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Sengkarut minyak goreng belum juga 
tuntas. Harganya masih tinggi dan 
stoknya masih saja langka di sejumlah 
daerah. Terkait ini, Presiden Joko 
Widodo 
memberi 
tugas baru 
untuk Menteri 
Koordinator 
Bidang 
Kemaritiman 
dan Investasi 
(Menko 
Marves) Luhut 
Binsar 
Pandjaitan. 
Dia dipercaya 
membantu 
proses 
distribusi 
minyak goreng. "Tiba-tiba Presiden 
(Jokowi) memerintahkan saya untuk 
mengurus minyak goreng. Jadi sejak 3 
hari lalu, saya mulai menangani 

masalah kelangkaan minyak goreng," 
kata Luhut saat membuka acara 
Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 
GAMKI secara virtual, ditayangkan 

melalui YouTube 
Gamki 
Balikpapan, 
Sabtu 
(21/5/2022). 
Luhut berharap, 
dirinya dan 
jajaran 
pemerintah dapat 
segera 
mengatasi 
persoalan ini. 
"Kita berharap itu 
bisa nanti kita 
tidak terlalu lama 
kita selesaikan," 

ujarnya. Luhut angkat bicara soal tugas 
barunya dalam mengurus masalah 
minyak goreng. Dia mengaku, hanya 

Luhut Binsar Panjaitan

Saya Belum Pernah 
Gagal Dalam Tugas
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menjalankan perintah Presiden Joko 
Widodo untuk menangani persoalan ini. 
"Saya hanya melaksanakan perintah 
saja," kata Luhut kepada wartawan di 
Jakarta Convention Center (JCC), 
Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022). Ada 
sejumlah upaya yang bakal dilakukan 
Luhut terkait tugas barunya. Misalnya, 
dalam waktu dekat sekitar awal Juni 
pemerintah akan mengaudit secara 
besar-besaran seluruh perusahaan 
kelapa sawit di Indonesia. Audit itu 
meliputi luas perkebunan kelapa sawit 
yang dimiliki perusahaan, kepemilikan 
hak guna usaha (HGU), hak 
pengelolaan lahan (HPL), hingga sistem 
produksinya. Pemerintah, kata Luhut, 
juga akan memastikan kantor pusat 
perusahaan kelapa sawit berada di 
Indonesia. "Tidak boleh ada headquarter 
kelapa sawit yang di luar wilayah 
Republik Indonesia harus di Indonesia, 
supaya pajaknya (masuk)," terang dia. 
Luhut yakin urusan minyak goreng akan 
segera tuntas. Sebab, selain 
pasokannya sudah cukup, harga minyak 
di pasaran kini juga mulai turun. Ke 
depan, pemerintah akan terus 
memastikan distribusi minyak goreng 
berjalan baik, bersamaan dengan 
pengawasan ketat oleh Satgas Pangan 
Polri. Atas optimisme ini, Luhut tak 
terlalu mempersoalkan kritik yang 
ditujukan kepadanya atas tugas baru 
yang diberikan Jokowi untuk mengurus 
persoalan minyak goreng. "Ini solusi, 
kalau ada yang mau lebih baik silahkan 

saja," kata dia. Luhut pun menegaskan 
bahwa dirinya hanya diperbantukan 
dalam urusan ini. Sebab, dalam 
beberapa bulan terakhir harga minyak 
masih tinggi dan distribusinya belum 
merata. Dia menampik bahwa tugas 
yang diberikan Presiden Jokowi 
kepadanya lebih banyak ketimbang 
menteri-menteri lain di Kabinet Indonesia 
Maju. "Saya hanya membantu saja, 
sama kerja kita semua sama, tadi Pak 
Menteri juga kerja keras kok, Pak Menteri 
Perdagangan. Sama," kata Luhut. Juru 
Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, 
menjelaskan, Luhut diminta langsung 
oleh Presiden untuk membantu 
ketersediaan minyak goreng, khususnya 
di Jawa dan Bali. "Pak Menko Maritim 
dan Investasi diminta Presiden untuk 
membantu memastikan ketersediaan dan 
distribusi minyak goreng sesuai target, di 
daerah Jawa Bali," kata Jodi kepada 
Kompas.com, Senin (23/5/2022). Dalam 
melaksanakan tugas itu, Luhut tak 
sendiri. Dia juga bakal berkoordinasi 
dengan Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian sebagai koordinatornya. 
Dilibatkan pula kementerian/lembaga lain 
untuk mengurus persoalan teknis mulai 
dari Kementerian Perdagangan, 
Kementerian Perindustrian, Kementerian 
Keuangan, Satuan Tugas (Satgas) 
Pangan Polri, Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 
bahkan Kejaksaan Agung untuk 
pengawasannya. "Pemerintah akan 
mengawasi secara ketat kebijakan pasca 

