkan kepada kliennya, 
Teddy Minahasa terkait instruksi 
mengganti sebagian barang bukti sabu 
dengan tawas.
"Tidak benar TM suruh ganti tawas, 
ngapain diumumkan," kata Hotman.
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Termasuk, dugaan barang bukti 
narkoba 41,4 Kg yang hilang seberat 
1,9 Kg.

Misteri Hilangnya 1,9 Kg Sabu

Artinya sebelum rilis sudah berkurang 1,9 
kilogram," ujar Hotman Paris di Direktorat 

"Tapi sehari sebelum rilis tanggal 14 Juni 
2022 tiba tiba ditimbang berkurang 
menjadi 39,5 kilogram.

Hotman mengatakan, narkoba yang 
dimusnahkan seharusnya seberat 41,4 kg 
sabu-sabu, 
sesuai laporan Kapolres Bukit Tinggi 
AKBP Dody kepada Irjen Teddy Minahasa 
yang kala itu menjabat Kapolda Sumatera 
Barat (Sumbar).

Dari kejadian itu, Teddy menaruh 
kecurigaan kepada Dody. 
Pasalnya semua barang bukti narkoba 
yang akan dimusnahkan itu 
sebelumnya dipegang Dody selaku 
Kapolres Bukittinggi.

"Teddy Minahasa mengatakan 'saya 
sudah curiga' secara ilegal 

Lebih lanjut, Hotman berujar, kliennya 
sama sekali belum pernah melihat 
barang bukti narkoba tersebut. 

"Makanya pertanyaannya ,siapa ya 
yang megang narkoba itu Kapolres 
(AKBP Dody Prawiranegara)," 
sebutnya.

ada upaya menyembunyikan 1,9 
kilogram narkoba ini menghilang. 
Akhirnya demi menjaga image tetap 
dibilang kurang lebih 40 kilogram. 

Dari awal sampai tertangkapnya para 
tersangka, narkoba itu di tangan AKBP 
Dody Prawiranegara.

Hotman menduga ada konspirasi jahat 
sengaja menjerat kliennya. Dia 
membeberkan, 

Reserse Narkoba Polda Metro Jaya 
kepada wartawan, Selasa (25/10) 
malam.

Tapi sebenarnya sudah hilang 1,9 
kilogram," tuturnya.

Mantan Kapolda Sumbar itu 
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tersangka inisial D.

Terancam Hukuman Mati

Jauh sebelum rilis, ganti dengan tawas 
itu bohong," ujar dia.

"Pengakuan D ke canda-canda bahkan 
ada emoji ketawa, berguyon. 

Irjen Teddy Minahasa ditetapkan 
sebagai tersangka terkait 
penyalahgunaan narkoba. 

Mukti juga mengatakan bahwa Teddy 
berperan dalam mengendalikan barang 
bukti sabu seberat 5 kilogram, 
dengan rincian 3,3 kilogram sabu yang 

Teddy disangkakan dengan pasal 
berlapis dan terancam hukuman mati.
"Untuk pasal yang kami terapkan adalah 
Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 
ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 juncto 
Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 
dengan ancaman hukuman maksimal 
hukuman mati dan minimal 20 tahun," 
kata Direktur Narkoba Polda Metro Jaya 
Kombes Mukti Juharsa dalam 
konferensi pers, Jumat (14/10).

sudah diamankan dan 1,7 kilogram sabu 
yang dijual oleh AKBP D.

digunakan saudara A sebagai 
penghubung antara saudara D dan 
saudara L.Dari keterangan, saudara D 
dan L menyebutkan adanya keterlibatan 
Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar," 
jelas Mukti.

Adapun peran Teddy diungkap langsung 
oleh AKBP D yang semula menyimpan 
barang bukti dari A dan L. 

"Dari keterangan saudara D, 

"Kapolda Sumbar sebagai pengendali 
barang bukti 5 kg sabu dari Sumbar di 
mana telah menjadi 3,3 kg barang bukti 
sabu yang kita amankan dan 1,7 kg 
sabu yang sudah dijual oleh saudara 
DG yang telah kita tahan dan diedarkan 
di Kampung Bahari," ungkap Mukti.

Kemudian, kepolisian mengejar AKBP D 
dan mendalami kasus peredaran 
narkoba tersebut.
Akhirnya, AKBP D mengungkapkan 
keterlibatan Teddy dalam kasus ini.

