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Kabar duka datang dari organisasi 
masyarakat (ormas) Muhammadiyah. 
Mantan Ketua Umum PP 
Muhammadiyah 
Ahmad Syafii Maarif 
wafat di DI Yogyakarta 
pada Jumat 
(27/5/2022) pagi. 
Kabar tersebut 
disampaikan oleh 
Ketua Umum PP 
Muhammadiyah 
Haedar Nashir. Pada 
keterangan tertulisnya, 
Haedar mengatakan, 
sosok yang akrab 
disapa Buya Syafii 
tersebut meninggal di 
RS PKU 
Muhammadiyah, 
Gamping, Sleman. 
"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, dikutip dari keterangan resminya. 
"Semoga beliau husnul khatimah, diterima 
amal ibadahnya, diampuni kesalahannya, 

dilapangkan di 
kuburnya, dan 
ditempatkan di jannatun 
na’im. Mohon dimaafkan 
kesalahan beliau dan 
do’a dari semuanya,” 
tutur Haedar. Sekretaris 
Umum PP 
Muhammadiyah Abdul 
Mu'ti mengungkap 
kondisi mantan Ketua 
Umum PP 
Muhammadiyah Ahmad 
Syafii Maarif sebelum 
wafat di DI Yogyakarta 
pada Jumat (27/5/2022) 
pagi. Abdul 
mengatakan, Buya 
Syafii sempat beberapa 
hari dirawat di Rumah 

Sakit (RS) PKU Muhammadiyah, 
Yogyakarta karena kondisi jantung yang 
memburuk. Namun, menurut dia, dalam 

Indonesia Berduka

Buya Syafii Maarif 
Meninggal Dunia
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perawatan tersebut, kondisi Buya Syafii 
sempat membaik dan diizinkan pulang. 
"Tetapi kemudian kira-kira kemarin itu 
beliau kondisinya drop lagi dan kembali 
dirawat di PKU Muhammadiyah," kata 
Abdul dalam wawancara dengan 
Kompas TV, Jumat. Abdul melanjutkan, 
Buya Syafii selanjutnya dikabarkan 
dalam kondisi kritis pada Jumat pagi, 
tepatnya sekitar pukul 07.00 WIB dan 
meninggal dunia sekitar pukul 10.15 
WIB. "Kami mohon didoakan agar beliau 
khusnul khatimah dan diampuni segala 
dosanya," ucapnya. Menurut Abdul, 
jenazah Buya Syafii akan disalatkan di 
Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta 
selepas ibadah salat Jumat dan 
disemayamkan hingga sore atau waktu 
salat Ashar. Kemudian, jenazah akan 
dimakamkan di Pemakaman Khusnul 
khatimah di Kulonprogo. "Pemakaman 
akan dilakukan di Dusun Donomulyo 
Katanewon Nanggulan Kabupaten 
Kulonprogo, pemakaman Khusnul 
Khotimah," pungkasnya. Ahmad Syafii 
Maarif atau akrab dipanggil Buya Syafii 
dikenal sebagai salah satu tokoh dan 
pemikir Islam di Indonesia. Ia lahir di 
Sumpur Kudus, Sumatera Barat, 31 Mei 
1935. Dikutip dari Tribunnews.com, 
masa kecil Syafii banyak dihabiskan di 
kampung halaman. Ia menempuh 
pendidikan dasar di sekolah rakyat di 
Sumpur Kudus, lantas melanjutkan studi 
ke Madrasah Mualimin di Balai Tengah, 
Lintau, Sumatera Barat. Beranjak 
remaja, Syafii merantau ke Jawa dan 
melanjutkan pendidikan di Madrasah 
Mu’allimin Muhammadiyah di 
Yogyakarta. Lulus dari madrasah 
tersebut, dia mengabdi di sebuah 
lembaga pendidikan yang dikelola 
organisasi Muhammadiyah di Lombok, 
Nusa Tenggara Timur. Pengabdiannya 
dilakukan selama setahun. Tuntas 
menjalani masa pengabdian, Syafii 
melanjutkan pendidikan ke Universitas 
Cokroaminoto Surakarta di Fakultas 
Hukum. Kala itu Syafii sempat 
mengalami masa-masa sulit. Dia tidak 
lagi mendapat bantuan biaya dari 
saudaranya di Sumatera lantaran di 
masa tersebut terjadi pemberontakan 
PRRI/Permesta yang mengakibatkan 

terputusnya hubungan Sumatera-Jawa. 
Akhirnya, Syafii terpaksa untuk berhenti 
kuliah. Syafii pun harus menyambung 
hidup dengan menjadi guru di wilayah 
Kecamatan Baturetno, Kabupaten 
Wonogiri, Jawa Tengah. Setelah memiliki 
penghasilan sendiri, dia melanjutkan 
kuliah di Jurusan Sejarah Universitas 
Cokroaminoto. Ia berhasil meraih gelar 
Sarjana Muda pada 1964. Sementara, 
gelar sarjana diperoleh Syafii dari Institut 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) 
Yogyakarta empat tahun kemudian. 
Beberapa tahun setelahnya, Syafii 
melanjutkan pendidikan S2 dan meraih 
gelar master di bidang sejarah dari Ohio 
State University, Amerika Serikat. Syafii 
melanjutkan studinya hingga jenjang S3 
dan meraih gelar doktor dari Program 
Studi Bahasa dan Peradaban Timur 
Dekat, Univesitas Chicago, AS. Kala itu, ia 
menulis disertasi berjudul Islam as the 
Basis of State: A Study of The Islamic 
Political Idead as Reflected in the 
Constituent Assembli Debates in 
Indonesia. Selain sebagai tokoh 
Muhammadiyah, Buya Syafii dikenal aktif 
di dunia pendidikan. Dia menjabat sebagai 
Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 
1998-2005. Setelah tak lagi menjabat, 
Syafii aktif di Maarif Institute, lembaga 
advokasi dan pendidikan yang 
didirikannya. Buya Syafii juga dikenal aktif 
menulis. Atas karya-karyanya, dia pernah 
mendapatkan penghargaan Ramon 
Magsaysay dari pemerintah Filipina pada 
2008. Syafii juga dikenal dekat dengan 
Presiden Joko Widodo. Ia sempat 
mendapatkan tawaran dari Jokowi untuk 
mengisi posisi Dewan Pertimbang 
Presiden di tahun 2015, namun, kala itu 
Syafii menolaknya. Tahun 2015 Syafii 
tercatat pernah menjadi Ketua Tim 
Independen yang mengatasi konflik Polri-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Sejak 28 Februari 2018 hingga akhir 
hayatnya, Syafii Maarif menjabat sebagai 
anggota Dewan Pengarah Badan 
Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbang 
ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 
untuk berbelasungkawa atas 
meninggalnya Buya Syafii Maarif. 
Presiden Joko Widodo tiba di Masjid 

Gedhe Kauman, Yogyakarta, untuk 
melayat dan mengucapkan 
belasungkawa atas wafatnya Buya Syafi'i 
Maarif pada Jumat (27/5/2022). Tiba di 
lokasi sekitar pukul 15.05 WIB, presiden 
langsung menunaikan ibadah shalat asar 
berjemaah. Setelahnya, presiden 
melakukan shalat jenazah berjemaah 
dengan imam Ketua Umum PP 
Muhammadiyah Haedar Nashir. Jokowi 
juga mengikuti prosesi penghormatan 
terakhir bagi almarhum Buya Syafi'i 
Maarif. Dalam sambutannya, Jokowi 
menyebut sosok Buya Syafi'i Maarif 
sebagai guru bangsa yang hidup dalam 
kesederhanaan. "Beliau adalah kader 
terbaik Muhammadiyah yang selalu 
menyuarakan tentang keberagaman dan 
selalu menyuarakan tentang toleransi 
umat beragama dan beliau juga selalu 
menyampaikan pentingnya Pancasila 
bagi perekat bangsa," ujar Jokowi 
dilansir dari siaran pers Sekretariat 
Presiden. Kepala Negara pun mengajak 
masyarakat Indonesia untuk mendoakan 
almarhum agar mendapat tempat terbaik 
di sisi Allah Swt. "Kita semua adalah 
milik Allah dan hanya kepada-Nya lah 
kita akan kembali. Mari kita berdoa 
bersama semoga almarhum Buya Syafii 
Maarif diberikan tempat yang terbaik 
disisi-Nya dan diampuni segala dosa-
dosanya, aamiin ya rabbal alamin," kata 
dia. Jokowi mengatakan, Buya Syafii 
Maarif juga dikenal sebagai sosok yang 
menyuarakan toleransi antarumat 
beragama. "Selalu menyuarakan tentang 
toleransi antarumat beragama, dan 
beliau juga selalu menyampaikan 
pentingnya Pancasila bagi perekat 
bangsa," kata dia. Pada kesempatan itu, 
Jokowi menyampaikan rasa dukacita 
atas meninggalnya tokoh bangsa itu. 
"Atas nama pribadi, atas nama bangsa, 
atas nama negara, saya menyampaikan 
ucapan dukacita yang mendalam atas 
berpulangnya, atas wafatnya, beliau 
Buya Syafii Maarif pada Jumat, 27 Mei 
2022, pukul 10.15 WIB. Beliau adalah 
guru bangsa," tuturnya. Setelah proses 
penghormatan terakhir selesai, Jokowi 
berpamitan dengan istri almarhum, 
kemudian turut mengantarkan jenazah 
keluar masjid menuju mobil jenazah. 

Setelahnya, Presiden bersama dengan 
rombongan menuju Pangkalan TNI AU 
Adi Sutjipto untuk kembali bertolak ke 
Jakarta. Turut mendampingi Presiden 
saat bertakziah yaitu Menteri Sekretaris 
Negara Pratikno dan Gubernur Daerah 
Istimewa Yogyakarta Sri Sultan 
Hamengkubuwono X. Menteri 
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud 
MD menyatakan, mantan Ketua Umum 
PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif 
bisa dimakamkan di Taman Makam 
Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta 
Selatan. Hal itu, ujar Mahfud, karena 
Buya Safii telah menerima Bintang 
Mahaputra Utama berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 
2015. "Kalau dari sudut Istana Negara, 
kalau keluarga Buya Safii dan PP 
Muhammadiyah setuju, Buya Safii bisa 
dimakamkan di sana, karena penerima 
Bintang Mahaputra Utama, boleh 
dimakamkan di TMP," ujar Mahfud, 
dalam breaking news Kompas TV, 
Jumat (27/5/2022). Menteri Agama 
Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan 
duka mendalam atas meninggalnya 
mantan Ketua Umum Pengurus Pusat 
(PP) Muhammadiyah, Ahmad Syafii 
Maarif. Yaqut pun mengatakan, 
wafatnya Buya Syafii membuat 
Indonesia kehilangan teladan dan tokoh 
yang merupakan guru bangsa. Ia juga 
mendoakan agar almarhum Buya Syafi'i 
diterima amal ibadahnya dan 
senantiasa mendapat limpahan rahmat 
Allah SWT. "Satu lagi teladan dan tokoh 
Indonesia wafat, almarhum Buya Syafii 
Ma'arif. Indonesia kehilangan guru 
bangsa," ujar Menag seperti dikutip dari 
keterangan tertulisnya. "Doa terbaik 
untuk almarhum, semoga diterima amal 
ibadahnya dan senantiasa mendapat 
limpahan rahmat dari Allah," ujar dia. 
Menurut Yaqut, Buya Syafii tak hanya 
seorang sosok intelektual, tetapi juga 
ulama. Ia mengatakan, Buya Syafii 
telah menginspirasi banyak orang, 
termasuk dirinya, dalam konsistensi 
membela kebenaran, menjaga NKRI, 
serta merawat kerukunan umat 
beragama. “Meninggalnya ulama 
adalah musibah yang tak tergantikan, 
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"Tetapi kemudian kira-kira kemarin itu 
beliau kondisinya drop lagi dan kembali 
dirawat di PKU Muhammadiyah," kata 
Abdul dalam wawancara dengan 
Kompas TV, Jumat. Abdul melanjutkan, 
Buya Syafii selanjutnya dikabarkan 
dalam kondisi kritis pada Jumat pagi, 
tepatnya sekitar pukul 07.00 WIB dan 
meninggal dunia sekitar pukul 10.15 
WIB. "Kami mohon didoakan agar beliau 
khusnul khatimah dan diampuni segala 
dosanya," ucapnya. Menurut Abdul, 
jenazah Buya Syafii akan disalatkan di 
Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta 
selepas ibadah salat Jumat dan 
disemayamkan hingga sore atau waktu 
salat Ashar. Kemudian, jenazah akan 
dimakamkan di Pemakaman Khusnul 
khatimah di Kulonprogo. "Pemakaman 
akan dilakukan di Dusun Donomulyo 
Katanewon Nanggulan Kabupaten 
Kulonprogo, pemakaman Khusnul 
Khotimah," pungkasnya. Ahmad Syafii 
Maarif atau akrab dipanggil Buya Syafii 
dikenal sebagai salah satu tokoh dan 
pemikir Islam di Indonesia. Ia lahir di 
Sumpur Kudus, Sumatera Barat, 31 Mei 
1935. Dikutip dari Tribunnews.com, 
masa kecil Syafii banyak dihabiskan di 
kampung halaman. Ia menempuh 
pendidikan dasar di sekolah rakyat di 
Sumpur Kudus, lantas melanjutkan studi 
ke Madrasah Mualimin di Balai Tengah, 
Lintau, Sumatera Barat. Beranjak 
remaja, Syafii merantau ke Jawa dan 
melanjutkan pendidikan di Madrasah 
Mu’allimin Muhammadiyah di 
Yogyakarta. Lulus dari madrasah 
tersebut, dia mengabdi di sebuah 
lembaga pendidikan yang dikelola 
organisasi Muhammadiyah di Lombok, 
Nusa Tenggara Timur. Pengabdiannya 
dilakukan selama setahun. Tuntas 
menjalani masa pengabdian, Syafii 
melanjutkan pendidikan ke Universitas 
Cokroaminoto Surakarta di Fakultas 
Hukum. Kala itu Syafii sempat 
mengalami masa-masa sulit. Dia tidak 
lagi mendapat bantuan biaya dari 
saudaranya di Sumatera lantaran di 
masa tersebut terjadi pemberontakan 
PRRI/Permesta yang mengakibatkan 

terputusnya hubungan Sumatera-Jawa. 
Akhirnya, Syafii terpaksa untuk berhenti 
kuliah. Syafii pun harus menyambung 
hidup dengan menjadi guru di wilayah 
Kecamatan Baturetno, Kabupaten 
Wonogiri, Jawa Tengah. Setelah memiliki 
penghasilan sendiri, dia melanjutkan 
kuliah di Jurusan Sejarah Universitas 
Cokroaminoto. Ia berhasil meraih gelar 
Sarjana Muda pada 1964. Sementara, 
gelar sarjana diperoleh Syafii dari Institut 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) 
Yogyakarta empat tahun kemudian. 
Beberapa tahun setelahnya, Syafii 
melanjutkan pendidikan S2 dan meraih 
gelar master di bidang sejarah dari Ohio 
State University, Amerika Serikat. Syafii 
melanjutkan studinya hingga jenjang S3 
dan meraih gelar doktor dari Program 
Studi Bahasa dan Peradaban Timur 
Dekat, Univesitas Chicago, AS. Kala itu, ia 
menulis disertasi berjudul Islam as the 
Basis of State: A Study of The Islamic 
Political Idead as Reflected in the 
Constituent Assembli Debates in 
Indonesia. Selain sebagai tokoh 
Muhammadiyah, Buya Syafii dikenal aktif 
di dunia pendidikan. Dia menjabat sebagai 
Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 
1998-2005. Setelah tak lagi menjabat, 
Syafii aktif di Maarif Institute, lembaga 
advokasi dan pendidikan yang 
didirikannya. Buya Syafii juga dikenal aktif 
menulis. Atas karya-karyanya, dia pernah 
mendapatkan penghargaan Ramon 
Magsaysay dari pemerintah Filipina pada 
2008. Syafii juga dikenal dekat dengan 
Presiden Joko Widodo. Ia sempat 
mendapatkan tawaran dari Jokowi untuk 
mengisi posisi Dewan Pertimbang 
Presiden di tahun 2015, namun, kala itu 
Syafii menolaknya. Tahun 2015 Syafii 
tercatat pernah menjadi Ketua Tim 
Independen yang mengatasi konflik Polri-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Sejak 28 Februari 2018 hingga akhir 
hayatnya, Syafii Maarif menjabat sebagai 
anggota Dewan Pengarah Badan 
Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbang 
ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 
untuk berbelasungkawa atas 
meninggalnya Buya Syafii Maarif. 
Presiden Joko Widodo tiba di Masjid 

Gedhe Kauman, Yogyakarta, untuk 
melayat dan mengucapkan 
belasungkawa atas wafatnya Buya Syafi'i 
Maarif pada Jumat (27/5/2022). Tiba di 
lokasi sekitar pukul 15.05 WIB, presiden 
langsung menunaikan ibadah shalat asar 
berjemaah. Setelahnya, presiden 
melakukan shalat jenazah berjemaah 
dengan imam Ketua Umum PP 
Muhammadiyah Haedar Nashir. Jokowi 
juga mengikuti prosesi penghormatan 
terakhir bagi almarhum Buya Syafi'i 
Maarif. Dalam sambutannya, Jokowi 
menyebut sosok Buya Syafi'i Maarif 
sebagai guru bangsa yang hidup dalam 
kesederhanaan. "Beliau adalah kader 
terbaik Muhammadiyah yang selalu 
menyuarakan tentang keberagaman dan 
selalu menyuarakan tentang toleransi 
umat beragama dan beliau juga selalu 
menyampaikan pentingnya Pancasila 
bagi perekat bangsa," ujar Jokowi 
dilansir dari siaran pers Sekretariat 
Presiden. Kepala Negara pun mengajak 
masyarakat Indonesia untuk mendoakan 
almarhum agar mendapat tempat terbaik 
di sisi Allah Swt. "Kita semua adalah 
milik Allah dan hanya kepada-Nya lah 
kita akan kembali. Mari kita berdoa 
bersama semoga almarhum Buya Syafii 
Maarif diberikan tempat yang terbaik 
disisi-Nya dan diampuni segala dosa-
dosanya, aamiin ya rabbal alamin," kata 
dia. Jokowi mengatakan, Buya Syafii 
Maarif juga dikenal sebagai sosok yang 
menyuarakan toleransi antarumat 
beragama. "Selalu menyuarakan tentang 
toleransi antarumat beragama, dan 
beliau juga selalu menyampaikan 
pentingnya Pancasila bagi perekat 
bangsa," kata dia. Pada kesempatan itu, 
Jokowi menyampaikan rasa dukacita 
atas meninggalnya tokoh bangsa itu. 
"Atas nama pribadi, atas nama bangsa, 
atas nama negara, saya menyampaikan 
ucapan dukacita yang mendalam atas 
berpulangnya, atas wafatnya, beliau 
Buya Syafii Maarif pada Jumat, 27 Mei 
2022, pukul 10.15 WIB. Beliau adalah 
guru bangsa," tuturnya. Setelah proses 
penghormatan terakhir selesai, Jokowi 
berpamitan dengan istri almarhum, 
kemudian turut mengantarkan jenazah 
keluar masjid menuju mobil jenazah. 