larangan ekspor ini dan akan terus 
melakukan paralel meeting terkait hal ini," 
ujar Jodi. Jodi menambahkan, pemerintah 
bakal menggunakan aplikasi digital untuk 
melaksanakan pengawasan ini. 
Diharapkan, persoalan mahal dan 
langkanya minyak goreng di Indonesia 
dapat segera teratasi. "Targetnya adalah 
minyak goreng curah dengan harga yang 
ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi 
secara merata dan sebanyak mungkin," 
kata dia. Sementara itu, Direktur Jenderal 
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri 
Kementerian Perdagangan (Kemendag) 
Oke Nurwan mengatakan, peran Luhut 
dalam urusan ini seperti sutradara yang 
membantu pendistribusian minyak goreng 
melalui aplikasi milik pemerintah. Aplikasi 
yang dimaksud yakni Simirah milik 
Kemendag. Melalui aplikasi tersebut, 
distribusi minyak goreng curah di pasar 
akan diterapkan menggunakan sistem 
pembelian berbasis KTP. "Nah, kita 
ngembangin sistem baru lagi atau 
Simirah-nya diperkuat biar enggak hanya 
pakai KTP, tapi pakai NIK. Kata Pak Luhut 
NIK aja, makanya dibantuin," kata Oke, 
sebagaimana pemberitaan Kompas.com, 
Senin (23/5/2022). "Pak Luhut itu 
semacam sutradaranyalah, tapi 
pemimpinnya tetap Pak Presiden," 
tuturnya. Oke menjelaskan, nantinya 
pembelian minyak goreng curah murah 
dilakukan dengan menyertakan Nomor 
Induk Kependudukan (NIK). Pembelian 
tidak lagi menggunakan KTP karena 
pencatatannya antar distributor bisa tidak 
saling terhubung. Dengan menggunakan 
NIK, nantinya bisa diketahui seseorang 
sudah beli minyak goreng di distributor 
mana saja. "Jadi kalau NIK kayak 
PeduliLindungi. Dia beli di sana lalu di 
situ, akan ketahuan. Itu yang kami 
sempurnakan, itu kan cita-citanya, " kata 
Oke. Luhut Binsar Panjaitan seorang 
putra Batak berlatar belakang tentara dan 
dari baret merah telah menjadi seorang 
tokoh penting dalam pemerintahan 
Jokowi. Luhut Binsar Pandjaitan memang 
bersinar betul perannya di masa 
pemerintahan Jokowi Widodo ini. Berawal 
dari Kepala Staf Presiden di periode 
pertama Jokowi berkuasa mulai 31 
Desember 2014 sampai 2 September 

2015, lalu kemudian bergeser ke 
Menteri Koordinator Polhukam 12 
Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016, 
Lalu kemudian ditarik Presiden Jokowi 
menjadi Menko Kemaritiman dari 27 
Juli 2016 hingga selesai jabatan 
Jokowi -- JK. Lalu di masa Jokowi -- 
Maruf Amin, diangkat kembali menjadi 
Menko Kemaritiman dan Investasi. 
Orang berpikir dan beranggapan dulu 
bahwa Jokowi hanya sebatas karena 
teman makanya diangkat menjadi 
Menko Marvest. Dan banyak 
pengamat yang gagal paham 
mengapa seorang pensiunan 
Jenderal diangkat menjadi Menteri 
Koordinator yang membidangi 
Kemaritiman dan Investasi? 
Kenyataannya justru setelah Luhut 
Binsar Pandjaitan diangkat sebagai 
Menko Marvest perannya semakin 
bersinar dan semakin besar. 
Kelihaiannya melakukan lobi lobi 
tingkat tinggi di tingkat internasional 
telah mendatangkan investasi ke 
Indonesia. Perannya sebagai Menko 
Marvest juga meringankan kerja 
Jokowi untuk membangun kerjasama 
dengan berbagai pihak swasta dari 
dunia internasional. Terbaru, kita baru 
lihat bagaimana Luhut mengadakan 
pendekatan kepada Elon Musk, orang 
paling kaya sedunia untuk 
berinvestasi di Indonesia. Di awali dari 
kunjungan Luhut ke Space X lalu 
menyusul kemudian kunjungan 
Presiden Jokowi ke Space X dan 
bertemu dengan Elon Musk. Dan Elon 
Musk pun berjanji untuk datang ke 
Indonesia pada bulan November 
tahun 2022 ini dan sangat tertarik 
untuk berinvestasi di Indonesia. Peran 
Luhut juga sangat besar 
mendatangkan investasi dari China 
dan Kawasan Arab seperti Saudi, Uni 
Emirat Arab dan Qatar untuk 
berinvestasi di Indonesia. Selain itu, 
Luhut juga sangat sukses saat 
memimpin event international tentang 
ekonomi seperti event di Bali 
beberapa tahun yang lalu. Perannya 
di perhelatan Presidensi G20 juga 
sangat besar untuk meningkatkan 
peran Indonesia, selain peran Menteri 
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Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar 
Negeri Retno Marsudi. Tak hanya soal 
investasi, Jokowi juga memberi tugas 
tambahan di luar urusan kemaritiman 
dan investasi. Sebutlah misalnya 
penanganan Covid 19 yang cukup 
berhasil ditangani, Luhut ditugasi 
sebagai Koordinator PPKM Jawa dan 
Bali. Semula Menko Perekonomian 
Airlangga Hartarto sebagai Pejabat yang 
mengurus Penanganan Covid-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 
Namun seiring perjalanan waktu dan 
ketika penyebaran Covid-19 melesat dan 
korban berjatuhan, Jokowi menunjuk 
Luhut untuk menangani Covid-19 untuk 
Jawa dan Bali, sementara Airlangga 
untuk luar Jawa dan Bali. Di awal tugas 
itu diberikan kepada Luhut, banyak yang 
tak percaya dan banyak serangan. 
Tetapi begitulah Luhut, lambat laun dia 
bisa selesaikan dan tangani dengan 
baik, sehingga berbagai serangan dan 
kecamanpun akhirnya reda sendiri. Tak 
Cuma soal itu, Luhut pun seringkali turun 
gunung berbicara politik dan 
menyelesaikan berbagai persoalan 
politik, sebutlah misalnya bagaimana 
Luhut mampu mempertemukan Jokowi 
dan Prabowo di Hambalang saat itu. Dan 
pada akhirnya Jokowi dan Prabowo 
bahu membahu di Kabinet Indonesia 
Maju. Terbaru misalnya Luhut juga jadi 
polemic dengan mengungkapkan ada 
big data yang menginginkan Presiden 
Jokowi bisa dipilih kembali. Pernyataan 
inipun banyak dibahas dan akhirnya 
Presiden berbicara untuk stop 
pembahasan Presiden 3 periode. Orang 
lupa, sebelum Luhut bicara itu, ada 
banyak orang yang terlebih dulu 
ngomong, misalnya Muhaimin Iskandar 
(Ketum PKB), Airlangga Hartarto (Ketum 
Golkar) dan ada Bahlil (Menteri 
Investasi). Luhut paham bahwa bila opini 
ini berlanjut maka Kabinet Indonesia 
Maju akan terganggu bekerja. Lalu 
Luhutpun turun dalam peran berbeda. 
Selesai! Masalah Jokowi 3 periodepun 
sudah selesai. Atas banyaknya 
pekerjaan yang diserahkan ke Luhut, tak 
heran bila masyarakat memberi gelarnya 
Menteri Segala Urusan, terbaru Presiden 

