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Amerika Serikat dikejutkan lagi 
dengan penembakan sekolah. Sampai 
saat ini total korban tewas 22 orang, 
dengan rincian 19 siswa-siswi sekolah 
dasar, 2 guru, dan penembak sendiri. 
Beberapa siswa-siswi mengalami luka-
luka. Kemungkinan korban tewas 
masih akan bertambah akibat 
penembakan yang terjadi di Sekolah 
Dasar Robb, Kota Uvalde, Texas 
Selatan, pada Selasa (24/5) siang. 
Pelaku, yang bernama Salvador 
Ramos berusia 18 tahun, dilaporkan 
tewas di tempat kejadian setelah 
melawan petugas kepolisian. Ramos 

merupakan siswa di SMA Uvalde dan 
merupakan warga AS. Aparat berwenang 
menuturkan pelaku beraksi sendirian. 
Menurut Gubernur Texas, Greg Abbott, 
pelaku datang menggunakan kendaraan 
sambil membawa senjata tangan dan 
mungkin senapan. Dia membeli dua 
senjata seminggu sebelumnya di sebuah 
tokoh penjual senjata di Texas di waktu 
yang berbeda, pertama pada 17 Mei dan 
kedua pada 20 Mei 2022. CBS News 
melaporkan bahwa pelaku bersenjatakan 
sepucuk pistol, sepucuk senapan semi-
otomatis AR-15, dan magazin 
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berkapasitas tinggi. Pelaku juga membeli 
sebanyak 375 peluru kalibar 5,56mm. 
Saat melakukan penembakan, pelaku 
mengenakan baju anti peluru. Sebelum 
menyerang sekolah dasar, pelaku 
mengunggah beberapa pernyataan di 
Facebook, bahwa ia akan menyerang 
sebuah sekolah. Pihak Facebook 
mengatakan, unggahan itu bersifat 
pribadi. Greg Abbott, mengatakan pelaku 
penembakan, Salvador Ramos, menulis 
tiga pesan di Facebook sebelum 
melakukan aksinya di Robb Elementary 
School. Dikutip dari CBS News, dalam 
pesan pertamanya dia menuliskan 
rencana untuk menembak neneknya. 
Pada pesan kedua, dia mengaku sudah 
melakukannya, dan dalam pesan ketiga, 
dia mengatakan akan menyerang 
sebuah sekolah dasar. Pesan 
terakhirnya itu dia tuliskan sekitar 15 
menit sebelum melakukan penembakan 
massal. Meta, perusahaan pemilik 
Facebook, mengkonfirmasi bahwa 
pesan-pesan pelaku penembakan itu 
bersifat pribadi dan tidak bisa dilihat oleh 
pengguna lain. "Pesan-pesan yang 
dimaksud Gubernur Abbott itu adalah 
pesan teks pribadi antara dua orang, 
yang ditemukan setelah tragedi 
mengerikan itu terjadi," kata perusahaan 
yang berbasis di California itu dalam 
sebuah pernyataan. Meta 
menambahkan saat ini mereka sedang 
"bekerja sama" dengan para penyelidik 
mengenai kasus penembakan tersebut. 
Pelaku, kata Abbott, meninggalkan 
kendaraannya lalu masuk ke SD Robb 
dan melontarkan tembakan membabi-
buta ke arah anak-anak yang berada di 
sekolah. Guru yang tewas adalah Eva 
Mireles yang mengajar kelas 4 SD. ABC 
News menyebut pelaku juga menembak 
neneknya sebelum datang ke sekolah. 
Korban adalah anak anak kelas 3 dan 4 
SD. Sebelum menyerang sekolah, 
penembak itu membunuh neneknya, 
menabrak kendaraan di dekat sekolah, 
dan kemudian masuk ke ruang kelas. 
Dia lalu menutup pintu dan melepaskan 
tembakan ke arah para murid dan guru, 
kata juru bicara Departemen Keamanan 
Publik, Texas, Chris Olivarez. Petugas 
keamanan mendapatkan laporan melalui 

sambungan telepon, terkait kendaraan 
yang ditabrak dan ada orang yang 
memegang senjata menuju sekolah, kata 
Chris Olivarez kepada NBC. "Para 
petugas yang segera datang mendengar 
bunyi tembakan dari arah ruang kelas 
dan mencoba masuk namun mereka 
ditembaki oleh pelaku. Sebagian dari 
mereka tertembak," katanya. "Mereka 
mulai memecah kaca jendela dan 
mencoba mengungsikan anak-anak dan 
guru." "Ketika itu, penembak mencoba 
masuk ke ruang kelas, mengurung diri di 
kelas itu, dan mulai menembaki sejumlah 
anak dan guru, tanpa peduli sama 
sekali." Kepala Polisi Distrik Uvalde, Pete 
Arredondo, mengatakan penembakan 
dimulai pada 11:32 waktu setempat. Para 
penyelidik yakin penyerang "bertindak 
sendiri dalam melakukan kejahatan yang 
keji ini". Penembak itu kemudian 
ditembak mati oleh petugas. Rumah sakit 
setempat mengungkapkan para siswa 
dari sekolah dasar tersebut ditangani 
oleh para petugas pelayanan darurat. 
Seorang perempuan berusia 66 tahun 
diduga neneknya dan seorang anak 
berusia 10 tahun dilaporkan dirawat di 
sebuah rumah sakit di San Antonio, dan 
keduanya dalam kondisi kritis, kata 
pejabat rumah sakit University Health. 
Rumah Sakit Uvalde Memorial membuat 
unggahan di Facebook bahwa 13 anak 
dibawa ke rumah sakit "menggunakan 
ambulans atau bus". Wali Kota Uvalde, 
Don McLaughlin, mengatakan kepada 
ABC News dalam pesan teks "ini adalah 
situasi yang sangat buruk". Menurut 
CBS, FBI tengah membantu penyelidikan 
insiden ini. Distrik Uvalde, yang dihuni 
16.000 jiwa, terletak sekitar 136 kilometer 
sebelah barat Kota San Antonio. Para 
siswa dilaporkan telah dievakuasi dari 
sekolah. Ada sekitar 500 murid di 
sekolah itu. Menurut cerita temannya 
Ivan Arellano, pelaku penembakan di 
sekolah dasar Texas merupakan seorang 
siswa di sekolah menengah atas (SMA) 
di Uvalde. Temannya menyebut dia 
sebagai orang yang "aneh" dan bukan 
korban perundungan, seperti yang 
diberitakan. Ibunya mengatakan putranya 
bukan orang yang kejam. Arellano 
mengaku sudah menjadi teman sekelas 
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Salvador Ramos, pelaku penembakan 
di SD Robb, sejak kelas delapan. 
Namun, baru-baru ini, temannya itu 
tidak lagi datang ke sekolah. Arellano 
mengingat laki-laki bersenjata itu 
sebagai orang yang "aneh" dan 
"antisosial", yang tidak memiliki teman 
dan sering menggunakan "ketakutan 
dan intimidasi" untuk menakuti teman-
teman sekelasnya. Dia juga 
membantah laporan media bahwa laki-
laki bersenjata itu merupakan korban 
perundungan. "Dia memilih untuk 
menggertak orang, dan ketika itu tidak 
berhasil, dia hanya akan marah," 
katanya. "Dia hanya mencoba 
menakut-nakuti orang dan saya kira ini 
adalah cara terakhirnya untuk 
menakut-nakuti orang." Di kota kecil ini, 
Arellano mengatakan semua orang di 
sini mengenal secara pribadi orang-
orang yang terdampak oleh tragedi 
yang tak terduga ini. Melihat ke 
belakang, dia mengatakan dia merasa 
seperti ada tanda-tanda peringatan di 
sana. "Banyak orang yang 
mengenalnya, kami tahu mentalnya 
tidak sehat," katanya. "Dan banyak 
orang mungkin setuju bahwa kita 
mungkin seharusnya mengatakan 
sesuatu." 'Dia bukan orang yang kejam' 
Ibu dari penembak yang menewaskan 
21 orang di Sekolah Dasar Uvalde 

mengungkap pribadi anaknya. "Putra 
saya bukan orang yang kejam. Saya 
terkejut dengan apa yang dia lakukan," 
kata Adriana Reyes kepada Daily Mail, 
dari rumah sakit tempat ibunya sendiri 
dirawat karena luka tembak di wajahnya. 
Pihak berwenang mengatakan tersangka 
menembak neneknya sebelum 
menyerang sekolah. Reyes membantah 
laporan bahwa dia memiliki hubungan 
buruk dengan putranya. "Saya memiliki 
hubungan yang baik dengannya. Dia 
penyendiri, tidak punya banyak teman," 
katanya kepada surat kabar itu. Seorang 
warga menyebut kasus pembantaian itu 
sebagai tindakan "tragis dan tanpa 
perasaan (tragic and senseless). Presiden 
Amerika Joe Bidan memberikan 
keterangan yang menggambarkan 
kesedihan yang mendalam, "Kehilangan 
seorang anak adalah ibarat sebagian jiwa 
tiba-tiba dicabut secara paksa dari tubuh 
Anda (To lose a child is like having a 
piece of your soul ripped away)". Menurut 
data David Riedman (peneliti di K-12 
School Shooting Database di Naval 
Postgraduate School's Center for 
Homeland Defense and Security), 
sepanjang tahun 2021, tercatat sebanyak 
249 kasus penembakan di lingkungan 
sekolah di Amerika, tertinggi sejak tahun 
1970-an. Dan sejak Januari hingga Mei 
2022 ini, sudah tercatat 137 kasus 

penembakan di lingkungan sekolah. 
Penembakan di sekolah meninggalkan 
dampak kesehatan mental pada 
korban, menyebabkan kinerja 
pendidikan yang lebih buruk dan 
bahkan berdampak pada wilayah 
sekolah yang lebih luas, menurut 
beberapa penelitian. Anak-anak yang 
selamat dari insiden penembakan 
seperti itu cenderung lebih sering absen 
masuk sekolah, ketimbang anak-anak 
di sekolah serupa yang tidak memiliki 
riwayat penembakan, menurut sebuah 
studi tahun 2021 oleh para ahli di 
Universitas Washington dan Universitas 
Pennsylvania. Siswa-siswa itu juga 
cenderung putus sekolah dan mencari 
pekerjaan lebih awal dalam hidup 
mereka. Ada juga efek untuk area yang 
lebih luas - misalnya, para ekonom 
mengatakan penembakan membawa 
dampak ekonomi karena banyak 
keluarga meninggalkan area tersebut. 
Berbicara di hadapan Senat AS di 
Washington DC pada Selasa (24/05), 
Senator Demokrat Connecticut Chris 
Murphy menuduh rekan-rekannya 
terlalu berpuas diri dan memohon 
mereka untuk meloloskan undang-
undang pengendalian senjata. "Apa 
yang kita lakukan? Kenapa Anda 
semua di sini kalau bukan untuk 
menyelesaikan masalah eksistensial 
seperti ini? Ini tidak bisa dihindari," 
katanya. "Anak-anak ini tidak 
beruntung. Ini hanya terjadi di negara 
ini. Tidak ada tempat lain di mana pun, 
yang ketika anak-anak kecilnya pergi ke 
sekolah, mereka berpikir mungkin akan 
ditembak hari itu." Asosiasi Senapan 
Nasional, kelompok kuat yang 
menentang peraturan pengendalian 
senjata, akan mengadakan konferensi 
tahunannya di kota Houston, Texas, 
pada Jumat. Pelatih Golden State 
Warriors, Steve Kerr tidak ingin 
berbicara tentang bola basket dalam 
konferensi pers sebelum pertandingan 
menjelang Game 4 final Wilayah Barat 
melawan Dallas Mavericks pada Selasa 
malam. Basket, katanya, tidak lagi 
penting jika dibandingkan masalah 
penembakan massal yang terus terjadi 
di Amerika Serikat. "Ada 19 anak tewas, 

400 mil dari sini dan dua guru," kata Kerr 
merujuk pada penembakan massal yang 
terjadi di Sekolah Dasar Robb di Uvalde, 
Texas, Selasa. Video wawancara Steve 
Kerr pasca tragedi di Uvalde, Texas 
mendapat sambutan beragam dari 
warganet AS dan dunia. Sebagian besar 
mendukung keberanian Steve Kerr 
sebagai pelatih tim basket NBA yang 
berani menyuarakan suara mereka. 
"Kapan kita akan melakukan sesuatu?" 
teriak Kerr sambil memukulkan 
tangannya ke meja. "Saya lelah. Saya 
sangat lelah untuk bangun dan 
menyampaikan belasungkawa kepada 
keluarga yang hancur di luar sana. Saya 
sangat lelah, maaf, maafkan saya, saya 
lelah dengan saat-saat hening. Cukup 
sudah!" Kerr telah lama menentang 
kekerasan bersenjata. Ayah Kerr 
ditembak mati dalam serangan teroris di 
Beirut pada tahun 1984. Kerr telah 
mengabdikan sebagian besar waktunya 
guna menyerukan reformasi hukum 
senjata. Pada banyak kesempatan, Kerr 
telah merujuk ke H.R.8, sebuah RUU 
yang akan memperketat aturan 
pemeriksaan latar belakang untuk 
transfer senjata api di antara pihak 
swasta. RUU itu disahkan di Dewan 
Perwakilan Rakyat AS pada awal 2021, 
tetapi tidak pernah sampai ke lantai 
Senat. "Ada alasan mengapa mereka 
tidak memilihnya," kata Kerr. "Untuk 
mempertahankan kekuasaan." Kerr 
melanjutkan, "Saya bertanya kepada 
Anda: [Pemimpin Minoritas Senat] Mitch 
McConnell, saya meminta Anda semua 
senator yang menolak untuk melakukan 
apa pun tentang kekerasan dan 
penembakan di sekolah dan 
penembakan di supermarket. Saya 
bertanya kepada Anda: Apakah Anda 
akan menempatkan keinginan Anda 
sendiri untuk kekuasaan di atas 
kehidupan anak-anak kita dan orang tua 
kita dan jemaat gereja-gereja kita? 
Karena seperti itulah kelihatannya. Itulah 
yang kita lakukan setiap minggu." Sudah 
jadi rahasia umum, ada lobi-lobi politik 
industri senjata yang membuat anggota 
parlemen AS sebagian besar bungkam 
soal aturan kepemilikan senjata yang 
lebih ketat. Lobi-lobi ini mendukung 
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400 mil dari sini dan dua guru," kata Kerr 
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kampanye para kandidat yang mau 
tunduk pada kepentingan industri 
senjata. Ketika terpilih, para politikus 
pun mendukung industri senjata dengan 
dalih "memberi kebebasan lebih luas" 
bagi warga sipil yang ingin membeli 
senjata untuk melindungi diri. 
Celakanya, pemeriksaan latar belakang 
calon pemilik senjata belum jadi prioritas 
di Negeri Paman Sam. Sebuah laporan 
pada 2020 dari Kantor Akuntabilitas 
Pemerintah AS menemukan bahwa 
sekitar dua pertiga dari semua 
penembakan di sekolah terjadi di tingkat 
sekolah menengah atas. Sementara itu, 
penembakan di sekolah dasar paling 
sering terjadi secara tidak sengaja. 
Senjata api menjadi penyebab utama 
kematian anak-anak dan remaja AS 
pada 2020, menurut data yang dirilis 
oleh Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit (CDC) bulan lalu. 
Jumlah kasusnya bahkan menyalip 
jumlah kasus kecelakaan mobil. Pada 
Senin, sebuah laporan FBI menemukan 
bahwa serangan penembakan massal 
telah berlipat ganda sejak pandemi virus 
corona dimulai pada 2020. Amerika 
Serikat sejak lama menghadapi 
rangkaian tragedi penembakan massal. 
Negeri Paman Sam itu sangat sulit 
keluar dari penembakan massal karena 
aturan kepemilikan senjata yang 
longgar. Memang benar, setiap negara 
bagian memiliki aturan tersendiri. Akan 

tetapi, secara umum kondisi AS dalam 
mengontrol senjata untuk sipil sangatlah 
memprihatinkan. NPR (National Public 
Radio) merilis, sebelum tragedi 19 anak 
dan 2 guru tewas ditembak di Texas saja, 
sudah ada 198 insiden penembakan 
terjadi di AS selama tahun 2022. Padahal, 
ini baru bulan Mei. Di AS pada tahun 2021 
terjadi 693 penembakan massal, menurut 
Arsip Kekerasan Senjata. Tahun 
sebelumnya, 2020, terjadi 611 
penembakan massal. Rata-rata kasus 
penembakan massal di Amerika Serikat 
adalah 10 kasus per minggu. 
Pembantaian tidak muncul begitu saja, 
kata Mark Follman, yang telah meneliti 
penembakan massal sejak 2012, ketika 
seorang pria bersenjata membunuh 12 
orang di sebuah bioskop di Aurora, 
Colorado. "Ini adalah kekerasan yang 
direncanakan. Dalam setiap kasus ini, 
selalu ada jejak ... tanda-tanda peringatan 
perilaku," katanya kepada NPR. Steve 
Kerr, sang pelatih tenar, sudah 
menjalankan perannya dengan baik 
sebagai penyuara suara hati publik AS. 
Semoga jeritan nurani Kerr didengar oleh 
para politikus AS. Semoga para senior itu 
sadar bahwa hidup damai lebih penting 
daripada sogokan dari para pabrik senjata 
yang tetap ingin senjatanya laris 
dipasaran bebas Amerika. Duka cita kita 
sampaikan untuk para korban dan 
keluarga korban penembakan massal di 
AS. 
 
 

Buya Syafii Maarif meninggal dunia 
pada hari ini, Jumat 27 Mei 2022 sekitar 
pukul 10.15 WIB di Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta. 
Jokowi pun mengucapkan selamat jalan 
kepada guru besar bangsa yang dicintai 
semua kalangan di Tanah Air itu.
"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas 
nama pemerintah, rakyat Indonesia, 
saya menyampaikan belasungkawa 
yang dalam atas berpulangnya Buya 
Syafii. Semoga segala amal ibadah 
almarhum diterima oleh Allah SWT, 
diampuni kesalahannya, dan segenap 
keluarga yang ditinggalkan sabar dan 
tabah. Selamat jalan Sang Guru 
Bangsa," kata Jokowi.

 Presiden Joko Widodo atau Jokowi 
menyampaikan rasa duka atas 
meninggalnya Buya Syafii Maarif. Lewat 
akun Instagramnya @jokowi, dia turut 
menceritakan pertemuan terakhirnya 
dengan sosok guru bangsa tersebut.
"Dua bulan lalu, saya datang 
menjenguk Buya Syafii di kediamannya 
di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, saat 
beliau baru keluar dari rumah sakit 
seusai perawatan selama beberapa 
hari. Saat itu, beliau sudah sehat dan 
terlihat bugar. Itulah pertemuan terakhir 
saya dengan Buya Syafii," tutur Jokowi 
seperti dikutip dalam akun 
Instagramnya, Jumat (27/5/2022).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi 
akan melayat ke lokasi almarhum Buya 
Syafii Maarif di Yogyakarta. Hal itu 
disampaikan oleh Kepala Sekretariat 
Presiden (Kasetpres) Heru Budi 
Hartono."Bapak Presiden ke Yogya 
melayat siang ini," tutur Heru kepada 
wartawan, Jumat (27/5/2022).
Meski tidak merujuk waktu pasti 
keberangkatan melayat, Heru 
memastikan kehadiran Presiden Jokowi 
sebelum almarhum Buya Syafii diantar 
ke pemakaman."Di Masjid Gedhe 
Kauman Yogya," kata Heru.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut 

Ma'ruf Amin Sampaikan 
Belasungkawa

"Innalillahi wainnalilhai rojiun. Bangsa 
Indonesia kembali berduka atas 
berpulangnya salah seorang ulama 
terbaik, guru bangsa Buya Ahmad Syafii 
Maarif yang berpulang ke rahmatullah 
hari ini, Jumat 27 Mei 2022 di 
Yogyakarta," tutur Ma'ruf kepada 
wartawan, Jumat (27/5/2022).
Ma'ruf Amin turut mengucapkan duka 
cita mendalam kepada keluarga yang 
ditinggalkan, keluarga besar 
Muhammadiyah, dan seluruh 
masyarakat Indonesia atas berpulangnya 
Buya Syafii Maarif."Keteladanan beliau 
wajib kita teruskan sebagai guru bangsa, 
pemikiran-pemikiran beliau sangat 
menyejukkan, moderat, dan dapat 
diterima lintas generasi. Semoga Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala menerima amal 
ibadah beliau, mengampuni segala 
kekhilafannya, dan memberikan tempat 
yang terbaik di sisinya. llahummagfirlahu 
warhamhu wa'afihi wa'fuanhu," kata 
Ma'ruf.Buya Syafii Maarif meninggal 
dunia pada Jumat, 27 Mei 2022 pukul 
10.15 WIB. Kabar ini disampaikan oleh 
Ketua Umum PP Muhammadiyah, 
Haedar Nashir dalam akun 
twitternya."Muhammadiyah dan bangsa 
Indonesia berduka. Telah wafat Buya 
Prof Dr H Ahmad Syafii Maarif pada hari 
Jumat tgl 27 Mei 2022 pukul 10.15 WIB 
di RS PKU Muhammadiyah Gamping," 
tulis Haedar.Dia mendoakan agar Buya 
Syafii Maarif meninggal dalam keadaan 
husnul khatimah dan diterima amal 
ibadahnya."Mohon dimaafkan kesalahan 
beliau dan doa dari semuanya," 
lanjutnya.
Jusuf Kalla: Ini Kehilangan Bangsa
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias 
JK menyampaikan duka mendalam atas 
wafatnya Buya Syafii Maarif. Baginya, ini 
menjadi kehilangan seluruh bangsa 
Indonesia atas sosok tersebut.

menyampaikan rasa dukanya atas 
wafatnya Buya Syafii Maarif. Bangsa 
Indonesia disebutnya sangat kehilangan 
sosok guru besar yang dihormati seluruh 
elemen masyarakat dan lintas agama.