Setelahnya, Presiden bersama dengan 
rombongan menuju Pangkalan TNI AU 
Adi Sutjipto untuk kembali bertolak ke 
Jakarta. Turut mendampingi Presiden 
saat bertakziah yaitu Menteri Sekretaris 
Negara Pratikno dan Gubernur Daerah 
Istimewa Yogyakarta Sri Sultan 
Hamengkubuwono X. Menteri 
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud 
MD menyatakan, mantan Ketua Umum 
PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif 
bisa dimakamkan di Taman Makam 
Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta 
Selatan. Hal itu, ujar Mahfud, karena 
Buya Safii telah menerima Bintang 
Mahaputra Utama berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 
2015. "Kalau dari sudut Istana Negara, 
kalau keluarga Buya Safii dan PP 
Muhammadiyah setuju, Buya Safii bisa 
dimakamkan di sana, karena penerima 
Bintang Mahaputra Utama, boleh 
dimakamkan di TMP," ujar Mahfud, 
dalam breaking news Kompas TV, 
Jumat (27/5/2022). Menteri Agama 
Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan 
duka mendalam atas meninggalnya 
mantan Ketua Umum Pengurus Pusat 
(PP) Muhammadiyah, Ahmad Syafii 
Maarif. Yaqut pun mengatakan, 
wafatnya Buya Syafii membuat 
Indonesia kehilangan teladan dan tokoh 
yang merupakan guru bangsa. Ia juga 
mendoakan agar almarhum Buya Syafi'i 
diterima amal ibadahnya dan 
senantiasa mendapat limpahan rahmat 
Allah SWT. "Satu lagi teladan dan tokoh 
Indonesia wafat, almarhum Buya Syafii 
Ma'arif. Indonesia kehilangan guru 
bangsa," ujar Menag seperti dikutip dari 
keterangan tertulisnya. "Doa terbaik 
untuk almarhum, semoga diterima amal 
ibadahnya dan senantiasa mendapat 
limpahan rahmat dari Allah," ujar dia. 
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dan sebuah kebocoran yang tak bisa 
ditambal. Wafatnya ulama laksana 
bintang yang padam,” ucap Gus 
mengutip salah satu hadis Nabi 
Muhammad SAW yang diriwayatkan 
Imam al-Tabrani dan al-Baihaqi. 
"Selamat jalan Buya. Kami akan 
melanjutkan semangat 
juang Buya untuk 
membangun Indonesia," 
ujar Yaqut. Romo 
Yohanes Dwi Harsanto, 
Wakil Uskup Urusan 
Kategorial, Vikep 
Kategorial Keuskupan 
Agung Semarang, pun 
datang melayat ke Masjid 
Gedhe Kauman, Kota 
Yogyakarta, tempat 
disemayamkannya 
jenazah Buya Syafii. 
Kehadirannya untuk 
menyampaikan rasa 
dukacita dari umat Katolik 
serta mewakili Uskup 
Agung Semarang, 
Robertus Rubiyatmoko. 
Menurutnya, Buya Syafii 
selalu menyebarkan 
kedamaian berdasarkan 
keadilan dan martabat manusia. Buya 
Syafii merupakan sosok yang sungguh-
sungguh mengusahakan perdamaian 
termasuk melalui tulisannya di media 
massa dan pidato-pidatonya. Saya 
merasa beliau (Buya Syafii) ini bapak 
penuh perdamaian. Bapak yang damai 
dan mewartakan damai di mana pun, 
Kata Romo Yohanes. Kesan mendalam 
itu dialami sendiri oleh Romo Yohanes 
saat Buya Syafi’i menjadi tokoh 
pertama yang hadir saat Gereja Stasi 
Santa Lidwina Bedog diserang teroris. 
Dengan menggunakan sepedanya 
Buya Syafi’i langsung menuju gereja 
tersebut. Ramo Yohanes yang menjadi 
penanggung jawab di gereja tersebut 
merasa terkesan sehingga menilai 
Buya Syafi’i adalah sosok yang sudah 
meraih keluhuran spiritual. “Beliau 
mendahului saya yang masih tugas di 
tempat lain. Beliau datang dengan 
sepeda dan langsung memberikan 
konferensi pers bahwa ini teroris, kita 

jangan mau dipecah belah. Dan beliau juga 
mengungkapkan bahwa kita mesti 
komunikasi satu sama lain,” kenangnya. 
Penyerangan Gereja Santa Lidwina Bedog 
terjadi pada tanggal 11 Februari 2018. 
Seorang pria dengan senjata tajam 
menyerang umat dan pastor saat misa 

sedang 
berlangsung. 
Dalam 
penyerangan itu, 
empat orang 
terluka termasuk 
Pastor Karl-
Edmund Prier, SJ 
yang saat itu 
sedang 
memimpin misa. 
Suliono, pelaku 
penyerangan bisa 
dilumpuhkan oleh 
Densus 88 dan 
meninggal dunia 
pada tanggal 1 
Maret 2021. 
“Nilai-nilai yang 
beliau wariskan 
tentang 
perdamaian, 
keadilan, lantang 

menyuarakan menuju yang benar dan 
beliau sendiri tidak hanya bersuara tetapi 
konkrit melakukannya dengan badannya, 
dengan tangannya, dengan kakinya, 
sungguh-sungguh menyambangi para 
korban, menyambangi orang susah, orang 
yang sedang takut dan beliau menjadi 
pengayom. Kita lanjutkan cita-cita ini saling 
mengayomi satu sama lain,” kata Romo 
Yohanes. “Kita berusaha satu sama lain 
dan bekerjasama melanjutkan cita-cita 
Buya Syafi’i Ma’arif yaitu damai. Yang 
muda-muda khususnya melanjutkan cita-
cita almarhum untuk berkomunikasi satu 
sama lain untuk membangun perdamaian, 
peradaban yang lebih baik di Indonesia ini,” 
ujar Romo Yohanes. Rasanya sejuk ketika 
seorang pemuka agama menyampaikan 
kesan positif terhadap pemuka agama lain. 
Rasanya sejuk ketika antar pemuka agama 
bisa saling mengerti dan bekerjasama. 
Pemuka agama tetaplah menjadi pedoman 
bagi umatnya. Jika semua pemuka agama 
menawarkan kesejukan pasti suasana 

Indonesia akan menjadi lebih sejuk. Jika 
boleh menyebut sebagai suatu warisan, 
apa yang dijalani oleh Buya Syafii 
semasa hidupnya sungguh menjadi 
peninggalan yang sangat berharga dan 
perlu untuk dijaga oleh generasi masa 
kini, demi kelangsungan hidup berbangsa 
dan bernegara yang lebih baik. 
Kesederhanaan juga menjadi warna khas 
dari sosok Buya Syafii yang patut 
diteladani oleh siapa pun, terutama 
mereka yang menyebut diri mereka 
sebagai ulama atau pemuka agama. 
Melalui gambaran yang disampaikan 
Presiden RI tadi, kita bisa memahami 
bahwa sosok almarhum Buya akan 
berada dalam barisan kelompok 
nasionalis, yang akan berjuang dan 
menyuarakan agar negara ini tetap 
mampu memelihara semangat dalam 
kehidupan yang toleran di tengah 
keberagaman, juga agar tetap 
menjadikan Pancasila sebagai perekat 
bangsa, bukan paham, ideologi, atau 
keyakinan lain yang berada di luar 
kesepakatan para founding fathers negeri 
ini mengenai Pancasila sebagai Dasar 
Negara. Buya Syafii Maarif terbukti 
"menempati ruang yang cukup lega" 
dalam diri orang-orang yang merasa 
bahwa kehidupan beliau menjadi berkat 
dan layak untuk dijadikan panutan. 
Memiliki ilmu agama yang mumpuni, 

tetapi beliau jauh dari kesombongan 
diri, bahkan mengabdikan diri untuk 
mengajarkan segala hal yang 
dianggapnya baik bagi negeri ini, tak 
hanya bagi umat Islam. Terhadap 
sosok Ahok yang dikenal jujur dan 
tanpa ragu melawan siapa saja orang 
yang tidak berdiri teguh di atas 
kebenaran, Buya Syafii Maarif juga tak 
luput memperhatiikan, bahkan sempat 
berkomentar di tengah polemik soal 
isu bahwa Ahok akan dipilih memimpin 
salah satu perusahaan BUMN: 
"Memimpin sebagai gubernur saja bisa 
baik apalagi cuma mimpin BUMN, ya 
jelas dia bisalah. Yang jelas Ahok itu 
pekerja keras dan lurus orangnya." 
Mungkin para musuh Ahok tak setuju 
dengan ucapan Buya, tetapi isinya tak 
bisa dibantah bahwa memang itulah 
fakta sosok Ahok bagi seorang Buya 
Syafii Maarif. Siapa saja yang berdiri di 
atas kebenaran lalu berjuang demi 
bangsanya, niscaya akan mendapat 
dukungan positif dari Buya. "Selamat 
jalan, Bapak Perdamaian Buya Syafii 
Maarif. Sungguh bangsa ini 
merasakan kehilangan besar atas 
kepergian Bapak. Semoga diampuni 
segala dosa dan kesalahan, serta 
Tuhan memberi tempat yang layak di 
alam baka, sesuai dengan amal 
ibadah yang Bapak jalankan di dunia 
ini."
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Kelompok 7 negara terkaya dunia itu 
mengatakan bahwa mereka akan 
bertujuan untuk memiliki "sektor energi 
listrik yang sebagian besar 
didekarbonisasi pada tahun 2035," 
demikian seperti dikutip dari the 
Washington Post, Sabtu (28/5/2022).

Para menteri lingkungan dari Kelompok 
Tujuh atau G7 sepakat pada hari Jumat 
untuk mengakhiri pembiayaan 
pemerintah untuk pembangkit listrik 
tenaga batu bara dan untuk 
mempercepat penghentian penggunaan 
pembangkit listrik bertenaga batu bara 
pada tahun 2035.

Para menteri G-7 juga mengatakan 
bahwa kendaraan di jalan negara 
mereka akan "didominasi" kendaraan nol 
emisi pada tahun 2030 dan bahwa akan 
ada pengurangan yang dipercepat dalam 
penggunaan gas alam Rusia, yang akan 
digantikan oleh tenaga bersih dalam 
jangka panjang.

Kelompok ini mengakui perlunya badan 
energi internasional untuk ekonomi G-7 
untuk menginvestasikan setidaknya $ 
1,3 triliun dalam energi terbarukan, tiga 
kali lipat investasi dalam jaringan listrik 
dan listrik bersih antara 2021 dan 2030.

Menghentikan Pendanaan Publik 
untuk 'Energi Kotor’

Sektor swasta di negara-negara industri 
utama harus meningkatkan pembiayaan, 
kata para menteri, bergerak "dari 
miliaran menjadi triliunan."

Komitmen pada penghapusan 
pembangkit batubara akan sangat 
mempengaruhi Jepang, yang sangat 
bergantung pada pembangkit listrik 
tenaga batu bara.

“G-7 berkomitmen untuk mengakhiri 
keuangan publik untuk bahan bakar fosil 
dan mengalihkannya ke pembersihan 
adalah kemenangan besar," bronwen 
Tucker, Co-Manager Kampanye 
Keuangan Publik di Oil Change 
International, mengatakan dalam sebuah 
pernyataan. "Kami sekarang 
membutuhkan tindakan nyata, bukan 
hanya kata-kata."

G7 Stop Pendanaan Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara

Pada konferensi iklim utama PBB 
musim gugur lalu di Glasgow, puluhan 
negara berjanji untuk menghapus 
penggunaan batu bara mereka. 
Sementara negara-negara seperti 
Polandia dan Vietnam bergabung 
dalam pakta itu, beberapa pengguna 
terbesar di dunia dari bahan bakar 
pemanas planet, termasuk China dan 
Amerika Serikat, tidak menandatangani 
perjanjian tersebut.
Amerika Serikat dan hampir dua lusin 
negara lain, bagaimanapun, merangkul 
perjanjian terpisah yang bersumpah 
untuk berhenti menghabiskan dolar 
pajak untuk mendukung proyek-proyek 
bahan bakar fosil internasional, sebuah 
langkah yang menurut kelompok itu 
akan mengalihkan $ 18 miliar per tahun 
menuju energi bersih.
Janji untuk membatasi uang publik 
untuk proyek bahan bakar fosil asing 
tidak mempengaruhi apa yang 
dilakukan negara-negara di dalam 
negeri. China, Jepang dan Korea 
Selatan, yang bersama-sama 
membentuk hampir setengah dari dana 
publik internasional untuk proyek-
proyek bahan bakar fosil, tidak 
bergabung dengan perjanjian itu di 
COP26.
Menghentikan aliran uang untuk 
pengembangan bahan bakar fosil baru 

Komitmen hari Jumat menandai yang 
terbaru dalam dorongan global bagi 
negara-negara – dan khususnya yang 
terbesar dan terkaya – untuk 
menghentikan pendanaan publik untuk 
proyek-proyek bahan bakar fosil di 
seluruh dunia, dan untuk membantu 
negara-negara berkembang 
menumbuhkan ekonomi mereka tanpa 
bergantung pada bahan bakar kotor 
seperti batu bara.
Upaya ini telah mendapatkan uap 
dalam beberapa tahun terakhir, bahkan 
ketika transisi ke bentuk energi yang 
lebih bersih tidak terjadi hampir secepat 
yang dikatakan para ilmuwan 
diperlukan bagi dunia untuk memenuhi 
tujuan perjanjian iklim Paris.
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sangat penting untuk memenuhi tujuan 
iklim dunia, kata aktivis dan analis. 
Musim semi lalu, Badan Energi 
Internasional menerbitkan "peta jalan" 
untuk menghilangkan emisi karbon pada 
tahun 2050; menurut rencana itu, 
seharusnya tidak ada pengembangan 
baru pasokan bahan bakar fosil setelah 
tahun itu.
Dunia Masih Bergantung pada Energi 
Fosil?

Dan November lalu, para pejabat China 
melaporkan bahwa produksi batu bara 
mereka melonjak ke level tertinggi 
dalam beberapa tahun, pada hari yang 
sama ketika para pejabat di ibukota 
India menyiapkan penutupan karena 
polusi udara.

Tetapi dunia masih sangat bergantung 
pada bahan bakar fosil, terutama 
penghasil emisi terbesar di dunia.
Ketika emisi gas rumah kaca AS 
meraung kembali pada tahun 2021 
setelah penurunan singkat selama fase 
awal pandemi virus corona, faktor yang 
signifikan adalah lonjakan 17 persen 
dalam listrik berbahan bakar batu bara, 
menurut analisis oleh Rhodium Group.

Alden Meyer, rekan senior di lembaga 
think tank iklim E3G, mengatakan 
sangat penting bahwa para pemimpin 
G-7 menemukan cara untuk 
mempercepat pergeseran ke energi 

"Kami perlu melihat komitmen oleh 
negara-negara G7 untuk sepenuhnya 
mendekarbonisasi sektor listrik mereka 
dan untuk menghapus penggunaan 
batubara pada tahun 2030," katanya 
dalam sebuah email.
Bahkan ketika banyak negara maju mulai 
beralih ke bentuk energi yang lebih bersih 
dan mengurangi emisi mereka secara 
keseluruhan dari waktu ke waktu, di 
negara berkembang inilah para ilmuwan 
dan pendukung lingkungan mengatakan 
pendanaan serius diperlukan untuk 
membantu negara-negara berkembang 
dengan cara yang lebih hijau dan 
menghindari penguncian infrastruktur 
bahan bakar fosil.

Tetapi negara maju belum memenuhi janji 
itu. Bahkan Presiden Biden, yang telah 
meminta lebih dari $ 11 miliar setiap tahun 
dalam pendanaan tersebut, belum 
membujuk Kongres untuk memberikan 
jumlah seperti itu.

yang lebih bersih dekade ini.

Negara-negara terkaya di dunia telah 
berjanji berulang kali untuk menyediakan 
setidaknya $ 100 miliar per tahun dalam 
pembiayaan iklim untuk membantu 
negara-negara miskin menangani dampak 
perubahan iklim dan meningkatkan energi 
bersih - meskipun itu hanya sebagian 
kecil dari dana yang dibutuhkan untuk 
tujuan tersebut.

Dia menjelaskan, dalam pertemuan nanti 
pihaknya juga akan memberikan saran 
kepada pihak pengelola sirkuit Formula 
E.

"Jadi mungkin tiangnya kurang kuat. 
Mungkin dia didesain, mungkin di negara 
kita cukup kuat hujannya, jadi tidak cukup 
kuat penyanggahnya," tambahnya.
Bukan Ranah Pidana

Polisi akan menyambangi pengelola 
sirkuit Formula E, terkait kejadian atap 
tribun yang roboh akibat terkena angin 
kencang, Jumat (27/5) malam. Kapolsek 
Pademangan Kompol Harry Saputra 
mengatakan, pertemuan dengan 
pengelola untuk membicarakan soal 
teknis pembuatan tiang pada tribun atau 
atap tribun tersebut.
"(Tiang penyanggah) Sudah, sudah jadi. 
Tapi ya ada faktor teknis di dalam 
konstruksinya. Makanya kita rencana ada 
ngobrol lagi dan penekanan serta 
memberikan masukan jangan sampai 
pada hari H (kejadian lagi)," kata Harry 
saat dihubungi, Sabtu (28/5).

"(Penyelidikan lanjutan) Ini kan masalah 
kelalaian konstruksi ya. Kalau 

Dia memastikan, pihaknya akan 
menyelidiki penyebab robohnya atap 
tribun. Kendati demikian, untuk kasus ini 
dipastikan bukan masuk ke ranah pidana.

"Teknisnya nanti kami ke sana kan, 
mungkin di hari kerja biasanya 
pengurusnya ada. Iya pasti (jemput bola) 
kita nanti bakal jemput bola untuk 
memberikan saran dan masukan serta 
penekanan kepada kontraktor," jelasnya.

Atap Tribun Sirkuit Formula E Roboh

Tiket untuk kategori 'Ancol Festival' dan 
'Circuit Festival' dijual dengan harga 
Rp287 ribu dan Rp517 ribu sudah 
termasuk pajak.

Ajang Formula E Jakarta akan 
diadakan pada Sabtu (4/6) di Sirkuit 
Ancol yang berada di dalam kawasan 
Taman Impian Jaya Ancol Jakarta 
Utara.

"Jadi sekitar 45 persen kayaknya yang 
baru terjual," kata Sahroni.

Diketahui, panitia penyelenggara ajang 
balapan Formula E Jakarta 
menyebutkan, hingga saat ini 
penjualan tiket termurah telah 
mencapai 45 persen untuk kategori 
'Ancol Festival' dan 'Circuit Festival'.

Sahroni menambahkan bahwa saat ini 
tiket Formula E dengan kategori harga 
lebih mahal yang justru sudah terjual 
habis.

penyelidikan lebih lanjut ini tidak lari ke 
pidana ya. (Korban) enggak ada lebih 
ke masalah konstruksi," tegasnya.

Panitia menjual sekitar 60 ribu tiket 
dengan harga paling murah Rp250 ribu 
dan paling mahal Rp10 juta.

Sebelumnya, Atap tribun penonton 
Formula E Jakarta ambruk akibat badai 
yang menerjang, Jumat (27/5) malam. 
Atap ambrol jelang satu minggu ajang 
balap mobil listrik itu dilaksanakan di 
Sirkuit Ancol, Jakarta Utara.
Sahroni mengatakan, ambruknya atap 
tribun penonton kategori grandstand itu 
disebabkan hujan deras yang 
mengguyur Ibu Kota.

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123
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Dia bahkan melarang ibunya, Ataliya 
Ridwan Kamil untuk ikut berenang.
"Keponakan kami ini insting alamiahnya 
menjaga kelompok, memastikan ibunya 
tidak ikut turun. Hanya yang punya skill 
yang cukup. Begitu situasinya," jelas 
adik Ridwan Kamil, Elpi Nazmuzaman 
saat konferensi pers, Sabtu (28/5) pagi.

Eril bersama ibu dan adiknya pergi ke 
Swiss untuk mencari tempat kuliah. Eril 
adalah mahasiswa ITB yang hendak 
melanjutkan kuliah S2 di Swiss.

Melihat kondisi itu, Eril pun memilih 
untuk tidak lompat dari jembatan untuk 
turun ke sungai. Biasanya, para turis 
melompat dari jembatan untuk 
berenang di Aare.
"Dari keterangan keluarga, sebelum 
melakukan berenang, Eril memastikan 
titik mana yang aman. Beberapa titik 
diperhatikan, titik jembatan (untuk 
meloncat ke sungai) langsung dicoret. 
Dianggap tidak aman," kata dia.
"Ia memilih yang paling aman, titik 
turunnya yang ada tangga dan 
memastikan tidak ada yang loncat," 
jelas Elpi melanjutkan.
Lindungi Adik dan Teman

Sungai Aare dikenal sebagai salah satu 
destinasi wisata terbaik di Kota Bern, 
Swiss. Namun pada bulan ini, sungai 
tersebut keruh dan dingin. Akibat 
lelehan es sisa musim dingin.

Tak lama setelah berenang, Eril melihat 

Memastikan Titik Aman Berenang

Emmeril Khan Mumtadz hilang usai 
terseret arus deras Sungai Aare, Bern, 
Swiss. Pria akrab disapa Eril itu adalah 
putra sulung dari Gubernur Jawa Barat, 
Ridwan Kamil.
Sejak dinyatakan hilang Kamis (26/5) 
waktu Swiss, Polisi, Tim SAR bersama 
keluarga termasuk Ridwan Kamil telah 
mencari keberadaan Eril. Hingga Sabtu 
(28/5), kondisi Eril belum diketahui.
Melarang Ibunya Berenang

Sebelum berenang di Sungai Aare, dia 
lebih dulu melakukan pemetaan tentang 
kondisi air. Eril diketahui memiliki 
kemampuan berenang dan menyelam.

Di hari pertama hilang Kamis (26/5), 
pencarian terhadap Eril dilakukan 
selama 6 jam. Namun, keberadaannya 
belum juga ditemukan.

"Rasa tanggung jawab yang tinggi ini, 
ia mengambil posisi belakang, 
memastikan semua aman. Secara 
mental, fisik, siap. Tapi ada hal yang 
tidak bisa diatur. Debit air lebih tinggi 
dari pada hari biasa," kata Elpi.
Adik dan Temannya Sempat Ditolong 
Warga

Proses Pencarian

Elpi mengatakan, warga memilih untuk 
menghubungi polisi untuk segera 
menyelamatkan Eril. "(Saat terbawa 
arus sungai) Eril berteriak help. 
Teriakan ini terdengar oleh warga yang 
menghubungi polisi. Itu yang mungkin 
bisa kami sampaikan," jelas Elpi.

Akhirnya Tim SAR memutuskan untuk 

Elpi menegaskan, saat terbawa arus 
dan merasa tak mampu 
menyelamatkan diri, Eril sempat teriak 
minta tolong. Namun sayang, warga 
yang ada di lokasi tak mampu 
menolong karena derasnya arus 
sungai.

Polisi Bern juga ikut mengungkap fakta 
sebelum Eril hilang terseret arus Aare. 
Dikutip dari media Swiss, 20 minutes, 
adik dan teman Eril sempat terseret. 
Tapi berhasil ditolong oleh warga di 
sana.
Menurut juru bicara Kapo, dua wanita 
muda diselamatkan dari air oleh 
penduduk setempat. Tetapi tidak ada 
jejak untuk orang ketiga sejak itu. 
Orang ketiga yang dimaksud dalam 
tulisan media tersebut adalah Eril.
Teriak Minta Tolong

Eril menjaga kedua perempuan 
tersebut terlebih dahulu untuk naik. Dia 
mengambil posisi di belakang. Adik dan 
temannya dipastikan untuk naik ke 
daratan terlebih dahulu.

kondisi arus di sungai tidak kondusif. 
Kemudian, dia meminta agar adik dan 
temannya yang memang tinggal di 
Swiss untuk naik ke permukaan.