Jokowi juga meminta Luhut untuk 
menyelesaikan masalah minyak goreng 
yang tak selesai selesai masalahnya 
hingga sekarang. Bahkan masalah 
minyak goreng ini sudah melahirkan 5 
tersangka korupsi hingga saat ini yang 
diusut oleh Kejaksaan Agung RI. 
Meskipun sudah lahir 5 tersangka, harga 
minyak gorengpun masih belum sesuai 
harapan. Dalam soal minyak goreng ini, 
barangkali Presiden Jokowi sudah 
merasa dongkol sekali dan pada akhirnya 
Jokowi kembali harus meminta Luhut 
Binsar Pandjaitan untuk 
menyelesaikannya terutama 
mengamankan stok Minyak Goreng untuk 
Jawa dan Bali. Sesaat sesudah 
masyarakat mengetahui keterlibatan 
Luhut dalam urusan minyak goreng ini, 
para politisi banyak yang angkat bicara. 
Sebutlah misalnya petinggi Demokrat 
yang memberinya nama baru Menko 
Minyak Goreng. Namun, seperti biasa, 
Luhut tetap santai. Sebab dia paham, 
bahwa tugasnya untuk menyukseskan 
pemerintahan Jokowi. Mengapa Jokowi 
begitu mempercayai Luhut Binsar 
Pandjaitan? Tentu hanya Presiden 
Jokowi yang mengetahui persis alasan 
sebenarnya tetapi satu yang pasti, 
Jokowi pasti melihat hasil yang 
dikerjakan Luhut Binsar Pandjaitan 
selama ini tak pernah membuatnya 
kecewa. Dan itu selaras dengan apa 
yang pernah diucapkan oleh Luhut di 
Podcast Deddy Corbuzer beberapa 
waktu yang lalu, saat itu Luhut berkata, 
"Saya belum pernah gagal dalam tugas!" 
Sebagai catatan, Luhut juga mengemban 
sejumlah jabatan dalam pemerintahan 
Jokowi, yaitu Ketua Dewan Sumber Daya 
Air Nasional, Wakil Ketua Komite 
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Ketua 
Dewan Pengarah Penyelamatan Danau 
Nasional, Koordinator Pemberlakukan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) Darurat Jawa-Bali, Ketua Tim 
Gerakan Nasional Bangga Buatan 
Indonesia, Ketua Komite Kereta Cepat 
Jakarta-Bandung. Selain itu, Luhut juga 
pernah menjabat sebagai Menteri Energi 
dan Sumber Daua Mineral (ESDM) Ad 
Interim pada 2016 menggantikan 

Arcandra Tahar yang tersandung 
masalah kewarganegaraan ganda 
(Indonesia dan Amerika Serikat), Menteri 
Perhubungan Ad Interim menggantikan 
Budi Karya Sumadi yang sempat 
terinfeksi Covid-19, dan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Ad Interim menggantikan 
Edhy Prabowo yang tersandung kasus 
korupsi benih lobster. Apakah salah 
seorang Luhut menerima perintah dari 
atasannya Presiden? Apakah salah, jika 
seorang presiden menugaskan 
menterinya menangani satu masalah 
kenegaraan yang masih bermasalah, 
walaupun sudah ada menteri yang 
mengurusnya sesuai bidangnya? Kenapa 
Presiden Jokowi selalu memberikan 
tugas ekstra kepada Luhut? Tentu ini 
menyangkut kepercayaan seorang 
presiden kepada bawahannya para 
menteri. Juga menyangkut prinsip dan 
cara bertindak presiden. Banyak menteri 
di kabinet Jokowi yang sudah diamarahi 
Jokowi tak kunjung bisa menjalankan 
perintah presiden sesuai tupoksinya. Lalu 
salahkan Presiden mengalihkannya 
sementara untuk didukung dan dibantu 
menteri lain? Jokowi yang lebih tahu 
urgensinya. Hubungan baik dan 
chemistry antara presiden dan 
menterinya tak mungkin sama. Rasa 
saling percaya antara presiden dengan 
menteri tidak sama juga. Hubungan ini 
akan berkaitan dengan kepercayaan. 
Hubungan baik dan kepercayaan ini 
sangat erat kaitannya dengan perintah 
dan penugasan. Presiden Jokowi patut 

