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CHIKAKO Fujii, tinggal di Tokyoi, 
ternyata sudah 10 tahun ini tidak lagi membayar 
tagihan Listrik. Bagaimana caranya?

Perempuan berusia 62 tahun ini memu-
tuskan berhenti berlanganan listrik  setelah 
berhasil membuat membangki Listrik sendiri.  
Dengan  menggunakan empat panel surya yang 
dipasang di balkon apartemennya, ternyata 
sudah cukup untuk kebutuhannya.

Panel-panel itu dapat menghasilkan rata-
rata 1.000 watt pada hari yang cerah. Daya 
tersebut cukup baginya untuk menggunakan 

ASALTAU!

Perempuan Tokyo Ini Sudah
10 Tahun Berhenti Langganan Listrik
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Tim KPK tangkap  seorang  hakim MA dan 
beberapa orang lainnya dalam OTT di Jakar-
ta dan Semarang. OTT ini terkait suap dan 
pungli pengurusan perkara di MA.

rang bukti. Ghufron menyatakan 
masih terus mengembangkan 
temuan ini.

“KPK mengamankan be-
berapa  orang dan sejumlah uang 
dalam giat ini yang masih terus 
kami kembangkan,” kata Ghufron.

Ghufron meminta publik ber-
sabar karena saat ini tim penyelidik 
KPK sedang memeriksa para 
terduga pelaku guna memperjelas 
dugaan tindak pidana mereka.

JAKARTA (IM) – Tim Pen-
indakan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) mengamankan se-
jumlah orang saat menggelar Operasi 
Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta 

dan Semarang, Kamis (22/9). Salah 
satu yang diamankan adalah  hakim 
Mahkamah Agung (MA).

Selain menangkap sejumlah 
orang, tim juga mengamankan 

dilakukan KPK terkait suap dan 
pungli pengurusan perkara yang 
kini ditangani di MA.

“Berkaitan dugaan tindak 
pidana korupsi suap dan pung-
utan tidak sah dalam pengurusan 
perkara di Mahkamah Agung,” 
kata Ghufron saat dihubungi 
wartawan, Kamis (22/9).

Operasi  tangkap tangan 
tersebut dilakukan di Jakarta dan 
Semarang. Selain hakim MA, 
KPK juga mengamankan sejum-
lah orang dan uang sebagai ba-

uang yang diduga terkait pengu-
rusan perkara di MA. KPK masih 
melakukan penghitungan terhadap 
jumlah uang yang diamankan 
dalam operasi senyap tersebut.

“KPK mengamankan orang 
dan sejumlah uang dalam giat ini 
yang masih terus kami kembang-
kan,” kata Wakil Ketua KPK, 
Nurul Ghufron saat dikonfi rmasi 
wartawan,  Kamis (22/9).

Wakil Ketua KPK Nurul 
Ghuf ron mengatakan, Operasi 
Tangkat Tangan (OTT) yang 

OTT Hakim Agung, KPK Amankan
Uang Suap Terkait Pengurusan Perkara

SETKAB.GO.ID

Konversi Kompor Elpiji ke  Listrik,
Bagaimana Nasib Proyek Jargas?

IDN/ANTARA 

Namun karena saat ini masih 
diujicobakan, pemerintah pun  
belum dapat menjelaskan secara 
teknis mekanisme konversi kompor 
listrik tersebut. Tapi dipastikan ma-
sih perlu dilakukan beberapa evalu-
asi agar ke depannya penyaluran 
subsidi bisa lebih tepat sasaran.

Direktur Celios Bhima Yu-
dhistira mengungkapkan, dalam 
upaya mengurangi ketergantun-
gan masyarakat dengan kompor 
elpiji, pamerintah harus kon-
sisten. Hal ini mengingat pola 
masyarakat yang sudah telanjur 
nyaman dengan penggunaan 
kompor elpiji, karena proses me-
masak yang lebih cepat.

Apa kabar proyek jargas?
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JAKARTA (IM) – Pemer-
intah tengah gencar-gencarnya 
mengampanyekan konversi peng-
gunaan kompor berbahan bakar 
elpiji diganti dengan kompor 
listrik maupun kompor induksi.

Uji coba pun telah dilakukan 
di beberapa daerah seperti Den-
pasar dan Solo, kemudian me-
nyusul DKI Jakarta. Pemerintah 
bahkan akan membagi-bagikan 
secara gratis paket lengkap kom-
por listrik seharga Rp 1,8 juta un-
tuk ratusan ribu kepala keluarga 
dalam program tersebut.