Sejumlah warga mengeluhkan aturan 
membeli minyak goreng curah seharga 
Rp 14.000 dengan harus menunjukkan 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) terlebih 
dahulu. Sebagaimana diberitakan 
KOMPAS.com pada Rabu (25/5/2022), 
Indira (34), ibu rumah tangga asal Kota 
Bekasi juga turut mengeluhkan aturan 
tersebut. 
Indira 
mengatak
an, aturan 
tersebut 
bukannya 
memperm
udah 
justru 
membuat 
warga 
semakin 
kesulitan 
membeli 
minyak 
goreng. 
"Beli 
minyak 
harus menunjukkan KTP ya justru 
menyusahkan buat warga. Kita 
(konsumen) datang ke pasar buat 
belanja, kok malah menyerahkan 
identitas diri," kata Indira kepada 
wartawan, Rabu (25/5/2022). Selain 
menyusahkan, Indira menilai kebijakan 
tersebut justru membuang-buang waktu 
dan tidak praktis bagi para konsumen 
minyak goreng curah. "Buang-buang 
waktu dan tidak praktis. Belum lagi kita 
juga takut, kalau identitas diri kita justru 
disalahgunakan," ujarnya. Senada 
dengan Indira, Anton (30), seorang 
pedagang makanan, juga merasakan 
hal yang sama. Menurut Anton, 
menunjukkan KTP untuk membeli 
minyak goreng curah hanya membuang 
waktu dan mempersulit pembeli. "Kalau 
terus-menerus dipersulit seperti ini, ya, 
kita pedagang sulit juga lah buat jual ke 
pembeli," ujar Anton. Sebelumnya, 
Menteri Perdagangan (Mendag), 
Muhammad Lutfi mencabut Peraturan 

Fakta Hilangnya Anak Kang Emil
Menteri Perdagangan (Kemendag) 
Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Larangan 
Sementara Ekspor Crude Palm Oil, 
Refined, Bleached and Deodorized Palm 
Oil, Refined, Bleached and Deodorized 
Palm Olein dan Used Cooking Oil. "Kita 
(Kemendag) menindaklanjuti arahan 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk 

membuka 
kembali 
ekspor 
CPO dan 
turunannya
," kata 
Lutfi, 
dilansir 
dari Antara 
melalui 
KOMPAS.c
om. "Kami 
(Kemenda
g) 
mencabut 
Permenda
g nomor 22 
tahun 

2022. Sesuai arahan presiden, ekspor 
CPO dan turunannya akan mulai dibuka 
kembali pada 23 Mei 2022 dalam 
Permendag," imbuhnya. Lutfi 
menyampaikan, Permendag yang baru 
akan diatur dengan aturan terkait tapi 
tidak terbatas pada eksportir terdaftar, 
ketentuan Domestic Market Obligation 
(DMO) dan turunannya, serta mekanisme 
pengawasan yang melibatkan aparat 
penegak hukum. Lutfi menuturkan, 
Kemendag bersama BUMN dan pelaku 
usaha akan terus memperluas akses 
penjualan minyak goreng curah melalui 
program Migor Rakyat. Program tersebut 
dalam implementasinya akan 
menggunakan teknologi aplikasi digital 
dan tersinkronisasi secara nasional. 
"Setiap orang dapat membeli minyak 
goreng curah sebanyak 1-2 liter per hari 
dengan menunjukkan KTP. Saat ini 
sudah tersedia lebih dari 2.000 titik dan 
dalam waktu dekat, terjangkau di 10.000 
titik," ujar Lutfi.

Warga : Beli Minyak Pakai KTP Tak Praktis
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(28/5), kondisi Eril belum diketahui.
Melarang Ibunya Berenang

Sebelum berenang di Sungai Aare, dia 
lebih dulu melakukan pemetaan tentang 
kondisi air. Eril diketahui memiliki 
kemampuan berenang dan menyelam.

Di hari pertama hilang Kamis (26/5), 
pencarian terhadap Eril dilakukan 
selama 6 jam. Namun, keberadaannya 
belum juga ditemukan.

"Rasa tanggung jawab yang tinggi ini, 
ia mengambil posisi belakang, 
memastikan semua aman. Secara 
mental, fisik, siap. Tapi ada hal yang 
tidak bisa diatur. Debit air lebih tinggi 
dari pada hari biasa," kata Elpi.
Adik dan Temannya Sempat Ditolong 
Warga

Proses Pencarian

Elpi mengatakan, warga memilih untuk 
menghubungi polisi untuk segera 
menyelamatkan Eril. "(Saat terbawa 
arus sungai) Eril berteriak help. 
Teriakan ini terdengar oleh warga yang 
menghubungi polisi. Itu yang mungkin 
bisa kami sampaikan," jelas Elpi.

Akhirnya Tim SAR memutuskan untuk 

Elpi menegaskan, saat terbawa arus 
dan merasa tak mampu 
menyelamatkan diri, Eril sempat teriak 
minta tolong. Namun sayang, warga 
yang ada di lokasi tak mampu 
menolong karena derasnya arus 
sungai.

Polisi Bern juga ikut mengungkap fakta 
sebelum Eril hilang terseret arus Aare. 
Dikutip dari media Swiss, 20 minutes, 
adik dan teman Eril sempat terseret. 
Tapi berhasil ditolong oleh warga di 
sana.
Menurut juru bicara Kapo, dua wanita 
muda diselamatkan dari air oleh 
penduduk setempat. Tetapi tidak ada 
jejak untuk orang ketiga sejak itu. 
Orang ketiga yang dimaksud dalam 
tulisan media tersebut adalah Eril.
Teriak Minta Tolong

Eril menjaga kedua perempuan 
tersebut terlebih dahulu untuk naik. Dia 
mengambil posisi di belakang. Adik dan 
temannya dipastikan untuk naik ke 
daratan terlebih dahulu.

kondisi arus di sungai tidak kondusif. 
Kemudian, dia meminta agar adik dan 
temannya yang memang tinggal di 
Swiss untuk naik ke permukaan.

Sejumlah warga mengeluhkan aturan 
membeli minyak goreng curah seharga 
Rp 14.000 dengan harus menunjukkan 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) terlebih 
dahulu. Sebagaimana diberitakan 
KOMPAS.com pada Rabu (25/5/2022), 
Indira (34), ibu rumah tangga asal Kota 
Bekasi juga turut mengeluhkan aturan 
tersebut. 
Indira 
mengatak
an, aturan 
tersebut 
bukannya 
memperm
udah 
justru 
membuat 
warga 
semakin 
kesulitan 
membeli 
minyak 
goreng. 
"Beli 
minyak 
harus menunjukkan KTP ya justru 
menyusahkan buat warga. Kita 
(konsumen) datang ke pasar buat 
belanja, kok malah menyerahkan 
identitas diri," kata Indira kepada 
wartawan, Rabu (25/5/2022). Selain 
menyusahkan, Indira menilai kebijakan 
tersebut justru membuang-buang waktu 
dan tidak praktis bagi para konsumen 
minyak goreng curah. "Buang-buang 
waktu dan tidak praktis. Belum lagi kita 
juga takut, kalau identitas diri kita justru 
disalahgunakan," ujarnya. Senada 
dengan Indira, Anton (30), seorang 
pedagang makanan, juga merasakan 
hal yang sama. Menurut Anton, 
menunjukkan KTP untuk membeli 
minyak goreng curah hanya membuang 
waktu dan mempersulit pembeli. "Kalau 
terus-menerus dipersulit seperti ini, ya, 
kita pedagang sulit juga lah buat jual ke 
pembeli," ujar Anton. Sebelumnya, 
Menteri Perdagangan (Mendag), 
Muhammad Lutfi mencabut Peraturan 

Fakta Hilangnya Anak Kang Emil
Menteri Perdagangan (Kemendag) 
Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Larangan 
Sementara Ekspor Crude Palm Oil, 
Refined, Bleached and Deodorized Palm 
Oil, Refined, Bleached and Deodorized 
Palm Olein dan Used Cooking Oil. "Kita 
(Kemendag) menindaklanjuti arahan 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk 

membuka 
kembali 
ekspor 
CPO dan 
turunannya
," kata 
Lutfi, 
dilansir 
dari Antara 
melalui 
KOMPAS.c
om. "Kami 
(Kemenda
g) 
mencabut 
Permenda
g nomor 22 
tahun 

2022. Sesuai arahan presiden, ekspor 
CPO dan turunannya akan mulai dibuka 
kembali pada 23 Mei 2022 dalam 
Permendag," imbuhnya. Lutfi 
menyampaikan, Permendag yang baru 
akan diatur dengan aturan terkait tapi 
tidak terbatas pada eksportir terdaftar, 
ketentuan Domestic Market Obligation 
(DMO) dan turunannya, serta mekanisme 
pengawasan yang melibatkan aparat 
penegak hukum. Lutfi menuturkan, 
Kemendag bersama BUMN dan pelaku 
usaha akan terus memperluas akses 
penjualan minyak goreng curah melalui 
program Migor Rakyat. Program tersebut 
dalam implementasinya akan 
menggunakan teknologi aplikasi digital 
dan tersinkronisasi secara nasional. 
"Setiap orang dapat membeli minyak 
goreng curah sebanyak 1-2 liter per hari 
dengan menunjukkan KTP. Saat ini 
sudah tersedia lebih dari 2.000 titik dan 
dalam waktu dekat, terjangkau di 10.000 
titik," ujar Lutfi.

Warga : Beli Minyak Pakai KTP Tak Praktis
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Namun hingga malam datang, Eril 
belum juga ditemukan. Belum ada 
informasi lanjutan terkait proses 
pencari pada Sabtu (28/5) waktu 
Swiss.

menunda esok hari. Sebab, kondisi 
malam hari tidak memungkinkan 
untuk mencari Eril di sungai 
terpanjang Swiss tersebut.

"Tim SAR 
menyatakan 
bahwa upaya 
pencarian Eril 
adalah prioritas. 
Mereka 
melakukan 
berbagai 
metode yang tersedia," ucap Dubes 
RI untuk Swiss Muliaman Hadad saat 
konferensi pers secara virtual, Sabtu 
(28/5).

Jumat (27/5) pagi, pencarian terhadap 
Eril kembali dilanjutkan. KBRI Bern 
telah berkoordinasi dengan Tim SAR 
untuk menyisir lokasi hilangnya Eril.
Upaya pencarian melibatkan 20 
personel dari 
unsur tim SAR 
polisi dan 
medis. Mereka 
menyisir area 
sepanjang 
sungai dengan 
cakupan 17 Km 
menggunakan 
perahu.

Semua Dikerahkan

Data Kasus Orang Hilang di Aaer

Selain itu, pihak otoritas Search and 
Rescue (SAR) setempat juga 
menerjunkan tim penyelam. Namun, 
pencarian dengan penyelam 
disesuaikan dengan cuaca di lokasi. 
"Karena hujan atau salju yang masuk 
ke air akan menyulitkan dan membuat 
air keruh," jelas Muliaman.

Muliaman menegaskan, semua 
sumber daya dan perangkat 
dikerahkan untuk menyisir sungai itu. 
"Hari ini, tim SAR masih akan 
melanjutkan pencarian Eril, metode 
digunakan lebih intensif, dengan 
perahu dan drone untuk menyisir 
sungai," kata Muliaman.

Pemerintah Swiss sebenarnya sudah 
menempatkan 
petugas 
keamanan 
sungai, 
termasuk rambu 
waspada untuk 
wisatawan, 
khususnya di 
area yang 
berbahaya. 
Rambu itu 
memuat 
informasi 
mengenai 
kedalaman 
hingga batuan 
di titik-titik 

tertentu.
Selain itu, terdapat informasi mengenai 
status arus sungai dan suhu air dalam 
satu website resmi yang bisa diakses oleh 
pengunjung.

Hilangnya Emir di Sungai Aare, Swiss 
bukan yang pertama kali terjadi. Setiap 
tahun terjadi hal serupa hingga 20 kali. 
Meski upaya pencegahan sudah 
dilakukan oleh pemerintah setempat.
Korban hanyut seperti yang dialami Emir 
di sungai Aare mencapai 15 hingga 20 
kasus per tahun.

"Data informasi lengkap termasuk deras 
air. 180-200 meter per kubik rata rata. 
banyak informasi yang bisa didapatkan. 
Masyarakat biasanya mengacu pada 
sumber informasi tersebut," jelas dia.

"Setiap tahun kejadian serupa 14 sampai 
20 kasus. Apakah ada warning? Seperti 
yang saya saksikan, selain dengan 
rambu, setiap saat kita bisa mengecek 
website pengelola sungai berapa suhu air 
dan lain-lain," kata Muliaman.

“Tiga hari pertama sering ditemukan. Tapi, 
mayoritas kejadian 99,9% ditemukan 3 
minggu, itu menurut Tim Search and 
Rescue (SAR) berdasar pengalaman 
mereka selama bertahun-tahun," kata 
Muliaman.

Muliaman mengatakan, pencarian korban 
hilang karena hanyut terbawa arus Sungai 
Aare umumnya dapat ditemukan. Namun 
demikian, waktunya yang berbeda-beda 
bergantung pada situasi dan kondisi 
cuaca.

Nantinya, proses audit meliputi 
pengecekan luas lahan perkebunan 
sawit, surat izin usaha. Kemudian, Hak 
Guna Usaha (HGU), dan Hak 
Pengelolaan Lahan (HPL). "Lalu, 
statusnya (apakah) sudah jelas, 
kemudian di punya plasma tidak?," 
imbuhnya.

Menko Luhut 
menyebut, 
langkah audit ini 
menjadi yang 
pertama 
dilakukan oleh 
pemerintah 
dalam sejarah 
bangsa.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 
akan mengaudit seluruh perusahaan 
kelapa sawit pada awal Juni mendatang. 
Keputusan ini diambil untuk 
menyelesaikan persoalan kelangkaan 
minyak goreng di 
pasaran sesuai 
harga eceran 
tertinggi (HET).

"Nanti kita audit 
semua 
(perusahaan) 
kelapa sawit, 
yang belum 
pernah 
sepanjang 
sejarah, kita 
lakukan. Segera, 
awal Juni," 
ungkapnya 
kepada 
wartawan di JCC 
Senayan, Jakarta, ditulis Rabu (25/5).

Proses audit ini juga mencakup lokasi 
pusat kantor perusahaan sawit. Dirinya 
melarang perusahaan sawit berkantor di 
luar negeri untuk mengoptimalkan 
penerimaan negara melalui pajak. "Tidak 
boleh ada (perusahaan) kelapa sawit 
yang di luar wilayah Republik Indonesia. 
Harus di Indonesia untuk pajaknya," 
tegasnya.

Luhut Akan Audit Perusahaan Sawit Awal Juni

"Tiba-tiba Presiden 
minta saya untuk 
ngurus minyak 
goreng. Jadi sejak 
tiga hari lalu, saya 

mulai tangani masalah kelangkaan 
minyak goreng. Kita harap nanti tidak 
terlalu lama selesaikan hal ini," kata 
Luhut dalam acara Perayaan Puncak 
Diesnatalis GAMKI ke 60, ditulis 
Senin (23/5).

Pihaknya optimis dapat mengatasi 
permasalahan kelangkaan minyak 
goreng di pasaran. "Saya hanya 
bantu saja, sekarang saya kira 
InsyaAllah akan beres tuh minyak 
goreng, yang penting kan selesai, ya 

sudah," tutupnya.
Sebelumnya, 
Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) 
meminta Menteri 
Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan 
Investasi, Luhut 
Binsar Panjaitan 
untuk 
membereskan 
persoalan minyak 
goreng. Sebab, 
masalah minyak 
goreng hingga kini 
tak kunjung 
selesai, dimana 
harga minyak 
goreng masih 
belum di atas Rp 
14.000 per liter.

Pemerintah terus berupaya agar 
harga minyak goreng bisa murah. 
Salah satunya dengan kebijakan 
larangan ekspor CPO dan minyak 
goreng, yang kemudian 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.
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Namun hingga malam datang, Eril 
belum juga ditemukan. Belum ada 
informasi lanjutan terkait proses 
pencari pada Sabtu (28/5) waktu 
Swiss.

menunda esok hari. Sebab, kondisi 
malam hari tidak memungkinkan 
untuk mencari Eril di sungai 
terpanjang Swiss tersebut.

"Tim SAR 
menyatakan 
bahwa upaya 
pencarian Eril 
adalah prioritas. 
Mereka 
melakukan 
berbagai 
metode yang tersedia," ucap Dubes 
RI untuk Swiss Muliaman Hadad saat 
konferensi pers secara virtual, Sabtu 
(28/5).

Jumat (27/5) pagi, pencarian terhadap 
Eril kembali dilanjutkan. KBRI Bern 
telah berkoordinasi dengan Tim SAR 
untuk menyisir lokasi hilangnya Eril.
Upaya pencarian melibatkan 20 
personel dari 
unsur tim SAR 
polisi dan 
medis. Mereka 
menyisir area 
sepanjang 
sungai dengan 
cakupan 17 Km 
menggunakan 
perahu.

Semua Dikerahkan

Data Kasus Orang Hilang di Aaer

Selain itu, pihak otoritas Search and 
Rescue (SAR) setempat juga 
menerjunkan tim penyelam. Namun, 
pencarian dengan penyelam 
disesuaikan dengan cuaca di lokasi. 
"Karena hujan atau salju yang masuk 
ke air akan menyulitkan dan membuat 
air keruh," jelas Muliaman.

Muliaman menegaskan, semua 
sumber daya dan perangkat 
dikerahkan untuk menyisir sungai itu. 
"Hari ini, tim SAR masih akan 
melanjutkan pencarian Eril, metode 
digunakan lebih intensif, dengan 
perahu dan drone untuk menyisir 
sungai," kata Muliaman.

Pemerintah Swiss sebenarnya sudah 
menempatkan 
petugas 
keamanan 
sungai, 
termasuk rambu 
waspada untuk 
wisatawan, 
khususnya di 
area yang 
berbahaya. 
Rambu itu 
memuat 
informasi 
mengenai 
kedalaman 
hingga batuan 
di titik-titik 

tertentu.
Selain itu, terdapat informasi mengenai 
status arus sungai dan suhu air dalam 
satu website resmi yang bisa diakses oleh 
pengunjung.

Hilangnya Emir di Sungai Aare, Swiss 
bukan yang pertama kali terjadi. Setiap 
tahun terjadi hal serupa hingga 20 kali. 
Meski upaya pencegahan sudah 
dilakukan oleh pemerintah setempat.
Korban hanyut seperti yang dialami Emir 
di sungai Aare mencapai 15 hingga 20 
kasus per tahun.

"Data informasi lengkap termasuk deras 
air. 180-200 meter per kubik rata rata. 
banyak informasi yang bisa didapatkan. 
Masyarakat biasanya mengacu pada 
sumber informasi tersebut," jelas dia.

"Setiap tahun kejadian serupa 14 sampai 
20 kasus. Apakah ada warning? Seperti 
yang saya saksikan, selain dengan 
rambu, setiap saat kita bisa mengecek 
website pengelola sungai berapa suhu air 
dan lain-lain," kata Muliaman.

“Tiga hari pertama sering ditemukan. Tapi, 
mayoritas kejadian 99,9% ditemukan 3 
minggu, itu menurut Tim Search and 
Rescue (SAR) berdasar pengalaman 
mereka selama bertahun-tahun," kata 
Muliaman.

Muliaman mengatakan, pencarian korban 
hilang karena hanyut terbawa arus Sungai 
Aare umumnya dapat ditemukan. Namun 
demikian, waktunya yang berbeda-beda 
bergantung pada situasi dan kondisi 
cuaca.

Nantinya, proses audit meliputi 
pengecekan luas lahan perkebunan 
sawit, surat izin usaha. Kemudian, Hak 
Guna Usaha (HGU), dan Hak 
Pengelolaan Lahan (HPL). "Lalu, 
statusnya (apakah) sudah jelas, 
kemudian di punya plasma tidak?," 
imbuhnya.

Menko Luhut 
menyebut, 
langkah audit ini 
menjadi yang 
pertama 
dilakukan oleh 
pemerintah 
dalam sejarah 
bangsa.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 
akan mengaudit seluruh perusahaan 
kelapa sawit pada awal Juni mendatang. 
Keputusan ini diambil untuk 
menyelesaikan persoalan kelangkaan 
minyak goreng di 
pasaran sesuai 
harga eceran 
tertinggi (HET).

"Nanti kita audit 
semua 
(perusahaan) 
kelapa sawit, 
yang belum 
pernah 
sepanjang 
sejarah, kita 
lakukan. Segera, 
awal Juni," 
ungkapnya 
kepada 
wartawan di JCC 
Senayan, Jakarta, ditulis Rabu (25/5).

Proses audit ini juga mencakup lokasi 
pusat kantor perusahaan sawit. Dirinya 
melarang perusahaan sawit berkantor di 
luar negeri untuk mengoptimalkan 
penerimaan negara melalui pajak. "Tidak 
boleh ada (perusahaan) kelapa sawit 
yang di luar wilayah Republik Indonesia. 
Harus di Indonesia untuk pajaknya," 
tegasnya.

Luhut Akan Audit Perusahaan Sawit Awal Juni

"Tiba-tiba Presiden 
minta saya untuk 
ngurus minyak 
goreng. Jadi sejak 
tiga hari lalu, saya 

mulai tangani masalah kelangkaan 
minyak goreng. Kita harap nanti tidak 
terlalu lama selesaikan hal ini," kata 
Luhut dalam acara Perayaan Puncak 
Diesnatalis GAMKI ke 60, ditulis 
Senin (23/5).

Pihaknya optimis dapat mengatasi 
permasalahan kelangkaan minyak 
goreng di pasaran. "Saya hanya 
bantu saja, sekarang saya kira 
InsyaAllah akan beres tuh minyak 
goreng, yang penting kan selesai, ya 

sudah," tutupnya.
Sebelumnya, 
Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) 
meminta Menteri 
Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan 
Investasi, Luhut 
Binsar Panjaitan 
untuk 
membereskan 
persoalan minyak 
goreng. Sebab, 
masalah minyak 
goreng hingga kini 
tak kunjung 
selesai, dimana 
harga minyak 
goreng masih 
belum di atas Rp 
14.000 per liter.