kita anggap sebagai orang yang paling 
tahu kapasitas dan kemampuan para 
menterinya. Memberikan perintah 
kepada Luhut adalah kewenangan 
presiden. Kita sudah melihat hasil 
penanganan Covid-19 Jawa dan Bali. 
Kini mereda. Jika Luhut dibawah 
perintah Jokowi untuk meredakan 
masalah minyak goreng, apakah itu 
salah? Mana tahu Luhut bisa 
meredakanya dengan strategi yang 
tepat, sesuai kata kata Luhut bahwa dia 
tidak pernah gagal dalam tugas yang 
diberikannya. Nah sekarang kenapa 
tidak kita tunggu saja hasilnya? Apakah 
Luhut dapat memenuhi janjinya. Kritik 
dan keberatan boleh diajukan terhadap 
penunjukan Luhut mengurus minyak 
goreng. Tapi biarkan jugalah Presiden 
Jokowi membuat perintah dan tugas 
kepada menterinya sesuai 
kewenangannya. 
Mana tahu, masalah minyak goreng 
bisa cepat selesai seperti meredakan 
Covid-19 Jawa dan Bali dan juga di 
seluruh Indonesia. Harapan kita Luhut 
bisa menghentikan goreng menggoreng 
harga minyak goreng, dan biarlah para 
penggoreng itu yang digoreng sampai 
gosong dan tercoreng. Kiranya itu 
terjadi, semoga Tuhan selalu menjaga 
kesehatan Bapak Luhut Binsar 
Panjaitan dalam menyelesaikan dengan 
baik tugas negara yang diberikan. 
Karena itulah harapan kita masyarakat 
Indonesia. Indonesia semakin maju. 
Semoga.
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 Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

Untuk pengambilan obat dari Health Center
anda harus kirim foto kartu kuning anda ke
WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.

HUBUNGI : JIMMY
   215 - 275 - 4061

DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5

Beberapa startup yang telah 
menyesuaikan bisnis dan berdampak ke 
karyawan tersebut adalah sebagai 
berikut:

Beberapa perusahaan rintisan atau sering 
disebut dengan startup melakukan 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ke 
karyawan beberapa waktu terakhir. 
Mereka mengungapkan alasan PHK 
tersebut karena ada penyesuaian bisnis.

JD.ID
Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) dari 
perusahaan rintisan atau startup kembali 
mengemuka. Platform e-commerce JD.ID 
diisukan turut melakukan pengurangan 
karyawan pada perusahaannya.

Sehubungan dengan pengambilan 
keputusan tersebut, ia menyatakan, JD.ID 
akan patuh dan tunduk terhadap regulasi 
ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan 
pemerintah.

"JD.ID juga melakukan pengambilan 
keputusan seperti tindakan restrukturisasi, 
yang mana di dalam-nya terdapat juga 
pengurangan jumlah karyawan," kata 
Jenie dalam pernyataan tertulis, Jumat 
(27/5/2022).

"Dan akan memperlakukan dan 
memberikan hak karyawan, sebagaimana 
diatur dalam regulasi tersebut," imbuh 
Jenie.
Lebih lanjut, ia mengabarkan, JD.ID saat 
ini juga tengah fokus pada pengoptimalan 
struktur ketenagakerjaan. Menurut dia, 
para karyawan adalah aset vital dari 
perusahaan dan bagian dari sebuah 
keluarga besar.

Jenie tak mengelak, upaya improvisasi 
yang JD.ID tempuh antara lain adalah 
dengan melakukan peninjauan, 
penyesuaian, hingga inovasi atas strategi 
bisnis dan usaha. Termasuk 
penghematan jumlah karyawan.

Menanggapi desas-desus tersebut, 
Director of General Management JD.ID 
Jenie Simon mengatakan, pihaknya terus 
melakukan upaya improvisasi agar 
perseroan dapat terus beradaptasi dan 
selaras dengan dinamika pasar dan tren 
industri di Indonesia.

Startup Ramai - Ramai PHK

“Yang mana artinya JD.ID memiliki 
kewajiban untuk menjaga 
kesejahteraan para karyawan-nya, 
sekaligus mengembangkan potensi 
mereka untuk dapat memberikan 
kinerja yang lebih efektif dan optimal 
bagi perusahaan," tuturnya.
Zenius

"Saat ini kita sedang mengalami 
kondisi makro ekonomi terburuk dalam 
beberapa dekade terakhir," tulis Zenius 
dalam pernyataannya, dikutip Rabu 
(25/5/2022).
Disebutkan, perusahaan harus 
beradaptasi dengan dinamisnya 
kondisi makro ekonomi yang 
memengaruhi industri.
Karena itu, Zenius pun memutuskan 
untuk perlu melakukan konsolidasi dan 
sinergi proses bisnis untuk memastikan 
keberlanjutan.

Startup Edutech Zenius menjadi 
sorotan setelah dikabarkan telah 
memberhentikan lebih dari 200 
karyawannya. Kabar mengenai 
Pemutusan hubungan kerja (PHK) ini 
telah dikonfirmasi oleh pihak Zenius, 
melalui keterangan resminya kepada 
tim Liputan6.com, pada Selasa 
(24/5/2022).
Apa yang menjadi alasan terjadinya 
pemberhentian ini? Zenius 
mengungkapkan, pihaknya tengah 
menghadapi kondisi ekonomi terburuk.