Sejumlah media Amerika melaporkan 
pada Kamis, 27 Oktober 2022, CFO 
Ned Segal dan eksekutif puncak untuk 
kebijakan hukum, kepercayaan dan 
keamanan Vijaya Gadde juga dilepas. 
Sean Edgett, penasihat umum Twitter, 
juga dipecat.

 Orang terkaya di dunia Elon Musk 
secara resmi mengambil alih Twitter 
setelah menyelesaikan kesepakatan 
senilai US$ 44 miliar atau sekitar Rp 
682,9 triliun untuk mengakuisisi 
jaringan media sosial tersebut. 
Sebagai pemilik baru, Musk membuat 
gebrakan dengan memecat CEO 
Parag Agrawal dan dua eksekutif 
puncak lainnya.

Musk dan Twitter belum 
mengkonfirmasi pemecatan tersebut.
Kesepakatan itu mengakhiri kisah 
enam bulan. Awalnya, Twitter menolak 
tawaran Musk untuk membeli media 
sosial tersebut dan kemudian 
menuntutnya setelah ia memberi 
isyarat akan membatalkan 

Beberapa Eksekutif Twitter Dipecat Elon

Sementara banyak kelompok konservatif 
mengatakan pengambilalihan itu sebagai 
koreksi terhadap sensor Big Tech nama 
yang diberikan untuk perusahaan 
teknologi informasi paling dominan 
Amerika Serikat atas pandangan yang 
salah secara politis.

kesepakatan atas kekhawatiran tentang 
akun spam dan klaim pelapor tentang 
praktik keamanan siber yang lemah.
Ketertarikan Musk pada platform itu telah 
menjadi penangkal petir untuk 
perdebatan seputar kebebasan berbicara 
di era digital. Para kritikus menyatakan 
prihatin terhadap kepemimpinan Musk 
yang membuka pintu bagi kebencian dan 
informasi yang salah.

Musk, yang menyebut dirinya sebagai 
pendukung absolut kebebasan berbicara, 
telah mengkritik kebijakan moderasi 
Twitter dan keberatan dengan 
penyensoran yang melampaui 
persyaratan hukum. Pada Mei lalu, Musk 
mengatakan akan mengaktifkan kembali 
akun Twitter mantan Presiden AS Donald 

Trump, yang telah dihapus karena 
diduga menghasut kekerasan setelah 
kerusuhan 6 Januari di Gedung 
Kongres Amerika Serikat.

Dalam pesan panjang yang diunggah 

CEO Tesla itu juga merasa tidak 
nyaman dengan ketergantungan 
platform itu pada iklan dan secara luas 
diantisipasi untuk mengawasi 
pengurangan karyawan yang signifikan 
di perusahaan. 
Meskipun Musk disebutkan 
membantah laporan Washington Post 
yang menyatakan ia berencana 
memangkas 75 persen tenaga kerja.

“Alasan saya mengakuisisi Twitter 
adalah karena penting bagi masa depan 
peradaban untuk memiliki alun-alun kota 
digital yang sama, di mana berbagai 
keyakinan dapat diperdebatkan secara 
sehat, tanpa menggunakan kekerasan,” 
kata Musk.

di Twitter sebelum batas waktu 
pembelian pada Jumat, 29 Oktober 
2022, Musk yang sebelumnya 
mengubah bio Twitter-nya menjadi 
"Chief Twit" membantah niat untuk 
mengubah Twitter menjadi apa yang ia 
sebut “tempat tak menyenangkan yang 
gratis bagi semua orang”.

Nama Parag Agrawal, CEO Twitter, 
mencuat menyusul akuisisi Twitter dan 
pemecatannya secara resmi oleh Elon 
Musk pada Jumat, 28 Oktober 2022. 
Agrawal dipecat Musk dalam sebuah 
perombakan di pucuk pimpinan Twitter.

Agrawal, 38 tahun, bukan sosok yang 
asing di dunia teknologi.

yakni sekitar USD 42 juta (Rp 653 
miliar).