Pemerintah terus berupaya agar 
harga minyak goreng bisa murah. 
Salah satunya dengan kebijakan 
larangan ekspor CPO dan minyak 
goreng, yang kemudian 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 
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Sri Lanka yang tengah mengalami 
kebangkrutan menerima pengiriman 
minyak Rusia pada Sabtu (28/5/2022). 
Negara kepulauan itu tengah 
mengalami krisis ekonomi terburuk 
sejak kemerdekaan, dengan 
kekurangan bahan bakar dan barang-
barang vital lainnya membuat hidup 
sengsara bagi 22 juta penduduknya. 
Kilang Ceylon Petroleum Corporation 
(CPC) yang dikelola negara ditutup 
pada Maret setelah krisis valuta asing 
Sri Lanka, yang membuat pemerintah 
tidak dapat membiayai impor minyak 
mentah.Menteri Energi Sri Lanka 
Kanchana Wijesekera mengatakan, 
pengiriman minyak mentah dari Rusia 
telah sampai di pelabuhan ibu kota 
Colombo setelah lebih dari sebulan 
tertahan karena negaranya tidak dapat 
mengumpulkan 75 juta dollar AS untuk 
membayarnya. Sri Lanka juga dalam 
pembicaraan dengan Rusia untuk 
mengatur pasokan langsung minyak 
mentah, batu bara, solar, dan bensin 
meskipun ada sanksi yang dipimpin AS 
terhadap bank-bank Rusia dan protes 
diplomatik atas invasi Rusia ke Ukraina. 
"Saya telah mengajukan permintaan 
resmi kepada duta besar Rusia untuk 
pasokan langsung minyak Rusia," kata 
Wijesekera kepada wartawan di 
Colombo, dilansir dari AFP. "Minyak 
mentah saja tidak akan memenuhi 
kebutuhan kami, kami juga 
membutuhkan produk olahan (minyak 
bumi) lainnya," jelas dia. Sekitar 90.000 
ton minyak mentah ringan Siberia akan 
dikirim ke kilang Sri Lanka setelah 
pengiriman diperoleh secara kredit dari 
perantara Coral Energy yang berbasis 
di Dubai. Wijesekera mengatakan, 
Ceylon Petroleum Corporation (CPC) 
sudah menunggak 735 juta dollar AS 
kepada pemasok dan tidak ada yang 
maju bahkan untuk menawar tender 
minyaknya. Dia menambahkan bahwa 
grade Siberia bukanlah pasangan yang 
ideal untuk kilang, yang dioptimalkan 
untuk minyak mentah ringan Iran, tetapi 

Sri Langka Dapat Bantuan Minyak Dari Rusia
tidak ada pemasok lain yang bersedia 
memberikan kredit. "Sri Lanka tetap akan 
meminta tender pasokan baru dalam dua 
minggu sebelum stok Siberia habis," kata 
Wijesekera. Kilang Sapugaskanda di 
pinggiran Colombo akan kembali bekerja 
dalam waktu sekitar dua hari. Para 
pemimpin Uni Eropa sendiri telah bertemu 
pada Senin (23/5/2022), dalam upaya 
untuk merundingkan babak baru sanksi 
terhadap Rusia atas konflik Ukraina, 
termasuk embargo minyak. Minyak Rusia 
sudah dikenakan embargo AS dan 
barelnya telah diperdagangkan dengan 
diskon tajam dari tolok ukur internasional, 
yang telah meningkat secara substansial 
sejak konflik dimulai.  Krisis ekonomi Sri 
Lanka telah menyebabkan antrean 
panjang pengendara di luar SPBU, 
menunggu berjam-jam dan kadang-
kadang bahkan berhari-hari karena 
kekurangan pasokan bensin dan gas 
untuk memasak. Penduduknya juga 
bergulat dengan kekurangan akut 
makanan dan obat-obatan impor, 
bersama dengan rekor inflasi dan 
pemadaman listrik harian yang panjang. 
Protes anti-pemerintah meletus menjadi 
kerusuhan awal bulan ini, menyebabkan 
sembilan orang tewas dan banyak lagi 
terluka. Demonstrasi di luar kantor 
Presiden Gotabaya Rajapaksa di 
Colombo menuntut pengunduran dirinya 
karena salah urus ekonomi pemerintah 
memasuki hari ke-50 pada Sabtu.

Info SIP

Jika Anda menyadari bahwa Anda tiba-

Ciri-ciri diabetes pada wanita yaitu sering 
buang air kecil sepanjang waktu. Ketika 
memiliki kelebihan gula yang mengalir 
melalui aliran darah, tubuh Anda secara 
naluriah mencoba untuk membuangnya, 
kata Mary Vouyiouklis Kellis, MD, 
seorang ahli endokrinologi di Cleveland 
Clinic. 

1. Sering buang air kecil sepanjang 
waktu

Berikut  ciri-ciri diabetes pada wanita 
yang perlu dikenali sedini mungkin:

Kadar gula yang tinggi dalam darah 
dapat menyebabkan kegagalan organ 
lengkap. Siapapun bisa terkena penyakit 
ini tanpa usia dan jenis kelamin, 
termasuk wanita. Oleh karena itu, ciri-ciri 
diabetes pada wanita perlu diketahui.
Wanita bereaksi berbeda terhadap 
diabetes karena hormon tertentu dan 
bagaimana peradangan memunculkan 
gejala dalam tubuh mereka sedikit 
berbeda dari pria yang mengidap 
diabetes.

 Ciri-ciri diabetes pada wanita perlu 
diketahui sedini mungkin. Diabetes 
adalah sekelompok penyakit 
metabolisme di mana seseorang memiliki 
gula darah tinggi karena masalah 
memproses atau memproduksi insulin.
Diabetes dapat memengaruhi orang-
orang dari segala usia, ras, atau jenis 
kelamin. Diabetes dapat mempengaruhi 
orang-orang dengan gaya hidup apa pun. 
Insulin bertanggung jawab untuk 
mengubah gula darah menjadi energi.

"Air mengikuti gula, jadi Anda akhirnya 
mengalami kehilangan urin dalam jumlah 
besar," jelasnya.

Tanda Diabetes Pada Wanita
tiba buang air kecil lebih banyak, dan 
lebih sering, tanpa alasan yang jelas, 
terutama jika Anda terbangun 
beberapa kali di malam hari untuk ke 
kamar mandi, saatnya berkonsultasi 
dengan dokter.

Lebih lanjut, ciri-ciri diabetes pada 
wanita yaitu sering minum air putih. 
Dehidrasi adalah kemungkinan yang 
sangat nyata. 
Dan keadaan yang lebih buruk, 
beberapa pasien yang tidak tahu 
bahwa mereka menderita diabetes 
memuaskan dahaga mereka dengan 
minuman manis seperti soda atau jus, 
yang menambah gula darah mereka. 
Tanda-tanda dehidrasi meliputi urin 
erwarna gelap, penurunan berat badan 
(air), dan rasa haus yang ekstrem.

2. Sering minum air

3. Nafas Anda berbau tidak sedap
Dehidrasi terkait diabetes berkontribusi 
pada mulut kering, dan bau mulut yang 
bisa menyertainya.

Penglihatan kabur adalah ciri-ciri 
diabetes pada wanita dan sering 
diabaikan. Apa hubungan diabetes 
dengan penglihatan Anda? Cairan 

Ketosis melepaskan produk sampingan 
kimia yang disebut keton, yang dapat 
membuat napas berbau manis atau 
buah yang tidak menyenangkan, 
kadang-kadang bahkan berbau seperti 
aseton, karena itu adalah jenis keton.

Terlebih lagi, diabetes yang tidak 
terdiagnosis atau tidak terkontrol dapat 
memicu ketosis, suatu proses di mana 
tubuh menggunakan lemak, bukan 
glukosa, untuk energi. 

4. Penglihatan semakin kabur
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5. Tangan dan 
kaki sering 
kesemutan
Neuropati, suatu 
kondisi yang 
ditandai dengan 
mati rasa atau 
sensasi aneh 
seperti 
kesemutan di 
lengan, kaki, tangan, dan khaki.

Kemudian, begitu mengalami cedera, 
diabetes yang tidak terkontrol dapat 
membuat tubuh lebih sulit untuk 
sembuh. Gula darah tinggi 
menyediakan lingkungan yang baik 
bagi bakteri untuk tumbuh. 

Hal ini terjadi pada lebih dari setengah 
orang dengan diabetes tipe 2, menurut 
tinjauan Perawatan Diabetes 2017.

dapat terbentuk di lensa mata Anda 
saat kadar gula meningkat (ingat: 
cairan mengikuti gula).

Anda cenderung tidak melihat luka 
karena Anda tidak bisa merasakannya, 
yang berarti Anda cenderung tidak 
merawatnya dan lebih mungkin untuk 
terinfeksi.

6. Luka dan memar membutuhkan 
waktu lama untuk sembuh

Untungnya, mengendalikan kadar gula 
darah dapat menjernihkan penglihatan 
kabur, 
tambahnya.

Sensasi yang berkurang pada anggota 
gerak tubuh membuat Anda lebih 
rentan terhadap cedera. 

Mengapa begitu umum? Diabetes 
mengurangi aliran darah ke ekstremitas 
Anda dan, seiring waktu, merusak 
pembuluh darah dan saraf.

Itu karena diabetes juga sering disertai 
dengan tekanan darah tinggi dan 
kolesterol tinggi, dan penumpukan plak 
yang dihasilkan dapat mempersempit 
pembuluh darah, mengurangi suplai 
darah dan menyebabkan penyembuhan 
lambat.

Penumpukan cairan di mata 
mengaburkan penglihatan, 
menyebabkan rabun jauh, dan 
mengirim banyak orang ke dokter mata 
untuk mendapatkan kacamata baru 
atau resep kontak.

Diabetes juga dapat melemahkan sel-T 
yang membentuk sistem kekebalan 
pertahanan tubuh Anda terhadap infeksi. 
Ketika Anda memiliki gula darah tinggi, itu 
seperti menunda pasukan tubuh Anda 
untuk pergi ke luka untuk 
menyembuhkannya.

Namun, jika Anda tidak dapat 
menemukan alasan jelas lainnya untuk 
kelelahan ekstrem Anda, dan tingkat 
energi yang rendah disertai dengan 
beberapa gejala diabetes lainnya, ada 

Karena Anda tidak bisa mendapatkan 
energi yang cukup dari gula, tubuh 
membakar lemak dan otot sendiri untuk 
energi. Penurunan berat badan bisa 
sangat signifikan, terkadang 10 hingga 20 
pon.

7. Kehilangan berat badan tanpa tidak 
berusaha

Insulin membantu tubuh 
memindahkan gula dari 
darah ke sel-sel Anda, 
jadi ketika Anda memiliki 
resistensi insulin, Anda 
tidak mendapatkan 

cukup energi ke dalam sel-sel meskipun 
semua gula mengalir melalui tubuh Anda. 

Karbohidrat, yang dipecah tubuh menjadi 
glukosa, adalah sumber energi utama 
tubuh Anda. 

Umumnya, dokter menyarankan untuk 
mengunjungi klinik atau rumah sakit, jika 
secara tidak sengaja kehilangan antara 5 
hingga 10 persen dari berat badan 
selama enam bulan.

Tetapi tubuh tidak dapat secara efektif 
menggunakan sumber energi itu ketika 
Anda menderita diabetes. Dan dehidrasi 
terkait diabetes juga dapat menyebabkan 
kelelahan.
Tentu saja, ada banyak alasan lain yang 
membuat Anda merasa lelah, termasuk 
pola makan, tingkat stres, dan seberapa 
banyak Anda tidur.

8. Cukup tidur, tetapi masih sangat lelah

Ciri-ciri diabetes pada wanita salah 
satunya turunnya berat badan drastis. 

Penurunan berat badan 
yang tidak dapat 
dijelaskan dapat terjadi 
karena banyak alasan, 
dan diabetes adalah 
salah satunya. 

baiknya untuk memeriksakan diri.

Gula darah tinggi menciptakan 
lingkungan di vagina Anda yang 
matang untuk infeksi jamur. Glukosa 
adalah bahan bakar untuk jamur. 
Semakin banyak yang ada, semakin 
banyak mereka dapat berkembang 
biak.
Jika Anda mengalami dua hingga tiga 
infeksi jamur setiap beberapa bulan 
atau jika perawatan standar tidak 
berhasil, inilah saatnya untuk menemui 
dokter. Begitu gula darah terkontrol, 
frekuensinya turun.
10. Memiliki bintik-bintik gelap yang 
aneh pada kulit

9. Mendapatkan jumlah infeksi jamur 
yang mengejutkan

Penggelapan kulit di sekitar tengkuk, di 
bawah ketiak, atau bahkan di daerah 
selangkangan adalah tanda awal yang 
mengejutkan dan umum dari resistensi 
insulin, prekursor diabetes-nama 
medis untuk kondisi ini adalah 
acanthosis nigricans (AN).

Menurut ADA, Anda dapat mencoba 
mengobati sendiri rasa gatal dengan 
membatasi seberapa banyak Anda 
mandi (terutama di iklim yang tidak 
terlalu lembab), menggunakan sabun 
dengan pelembab yang ada di 
dalamnya, dan mengingat untuk 
mengoleskan losion segera setelah 
mandi.

11. Merasa sangat gatal sepanjang 
waktu
Mereka yang menderita diabetes 
sering mengalami gatal-gatal karena 
infeksi jamur (yang juga dapat terjadi 
pada kulit), kulit kering, atau sirkulasi 
yang buruk, menurut American 
Diabetes Association. Jika sirkulasi 
darah yang buruk adalah 
penyebabnya, kaki akan menjadi 
area yang paling gatal.

Kita sering melihat ini pada wanita 
dengan sindrom ovarium polikistik 
(PCOS), yang memiliki peningkatan 
risiko masalah insulin. Jika Anda 
melihat bintik hitam baru pada kulit, 
sebaiknya periksakan ke dokter.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 
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energi yang rendah disertai dengan 
beberapa gejala diabetes lainnya, ada 

Karena Anda tidak bisa mendapatkan 
energi yang cukup dari gula, tubuh 
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energi. Penurunan berat badan bisa 
sangat signifikan, terkadang 10 hingga 20 
pon.

7. Kehilangan berat badan tanpa tidak 
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Insulin membantu tubuh 
memindahkan gula dari 
darah ke sel-sel Anda, 
jadi ketika Anda memiliki 
resistensi insulin, Anda 
tidak mendapatkan 

cukup energi ke dalam sel-sel meskipun 
semua gula mengalir melalui tubuh Anda. 

Karbohidrat, yang dipecah tubuh menjadi 
glukosa, adalah sumber energi utama 
tubuh Anda. 

Umumnya, dokter menyarankan untuk 
mengunjungi klinik atau rumah sakit, jika 
secara tidak sengaja kehilangan antara 5 
hingga 10 persen dari berat badan 
selama enam bulan.

Tetapi tubuh tidak dapat secara efektif 
menggunakan sumber energi itu ketika 
Anda menderita diabetes. Dan dehidrasi 
terkait diabetes juga dapat menyebabkan 
kelelahan.
Tentu saja, ada banyak alasan lain yang 
membuat Anda merasa lelah, termasuk 
pola makan, tingkat stres, dan seberapa 
banyak Anda tidur.

8. Cukup tidur, tetapi masih sangat lelah

Ciri-ciri diabetes pada wanita salah 
satunya turunnya berat badan drastis. 

Penurunan berat badan 
yang tidak dapat 
dijelaskan dapat terjadi 
karena banyak alasan, 
dan diabetes adalah 
salah satunya. 

baiknya untuk memeriksakan diri.

Gula darah tinggi menciptakan 
lingkungan di vagina Anda yang 
matang untuk infeksi jamur. Glukosa 
adalah bahan bakar untuk jamur. 
Semakin banyak yang ada, semakin 
banyak mereka dapat berkembang 
biak.
Jika Anda mengalami dua hingga tiga 
infeksi jamur setiap beberapa bulan 
atau jika perawatan standar tidak 
berhasil, inilah saatnya untuk menemui 
dokter. Begitu gula darah terkontrol, 
frekuensinya turun.
10. Memiliki bintik-bintik gelap yang 
aneh pada kulit

9. Mendapatkan jumlah infeksi jamur 
yang mengejutkan

Penggelapan kulit di sekitar tengkuk, di 
bawah ketiak, atau bahkan di daerah 
selangkangan adalah tanda awal yang 
mengejutkan dan umum dari resistensi 
insulin, prekursor diabetes-nama 
medis untuk kondisi ini adalah 
acanthosis nigricans (AN).

Menurut ADA, Anda dapat mencoba 
mengobati sendiri rasa gatal dengan 
membatasi seberapa banyak Anda 
mandi (terutama di iklim yang tidak 
terlalu lembab), menggunakan sabun 
dengan pelembab yang ada di 
dalamnya, dan mengingat untuk 
mengoleskan losion segera setelah 
mandi.

11. Merasa sangat gatal sepanjang 
waktu
Mereka yang menderita diabetes 
sering mengalami gatal-gatal karena 
infeksi jamur (yang juga dapat terjadi 
pada kulit), kulit kering, atau sirkulasi 
yang buruk, menurut American 
Diabetes Association. Jika sirkulasi 
darah yang buruk adalah 
penyebabnya, kaki akan menjadi 
area yang paling gatal.

Kita sering melihat ini pada wanita 
dengan sindrom ovarium polikistik 
(PCOS), yang memiliki peningkatan 
risiko masalah insulin. Jika Anda 
melihat bintik hitam baru pada kulit, 
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Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday
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Lockdown selama dua bulan kota 
terbesar dan paling kosmopolitan di 
China telah membuat frustrasi dan 
membuat marah penduduk, ratusan ribu 
di antaranya telah dikarantina di fasilitas 
pusat yang sering penuh sesak. Banyak 
penduduk berjuang untuk mengakses 
makanan atau perawatan medis yang 

Shanghai pada Rabu menegaskan 
kembali akan mempertahankan 
pendekatan “nol-COVID” pengendalian 
pandemi, sehari setelah kepala 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
menyatakan kebijakan itu tidak 
berkelanjutan dan mendesak China 
mengubah strategi. (AP Photo/Andy 
Wong)

Kota metropolitan Shanghai di China 
perlahan bergerak menuju pembukaan 
kembali bertahap dari dua bulan 
lockdown COVID-19, sementara ibu 
kota Beijing mempertahankan 
pembatasan yang secara drastis 
membatasi pergerakan bahkan ketika 
jumlah kasus menurun.
Shanghai pada dasarnya bertujuan 
untuk mengakhiri pengunciannya mulai 
Rabu (1 Juni). Lebih banyak orang telah 
diizinkan keluar dari rumah mereka dan 
lebih banyak bisnis diizinkan untuk 
dibuka kembali dalam seminggu 
terakhir, meskipun sebagian besar 
penduduk sebagian besar tetap berada 
di kompleks perumahan mereka dan 
sebagian besar toko terbatas untuk 
melakukan pengiriman. Demikian seperti 
dikutip dari laman Channel News Asia, 
Sabtu (28/5/2022).
Pejabat Shanghai mendesak 
kewaspadaan yang berkelanjutan pada 
hari Sabtu, meskipun sebagian besar 
dari 25 juta penduduknya tinggal di 
daerah yang berada dalam kategori 
"pencegahan" risiko terendah.
"Pakai masker di depan umum, jangan 
berkumpul dan jaga jarak sosial," kata 
Zhao Dandan, wakil direktur Komisi 
Kesehatan Kota Shanghai, dalam 
konferensi pers harian.
Lockdown 2 Bulan

Shanghai Siap Cabut Aturan Lockdown

Pendekatan China, yang menurut 
Beijing diperlukan untuk 
menyelamatkan nyawa dan mencegah 
sistem kesehatannya kewalahan, telah 
ditentang oleh varian Omicron yang 
sulit dikendalikan. Sebaliknya, 
sebagian besar dunia mencoba untuk 
melanjutkan kehidupan normal 
meskipun penyebaran virus corona 
terus berlanjut.

cukup selama minggu-minggu awal.

Konflik antara menaklukkan 
penyebaran COVID-19 dan 
mendukung ekonomi terjadi di tengah 
tahun yang sensitif secara politik, 
dengan Xi diperkirakan akan 
mengamankan masa kepemimpinan 
ketiga yang belum pernah terjadi 
sebelumnya di kongres Partai Komunis 
yang berkuasa di musim gugur.

Sementara jumlah kasus nasional 
meningkat, kepatuhan ketat China 
terhadap nol-COVID telah 
menghancurkan ekonomi terbesar 
kedua di dunia dan mengguncang 
rantai pasokan global, 
mengkhawatirkan investor yang 
khawatir tentang kurangnya peta jalan 
untuk keluar dari apa yang telah 
menjadi kebijakan khas Presiden Xi 
Jinping. 

Upaya Pengendalian COVID

Dalam pertemuan darurat pada hari 
Rabu, Perdana Menteri Li Keqiang 
mengakui pertumbuhan yang lemah 
dan mengatakan kesulitan ekonomi 
dalam beberapa aspek lebih buruk 
daripada tahun 2020 setelah China 
awalnya dilanda COVID-19. 
Pernyataannya mendorong ekspektasi 

Dampak ekonomi terbukti dalam data 
yang dirilis pada hari Jumat yang 
menunjukkan bahwa laba April di 
perusahaan industri turun 8,5 persen 
tahunan, penurunan tercepat dalam 
dua tahun, dengan harga bahan baku 
yang tinggi dan kekacauan rantai 
pasokan yang disebabkan oleh 
COVID-19 membatasi margin dan 
mengganggu aktivitas pabrik.