Salah satu implikasi dari strategi kunci 
ini adalah perubahan peran di 
beberapa fungsi bisnis seiring dengan 
optimalisasi dan efisiensi proses bisnis 
yang dijalankan.

Zenius menyebutkan, 200 karyawan 
Zenuis di PHK akan tetap 
mendapatkan pesangon sesuai 
dengan Peraturan dan Undang-

Karyawan yang terkena PHK tetap 
akan dapat pesangon

"Setelah melalui evaluasi dan review 
komprehensif, perusahaan 
mengumumkan lebih dari 200 dari 
karyawan harus meninggalkan 
Zenius," terang Zenius.
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Finarya adalah perusahaan yang 
menerbitkan produk LinkAja.

Platform edukasi itu melanjutkan, 
mereka memahami saat ini adalah 
masa yang sulit bagi karyawan yang 
terdampak, sehingga perusahaan akan 
melanjutkan manfaat asuransi 
kesehatan mereka hingga 30 
September 2022, termasuk untuk 
anggota keluarga mereka.
"Untuk membantu mereka 
mendapatkan peluang baru, Zenius 
juga akan membantu mereka dengan 
membagikan data pribadi mereka 
kepada perusahaan atau institusi 
pendidikan lain dengan persetujuan 
mereka,” tuturnya.

Undang yang berlaku di Indonesia.

PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) 
dikabarkan melakukan Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) kepada ratusan 
karyawan. Langkah perampingan ini 
sebagai bagian dari penyesuaian bisnis 
perseroan. 

"Selama proses transisi, perusahaan 
berkomitmen untuk memastikan semua 
hak dan dukungan yang dibutuhkan 
karyawan terdampak terpenuhi 
sebagaimana mestinya," pungkasnya.

Zenius juga menyarankan tim pembuat 
konten untuk melamar posisi Tentor di 
cabang Primagama.

LinkAja

Penyesuaian yang dimaksud salah 
satunya mengenai reorganisasi 

"Penyesuaian organisasi SDM ini 
dilakukan atas dasar relevansi fungsi SDM 
tersebut pada kebutuhan dan fokus bisnis 
perusahaan saat ini," terangnya.

karyawan. Head of Corporate Secretary 
Group LinkAja Reka Sadewo 
menyampaikan penyesuaian dalam 
perusahaan akan terus terjadi.

Dengan langkah yang diambil tersebut, 
Reka menyebut akan berpengaruh pada 
beberapa aspek operasional perusahaan, 
termasuk reorganisasi sumber daya 
manusia atau karyawan.

"Sebagai sebuah perusahaan startup yang 
terus berkembang pesat, LinkAja 
diharapkan terus bisa agile dan adaptif 
dalam melakukan penyesuaian bisnis 
untuk memastikan pertumbuhan 
perusahaan yang sehat, positif dan 
optimal," kata dia dalam pernyataannya 
kepada Liputan6.com, Rabu (25/5/2022).

Kendati begitu, ia tak mengonfirmasi 
jumlah karyawan yang terkena PHK akibat 
penyesuaian tersebut.

"Menjawab tantangan ini memang akan 
ada beberapa perubahan signifikan yang 
akan dilakukan LinkAja, terutama 
berkaitan dengan fokus dan tujuan bisnis 
perusahaan," imbuhnya.

Ia mengakui, langkah ini merupakan hal 
yang krusial guna memastikan 
perusahaan dapat bertumbuh optimal. 
Serta ditopang oleh pilar SDM yang efisien 
dan sesuai dengan target perusahaan 
kedepannya.

Banyak yang kecewa dengan 
kepemimpinan Soeharto yang makin 
seperti diktator. Tapi sedikit yang berani 
bersuara. Hukuman berat dari Soeharto 
menanti mereka yang bersuara kritis.

Sejumlah tokoh militer senior dan sipil 
kecewa. Mereka mempertanyakan sikap 
Soeharto yang menyeret ABRI sebagai 
alat kekuasaan. Mereka pun 
mempertanyakan kenapa setiap 
serangan politik pada Soeharto dianggap 
ancaman terhadap Pancasila.

16 April 1980, Soeharto berpidato di 
depan korps elite baret merah 
Kopasandha Angkatan Darat. Dia 
mengeluhkan sejumlah serangan politik 
terhadap dirinya. Soal Ibu Tien yang 
dituding korupsi dan soal ancaman 
terhadap Pancasila.

Makin lama, kepemimpinan Presiden 
Soeharto semakin dirasa menyimpang 
dari cita-cita pendirian Orde Baru. Isu 
korupsi keluarga Cendana dan 
keluarganya mencuat. Soeharto pun 
mulai mencopoti pejabat yang dinilai 
berseberangan dengan dirinya.

Muncul kelompok Petisi 50 dan forum-
forum diskusi yang berani mengkritik 
Soeharto terang-terangan.

Jenderal Besar AH Nasution

Berikut kisah 5 jenderal yang berani 
melawan di tengah ancaman rezim Orde 
Baru.