Selamat Jalan Guru Bangsa, Buya Syafii
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Jusuf Kalla juga berharap perjuangan 
almarhum Buya Syafii Maarif dapat 
terus melekat dalam diri setiap 
generasi bangsa Indonesia.
"Mudah-mudahan seluruh bangsa 
mendoakan akan beliau dan insyaallah 
kita semua juga akan memberikan 
dorongan semangat agar cita-cita 

“Innalillahi wainnaililhi rojiun. Pertama-
tama kami sekeluarga dan juga seluruh 
pengurus Dewan Masjid Indonesia 
menyampaikan rasa duka yang 
mendalam atas berpulangnya ke 
rahmatullah 
almarhum 
Bapak 
Syafii 
Maarif yang 
menjadi 
guru 
bangsa, 
negarawan, 
dan 
pembimbing 
kita 
semuanya," 
tutur Jusuf 
Kalla 
kepada 
wartawan, 
Jumat 
(27/5/2022).
Jusuf Kalla 
menyebut, 
Buya Syafii 
telah 
banyak 
berjasa bagi 
bangsa 
Indonesia, 
baik di 
organisasi Muhammadiyah juga untuk 
seluruh rakyat. Dia pun mengajak 
seluruh masyarakat mendoakan atas 
berpulangnya almarhum."Semoga 
beliau mendapat tempat yang sangat 
tinggi disisinya dan juga mendoakan 
agar keluarga yang ditinggalkan itu 
dapat mendapatkan rahmad Allah 
SWT. Sesungguhnya kehilangan ini 
merupakan kehilangan bangsa, karena 
beliau selalu memikirkan bukan hanya 
dirinya tapi bangsa yang selalu menjadi 
pikiran keresahan almarhum," jelas dia.

 Dimakamkan di Kulonprogo

daripada almarhum itu dapat dicapai 
seluruh bangsa ini," Jusuf Kalla 
menandaskan.

Dilansir dari situs Muhammadiyah, Ketua 
MDMC PP 
Muhammadi
yah Budi 
Setiawan 
menyampaik
an bahwa 
Buya Syafii 
akan 
disemayamk
an di Masjid 
Gede 
Yogyakarta.

Buya Syafii Maarif atau Ahmad Syafii 
Maarif lahir di Nagari Calau, Sumpur 
Kudus, Minangkabau pada 31 Mei 
1935.Ia lahir dari pasangan Ma'rifah Rauf 
Datuk Rajo Malayu, dan Fathiyah. Syafii 
Marif merupakan bungsu dari 4 
bersaudara seibu seayah, dan 
seluruhnya 15 orang bersaudara seayah 
berlainan ibu.Setelah meninggalkan 
posisinya sebagai Ketua Umum PP 
Muhammadiyah, Buya Syafii aktif dalam 
komunitasnya, yakni Maarif Institute. Di 
samping itu, guru besar IKIP Yogyakarta 
ini, juga rajin menulis, di samping 
menjadi pembicara dalam sejumlah 
seminar.Sebagian besar tulisannya 
adalah masalah-masalah Islam, dan 
dipublikasikan di sejumlah media cetak. 
Selain itu ia juga menuangkan pikirannya 
dalam bentuk buku

Kemudian, 
pemakaman 
akan 
dilakukan di 
Pemakaman 
Khusnul 
Khotimah 
milik 
Muhammadi
yah yang 
berlokasi di 
Dusun 
Donomulyo, 
Kapanewon 
Nanggulan, 
Kabupaten 

Kulonprogo.

Investasi di aset kripto seperti Bitcoin, 
Ethereum, dan lainnya semakin 
digemari akhir-akhir ini. Beberapa 
perusahaan besar dan orang-orang 
tekenal dunia pun tak ketinggal 
berinvestasi di Bitcoin dan aset kripto 
lainnya. Sebut saja, miliarder Elon 
Musk dengan Tesla, Mastercard, dan 
lainnya. Berbeda dengan rekan sesama 
miliardernya, Bill Gates ternyata 
bukanlah seorang fans Bitcoin.Hal 
tersebut disampaikannya dalam sesi 
tanya jawab rutin Gates, bertajuk "Ask 
Me Anything" yang digelar di forum 
Reddit, pekan lalu.Dalam sebuah 
unggahan di forum Reddit melalui 
akunnya @thisisbillgates, Gates 
mengungkapkan alasan utama ia tidak 
berinvestasi dan memiliki Bitcoin atau 
aset kripto lainnya adalah karena ia 
lebih memilih berinvestasi pada hal-hal 
yang lebih bermanfaat. Menurut dia, 
nilai suatu perusahaan didasarkan 
pada bagaimana mereka membuat 
produk yang bagus dan bermanfaat 
untuk masyarakat. Sedangkan, nilai 
kripto hanya diputuskan berdasarkan 
keinginan seseorang untuk 
membelinya. Sehingga investasi di 
Bitcoin dan aset kripto, menurut Gates, 
tidak membawa faedah tambahan bagi 
masyarakat. Selama ini, Gates melalui 
yayasan filantropi miliknya, Bill & 
Melinda Gates memang rajin 
berinvestasi pada beberapa sektor, 
meliputi teknologi informasi, 
transportasi, industri, perawatan 
kesehatan, dan kebutuhan pokok 
konsumen. Bill Gates sempat 
menyebutkan setidaknya tiga alasan 
lain yang membuatnya tidak menaruh 
hati pada Bitcoin. Pertama, Bitcoin 
menggunakan terlalu banyak energi 
listrik dalam setiap aktivitasnya, seperti 
proses penambangan (mining), 
misalnya. "Bitcoin menggunakan terlalu 
banyak energi, di samping mendorong 
transaksi yang bersifat anonim," ujar 
Gates.Untuk mendapatkan Bitocoin, 
penambang menggunakan komputer 

Alasan Bill Gates Tak Mau Investasi Bitcoin

untuk memecahkan serangkaian kode. 
Dari kode itulah penambang akan 
mendapat Bitcoin. Agar kode 
terpecahkan, dibutuhkan mining rig 
berupa komputer dan kartu grafis yang 
kuat serta butuh energi listrik yang besar. 
Dalam sebuah laporan, Universitas 
Cambridge mengungkapkan bahwa 
konsumsi listrik yang digunakan untuk 
menambang Bitcoin lebih banyak 
ketimbang konsumsi listrik di Pakistan 
dalam setahun. Penambangan bitcoin 
dalam setahun membutuhkan 123,64 
terra-watt (TWh) listrik, sementara 
seantero Pakistan hanya mengonsumsi 
120,56 TWh per tahun. 
Kedua,Bitcoin juga dipersoalkan oleh 
Gates. Menurut pendiri Microsoft ini, 
anonimitas ini menjadikan Bitcoin kerap 
digunakan untuk membeli narkoba, 
melakukan pencucian uang, 
penggelapan pajak, dan pendanaan 
teroris. Alasan ketiga yang membuat 
Gates tidak menaruh hati pada Bitcoin 
ialah karena harganya yang sangat 
fluktuatif. Ia berpendapat hal ini dapat 
memengaruhi para investor yang 
notabene tidak memiliki dana cadangan 
yang cukup. Harga Bitcoin memang 
dilaporkan mengalami tren kenaikan 
selama 2021. Bahkan, Bitcoin sempat 
mencapai harga tertinggi pada Oktober 
2021, dengan harga 66.000 dollar AS 
atau sekitar Rp 931 juta per keping. 
Namun, sejak Oktober 2021 hingga Mei 
2022 ini, harga Bitcoin terus 
menunjukkan tren penurunan. 
Berdasarkan data di situs CoinDesk, 
harga Bitcoin kini anjlok ke level 28.993 
dollar (setara Rp 422 juta) per keping, 
pada perdagangan Jumat (27/5/2022). 
Pada pertengahan Mei lalu, harga aset 
kripto Terra (LUNA) juga anjlok drastis 
hingga hampir 90 persen. Pantauan 
KompasTekno, Jumat siang, kini, harga 
token Luna tinggal 0,000126 dollar AS 
atau Rp 1,8 (1,8 perak). Padahal, pada 
April 2022, Terra Luna sempat mencapai 
harga tertinggi senilai 119 dollar AS (Rp 
1,7 juta) per keping koin.
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Jusuf Kalla juga berharap perjuangan 
almarhum Buya Syafii Maarif dapat 
terus melekat dalam diri setiap 
generasi bangsa Indonesia.
"Mudah-mudahan seluruh bangsa 
mendoakan akan beliau dan insyaallah 
kita semua juga akan memberikan 
dorongan semangat agar cita-cita 

“Innalillahi wainnaililhi rojiun. Pertama-
tama kami sekeluarga dan juga seluruh 
pengurus Dewan Masjid Indonesia 
menyampaikan rasa duka yang 
mendalam atas berpulangnya ke 
rahmatullah 
almarhum 
Bapak 
Syafii 
Maarif yang 
menjadi 
guru 
bangsa, 
negarawan, 
dan 
pembimbing 
kita 
semuanya," 
tutur Jusuf 
Kalla 
kepada 
wartawan, 
Jumat 
(27/5/2022).
Jusuf Kalla 
menyebut, 
Buya Syafii 
telah 
banyak 
berjasa bagi 
bangsa 
Indonesia, 
baik di 
organisasi Muhammadiyah juga untuk 
seluruh rakyat. Dia pun mengajak 
seluruh masyarakat mendoakan atas 
berpulangnya almarhum."Semoga 
beliau mendapat tempat yang sangat 
tinggi disisinya dan juga mendoakan 
agar keluarga yang ditinggalkan itu 
dapat mendapatkan rahmad Allah 
SWT. Sesungguhnya kehilangan ini 
merupakan kehilangan bangsa, karena 
beliau selalu memikirkan bukan hanya 
dirinya tapi bangsa yang selalu menjadi 
pikiran keresahan almarhum," jelas dia.

 Dimakamkan di Kulonprogo

daripada almarhum itu dapat dicapai 
seluruh bangsa ini," Jusuf Kalla 
menandaskan.

Dilansir dari situs Muhammadiyah, Ketua 
MDMC PP 
Muhammadi
yah Budi 
Setiawan 
menyampaik
an bahwa 
Buya Syafii 
akan 
disemayamk
an di Masjid 
Gede 
Yogyakarta.

Buya Syafii Maarif atau Ahmad Syafii 
Maarif lahir di Nagari Calau, Sumpur 
Kudus, Minangkabau pada 31 Mei 
1935.Ia lahir dari pasangan Ma'rifah Rauf 
Datuk Rajo Malayu, dan Fathiyah. Syafii 
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posisinya sebagai Ketua Umum PP 
Muhammadiyah, Buya Syafii aktif dalam 
komunitasnya, yakni Maarif Institute. Di 
samping itu, guru besar IKIP Yogyakarta 
ini, juga rajin menulis, di samping 
menjadi pembicara dalam sejumlah 
seminar.Sebagian besar tulisannya 
adalah masalah-masalah Islam, dan 
dipublikasikan di sejumlah media cetak. 
Selain itu ia juga menuangkan pikirannya 
dalam bentuk buku

Kemudian, 
pemakaman 
akan 
dilakukan di 
Pemakaman 
Khusnul 
Khotimah 
milik 
Muhammadi
yah yang 
berlokasi di 
Dusun 
Donomulyo, 
Kapanewon 
Nanggulan, 
Kabupaten 

Kulonprogo.

Investasi di aset kripto seperti Bitcoin, 
Ethereum, dan lainnya semakin 
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perusahaan besar dan orang-orang 
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berinvestasi di Bitcoin dan aset kripto 
lainnya. Sebut saja, miliarder Elon 
Musk dengan Tesla, Mastercard, dan 
lainnya. Berbeda dengan rekan sesama 
miliardernya, Bill Gates ternyata 
bukanlah seorang fans Bitcoin.Hal 
tersebut disampaikannya dalam sesi 
tanya jawab rutin Gates, bertajuk "Ask 
Me Anything" yang digelar di forum 
Reddit, pekan lalu.Dalam sebuah 
unggahan di forum Reddit melalui 
akunnya @thisisbillgates, Gates 
mengungkapkan alasan utama ia tidak 
berinvestasi dan memiliki Bitcoin atau 
aset kripto lainnya adalah karena ia 
lebih memilih berinvestasi pada hal-hal 
yang lebih bermanfaat. Menurut dia, 
nilai suatu perusahaan didasarkan 
pada bagaimana mereka membuat 
produk yang bagus dan bermanfaat 
untuk masyarakat. Sedangkan, nilai 
kripto hanya diputuskan berdasarkan 
keinginan seseorang untuk 
membelinya. Sehingga investasi di 
Bitcoin dan aset kripto, menurut Gates, 
tidak membawa faedah tambahan bagi 
masyarakat. Selama ini, Gates melalui 
yayasan filantropi miliknya, Bill & 
Melinda Gates memang rajin 
berinvestasi pada beberapa sektor, 
meliputi teknologi informasi, 
transportasi, industri, perawatan 
kesehatan, dan kebutuhan pokok 
konsumen. Bill Gates sempat 
menyebutkan setidaknya tiga alasan 
lain yang membuatnya tidak menaruh 
hati pada Bitcoin. Pertama, Bitcoin 
menggunakan terlalu banyak energi 
listrik dalam setiap aktivitasnya, seperti 
proses penambangan (mining), 
misalnya. "Bitcoin menggunakan terlalu 
banyak energi, di samping mendorong 
transaksi yang bersifat anonim," ujar 
Gates.Untuk mendapatkan Bitocoin, 
penambang menggunakan komputer 
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untuk memecahkan serangkaian kode. 
Dari kode itulah penambang akan 
mendapat Bitcoin. Agar kode 
terpecahkan, dibutuhkan mining rig 
berupa komputer dan kartu grafis yang 
kuat serta butuh energi listrik yang besar. 
Dalam sebuah laporan, Universitas 
Cambridge mengungkapkan bahwa 
konsumsi listrik yang digunakan untuk 
menambang Bitcoin lebih banyak 
ketimbang konsumsi listrik di Pakistan 
dalam setahun. Penambangan bitcoin 
dalam setahun membutuhkan 123,64 
terra-watt (TWh) listrik, sementara 
seantero Pakistan hanya mengonsumsi 
120,56 TWh per tahun. 
Kedua,Bitcoin juga dipersoalkan oleh 
Gates. Menurut pendiri Microsoft ini, 
anonimitas ini menjadikan Bitcoin kerap 
digunakan untuk membeli narkoba, 
melakukan pencucian uang, 
penggelapan pajak, dan pendanaan 
teroris. Alasan ketiga yang membuat 
Gates tidak menaruh hati pada Bitcoin 
ialah karena harganya yang sangat 
fluktuatif. Ia berpendapat hal ini dapat 
memengaruhi para investor yang 
notabene tidak memiliki dana cadangan 
yang cukup. Harga Bitcoin memang 
dilaporkan mengalami tren kenaikan 
selama 2021. Bahkan, Bitcoin sempat 
mencapai harga tertinggi pada Oktober 
2021, dengan harga 66.000 dollar AS 
atau sekitar Rp 931 juta per keping. 
Namun, sejak Oktober 2021 hingga Mei 
2022 ini, harga Bitcoin terus 
menunjukkan tren penurunan. 
Berdasarkan data di situs CoinDesk, 
harga Bitcoin kini anjlok ke level 28.993 
dollar (setara Rp 422 juta) per keping, 
pada perdagangan Jumat (27/5/2022). 
Pada pertengahan Mei lalu, harga aset 
kripto Terra (LUNA) juga anjlok drastis 
hingga hampir 90 persen. Pantauan 
KompasTekno, Jumat siang, kini, harga 
token Luna tinggal 0,000126 dollar AS 
atau Rp 1,8 (1,8 perak). Padahal, pada 
April 2022, Terra Luna sempat mencapai 
harga tertinggi senilai 119 dollar AS (Rp 
1,7 juta) per keping koin.
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"Benar ada 11 tersangka dan 3 
tersangka masih dalam pencarian yang 
diduga ada di luar negeri," tutur 
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen 
Pol Whisnu Hermawan di Mabes Polri, 
Jakarta Selatan, soal investasi bodong 
itu, Jumat (27/5/2022).Identitas 11 
tersangka itu adalah DA sebagai 
Direktur Utama PT DNA Pro Akademi, 
RK sebagai Founder tim Founder 
RUDUTZ, RS sebagai Co-Founder tim 
Founder RUDUTZ, DT sebagai 
Exchanger tim Founder RUDUTZ, dan 
YTS sebagai Founder tim Founder 007.

Polisi telah menangkap 11 tersangka 
kasus dugaan penipuan investasi robot 
trading DNA Pro. Tiga orang di 
antaranya masih dalam pengejaran dan 
masuk dalam daftar pencarian orang 
(DPO) alias buron.

Kemudian FYT sebagai Co-Founder tim 
Founder 007, RL sebagai Founder dan 
Exchanger tim Founder Gen, JG 
sebagai Founder dan Exchanger tim 
Founder Octopus dan Exchanger tim 
Founder 007, SR sebagai Co-Founder 
tim Founder Octopus, HAS sebagai 
Branch Officer Manager DNA Pro Bali, 
dan MA sebagai pihak yang turut serta 
membantu tersangka ST dan JG dalam 
melakukan TPPU.Sementara, tiga 
tersangka DPO adalah Fauzi alias 
Daniel Zii sebagai Direktur Business 
Development, Ferawati alias Fei 
sebagai Founder tim Founder Central, 
dan Devin alias Devinata Gunawan 
sebagai Co-Founder Tim Founder 
007."Kita melakukan pemblokiran 
rekening sebanyak 64 rekening dengan 
total uang kurang lebih Rp 
105.525.000.000. Selain itu, kita 
menyita uang tunai kurang lebih Rp Rp 
112.525.057.172, uang rupiah Rp 5 
miliar, GSD, ada juga emas 20 
kilogram, ada hotel, ada rumah, ada 14 
mobil mewah, ada Ferrari, ada Alphard, 
ada BMW, dan semua sudah kita sita," 
jelas Whisnu.Adapun total uang dan 
nilai aset yang telah disita oleh 
kepolisian mencapai Rp 

Polisi Tangkap 11 Tersangka DNA Pro

Daniel mengakui DNA Pro sebagai 
perusahaan yang dia bangun. Dia 
berharap industri serupa dapat mengikuti 
perkembangan zaman sehingga tidak 
merugikan banyak orang.

Jadi memang skema piramida itu terjadi, 
dan skema piramida itu terjadi, uangnya 
memang balik ke member ke member 
lagi," jelas dia.

Artinya dari tiga ribuan sekian, total 
kerugian yang disampaikan kepada Polri 
kurang lebih sekitar Rp 551 miliar," 
Whisnu menandaskan.

Namun dalam perjalanannya, situasi 
membawa aplikasi tersebut ke dalam 
praktik skema ponzi.

307.525.057.172. Sejauh ini sudah ada 
3.621 korban yang melapor ke Polri.
"Dengan total kerugian kurang lebih Rp 
551.725.456.972. 

Bos robot trading DNA Pro Daniel Abe 
(DA) meminta maaf atas kasus yang kini 
menjeratnya sebagai tersangka dalam 
perkara dugaan penipuan investasi. 
"Saya Daniel Abe, saya selaku Direktur 
Utama DNA Pro, saya meminta maaf 
sebesar-besarnya untuk para kolega, 
kepada keluarga, kepada member, dan 
saya sudah bertanggungjawab atas 
semua itu sampai detik ini," kata Daniel.
Menurut Daniel, aplikasi DNA Pro 
berkembang dengan cepat hingga 
memiliki member ribuan. 

"Awalnya, aplikasi DNA itu memang 
sangat baik. Tapi memang 
berkembangnya pesat untuk member, 
dan ketidaksiapan sistem kami, maka 
terjadilah skema piramida itu. 