Uji coba saat ini telah dilaku-
kan oleh PT Perusahaan Listrik 
Negara (Persero). Setelah uji 
coba berhasil dilakukan. , baru 
kebijakan konversi kompor listrik 
ini diterapkan oleh pemerintah di 
seluruh Indonesia.
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honorer yang direkrut dengan 
berbagai cara. Sekarang, tenaga-
tenaga honorer tersebut meminta 
diangkat menjadi aparatur sipil 
negara (ASN).

Dalam sambutannya usai 
penandatanganan Keputusan 
Bersama tentang Pedoman Pem-

JAKARTA (IM) - Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (Men-
pan-RB) Abdullah Azwar Anas 
mengatakan, saat ini ada tenaga 

Menpan-RB: Jangan-jangan Kalau Honorer
Terus Diangkat, Kita Jadi Republik Honorer

Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id
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mulai merapatkan barisan pendu-
kung. Masing-masing dari mereka 
memiliki basis massa yang siap 
sedia mendukung, memuluskan 
jalan menuju kancah kontestasi 

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Puan Maharani yang meru-

pakan Ketua DPP PDI-P sekal-

JAKARTA (IM) - Dua nama 
yang kerap digadang-gadang 
menjadi calon presiden (capres) 
2024 dari PDI-P, yakni Puan 
Maharani dan Ganjar Pranowo, 

Puan Maharani Vs Ganjar Pranowo,
Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral, Kuat Mana?

PURWAKARTA (IM) 
- Bupati Purwakarta Anne 
Ratna Mustika akhirnya buka 
suara terkait isu perceraian 
yang menerpanya dengan sang 
suami, Dedi Mulyadi.

Anne membenarkanbah-
wa dirinya menggungat cerai  
Dedi Mulyadi, yang juga man-
tan Bupati Purwakarta pada 
periode sebelumnya, yang 
kini menjabat sebagai anggota 
DPR-RI.

Anne menyebutkan semua 
yang dilakukan ini adalah yang 
terbaik untuk semuanya baik 
untuk keluarga maupun untuk 
dirinya.

“Kan udah dijelaskan sama 
humas (pengadilan agama) do-

ain aja yang terbaik semuanya, 
hasilnya juga terbaik untuk 
semuanya,” ujar Anne Ratna 
Mustika di Rumah Dinasnya 
di Jl. Ganda Negara No.11A, 
Nagri Kidul, Kecamatan Pur-
wakarta, Kabupaten Purwa-
karta, Kamis (22/9).

Sambil menahan tangis, 
wanita yang akrab disapa 
Ambu itu meminta doa ke-
pada masyarakat Purwakarta 
agar jalan yang ditempuhnya 
merupakan yang terbaik.

“Baik-baik aja enggak apa-
apa, doain aja semuanya do-
ain, saya sampaikan semuanya 
doain yang terbaik, mohon 

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Orang harus menyayangi diri 
sendiri baru dapat mencintai 

orang lain. (Mas   ter Cheng Y en)

CHIKAKO FUJIICHIKAKO FUJII

Bupati Purwakarta Buka Suara soal
Gugatan Cerai terhadap Dedi Mulyadi

PRESIDEN JOKOWI TERIMA PENGURUS HIPMIPRESIDEN JOKOWI TERIMA PENGURUS HIPMI
Presiden Jokowi menerima kedatangan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Istana Merdeka, Presiden Jokowi menerima kedatangan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Istana Merdeka, 
Jakarta, pada Kamis (22/9). Presiden menerima laporan terkait persiapan penyelenggaraan Munas XVII Hipmi, Jakarta, pada Kamis (22/9). Presiden menerima laporan terkait persiapan penyelenggaraan Munas XVII Hipmi, 
sekaligus pemilihan Ketua Umum. sekaligus pemilihan Ketua Umum. 
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RDP KOMISI VII DPR DENGAN BRIN, BIG DAN BAPETEN
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko (kanan) 
bersama Plt. Kepala BAPETEN Sugeng Sumbarjo (kiri) mengikuti Rapat Dengar 
Pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 
(22/9). Rapat tersebut membahas mengenai penyesuaian RKA-K/L Tahun 2023 
sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran. 
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