Ketua MPRS Jenderal AH Nasution 
melantik Soeharto sebagai Presiden RI 
kedua tahun 1967. Ironisnya Nasution 
kemudian menjadi salah satu pengkritik 
Soeharto yang paling vokal setelah 
kecewa dengan Soeharto.Pak Nas, 
panggilan akrabnya, merupakan salah 
satu tokoh paling senior di Petisi 50. 
Rekam jejak Pak Nas sejak perang 
kemerdekaan tak diragukan lagi. Dia 
adalah konseptor perang gerilya dan 
pejuang kemerdekaan.
Soeharto membunuh Nasution secara 
politik. Pak Nas dilarang berbicara di 
depan umum, atau di media massa. 
Soeharto bersama para jenderalnya 
terus meminta para anggota ABRI tak 

Jenderal Penantang Soeharto Saat Berkuasa

Kemal juga yang meminta Soeharto 
mundur sebagai presiden tahun 1980. 
Saat itu Kemal merasa Soeharto 
cukup tiga kali jadi presiden.
Setelah itu Kemal tak lagi dipaka. 
Akhirnya Kemal Idris mengurusi 
perusahaan sampah di DKI Jakarta. 

Maka Bang Ali pun dijatuhi hukuman 
politik. Dia dilarang datang ke 
pembukaan Pekan Raya Jakarta 
(PRJ). Padahal Bang Ali yang punya 
gagasan membuat PRJ. Bang Ali juga 
dilarang datang ke acara TNI AL atau 
Marinir. Dia juga tak boleh berbicara 
di forum-forum atau menjadi nara 
sumber.

Letjen Kemal Idris merupakan salah 
satu jenderal pendiri Orde Baru. 
Mantan Pangkostrad dan Panglima 
Komando Wilayah Pertahanan 
(Pangkowilhan) ini terkenal suka 
bicara keras dan apa adanya. 
Ternyata hal itu mengusik Soekarno.

Letjen Kemal Idris

Tak cuma itu, seluruh keluarga Bang 
Ali selalu dijegal saat meminta 
pinjaman uang dari bank. Yang lebih 
menyakitkan hati, sekadar pesta 
pernikahan pun orang takut 
mengundang Bang Ali.

terpengaruh dengan omongan 
Nasution. Pak Nas juga dicekal 
bepergian ke luar negeri.
Tahun 1997, Soeharto memberikan 
gelar jenderal besar untuk Nasution 
dan Soedirman dengan pangkat 
jenderal bintang lima. Tapi Soeharto 
pun ikut menerima anugerah jenderal 
besar tersebut. Banyak pihak menilai 
ini hanya dilakukan Soeharto untuk 
batu loncatan saja, agar tak terkesan 
menabrak etika.
Letjen Marinir Ali Sadikin
Siapa yang tak kenal Ali Sadikin, 
Gubernur legendaris DKI Jakarta. 
Letnan Jenderal Korps Marinir TNI AL 
ini terkenal berperamen keras 
sekaligus keras kepala. Dia ikut Petisi 
50 dan mengkritik Soeharto yang 
otoriter.
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Letjen M Jasin punya peran besar 
membangun Orde Baru bersama Orde 
Baru. Dia yang menggelar operasi 
Trisula untuk menghancurkan sisa-sisa 
kekuatan Partai Komunis Indonesia 
(PKI) di Blitar Selatan.

Letjen M Jasin

Dia pun mendapat gelar 'jenderal 
sampah'.

rekso dharsono rev3
HR Dharsono. blogspot.com
Bersama Kemal Idris dan Sarwo Edhie 
Wibowo, Letjen Hartono Rekso 
Dharsono adalah tiga jenderal pendiri 
Orde Baru. Sama dengan sejumlah 
jenderal lain, dia kecewa terhadap 
Soeharto.

M Jasin dan keluarganya sangat dekat 
dengan Soeharto. Tapi 
keikutsertaannya dalam Petisi 50, 
membalikkan semua keadaan.

Letjen Hartono Rekso Dharsono

Dia dikenal paling galak mengkritik 
Soeharto. Seperti yang lain, Soeharto 
pun menamatkan karir Jasin. Usaha 
Jasin dihambat, keluarganya tak 
diangkat menjadi PNS. Dia dimaki-maki 
sebagai orang sinting.

Jasin mengkritik Soeharto karena 
pembelian truk yang tak sesuai 
kebutuhan ABRI. Dia juga marah saat 
putrinya dilecehkan seorang keluarga 
Soeharto. Jasin pun kerap menyoroti 
peternakan Soeharto Tapos di Bogor.

HR Dharsono termasuk salah satu 
penentang Soeharto yang mendapat 
hukuman terberat. Dia dicopot sebagai 
Sekjen ASEAN yang pertama oleh 
Soeharto.
HR Dharsono juga dituduh melakukan 
subversi dan ikut andil meledakkan bom di 
BCA Pecenongan, Jakarta Pusat. Dia 
divonis 10 tahun, kemudian banding 
menjadi tujuh tahun. Banyak pihak yang 
menilai dakwaan terhadap Dharsono 
hanya dibuat-buat.?
Tahun 1996, HR Dharsono meninggal. 
Pemerintah melarang jenazahnya 
dimakamkan di Taman Makam Pahlawan 
Kalibata.
Jenderal Polisi Hoegeng

Berbagai hukuman politik pun dijalani 
Hoegeng dengan tabah. Mulai dari 
dipecat, tak boleh menyanyi di TV, hingga 
dilarang datang ke pernikahan 
sahabatnya. Yang paling menyakitkan, 
Hoegeng juga dilarang menghadiri HUT 
Polri?
Hoegeng membuktikan keberaniannya 
melawan penguasa Soeharto.

Tak ada seorang pun yang meragukan 
kejujuran Hoegeng dan komitmennya 
memberantas korupsi. Ketika keluarga 
Cendana dan Soeharto terusik, dengan 
gagah berani Hoegeng siap dicopot.
Kala itu kasus dugaan penyelundupan 
mobil mewah Robby Tjahjady diduga 
melibatkan kroni Soeharto dan keluarga 
Cendana.