"Dan saya berterima kasih ke pihak 
Bareskrim dan pihak terkait yang sudah 
membantu sampai saat ini. Dan terakhir 
saya mau bilang bahwa industri robot 
trading supaya ke depannya harus lebih 
maju lagi dari sekarang," Daniel 
menandaskan.Polisi sejauh ini telah 
menangkap 11 tersangka kasus dugaan 
penipuan investasi robot trading DNA Pro. 
Tiga di antaranya masih dalam 
pengejaran dan masuk dalam Daftar 
Pencarian Orang (DPO) alias buron.
“

Apa sebetulnya senjata laser? 
Senjata laser membangkitkan cahaya 
terkonsentrasi, yang dapat 
memanaskan sebuah obyek hingga 
suhu ribuan derajat Celsius hingga 
terbakar habis. Laser berenergi tinggi 
dapat membakar dan melubangi 
lapisan baja tebal dalam hitungan detik. 
Sinar laser melesat dengan kecepatan 
cahaya, punya spektrum lebih luas 
dibanding proyektil konvensional dan 
memiliki presisi sangat tinggi. Senjata 
laser juga bekerja rahasia, karena 
pancarannya nyaris tidak menimbulkan 
suara bising. Yang lebih penting lagi, 
sistem senjata laser secara ekonomi 
relatif lebih murah, karena tidak 
memerlukan amunisi, hanya perlu 
energi untuk memancarkan radiasinya. 
TNO, sebuah organisasi riset Belanda 
yang mendalami teknologi senjata 
laser, menyebutkan, satu kali tembakan 
dari sistem senjata ini hanya 
memerlukan biaya kurang dari satu 
euro Angkatan Darat AS pada musim 
panas tahun lalu menyatakan, sudah 
melakukan uji coba senjata laser 
terbaru dalam sebuah latihan perang. 
Sementara PM Israel Naftali Bennet 
pada April, lewat twitnya di Twitter 
menyebutkan, angkatan bersenjata 

Wakil Perdana Menteri (PM) Rusia 
Yury Borisov, dalam sebuah konferesi 
yang disiarkan secara nasional oleh TV 
Channel One, menyatakan, Kremlin 
sudah mengerahkan sistem 
persenjataan laser canggih bernama 
"Zadira" dalam perang di Ukraina. 
Pengerahan sistem senjata laser itu, 
terutama untuk menembak jatuh drone 
tempur Ukraina. "Zadira" merupakan 
bagian dari sistem peluru kendali 
balistik antarbenua, yang mencakup 
komponen senjata laser yang disebut 
Peresvet, demikian lapor Reuters 
pekan lalu. Borisov menyebutkan, 
Peresvet sudah dikerahkan secara luas 
di Ukraina dan dapat "membutakan" 
satelit pada ketinggian 1.500 km dari 
permukaan bumi.

Senjata laser Rusia penangkal drone 
Ukraina? 
Senjata laser, jika memang eksis di 
Ukraina, bisa membantu Moskwa 
memerangi salah satu senjata yang paling 
ditakuti di Ukraina, yakni drone. Dengan 
senjata drone tempur, militer Ukraina 
berulangkali berhasil menimbulkan 
kerugian besar pada militer Rusia.  Zadira 
sudah berhasil menembak sebuah drone 
Ukraina dalam waktu hanya lima detik dari 
jarak kilometer. Rusia juga mengeklaim, 
dapat menggunakan senjata canggih itu 
untuk menghancurkan satelit militer, 
kamera mata-mata dan detektor. Laser 
juga mampu membuat serdadu lawan 
mengalami kebutaan permanen. Namun, 
penggunaan senjata yang menyebabkan 
kerusakan atau cedera eksesif semacam 
itu, sudah dilarang dalam konvensi 
internasional dari tahun 1995. Terkait 
klaim Rusia ini, Presiden Ukraina 
Volodymyr Zelenskyy mengatakan, ini 
merupakan indikasi sangat jelas, invasi 
gagal total.Ia juga mengolok-olok 
pimpinan Rusia, karena terlihat mencari-
cari "senjata pamungkas” dengan 
menunjuk pada propaganda yang dibuat 
Nazi Jerman saat perang dunia kedua, 
terkait senjata yang sama sekali tidak 
eksis, sebagai metode perang psikologis.

negaranya sukses menguji coba sistem 
senjata laser pertama di dunia, yang bisa 
digunakan menembak jatuh drone, rudal, 
dan mortir. Juga sejumlah negara lainnya, 
seperti Perancis dan China dilaporkan 
sedang bergiat mengembangkan proyek 
senjata lasernya masing-masing. 
 Apakah ada bukti Russia gunakan 
senjata laser di Ukraina? “
Sejumlah negara telah melakukan 
eksplorasi teknologinya dan 
menggunakan senjata jenis ini. Rusia 
merupakan salah satunya."Kami tidak 
memiliki indikasi penggunaan laser, atau 
lebih tepatnya senjata laser di Ukraina. 
Tidak ada yang mengkonfirmasi hal ini”, 
kata juru biraca Pentagon John Kirby 
dalam sebuah briefing kepada wartawan 
dalam sebuah kesempatan terpisah. 

Rusia Klaim Gunakan Senjata Laser
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Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen 
Pol Whisnu Hermawan di Mabes Polri, 
Jakarta Selatan, soal investasi bodong 
itu, Jumat (27/5/2022).Identitas 11 
tersangka itu adalah DA sebagai 
Direktur Utama PT DNA Pro Akademi, 
RK sebagai Founder tim Founder 
RUDUTZ, RS sebagai Co-Founder tim 
Founder RUDUTZ, DT sebagai 
Exchanger tim Founder RUDUTZ, dan 
YTS sebagai Founder tim Founder 007.

Polisi telah menangkap 11 tersangka 
kasus dugaan penipuan investasi robot 
trading DNA Pro. Tiga orang di 
antaranya masih dalam pengejaran dan 
masuk dalam daftar pencarian orang 
(DPO) alias buron.

Kemudian FYT sebagai Co-Founder tim 
Founder 007, RL sebagai Founder dan 
Exchanger tim Founder Gen, JG 
sebagai Founder dan Exchanger tim 
Founder Octopus dan Exchanger tim 
Founder 007, SR sebagai Co-Founder 
tim Founder Octopus, HAS sebagai 
Branch Officer Manager DNA Pro Bali, 
dan MA sebagai pihak yang turut serta 
membantu tersangka ST dan JG dalam 
melakukan TPPU.Sementara, tiga 
tersangka DPO adalah Fauzi alias 
Daniel Zii sebagai Direktur Business 
Development, Ferawati alias Fei 
sebagai Founder tim Founder Central, 
dan Devin alias Devinata Gunawan 
sebagai Co-Founder Tim Founder 
007."Kita melakukan pemblokiran 
rekening sebanyak 64 rekening dengan 
total uang kurang lebih Rp 
105.525.000.000. Selain itu, kita 
menyita uang tunai kurang lebih Rp Rp 
112.525.057.172, uang rupiah Rp 5 
miliar, GSD, ada juga emas 20 
kilogram, ada hotel, ada rumah, ada 14 
mobil mewah, ada Ferrari, ada Alphard, 
ada BMW, dan semua sudah kita sita," 
jelas Whisnu.Adapun total uang dan 
nilai aset yang telah disita oleh 
kepolisian mencapai Rp 

Polisi Tangkap 11 Tersangka DNA Pro

Daniel mengakui DNA Pro sebagai 
perusahaan yang dia bangun. Dia 
berharap industri serupa dapat mengikuti 
perkembangan zaman sehingga tidak 
merugikan banyak orang.

Jadi memang skema piramida itu terjadi, 
dan skema piramida itu terjadi, uangnya 
memang balik ke member ke member 
lagi," jelas dia.

Artinya dari tiga ribuan sekian, total 
kerugian yang disampaikan kepada Polri 
kurang lebih sekitar Rp 551 miliar," 
Whisnu menandaskan.

Namun dalam perjalanannya, situasi 
membawa aplikasi tersebut ke dalam 
praktik skema ponzi.

307.525.057.172. Sejauh ini sudah ada 
3.621 korban yang melapor ke Polri.
"Dengan total kerugian kurang lebih Rp 
551.725.456.972. 

Bos robot trading DNA Pro Daniel Abe 
(DA) meminta maaf atas kasus yang kini 
menjeratnya sebagai tersangka dalam 
perkara dugaan penipuan investasi. 
"Saya Daniel Abe, saya selaku Direktur 
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Apa sebetulnya senjata laser? 
Senjata laser membangkitkan cahaya 
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yang disiarkan secara nasional oleh TV 
Channel One, menyatakan, Kremlin 
sudah mengerahkan sistem 
persenjataan laser canggih bernama 
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itu, sudah dilarang dalam konvensi 
internasional dari tahun 1995. Terkait 
klaim Rusia ini, Presiden Ukraina 
Volodymyr Zelenskyy mengatakan, ini 
merupakan indikasi sangat jelas, invasi 
gagal total.Ia juga mengolok-olok 
pimpinan Rusia, karena terlihat mencari-
cari "senjata pamungkas” dengan 
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Rusia Klaim Gunakan Senjata Laser



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

Tanah Air

Tanah Air

InternasionalInternasional

Internasional

Mas kawin dalam pernikahan ini 
2. Mas Kawin Jam Tangan

Ketua MK mengucapkan ijab kabul 
dengan satu tarikan napas dan lancar 
tanpa kendala. Kepala KUA Banjarsari 
Arba'in Basyar dan para saksi 
mengesahkan pernikahan kedua 
mempelai Idayati dan Anwar Usman.

Para pejabat negara dan tamu 
undangan sudah terlihat datang ke 
Gedung Graha Saba Buana dari pukul 
08.00 WIB. Prosesi ijab kabul dimulai 
pukul 09.00 dipimpin oleh ketua Kantor 
Urusan Agama (KUA) Banjarsari 
Arba'in Basyar. Setelah itu pada pukul 
12.00 WIB diselenggarakan resepsi.
Berikut ini fakta pernikahan Anwar 
Usman-Idayati.

Selain itu, laiknya hajatan keluarga 
pejabat tinggi negara, tamu undangan 
yang hadir pun terdiri dari sosok-sosok 
penting di negeri ini.

Presiden Jokowi yang adalah kakak 
mempelai wanita bertindak sebagai 
wali nikah.

1. Presiden dan Wapres Jadi Wali dan 
Saksi

7 Fakta Menarik Pernikahan Ketua MK 
dengan Adik Jokowi 

Panglima TNI Andika Perkasa sebagai 
saksi nikah dari pihak mempelai laki-
laki dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin 
sebagai saksi mempelai wanita atau 
adik Jokowi.

"Saya nikahkan dan saya jodohkan 
dengan saudari perempuan saya, 
Idayati binti Noto Mihardjo, menikah 
dengan engkau dengan mas kawin 
berupa alat salat dan sebuah jam 
tangan dibayar tunai," kata Jokowi 
sambil menjabat tangan Anwar Usman.

Pernikahan Ketua Makamah Konstitusi 
(MK) Anwar Usman dengan adik 
Jokowi, Idayati, digelar Kamis 
(26/5/2022) di Gedung Graha Saba 
Buana, Solo, Jawa Tengah.
Pernikahan antara janda dan duda ini 
menjadi perhatian karena Anwar 
Usman sebagai ketua MK akhirnya 
menjadi saudara ipar Presiden Jokowi.

Fakta Penikahan Adik Jokowi Dan Ketua MK

Sehari sebelumnya digelar acara gladi 
bersih yang dihadiri kedua mempelai 
serta keluarga. Acara dimulai dengan 

berupa perlengkapan salat dan jam 
tangan. Selain diungkapkan Jokowi 
sebagai wali nikah soal mas kawin ini 
juga dibenarkan oleh Kepala KUA 
Banjarsari, Arba’in Basyir.
Ia mengatakan, ada dua barang, yaitu 
perlengkapan alat salat dan jam tangan. 
Menurut Arba'in, mahar atau maskawin 
tersebut merupakan permintaan dari 
pihak mempelai wanita, namun pihaknya 
tidak menjelaskan secara detail.

Hadir pula tenaga ahli Kantor Staf 
Presiden Republik Indonesia Ali Mochtar 
Ngabalin dan Kapolda Jateng Irjen Pol 
Ahmad Luthfi.
7 Fakta Menarik Pernikahan Ketua MK 
dengan Adik Jokowi 

Dalam acara pernikahan tidak ada 
prasmanan. Para tamu akan 
mendapatkan hampers makanan yang 
dapat dibawa pulang.

Acara pernikahan mengundang 800 
tamu. Meski pemerintah sudah 
menyatakan tidak wajib masker di luar 
ruangan, para tamu undangan wajib 
menerapkan protokol kesehatan secara 
ketat.

Sejumlah tokoh terlihat hadir pada acara 
akad nikah tersebut, di antaranya 
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, 
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, 
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit 
Prabowo, dan Menteri Hukum dan HAM 
Yasonna Laoly.

3. 800 Tamu Undangan

Terlihat juga Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Siti Nurbaya serta 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 
Ibu negara Iriana Joko Widodo terlihat 
mengenakan kebaya brokat berwarna 
hijau.
Iriana didampingi oleh salah satu 
putranya, Gibran Rakabuming Raka, 
yang juga merupakan Wali Kota 
Surakarta serta istrinya, Selvi Ananda, 
yang mengenakan kebaya berwarna 
merah.

Presiden Joe Biden mengajak BTS dan 
ARMY, sebutan untuk para 
penggemarnya untuk membantu 
menghentikan kebencian Asia dan 
menyebarkan kegembiraan secara 
internasional. Grup K-pop Korea 
Selatan yang sangat populer, yang 
terdiri dari RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, 
V dan Jungkook, akan bergabung 
dengan Biden pada 31 Mei "untuk 
membahas inklusi dan representasi Asia 
dan untuk mengatasi anti-Asia, 
kejahatan rasial dan diskriminasi," 
Gedung Putih mengumumkan pada hari 
Kamis."Presiden Biden dan BTS juga 
akan membahas pentingnya keragaman 
dan inklusi serta platform BTS sebagai 
duta muda yang menyebarkan pesan 
harapan dan kepositifan di seluruh 
dunia," bunyi sebuah pernyataan.
Berikut adalah sejumlah fakta soal BTS 
yang diundang Gedung Putih, AS:
Grip idola dari Korea Selatan BTS akan 
mengunjungi Gedung Putih atau White 
House Amerika Serikat untuk 
merayakan bulan pengakuan warisan 
budaya orang-orang Amerika keturunan 
Asia dan Penduduk Asli 
Hawaii/Kepulauan Pasifik (AANHPI). 
BTS juga akan berdiskusi dengan 
Presiden Joe Biden tentang 
meningkatnya kejahatan kebencian dan 
diskriminasi anti-Asia di Amerika 
Serikat. Menurut rilis dari Gedung Putih 
yang dibagikan kepada Billboard, grup 
K-pop akan tiba di pada Selasa 31 Mei 
untuk berbicara dengan panglima 
tertinggi tentang inklusi dan representasi 
Asia, dan upaya Biden untuk 
membendung gelombang kejahatan 
kebencian terhadap orang-orang 
keturunan Asia.Kelompok itu merilis 
pernyataan tentang pengalaman 
mereka sendiri dengan diskriminasi 
tahun lalu di tengah serangkaian 
kejahatan kebencian anti-Asia di AS 
setelah penembakan 16 Maret di Atlanta 
di mana seorang pria bersenjata 
menewaskan delapan orang, termasuk 
enam wanita Asia, di tiga tempat pijat 

“Kami mengingat saat-saat ketika kami 
menghadapi diskriminasi sebagai orang 
Asia,” tweet mereka saat itu.
“Kami telah menanggung sumpah 
serapah tanpa alasan dan diejek karena 
penampilan kami. Kami bahkan ditanya 
mengapa orang Asia berbicara dalam 
bahasa Inggris.”
Kunjungan BTS dilakukan di akhir AAPI 
Heritage Month dan bergabung dengan 
sejumlah bintang muda yang telah dipilih 
presiden untuk berbagi pesan dari 
Gedung Putih.BTS dikenal menggunakan 
lirik dan melakukan kampanye sosial 
untuk memberdayakan anak-anak sejak 
memulai debut mereka tahun 2013 lalu.

Meningkatnya kejahatan anti-Asia dan 
permusuhan terhadap orang Asia-
Amerika dan Kepulauan Pasifik (AAPI) 
terjadi di tengah pandemi Covid-19. Lebih 
dari 10.000 insiden kebencian terhadap 
orang AAPI dilaporkan ke organisasi 
advokasi Stop AAPI Hate antara 19 Maret 
2020, dan 31 Desember 2021.

"Biden dan BTS juga akan membahas 
pentingnya keragaman dan inklusivitas, 
serta platform BTS sebagai duta muda 
yang menyebarluaskan pesan harapan 
dan hal-hal positif ke seluruh dunia," 
tambah pernyataan Gedung Putih itu.

Jelang akhir tahun 2021, BTS kembali 
"manggung", tapi bukan di stadium 
maupun venue konser. Mereka 
membawakan lagu "Permission to Dance" 
di tempat istimewa, yakni markas PBB di 
New York, Amerika Serikat.Ya, video 
rekaman penampilan mereka sempat 
ditampilkan di depan para perwakilan 
negara dan pemimpin dunia dalam 
Sustainable Development Goals Moment 
(SDG Moment), salah satu agenda di 
Sidang Umum PBB ke-76 di New York, 
Senin (20/9/2021).Jungkook dkk. tak 
hanya hadir untuk bernyanyi. Sebagai 
utusan khusus Presiden Korea Selatan 
Moon Jae In, mereka di sana juga 
berpidato, mewakili suara para generasi 
muda.

5. Dipicu Banyaknya Kejahatan Rasial

Asia.

Biden Undang BTS ke Gedung Putih
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Ritz Wash & Lube
234 W Oregon Ave. Philadelphia, PA 19148

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

- Mostly do oil change customer cars
- Pay and schedule will be discussed during interview
Please contact Anthony ( 267 - 471 - 9001 ) or come to the shop in person

- We will train you

Menurut buku lanjut usia dari 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 
konsumsi GGL yang dianjurkan yaitu 
gula maksimum empat sendok makan 
(50 gram per hari), garam maksimum 
satu sendok teh (2 gram per hari) dan 
lemak maksimum lima sendok makan 
minyak sayur (67 gram per hari).

Kelompok lanjut usia (lansia) diingatkan 
untuk membatasi asupan Gula, Garam 
dan Lemak (GGL) untuk mencegah 
kemungkinan muncul penyakit.

Pada lansia dengan kondisi sehat, 
konsumsi camilan, kopi, goreng-
gorengan, atau junk food masih 
diperbolehkan asalkan sesuai dengan 
batasan jumlah konsumsi yang 
ditetapkan. Namun dengan catatan 
bahwa setiap orang memiliki batasan 
jumlah GGL tertentu sesuai dengan 
kondisi tubuh masing-masing.
"Penduduk Indonesia sudah eksesif 
konsumsi GGL-nya, jadi musti dilihat 
(dicek) lagi. Kalau misalnya dia sudah 
makan nasi (sumber karbohidrat) 
berlebih, kemudian masih harus minum 
kopi, ya, kopinya tidak perlu pakai gula, 
atau hindari makanan manis. Prinsipnya 
kebutuhan GGL itu bisa tidak 
berlebihan.Studi oleh Atmarita beserta 
rekan di jurnal Persagi menunjukkan 
bahwa 29,7 persen penduduk Indonesia 
atau setara dengan 77 juta jiwa telah 
mengonsumsi GGL melebihi 
rekomendasi WHO. Studi tersebut 
dilakukan dengan menganalisis data 
Survei Konsumsi Makanan Individu 
(SKMI) 2014.Atmarita mengatakan 
sejumlah risiko penyakit yang dapat 
muncul terkait dengan konsumsi GGL 
berlebih termasuk obesitas, hipertensi, 
diabetes, dan sebagainya.

Batas Gula, Garam Dan Lemak Untuk Lansia

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 
menunjukkan prevalensi hipertensi dan 
diabetes melitus meningkat dari 2013 ke 
2018. Pada hipertensi dari hasil 
pengukuran di atas 18 tahun, angkanya 
meningkat dari 25,8 persen menjadi 34,1 
persen. Penderita diabetes melitus di atas 
15 tahun juga meningkat dari 6,9 persen 
menjadi 8,5 persen.Sementara itu, 
proporsi obesitas pada dewasa dengan 
usia di atas 18 tahun juga mengalami 
peningkatan dari 14,8 persen pada 2013 
menjadi 21,8 persen pada 2018.Atmarita 
mengatakan penyakit tidak menular 
sebetulnya dapat dicegah dengan 
menerapkan pedoman gizi seimbang 
dalam keseharian. Pedoman tersebut 
antara lain mengonsumsi makanan yang 
beragam, melakukan aktivitas fisik atau 
berolahraga, memantau berat badan 
ideal, dan mencuci tangan menggunakan 
sabun dengan air mengalir sebelum dan 
sesudah makan.Atmarita mengingatkan 
agar lansia tetap melakukan aktivitas fisik 
sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. 
Aktivitas fisik dapat berupa menyapu, 
membersihkan rumah, atau berkebun. 
Selain itu, lakukan juga latihan fisik ringan 
seperti jogging, senam, jalan cepat, atau 
bersepeda.Adapun berat badan ideal, 
Atmarita mengatakan bahwa indeks 
massa tubuh (IMT) pada lansia prinsipnya 
masih sama dengan kelompok usia 
lainnya, yaitu dengan IMT normal antara 

“Obesitas sudah tinggi. Kemudian 
penyakit tidak menularnya berdampak 
juga. Jadi ada orang misalnya obesitas, 
hipertensi, dan diabetes, komplikasi itu 
sudah lebih dari 50 persen (yang 
menderita di Indonesia) di atas usia 18 
tahun. Jadi memang risikonya sudah 
tinggi sekali,” katanya.