Dalam sejumlah kegiatan, Rachmat 
Gobel memang terlihat beberapa kali 
menggantikan Ketua Umum Partai 

Puluhan ribu simpatisan dari penjuru 
tanah air hadir dalam puncak perayaan 
Milad ke-20 Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) yang digelar di Istora Senayan, 
Jakarta pada Minggu (29/5/2022). 
Sejumlah perwakilan pimpinan parpol 
dan tokoh bangsa juga turut 
menghadiri kegiatan tersebut. 

Hadir juga Ketum PAN Zulkifli Hasan, 
Ketum PKB Muhaimin Iskandar, 
Firman Subagyo yang mewakili Partai 
Golkar, Menparekraf Sandiaga Uno 
dan Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan. 
Selain itu hadir juga Wakil Ketua MPR 
Jazilul Fawaid, Ketua Bawaslu RI 
Rahmat Bagja, Gubernur Sumbar 
Rahmat Irfan Denas, Gubernur NTB 
Zulkieflimansyah serta Menteri BUMN 
Erick Thohir yang hadir secara virtual. 

Beberapa tokoh yang hadir di 
antaranya Wakil Ketua DPR RI 
Rachmat Gobel sekaligus mewakili 
Partai Nasdem, Edhie Baskoro 
Yudhoyono alias Ibas yang mewakili 
Partai Demokrat. 

Nasdem. Wacana mengenai pengusaha 
sukses asal Gorontalo dengan tagline 
Cahaya Dari Timur Untuk Indonesia 
menjadi Wapres pada Pilpres 2024 
mendatang pun menguat. 
Anggota DPR RI Fraksi NasDem 
Muhammad Farhan menyatakan 
pihaknya sedang mempertimbangkan 
dukungan tersebut. Apalagi hingga 
saaAda dua nama yang saat ini dalam 
pantauan Nasdem. 
“Penyaringan sejumlah nama capres 
dari semua DPW NasDem hingga kini 
terus dilakukan. Beberapa nama dinilai 
populer sebagai capres. Apabila diamati 
ada dua nama yang baru saja 
diwacanakan untuk menjadi nama-nama 
Capres yang mungkin diusulkan dalam 
Rakernas Partai NasDem di Jakarta 
nanti,” ujar Farhan dalam keterangan 
tertulisnya pada Rabu (25/5/2022).
Hingga saat ini, tak banyak tokoh 
nasional dari Indonesia Timur yang 
sesukses Jusuf Kalla. Rachmat Gobel 
pun dinilai menjadi tokoh representasi 
dari Indonesia Timur dan representasi 
lintas tokoh yang mampu membawa 
Indonesia menjadi lebih baik ke 
depannya. 

Rachmad Gobel Calon Kuat Wapres 2024
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terbesar dan paling kosmopolitan di 
China telah membuat frustrasi dan 
membuat marah penduduk, ratusan ribu 
di antaranya telah dikarantina di fasilitas 
pusat yang sering penuh sesak. Banyak 
penduduk berjuang untuk mengakses 
makanan atau perawatan medis yang 

Shanghai pada Rabu menegaskan 
kembali akan mempertahankan 
pendekatan “nol-COVID” pengendalian 
pandemi, sehari setelah kepala 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
menyatakan kebijakan itu tidak 
berkelanjutan dan mendesak China 
mengubah strategi. (AP Photo/Andy 
Wong)

Kota metropolitan Shanghai di China 
perlahan bergerak menuju pembukaan 
kembali bertahap dari dua bulan 
lockdown COVID-19, sementara ibu 
kota Beijing mempertahankan 
pembatasan yang secara drastis 
membatasi pergerakan bahkan ketika 
jumlah kasus menurun.
Shanghai pada dasarnya bertujuan 
untuk mengakhiri pengunciannya mulai 
Rabu (1 Juni). Lebih banyak orang telah 
diizinkan keluar dari rumah mereka dan 
lebih banyak bisnis diizinkan untuk 
dibuka kembali dalam seminggu 
terakhir, meskipun sebagian besar 
penduduk sebagian besar tetap berada 
di kompleks perumahan mereka dan 
sebagian besar toko terbatas untuk 
melakukan pengiriman. Demikian seperti 
dikutip dari laman Channel News Asia, 
Sabtu (28/5/2022).
Pejabat Shanghai mendesak 
kewaspadaan yang berkelanjutan pada 
hari Sabtu, meskipun sebagian besar 
dari 25 juta penduduknya tinggal di 
daerah yang berada dalam kategori 
"pencegahan" risiko terendah.
"Pakai masker di depan umum, jangan 
berkumpul dan jaga jarak sosial," kata 
Zhao Dandan, wakil direktur Komisi 
Kesehatan Kota Shanghai, dalam 
konferensi pers harian.
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Pendekatan China, yang menurut 
Beijing diperlukan untuk 
menyelamatkan nyawa dan mencegah 
sistem kesehatannya kewalahan, telah 
ditentang oleh varian Omicron yang 
sulit dikendalikan. Sebaliknya, 
sebagian besar dunia mencoba untuk 
melanjutkan kehidupan normal 
meskipun penyebaran virus corona 
terus berlanjut.
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penyebaran COVID-19 dan 
mendukung ekonomi terjadi di tengah 
tahun yang sensitif secara politik, 
dengan Xi diperkirakan akan 
mengamankan masa kepemimpinan 
ketiga yang belum pernah terjadi 
sebelumnya di kongres Partai Komunis 
yang berkuasa di musim gugur.

Sementara jumlah kasus nasional 
meningkat, kepatuhan ketat China 
terhadap nol-COVID telah 
menghancurkan ekonomi terbesar 
kedua di dunia dan mengguncang 
rantai pasokan global, 
mengkhawatirkan investor yang 
khawatir tentang kurangnya peta jalan 
untuk keluar dari apa yang telah 
menjadi kebijakan khas Presiden Xi 
Jinping. 

Upaya Pengendalian COVID

Dalam pertemuan darurat pada hari 
Rabu, Perdana Menteri Li Keqiang 
mengakui pertumbuhan yang lemah 
dan mengatakan kesulitan ekonomi 
dalam beberapa aspek lebih buruk 
daripada tahun 2020 setelah China 
awalnya dilanda COVID-19. 
Pernyataannya mendorong ekspektasi 

Dampak ekonomi terbukti dalam data 
yang dirilis pada hari Jumat yang 
menunjukkan bahwa laba April di 
perusahaan industri turun 8,5 persen 
tahunan, penurunan tercepat dalam 
dua tahun, dengan harga bahan baku 
yang tinggi dan kekacauan rantai 
pasokan yang disebabkan oleh 
COVID-19 membatasi margin dan 
mengganggu aktivitas pabrik.

Dalam sejumlah kegiatan, Rachmat 
Gobel memang terlihat beberapa kali 
menggantikan Ketua Umum Partai 

Puluhan ribu simpatisan dari penjuru 
tanah air hadir dalam puncak perayaan 
Milad ke-20 Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) yang digelar di Istora Senayan, 
Jakarta pada Minggu (29/5/2022). 
Sejumlah perwakilan pimpinan parpol 
dan tokoh bangsa juga turut 
menghadiri kegiatan tersebut. 
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Ketum PKB Muhaimin Iskandar, 
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Golkar, Menparekraf Sandiaga Uno 
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Rachmat Gobel sekaligus mewakili 
Partai Nasdem, Edhie Baskoro 
Yudhoyono alias Ibas yang mewakili 
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Nasdem. Wacana mengenai pengusaha 
sukses asal Gorontalo dengan tagline 
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menjadi Wapres pada Pilpres 2024 
mendatang pun menguat. 
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Muhammad Farhan menyatakan 
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saaAda dua nama yang saat ini dalam 
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“Penyaringan sejumlah nama capres 
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populer sebagai capres. Apabila diamati 
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Rakernas Partai NasDem di Jakarta 
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Kasus Aktif COVID-19
Pada hari Jumat, distrik Fengxian di 
pinggiran kota Shanghai membatalkan 
persyaratan bagi penduduk untuk 
memiliki izin keluar.
Shanghai Securities News yang dikelola 
pemerintah 
melaporkan 
langkah-
langkah 
sederhana 
menuju 
kembali 
normal untuk 
sektor 
keuangan, 
dengan lebih 
dari 10.000 
bankir dan 
pedagang 
yang telah 
tinggal dan bekerja di kantor mereka 
sejak dimulainya penguncian secara 
bertahap kembali ke rumah.Cabang 
Shanghai China Citic Bank berencana 
untuk mengirim hampir 30 anggota staf 
ke menara kantornya pada hari Rabu 

pasar tentang langkah-langkah lebih 
lanjut untuk mendukung perekonomian.

China pada Sabtu melaporkan 362 kasus 
virus corona setiap hari, turun dari 444 

sehari 
sebelumnya. 
Di Beijing, 
yang 
sebagian 
besar 
berada di 
bawah 
pembatasan 
ketat bulan 
ini, infeksi 
Jumat baru 
turun 
menjadi 24 
dari 29.

Sementara pejabat Shanghai melaporkan 
satu kasus tingkat komunitas di distrik 
Songjiang, mereka menyatakan 
keyakinannya pada langkah-langkah yang 
mereka ambil untuk melacak dan 
mengendalikan rantai infeksi.

sementara 11 anggota staf di Bank of 
Shanghai kembali bekerja minggu ini di 
kantor pusatnya, surat kabar itu 
melaporkan. Lebih dari 100 outlet bank 
telah kembali beroperasi pada Jumat, 
katanya.

Cara menyelamatkan diri saat terseret 
arus deras perlu diketahui sebagai 
langkah antisipasi. Sungai seringkali 
menjadi pilihan untuk bermain ketika 
musim liburan entah untuk berenang, 
arung jeram, atau sekadar berkemah di 
sekitarnya.

Balikkan ke Punggung dan Berposisi 
Telentang

Untuk selengkapnya, berikut 
merdeka.com merangkum cara 
menyelamatkan diri saat terseret arus 
deras.

Cara menyelamatkan diri saat terseret 
arus deras yaitu dengan mengubah posisi 
menjadi telentang. Terlepas dari 
bagaimana Anda berakhir di sungai, hal 
pertama yang perlu dilakukan ketika mulai 
hanyut adalah berguling telentang. 

Tetapi orang tidak selalu menyadari 
bahwa sungai mungkin memiliki arus 
yang sangat cepat, dan terjebak dalam air 
yang deras bisa sangat berbahaya. Oleh 
karena itu, cara menyelamatkan diri saat 
terseret arus deras perlu diketahui.
Pasalnya, meski sungai yang terlihat 
tenang di permukaan dapat memiliki arus 
yang deras. Adanya batu besar, kayu 
gelondongan, dan puing-puing lainnya 
dapat menyebabkan seseorang 
mengalami cedera ketika terseret arus. 
Cara menyelamatkan diri saat terseret 
arus deras yang paling utama tetap 
tenang dan jangan coba melawan arus.

Jaga agar kaki Anda tetap mengarah ke 
bawah dan kepala diposisikan ke atas. 
Dengan melakukan ini, Anda akan 
menjauhkan kepala dari air dan Anda 
akan lebih mampu melindunginya dari 
batu-batu besar di sungai. 
Plus, jika Anda bertabrakan dengan batu 
apa pun, kaki Anda kemungkinan besar 
akan terkena terlebih dahulu sehingga 
Anda bisa bersiap-siap.
Metode lain yang kurang populer adalah 
berenang tengkurap, kepala lebih dulu ke 
hilir. Lebih mudah untuk mengontrol arah 
Anda dengan cara ini, tetapi kepala Anda 
rentan terhadap benturan dengan batu 
dan cabang. 

Cara Menyelamatkan Diri Jika Terseret Arus Deras

Namun, cara menyelamatkan diri saat 
terseret arus deras yang penting ialah 
dengan meredam rasa panik. Rasa 
panik akan mengaburkan konsentrasi 
Anda untuk menyelamatkan diri. 
Sebaliknya, Anda perlu mencoba 
yang terbaik untuk tetap tenang dan 
bernapas dengan aliran air. 
Melakukannya akan membantu 
membatasi jumlah air yang Anda 
telan dan akan membantu 
menenangkan Anda sebanyak 
mungkin.
Keluar dari Sungai di Area yang 
Lebih Tenang

Jadi, segera setelah Anda dapat 
menenangkan diri, Anda bisa mulai 
berpikir dan mengenali tempat yang 
baik untuk keluar. Jika Anda melihat 
area yang terlihat menjanjikan, 

Di beberapa sungai, pusaran ini 
mungkin sedikit dan jauh atau 
mungkin tidak di sepanjang tepi 
sungai.

Area sungai yang lebih tenang yang 
dikenal sebagai pusaran air, tempat 
air mulai mengalir kembali ke hulu, 
adalah tempat yang tepat untuk 
keluar. Inilah cara menyelamatkan diri 
saat terseret arus deras yang penting 
diingat.

Tak perlu dikatakan, terseret arus 
deras di sungai adalah hal yang 
menakutkan. Wajar jika Anda mulai 
panik, terutama jika Anda bukan 
perenang.

Cara menyelamatkan diri saat 
terseret arus deras yang penting 
lainnya ialah jangan melawan arus. 
Meski berusaha untuk tak terbawa 
arus, namun sebaiknya jangan 
melawan arus.
Karena, melawan arus membuat 
Anda kehabisan banyak tenaga. Ikuti 
arus dengan posisi yang dianjurkan 
dan konsentrasi bagaimana cara 
keluar dari aliran arus.
Tetap Tenang dan Bernapas
enurut Para Ahli

Jangan Melawan Arus
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Kasus Aktif COVID-19
Pada hari Jumat, distrik Fengxian di 
pinggiran kota Shanghai membatalkan 
persyaratan bagi penduduk untuk 
memiliki izin keluar.
Shanghai Securities News yang dikelola 
pemerintah 
melaporkan 
langkah-
langkah 
sederhana 
menuju 
kembali 
normal untuk 
sektor 
keuangan, 
dengan lebih 
dari 10.000 
bankir dan 
pedagang 
yang telah 
tinggal dan bekerja di kantor mereka 
sejak dimulainya penguncian secara 
bertahap kembali ke rumah.Cabang 
Shanghai China Citic Bank berencana 
untuk mengirim hampir 30 anggota staf 
ke menara kantornya pada hari Rabu 

pasar tentang langkah-langkah lebih 
lanjut untuk mendukung perekonomian.

China pada Sabtu melaporkan 362 kasus 
virus corona setiap hari, turun dari 444 

sehari 
sebelumnya. 
Di Beijing, 
yang 
sebagian 
besar 
berada di 
bawah 
pembatasan 
ketat bulan 
ini, infeksi 
Jumat baru 
turun 
menjadi 24 
dari 29.

Sementara pejabat Shanghai melaporkan 
satu kasus tingkat komunitas di distrik 
Songjiang, mereka menyatakan 
keyakinannya pada langkah-langkah yang 
mereka ambil untuk melacak dan 
mengendalikan rantai infeksi.

sementara 11 anggota staf di Bank of 
Shanghai kembali bekerja minggu ini di 
kantor pusatnya, surat kabar itu 
melaporkan. Lebih dari 100 outlet bank 
telah kembali beroperasi pada Jumat, 
katanya.

Cara menyelamatkan diri saat terseret 
arus deras perlu diketahui sebagai 
langkah antisipasi. Sungai seringkali 
menjadi pilihan untuk bermain ketika 
musim liburan entah untuk berenang, 
arung jeram, atau sekadar berkemah di 
sekitarnya.

Balikkan ke Punggung dan Berposisi 
Telentang

Untuk selengkapnya, berikut 
merdeka.com merangkum cara 
menyelamatkan diri saat terseret arus 
deras.

Cara menyelamatkan diri saat terseret 
arus deras yaitu dengan mengubah posisi 
menjadi telentang. Terlepas dari 
bagaimana Anda berakhir di sungai, hal 
pertama yang perlu dilakukan ketika mulai 
hanyut adalah berguling telentang. 

Tetapi orang tidak selalu menyadari 
bahwa sungai mungkin memiliki arus 
yang sangat cepat, dan terjebak dalam air 
yang deras bisa sangat berbahaya. Oleh 
karena itu, cara menyelamatkan diri saat 
terseret arus deras perlu diketahui.
Pasalnya, meski sungai yang terlihat 
tenang di permukaan dapat memiliki arus 
yang deras. Adanya batu besar, kayu 
gelondongan, dan puing-puing lainnya 
dapat menyebabkan seseorang 
mengalami cedera ketika terseret arus. 
Cara menyelamatkan diri saat terseret 
arus deras yang paling utama tetap 
tenang dan jangan coba melawan arus.

Jaga agar kaki Anda tetap mengarah ke 
bawah dan kepala diposisikan ke atas. 
Dengan melakukan ini, Anda akan 
menjauhkan kepala dari air dan Anda 
akan lebih mampu melindunginya dari 
batu-batu besar di sungai. 
Plus, jika Anda bertabrakan dengan batu 
apa pun, kaki Anda kemungkinan besar 
akan terkena terlebih dahulu sehingga 
Anda bisa bersiap-siap.
Metode lain yang kurang populer adalah 
berenang tengkurap, kepala lebih dulu ke 
hilir. Lebih mudah untuk mengontrol arah 
Anda dengan cara ini, tetapi kepala Anda 
rentan terhadap benturan dengan batu 
dan cabang. 

Cara Menyelamatkan Diri Jika Terseret Arus Deras

Namun, cara menyelamatkan diri saat 
terseret arus deras yang penting ialah 
dengan meredam rasa panik. Rasa 
panik akan mengaburkan konsentrasi 
Anda untuk menyelamatkan diri. 
Sebaliknya, Anda perlu mencoba 
yang terbaik untuk tetap tenang dan 
bernapas dengan aliran air. 
Melakukannya akan membantu 
membatasi jumlah air yang Anda 
telan dan akan membantu 
menenangkan Anda sebanyak 
mungkin.
Keluar dari Sungai di Area yang 
Lebih Tenang

Jadi, segera setelah Anda dapat 
menenangkan diri, Anda bisa mulai 
berpikir dan mengenali tempat yang 
baik untuk keluar. Jika Anda melihat 
area yang terlihat menjanjikan, 

Di beberapa sungai, pusaran ini 
mungkin sedikit dan jauh atau 
mungkin tidak di sepanjang tepi 
sungai.

Area sungai yang lebih tenang yang 
dikenal sebagai pusaran air, tempat 
air mulai mengalir kembali ke hulu, 
adalah tempat yang tepat untuk 
keluar. Inilah cara menyelamatkan diri 
saat terseret arus deras yang penting 
diingat.

Tak perlu dikatakan, terseret arus 
deras di sungai adalah hal yang 
menakutkan. Wajar jika Anda mulai 
panik, terutama jika Anda bukan 
perenang.

Cara menyelamatkan diri saat 
terseret arus deras yang penting 
lainnya ialah jangan melawan arus. 
Meski berusaha untuk tak terbawa 
arus, namun sebaiknya jangan 
melawan arus.
Karena, melawan arus membuat 
Anda kehabisan banyak tenaga. Ikuti 
arus dengan posisi yang dianjurkan 
dan konsentrasi bagaimana cara 
keluar dari aliran arus.
Tetap Tenang dan Bernapas
enurut Para Ahli

Jangan Melawan Arus
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bersiaplah untuk membalikkan badan 
dan berenang secara diagonal ke arah 
tepi dengan arah yang sama dengan 
arus.
Keluar dari 
Sungai dan 
Keringkan
Setelah Anda 
menemukan titik 
keluar dan 
menuju ke tepi 
sungai, Anda 
mungkin perlu 
menarik diri 
keluar dari air 
atau merangkak 
ke jeruji kerikil. 
Sesegera 
mungkin, 
keluarkan diri 
Anda 
sepenuhnya dari air dan tarik napas 
dalam-dalam. Anda berhasil keluar dari 
sungai, tetapi pekerjaan Anda belum 
berakhir.
Pada titik ini, Anda pasti basah kuyup, 
dan kecuali Anda mengemas semua 

Hal pertama 
lepaskan 
semua kapas 
atau lapisan 
bawah yang 
Anda kenakan 
dan kenakan 
sesuatu yang 

sintetis. Bahkan jika pakaian sintetis 
Anda basah, itu lebih baik daripada 
mengenakan katun basah dan bulu 
halus. Selanjutnya, buatlah api untuk 
membantu Anda tetap hangat, atau 
berjemur jika hari itu panas.

pakaian Anda ke dalam kantong kering 
atau kantong sampah, semua yang ada 
di tas Anda mungkin juga basah kuyup. 

Yang perlu 
dilakukan 
sekarang 
adalah 
mencari cara 
untuk 
mengeringkan 
dan 
menghangatka
n diri.