"Itu memberitahu kita bahwa ini bukan 
sesuatu yang diproduksi," ujarnya.

Fatima Tokhmafshan menyamakan ini 
dengan memindai barcode pada sebuah 
paket dengan "memetakan berbagai jalur 
yang telah ditempuh".
Urutan genetik virus yang ada saat ini 
terlacak kembali ke jenis cacar monyet 
yang biasanya beredar di Afrika Barat.

Sangat mungkin untuk mengidentifikasi 
virus dengan pengurutan DNA. Ahli 
genetika,

Terkait anggapan bahwa virus cacar 
monyet bocor dari laboratorium, Profesor 
Horby menjawab: "Sama sekali tidak ada 
dasar atas klaim itu."

Akun-akun 
media sosial 
dan media di 
Ukraina, Rusia, Amerika Serikat (AS), 
dan China menyebarkan informasi bahwa 
wabah ini adalah akibat kebocoran 
laboratorium atau cacar monyet 
digunakan untuk senjata biologis.

Berikut beberapa hoaks dan bantahan 
terkait cacar monyet, dikutip dari BBC, 
Senin (30/5).
Penyakit 
ciptaan 
laboratoriu
m
Sama seperti 
Covid-19, 
cacar monyet 
juga disebut 
penyakit 
yang 
diciptakan di 
sebuah 
laboratorium.

Sejak cacar monyet mulai muncul di 
Eropa dan sejumlah negara lainnya, 
mulai bertebaran misinformasi bahkan 
hoaks seputar penyakit tersebut. 
Misinformasi juga hoaks ini tampaknya 
didaur ulang dari pandemi Covid-19.
Cacar monyet merupakan penyakit 
endemik di Afrika barat dan tengah. 
Namun belakangan ini terdeteksi di luar 
negara endemik tersebut.

Hoak Seputar Cacar Monyet

Direktur Pusat 
Ilmu Pandemi 

Universitas Oxford, Profesor Peter 
Horby mengatakan, cacar monyet tidak 
ditangani dengan pembatasan seperti 
lockdown atau vaksinasi massal. 
Namun, isolasi dan vaksinasi 
ditargetkan untuk orang yang terinfeksi 
atau kontak dekatnya.

Pembatasan ketat seperti pandemi 
Covid

Namun para ilmuwan mengatakan 
virus cacar monyet tidak seperti Covid. 

Saat ini juga 
sudah tersedia 
vaksin dan 
pengobatan untuk 
penyakit cacar. 
Para pakar juga 
mengatakan 
orang akan 
menularkan 
penyakit ini juga 
muncul gejala 
sehingga lebih 
mudah terdeteksi 
dan dilakukan 
isolasi.

Ada informasi yang muncul bahwa 
sejumlah pembatasan akan 
diberlakukan setelah munculnya cacar 
monyet, pembatasan ketat seperti saat 
awal munculnya Covid-19, termasuk 
lockdown. Salah satu akun di media 
sosial meminta pengikutnya siap-siap 
untuk "lockdown cacar monyet".

Banyak yang mengklaim wabah cacar 
monyet ini direncanakan dengan 
sengaja, menuduh Bill Gates atau 
Anthony Fauci berada di balik wabah 
ini.
Hoaks ini banyak beredar di Rusia, 
media sosial China Weibo, dan di 

Dr Rosamund Lewis dari Program 
Kedaruratan Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) membenarkan tidak 
perlu vaksinasi massal. WHO juga 
merekomendasikan tidak perlu ada 
pembatasan perjalanan.
Wabah yang direncanakan
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sosial meminta pengikutnya siap-siap 
untuk "lockdown cacar monyet".

Banyak yang mengklaim wabah cacar 
monyet ini direncanakan dengan 
sengaja, menuduh Bill Gates atau 
Anthony Fauci berada di balik wabah 
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Instagram, juga di Facebook dalam 
bahasa Rumania, Jerman, Inggris, Arab, 
Prancis, Hungaria, Slovenia, dan 
Punjabi.

NTI mengatakan, risiko cacar monyet 
telah didokumentasikan dengan baik 
selama bertahun-tahun dan kasusnya 
mengalami peningkatan, itulah yang 
mendasari dipilihnya cacar monyet ini 
sebagai materi dalam lokakarya 
tersebut.

Klaim ini menunjuk ke sebuah dokumen 
Inisiatif Ancaman Nuklir (NTI), 
organisasi biosekuritas yang berbasis di 
AS.Pada 2021, NTI melakukan 
lokakarya untuk mendorong para 
pemimpin dunia mempersiapkan 
rencana untuk menghadapi 
kemungkinan pandemi di masa depan. 
Para peserta diminta melakukan 
penanganan melalui skenario fiktif atau 
karangan yang menyatakan "pandemi 
global mematikan melibatkan jenis virus 
cacar monyet tidak biasa yang 
menyebar secara global".

Pertama, klaim ini mengacu pada fakta 
bahwa vaksin Covid AstraZeneca 
menggunakan virus yang ditemukan 

Ada kaitannya dengan vaksin Covid

pada simpanse, dimodifikasi sehingga 
tidak dapat bereplikasi dan menyebar. 
Kemudian dikaitkan adanya hubungan 
antara vaksin yang menggunakan virus 
simpanse itu dan wabah cacar monyet.
Namun, cacar monyet disebabkan jenis 
virus yang sama sekali berbeda dengan 
yang ditemukan dalam vaksin 
AstraZeneca - dan diperkirakan 
sebagian besar ditemukan pada hewan 
pengerat, bukan monyet.