Acara yang dihadiri Presiden Jokowi 
dan Wapres Maruf Amin ini melibatkan 
1.364 personel pengamanan.

 Petugas gabungan bertugas mengatur 
lalu lintas dalam pemberlakuan satu 
jalur maupun rekayasa lalu lintas 
termasuk mengalihkan kendaraan berat 
dan kecil.

serah-serahan pengantin, yakni 
bertemunya pengantin di dalam 
gedung, kemudian keduanya berjalan 
menuju tempat ijab kabul yang terletak 
di depan pelaminan.

Bintang tamu pada acara resepsi 
adalah penyanyi jebolan Indonesian 
Idol, Judika.

Acara pernikahan dibagi menjadi dua 
acara, yaitu prosesi akad nikah pada 
09.00-10.00 WIB dan resepsi pukul 
12.00 WIB.

Untuk akad nikah hanya tersedia 200 
kursi. “Akad ketat karena ada RI 1 dan 
RI 2. Kalau di resepsi lebih longgar. 
Tamu resepsi yang datang awal untuk 
melihat akad tidak bisa. Mereka harus 
menunggu di tenda atau pulang dulu 
karena durasi masih lama, jam 12.00 
WIB," kata panitia penyelenggara 
acara, Dani Wigung.

Menurut Hanif Aisyah, Idawati hanya 
meminta gaun yang simpel dan elegan. 
Hanif adalah pemilik Chili Kebaya, 
tempat di mana gaun pengantin 
dipersiapkan.

Banyaknya petugas karena 
pengamanan yang dimaksud bukan 
sekadar menjaga acara melainkan 
mengatur jalur para very very important 
person (VVIP) sehingga tidak terjadi 
kemacetan.

5. Serba Simpel dan Elegan
Mempelai putri Idawati tidak 
menyampaikan permintaan khusus 
mengenai gaun pernikahannya.

“Permintaan khusus tidak ada beliaunya 
(Idayati) minta yang simpel tapi elegan, 
karena menurut rencana acaranya 

Menurut Kapolresta Surakarta Kombes 
Pol Ade Safri Simanjutak, 1.364 
personel tersebut berasal dari Polri, 
TNI, Satpol PP maupun dan Dinas 
Perhubungan Kota Surakarta.

4. Libatkan 1.364 Personel 
Pengamanan

Heras mengatakan riasan yang akan 
dipakai Idayati bergaya simple, modern 
dan natural.

6. 50 Kebaya dan Beskap.

"Awalnya untuk mempelai (saja) yang 
pesan, kemudian berkembang, Nambah-
nambah akhirnya hampir semuanya 
(pesan),” ujar Doddy tanpa menyebutkan 
apakah salah satu di antaranya adalah 
beskap yang dikenakan Presiden 
Jokowi.

Chili Kebaya menerima total pesanan 50 
baju untuk acara pernikahan ini. Ke-50 
baju pesta tersebut terdiri dari kebaya 
dan pakaian adat Jawa untuk laki-laki 
atau beskap.

7. Konsep Jawa Klasik

"Pokoknya riasannya cuma flawless rapi, 
nggak pakai kayak riasan adat-adat 
tradisional Solo atau apa. Pengalaman 
saya, keluarga Pak Jokowi semua 
sukanya yang simple natural riasannya," 
kata Heras MUA.

“Pemesanan baju mempelai sudah sejak 
sebelum puasa,” kata Doddy Nanjaya 
yang juga pemilik Chili Kebaya.

Di depan pintu masuk ada wayangan 
bergambar Kamajaya dan Kamaratih 
yang merupakan simbol keabadian dan 
kesetiaan.

Ranu Asmoro, pemilik Asmoro Dekorasi 
yang dipercaya mendekorasi acara 
pernikahan, mengatakan, konsep Jawa 
Klasik sarat dengan nilai budaya 
adiluhung sebagai sebuah ibadah batin 
manusia.

Konsep resepsi pernikahan mengusung 
konsep Jawa klasik. Gamelan akan 
dimainkan saat akad nikah.

sederhana saja tetapi ternyata tidak bisa 
dihindari kalau memang harus besar," 
tutur Hanif Aisyah sebelum acara, di 
Graha Saba Buana, Solo.
Kedua mempelai mengenakan kebaya 
dan beskap warna krem saat akad nikah 
dan warna merah maroon saat resepsi. 
Kain atau jarik yang dikenakan adalah 
batik bermotif Sido Mulyo.
Riasan wajah dipercayakan kepada 
Hemmy Rahmania atau yang lebih 
dikenal Heras MUA. 

Dekorasi untuk panggung berbentuk 
rumah limasan yang identik dengan 
Jawa Tengah.
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Ritz Wash & Lube
234 W Oregon Ave. Philadelphia, PA 19148

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

- Mostly do oil change customer cars
- Pay and schedule will be discussed during interview
Please contact Anthony ( 267 - 471 - 9001 ) or come to the shop in person

- We will train you

Menurut buku lanjut usia dari 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 
konsumsi GGL yang dianjurkan yaitu 
gula maksimum empat sendok makan 
(50 gram per hari), garam maksimum 
satu sendok teh (2 gram per hari) dan 
lemak maksimum lima sendok makan 
minyak sayur (67 gram per hari).

Kelompok lanjut usia (lansia) diingatkan 
untuk membatasi asupan Gula, Garam 
dan Lemak (GGL) untuk mencegah 
kemungkinan muncul penyakit.

Pada lansia dengan kondisi sehat, 
konsumsi camilan, kopi, goreng-
gorengan, atau junk food masih 
diperbolehkan asalkan sesuai dengan 
batasan jumlah konsumsi yang 
ditetapkan. Namun dengan catatan 
bahwa setiap orang memiliki batasan 
jumlah GGL tertentu sesuai dengan 
kondisi tubuh masing-masing.
"Penduduk Indonesia sudah eksesif 
konsumsi GGL-nya, jadi musti dilihat 
(dicek) lagi. Kalau misalnya dia sudah 
makan nasi (sumber karbohidrat) 
berlebih, kemudian masih harus minum 
kopi, ya, kopinya tidak perlu pakai gula, 
atau hindari makanan manis. Prinsipnya 
kebutuhan GGL itu bisa tidak 
berlebihan.Studi oleh Atmarita beserta 
rekan di jurnal Persagi menunjukkan 
bahwa 29,7 persen penduduk Indonesia 
atau setara dengan 77 juta jiwa telah 
mengonsumsi GGL melebihi 
rekomendasi WHO. Studi tersebut 
dilakukan dengan menganalisis data 
Survei Konsumsi Makanan Individu 
(SKMI) 2014.Atmarita mengatakan 
sejumlah risiko penyakit yang dapat 
muncul terkait dengan konsumsi GGL 
berlebih termasuk obesitas, hipertensi, 
diabetes, dan sebagainya.

Batas Gula, Garam Dan Lemak Untuk Lansia

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 
menunjukkan prevalensi hipertensi dan 
diabetes melitus meningkat dari 2013 ke 
2018. Pada hipertensi dari hasil 
pengukuran di atas 18 tahun, angkanya 
meningkat dari 25,8 persen menjadi 34,1 
persen. Penderita diabetes melitus di atas 
15 tahun juga meningkat dari 6,9 persen 
menjadi 8,5 persen.Sementara itu, 
proporsi obesitas pada dewasa dengan 
usia di atas 18 tahun juga mengalami 
peningkatan dari 14,8 persen pada 2013 
menjadi 21,8 persen pada 2018.Atmarita 
mengatakan penyakit tidak menular 
sebetulnya dapat dicegah dengan 
menerapkan pedoman gizi seimbang 
dalam keseharian. Pedoman tersebut 
antara lain mengonsumsi makanan yang 
beragam, melakukan aktivitas fisik atau 
berolahraga, memantau berat badan 
ideal, dan mencuci tangan menggunakan 
sabun dengan air mengalir sebelum dan 
sesudah makan.Atmarita mengingatkan 
agar lansia tetap melakukan aktivitas fisik 
sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. 
Aktivitas fisik dapat berupa menyapu, 
membersihkan rumah, atau berkebun. 
Selain itu, lakukan juga latihan fisik ringan 
seperti jogging, senam, jalan cepat, atau 
bersepeda.Adapun berat badan ideal, 
Atmarita mengatakan bahwa indeks 
massa tubuh (IMT) pada lansia prinsipnya 
masih sama dengan kelompok usia 
lainnya, yaitu dengan IMT normal antara 

“Obesitas sudah tinggi. Kemudian 
penyakit tidak menularnya berdampak 
juga. Jadi ada orang misalnya obesitas, 
hipertensi, dan diabetes, komplikasi itu 
sudah lebih dari 50 persen (yang 
menderita di Indonesia) di atas usia 18 
tahun. Jadi memang risikonya sudah 
tinggi sekali,” katanya.

Acara yang dihadiri Presiden Jokowi 
dan Wapres Maruf Amin ini melibatkan 
1.364 personel pengamanan.

 Petugas gabungan bertugas mengatur 
lalu lintas dalam pemberlakuan satu 
jalur maupun rekayasa lalu lintas 
termasuk mengalihkan kendaraan berat 
dan kecil.

serah-serahan pengantin, yakni 
bertemunya pengantin di dalam 
gedung, kemudian keduanya berjalan 
menuju tempat ijab kabul yang terletak 
di depan pelaminan.

Bintang tamu pada acara resepsi 
adalah penyanyi jebolan Indonesian 
Idol, Judika.

Acara pernikahan dibagi menjadi dua 
acara, yaitu prosesi akad nikah pada 
09.00-10.00 WIB dan resepsi pukul 
12.00 WIB.

Untuk akad nikah hanya tersedia 200 
kursi. “Akad ketat karena ada RI 1 dan 
RI 2. Kalau di resepsi lebih longgar. 
Tamu resepsi yang datang awal untuk 
melihat akad tidak bisa. Mereka harus 
menunggu di tenda atau pulang dulu 
karena durasi masih lama, jam 12.00 
WIB," kata panitia penyelenggara 
acara, Dani Wigung.

Menurut Hanif Aisyah, Idawati hanya 
meminta gaun yang simpel dan elegan. 
Hanif adalah pemilik Chili Kebaya, 
tempat di mana gaun pengantin 
dipersiapkan.

Banyaknya petugas karena 
pengamanan yang dimaksud bukan 
sekadar menjaga acara melainkan 
mengatur jalur para very very important 
person (VVIP) sehingga tidak terjadi 
kemacetan.

5. Serba Simpel dan Elegan
Mempelai putri Idawati tidak 
menyampaikan permintaan khusus 
mengenai gaun pernikahannya.

“Permintaan khusus tidak ada beliaunya 
(Idayati) minta yang simpel tapi elegan, 
karena menurut rencana acaranya 

Menurut Kapolresta Surakarta Kombes 
Pol Ade Safri Simanjutak, 1.364 
personel tersebut berasal dari Polri, 
TNI, Satpol PP maupun dan Dinas 
Perhubungan Kota Surakarta.

4. Libatkan 1.364 Personel 
Pengamanan

Heras mengatakan riasan yang akan 
dipakai Idayati bergaya simple, modern 
dan natural.

6. 50 Kebaya dan Beskap.

"Awalnya untuk mempelai (saja) yang 
pesan, kemudian berkembang, Nambah-
nambah akhirnya hampir semuanya 
(pesan),” ujar Doddy tanpa menyebutkan 
apakah salah satu di antaranya adalah 
beskap yang dikenakan Presiden 
Jokowi.

Chili Kebaya menerima total pesanan 50 
baju untuk acara pernikahan ini. Ke-50 
baju pesta tersebut terdiri dari kebaya 
dan pakaian adat Jawa untuk laki-laki 
atau beskap.

7. Konsep Jawa Klasik

"Pokoknya riasannya cuma flawless rapi, 
nggak pakai kayak riasan adat-adat 
tradisional Solo atau apa. Pengalaman 
saya, keluarga Pak Jokowi semua 
sukanya yang simple natural riasannya," 
kata Heras MUA.

“Pemesanan baju mempelai sudah sejak 
sebelum puasa,” kata Doddy Nanjaya 
yang juga pemilik Chili Kebaya.

Di depan pintu masuk ada wayangan 
bergambar Kamajaya dan Kamaratih 
yang merupakan simbol keabadian dan 
kesetiaan.

Ranu Asmoro, pemilik Asmoro Dekorasi 
yang dipercaya mendekorasi acara 
pernikahan, mengatakan, konsep Jawa 
Klasik sarat dengan nilai budaya 
adiluhung sebagai sebuah ibadah batin 
manusia.

Konsep resepsi pernikahan mengusung 
konsep Jawa klasik. Gamelan akan 
dimainkan saat akad nikah.

sederhana saja tetapi ternyata tidak bisa 
dihindari kalau memang harus besar," 
tutur Hanif Aisyah sebelum acara, di 
Graha Saba Buana, Solo.
Kedua mempelai mengenakan kebaya 
dan beskap warna krem saat akad nikah 
dan warna merah maroon saat resepsi. 
Kain atau jarik yang dikenakan adalah 
batik bermotif Sido Mulyo.
Riasan wajah dipercayakan kepada 
Hemmy Rahmania atau yang lebih 
dikenal Heras MUA. 

Dekorasi untuk panggung berbentuk 
rumah limasan yang identik dengan 
Jawa Tengah.
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Atmarita mengingatkan lansia untuk 
tetap menjaga kebutuhan cairan tubuh 
dengan meminum air putih yang cukup 
meskipun aktivitas fisiknya tidak 
sebanyak orang-orang yang lebih muda 
usia.“Biasanya kalau lansia aktivitasnya 
berkurang, tapi kebutuhan cairan tetap 
dibutuhkan supaya tidak dehidrasi. 
Menurut buku kesehatan lansia dari 
Kementerian Kesehatan, kecukupan air 
putih setiap orang minimal delapan 
gelas per hari.Mengenai kebutuhan gizi 
lansia, Atmarita mengatakan, lansia 
pada dasarnya harus memenuhi 
pedoman gizi seimbang dari pemerintah 
yang berlaku bagi semua kelompok 
umur, hanya saja terdapat perbedaan 
dalam hal Angka Kecukupan Gizi (AKG).

18,5 hingga 25.“IMT itu ukurannya berat 
badan dalam kilogram dibagi tinggi 
badan dalam meter kuadrat. Kalau 
orang tua itu biasanya sudah mulai 
penurunan tinggi badan atau berat 
badan, tapi prinsipnya tetap saja, 18,5 
sampai 25 itu harus dijaga,” katanya.

Dia menjelaskan pedoman gizi 
seimbang terdiri dari empat pilar, antara 
lain makanan yang beragam, mencuci 
tangan menggunakan sabun dengan air 
mengalir sebelum dan sesudah makan, 
melakukan aktivitas fisik atau 
berolahraga, dan memantau berat 
badan ideal. Gizi yang harus dicukupi 
adalah energi, protein, lemak, 
karbohidrat, serat, air, vitamin, dan 
mineral.Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) membagi kelompok lansia 
menjadi empat kategori, yaitu usia 
pertengahan (45-59 tahun), lanjut usia 
(60-74 tahun), lanjut usia tua (75-90 
tahun), dan usia sangat tua (di atas 90 
tahun).Menurut Kementerian Kesehatan, 
kecukupan energi pada laki-laki usia 30-
49 tahun (berat badan 60 kg dan tinggi 
badan 166 cm) yaitu 2.550 kkal. 
Kecukupan kalori cenderung berkurang 
menjadi 2.150 kkal pada usia 50-64 

“Sebetulnya prinsipnya sama untuk 
semua orang, hanya memang ada 
perbedaan. Kita pakai prinsip gizi 
seimbang, seluruh orang itu dari lahir 
sampai tua prinsipnya gizi seimbang. 
Hanya memang ada perbedaan jumlah-
jumlah tertentu,” kata dia.

Biasanya lansia kerap mengalami 
masalah susah makan atau kehilangan 
nafsu makan sehingga kecukupan gizinya 
menjadi tidak terpenuhi. Jika masalah 
seperti itu terjadi, Atmarita menyarankan 
agar menerapkan porsi makan kecil 
namun sering. Anjuran Kemenkes 
mengenai porsi makan ini yaitu makanan 
utama sebanyak tiga kali dan selingan 
tiga kali.
“Misalnya, nasi harus setengah porsi, itu 
tinggal dibagi-bagi saja. Lalu ada 
makanan pengganti juga, jadi nasi itu bisa 
digantikan dengan yang sama-sama 
karbohidrat, seperti roti dan ubi-ubian. 
Kalau pagi hari dia sudah makan nasi, 
terus jam 10 mau makan ubi atau roti, itu 
juga diperhitungkan,” demikian Atmarita. 

Dia menambahkan lansia tetap bisa 
memenuhi gizi seimbang dengan 
menerapkan pedoman “Isi Piringku” setiap 
sekali makan. Komposisi “Isi Piringku” 
mencakup setengah piring buah dan 
sayur, sepertiga lauk pauk (sumber 
protein), dan dua pertiga makanan pokok 
(sumber karbohidrat) setiap kali makan.
Sedangkan untuk kebutuhan vitamin, 
Atmarita mengatakan konsumsi suplemen 
bagi lansia masih diperbolehkan selama 
mengikuti anjuran penggunaan dari 
dokter. Namun jika kondisi lansia sehat 
dan tidak terdapat kondisi medis tertentu, 
ia menganjurkan agar mencukupi vitamin 
yang didapat secara alami seperti dari 
makanan sehari-hari.

Pada kelompok perempuan, kecukupan 
kalori usia 30-49 tahun (berat badan 56 kg 
dan tinggi badan 158 cm) sebesar 2.150 
kkal. Angkanya juga cenderung menurun 
saat memasuki usia 50-64 tahun menjadi 
1.800 kkal serta usia 65-80 tahun menjadi 
1.550 kkal (berat badan 53 kg dan tinggi 
badan 157 cm).Atmarita mengatakan 
kebutuhan kalori harian dapat berkurang 
seiring bertambahnya usia dari dewasa 
hingga lansia. Hal tersebut terjadi karena 
faktor aktivitas fisik yang sudah semakin 
berkurang. Selain itu, penurunan fungsi 
organ tubuh, seperti pada sistem 
pencernaan, juga memungkinkan 
berkurangnya nilai AKG pada lansia.

tahun serta 1.800 pada usia 65-80 tahun 
(berat badan 58 kg dan tinggi badan 164 
cm).

"Ditemukan berbagai fenomena modus 
pengumpulan dana yang dilakukan oleh 
berbagai kelompok terorisme di 
Indonesia," ujar 
Kepala Biro 
Penerangan 
Masyarakat (Karo 
Penmas) Divisi 
Humas Polri 
Brigjen Ahmad 
Ramadhan saat 
dikonfirmasi, 
Kamis (26/5).

Mabes Polri mengungkapkan adanya 
fenomena teroris dalam mengumpulkan 
dana dalam melakukan aksi 
kejahatannya. Hal ini terungkap setelah 
penangkapan IA, mahasiswa 
Universitas Brawijaya yang 
menggalang dana untuk Islamic State 
of Iraq and Syria (ISIS).

Ramadhan 
mengatakan, ada 
dua cara atau 
modus yang 
dipakai yakni menggunakan cara offline 
dan juga online.
Berikut caranya:
1. Offline

c. Perampokan. Kelompok JAD & AD 
mengenal istilah perampokan dengan 
sebutan Fa'i. Mereka melakukan 
berbagai perampokan untuk 

a. Sumbangan/donasi. Sumbangan 
atau donasi dilakukan dengan berbagai 
cara, baik menyumbangkan atau 
memberikan uang/aset yang dimiliki 
secara langsung kepada sesama 
anggota kelompok untuk melaksanakan 
rencana terorisme.
b. Menjual aset pribadi. Aset pribadi 
merupakan salah satu cara untuk 
mendanai diri sendiri sebagai modal 
untuk melaksanakan kegiatan tindak 
pidana terorisme, pada aspek ini 
cenderung digunakan untuk biaya 
hijrah pergi ke luar negeri baik ke 
suriah maupun Filipina untuk 
bergabung dengan kelompok ISIS yang 
ada di sana.