Sebelum bersama Twitter, Agrawal 
pernah bekerja di Microsoft dan Yahoo! 
Pada 2011, 

Di Twitter, ia mengembangkan konsep 
pembelajaran mesin, 
yakni salah satu teknik kecerdasan 
buatan yang paling menjanjikan 
berdasarkan analisis data. 
Perannya yang bagus kemudian 
membuahkan pendapatan jutaan dolar 
bagi Twitter.

Selain Agrawal, 
ikut dipecat pula tiga petinggi lainnya 
yakni Kepala bidang Hukum Twitter 
Vijaya Gadde, 

 Hal lain yang disoroti dari pemecatan 
ini adalah besarnya uang pesangon 
yang bakal diterima Agrawal, 

ia baru bergabung dengan Twitter dan 
turut berkolaborasi dengan tim teknik 
perangkat lunak yang bertanggung 
jawab atas teknologi iklan.

Kepala Keuangan Twitter Ned Segal, 
dan Penasehat Twitter Sean Edgett.

CEO Twitter Dapat Pesangon Rp 653M 
Atas upayanya, Agrawal mencatatkan 
diri sebagai warga India pertama yang 
menjadi Chief Technology Officer (CTO) 
jaringan sosial. 
Puncak keberhasilannya adalah ketika ia 
menjadi CEO Twitter pada November 
2021. 
Ketika itu, ia menggantikan posisi Jack 
Dorsey.
Selama bekerja di Twitter, Agrawal telah 
menerima gaji jutaan dolar sejak awal 
bekerja di perusahaan itu. Agrawal 
mendapatkan bonus kinerja tahunan 
hingga 150 persen dari gajinya atau 
uang tambahan sebesar US$2,5 juta per 
tahunnya (Rp 36 miliar).
Bukan hanya itu, Agrawal juga menerima 
saham senilai US$ 12,5 juta (Rp 180 
miliar) atas jasanya dalam 
menegosiasikan tantangan yang 
dihadapi Twitter.

Musk, orang terkaya di dunia, 
telah secara resmi mengambil alih 
Twitter setelah menyelesaikan 
kesepakatan senilai US$ 44 miliar atau 
sekitar Rp 682,9 triliun untuk 
mengakuisisi jaringan media sosial 
tersebut.

Lalu menyelesaikan kuliah S2 dan PhD 
di Universitas Stanford, Amerika Serikat. 
Agrawal menikahi Vineeta dan sudah 
dikaruniai dua anak.

Agrawal adalah software engineer yang 
menuntaskan pendidikannya S1 di 
Institut Teknologi Bombay, India. 
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We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

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

Disewakan 1 kamar  tidak banyak
penghuni di street kecil dan Snyder. 
Hub : 267 - 847 - 6996 diatas 6pm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Di sewakan 1 kamar buat pria.
Lantai 3 , tidak masak.
15xx dekat Pendawa. Setelah 21 October
Telp : 267 - 303 - 6284

Deli store located at Center City
looking for cashier . 
Monday -  Saturday  (45 hours)  
Call : 215 - 303 - 2536,
          267 - 242 - 9007

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

Dibutuhkan laki - laki supir 
untuk kerja di Dry Cleaner.
hub:  267 - 255 - 1049

 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dibutuhkan  stock guy (male) Mon-Sat
jam 10am - 7pm. Start at $14
Lokasi Clifton Height PA 191018
Tidak ada antar jemput. 
Hub : 267 - 357 - 9646

Rumah disewakan: 10st Jackson
3 bedroom,2bath,basement ada 
2  kamar & kamar mandi. 22nd st
3 kamar, 1 1/2 kamar mandi.
40 Market st 2 kamar 1 bath.
Call : 215 - 531 - 1009

King Crab House looking for chief  and
cashier.
Call : 215-602-0082

2 bedroom newly renovated apt.
Near the airport, not include water
$1,250/month. Central A/C and 
heating system.
Call : Kaitlyn 267 - 515 - 7596

“Santai saja, Pilpres masih 16 bulan 
lagi.

Kendati demikian, perihal keputusan 
cawapres akan dibahas dengan calon 
mitra koalisi yakni Partai NasDem dan 
Partai Demokrat.

Sementara itu, Partai Demokrat 
menyambut baik PKS yang 
mengusulkan nama Ahmad Heryawan 
(Aher) menjadi calon wakil presiden 

"Pede lah, sama-sama gubernur," kata 
Juru Bicara DPP PKS Ahmad Mabruri, 
saat dikonfirmasi, Selasa (25/10).

