*PRABOWO & RATNA*
Prabowo dan Ratna Sarumpaet memiliki kedekatan khusus, ayah mereka masing² adalah
menteri dalam kabinet PRRI, kabinet pemberontak di masa suram Republik Indonesia
ketika masih belia.
*PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia* dideklarasikan di Padang, 15
februari 1958. oleh letkol Ahmad Husein, yang menyebut diri pemimpin dewan
perjuangan.
PRRI adalah gerakan pemberontakan yang menentang pemerintah yang sah. gerakan
pemberontak itu bahkan menyusun kabinet PRRI yang dipimpin oleh perdana menteri
merangkap menteri keuangan.
*mr. Sjafruddin Prawiranegara*
_*ayah Farid Prawiranegara*, teman dekat Prabowo sejak kecil, sering mewakili
kepentingan Prabowo ketika tinggal di jordan_
anggota kabinetnya, antara lain:
# menteri perhubungan dan pelayaran
*Soemitro Djojohadikoesoemo* _*(ayah Prabowo Subianto)*_
# menteri pertanian dan perburuhan
*Saladin Sarumpaet* _*(ayah Ratna Sarumpaet)*_
***
tak hanya Prabowo dan Ratna yang berkawan dekat, keluarga Djojohadikusumo memang
dekat dengan keluarga Sarumpaet.
*Mutiara Sarumpaet*, juga anak Saladin Sarumpaet, menjabat anggota dewan pakar
partai Gerindra. menjadi caleg partai gerindra dan jurukampanye untuk Prabowo di
pilpres 2014.
Mutiara Sarumpaet yang kakak dari Ratna Sarumpaet ini lebih dikenal sebagai *Mutiara
Sani*. istri sutradara Asrul Sani ini adalah artis film yang sering muncul di masa
kejayaan TVRI.
*Atiqah Hasiholan*, anak Ratna Sarumpaet, bermain di film 'darah garuda' dan 'hati
merdeka'.
film² pencitraan Prabowo untuk pilpres 2014.
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diproduksi oleh perusahaan milik Hashim, adik Prabowo.
semuanya dengan sutradara *Connor Allyn* dan penulis *Rob Allyn*.
Atiqah dan *Rio Dewanto*, suaminya, juga bermain di film 'java heat' yg disutradarai
oleh Connor Allyn, anak Rob Allyn.
*Rob Allyn* adalah "pengusaha politik". ia menjadi konsultan prabowo dalam pilpres 2014.
Rob Allyn sukses membantu *George W. Bush* menjadi gubernur texas tahun 1994.
rob allyn juga sukses membuat *vicente fox* menjadi presiden mexiko tahun 2000.
*sukses fenomenal.*
sejak itu Rob Allyn dikenal sebagai *spin doctor, jago plintir*. ahli propaganda dan
agitasi, pintar membuat berita palsu, hoax, plintiran, fitnah, pemutarbalikan fakta.
jurus² yang berhasil memenangkan fox menjadi presiden mexiko.
jurus² yang kemudian ditiru oleh banyak orang dan diterapkan di berbagai tempat di
dunia, termasuk Indonesia.
***
keluarga Ratna Sarumpaet memiliki kedekatan khusus dengan keluarga Prabowo.
kedekatan historis, personal, sosial, emosional, ekonomi.
dengan kedekatan seperti itu, seberapa besar kemungkinan Ratna membohongi Prabowo?
Ratna tak pernah sekalipun menyatakan ke khakayak bahwa ia dianiaya.
tidak di twitter.
tidak ke awak media.
tak pernah!
kabar hoax "Ratna teraniaya" disebarkan secara aktif oleh kawan² nya sekubu Ratna.
*Fadli Zon, Rachel Maryam, Hanum Rais, dll*.
kemudian diamplifikasi oleh kawan² sekubu juga
*Fahri Hamzah, Dahnil, Ferdinand, dll*.
mereka yang sekarang beramai² mencampakkan Ratna.
*Ratna Sarumpaet pembohong atau kambinghitam?*
-------------https://en.tempo.co/read/news/2014/07/05/080590630/The-Selling-of-Prabowo
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Revolusioner_Republik_Indonesia
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