Polisi Ungkap Cara ISIS Galang Dana
mendapatkan dana, misalnya kelompok 
abu roban pada tahun 2013 melakukan 
berbagai perampokan di bank bri, kantor 
pos dan toko bangunan.

a. Crowdfunding. 
Mereka 
memanfaatkan 
media sosial untuk 
mencari sumbangan 
dari kelompoknya 
maupun orang 
umum, dengan 
mengatasnamakan 
sosial agama dan 
pendidikan, dengan 
mudah mendapatkan 

dana yg tidak sedikit dan cepat.

Di tahun 2016 ada juga yang melakukan 
perampokan toko emas untuk biaya 
hijrah ke Suriah.
Kelompok MIT cenderung melakukan 
pencurian R2 dan dijual yang uangnya 
dikirimkan ke kelompok MIT yang 
berada di gunung.

2. Online

c. Pinjol, tahun 2019 kelompok AD Jawa 
Barat melakukan berbagai pinjaman 
online melalui berbagai jasa pinjol untuk 
memgumpulkan dana, mereka mampu 
mendapatkan belasan juta dari pinjol.

b. Sumbangan dari luar negeri. Pada 
tahun 2016 kelompok AD surakarta 
mendapatkan kiriman dana dari 
bahrunaim yang berada di suriah untuk 
melaksanakan tindak pidna terorisme 
bom bunuh diri di Polres Surakarta.

Ramadhan mengimbau, agar 
masyarakat lebih berhati-hati dalam 
beramal. Dia meminta masyarakat 
memahami bahwa ada penggalangan 
dana yang berkedok kemanusiaan yang 
juga merupakan afiliasi dari kelompok 
teroris."Penggalangan dana tersebut 
akan didukung untuk kegiatan yang 
mendukung kegiatan teroris seperti 
pemberangkatan para jihad ke medan 
pertempuran, pelatihan teroris, dan juga 
untuk mendukung penyembunyian para 
DPO, pembelian senjata, dan lain-lain," 
kata Ramadhan.
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Atmarita mengingatkan lansia untuk 
tetap menjaga kebutuhan cairan tubuh 
dengan meminum air putih yang cukup 
meskipun aktivitas fisiknya tidak 
sebanyak orang-orang yang lebih muda 
usia.“Biasanya kalau lansia aktivitasnya 
berkurang, tapi kebutuhan cairan tetap 
dibutuhkan supaya tidak dehidrasi. 
Menurut buku kesehatan lansia dari 
Kementerian Kesehatan, kecukupan air 
putih setiap orang minimal delapan 
gelas per hari.Mengenai kebutuhan gizi 
lansia, Atmarita mengatakan, lansia 
pada dasarnya harus memenuhi 
pedoman gizi seimbang dari pemerintah 
yang berlaku bagi semua kelompok 
umur, hanya saja terdapat perbedaan 
dalam hal Angka Kecukupan Gizi (AKG).

18,5 hingga 25.“IMT itu ukurannya berat 
badan dalam kilogram dibagi tinggi 
badan dalam meter kuadrat. Kalau 
orang tua itu biasanya sudah mulai 
penurunan tinggi badan atau berat 
badan, tapi prinsipnya tetap saja, 18,5 
sampai 25 itu harus dijaga,” katanya.

Dia menjelaskan pedoman gizi 
seimbang terdiri dari empat pilar, antara 
lain makanan yang beragam, mencuci 
tangan menggunakan sabun dengan air 
mengalir sebelum dan sesudah makan, 
melakukan aktivitas fisik atau 
berolahraga, dan memantau berat 
badan ideal. Gizi yang harus dicukupi 
adalah energi, protein, lemak, 
karbohidrat, serat, air, vitamin, dan 
mineral.Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) membagi kelompok lansia 
menjadi empat kategori, yaitu usia 
pertengahan (45-59 tahun), lanjut usia 
(60-74 tahun), lanjut usia tua (75-90 
tahun), dan usia sangat tua (di atas 90 
tahun).Menurut Kementerian Kesehatan, 
kecukupan energi pada laki-laki usia 30-
49 tahun (berat badan 60 kg dan tinggi 
badan 166 cm) yaitu 2.550 kkal. 
Kecukupan kalori cenderung berkurang 
menjadi 2.150 kkal pada usia 50-64 

“Sebetulnya prinsipnya sama untuk 
semua orang, hanya memang ada 
perbedaan. Kita pakai prinsip gizi 
seimbang, seluruh orang itu dari lahir 
sampai tua prinsipnya gizi seimbang. 
Hanya memang ada perbedaan jumlah-
jumlah tertentu,” kata dia.

Biasanya lansia kerap mengalami 
masalah susah makan atau kehilangan 
nafsu makan sehingga kecukupan gizinya 
menjadi tidak terpenuhi. Jika masalah 
seperti itu terjadi, Atmarita menyarankan 
agar menerapkan porsi makan kecil 
namun sering. Anjuran Kemenkes 
mengenai porsi makan ini yaitu makanan 
utama sebanyak tiga kali dan selingan 
tiga kali.
“Misalnya, nasi harus setengah porsi, itu 
tinggal dibagi-bagi saja. Lalu ada 
makanan pengganti juga, jadi nasi itu bisa 
digantikan dengan yang sama-sama 
karbohidrat, seperti roti dan ubi-ubian. 
Kalau pagi hari dia sudah makan nasi, 
terus jam 10 mau makan ubi atau roti, itu 
juga diperhitungkan,” demikian Atmarita. 

Dia menambahkan lansia tetap bisa 
memenuhi gizi seimbang dengan 
menerapkan pedoman “Isi Piringku” setiap 
sekali makan. Komposisi “Isi Piringku” 
mencakup setengah piring buah dan 
sayur, sepertiga lauk pauk (sumber 
protein), dan dua pertiga makanan pokok 
(sumber karbohidrat) setiap kali makan.
Sedangkan untuk kebutuhan vitamin, 
Atmarita mengatakan konsumsi suplemen 
bagi lansia masih diperbolehkan selama 
mengikuti anjuran penggunaan dari 
dokter. Namun jika kondisi lansia sehat 
dan tidak terdapat kondisi medis tertentu, 
ia menganjurkan agar mencukupi vitamin 
yang didapat secara alami seperti dari 
makanan sehari-hari.

Pada kelompok perempuan, kecukupan 
kalori usia 30-49 tahun (berat badan 56 kg 
dan tinggi badan 158 cm) sebesar 2.150 
kkal. Angkanya juga cenderung menurun 
saat memasuki usia 50-64 tahun menjadi 
1.800 kkal serta usia 65-80 tahun menjadi 
1.550 kkal (berat badan 53 kg dan tinggi 
badan 157 cm).Atmarita mengatakan 
kebutuhan kalori harian dapat berkurang 
seiring bertambahnya usia dari dewasa 
hingga lansia. Hal tersebut terjadi karena 
faktor aktivitas fisik yang sudah semakin 
berkurang. Selain itu, penurunan fungsi 
organ tubuh, seperti pada sistem 
pencernaan, juga memungkinkan 
berkurangnya nilai AKG pada lansia.

tahun serta 1.800 pada usia 65-80 tahun 
(berat badan 58 kg dan tinggi badan 164 
cm).

"Ditemukan berbagai fenomena modus 
pengumpulan dana yang dilakukan oleh 
berbagai kelompok terorisme di 
Indonesia," ujar 
Kepala Biro 
Penerangan 
Masyarakat (Karo 
Penmas) Divisi 
Humas Polri 
Brigjen Ahmad 
Ramadhan saat 
dikonfirmasi, 
Kamis (26/5).

Mabes Polri mengungkapkan adanya 
fenomena teroris dalam mengumpulkan 
dana dalam melakukan aksi 
kejahatannya. Hal ini terungkap setelah 
penangkapan IA, mahasiswa 
Universitas Brawijaya yang 
menggalang dana untuk Islamic State 
of Iraq and Syria (ISIS).

Ramadhan 
mengatakan, ada 
dua cara atau 
modus yang 
dipakai yakni menggunakan cara offline 
dan juga online.
Berikut caranya:
1. Offline

c. Perampokan. Kelompok JAD & AD 
mengenal istilah perampokan dengan 
sebutan Fa'i. Mereka melakukan 
berbagai perampokan untuk 

a. Sumbangan/donasi. Sumbangan 
atau donasi dilakukan dengan berbagai 
cara, baik menyumbangkan atau 
memberikan uang/aset yang dimiliki 
secara langsung kepada sesama 
anggota kelompok untuk melaksanakan 
rencana terorisme.
b. Menjual aset pribadi. Aset pribadi 
merupakan salah satu cara untuk 
mendanai diri sendiri sebagai modal 
untuk melaksanakan kegiatan tindak 
pidana terorisme, pada aspek ini 
cenderung digunakan untuk biaya 
hijrah pergi ke luar negeri baik ke 
suriah maupun Filipina untuk 
bergabung dengan kelompok ISIS yang 
ada di sana.

Polisi Ungkap Cara ISIS Galang Dana
mendapatkan dana, misalnya kelompok 
abu roban pada tahun 2013 melakukan 
berbagai perampokan di bank bri, kantor 
pos dan toko bangunan.

a. Crowdfunding. 
Mereka 
memanfaatkan 
media sosial untuk 
mencari sumbangan 
dari kelompoknya 
maupun orang 
umum, dengan 
mengatasnamakan 
sosial agama dan 
pendidikan, dengan 
mudah mendapatkan 

dana yg tidak sedikit dan cepat.

Di tahun 2016 ada juga yang melakukan 
perampokan toko emas untuk biaya 
hijrah ke Suriah.
Kelompok MIT cenderung melakukan 
pencurian R2 dan dijual yang uangnya 
dikirimkan ke kelompok MIT yang 
berada di gunung.

2. Online

c. Pinjol, tahun 2019 kelompok AD Jawa 
Barat melakukan berbagai pinjaman 
online melalui berbagai jasa pinjol untuk 
memgumpulkan dana, mereka mampu 
mendapatkan belasan juta dari pinjol.

b. Sumbangan dari luar negeri. Pada 
tahun 2016 kelompok AD surakarta 
mendapatkan kiriman dana dari 
bahrunaim yang berada di suriah untuk 
melaksanakan tindak pidna terorisme 
bom bunuh diri di Polres Surakarta.

Ramadhan mengimbau, agar 
masyarakat lebih berhati-hati dalam 
beramal. Dia meminta masyarakat 
memahami bahwa ada penggalangan 
dana yang berkedok kemanusiaan yang 
juga merupakan afiliasi dari kelompok 
teroris."Penggalangan dana tersebut 
akan didukung untuk kegiatan yang 
mendukung kegiatan teroris seperti 
pemberangkatan para jihad ke medan 
pertempuran, pelatihan teroris, dan juga 
untuk mendukung penyembunyian para 
DPO, pembelian senjata, dan lain-lain," 
kata Ramadhan.
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Puluhan toko itu dipantau berdasarkan 
tiga kategori. Kategori hijau berarti 
sesuai dengan HET yang menjadi 
acuan yaitu Peraturan Menteri 
Perdagangan nomor 11 tahun 2022.
Toko-toko yang masuk dalam kategori 
itu menjual minyak goreng curah sesuai 
HET Rp14.000 per liter atau Rp15.000 
per kilogram.

 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda) Kota Bogor membentuk 
Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian 
Harga Minyak Goreng untuk 
memastikan harga bahan pokok itu 
segera sesuai dengan harga eceran 
tertinggi (HET), Kamis (26/5).
Satgas dipimpin Kapolresta Bogor Kota 
Kombes Pol Susatyo Purbomo Condro 
dan wakilnya Dandim 0606 Kota Bogor 
Letkol Inf Ali Akhwan dibantu 
pemerintah setempat.
"Satgas ini terdiri atas empat sub 
satgas, yang pertama adalah 
monitoring harga. Ada 11 pasar utama. 
Kemudian, ada satgas analisa dan 
evaluasi, satgas penyelidikan dan 
terakhir sub satgas penegakan hukum," 
kata Kombes Pol Susatyo saat memberi 
keterangan pers di Aula Mako Polresta 
Bogor Kota.
Susatyo menerangkan sesuai arahan 
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, 
Kota Bogor membentuk Satgas 
Pengendalian Harga Minyak Goreng 
yang terdiri atas 200 petugas gabungan 
TNI Polri yang langsung bergerak 
dengan memantau ke 95 toko yang di 
11 pasar utama kota itu.

Susatyo menyebut, pada hari pertama 
pembentukan Satgas Pengendalian 
Harga Minyak Goreng, dari 95 toko, 

Sisir Pedagang Jual Harga di Atas 
Eceran

Selanjutnya yang kedua kategori kuning 
adalah toko-toko yang kedapatan 
menjual 10 persen di atas HET dengan 
paling tinggi sekitar Rp17.000 dan 
Kategori merah diberikan bagi toko-toko 
yang menjual di atas Rp17.000 per 
kilogram.

15 Pedagang Minyak Goreng di Bogor Diperiksa

Susatyo menegaskan siap mengusut 
tuntas rantai distribusi minyak goreng 
curah yang hingga level pedagang eceran 
belum mengindahkan harga eceran 
tertinggi (HET) Rp14.000 per liter oleh 
pemerintah.

Tertangkap Jual Kulit Harimau, Eks Bupati 
Bener Meriah Hanya Wajib Lapor

Janji Usut Tuntas Rantai Distribusi

"Sanksinya, baik pada level pengecer, 
pedagang, sampai dengan distributor dan 
sebagainya. Itu akan kita kaji bersama 
dengan pemerintahan kota, agar harga 
bisa terkendali," kata Susatyo.

BACA JUGA:
Pemkot Bogor Bentuk Satgas 
Pengendalian Harga Minyak Goreng, 
Periksa 15 Pedagang

"Berdasarkan temuan tersebut, kami 
memeriksa sebanyak 15 pedagang, kami 
periksa, wawancara untuk mengetahui 
mengapa ada disparitas harga yang 
berbeda," ujar Susatyo.

kategori hijau terdapat sekitar delapan 
toko, kategori kuning sebanyak 18 toko 
dan kategori merah ada 49 toko. Sisanya 
20 toko hanya menjual minyak goreng 
kemasan premium.

Dia menjelaskan keterangan dari hasil 
wawancara terhadap 15 orang pedagang 
minyak goreng curah itu akan menjadi 
acuan untuk mengusut lebih lanjut letak 
permasalahan penjualan bahan pokok itu, 
sehingga terlihat sulit mengikuti aturan 
pemerintah.

"Tentunya, kami berharap dalam dua hari 
ini kami akan bekerja keras untuk 
mengetahui sumbernya, termasuk pula, 
kami ingin mengetahui pada titik distributor 
berapa harga yang diterima," kata dia, 
dikutip Antara.

Satgas Pengendalian Harga Minyak 
Goreng Kota Bogor akan memeriksa 
rantai distribusi dari level pedagang 
hingga distributor. Polresta Bogor Kota, 
kata Susatyo, akan berkoordinasi dengan 
Satgas Pengendalian Harga Minyak 
Goreng tingkat Mabes Polri agar bisa 
mengurai dan menekan harga hingga ke 
pengecer.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson 
dinilai bertanggung jawab penuh atas 
pesta yang diadakan di kantornya di 
Downing Street yang melanggar aturan 
COVID-19, tetapi menolak untuk 
mengundurkan diri karena skandal 
tersebut.Sebuah laporan yang sangat 
dinanti-nantikan yang ditugaskan oleh 
pemerintah, diterbitkan pada Rabu 
(25/5), menyelidiki 16 acara yang 
diadakan di Downing Street pada tahun 
2020 dan 2021.Ditulis oleh pegawai 
negeri senior Sue Gray, laporan setebal 
37 halaman itu menggambarkan pesta-
pesta dengan minuman keras yang 
dihadiri oleh banyak orang, yang 
melanggar aturan penguncian yang 
diberlakukan oleh pemerintah, demikian 
dikutip dari laman xinhua, Kamis 
(26/5/2022)."Banyak dari peristiwa ini 
seharusnya tidak dibiarkan terjadi," 
laporan Gray menggarisbawahi.

Johnson menghadiri beberapa acara, 
termasuk pesta ulang tahun kejutan 
yang diselenggarakan untuknya pada 
19 Juni 2020, di mana ia menerima 
denda dari Polisi Metropolitan Inggris.

"Kepemimpinan senior harus memikul 
tanggung jawab untuk budaya ini."
"Mereka yang berada di posisi paling 
junior menghadiri pertemuan di mana 
senior mereka hadir," tambahnya.

Pekan lalu, The Met menyelesaikan 
penyelidikannya sendiri tentang 
pelanggaran penguncian di Downing 
Street, mengeluarkan total 126 denda 
kepada 83 orang.Berbicara kepada 
anggota parlemen di sesi Pertanyaan 
Perdana Menteri (PMQ) mingguan di 
House of Commons (majelis rendah 
Parlemen) setelah laporan Sue Gray 
diterbitkan, Johnson mengatakan, dia 
mengambil "tanggung jawab penuh 
atas semua yang terjadi di bawah 
pengawasan saya."Namun, dia 
menambahkan bahwa dia "terkejut dan 
kecewa seperti orang lain di 
DPR."Lawan politik Johnson telah 
memperbarui seruan mereka untuk 
pengunduran dirinya sekarang setelah 

kedua penyelidikan tentang partai-partai 
yang dikunci telah diterbitkan.Mengacu 
pada "katalog kriminalitas" yang 
terungkap dalam laporan Gray, 
pemimpin Partai Buruh Keir Starmer 
mengatakan sudah waktunya bagi 
Johnson "untuk mengepak tasnya" dan 
"mengembalikan martabat" ke kantor 
perdana menteri.Johnson telah meminta 
maaf, tetapi bersikeras mengungkapkan 
bahwa ia tidak sengaja melanggar 
aturan. Pernyataannya ini bertentangan 
dengan keterangan para stafnya 
mengenai pesta-pesta yang berlangsung 
di kantor perdana menteri sewaktu 
pandemi sedang berada pada 
puncaknya.Dalam pidatonya di 
parlemen, Johnson harus menjelaskan 
mengapa ia mengatakan tahun lalu 
bahwa tidak ada pesta yang diadakan di 
Downing Street -- nama jalan di mana 
kantornya berlokasi -- dan tidak ada 
aturan yang dilanggar.Para kritikus 
mengatakan kebohongan perdana 
menteri kepada parlemen harus dibayar 
dengan pengunduran dirinya. Beberapa 
pengecam itu berada dalam partai 
Johnson sendiri, Partai Konservatif.
Klaim-klaim bahwa Johnson dan para 
stafnya menyelenggarakan pesta-pesta 
sementara jutaan orang di negara itu 
dilarang bertemu teman dan keluarga 
sebetulnya telah mengganggu 
pemerintah sejak pertama kali muncul 
akhir tahun lalu.Johnson tetap 
mempertahankan kekuasaannya sejauh 
ini, sebagian karena invasi Rusia ke 
Ukraina yang mengalihkan perhatian 
publik Inggris dan politik. Beberapa 
tokoh Partai Konservatif yang 
sebelumnya mempertimbangkan untuk 
mengajukan mosi tidak percaya pada 
pemimpin mereka mengatakan, 
merupakan sikap tidak bijak 
menyingkirkan Johnson di tengah 
perang yang sedang mengacaukan 
Eropa dan memicu krisis biaya hidup.
Tokoh Partai Buruh menuntut PM 
Johnson agar mundur karena tidak 
mengikuti aturan yang dibuatnya sendiri.

Boris Johnson Tak Mau Mundur
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Puluhan toko itu dipantau berdasarkan 
tiga kategori. Kategori hijau berarti 
sesuai dengan HET yang menjadi 
acuan yaitu Peraturan Menteri 
Perdagangan nomor 11 tahun 2022.
Toko-toko yang masuk dalam kategori 
itu menjual minyak goreng curah sesuai 
HET Rp14.000 per liter atau Rp15.000 
per kilogram.

 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda) Kota Bogor membentuk 
Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian 
Harga Minyak Goreng untuk 
memastikan harga bahan pokok itu 
segera sesuai dengan harga eceran 
tertinggi (HET), Kamis (26/5).
Satgas dipimpin Kapolresta Bogor Kota 
Kombes Pol Susatyo Purbomo Condro 
dan wakilnya Dandim 0606 Kota Bogor 
Letkol Inf Ali Akhwan dibantu 
pemerintah setempat.
"Satgas ini terdiri atas empat sub 
satgas, yang pertama adalah 
monitoring harga. Ada 11 pasar utama. 
Kemudian, ada satgas analisa dan 
evaluasi, satgas penyelidikan dan 
terakhir sub satgas penegakan hukum," 
kata Kombes Pol Susatyo saat memberi 
keterangan pers di Aula Mako Polresta 
Bogor Kota.
Susatyo menerangkan sesuai arahan 
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, 
Kota Bogor membentuk Satgas 
Pengendalian Harga Minyak Goreng 
yang terdiri atas 200 petugas gabungan 
TNI Polri yang langsung bergerak 
dengan memantau ke 95 toko yang di 
11 pasar utama kota itu.