Peneliti militer China telah menyerukan 
pengembangan senjata "hard kill" untuk 
menghancurkan sistem satelit Starlink 
milik Elon Musk. Megakonstelasi satelit 
Starlink dinilai berpotensi jadi ancaman 
bagi aplikasi militer China sehingga perlu 
dikembangkan tindakan pencegahan 
untuk mengawasi, menonaktifkan, atau 
bahkan menghancurkan. 
Rencana ilmuwan militer 
China tersebut tertuang 
dalam makalah yang 
diterbitkan bulan lalu di 
jurnal Teknologi Pertahanan 
Modern China. Para peneliti 
China sangat prihatin 
dengan potensi 
kemampuan militer 
konstelasi, yang mereka 
klaim dapat digunakan 
untuk melacak rudal 
hipersonik. Bahkan, starlink 
secara dramatis dapat meningkatkan 
kecepatan transmisi data drone AS dan 
jet tempur siluman, atau bahkan 
menabrak dan menghancurkan satelit 
China. Diketahui beberapa kali stasiun 
luar angkasa China nyaris bertabrakan 
dengan satelit Starlink, sehingga terpaksa 
melakukan manuver darurat untuk 
menghindar pada Juli dan Oktober 2021. 
“Kombinasi metode soft dan hard kill 
harus diadopsi untuk membuat beberapa 
satelit Starlink kehilangan fungsinya dan 
menghancurkan sistem operasi 
konstelasi,” kata para peneliti yang 
dipimpin oleh Ren Yuanzhen, seorang 
peneliti di Institut Pelacakan dan 
Telekomunikasi Beijing, yang merupakan 
bagian dari Pasukan Dukungan Strategis 
militer China dikutip SINDOnews dari 
laman LiveScience, Sabtu (28/5/2022). 
China sudah memiliki beberapa metode 
untuk menonaktifkan satelit. Di antaranya 
menggunakan metode penghancuran 
secara keras dan lunak, dengan 
penggunaan dua kategori senjata luar 
angkasa. Penghancuran keras dilakukan 
dengan senjata yang secara fisik 
menyerang target seperti rudal, 

China Berusaha Hancurkan Satelit Milik Elon
sedangkan penghancuran lunak 
menggunakan senjata jamming dan 
laser. Ini termasuk jammer gelombang 
mikro yang dapat mengganggu 
komunikasi atau komponen listrik. 
Senjata laser resolusi milimeter yang 
kuat yang dapat menangkap gambar 
resolusi tinggi dan membutakan 

sensor satelit. Ada 
senjata siber untuk 
meretas jaringan satelit 
dan rudal anti-satelit 
jarak jauh (ASAT) untuk 
menghancurkan satelit 
Starlink. “Rasi bintang 
Starlink merupakan 
sistem terdesentralisasi. 
Konfrontasi ini bukan 
tentang satelit individu, 
tetapi seluruh sistem,” 
tulis para peneliti. Para 
peneliti juga 

menguraikan bagaimana serangan 
terhadap sistem Starlink akan 
membutuhkan beberapa tindakan 
berbiaya rendah dan efisiensi tinggi. 
Persisnya seperti apa langkah-langkah 
ini masih belum jelas. Para peneliti 
mengusulkan bahwa China harus 
mengembangkan satelit mata-
matanya sendiri untuk mengintai 
Starlink dengan lebih baik. Diketahui 
Starlink telah digunakan untuk 
keperluan militer dalam konflik Rusia 
Ukraina. Starlink adalah jaringan 
internet satelit broadband yang 
dikembangkan oleh perusahaan 
SpaceX Musk yang bertujuan untuk 
mengirimkan akses internet ke 
pelanggan di mana saja di dunia 
(selama mereka memiliki parabola 
Starlink untuk terhubung ke satelit). 
Sejak satelit Starlink pertama 
diluncurkan pada 2019, SpaceX telah 
menempatkan lebih dari 2.300 unit 
satelit di antaranya ke orbit rendah 
Bumi, dan perusahaan berencana 
mengirim hingga 42.000 satelit ke luar 
angkasa untuk membentuk 
megakonstelasi raksasa.
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bersiaplah untuk membalikkan badan 
dan berenang secara diagonal ke arah 
tepi dengan arah yang sama dengan 
arus.
Keluar dari 
Sungai dan 
Keringkan
Setelah Anda 
menemukan titik 
keluar dan 
menuju ke tepi 
sungai, Anda 
mungkin perlu 
menarik diri 
keluar dari air 
atau merangkak 
ke jeruji kerikil. 
Sesegera 
mungkin, 
keluarkan diri 
Anda 
sepenuhnya dari air dan tarik napas 
dalam-dalam. Anda berhasil keluar dari 
sungai, tetapi pekerjaan Anda belum 
berakhir.
Pada titik ini, Anda pasti basah kuyup, 
dan kecuali Anda mengemas semua 

Hal pertama 
lepaskan 
semua kapas 
atau lapisan 
bawah yang 
Anda kenakan 
dan kenakan 
sesuatu yang 

sintetis. Bahkan jika pakaian sintetis 
Anda basah, itu lebih baik daripada 
mengenakan katun basah dan bulu 
halus. Selanjutnya, buatlah api untuk 
membantu Anda tetap hangat, atau 
berjemur jika hari itu panas.

pakaian Anda ke dalam kantong kering 
atau kantong sampah, semua yang ada 
di tas Anda mungkin juga basah kuyup. 

Yang perlu 
dilakukan 
sekarang 
adalah 
mencari cara 
untuk 
mengeringkan 
dan 
menghangatka
n diri.

Peneliti militer China telah menyerukan 
pengembangan senjata "hard kill" untuk 
menghancurkan sistem satelit Starlink 
milik Elon Musk. Megakonstelasi satelit 
Starlink dinilai berpotensi jadi ancaman 
bagi aplikasi militer China sehingga perlu 
dikembangkan tindakan pencegahan 
untuk mengawasi, menonaktifkan, atau 
bahkan menghancurkan. 
Rencana ilmuwan militer 
China tersebut tertuang 
dalam makalah yang 
diterbitkan bulan lalu di 
jurnal Teknologi Pertahanan 
Modern China. Para peneliti 
China sangat prihatin 
dengan potensi 
kemampuan militer 
konstelasi, yang mereka 
klaim dapat digunakan 
untuk melacak rudal 
hipersonik. Bahkan, starlink 
secara dramatis dapat meningkatkan 
kecepatan transmisi data drone AS dan 
jet tempur siluman, atau bahkan 
menabrak dan menghancurkan satelit 
China. Diketahui beberapa kali stasiun 
luar angkasa China nyaris bertabrakan 
dengan satelit Starlink, sehingga terpaksa 
melakukan manuver darurat untuk 
menghindar pada Juli dan Oktober 2021. 
“Kombinasi metode soft dan hard kill 
harus diadopsi untuk membuat beberapa 
satelit Starlink kehilangan fungsinya dan 
menghancurkan sistem operasi 
konstelasi,” kata para peneliti yang 
dipimpin oleh Ren Yuanzhen, seorang 
peneliti di Institut Pelacakan dan 
Telekomunikasi Beijing, yang merupakan 
bagian dari Pasukan Dukungan Strategis 
militer China dikutip SINDOnews dari 
laman LiveScience, Sabtu (28/5/2022). 
China sudah memiliki beberapa metode 
untuk menonaktifkan satelit. Di antaranya 
menggunakan metode penghancuran 
secara keras dan lunak, dengan 
penggunaan dua kategori senjata luar 
angkasa. Penghancuran keras dilakukan 
dengan senjata yang secara fisik 
menyerang target seperti rudal, 

China Berusaha Hancurkan Satelit Milik Elon
sedangkan penghancuran lunak 
menggunakan senjata jamming dan 
laser. Ini termasuk jammer gelombang 
mikro yang dapat mengganggu 
komunikasi atau komponen listrik. 
Senjata laser resolusi milimeter yang 
kuat yang dapat menangkap gambar 
resolusi tinggi dan membutakan 

sensor satelit. Ada 
senjata siber untuk 
meretas jaringan satelit 
dan rudal anti-satelit 
jarak jauh (ASAT) untuk 
menghancurkan satelit 
Starlink. “Rasi bintang 
Starlink merupakan 
sistem terdesentralisasi. 
Konfrontasi ini bukan 
tentang satelit individu, 
tetapi seluruh sistem,” 
tulis para peneliti. Para 
peneliti juga 

menguraikan bagaimana serangan 
terhadap sistem Starlink akan 
membutuhkan beberapa tindakan 
berbiaya rendah dan efisiensi tinggi. 
Persisnya seperti apa langkah-langkah 
ini masih belum jelas. Para peneliti 
mengusulkan bahwa China harus 
mengembangkan satelit mata-
matanya sendiri untuk mengintai 
Starlink dengan lebih baik. Diketahui 
Starlink telah digunakan untuk 
keperluan militer dalam konflik Rusia 
Ukraina. Starlink adalah jaringan 
internet satelit broadband yang 
dikembangkan oleh perusahaan 
SpaceX Musk yang bertujuan untuk 
mengirimkan akses internet ke 
pelanggan di mana saja di dunia 
(selama mereka memiliki parabola 
Starlink untuk terhubung ke satelit). 
Sejak satelit Starlink pertama 
diluncurkan pada 2019, SpaceX telah 
menempatkan lebih dari 2.300 unit 
satelit di antaranya ke orbit rendah 
Bumi, dan perusahaan berencana 
mengirim hingga 42.000 satelit ke luar 
angkasa untuk membentuk 
megakonstelasi raksasa.
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 * Promosi Paket 5x dapat 1x gratis

( 9:30 pagi )Laksmi juga menjadi sukarelawan 
mengajar bahasa Inggris untuk Hope for 
Bali, Yayasan Begawan dan 
mengunjungi Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak IIB di Karangasem, Bali. 
Dari pengalamannya tersebut, ia 
menjumpai langsung bahwa literasi, 
minat baca anak-anak di Bali dan 
bahkan Indonesia masih perlu untuk 
ditingkatkan kembali.

Laksmi lahir di Ubud pada 26 Januari 
1996 dan kini berusia 26 tahun. Ia 

Laksmi meraih prestasi akademik 
Polimoda Bachelor of Fashion Business 
cum laude 2020. Ia juga aktif dalam 
berbagai aktivitas seperti menjadi Host 
IG Live Book Club untuk Ubud Writers & 
Readers Festival sejak 2020, Klub Buku 
Narasi Bookshelf Tour 2021, moderator 
untuk peluncuran buku di Ubud Writers 
& Readers Festival 2021, dan sebagai 
Puteri Indonesia Bali 2022.

Keluarga

Laksmi Shari De Neefe Suardana jadi 
sorotan publik usai dinobatkan sebagai 
Puteri Indonesia 2022 dalam acara 
Grand Final Puteri Indonesia 2022 yang 
digelar Jumat, 27 Mei 2022. Ke depan 
Laksmi akan mewakili Indonesia di 
ajang Miss Universe.

Laksmi, memegang gelar akademik 
Bachelor of Fashion Business dan 
bekerja sebagai Marketing Manager 
Casa Luna Bali Group. Laksmi adalah 
anak ketiga dari empat bersaudara. 
Namanya diambil dari Dewi Laksmi, 
yang dikenal memiliki kekuatan untuk 
mengubah mimpi menjadi kenyataan.

Puteri Indonesia 2022 ini dibesarkan di 
Ubud, sebuah desa kecil di tengah 
pulau Bali. Ia sangat menyukai segala 
sesuatu yang berkaitan dengan 
keindahan, desain, dan alam. Ia juga 
senang melakukan hal-hal yang sangat 
sederhana seperti jalan-jalan 
menelusuri desa dan memiliki hobi 
membaca, memasak, tenis, berkuda, 
berkebun, dan mendaki, seperti dikutip 
dari laman Puteri-Indonesia, Sabtu 
(28/5/2022).

merupakan blasteran Indonesia-
Australia dari pasangan Ketut 
Suardana dari Bali dan Janet De-
Nefee dari Australia.

Melalui ketiga festival tersebut, 
yayasan ini mempromosikan Ubud 
sebagai pusat seni dan budaya pulau 
Bali, sekaligus memperkenalkan 
seniman, penulis, dan produsen 
Indonesia ke panggung internasional, 
dan membantu Indonesia dalam 
mencapai potensi terbesarnya melalui 
program pendidikan dan 
pengembangan kapasitas.
Penilaian

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan 
oleh yayasan tersebut di antaranya 
Ubud Writers & Readers Festival, Bali 
Emerging Voices Festival , Ubud 
Food Festival, dan KEMBALI 2020: A 
Rebuild Bali Festival.

Mereka merupakan penggagas dan 
pendiri Yayasan Muda Swari 
Saraswati. Yaysan tersebut didirikan 
pada 2004 sebagai yayasan nirlaba 
yang dibentuk dengan tujuan 
mendukung kehidupan masyarakat 
Indonesia melalui program-program 
seni dan budaya. Yayasan tersebut 
juga didirikan sebagai bentuk 
pemulihan akibat tragedi bom Bali.

"Misalnya, Miss Universe lebih pada 
uniquely beautiful. Tidak ada kriteria 
baku memang, tapi kurang lebih 
menonjolkan bahwa cantik itu bisa 
dalam beragam bentuk, dan 
bagaimana bisa bermanfaat bagi 
komunitas," urainya.

Soal kriteria pemilihan Puteri 
Indonesia, Ketua Dewan Penasehat 
Yayasan Puteri Indonesia, Putri 
Kuswisnuwardhani menyebut tetap 
pada prinsip 3B: beauty, brain, dan 
behavior. Poin-poin itu dikembangkan 
sesuai kebutuhan dari masing-masing 
kontes kecantikan yang diikuti 
Yayasan Puteri Indonesia.

Kemudian, Miss International lebih 
menyoroti keragaman budaya dan 
bagaimana menjembatani perbedaan 

Apa Kata Bintang AndaLaksmi Shari Pemenang Putri Indonesia 2022

Asmara: Jalan-jalan.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Keuangan: Lupa utang.

Keuangan: Menutup utang.

Asmara: Selalu berdua.
Aries (21 Mar - 19 Apr)
Anda tidak disukai atasan karena 
dianggap vokal di kantor? Kenapa 
harus bingung, tetap bersikap biasa 
dan bekerja sesuai tugas Anda saja. 

Asmara: Ceria.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Tren lari sedang menjamur, nih. Untuk 
Anda yang tak pernah bisa disiplin 
berolahraga, ini saatnya merasakan 
sensasi olahraga bersama teman-
teman. 

Harus menjalankan kewajiban dengan 
terpaksa agar tak dianggap menolak 
tugas, tapi juga ada acara keluarga 
yang tak mungkin dilewatkan. Tetaplah 
tenang dan jangan memutuskan 
sesuatu karena emosi. 

Buat apa kejahatan dibalas dengan 
kejahatan lagi? Artinya sama saja Anda 
dengan mereka. Justru berilah 
kebaikan selama Anda ikhlas 
melakukannya. Baik di depan tapi 
menyerang dari belakang itu sama saja 
dengan menggunting kain di dalam 
lipatan.
Keuangan: Tinjau keuntungan.

Jangan buru-buru menolak tugas yang 
diberikan atasan hanya karena tak 
menguasai pekerjaan tersebut. Wajar 
jika Anda sedikit ketakutan dan tidak 
percaya diri untuk memulainya. 

Keuangan: Jaga keuangan.
Asmara: Kekasih baru.

Keuangan:  Pengeluaran dibatasi.

Asmara: Mengganjal.

Taurus(20April-20mei)

Keuangan:  Terbuka.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Orang lain sekadar mengatakan 
kasihan saja, tanpa memberikan solusi 
apa-apa. Jadi, tak ada gunanya, kan?

Cinta: Selalu romantis.
Gemini(21 Mei-21Juni)

Keuangan:  Ada tambahan.

Akhirnya Anda dan Si Dia bisa berbicara 
panjang lebar setelah semua urusan 
kantor selesai.  

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Pekerjaan :  Banyak rencana.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Keuangan: Menipis.

Anda memang tak bisa menahan diri lagi 
karena kesabaran ada batasnya, tapi 
pasangan pun berhak, dong, menyatakan 
keberatannya.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Asmara: Bulan madu.

Keuangan:  Kondisi baik.

Keuangan:  Ada tambahan.

Anda bukan pekerja yang suka 
menonjolkan diri meski sebenarnya 
sangat diandalkan dalam tim. Rupanya, 
diam-diam atasan mempromosikan Anda 
naik jabatan. Artinya, bonus yang akan 
didapat sudah di depan mata! 

Asmara: Keberatan.

Asmara:  Tegas. 

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Rencana berbulan madu tertunda karena 
kesibukan yang melanda. Jangan 
mengacaukannya demi kepentingan 
sendiri jika tak ingin posisi strategis itu 
hilang. Di rumah pun bisa, kok, berbulan 
madu. Coba pikirkan sebuah acara yang 
romantis.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Asmara:  Cinta lama.

Keuangan:  Mesin uang.

Keluarga memang segalanya, tapi apakah 
Anda harus selamanya memikirkan 
keluarga pasangan? Mereka sangat 
bergantung pada Anda setiap kali ada 
persoalan datang. Ujung-ujungnya, Anda 
harus mengeluarkan uang lagi. Memang, 
tabungan Anda tak pernah kosong, tapi 
mau sampai kapan "menyokong" hidup 
mereka?

Asmara:  Takut gagal.

 
Asmara: Dibohongi.

Perluas pergaulan dan buka diri untuk 
seseorang yang juga mengerti minat Anda 
ini agar pikiran lebih senang dan terbuka.
Keuangan:  Bobol terus.
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Claudia Tan : 908 - 510 - 6840

Tenny : 929 - 369 - 9830

pabrik roti dan coklat
dekat Philadelphia

Hubungi : 

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 )Laksmi juga menjadi sukarelawan 
mengajar bahasa Inggris untuk Hope for 
Bali, Yayasan Begawan dan 
mengunjungi Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak IIB di Karangasem, Bali. 
Dari pengalamannya tersebut, ia 
menjumpai langsung bahwa literasi, 
minat baca anak-anak di Bali dan 
bahkan Indonesia masih perlu untuk 
ditingkatkan kembali.

Laksmi lahir di Ubud pada 26 Januari 
1996 dan kini berusia 26 tahun. Ia 

Laksmi meraih prestasi akademik 
Polimoda Bachelor of Fashion Business 
cum laude 2020. Ia juga aktif dalam 
berbagai aktivitas seperti menjadi Host 
IG Live Book Club untuk Ubud Writers & 
Readers Festival sejak 2020, Klub Buku 
Narasi Bookshelf Tour 2021, moderator 
untuk peluncuran buku di Ubud Writers 
& Readers Festival 2021, dan sebagai 
Puteri Indonesia Bali 2022.

Keluarga

Laksmi Shari De Neefe Suardana jadi 
sorotan publik usai dinobatkan sebagai 
Puteri Indonesia 2022 dalam acara 
Grand Final Puteri Indonesia 2022 yang 
digelar Jumat, 27 Mei 2022. Ke depan 
Laksmi akan mewakili Indonesia di 
ajang Miss Universe.

Laksmi, memegang gelar akademik 
Bachelor of Fashion Business dan 
bekerja sebagai Marketing Manager 
Casa Luna Bali Group. Laksmi adalah 
anak ketiga dari empat bersaudara. 
Namanya diambil dari Dewi Laksmi, 
yang dikenal memiliki kekuatan untuk 
mengubah mimpi menjadi kenyataan.

Puteri Indonesia 2022 ini dibesarkan di 
Ubud, sebuah desa kecil di tengah 
pulau Bali. Ia sangat menyukai segala 
sesuatu yang berkaitan dengan 
keindahan, desain, dan alam. Ia juga 
senang melakukan hal-hal yang sangat 
sederhana seperti jalan-jalan 
menelusuri desa dan memiliki hobi 
membaca, memasak, tenis, berkuda, 
berkebun, dan mendaki, seperti dikutip 
dari laman Puteri-Indonesia, Sabtu 
(28/5/2022).

merupakan blasteran Indonesia-
Australia dari pasangan Ketut 
Suardana dari Bali dan Janet De-
Nefee dari Australia.

Melalui ketiga festival tersebut, 
yayasan ini mempromosikan Ubud 
sebagai pusat seni dan budaya pulau 
Bali, sekaligus memperkenalkan 
seniman, penulis, dan produsen 
Indonesia ke panggung internasional, 
dan membantu Indonesia dalam 
mencapai potensi terbesarnya melalui 
program pendidikan dan 
pengembangan kapasitas.
Penilaian

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan 
oleh yayasan tersebut di antaranya 
Ubud Writers & Readers Festival, Bali 
Emerging Voices Festival , Ubud 
Food Festival, dan KEMBALI 2020: A 
Rebuild Bali Festival.

Mereka merupakan penggagas dan 
pendiri Yayasan Muda Swari 
Saraswati. Yaysan tersebut didirikan 
pada 2004 sebagai yayasan nirlaba 
yang dibentuk dengan tujuan 
mendukung kehidupan masyarakat 
Indonesia melalui program-program 
seni dan budaya. Yayasan tersebut 
juga didirikan sebagai bentuk 
pemulihan akibat tragedi bom Bali.

"Misalnya, Miss Universe lebih pada 
uniquely beautiful. Tidak ada kriteria 
baku memang, tapi kurang lebih 
menonjolkan bahwa cantik itu bisa 
dalam beragam bentuk, dan 
bagaimana bisa bermanfaat bagi 
komunitas," urainya.

Soal kriteria pemilihan Puteri 
Indonesia, Ketua Dewan Penasehat 
Yayasan Puteri Indonesia, Putri 
Kuswisnuwardhani menyebut tetap 
pada prinsip 3B: beauty, brain, dan 
behavior. Poin-poin itu dikembangkan 
sesuai kebutuhan dari masing-masing 
kontes kecantikan yang diikuti 
Yayasan Puteri Indonesia.

Kemudian, Miss International lebih 
menyoroti keragaman budaya dan 
bagaimana menjembatani perbedaan 

Apa Kata Bintang AndaLaksmi Shari Pemenang Putri Indonesia 2022

Asmara: Jalan-jalan.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Keuangan: Lupa utang.

Keuangan: Menutup utang.

Asmara: Selalu berdua.
Aries (21 Mar - 19 Apr)
Anda tidak disukai atasan karena 
dianggap vokal di kantor? Kenapa 
harus bingung, tetap bersikap biasa 
dan bekerja sesuai tugas Anda saja. 

Asmara: Ceria.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Tren lari sedang menjamur, nih. Untuk 
Anda yang tak pernah bisa disiplin 
berolahraga, ini saatnya merasakan 
sensasi olahraga bersama teman-
teman. 