PKS meyakini bahwa capres yang 
diusung Partai NasDem Anies 
Baswedan, bakal memilih Mantan 
Gubernur Jawa Barat Ahmad 
Heryawan atau Aher sebagai cawapres 
pada Pemilu 2024.

 Yang penting semua happy, Jangan 
pada kelahi," tegasnya.

Itu adalah kedaulatan PKS, calon mitra 
koalisi kami, sebagai parpol yang mandiri 
dan independen," kata Kepala Badan 
Komunikasi Strategis DPP Partai 
Demokrat, Herzaky Mahendra Putra 
kepada wartawan, Selasa (25/10)

(cawapres) Anies Baswedan di Pilpres 
2024. 

Namun kami juga membuka alternatif 
pilihan lain," ujar Juru Bicara PKS 
Muhammad Kholid kepada wartawan, 
Selasa (18/10).

Demokrat menghormati usulan 
tersebut."Demokrat menghormati dan 
menyambut baik pencawapresan Aher 
sebagai Cawapres PKS. 

."PKS usulkan Ahmad Heryawan. 

PKS : Santai Saja, Jangan Berkelahi
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We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

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

Disewakan 1 kamar  tidak banyak
penghuni di street kecil dan Snyder. 
Hub : 267 - 847 - 6996 diatas 6pm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Di sewakan 1 kamar buat pria.
Lantai 3 , tidak masak.
15xx dekat Pendawa. Setelah 21 October
Telp : 267 - 303 - 6284

Deli store located at Center City
looking for cashier . 
Monday -  Saturday  (45 hours)  
Call : 215 - 303 - 2536,
          267 - 242 - 9007

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

Dibutuhkan laki - laki supir 
untuk kerja di Dry Cleaner.
hub:  267 - 255 - 1049

 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dibutuhkan  stock guy (male) Mon-Sat
jam 10am - 7pm. Start at $14
Lokasi Clifton Height PA 191018
Tidak ada antar jemput. 
Hub : 267 - 357 - 9646

Rumah disewakan: 10st Jackson
3 bedroom,2bath,basement ada 
2  kamar & kamar mandi. 22nd st
3 kamar, 1 1/2 kamar mandi.
40 Market st 2 kamar 1 bath.
Call : 215 - 531 - 1009

King Crab House looking for chief  and
cashier.
Call : 215-602-0082

2 bedroom newly renovated apt.
Near the airport, not include water
$1,250/month. Central A/C and 
heating system.
Call : Kaitlyn 267 - 515 - 7596

“Santai saja, Pilpres masih 16 bulan 
lagi.

Kendati demikian, perihal keputusan 
cawapres akan dibahas dengan calon 
mitra koalisi yakni Partai NasDem dan 
Partai Demokrat.

Sementara itu, Partai Demokrat 
menyambut baik PKS yang 
mengusulkan nama Ahmad Heryawan 
(Aher) menjadi calon wakil presiden 

"Pede lah, sama-sama gubernur," kata 
Juru Bicara DPP PKS Ahmad Mabruri, 
saat dikonfirmasi, Selasa (25/10).

PKS meyakini bahwa capres yang 
diusung Partai NasDem Anies 
Baswedan, bakal memilih Mantan 
Gubernur Jawa Barat Ahmad 
Heryawan atau Aher sebagai cawapres 
pada Pemilu 2024.

 Yang penting semua happy, Jangan 
pada kelahi," tegasnya.

Itu adalah kedaulatan PKS, calon mitra 
koalisi kami, sebagai parpol yang mandiri 
dan independen," kata Kepala Badan 
Komunikasi Strategis DPP Partai 
Demokrat, Herzaky Mahendra Putra 
kepada wartawan, Selasa (25/10)

(cawapres) Anies Baswedan di Pilpres 
2024. 

Namun kami juga membuka alternatif 
pilihan lain," ujar Juru Bicara PKS 
Muhammad Kholid kepada wartawan, 
Selasa (18/10).

Demokrat menghormati usulan 
tersebut."Demokrat menghormati dan 
menyambut baik pencawapresan Aher 
sebagai Cawapres PKS. 

."PKS usulkan Ahmad Heryawan. 

PKS : Santai Saja, Jangan Berkelahi