Susatyo menyebut, pada hari pertama 
pembentukan Satgas Pengendalian 
Harga Minyak Goreng, dari 95 toko, 

Sisir Pedagang Jual Harga di Atas 
Eceran

Selanjutnya yang kedua kategori kuning 
adalah toko-toko yang kedapatan 
menjual 10 persen di atas HET dengan 
paling tinggi sekitar Rp17.000 dan 
Kategori merah diberikan bagi toko-toko 
yang menjual di atas Rp17.000 per 
kilogram.

15 Pedagang Minyak Goreng di Bogor Diperiksa

Susatyo menegaskan siap mengusut 
tuntas rantai distribusi minyak goreng 
curah yang hingga level pedagang eceran 
belum mengindahkan harga eceran 
tertinggi (HET) Rp14.000 per liter oleh 
pemerintah.

Tertangkap Jual Kulit Harimau, Eks Bupati 
Bener Meriah Hanya Wajib Lapor

Janji Usut Tuntas Rantai Distribusi

"Sanksinya, baik pada level pengecer, 
pedagang, sampai dengan distributor dan 
sebagainya. Itu akan kita kaji bersama 
dengan pemerintahan kota, agar harga 
bisa terkendali," kata Susatyo.

BACA JUGA:
Pemkot Bogor Bentuk Satgas 
Pengendalian Harga Minyak Goreng, 
Periksa 15 Pedagang

"Berdasarkan temuan tersebut, kami 
memeriksa sebanyak 15 pedagang, kami 
periksa, wawancara untuk mengetahui 
mengapa ada disparitas harga yang 
berbeda," ujar Susatyo.

kategori hijau terdapat sekitar delapan 
toko, kategori kuning sebanyak 18 toko 
dan kategori merah ada 49 toko. Sisanya 
20 toko hanya menjual minyak goreng 
kemasan premium.

Dia menjelaskan keterangan dari hasil 
wawancara terhadap 15 orang pedagang 
minyak goreng curah itu akan menjadi 
acuan untuk mengusut lebih lanjut letak 
permasalahan penjualan bahan pokok itu, 
sehingga terlihat sulit mengikuti aturan 
pemerintah.

"Tentunya, kami berharap dalam dua hari 
ini kami akan bekerja keras untuk 
mengetahui sumbernya, termasuk pula, 
kami ingin mengetahui pada titik distributor 
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Satgas Pengendalian Harga Minyak 
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Satgas Pengendalian Harga Minyak 
Goreng tingkat Mabes Polri agar bisa 
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pengecer.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson 
dinilai bertanggung jawab penuh atas 
pesta yang diadakan di kantornya di 
Downing Street yang melanggar aturan 
COVID-19, tetapi menolak untuk 
mengundurkan diri karena skandal 
tersebut.Sebuah laporan yang sangat 
dinanti-nantikan yang ditugaskan oleh 
pemerintah, diterbitkan pada Rabu 
(25/5), menyelidiki 16 acara yang 
diadakan di Downing Street pada tahun 
2020 dan 2021.Ditulis oleh pegawai 
negeri senior Sue Gray, laporan setebal 
37 halaman itu menggambarkan pesta-
pesta dengan minuman keras yang 
dihadiri oleh banyak orang, yang 
melanggar aturan penguncian yang 
diberlakukan oleh pemerintah, demikian 
dikutip dari laman xinhua, Kamis 
(26/5/2022)."Banyak dari peristiwa ini 
seharusnya tidak dibiarkan terjadi," 
laporan Gray menggarisbawahi.

Johnson menghadiri beberapa acara, 
termasuk pesta ulang tahun kejutan 
yang diselenggarakan untuknya pada 
19 Juni 2020, di mana ia menerima 
denda dari Polisi Metropolitan Inggris.

"Kepemimpinan senior harus memikul 
tanggung jawab untuk budaya ini."
"Mereka yang berada di posisi paling 
junior menghadiri pertemuan di mana 
senior mereka hadir," tambahnya.

Pekan lalu, The Met menyelesaikan 
penyelidikannya sendiri tentang 
pelanggaran penguncian di Downing 
Street, mengeluarkan total 126 denda 
kepada 83 orang.Berbicara kepada 
anggota parlemen di sesi Pertanyaan 
Perdana Menteri (PMQ) mingguan di 
House of Commons (majelis rendah 
Parlemen) setelah laporan Sue Gray 
diterbitkan, Johnson mengatakan, dia 
mengambil "tanggung jawab penuh 
atas semua yang terjadi di bawah 
pengawasan saya."Namun, dia 
menambahkan bahwa dia "terkejut dan 
kecewa seperti orang lain di 
DPR."Lawan politik Johnson telah 
memperbarui seruan mereka untuk 
pengunduran dirinya sekarang setelah 

kedua penyelidikan tentang partai-partai 
yang dikunci telah diterbitkan.Mengacu 
pada "katalog kriminalitas" yang 
terungkap dalam laporan Gray, 
pemimpin Partai Buruh Keir Starmer 
mengatakan sudah waktunya bagi 
Johnson "untuk mengepak tasnya" dan 
"mengembalikan martabat" ke kantor 
perdana menteri.Johnson telah meminta 
maaf, tetapi bersikeras mengungkapkan 
bahwa ia tidak sengaja melanggar 
aturan. Pernyataannya ini bertentangan 
dengan keterangan para stafnya 
mengenai pesta-pesta yang berlangsung 
di kantor perdana menteri sewaktu 
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puncaknya.Dalam pidatonya di 
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kantornya berlokasi -- dan tidak ada 
aturan yang dilanggar.Para kritikus 
mengatakan kebohongan perdana 
menteri kepada parlemen harus dibayar 
dengan pengunduran dirinya. Beberapa 
pengecam itu berada dalam partai 
Johnson sendiri, Partai Konservatif.
Klaim-klaim bahwa Johnson dan para 
stafnya menyelenggarakan pesta-pesta 
sementara jutaan orang di negara itu 
dilarang bertemu teman dan keluarga 
sebetulnya telah mengganggu 
pemerintah sejak pertama kali muncul 
akhir tahun lalu.Johnson tetap 
mempertahankan kekuasaannya sejauh 
ini, sebagian karena invasi Rusia ke 
Ukraina yang mengalihkan perhatian 
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mengajukan mosi tidak percaya pada 
pemimpin mereka mengatakan, 
merupakan sikap tidak bijak 
menyingkirkan Johnson di tengah 
perang yang sedang mengacaukan 
Eropa dan memicu krisis biaya hidup.
Tokoh Partai Buruh menuntut PM 
Johnson agar mundur karena tidak 
mengikuti aturan yang dibuatnya sendiri.

Boris Johnson Tak Mau Mundur
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Susatyo menargetkan dalam dua hari 
Satgas Pengendalian Harga Minyak 
Goreng yang terdiri atas 200 petugas 
gabungan TNI Polri yang dibantu 
pemerintah setempat dapat 
menemukan sumber masalah minyak 
goreng curah belum juga dijual 
pedagang senilai Rp14.000 per liter 
atau Rp15.000 per kilogram.
Dia ingin segera mengetahui harga 
yang diterima distributor, hingga 
menyebabkan pedagang eceran masih 
ada yang menjual di atas HET. 
Menurutnya, menurut data yang ada, 
sumber minyak goreng di Kota Bogor 
disuplai distributor besar seperti, PT 
Indomarco, PT Asianagro dan 
sebagainya.Satgas akan menelusuri 
masalah dari keterangan pedagang 
eceran, hingga ke distributor minyak 
goreng.Pada langkah awal, Kamis 
(26/5), terdapat 95 toko yang mulai 
dipantau Satgas dengan tiga kategori, 
yakni kategori hijau terdapat sekitar 
delapan toko, kategori kuning 
sebanyak 18 toko dan kategori merah 
ada 49 toko. Sisanya 20 toko hanya 

menjual minyak goreng kemasan 
premium.

Hasilnya, kata Susatyo, keterangan 
belasan pedagang itu membuat Satgas 
akan bergerak menelusuri masalah 
ongkos-ongkos distribusi sehingga di 
lapangan masih ditemukan sampai dijual 
Rp19.000 per liter.Susatyo berjanji akan 
menggiring jajaran Satgas Pengendalian 
Harga Minyak Goreng Kota Bogor yang 
terdiri atas 200 petugas gabungan TNI 
Polri yang dibantu pemerintah setempat 
bekerja keras mengurai masalah 
tersebut.Mulai Jumat (27/5), toko-toko 
yang menjual minyak goreng akan mulai 
diberi stiker kategori hijau, kuning dan 
merah sebagai langkah pemantauan dan 
menekan agar menjual sesuai HET.“Kita 
akan koordinasikan terus dengan 
pemerintah kota, dan juga dengan satgas 
yang ada di tingkat Mabes Polri untuk bisa 
setidaknya menekan harga minyak 
goreng di tingkat Kota Bogor," tandasnya.

Dari puluhan toko itu, petugas memanggil 
15 pedagang toko eceran minyak goreng 
curah itu untuk mendapatkan keterangan.

Keberadaan makam yang muncul di 
tengah trotoar, tentu sering membuat 
banyak orang penasaran. Terlebih lagi 
bagi wisatawan yang berkunjung ke 

Makam di Tengah Trotoar
Makam yang dibuat lengkap dengan 
nisan dan kijing itu berada di sebuah 
trotoar di sudut jalan di kawasan Solo 
Baru, Sukoharjo.

Berdasarkan informasi, diketahui jika 
nisan tersebut ternyata merupakan 
makam dari hewan klangenan dalem 
milik Raja Keraton Solo Pakubuwono X, 
yakni kucing candramawa. Simak 
ulasannya:

Sebuah makam berukuran kecil yang 
ada di tengah trototar di kawasan Solo 
Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah sering 
membuat penasaran para wisatawan 
yang datang ke daerah tersebut.
Sebab, bangunan makam dengan nisan 
dan kijing itu berada tepat di tengah-
tengah trotoar yang sering dilewati oleh 
masyarakat.

Makam berwarna hitam itu memiliki 
tulisan huruf jawa di nisannya. Dalam 
makam itu disebut tertulis kalimat 
'Klangenan Dalem Nyai Sembro', jika 
diartikan ke dalam Bahasa Indonesia 
yakni 'Kesayangan Raja yang bernama 
Nyai Sembro'.

Asal Usul Makam di Trotoar Sukoharjo

kota Solo.
Melansir dari Liputan6, disebutkan jika 
makam tersebut ternyata merupakan 
kuburan dari salah satu hewan 
kesayangan raja. Sejarah tersebut 
diyakini dengan tulisan yang terdapat di 
nisan.
Makam itu disebut-sebut sebagai 
kuburan dari hewan klangenan dalem 
milik Raja Keraton Solo Pakubuwono X, 
yakni kucing candramawa. Kucing itu 
disebut bernama Nyai Sembro atau Nyai 
Tembong.
Disebutkan, jika lokasi jalan tempat 
makam itu berada dulunya memang 
merupakan kawasan kuburan untuk 
hewan-hewan peliharaan Raja 
Pakubuwono.

Dari sekian banyak makam hewan, 
makam milik kucing bernama Nyai 
Sembro inilah yang kemudian dipasangi 
nisan dan diberi kijing, sehingga masih 
ada hingga kini.

Namun, makam-makam itupun hilang 
setelah kawasan tersebut akhirnya 
dibangun sebagai jalan raya sekitar 
tahun 1980an.

Makam itupun masih dibiarkan berada di 
tengah trotoar. Warga setempat sengaja 
membiarkan keberadaan makam itu 
karena dinilai tidak mengganggu.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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Dalam melaksanakan tugas tersebut, 
Menko Luhut sebagai koordinator akan 
melakukan sinergi bersama 
kementerian/lembaga (K/L) teknis untuk 
memastikan ketersediaan dan distribusi 
minyak goreng. Adapun, K/L yang 
dimaksud ialah Kementerian 
Perdagangan, Kementerian 
Perindustrian, Kementerian Keuangan, 
Satgas Pangan, Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 
hingga Kejaksaan Agung untuk 
memperkuat fungsi pengawasan.

“Berdasarkan kondisi pasokan dan 
harga minyak goreng saat ini serta 
mempertimbangkan adanya 17 juta 
orang tenaga di industri sawit baik 
petani pekerja dan juga tenaga 
pendukung lainnya maka saya 
memutuskan bahwa ekspor minyak 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi 
telah meminta Menteri Koordinator 
Bidang Kemaritiman dan Investasi, 
Luhut Binsar Panjaitan untuk 
membereskan persoalan minyak 
goreng. Sebab, masalah minyak goreng 
hingga kini tak kunjung selesai, di mana 
harga minyak goreng curah masih 
berada di atas Rp14.000 per liter.

Pemerintah sendiri terus berupaya agar 
harga minyak goreng bisa murah. Salah 
satunya dengan kebijakan larangan 
ekspor CPO dan minyak goreng, yang 
kemudian telah dicabut per hari ini. 
Sejak kebijakan pelarangan ekspor 
minyak goreng diterapkan pemerintah 
terus memantau dan mendorong 
berbagai langkah-langkah untuk 
memastikan ketersediaan minyak 
goreng dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Hasilnya, berdasarkan 
pengecekan langsung di lapangan dan 
laporan pasokan minyak goreng terus 
bertambah.

Tugas baru yang diemban Menko Luhut 
ialah untuk memastikan ketersediaan 
dan distribusi minyak goreng curah 
sesuai harga eceran tertinggi (HET) 
Rp14.000 per liter liter di daerah Jawa-
Bali.

Galaknya Luhut Saat Urus Masalah Minyak Goreng

Namun setelah dilakukan pelarangan 
ekspor di April, pasokan melonjak jadi 
211.000 ton per bulan. Angka pasokan 
telah melebihi kebutuhan nasional 
bulanan nasional.

Pengalaman Luhut Urus PPKM

Demikian pula pada April sebelum 
Penurunan harga rata-rata minyak 
goreng secara nasional pada bulan April 
sebelum pelarangan ekspor harga rata-
rata nasional minyak goreng curah 
berkisar kurang lebih Rp 19.800. 
Kemudian setelah adanya pelarangan 
ekspor harga rata-rata nasional turun 
menjadi Rp 17.200 sampai dengan Rp 
17.600.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) 
membongkar alasan penunjukan Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman dan 
Investasi Luhut Binsar untuk mengurusi 
persoalan minyak goreng curah di 
wilayah Jawa - Bali.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam 
Negeri Kemendag, Oke Nurwan 
mengatakan, penunjukan oleh Presiden 
Jokowi tersebut dilatarbelakangi atas 
kesuksesan Menko Luhut dalam 
menerapkan kebijakan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM). Salah satunya dengan 
penggunaan teknologi melalui aplikasi 
PeduliLindungi.
"Pak Luhut berpengalaman di PPKM, 
PeduliLindungi nasional tuh, walaupun 
motornya Jawa-Bali," ungkap Oke 
kepada wartawan, Selasa (24/5).
Dalam mengemban tugas barunya, 
Menko Luhut akan berperan layaknya 
sutradara. Yakni menjadi koordinator dari 
seluruh kementerian/lembaga teknis 

goreng akan dibuka kembali pada senin 
23 Mei 2022," kata Jokowi beberapa 
waktu lalu.
Saat ini, kebutuhan nasional untuk 
minyak goreng curah mencapai kurang 
lebih 194.000 ton per bulan di Maret 
2022. Angka ini naik dibandingkan 
sebelum dilakukan pelarangan ekspor 
minyak goreng, pasokan hanya 
mencapai 64,5 ribu ton.
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Presiden Joko Widodo atau Jokowi 
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harga minyak goreng curah masih 
berada di atas Rp14.000 per liter.
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harga minyak goreng bisa murah. Salah 
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Sejak kebijakan pelarangan ekspor 
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Galaknya Luhut Saat Urus Masalah Minyak Goreng

Namun setelah dilakukan pelarangan 
ekspor di April, pasokan melonjak jadi 
211.000 ton per bulan. Angka pasokan 
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Pengalaman Luhut Urus PPKM
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Dalam mengemban tugas barunya, 
Menko Luhut akan berperan layaknya 
sutradara. Yakni menjadi koordinator dari 
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goreng akan dibuka kembali pada senin 
23 Mei 2022," kata Jokowi beberapa 
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Saat ini, kebutuhan nasional untuk 
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32 East Broadway
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917 - 257 - 9997Chinese
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Open 10am-6pm, close Friday

"Pak Luhut itu sutradara, semua jadi 
bagian anak buahnya. Erick Thohir juga 
turun," ungkapnya.

untuk mewujudkan minyak goreng 
curah Rp14.000 per liter.

Audit Perusahaan Kelapa Sawit

Oke menambahkan, Menko Luhut juga 
telah memberi arahan terkait 
pengembangan sistem aplikasi digital 
untuk memantau distribusi minyak 
goreng sekaligus digunakan untuk 
sarana pembelian. Yakni, dengan 
menggunakan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) untuk membeli 
minyak goreng curah daripada 
membawa Kartu Tanda Penduduk 
(KTP).
"Tadinya (pembelian) mau pakai KTP. 
Tapi, kata pak luhut (NIK) aja," katanya.

Berpengalaman di PPKM

Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan mengatakan akan 
melakukan audit terhadap perusahaan 
minyak kelapa sawit. Selain itu, Luhut 
juga minta perusahaan kelapa sawit 
membangun kantor pusat di Indonesia.

Saat ini, Luhut mengaku telah diminta 
Presiden Jokowi untuk menyelesaikan 
masalah minyak goreng di Jawa dan 
Bali."Begitu Presiden minta saya 
manage minyak goreng, orang pikir 
hanya minyak goreng. Tidak. Saya 
langsung ke hulunya. Anda sudah baca 
di media, semua kelapa sawit itu harus 
kita audit," katanya dalam seminar 
nasional Sekolah Tinggi Teknologi 
Angkatan Laut (STTAL) secara daring 

Luhut pun menanggapi banyaknya 
cibiran soal peran dan tugas barunya 
mengurus masalah minyak goreng. Luhut 
menilai masalah minyak goreng bukan 
sekadar siapa yang menangani. Yang 
terpenting, menurut dia, adalah tujuan 
utama penyelesaian masalah tersebut, 
yaitu agar pasokan dan harganya bisa 
kembali dijangkau masyarakat.
"Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya 
sekadar siapa yang nanganin, si itu 
nanganin. Mau siapa kek yang nanganin, 
yang penting beres. Buat saya, ingat itu, 
berpegang teguh pada tujuan," pungkas 
Luhut.

"Bayangkan dia punya 300-500 ribu 
(hektare), headquarter-nya di luar negeri, 
dia bayar pajaknya di luar negeri. Not 
gonna happen. You have to move your 
headquarter to Indonesia. (Tidak boleh. 
Kamu harus pindahkan kantor pusatmu 
ke Indonesia)," tegasnya.

Luhut mengatakan kantor pusat 
perusahaan sawit wajib berada di 
Indonesia agar mereka membayar pajak. 
Pasalnya masih banyak perusahaan 
sawit yang berkantor pusat di luar negeri 
sehingga menyebabkan Indonesia 
kehilangan potensi pendapatan dari 
pajak.

"Saya lapor Presiden, 'Pak, headquater-
nya (kantor pusat) harus semua pindah 
ke sini'," katanya.

Menurut Luhut, audit dilakukan untuk 
mengetahui dan mengidentifikasi bisnis 
sawit yang ada. Hal itu meliputi luasan 
kebun, produksi hingga kantor pusatnya.

yang dipantau di Jakarta, Rabu (25/5).

Sebanyak 26 orang pengungsi 
Rohingya pindahan dari Aceh kabur dari 
Rumah Penampungan di Jalan Cipta 
Sari, Kota Pekanbaru, pada Selasa 
(24/5/2022).Petugas masih terus 
mencari para pengungsi tersebut. 
Menurut Kepala Badan 
Kesatuan Bangsa dan 
Politik (Kesbangpol) 
Kota Pekanbaru, 
Zulfahmi Adrian, 
pengungsi yang kabur 
terdiri atas 15 pria dan 
11 wanita.Usia para 
pengungsi tersebut, 
kata Zulfahmi, rata-rata 
sudah di atas remaja. 
Petugas juga belum mengetahui secara 
pasti penyebab para pengungsi itu 
kabur.
"Kami terus mencari 26 pengungsi 
Rohingya yang kabur. Sampai saat ini 
mereka belum ditemukan," ujar 
Zulfahmi Adrian di Pekanbaru, seperti 
dilansir Antara.Dia mengatakan, para 
pengungsi Rohingya kabur pada Selasa 
(24/5/2022), sekitar pukul 05.30 WIB. 
Petugas baru menyadarinya setelah 
beberapa hari, karena 26 pengungsi itu 
tidak lagi kembali ke rumah 
penampungan.Sejauh ini, ucap dia, 
belum diketahui motif pengungsi 
tersebut melarikan diri dan apa tujuan 
mereka. Tapi, sebagai informasi awal, 

26 Pengungsi Rohingya Kabur Dari Penampungan

“Sangat mudah mengenali mereka dari 
ciri-cirinya, jika masyarakat menemukan 
silakan melapor," ujarnya.Untuk 
pengawasan selanjutnya di tempat 
penampungan pengungsi D'Cop 2, di 
Jalan Cipta Sari Kota Pekanbaru, 
Kesbangpol Kota Pekanbaru akan 
meningkatkan penjagaan. Sebab masih 
ada 93 pengungsi Rohingya lainnya yang 
berada di sana."Kita akan perketat 
penjagaan dan menambah CCTV di 
penampungan pengungsi Rohingya," 
tutur Zulfahmi.