Harus menjalankan kewajiban dengan 
terpaksa agar tak dianggap menolak 
tugas, tapi juga ada acara keluarga 
yang tak mungkin dilewatkan. Tetaplah 
tenang dan jangan memutuskan 
sesuatu karena emosi. 

Buat apa kejahatan dibalas dengan 
kejahatan lagi? Artinya sama saja Anda 
dengan mereka. Justru berilah 
kebaikan selama Anda ikhlas 
melakukannya. Baik di depan tapi 
menyerang dari belakang itu sama saja 
dengan menggunting kain di dalam 
lipatan.
Keuangan: Tinjau keuntungan.

Jangan buru-buru menolak tugas yang 
diberikan atasan hanya karena tak 
menguasai pekerjaan tersebut. Wajar 
jika Anda sedikit ketakutan dan tidak 
percaya diri untuk memulainya. 

Keuangan: Jaga keuangan.
Asmara: Kekasih baru.

Keuangan:  Pengeluaran dibatasi.

Asmara: Mengganjal.

Taurus(20April-20mei)

Keuangan:  Terbuka.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Orang lain sekadar mengatakan 
kasihan saja, tanpa memberikan solusi 
apa-apa. Jadi, tak ada gunanya, kan?

Cinta: Selalu romantis.
Gemini(21 Mei-21Juni)

Keuangan:  Ada tambahan.

Akhirnya Anda dan Si Dia bisa berbicara 
panjang lebar setelah semua urusan 
kantor selesai.  

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Pekerjaan :  Banyak rencana.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Keuangan: Menipis.

Anda memang tak bisa menahan diri lagi 
karena kesabaran ada batasnya, tapi 
pasangan pun berhak, dong, menyatakan 
keberatannya.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Asmara: Bulan madu.

Keuangan:  Kondisi baik.

Keuangan:  Ada tambahan.

Anda bukan pekerja yang suka 
menonjolkan diri meski sebenarnya 
sangat diandalkan dalam tim. Rupanya, 
diam-diam atasan mempromosikan Anda 
naik jabatan. Artinya, bonus yang akan 
didapat sudah di depan mata! 

Asmara: Keberatan.

Asmara:  Tegas. 

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Rencana berbulan madu tertunda karena 
kesibukan yang melanda. Jangan 
mengacaukannya demi kepentingan 
sendiri jika tak ingin posisi strategis itu 
hilang. Di rumah pun bisa, kok, berbulan 
madu. Coba pikirkan sebuah acara yang 
romantis.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Asmara:  Cinta lama.

Keuangan:  Mesin uang.

Keluarga memang segalanya, tapi apakah 
Anda harus selamanya memikirkan 
keluarga pasangan? Mereka sangat 
bergantung pada Anda setiap kali ada 
persoalan datang. Ujung-ujungnya, Anda 
harus mengeluarkan uang lagi. Memang, 
tabungan Anda tak pernah kosong, tapi 
mau sampai kapan "menyokong" hidup 
mereka?

Asmara:  Takut gagal.

 
Asmara: Dibohongi.

Perluas pergaulan dan buka diri untuk 
seseorang yang juga mengerti minat Anda 
ini agar pikiran lebih senang dan terbuka.
Keuangan:  Bobol terus.
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"Jadi, lebih pada bagaimana 
perempuan punya kelebihan dari segi 
itu (hiburan), punya passion ke sana, 
karena penyelenggaaannya juga 
bekerja sama dengan stasiun TV besar 
di Eropa dan Amerika Serikat," ujar 
Putri.
Membawa Harum Nama Indonesia

budaya di dunia. Sementara, Miss 
Supranational adalah tentang hiburan.

Untuk pemenang Puteri Indonesia 
juara 1, 2, dan 3 akan berkesempatan 
membawa harum nama Indonesia di 
kancah Internasional seperti Miss 
Universe, Miss International, dan Miss 
Supranational dan juga akan 
mendapatkan beasiswa S2 dari 
Universitas Indonesia, IPMI dan BSI.
Ketiga ratu dunia bersama tiga Puteri 
Indonesia 2020 dan 44 finalis Puteri 

Selain itu, ada busana dengan kain-kain 
asli Indonesia dengan warna dan khas 
Jawa Tengah sebagai produk industri 
tradisional berbasis budaya melalui 
desainer anak bangsa seperti, Anaz 
Khairunaz, Intan Avantie, Evelin 
Gunawijaya, Opulence, Lukman Abadi, 
dan Soni Wicaksono.
Mereka semua punya ciri khas Touch of 
Jawa Tengah dibantu stylist Doley Tobing 
bersama Revashion dan perhiasan dari 
Hartono Wira Tanik (HWT), Bening 
Luxury dan Monliesmade serta sepatu 
dari Rotelli.

Indonesia 2022 akan tampil memukau 
dengan sentuhan makeup dari Mustika 
Ratu Beauty Queen Series dan 
Bengkoang Series yang berkolaborasi 
dengan makeup artist (MUA) Bubah 
Alfian dan tim MUA Mustika Ratu.

Presiden Vladimir Putin mengatakan 
pada Kamis (26/5/2022), bahwa dia 
senang beberapa perusahaan asing 
telah meninggalkan Rusia karena bisnis 
dalam negeri dapat menggantikan 
mereka. Dia 
memperingatkan 
Barat, bahwa 
Moskow masih akan 
menemukan cara 
untuk memperoleh 
teknologi canggih dan 
barang-barang 
mewah. Sejak 
perang, sejumlah 
investor asing utama 
- mulai dari BP 
hingga McDonald's 
Corp - telah keluar, 
tepat ketika ekonomi 
Rusia menghadapi 
kontraksi terburuk 
sejak tahun-tahun setelah gejolak 
keruntuhan Soviet. "Kadang-kadang 
ketika Anda melihat mereka yang pergi - 
terima kasih Tuhan, mungkin? Kami 
akan menempati ceruk mereka: bisnis 
kami, produksi kami - itu telah 
berkembang, dan itu akan dengan aman 
duduk di tanah yang disiapkan oleh mitra 
kami," kata Putin, seperti dikutip dari 
Reuters. Berbicara melalui tautan video 
kepada para pemimpin negara-negara 
bekas Soviet, Putin menyindir bahwa 
kemewahan seperti Mercedes yang 
disukai oleh para bandit dalam 
kekacauan pasca-Soviet Rusia masih 
akan tersedia, meskipun ia mengakui 
bahwa mereka mungkin sedikit lebih 
mahal. "Ini akan sedikit lebih mahal bagi 
mereka, tetapi ini adalah orang-orang 
yang sudah mengendarai Mercedes 600 
dan mereka masih akan melakukannya. 
Saya dapat meyakinkan Anda bahwa 
mereka akan membawanya dari mana 
saja, dari negara mana pun," 
lanjutnya.Putin mengatakan Rusia masih 
membutuhkan akses ke teknologi maju 
dari ekonomi maju. "Kami tidak akan 
memisahkan diri dari ini - mereka ingin 

Putin Senang Perusahaan Asing Pergi Dari Rusia

memeras kami sedikit, tetapi di dunia 
modern ini sama sekali tidak realistis, 
tidak mungkin," jelas Putin. Dia tidak 
merinci bagaimana Rusia akan 
menemukan cara untuk 

mempertahankan 
akses ke komponen 
dan perangkat lunak 
barat. Putin juga 
berjanji bahwa 
upaya Barat untuk 
mengisolasi Rusia 
akan gagal, dengan 
mengatakan 
ekonomi maju 
sedang bergulat 
dengan spiral inflasi, 
rantai pasokan yang 
rusak dan krisis 
pangan tepat ketika 
pusat kekuatan 
ekonomi global telah 

pindah ke Asia. Sanksi Barat telah 
memicu inflasi Rusia sambil 
menggeram rantai pasokan, meskipun 
Putin mengatakan negara itu 
mengatasinya dengan baik dan bahwa 
Rusia berpaling dari Barat demi 
China, India, dan kekuatan 
lainnya."Perwakilan bisnis kita tentu 
menghadapi masalah, terutama di 
bidang rantai pasokan dan 
transportasi. Tapi bagaimanapun, 
semuanya bisa disesuaikan, 
semuanya bisa dibangun dengan cara 
baru," kata Putin. “Bukan tanpa 
kerugian pada tahap tertentu, tetapi itu 
membantu kami menjadi lebih kuat. 
Bagaimanapun, kami pasti 
memperoleh kompetensi baru, kami 
mulai memusatkan sumber daya 
ekonomi, keuangan, dan administrasi 
kami pada bidang terobosan,” urainya. 
Bank sentral Rusia memangkas suku 
bunga utamanya menjadi 11 persen 
pada hari Kamis dan mengatakan 
melihat ruang untuk pemotongan lebih 
banyak tahun ini, karena inflasi 
melambat dari tertinggi lebih dari 20 
tahun dan ekonomi menuju kontraksi.

Menyediakan aneka 

 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 

  Sabtu 2pm - 8pm

Ramayana
Warteg

Aneka masakan Indonesia
Kami juga menerima 
catering pabrik
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perempuan punya kelebihan dari segi 
itu (hiburan), punya passion ke sana, 
karena penyelenggaaannya juga 
bekerja sama dengan stasiun TV besar 
di Eropa dan Amerika Serikat," ujar 
Putri.
Membawa Harum Nama Indonesia

budaya di dunia. Sementara, Miss 
Supranational adalah tentang hiburan.

Untuk pemenang Puteri Indonesia 
juara 1, 2, dan 3 akan berkesempatan 
membawa harum nama Indonesia di 
kancah Internasional seperti Miss 
Universe, Miss International, dan Miss 
Supranational dan juga akan 
mendapatkan beasiswa S2 dari 
Universitas Indonesia, IPMI dan BSI.
Ketiga ratu dunia bersama tiga Puteri 
Indonesia 2020 dan 44 finalis Puteri 

Selain itu, ada busana dengan kain-kain 
asli Indonesia dengan warna dan khas 
Jawa Tengah sebagai produk industri 
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Gunawijaya, Opulence, Lukman Abadi, 
dan Soni Wicaksono.
Mereka semua punya ciri khas Touch of 
Jawa Tengah dibantu stylist Doley Tobing 
bersama Revashion dan perhiasan dari 
Hartono Wira Tanik (HWT), Bening 
Luxury dan Monliesmade serta sepatu 
dari Rotelli.

Indonesia 2022 akan tampil memukau 
dengan sentuhan makeup dari Mustika 
Ratu Beauty Queen Series dan 
Bengkoang Series yang berkolaborasi 
dengan makeup artist (MUA) Bubah 
Alfian dan tim MUA Mustika Ratu.

Presiden Vladimir Putin mengatakan 
pada Kamis (26/5/2022), bahwa dia 
senang beberapa perusahaan asing 
telah meninggalkan Rusia karena bisnis 
dalam negeri dapat menggantikan 
mereka. Dia 
memperingatkan 
Barat, bahwa 
Moskow masih akan 
menemukan cara 
untuk memperoleh 
teknologi canggih dan 
barang-barang 
mewah. Sejak 
perang, sejumlah 
investor asing utama 
- mulai dari BP 
hingga McDonald's 
Corp - telah keluar, 
tepat ketika ekonomi 
Rusia menghadapi 
kontraksi terburuk 
sejak tahun-tahun setelah gejolak 
keruntuhan Soviet. "Kadang-kadang 
ketika Anda melihat mereka yang pergi - 
terima kasih Tuhan, mungkin? Kami 
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lainnya."Perwakilan bisnis kita tentu 
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semuanya bisa disesuaikan, 
semuanya bisa dibangun dengan cara 
baru," kata Putin. “Bukan tanpa 
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Bagaimanapun, kami pasti 
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Denda BPJS Kesehatan 

Besaran denda akibat telat membayar 
iuran BPJS Kesehatan perlu diketahui 
oleh masyarakat, khususnya yang 
terdaftar sebagai peserta mandiri pada 
layanan jaminan kesehatan tersebut. 
Seperti yang diketahui, peserta BPJS 
Kesehatan mandiri harus membayar 
iuran per bulan paling lambat setiap 
tanggal 10. Jika terlambat membayar 
iuran bulanan, peserta BPJS Kesehatan 
mandiri akan dikenakan denda. Sebelum 
mengetahui besaran denda akibat telat 
membayar iuran BPJS Kesehatan, 
ketahui dulu besaran iuran BPJS 
Kesehatan sesuai kelas layanan yang 
dipilih. 

 - Iuran Kelas III BPJS Kesehatan 
sebesar Rp 35.000 (Rp 42.000 dikurangi 
dengan subsidi dari pemerintah sebesar 
Rp 7.000) - Iuran Kelas II: Rp 100.000 - 
Iuran Kelas I: Rp 150.000 

Berikut ini rincian iuran BPJS 
Kesehatan terbaru:

Dilansir dari laman resmi BPJS 
Kesehatan melalui KOMPAS.com, 
peserta yang menunggak iuran tidak 
dikenakan denda. Akan tetapi, status 
peserta akan dinonaktifkan sehingga 
tidak bisa lagi menggunakan layanan 
BPJS Kesehatan. Hal ini juga berlaku 
bagi peserta pekerja bila perusahaan 
pemberi kerja tidak membayarkan 
iurannya setiap bulan. Skema penalti 
berupa penonaktifan maupun sanksi 
berupa denda BPJS Kesehatan sudah 
diatur dalam Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 64 Tahun 2022 tentang 
Jaminan Kesehatan. "Dalam hal Peserta 
dan/atau Pemberi Kerja tidak membayar 
iuran sampai dengan akhir bulan 
berjalan maka penjaminan peserta 
diberhentikan sementara sejak tanggal 1 
bulan berikutnya," bunyi ayat 1 pasal 42. 
Peserta tidak akan dikenai denda BPJS 
Kesehatan asalkan dalam kurun waktu 
45 hari sejak status kepesertaan 
diaktifkan kembali peserta tidak 
melakukan rawat inap. Denda BPJS 
Kesehatan baru akan dikenakan pada 

Besaran Denda Jika Telat Bayar BPJS

Adapun denda iuran BPJS 
Kesehatan sendiri memiliki 
ketentuan yakni:

Cara cek denda BPJS Kesehatan dan 
tunggakannya 

Sebagai ilustrasi, jika peserta 
menunggak selama 20 bulan dan 
kemudian status kepesertaannya 
diaktifkan kembali, dia harus membayar 
denda BPJS Kesehatan sebesar 12 
kali, bukan 20 kali. "Dalam waktu 45 
hari sejak status kepesertaan aktif 
kembali sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b), 
Peserta sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib membayar denda kepada 
BPJS Kesehatan untuk setiap 
pelayanan kesehatan rawat inap tingkat 
lanjutan yang diperolehnya," tulis ayat 5 
pasal 42 Perpres Nomor 64 Tahun 
2022. "Denda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) yaitu sebesar 5 persen 
dari perkiraan biaya paket Indonesian 
Case Based Groups (INA-CBGs) 
berdasarkan diagnosis dan prosedur 
awal untuk setiap bulan tertunggak 
dengan ketentuan: a) jumlah bulan 
tertunggak paling banyak 12 (dua 
belas) bulan; dan b) besar denda paling 
tinggi Rp 30.000.000," bunyi ayat 6 
pasal 42. 

peserta bila dalam waktu 45 hari sejak 
status kepesertaannya diaktifkan 
kembali dan peserta menggunakan 
layanan rawat inap. Denda BPJS 
Kesehatan yang berlaku adalah peserta 
harus membayar lima persen dari biaya 
diagnosis awal pelayanan rawat inap 
dikali jumlah tertunggak. 

Cara cek tagihan BPJS Kesehatan 
dapat dilakukan melalui aplikasi mobile 
JKN pada menu premi. Selain itu, 
mengecek tagihan BPJS Kesehatan 
juga bisa melalui SMS dan WA 
(Whatsapp). Berikut ini beberapa cara 
cek tagihan BPJS Kesehatan atau cek 
tunggakan BPJS Kesehatan melalui 

 - Jumlah bulan tertunggak paling 
banyak 12 bulan - Besaran denda 
paling tinggi Rp 30 juta 

Kementerian Perindustrian 
(Kemenperin) akan menghentikan 
subsidi minyak goreng curah mulai 31 
Mei 2022. Direktur Jenderal Industri 
Agro Kemenperin Putu Juli Ardika 
mengatakan, langkah ini diambil menilik 
harga komoditas yang sudah turun 
dibanding beberapa bulan lalu. Selain 
itu, pencabutan subsidi minyak goreng 
curah juga menyusul kebijakan baru 
dari Kementerian Perdagangan 
(Kemendag), terkait kebijakan domestic 
market obligation (DMO) dan domestic 
price obligation (DPO). DMO 
merupakan batas wajib pasok yang 
mengharuskan produsen memenuhi 
stok dalam negeri sesuai ketentuan. 
Sementara, DPO adalah harga 
penjualan dalam negeri sesuai 
ketentuan pemerintah. "Pada tanggal 
31 Mei, program minyak curah 
bersubsidi ini akan diganti dengan 
kebijakan DMO dan DPO," ujar Putu 
dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII 
DPR RI, Selasa (24/5/2022), dikutip dari 
Kompas.com. Adapun dua kebijakan 
tersebut, akan tertuang dalam 
Peraturan Menteri Perdagangan 
(Permendag) Nomor 30 Tahun 2022 
dan Permendag Nomor 33 Tahun 2022. 
Direktur Center of Economic and Law 
Studies (Celios) Bhima Yudhistira 
mengatakan, pencabutan subsidi hanya 
akan membuat harga minyak goreng 
semakin jauh dari harga eceran 
tertinggi (HET). Adapun semula, 
pemerintah menerapkan program 
subsidi agar harga minyak goreng 
curah sesuai HET, yakni Rp 14.000 per 
liter atau Rp 15.500 per kg, sejak Maret 
2022.  Bhima melanjutkan, para 
pedagang dan konsumen kelas 
menengah bawah tidak mungkin cukup 
diberikan bantuan tunai langsung (BLT) 
sebagai kompensasi, mengingat 
jumlahnya yang sangat besar. Ia juga 
mengkhawatirkan pencabutan subsidi 
berdampak pada biaya produksi 
makanan dan minuman yang akan naik. 
"Sehingga tidak ada jalan lain kecuali 

meneruskan penyesuaian harga ke tingkat 
konsumen, atau lakukan efisiensi 
produksi," tutur Bhima saat dihubungi 
Kompas.com, Minggu (29/5/2022) pagi. 
Akibatnya, rumah tangga menengah ke 
bawah harus lebih banyak berhemat 
lantaran naiknya biaya kebutuhan pokok. 
"Kondisi ini sangat menekan masyarakat 
di saat pemulihan pendapatan 40 persen 
kelompok terbawah tidak pulih secepat 
kelompok atas. Setiap ada pencabutan 
subsidi, yang tertekan adalah mereka 
yang rentan," katanya lagi. Mengingat 
subsidi minyak goreng curah yang tidak 
efektif, Bhima menyarankan untuk 
mengganti subsidi ke minyak goreng 
kemasan sederhana. Hal tersebut agar 
pengawasan lebih mudah dilakukan 
pemerintah. "Soal data biar tepat sasaran 
ya gunakan data DTKS milik Kemensos 
(Kementerian Sosial), sehingga kriteria 
penerima sama dengan penerima 
program PKH," kata Bhima. Adapun untuk 
pedagang atau pelaku UMKM, bisa 
menggunakan data dari Data Bantuan 
Produktif Usaha Mikro milik Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 
"Jangan Kementerian Perindustrian dan 
Kemendag buat kriteria sendiri, pakai 
tunjukkan KTP saat pembelian migor 
(minyak goreng) karena data penerima 
migor rakyat tidak lengkap," imbuh dia. 
Rantai distribusi minyak goreng Untuk 
semakin memudahkan pengawasan, 
seluruh rantai distribusi baik minyak curah 
maupun kemasan sederhana lebih baik di 
bawah kendali Badan Urusan Logistik 
atau Bulog. Pasalnya, selama ini model 
subsidi minyak goreng diserahkan pada 
swasta. Hal ini menyebabkan rantai 
distribusi masih panjang.  "Jadi Bulog 
harus bermain maksimal, beri 
kewenangan lebih dan infrastruktur 
pergudangan harus ditambah hingga 
menjangkau seluruh wilayah," kata Bhima. 
Sebagaimana dalam Peraturan Presiden 
Nomor 48 Tahun 2016, imbuh dia, Bulog 
bukan hanya diberi amanat untuk 
menjaga stabilitas pasokan dan harga 
beras. "Melainkan menjaga kebutuhan 
pokok lain termasuk minyak goreng," 

Dampak Pencabutan Subsisi Minyak Goreng Curah
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Denda BPJS Kesehatan 

Besaran denda akibat telat membayar 
iuran BPJS Kesehatan perlu diketahui 
oleh masyarakat, khususnya yang 
terdaftar sebagai peserta mandiri pada 
layanan jaminan kesehatan tersebut. 
Seperti yang diketahui, peserta BPJS 
Kesehatan mandiri harus membayar 
iuran per bulan paling lambat setiap 
tanggal 10. Jika terlambat membayar 
iuran bulanan, peserta BPJS Kesehatan 
mandiri akan dikenakan denda. Sebelum 
mengetahui besaran denda akibat telat 
membayar iuran BPJS Kesehatan, 
ketahui dulu besaran iuran BPJS 
Kesehatan sesuai kelas layanan yang 
dipilih. 

