
METROPOliTan

ilustrasi: zergy ardianto/jawa pos

ryandi zahdomo/jawa pos

ferry sandi/jawa pos

haritsah almudatsir/jawa pos

zergy ardianto/jawa pos

zergy ardianto/jawa pos

Cakep...
NAIK MODA

TRANSPORTASI
Mancing ikan di pinggir pantai
Umpannya pake punya Pak RT

Daripada macet naik kendaraan pribadi
Mending naik LRT atau MRT

Baca Dapat...  Hal 18

Baca Dari...  Hal 23

Baca Ingin...  Hal 18

Baca Rela...  Hal 18Baca Oknum...  Hal 23

Baca Ngotot...  Hal 23

Sabtu 9 Maret    taHuN 2019    HalamaN 17

Ngotot Bakal Jual Saham DLTA
Anies Samakan dengan Alexis

GAMBIR – Ratusan orang menggeruduk gedung 
DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta 
Pusat, kemarin petang (8/3). Massa yang berasal 
dari gabungan organisasi masyarakat itu meminta 
para wakil rakyat menindaklanjuti permintaan 
Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menjual 
saham PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) 

faisol yusuf for jawa pos

peninggalan Betawi: fanny samsuri, anak faisol yusuf, membantu 
keluarga memasarkan kerak telur hingga pasar mancanegara. 

Pelajar-Pelajar Peraih Penghargaan dari Cambridge  

MENGharumkan
Nama Bangsa

Cambridge merupakan salah satu universitas terbaik 
di dunia. Tak sedikit pelajar yang ingin belajar di 

universitas yang berada di Britania Raya itu. Apalagi, 
mendapat penghargaan dari universitas tersebut. 
Ternyata, ada pelajar asal Jakarta yang lulus dan 

meraih penghargaan dari Cambridge. Mereka adalah 
Louisa Ellen Guinadi, Christophorus Gilbert, serta 

Kenneth Samuel Liyanto.

louisa ellen guinadi

Dapat 
100 untuk 

Matematika
SOSOK perempuan yang 
satu ini memang santai. 

Siapa yang mengira Louisa 
Ellen Guinadi jago mata 
pelajaran Matematika. 
Buktinya, siswi kelas XI 

SMA Bina Bangsa, Kebon 
Jeruk, Jakarta Barat, itu 

men  dapat penghargaan 
ter tinggi dunia (top in the 

world) di bidang Mate
matika dari Cambridge 

Christophorus gilbert

Ingin Bikin 
Pabrik Sendiri

BAGI kebanyakan pelajar, 
pelajaran matematika 
merupakan momok yang 
menakutkan. Namun, bagi 
Christophorus Gilbert, 
berbagai jajaran angka 
merupakan tantangan yang 
menarik untuk diselesaikan. 

Karena itu, dia berhasil 
menyabet tiga penghargaan 
dari Cambridge Assessment 
International Education. 
Yakni, top in the world AS level 
mathematics, top in Indonesia 
AS level chemistry, dan best 
across four Cambridge 
International AS levels  

Kenneth samuel liyanto

Rela Hapus 
Instagram

SAAT ini, banyak sekolah 
di Indonesia yang 

menerapkan Kurikulum 
Cambridge International. 

Terutama sekolah 
persahabatan kerja sama 
(SPK). Melalui kurikulum 

itu, kemampuan siswa dari 
belahan dunia mana pun 

bisa diukur melalui metode 
penilaian yang sama 

rahasia faisol yusuf dan Keluarga
Bertahan 25 tahun Berbisnis Kerak telur 

Dari Lapangan Banteng 
sampai Pasar Mancanegara

HARI itu waktu menunjukkan pukul 
12.41. Ya, waktu yang paling tepat 
untuk makan siang. Jawa Pos 
memutuskan mencari kuliner reko
mendasi di wilayah Jakarta Pusat. 

Sekitar 15 menit berselancar di 
dunia maya, fokus tertuju pada 
kuliner tradisional khas Jakarta, 
yakni kerak telur  

Jangan pernah menyepelekan bisnis yang telah turun
temurun. Apalagi yang beraroma peninggalan budaya 

lokal. Nah, Faisol Yusuf beserta keluarga begitu percaya 
diri sampai bangga bisa meneruskan warisan sejarah 
Suku Betawi. Mereka mengembangkan kuliner kerak 

telur di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

ANDRI BAGUS SYAEFUL

administrasi kJp

Oknum Guru 
Diduga Pungli

KALIDERES – Tahap I KJP plus 2019 sudah 
dimulai. Jika menilik ke tahap sebelumnya, 
penerimanya lebih dari 800 ribu siswa. 
Karena itu, diperlukan pengawasan berlapis 
untuk memastikan KJP berjalan tanpa 
pelanggaran   

Pilih Sesuai Karakter
Perhiasan kini tak lagi dipandang sebagai 

pemanis. Sebagian kalangan menjadikan 
jewelry sebagai bagian dari gaya hidup, 

bahkan sebuah prestise.

Baca Lifestyle

dikatakan setahun dapat 
rp 50 miliar, terus mau 

dijual rp 1 triliun. disimpan 
bank. Kita makan riba, itu 
buat saya. saya sebagai 
orang muslim, ya mohon 
maaf ya, lebih jahat riba 

daripada orang minum bir. 
Coba itu dipikirkan 

lagi lah.’’ 
prasetio edi marsudi 

Ketua DPRD DKI

dividen dari pajak atau 
saham ini per tahun itu 
rata-rata rp 38 miliar. 
Kalau ditutup saham 

bir, maka dapat rp 1,2 
triliun. jika menunggu 
dari dividen sampai rp 

1,2 triliun itu perlu waktu 
sampai 40 tahun.’’

anies Baswedan 
Gubernur DKI

dlta memproduksi 
produk minuman 

beralkohol yang haram 
dalam ajaran islam. selain 

itu, penjualan saham 
produsen bir anker 

itu diperkirakan akan 
mencapai rp 1,2 triliun. 

perlu menunggu 20 tahun 
untuk mendapatkan 

uang sebanyak itu jika 
mengandalkan 
dividen dlta.’’ 

m. taufiK 
Wakil Ketua DPRD DKI

adi iBrahim/jawa pos 

duKung KeBijaKan pemproV: massa dari gabungan organisasi masyarakat berunjuk rasa di depan gedung dprd dKi, jalan Kebon sirih, jakarta pusat, 
kemarin (8/3). mereka mendukung gubernur dKi anies Baswedan untuk menjual saham pt delta djakarta tbk (dlta).

salman toyiBi/jawa pos