Selain itu, Zulfahmi juga 
mengimbau masyarakat 

untuk melaporkan kepada Tim Satgas 
PPLN apabila menemukan orang yang 
mencurigakan yang bercirikan seperti 
pengungsi Rohingya.

para pengungsi ini sudah sering 
berusaha kabur."Sepertinya memang 
mereka sudah merencanakan untuk 
kabur dan biasanya lari menuju Malaysia 
lewat biro perjalanan ilegal," 
ungkapnya.Dia menjelaskan, Kesbangpol 

Kota Pekanbaru sampai 
sekarang telah 
berkoordinasi dengan 
Satgas Pelaku Perjalanan 
Luar negeri (PPLN), 
seperti TNI, Polri, dan 
Rudenim untuk melacak 
pengungsi Rohingya yang 
melarikan diri.

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

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

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



26 25 
www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Internasional

Internasional

Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

Contact: 267 - 809 - 6268
215 - 939 - 3636

Biografi Tokoh Dunia

Tanah Air

Hub : 267 - 235 - 3359 

Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

Claudia : 908 - 510 - 6840
Steven : 267 - 303 - 1094

Bukti Lurah Lebih Pintar Dari Gubernur Jakarta

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Internasional

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

"Pak Luhut itu sutradara, semua jadi 
bagian anak buahnya. Erick Thohir juga 
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Oke menambahkan, Menko Luhut juga 
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untuk memantau distribusi minyak 
goreng sekaligus digunakan untuk 
sarana pembelian. Yakni, dengan 
menggunakan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) untuk membeli 
minyak goreng curah daripada 
membawa Kartu Tanda Penduduk 
(KTP).
"Tadinya (pembelian) mau pakai KTP. 
Tapi, kata pak luhut (NIK) aja," katanya.
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membangun kantor pusat di Indonesia.

Saat ini, Luhut mengaku telah diminta 
Presiden Jokowi untuk menyelesaikan 
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Bali."Begitu Presiden minta saya 
manage minyak goreng, orang pikir 
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sekadar siapa yang menangani. Yang 
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yaitu agar pasokan dan harganya bisa 
kembali dijangkau masyarakat.
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yang penting beres. Buat saya, ingat itu, 
berpegang teguh pada tujuan," pungkas 
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(hektare), headquarter-nya di luar negeri, 
dia bayar pajaknya di luar negeri. Not 
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ke Indonesia)," tegasnya.
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sehingga menyebabkan Indonesia 
kehilangan potensi pendapatan dari 
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"Saya lapor Presiden, 'Pak, headquater-
nya (kantor pusat) harus semua pindah 
ke sini'," katanya.
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Mantan Gubernur Sumatera Selatan 
(Sumsel) Alex Noerdin dituntut 
hukuman pidana penjara 20 tahun 
terkait kasus dugaan tindak korupsi 
pembelian gas bumi oleh BUMD 
Perusahaan Daerah Pertambangan dan 
Energi (PDPDE) tahun 2010-2019 dan 
dana hibah pembangunan Masjid Raya 
Sriwijaya Palembang.“Menuntut 
terdakwa Alex Noerdin dengan 
hukuman pidana penjara selama 20 
tahun dengan denda Rp1 miliar 
subsider 6 bulan kurungan penjara,” 
kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
Kejaksaan Agung didampingi Tim JPU 
Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam 
persidangan di Pengadilan Negeri 
Palembang, Rabu (26/5/2022), seperti 
dilansir Antara.Selain itu, JPU 
mewajibkan terdakwa membayar uang 
pengganti masing-masing senilai 3,2 
juta dolar AS pada kasus PDPDE 
Sumsel, dan senilai Rp4,8 miliar pada 
kasus dana hibah pembangunan Masjid 
Raya Sriwijaya.“Uang pengganti 
tersebut harus dibayarkan dengan 
ketentuan bila sebulan setelah kasus 
tersebut berkekuatan tetap (inkrah) 
belum dibayar, maka semua aset 
terdakwa disita, bila nilai aset itu masih 
kurang diganti dengan 10 tahun 
penjara,” kata JPU membacakan amar 
tuntutan     di hadapan majelis hakim yang 
diketuai hakim Yoserizal itu.
Menurut JPU, hukuman tersebut 
diberikan sesuai dengan pasal yang 
didakwakan kepada terdakwa yang 
diduga melanggar Pasal 2 Undang- 
Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana diubah dengan 
UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 
55 KUHP subsider UU Nomor 31/1999 
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kemudian, dakwaan primer Pasal 2 
ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 
31/1990 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-(1) 
KUHP, subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 
UU Nomor 31/1999 juncto Pasal 55 
ayat (1) ke -1 KUHP, pada kasus 

Alex Noerdin Dituntut 20 Tahun Penjara
pembelian gas bumi oleh BUMD PDPDE 
Sumsel.Terdakwa Alex Noerdin yang 
hadir secara daring pada persidangan 
tersebut mengatakan, dirinya melalui 
penasihat hukum akan mengajukan nota 
pembelaan pada persidangan 
selanjutnya.“Kepada hakim kami meminta 
waktu mempersiapkan pembelaan,” kata 
dia.Majelis hakim pun menutup 
persidangan tersebut dan akan kembali 
dilanjutkan pada Kamis (2/6) pekan 
depan di Pengadilan Negeri Palembang, 
dengan agenda mendengarkan 
pembelaan dari terdakwa.Pada 
persidangan sebelumnya, tim JPU 
menyebutkan mereka menemukan terjadi 
penyimpangan yang diduga tidak wajar 
pada kasus dugaan korupsi PDPDE 
Sumsel, sehingga menimbulkan kerugian 
keuangan negara yang menurut 
perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa 
Keuangan RI senilai 30.194.452,72 dolar 
AS.Pada saat kasus tersebut terjadi, 
terdakwa Alex Noerdin selain menjabat 
sebagai Gubernur Sumsel juga menjabat 
sebagai Ketua Dewan Pengawas PDPDE 
Sumsel.Kasus ini, sekaligus turut 
menjerat tiga terdakwa lainnya yakni 
Muddai Madang selaku mantan Direktur 
PT Dika Karya Lintas Nusa (perusahaan 
investor swasta) dan mantan Direktur PT 
PDPDE Gas, Caca Ica Saleh S selaku 
mantan Direktur Utama PDPDE dan 
mantan Direktur Utama PT PDPDE Gas, 
kemudian terdakwa A Yaniarsyah Hasan 
selaku mantan Direktur PDPDE dan 
mantan Direktur PT Dika Karya Lintas 
Nusantara.

Dia membeberkan, Pasal 30 ayat (3) 
UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa 
Tugas pokok TNI adalah menegakan 
Kedaulatan Negara, Mempertahankan 
Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD NRI 1945, serta 
melindungi Segenap bangsa dan 
Seluruh tumpah darah Indonesia dari 
Ancaman dan Gangguan terhadap 
Keutuhan Bangsa dan Negara Telah 
diatur secara rinci tentang Tugas Militer 
sebagai alat Pertahanan Negara yang 
tidak dapat dimasukan dalam ruang 
lingkup Penegakan Hukum (Law 
Enforcement) maupun Instansi Sipil 
Pemerintahan Daerah.Kemudian, Julius 
mengungkapkan, keputusan pemerintah 
tersebut juga melanggar TAP MPR 
Nomor: X/MPR/1998 tentang Pokok-
pokok Reformasi pembangunan dalam 
rangka Penyelamatan dan Normalisasi 
Kehidupan Nasional sebagai Haluan 
Negara yang tertuang pada BAB IV 
tentang Kebijakan Reformasi 
Pembangunan pada sektor Hukum.
Kata Julius, aturan tersebut 
menyebutkan, bahwa Penanggulangan 
Krisis di bidang Hukum Bertujuan untuk 
tegak dan terlaksananya Hukum dengan 

Pemerintah menunjuk Brigjen TNI Andi 
Chandra menjadi penjabat Bupati Seram 
Barat. Andi Chandra merupakan Kabinda 
Sulawesi Tengah. Hal ini menuai pro dan 
kontra.Pemerintah kukuh bahwa tak ada 
pasal yang dilanggar dalam penetapan 
Andi Chandra tersebut. Terlebih, saat ini 
Andi Chandra bertugas di BIN. Bukan di 
institusi asalnya yakni TNI.Sementara itu, 
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi 
Sektor Keamanan membeberkan 
sejumlah aturan yang dilanggar oleh 
pemerintah dalam polemik tersebut. 
Pemerintah dianggap mencederai UUD 
dan Tap MPR serta melanggar 
hukum.Ketua PBHI, Julius Ibrani 
menegaskan, penunjukan prajurit TNI 
aktif menjadi Penjabat Kepala Daerah 
Seram Barat merupakan bentuk 
Dwifungsi TNI. Hal ini melanggar 
peraturan perundang-undangan.

Adu Pasal TNI Aktif Jadi Pejabat Daerah

sasaran terwujudnya ketertiban, 
ketenangan dan Ketentraman 
Masyarakat. Yakni melalui Pemisahan 
secara Tegas Fungsi dan Wewenang 
Aparatur Penegak Hukum agar dapat 
dicapai Proporsionalitas, Profesionalitas 
serta Integritas yang Utuh;

"Kemudian pada pasal 1 ayat (2) 
memperjelas bahwa TNI adalah alat 
negara yang berperan dalam pertahanan 
Negara," kata Julius dalam siaran pers 
yang diterima merdeka.com, Rabu (25/5).
Pelanggaran keempat yakni Pasal 10 ayat 
(1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 
tentang Pertahanan Negara. Aturan ini 
menyebutkan, TNI berperan sebagai alat 
pertahanan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

Aturan ketiga yang disebut dilanggar oleh 
pemerintah yakni TAP MPR Nomor: 
VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI 
dan POLRI dan TAP MPR Nomor: 
VII/MPR/2000. Aturan ini menyebutkan, 
pada pasal 1 bahwa TNI dan Polri secara 
kelembagaan terpisah sesuai dengan 
peran dan fungsi masing-masing.

Selain itu aturan keenam yang dilanggar, 
Koalisi menilai, sekalipun orang yang 
akan ditunjuk telah mengundurkan diri 
dan/atau pensiun, penunjukan kepala 
daerah untuk mengisi kekosongan 
jabatan, tetap harus dilakukan secara 
demokratis sebagaimana pertimbangan 
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 
Nomor 67/PUU-XIX/2021:
“Mahkamah untuk menegaskan bahwa 
proses pengisian kekosongan jabatan 
kepala daerah juga masih dalam ruang 
lingkup pemaknaan ‘secara demokratis’ 
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 
(4) UUD 1945," kata dia.Oleh karenanya, 
Julius meminta, perlu menjadi 
pertimbangan dan perhatian bagi 
pemerintah untuk menerbitkan peraturan 

Aturan kelima, Pasal 5 Undang-undang 
No.34 Tahun 2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia menegaskan peran 
TNI adalah sebagai alat pertahanan 
Negara yang pada implikasinya bahwa 
anggota TNI aktif terpisah dari Institusi 
Sipil Negara.
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Mantan Gubernur Sumatera Selatan 
(Sumsel) Alex Noerdin dituntut 
hukuman pidana penjara 20 tahun 
terkait kasus dugaan tindak korupsi 
pembelian gas bumi oleh BUMD 
Perusahaan Daerah Pertambangan dan 
Energi (PDPDE) tahun 2010-2019 dan 
dana hibah pembangunan Masjid Raya 
Sriwijaya Palembang.“Menuntut 
terdakwa Alex Noerdin dengan 
hukuman pidana penjara selama 20 
tahun dengan denda Rp1 miliar 
subsider 6 bulan kurungan penjara,” 
kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
Kejaksaan Agung didampingi Tim JPU 
Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam 
persidangan di Pengadilan Negeri 
Palembang, Rabu (26/5/2022), seperti 
dilansir Antara.Selain itu, JPU 
mewajibkan terdakwa membayar uang 
pengganti masing-masing senilai 3,2 
juta dolar AS pada kasus PDPDE 
Sumsel, dan senilai Rp4,8 miliar pada 
kasus dana hibah pembangunan Masjid 
Raya Sriwijaya.“Uang pengganti 
tersebut harus dibayarkan dengan 
ketentuan bila sebulan setelah kasus 
tersebut berkekuatan tetap (inkrah) 
belum dibayar, maka semua aset 
terdakwa disita, bila nilai aset itu masih 
kurang diganti dengan 10 tahun 
penjara,” kata JPU membacakan amar 
tuntutan     di hadapan majelis hakim yang 
diketuai hakim Yoserizal itu.
Menurut JPU, hukuman tersebut 
diberikan sesuai dengan pasal yang 
didakwakan kepada terdakwa yang 
diduga melanggar Pasal 2 Undang- 
Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana diubah dengan 
UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 
55 KUHP subsider UU Nomor 31/1999 
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kemudian, dakwaan primer Pasal 2 
ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 
31/1990 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-(1) 
KUHP, subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 
UU Nomor 31/1999 juncto Pasal 55 
ayat (1) ke -1 KUHP, pada kasus 

Alex Noerdin Dituntut 20 Tahun Penjara
pembelian gas bumi oleh BUMD PDPDE 
Sumsel.Terdakwa Alex Noerdin yang 
hadir secara daring pada persidangan 
tersebut mengatakan, dirinya melalui 
penasihat hukum akan mengajukan nota 
pembelaan pada persidangan 
selanjutnya.“Kepada hakim kami meminta 
waktu mempersiapkan pembelaan,” kata 
dia.Majelis hakim pun menutup 
persidangan tersebut dan akan kembali 
dilanjutkan pada Kamis (2/6) pekan 
depan di Pengadilan Negeri Palembang, 
dengan agenda mendengarkan 
pembelaan dari terdakwa.Pada 
persidangan sebelumnya, tim JPU 
menyebutkan mereka menemukan terjadi 
penyimpangan yang diduga tidak wajar 
pada kasus dugaan korupsi PDPDE 
Sumsel, sehingga menimbulkan kerugian 
keuangan negara yang menurut 
perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa 
Keuangan RI senilai 30.194.452,72 dolar 
AS.Pada saat kasus tersebut terjadi, 
terdakwa Alex Noerdin selain menjabat 
sebagai Gubernur Sumsel juga menjabat 
sebagai Ketua Dewan Pengawas PDPDE 
Sumsel.Kasus ini, sekaligus turut 
menjerat tiga terdakwa lainnya yakni 
Muddai Madang selaku mantan Direktur 
PT Dika Karya Lintas Nusa (perusahaan 
investor swasta) dan mantan Direktur PT 
PDPDE Gas, Caca Ica Saleh S selaku 
mantan Direktur Utama PDPDE dan 
mantan Direktur Utama PT PDPDE Gas, 
kemudian terdakwa A Yaniarsyah Hasan 
selaku mantan Direktur PDPDE dan 
mantan Direktur PT Dika Karya Lintas 
Nusantara.

Dia membeberkan, Pasal 30 ayat (3) 
UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa 
Tugas pokok TNI adalah menegakan 
Kedaulatan Negara, Mempertahankan 
Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD NRI 1945, serta 
melindungi Segenap bangsa dan 
Seluruh tumpah darah Indonesia dari 
Ancaman dan Gangguan terhadap 
Keutuhan Bangsa dan Negara Telah 
diatur secara rinci tentang Tugas Militer 
sebagai alat Pertahanan Negara yang 
tidak dapat dimasukan dalam ruang 
lingkup Penegakan Hukum (Law 
Enforcement) maupun Instansi Sipil 
Pemerintahan Daerah.Kemudian, Julius 
mengungkapkan, keputusan pemerintah 
tersebut juga melanggar TAP MPR 
Nomor: X/MPR/1998 tentang Pokok-
pokok Reformasi pembangunan dalam 
rangka Penyelamatan dan Normalisasi 
Kehidupan Nasional sebagai Haluan 
Negara yang tertuang pada BAB IV 
tentang Kebijakan Reformasi 
Pembangunan pada sektor Hukum.
Kata Julius, aturan tersebut 
menyebutkan, bahwa Penanggulangan 
Krisis di bidang Hukum Bertujuan untuk 
tegak dan terlaksananya Hukum dengan 

Pemerintah menunjuk Brigjen TNI Andi 
Chandra menjadi penjabat Bupati Seram 
Barat. Andi Chandra merupakan Kabinda 
Sulawesi Tengah. Hal ini menuai pro dan 
kontra.Pemerintah kukuh bahwa tak ada 
pasal yang dilanggar dalam penetapan 
Andi Chandra tersebut. Terlebih, saat ini 
Andi Chandra bertugas di BIN. Bukan di 
institusi asalnya yakni TNI.Sementara itu, 
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi 
Sektor Keamanan membeberkan 
sejumlah aturan yang dilanggar oleh 
pemerintah dalam polemik tersebut. 
Pemerintah dianggap mencederai UUD 
dan Tap MPR serta melanggar 
hukum.Ketua PBHI, Julius Ibrani 
menegaskan, penunjukan prajurit TNI 
aktif menjadi Penjabat Kepala Daerah 
Seram Barat merupakan bentuk 
Dwifungsi TNI. Hal ini melanggar 
peraturan perundang-undangan.

Adu Pasal TNI Aktif Jadi Pejabat Daerah

sasaran terwujudnya ketertiban, 
ketenangan dan Ketentraman 
Masyarakat. Yakni melalui Pemisahan 
secara Tegas Fungsi dan Wewenang 
Aparatur Penegak Hukum agar dapat 
dicapai Proporsionalitas, Profesionalitas 
serta Integritas yang Utuh;

"Kemudian pada pasal 1 ayat (2) 
memperjelas bahwa TNI adalah alat 
negara yang berperan dalam pertahanan 
Negara," kata Julius dalam siaran pers 
yang diterima merdeka.com, Rabu (25/5).
Pelanggaran keempat yakni Pasal 10 ayat 
(1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 
tentang Pertahanan Negara. Aturan ini 
menyebutkan, TNI berperan sebagai alat 
pertahanan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

Aturan ketiga yang disebut dilanggar oleh 
pemerintah yakni TAP MPR Nomor: 
VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI 
dan POLRI dan TAP MPR Nomor: 
VII/MPR/2000. Aturan ini menyebutkan, 
pada pasal 1 bahwa TNI dan Polri secara 
kelembagaan terpisah sesuai dengan 
peran dan fungsi masing-masing.