 - Iuran Kelas III BPJS Kesehatan 
sebesar Rp 35.000 (Rp 42.000 dikurangi 
dengan subsidi dari pemerintah sebesar 
Rp 7.000) - Iuran Kelas II: Rp 100.000 - 
Iuran Kelas I: Rp 150.000 

Berikut ini rincian iuran BPJS 
Kesehatan terbaru:

Dilansir dari laman resmi BPJS 
Kesehatan melalui KOMPAS.com, 
peserta yang menunggak iuran tidak 
dikenakan denda. Akan tetapi, status 
peserta akan dinonaktifkan sehingga 
tidak bisa lagi menggunakan layanan 
BPJS Kesehatan. Hal ini juga berlaku 
bagi peserta pekerja bila perusahaan 
pemberi kerja tidak membayarkan 
iurannya setiap bulan. Skema penalti 
berupa penonaktifan maupun sanksi 
berupa denda BPJS Kesehatan sudah 
diatur dalam Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 64 Tahun 2022 tentang 
Jaminan Kesehatan. "Dalam hal Peserta 
dan/atau Pemberi Kerja tidak membayar 
iuran sampai dengan akhir bulan 
berjalan maka penjaminan peserta 
diberhentikan sementara sejak tanggal 1 
bulan berikutnya," bunyi ayat 1 pasal 42. 
Peserta tidak akan dikenai denda BPJS 
Kesehatan asalkan dalam kurun waktu 
45 hari sejak status kepesertaan 
diaktifkan kembali peserta tidak 
melakukan rawat inap. Denda BPJS 
Kesehatan baru akan dikenakan pada 

Besaran Denda Jika Telat Bayar BPJS

Adapun denda iuran BPJS 
Kesehatan sendiri memiliki 
ketentuan yakni:

Cara cek denda BPJS Kesehatan dan 
tunggakannya 

Sebagai ilustrasi, jika peserta 
menunggak selama 20 bulan dan 
kemudian status kepesertaannya 
diaktifkan kembali, dia harus membayar 
denda BPJS Kesehatan sebesar 12 
kali, bukan 20 kali. "Dalam waktu 45 
hari sejak status kepesertaan aktif 
kembali sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b), 
Peserta sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib membayar denda kepada 
BPJS Kesehatan untuk setiap 
pelayanan kesehatan rawat inap tingkat 
lanjutan yang diperolehnya," tulis ayat 5 
pasal 42 Perpres Nomor 64 Tahun 
2022. "Denda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) yaitu sebesar 5 persen 
dari perkiraan biaya paket Indonesian 
Case Based Groups (INA-CBGs) 
berdasarkan diagnosis dan prosedur 
awal untuk setiap bulan tertunggak 
dengan ketentuan: a) jumlah bulan 
tertunggak paling banyak 12 (dua 
belas) bulan; dan b) besar denda paling 
tinggi Rp 30.000.000," bunyi ayat 6 
pasal 42. 

peserta bila dalam waktu 45 hari sejak 
status kepesertaannya diaktifkan 
kembali dan peserta menggunakan 
layanan rawat inap. Denda BPJS 
Kesehatan yang berlaku adalah peserta 
harus membayar lima persen dari biaya 
diagnosis awal pelayanan rawat inap 
dikali jumlah tertunggak. 

Cara cek tagihan BPJS Kesehatan 
dapat dilakukan melalui aplikasi mobile 
JKN pada menu premi. Selain itu, 
mengecek tagihan BPJS Kesehatan 
juga bisa melalui SMS dan WA 
(Whatsapp). Berikut ini beberapa cara 
cek tagihan BPJS Kesehatan atau cek 
tunggakan BPJS Kesehatan melalui 

 - Jumlah bulan tertunggak paling 
banyak 12 bulan - Besaran denda 
paling tinggi Rp 30 juta 

Kementerian Perindustrian 
(Kemenperin) akan menghentikan 
subsidi minyak goreng curah mulai 31 
Mei 2022. Direktur Jenderal Industri 
Agro Kemenperin Putu Juli Ardika 
mengatakan, langkah ini diambil menilik 
harga komoditas yang sudah turun 
dibanding beberapa bulan lalu. Selain 
itu, pencabutan subsidi minyak goreng 
curah juga menyusul kebijakan baru 
dari Kementerian Perdagangan 
(Kemendag), terkait kebijakan domestic 
market obligation (DMO) dan domestic 
price obligation (DPO). DMO 
merupakan batas wajib pasok yang 
mengharuskan produsen memenuhi 
stok dalam negeri sesuai ketentuan. 
Sementara, DPO adalah harga 
penjualan dalam negeri sesuai 
ketentuan pemerintah. "Pada tanggal 
31 Mei, program minyak curah 
bersubsidi ini akan diganti dengan 
kebijakan DMO dan DPO," ujar Putu 
dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII 
DPR RI, Selasa (24/5/2022), dikutip dari 
Kompas.com. Adapun dua kebijakan 
tersebut, akan tertuang dalam 
Peraturan Menteri Perdagangan 
(Permendag) Nomor 30 Tahun 2022 
dan Permendag Nomor 33 Tahun 2022. 
Direktur Center of Economic and Law 
Studies (Celios) Bhima Yudhistira 
mengatakan, pencabutan subsidi hanya 
akan membuat harga minyak goreng 
semakin jauh dari harga eceran 
tertinggi (HET). Adapun semula, 
pemerintah menerapkan program 
subsidi agar harga minyak goreng 
curah sesuai HET, yakni Rp 14.000 per 
liter atau Rp 15.500 per kg, sejak Maret 
2022.  Bhima melanjutkan, para 
pedagang dan konsumen kelas 
menengah bawah tidak mungkin cukup 
diberikan bantuan tunai langsung (BLT) 
sebagai kompensasi, mengingat 
jumlahnya yang sangat besar. Ia juga 
mengkhawatirkan pencabutan subsidi 
berdampak pada biaya produksi 
makanan dan minuman yang akan naik. 
"Sehingga tidak ada jalan lain kecuali 

meneruskan penyesuaian harga ke tingkat 
konsumen, atau lakukan efisiensi 
produksi," tutur Bhima saat dihubungi 
Kompas.com, Minggu (29/5/2022) pagi. 
Akibatnya, rumah tangga menengah ke 
bawah harus lebih banyak berhemat 
lantaran naiknya biaya kebutuhan pokok. 
"Kondisi ini sangat menekan masyarakat 
di saat pemulihan pendapatan 40 persen 
kelompok terbawah tidak pulih secepat 
kelompok atas. Setiap ada pencabutan 
subsidi, yang tertekan adalah mereka 
yang rentan," katanya lagi. Mengingat 
subsidi minyak goreng curah yang tidak 
efektif, Bhima menyarankan untuk 
mengganti subsidi ke minyak goreng 
kemasan sederhana. Hal tersebut agar 
pengawasan lebih mudah dilakukan 
pemerintah. "Soal data biar tepat sasaran 
ya gunakan data DTKS milik Kemensos 
(Kementerian Sosial), sehingga kriteria 
penerima sama dengan penerima 
program PKH," kata Bhima. Adapun untuk 
pedagang atau pelaku UMKM, bisa 
menggunakan data dari Data Bantuan 
Produktif Usaha Mikro milik Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 
"Jangan Kementerian Perindustrian dan 
Kemendag buat kriteria sendiri, pakai 
tunjukkan KTP saat pembelian migor 
(minyak goreng) karena data penerima 
migor rakyat tidak lengkap," imbuh dia. 
Rantai distribusi minyak goreng Untuk 
semakin memudahkan pengawasan, 
seluruh rantai distribusi baik minyak curah 
maupun kemasan sederhana lebih baik di 
bawah kendali Badan Urusan Logistik 
atau Bulog. Pasalnya, selama ini model 
subsidi minyak goreng diserahkan pada 
swasta. Hal ini menyebabkan rantai 
distribusi masih panjang.  "Jadi Bulog 
harus bermain maksimal, beri 
kewenangan lebih dan infrastruktur 
pergudangan harus ditambah hingga 
menjangkau seluruh wilayah," kata Bhima. 
Sebagaimana dalam Peraturan Presiden 
Nomor 48 Tahun 2016, imbuh dia, Bulog 
bukan hanya diberi amanat untuk 
menjaga stabilitas pasokan dan harga 
beras. "Melainkan menjaga kebutuhan 
pokok lain termasuk minyak goreng," 

Dampak Pencabutan Subsisi Minyak Goreng Curah
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Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  

31www.sipbuletin.com

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745

p1

Hubungi 

Disewakan apartemen lt. 2 ($300)
lt.3 ($550) studio. 
14xx Broad & Tasker St.
Call : 215 - 901 - 2264

Apa Kata Bintang Anda

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

Dicari orang yang bisa bersih
Apartement. Harus punya 
kendaraan sendiri untuk ke 
lokasi kerja.
Hub : 267 - 405 - 3137

Anda butuh minyak Kutus-Kutus
asli dari Bali $25 dan Amoxcilin $5
Hub : Cik Nelly or SMS
267 - 536 - 6022 

Apartment 2nd floor for rent $300
include utility.
14xx Tasker st and Broad St  
Call : M.J 215-901-2264

Dibutuhkan asisten rumah tangga
bosnya orang Taiwan.Tinggal dalam,
dicari yang bisa masak, bisa bahasa
mandarin. Gaji $120/hari.
Bagi yang berminat 
call : 267 - 255 - 8191

Hiring  for Bubble  Tea Store 
6th  & Washington Ave.
Call : 267 - 886 - 6806

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

Disewakan  kamar kosong  di street
besar .
Hub : 347 - 761 - 2015

Dicari pekerja untuk 

     Hub : Koko 
( Indo - America )
   201 - 744 - 0438

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Siap kerja hari Sabtu & Minggu. 
Night time only
Hub : Asen  1 - 267 - 934 - 2094
SMS saja

Hello teman-teman ada lowongan
di laundry dan bisa live in.
Hub :  856 - 986 - 4792

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

Room for Rent 
Call :  215 - 971 - 0140 (English)
626 - 927 - 8278 ( Indonesia)

Apartment for rent 2nd floor 
( $450 ) furniture and utility
include.
Call : 215-901-2264

Coldbeer store in South Philly
Looking for worker. For Info
Please call : Kelly 267 - 262 - 1353

Hair Salon 20th street dan Oregon.
Melayani potong dan mewarnai
rambut untuk pria dan wanita. 
Dengan harga terjangkau .
Call : 215 - 271 - 6899
Juga menyewakan rumah .
Call : 267 - 266 - 3839 

Disewakan  rumah di 16th st, 
2 kamar, 1 ruang tamu, ada balkon 
baru renovasi.
40th st Market, 2 kamar, ruang
tamu, baru renovasi
Call : 215 - 531 - 1009

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Hiring Cashier PT/FT
Please contact Julia 215 - 463 - 0191

Tanah Air

Kamar dikoskan : 
ada 2 kamar kosong di 2030s 19th
street dekat Snyder Ave. Ada WIFI
Call : 267 - 243 - 1893

Laundromat attendant wanted.
Call  John : 267 - 608 - 6727
                        267 - 608 - 6726

Tanah Air

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

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

Disewakan kamar besar 
untuk 1-2 orang. Dekat Pendawa, DU
subway dan jalur bis . 18th dan Morris
Hub : 267 - 241 - 5838

Ada kamar kosong  untuk satu orang
pria tidak merokok.
Lokasi 15xx w Passyunk Ave.
Hub : 215 - 668 - 8777

22xx so 5th st. Only for family.
 Nice, 3 bed apt : $1300, 2 bed house $ 1100,
1 bed apt $750. Tenant pay all utility.
Text : 267 - 243 - 3180 No not call.

Disewakan apartment 1st floor.
17th & Snyder. Easy transportation.
Hub : 267 - 250 - 3178 (Speak English)

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

3. Cara cek denda BPJS Kesehatan 
dan tunggakan tagihan via WA Cara 

- Log in atau pilih daftar jika belum 
terdaftar di aplikasi tersebut. - Klik 
menu Premi untuk mengecek tagihan 
BPJS Kesehatan 

1. Cara cek denda BPJS Kesehatan 
dan tunggakan tagihan via Mobile JKN 
Mobile JKN adalah aplikasi yang 
diluncurkan BPJS Kesehatan untuk 
memudahkan masyarakat mengakses 
layanan JKN-KIS. Melalui aplikasi 
BPJS Kesehatan, 
peserta bisa 
memanfaatkan 
banyak fasilitas 
dan fitur yang 
ditawarkan, mulai 
dari mengecek 
iuran (cek 
tagihan BPJS 
Kesehatan) 
hingga mengurus 
pindah fasilitas 
kesehatan atau faskes. Berikut ini cara 
cek tagihan BPJS Kesehatan lewat 
aplikasi Mobile JKN: 

2. Cara cek denda BPJS Kesehatan 
dan tunggakan tagihan via SMS Cara 
cek tagihan BPJS Kesehatan juga bisa 
dilakukan melalui SMS. Layanan ini 
merupakan layanan informasi dua arah 
yang disampaikan melalui pesan 
singkat dengan memanfaatkan sistem 
informasi. 

- Unduh aplikasi Mobile JKN di App 
Store atau Play Store. 

- Setelah itu, akan muncul informasi 
tagihan BPJS Kesehatan

Cara cek tagihan BPJS Kesehatan 
lewat SMS bisa dipilih jika peserta 
terkendala dengan jaringan internet. 
Caranya, ketik NIK (spasi) NIK, 
kemudian kirim ke SMS center 08777 
5500 400. Cara lainnya, ketik NOKA 
(spasi) nomor kartu BPJS Kesehatan, 
kemudian kirim ke 08777 5500 400. 
Sistem nantinya akan mengirimkan 
informasi tagihan ke ponsel. Peserta 
juga bisa menggunakan format pesan 
lain untuk cek tagihan BPJS 
Kesehatan. Misalnya, ketik HELP lalu 
kirim ke nomor 08777 5500 400. 

HP: 

- Kirim pesan apa pun 
ke nomor Layanan 
CHIKA di 
08118750400.

cek tagihan BPJS Kesehatan juga dapat 
dilakukan melalui WA. Pasalnya, BPJS 
Kesehatan kini telah memiliki layanan 
yang diberi nama Chat Asistant JKN atau 
CHIKA yang disediakan bagi para peserta 
yang membutuhkan pelayanan informasi. 
Adapun cara cek tagihan BPJS lewat 
layanan CHIKA bisa dilakukan melalui 

Chatting Whatsapp ke 
nomor 08118750400. 
Berikut ini cara cek 
tagihan BPJS 
Kesehatan lewat 
WA: 

 - Pesan akan 
direspon secara otomatis oleh akun 
CHIKA.

 - Balas dengan memasukkan tanggal 
lahir dengan format yyyy-mm-dd (tahun - 
bulan - tanggal lahir). - Akun Whatsapp 
CHIKA akan membalas dengan 
menampilkan tagihan iuran BPJS 
Kesehatan serta status pembayarannya.

 - Balas dengan ketik angka 2 atau menu 
Cek Tagihan Iuran. - Balas dengan 
mengetikkan nomor peserta BPJS 
Kesehatan atau Nomor Induk 
Kependudukan (NIK).

Menerima panggilan pijat 24 jam
service. Pijat sampai puas.
Hub : Mak Erot 267 - 303 - 1094
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Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  

31www.sipbuletin.com

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745

p1

Hubungi 

Disewakan apartemen lt. 2 ($300)
lt.3 ($550) studio. 
14xx Broad & Tasker St.
Call : 215 - 901 - 2264

Apa Kata Bintang Anda

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

Dicari orang yang bisa bersih
Apartement. Harus punya 
kendaraan sendiri untuk ke 
lokasi kerja.
Hub : 267 - 405 - 3137

Anda butuh minyak Kutus-Kutus
asli dari Bali $25 dan Amoxcilin $5
Hub : Cik Nelly or SMS
267 - 536 - 6022 

Apartment 2nd floor for rent $300
include utility.
14xx Tasker st and Broad St  
Call : M.J 215-901-2264

Dibutuhkan asisten rumah tangga
bosnya orang Taiwan.Tinggal dalam,
dicari yang bisa masak, bisa bahasa
mandarin. Gaji $120/hari.
Bagi yang berminat 
call : 267 - 255 - 8191

Hiring  for Bubble  Tea Store 
6th  & Washington Ave.
Call : 267 - 886 - 6806

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

Disewakan  kamar kosong  di street
besar .
Hub : 347 - 761 - 2015

Dicari pekerja untuk 

     Hub : Koko 
( Indo - America )
   201 - 744 - 0438

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Siap kerja hari Sabtu & Minggu. 
Night time only
Hub : Asen  1 - 267 - 934 - 2094
SMS saja

Hello teman-teman ada lowongan
di laundry dan bisa live in.
Hub :  856 - 986 - 4792

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

Room for Rent 
Call :  215 - 971 - 0140 (English)
626 - 927 - 8278 ( Indonesia)

Apartment for rent 2nd floor 
( $450 ) furniture and utility
include.
Call : 215-901-2264

Coldbeer store in South Philly
Looking for worker. For Info
Please call : Kelly 267 - 262 - 1353

Hair Salon 20th street dan Oregon.
Melayani potong dan mewarnai
rambut untuk pria dan wanita. 
Dengan harga terjangkau .
Call : 215 - 271 - 6899
Juga menyewakan rumah .
Call : 267 - 266 - 3839 

Disewakan  rumah di 16th st, 
2 kamar, 1 ruang tamu, ada balkon 
baru renovasi.
40th st Market, 2 kamar, ruang
tamu, baru renovasi
Call : 215 - 531 - 1009

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Hiring Cashier PT/FT
Please contact Julia 215 - 463 - 0191

Tanah Air

Kamar dikoskan : 
ada 2 kamar kosong di 2030s 19th
street dekat Snyder Ave. Ada WIFI
Call : 267 - 243 - 1893

Laundromat attendant wanted.
Call  John : 267 - 608 - 6727
                        267 - 608 - 6726

Tanah Air

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

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

Disewakan kamar besar 
untuk 1-2 orang. Dekat Pendawa, DU
subway dan jalur bis . 18th dan Morris
Hub : 267 - 241 - 5838

Ada kamar kosong  untuk satu orang
pria tidak merokok.
Lokasi 15xx w Passyunk Ave.
Hub : 215 - 668 - 8777

22xx so 5th st. Only for family.
 Nice, 3 bed apt : $1300, 2 bed house $ 1100,
1 bed apt $750. Tenant pay all utility.
Text : 267 - 243 - 3180 No not call.

Disewakan apartment 1st floor.
17th & Snyder. Easy transportation.
Hub : 267 - 250 - 3178 (Speak English)

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

3. Cara cek denda BPJS Kesehatan 
dan tunggakan tagihan via WA Cara 

- Log in atau pilih daftar jika belum 
terdaftar di aplikasi tersebut. - Klik 
menu Premi untuk mengecek tagihan 
BPJS Kesehatan 

1. Cara cek denda BPJS Kesehatan 
dan tunggakan tagihan via Mobile JKN 
Mobile JKN adalah aplikasi yang 
diluncurkan BPJS Kesehatan untuk 
memudahkan masyarakat mengakses 
layanan JKN-KIS. Melalui aplikasi 
BPJS Kesehatan, 
peserta bisa 
memanfaatkan 
banyak fasilitas 
dan fitur yang 
ditawarkan, mulai 
dari mengecek 
iuran (cek 
tagihan BPJS 
Kesehatan) 
hingga mengurus 
pindah fasilitas 
kesehatan atau faskes. Berikut ini cara 
cek tagihan BPJS Kesehatan lewat 
aplikasi Mobile JKN: 

2. Cara cek denda BPJS Kesehatan 
dan tunggakan tagihan via SMS Cara 
cek tagihan BPJS Kesehatan juga bisa 
dilakukan melalui SMS. Layanan ini 
merupakan layanan informasi dua arah 
yang disampaikan melalui pesan 
singkat dengan memanfaatkan sistem 
informasi. 

- Unduh aplikasi Mobile JKN di App 
Store atau Play Store. 

- Setelah itu, akan muncul informasi 
tagihan BPJS Kesehatan

Cara cek tagihan BPJS Kesehatan 
lewat SMS bisa dipilih jika peserta 
terkendala dengan jaringan internet. 
Caranya, ketik NIK (spasi) NIK, 
kemudian kirim ke SMS center 08777 
5500 400. Cara lainnya, ketik NOKA 
(spasi) nomor kartu BPJS Kesehatan, 
kemudian kirim ke 08777 5500 400. 
Sistem nantinya akan mengirimkan 
informasi tagihan ke ponsel. Peserta 
juga bisa menggunakan format pesan 
lain untuk cek tagihan BPJS 
Kesehatan. Misalnya, ketik HELP lalu 
kirim ke nomor 08777 5500 400. 

HP: 

- Kirim pesan apa pun 
ke nomor Layanan 
CHIKA di 
08118750400.

cek tagihan BPJS Kesehatan juga dapat 
dilakukan melalui WA. Pasalnya, BPJS 
Kesehatan kini telah memiliki layanan 
yang diberi nama Chat Asistant JKN atau 
CHIKA yang disediakan bagi para peserta 
yang membutuhkan pelayanan informasi. 
Adapun cara cek tagihan BPJS lewat 
layanan CHIKA bisa dilakukan melalui 

Chatting Whatsapp ke 
nomor 08118750400. 
Berikut ini cara cek 
tagihan BPJS 
Kesehatan lewat 
WA: 

 - Pesan akan 
direspon secara otomatis oleh akun 
CHIKA.

 - Balas dengan memasukkan tanggal 
lahir dengan format yyyy-mm-dd (tahun - 
bulan - tanggal lahir). - Akun Whatsapp 
CHIKA akan membalas dengan 
menampilkan tagihan iuran BPJS 
Kesehatan serta status pembayarannya.

 - Balas dengan ketik angka 2 atau menu 
Cek Tagihan Iuran. - Balas dengan 
mengetikkan nomor peserta BPJS 
Kesehatan atau Nomor Induk 
Kependudukan (NIK).

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