Selain itu aturan keenam yang dilanggar, 
Koalisi menilai, sekalipun orang yang 
akan ditunjuk telah mengundurkan diri 
dan/atau pensiun, penunjukan kepala 
daerah untuk mengisi kekosongan 
jabatan, tetap harus dilakukan secara 
demokratis sebagaimana pertimbangan 
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 
Nomor 67/PUU-XIX/2021:
“Mahkamah untuk menegaskan bahwa 
proses pengisian kekosongan jabatan 
kepala daerah juga masih dalam ruang 
lingkup pemaknaan ‘secara demokratis’ 
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 
(4) UUD 1945," kata dia.Oleh karenanya, 
Julius meminta, perlu menjadi 
pertimbangan dan perhatian bagi 
pemerintah untuk menerbitkan peraturan 

Aturan kelima, Pasal 5 Undang-undang 
No.34 Tahun 2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia menegaskan peran 
TNI adalah sebagai alat pertahanan 
Negara yang pada implikasinya bahwa 
anggota TNI aktif terpisah dari Institusi 
Sipil Negara.
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X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

Hiring!!! cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa)
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,newNew roof.
Call 267 - 973 - 5796

Mulai Nov 23, disewakan kamar 
lt 3 $420/ 2 orang di Morris - 18st
Dekat toko Indo & transportasi, 
ada WIFI. 
Hub : 267 - 516 - 8299, 
215 - 366 - 0833, 
267 - 319 - 9241 (WA)

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

Hiring  cashier for full time. Good
pay.
Please call or text. Mr. Choi
215 - 876 - 7819 / 267 - 357 - 9198

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia : 908 - 510 - 6840

Charles : 267 - 423 - 1718

pabrik di  PA dan NJ
Hubungi : 

Joe : 201 - 744 - 0438

267 - 881 - 8899

5x dapat 1 x Gratis

Promosi Paket

5x dapat 

1x gratis

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

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

 * Promosi Paket 5x dapat 1x gratis

( 9:30 pagi )

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359Padahal, Hak Atas Partisipasi 

masyarakat juga dijamin sebagai hak 
konstitusional dalam konstitusi 
berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan 

pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 
201 UU 10/2016. Sehingga tersedia 
mekanisme dan persyaratan yang 
terukur dan jelas bahwa pengisian 
penjabat tersebut tidak mengabaikan 
prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus 
memberikan jaminan bagi masyarakat 
bahwa mekanisme pengisian pejabat 
berlangsung terbuka, transparan, dan 
akuntabel.Untuk menghasilkan 
pemimpin yang kompeten, berintegritas, 
sesuai dengan aspirasi daerah serta 
bekerja dengan tulus untuk rakyat dan 
kemajuan daerah.Koalisi Masyarakat 
Sipil untuk Reformasi Keamanan 
menilai, penunjukan Brigjen TNI Andi 
Chandra sebagai anggota TNI aktif 
merupakan pelanggaran terhadap tugas 
pokok dan fungsi TNI sebagaimana 
diatur dalam UU 34 Tahun 2004 tentang 
TNI yang secara tegas diatur dalam 
pasal 47 ayat (1) UU 34/2004.Bahwa 
Prajurit TNI hanya dapat menduduki 
jabatan sipil setelah mengundurkan diri 
atau pensiun dari dinas aktif 
keprajuritan. Sedangkan Kepala Daerah 
merupakan jabatan sipil yang pada 
dasarnya hanya dapat ditempati oleh 
sipil.Selain itu, UU tentang Peradilan 
Militer No. 31 tahun 1997 yang belum 
direvisi sesuai mandat TAP MPR No. VII 
tahun 2000 akan menjadi konflik hukum 
dan sarana impunitas bagi prajurit TNI 
aktif yang menempati jabatan kepala 
daerah ketika terjadi pelanggaran 
pidana. Penjabat kepala daerah yang 
merupakan prajurit TNI aktif hanya akan 
dapat diproses melalui sistem peradilan 
militer yang memiliki catatan 
akuntabilitas dan transparansi ketika 
terlibat dengan persoalan hukum 
pidana.Di sisi lain, lebih dalam Julius 
menekankan, penunjukan langsung Pj 
Bupati Seram Barat telah melanggar hak 
asasi manusia karena tidak dilakukan 
secara transparan dan akuntabel. 
Karena tidak ada forum terbuka yang 
dapat diakses oleh publik yang 
berkepentingan khususnya masyarakat 
Seram Barat, untuk dapat terlibat dalam 
prosesnya.

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang 
memberikan kesempatan bagi warga 
negara untuk turut serta dalam 
pemerintahan dan membangun 
masyarakat, bangsa, dan negara.
"Kami menilai penunjukan Pj Bupati 
Seram Barat yang merupakan Anggota 
TNI Aktif merupakan bentuk dari Dwifungsi 
TNI serta penghianatan profesionalisme 
TNI sebagaimana yang diatur dalam 
ketentuan peraturan peraturan perundang-
undangan dan semangat reformasi 
terlebih melanggar prinsip demokrasi,” 
jelas dia.Mahfud MD mengatakan 
penetapan perwira tinggi TNI dan Polri 
aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah 
dibenarkan oleh Undang-Undang (UU), 
Peraturan Pemerintah, maupun keputusan 
Mahkamah Konstitusi (MK)."Soal 
penempatan TNI sebagai penjabat kepala 
daerah, itu oleh Undang-Undang, oleh 
Peraturan Pemerintah, maupun oleh vonis 
MK, itu dibenarkan," kata Mahfud dikutip 
dari YouTube Kemenko Polhukam RI, 
Rabu (25/5).Dia menjelaskan, 
berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2004, 
TNI dan Polri tidak boleh bekerja di luar 
institusi TNI. Kecuali di 10 institusi 
Kementerian atau Lembaga, seperti di 
Kemenko Polhukam,BIN, BNN, dan 
BNPB.Aturan ini diperkuat oleh UU Nomor 
5 tahun 2014 tentang ASN. Mahfud 
menyebut, dalam Pasal 20 UU Nomor 5 
tahun 2014 ditegaskan anggota TNI dan 
Polri bisa masuk ke birokrasi sipil asal 
diberikan jabatan struktural yang setara 
dengan tugasnya.
“Nah kemudian ini disusul Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 di 
mana di situ disebutkan TNI Polri boleh 
menduduki jabatan sipil tertentu dan diberi 
jabatan struktural yang setara," 
jelasnya.Keputusan MK Nomor 15/PUU-
XX/2022 juga mengizinkan TNI dan Polri 
aktif menjabat Pj kepala daerah. Dalam 
keputusan MK itu disebutkan dua 
hal.Pertama, TNI dan Polri tidak boleh 
bekerja di institusi sipil, kecuali 10 institusi 
kementerian. 
Kedua, sepanjang anggota TNI dan Polri 
sudah diberi jabatan tinggi madya atau 
pratama, oleh menjabat Pj kepala daerah. 
"Putusan MK Nomor 15 tahun 2022 itu 
coba putusannya dibaca dengan jernih," 
ujarnya.

Rusia seperti diketahui telah dihantam 
dengan sanksi yang belum pernah 
terjadi sebelumnya setelah Putin 
memerintahkan pasukan melakukan 
operasi militer khusus ke negara 
tetangga Ukraina pada 24 Februari. 
Sanksi dan tindakan militer pun telah 
mengganggu pasokan pupuk, gandum, 
dan komoditas lainnya baik dari Rusia 
maupun Ukraina. Kedua negara tercatat 
memproduksi 30 persen dari
 pasokan gandum dunia. "Putin 
menekankan bahwa Federasi Rusia siap 
memberikan kontribusi yang signifikan 
untuk mengatasi krisis pangan melalui 
ekspor biji-bijian dan pupuk, dengan 
tunduk pada pencabutan pembatasan 
bermotif politik oleh Barat," kata Kremlin 
dalam sebuah pernyataan setelah 
panggilan tersebut. Kremlin 
menambahkan bahwa Putin juga 
berbicara tentang langkah-langkah yang 
diambil untuk memastikan keselamatan 
navigasi, termasuk pembukaan harian 
koridor kemanusiaan untuk keluarnya 
kapal sipil dari pelabuhan Azov dan Laut 
Hitam, yang dihalangi oleh pihak 
Ukraina.
Putin juga menggambarkan tuduhan 
"tidak berdasar" bahwa Rusia harus 
disalahkan atas masalah pasokan 
makanan di pasar global. Sementara, 
Amerika Serikat (AS) mencemooh 
tawaran Putin. 
"Sekarang mereka menggunakan alat 
ekonomi, sebagai senjata. Mereka 
mempersenjatai makanan. Mereka 

Dilansir dari AFP, dalam kesempatan itu, 
Putin berkata, Rusia siap memberikan 
"kontribusi signifikan" untuk mencegah 
krisis pangan yang mengancam.

Presiden Rusia Vladimir Putin 
mengeluarkan sebuah janji jika Barat 
mencabut sanksi terhadap Rusia. Ketika 
melakukan panggilan dengan Perdana 
Menteri (PM) Italia Mario Draghi pada 
Kamis (26/5/2022), Putin menyatakan 
komitmen siap membantu mengatasi 
krisis pangan apabila Barat mencabut 
sanksi atas Ukraina. 

Janji Putin Jika Sanksi Dicabut

Draghi pun menyampaikan rencana akan 
menelepon Presiden Ukraina Volodymyr 
Zelensky untuk melihat apakah ada 
kesiapan serupa. "Tetapi, ketika ditanya 
apakah saya telah melihat secercah 
harapan untuk perdamaian, jawabannya 
tidak," kata PM Italia.

mempersenjatai bantuan ekonomi. Saya 
kira kita tidak perlu terkejut dengan itu, 
karena mereka telah mempersenjatai 
segalanya, termasuk kebohongan dan 
informasi," kata Juru bicara Pentagon 
John Kirby.
 "Pemerintah sedang berdiskusi dengan 
mitra internasional dan sekutu kami 
tentang cara terbaik untuk mengatasi 
ini," ungkap dia. 
Draghi mengatakan pada konferensi 
pers bahwa, tujuan dari panggilan 
telepon ini adalah untuk menanyakan 
apakah sesuatu dapat dilakukan untuk 
membuka blokir gandum yang sekarang 
ada di depot di Ukraina . Dia 
menyarankan kolaborasi antara Rusia 
dan Ukraina untuk membuka blokir 
pelabuhan Laut Hitam untuk pengiriman 
gandum yang berisiko membusuk. 
Draghi berharap kedua pihak dapat 
memastikan bahwa tidak ada bentrokan 
selama pengiriman gandum. Dia 
mengatakan ada kesiapan untuk 
melanjutkan upaya ke arah tersebut di 
pihak Rusia. 

Central Agency
mencari pekerja di PA & NJ

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Gaji $10 - $13

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)
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X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

Hiring!!! cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa)
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,newNew roof.
Call 267 - 973 - 5796

Mulai Nov 23, disewakan kamar 
lt 3 $420/ 2 orang di Morris - 18st
Dekat toko Indo & transportasi, 
ada WIFI. 
Hub : 267 - 516 - 8299, 
215 - 366 - 0833, 
267 - 319 - 9241 (WA)

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

Hiring  cashier for full time. Good
pay.
Please call or text. Mr. Choi
215 - 876 - 7819 / 267 - 357 - 9198

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia : 908 - 510 - 6840

Charles : 267 - 423 - 1718

pabrik di  PA dan NJ
Hubungi : 

Joe : 201 - 744 - 0438

267 - 881 - 8899

5x dapat 1 x Gratis

Promosi Paket

5x dapat 

1x gratis

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

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

 * Promosi Paket 5x dapat 1x gratis

( 9:30 pagi )

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359Padahal, Hak Atas Partisipasi 

masyarakat juga dijamin sebagai hak 
konstitusional dalam konstitusi 
berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan 

pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 
201 UU 10/2016. Sehingga tersedia 
mekanisme dan persyaratan yang 
terukur dan jelas bahwa pengisian 
penjabat tersebut tidak mengabaikan 
prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus 
memberikan jaminan bagi masyarakat 
bahwa mekanisme pengisian pejabat 
berlangsung terbuka, transparan, dan 
akuntabel.Untuk menghasilkan 
pemimpin yang kompeten, berintegritas, 
sesuai dengan aspirasi daerah serta 
bekerja dengan tulus untuk rakyat dan 
kemajuan daerah.Koalisi Masyarakat 
Sipil untuk Reformasi Keamanan 
menilai, penunjukan Brigjen TNI Andi 
Chandra sebagai anggota TNI aktif 
merupakan pelanggaran terhadap tugas 
pokok dan fungsi TNI sebagaimana 
diatur dalam UU 34 Tahun 2004 tentang 
TNI yang secara tegas diatur dalam 
pasal 47 ayat (1) UU 34/2004.Bahwa 
Prajurit TNI hanya dapat menduduki 
jabatan sipil setelah mengundurkan diri 
atau pensiun dari dinas aktif 
keprajuritan. Sedangkan Kepala Daerah 
merupakan jabatan sipil yang pada 
dasarnya hanya dapat ditempati oleh 
sipil.Selain itu, UU tentang Peradilan 
Militer No. 31 tahun 1997 yang belum 
direvisi sesuai mandat TAP MPR No. VII 
tahun 2000 akan menjadi konflik hukum 
dan sarana impunitas bagi prajurit TNI 
aktif yang menempati jabatan kepala 
daerah ketika terjadi pelanggaran 
pidana. Penjabat kepala daerah yang 
merupakan prajurit TNI aktif hanya akan 
dapat diproses melalui sistem peradilan 
militer yang memiliki catatan 
akuntabilitas dan transparansi ketika 
terlibat dengan persoalan hukum 
pidana.Di sisi lain, lebih dalam Julius 
menekankan, penunjukan langsung Pj 
Bupati Seram Barat telah melanggar hak 
asasi manusia karena tidak dilakukan 
secara transparan dan akuntabel. 
Karena tidak ada forum terbuka yang 
dapat diakses oleh publik yang 
berkepentingan khususnya masyarakat 
Seram Barat, untuk dapat terlibat dalam 
prosesnya.

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang 
memberikan kesempatan bagi warga 
negara untuk turut serta dalam 
pemerintahan dan membangun 
masyarakat, bangsa, dan negara.
"Kami menilai penunjukan Pj Bupati 
Seram Barat yang merupakan Anggota 
TNI Aktif merupakan bentuk dari Dwifungsi 
TNI serta penghianatan profesionalisme 
TNI sebagaimana yang diatur dalam 
ketentuan peraturan peraturan perundang-
undangan dan semangat reformasi 
terlebih melanggar prinsip demokrasi,” 
jelas dia.Mahfud MD mengatakan 
penetapan perwira tinggi TNI dan Polri 
aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah 
dibenarkan oleh Undang-Undang (UU), 
Peraturan Pemerintah, maupun keputusan 
Mahkamah Konstitusi (MK)."Soal 
penempatan TNI sebagai penjabat kepala 
daerah, itu oleh Undang-Undang, oleh 
Peraturan Pemerintah, maupun oleh vonis 
MK, itu dibenarkan," kata Mahfud dikutip 
dari YouTube Kemenko Polhukam RI, 
Rabu (25/5).Dia menjelaskan, 
berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2004, 
TNI dan Polri tidak boleh bekerja di luar 
institusi TNI. Kecuali di 10 institusi 
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kementerian. 
Kedua, sepanjang anggota TNI dan Polri 
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coba putusannya dibaca dengan jernih," 
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Rusia seperti diketahui telah dihantam 
dengan sanksi yang belum pernah 
terjadi sebelumnya setelah Putin 
memerintahkan pasukan melakukan 
operasi militer khusus ke negara 
tetangga Ukraina pada 24 Februari. 
Sanksi dan tindakan militer pun telah 
mengganggu pasokan pupuk, gandum, 
dan komoditas lainnya baik dari Rusia 
maupun Ukraina. Kedua negara tercatat 
memproduksi 30 persen dari
 pasokan gandum dunia. "Putin 
menekankan bahwa Federasi Rusia siap 
memberikan kontribusi yang signifikan 
untuk mengatasi krisis pangan melalui 
ekspor biji-bijian dan pupuk, dengan 
tunduk pada pencabutan pembatasan 
bermotif politik oleh Barat," kata Kremlin 
dalam sebuah pernyataan setelah 
panggilan tersebut. Kremlin 
menambahkan bahwa Putin juga 
berbicara tentang langkah-langkah yang 
diambil untuk memastikan keselamatan 
navigasi, termasuk pembukaan harian 
koridor kemanusiaan untuk keluarnya 
kapal sipil dari pelabuhan Azov dan Laut 
Hitam, yang dihalangi oleh pihak 
Ukraina.
Putin juga menggambarkan tuduhan 
"tidak berdasar" bahwa Rusia harus 
disalahkan atas masalah pasokan 
makanan di pasar global. Sementara, 
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tawaran Putin. 
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ekonomi, sebagai senjata. Mereka 
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Dilansir dari AFP, dalam kesempatan itu, 
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"kontribusi signifikan" untuk mencegah 
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Presiden Rusia Vladimir Putin 
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Janji Putin Jika Sanksi Dicabut

Draghi pun menyampaikan rencana akan 
menelepon Presiden Ukraina Volodymyr 
Zelensky untuk melihat apakah ada 
kesiapan serupa. "Tetapi, ketika ditanya 
apakah saya telah melihat secercah 
harapan untuk perdamaian, jawabannya 
tidak," kata PM Italia.

mempersenjatai bantuan ekonomi. Saya 
kira kita tidak perlu terkejut dengan itu, 
karena mereka telah mempersenjatai 
segalanya, termasuk kebohongan dan 
informasi," kata Juru bicara Pentagon 
John Kirby.
 "Pemerintah sedang berdiskusi dengan 
mitra internasional dan sekutu kami 
tentang cara terbaik untuk mengatasi 
ini," ungkap dia. 
Draghi mengatakan pada konferensi 
pers bahwa, tujuan dari panggilan 
telepon ini adalah untuk menanyakan 
apakah sesuatu dapat dilakukan untuk 
membuka blokir gandum yang sekarang 
ada di depot di Ukraina . Dia 
menyarankan kolaborasi antara Rusia 
dan Ukraina untuk membuka blokir 
pelabuhan Laut Hitam untuk pengiriman 
gandum yang berisiko membusuk. 
Draghi berharap kedua pihak dapat 
memastikan bahwa tidak ada bentrokan 
selama pengiriman gandum. Dia 
mengatakan ada kesiapan untuk 
melanjutkan upaya ke arah tersebut di 
pihak Rusia. 
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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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Hiring PT / FT for cashier.
Please call  215 - 463 - 0191 ( Julia )

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

Menerima panggilan pijat 24 jam
service. Pijat sampai puas.
Hub : Mak Erot 267 - 303 - 1094

Ada 2 kamar di kostkan. 
Di 22 st dan Jackson st. Ada WIFI
Call 267 - 243 - 1893

Disewakan kamar di Snyder & 11st.
Tidak masak dekat jalur bis 45 & 79.
Hub : 267 - 847 - 6996

Disewakan kamar  untuk 1-2 orang
ada ranjang queen baru, WIFI, heather
central di 10th st.
Dekat jalur bis # 45, 79, 47, 47m.
Hub : 215 - 433 - 9550

Bank Dunia telah memperingatkan 
bahwa invasi Rusia ke Ukraina dapat 
menyebabkan resesi global karena 
harga pangan, energi dan pupuk 
melonjak.Seperti dilaporkan BBC, 
Kamis (26/5/2022), Presiden Bank 
Dunia David Malpass mengatakan 
bahwa sulit untuk "melihat bagaimana 
dunia menghindari resesi". Dia juga 
mengatakan bahwa serangkaian 
karantina virus corona di Tiongkok 
menambah kekhawatiran tentang 
perlambatan.Komentar Malpass adalah 
peringatan terbaru atas meningkatnya 
risiko bahwa ekonomi dunia mungkin 
akan mengalami kontraksi."Saat kita 
melihat PDB global, sulit sekarang 
untuk melihat bagaimana kita 
menghindari resesi. Gagasan harga 
energi dua kali lipat sudah cukup untuk 
memicu resesi dengan sendirinya," kata 
Malpass, tanpa memberikan perkiraan 
spesifik.Bulan lalu, Bank Dunia 
memangkas perkiraan pertumbuhan 
ekonomi global untuk tahun ini hampir 
satu persen titik ntage, menjadi 3,2%.
Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 
ukuran pertumbuhan ekonomi. Ini 
adalah salah satu cara terpenting untuk 
mengukur seberapa baik, atau buruk, 
kinerja ekonomi dan diawasi ketat oleh 
para ekonom dan bank sentral.
Pengawasan membantu bisnis untuk 
menilai kapan harus memperluas dan 
merekrut lebih banyak pekerja atau 
berinvestasi lebih sedikit dan memotong 
tenaga kerja mereka.Pemerintah juga 
menggunakannya untuk memandu 
keputusan dalam segala hal mulai dari 
pajak hingga pengeluaran. Ini adalah 
ukuran utama, bersama dengan inflasi, 
bagi bank sentral ketika 
mempertimbangkan apakah akan 
menaikkan atau menurunkan suku 
bunga atau tidak.Malpass juga 
mengatakan bahwa banyak negara 
Eropa masih terlalu bergantung pada 
Rusia untuk minyak dan gas. Situasi itu 
terjadi bahkan ketika negara-negara 
Barat terus maju dengan rencana untuk 

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

“Kemudian gelombang Covid 
menyebabkan karantina yang semakin 
mengurangi ekspektasi pertumbuhan 
untuk Tiongkok,” tambahnya.Juga pada 
Rabu, Perdana Menteri Tiongkok Li 
Keqiang mengatakan ekonomi terbesar 
kedua di dunia itu telah terpukul lebih 
keras oleh putaran penguncian terakhir 
daripada pada awal pandemi pada tahun 
2020.Li juga menyerukan lebih banyak 
tindakan oleh pejabat untuk memulai 
kembali pabrik setelah karantina wilayah.
"Kemajuannya tidak memuaskan. 
Beberapa provinsi melaporkan bahwa 
hanya 30% bisnis yang telah dibuka 
kembali, rasionya harus dinaikkan menjadi 
80% dalam waktu singkat," kata Li.

mengurangi ketergantungan mereka pada 
energi Rusia.Malpass juga mengatakan 
pada acara virtual yang diselenggarakan 
oleh Kamar Dagang AS bahwa langkah 
Rusia untuk memotong pasokan gas 
dapat menyebabkan "perlambatan 
substansial" di wilayah tersebut.Malpass 
juga menyuarakan keprihatinan tentang 
penguncian di beberapa kota besar 
Tiongkok - termasuk pusat keuangan, 
manufaktur dan pengiriman Shanghai - 
yang katanya "masih memiliki konsekuensi 
atau dampak perlambatan pada 
dunia"."Tiongkok sudah mengalami 
beberapa kontraksi real estat, sehingga 
perkiraan pertumbuhan Tiongkok sebelum 
invasi Rusia telah melunak secara 
substansial untuk 2022," katanya.

Bank Dunia Peringatkan Resesi Global
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