Vaksin menstimulasi, bukan menguras 
sistem kekebalan sehingga lebih efektif 
menargetkan infeksi tertentu.
Meskipun ada sejumlah kecil kasus 
orang yang mengalami reaksi autoimun 
terhadap vaksin, di mana tubuh Anda 
mulai menyerang dirinya sendiri 
(penyebab pembekuan darah yang 
jarang terjadi setelah suntikan vaksin 
AstraZeneca), tidak ada bukti vaksin 
menekan sistem kekebalan atau 
mengubah kemampuan Anda untuk 
melawan penyakit lainnya. 

Jenis klaim kedua yang menyebar di 
dunia maya ialah vaksin Covid disebut 
menekan sistem kekebalan Anda, 
membuat Anda lebih rentan terhadap 
infeksi lain. Klaim ini tidak punya dasar.

Krisis Sri Lanka membuat mereka yang 
mencari nafkah di sektor transportasi 
tertatih menyambung hidup sehari-hari, 
ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Alih-
alih menggunakan waktu panjang untuk 
bekerja menerima konsumen, Lasanda 
Deepthi hanya bisa merencanakan hari 
sulit di tengah himpitan ekonomi dalam 
antrian bahan bakar. Wanita Sri Lanka 
berusia 43 tahun itu adalah pengemudi 
bajaj online di pinggiran ibu kota 
komersial Kolombo. Kini setiap hari, dia 
harus memperhatikan pengukur bensin 
kendaraan roda tiganya yang berwarna 
biru langit, sebelum menerima konsumen 
untuk memastikan memiliki cukup bahan 
bakar. Ketika jarum hampir kosong, dia 
bergabung dengan garis panjang antrean 
di luar pompa bensin. Kadang-kadang, 
dia menunggu sepanjang malam untuk 
bensin. Sementara jika berhasil 
mendapatkannya, harganya dua 
setengah kali lipat dari harga delapan 
bulan lalu. Deepthi adalah satu dari 
jutaan orang di Sri Lanka yang berjuang 
melawan inflasi, pendapatan yang turun, 
dan kekurangan segala sesuatu mulai 
dari bahan bakar hingga obat-obatan. Itu 
lah realita yang harus dihadapi 
masyarakat di negara Asia Selatan yang 
berada di bawah krisis ekonomi terburuk 
sejak kemerdekaan pada 1948. Meski 
kondisinya sangat sulit, Deepthi mengaku 
tidak banyak pilihan yang dia miliki. Dia 
sudah mencari nafkah dengan mencari 
bajaj selama tujuh tahun untuk 
menghidupi keluarganya yang terdiri dari 
lima orang, dengan menggunakan 
aplikasi transportasi lokal PickMe. Sejak 
krisis keuangan melanda, dia berjuang 
keras untuk menemukan bensin yang 
cukup dan mendapatkan penghasilan 
yang cukup ketika kendaraan berkurang 
dan inflasi melonjak melewati 30 persen 
dari tahun sebelumnya. Penghasilan 
bulanannya sekitar 50.000 rupee Sri 
Lanka (sekitar Rp 2 juta) mulai turun 
sejak Januari lalu. Sekarang, dia hanya 
bisa membawa pulang kurang dari 
setengah dari apa yang dia dapatkan 

 Antri 12 Jam Demi Dapatkan BBM di Sri Langka
sebelumnya. "Saya menghabiskan 
lebih banyak waktu untuk mengantre 
bensin daripada melakukan hal lain," 
kata Deepthi sebagaimana dilansir 
Reuters pada Senin (30/5/2022).  
“Kadang saya ikut antrean sekitar jam 
3 sore tapi baru dapat bahan bakar 
sekitar 12 jam kemudian. "Beberapa 
kali saya sampai di depan antrian 
hanya untuk kehabisan bahan bakar," 
tambahnya sambil membuat teh di 
rumah kontrakannya yang kecil 
dengan dua kamar tidur di Gonapola. 
Di kota kecil di pinggiran Kolombo itu, 
dia tinggal bersama ibu dan tiga adik 
laki-lakinya. Pada pertengahan Mei, 
Deepthi mengaku dia bahkan harus 
menghabiskan dua setengah hari 
dalam antrean bensin, dibantu oleh 
salah satu saudara laki-lakinya. "Saya 
tidak punya kata-kata untuk 
menggambarkan betapa 
mengerikannya itu," katanya, 
"kadang-kadang saya merasa tidak 
aman di malam hari tetapi tidak ada 
yang bisa dilakukan." Rutinitas 
paginya mungkin sama, dia akan 
menyiapkan bekal di jalan hingga 
mengelap becak dan menyalakan 
dupa untuk mencari berkah ilahi 
sebelum masuk ke kendaraan. Tapi 
misi awalnya kebanyakan hari 
belakangan adalah menemukan 
bensin, yang harganya melonjak 259 
persen sejak Oktober 2021, karena 
pemerintah memangkas subsidi untuk 
mencoba dan menstabilkan ekonomi 
yang tertatih-tatih. Pada pandemi 
Covid-19 kerap disalah sebagai akar 
krisis Sri Lanka, karena hancurnya 
industri pariwisata yang 
menguntungkan dan melemahkan 
pengiriman uang pekerja asing. Tapi 
selain itu, ada juga masalah akibat 
kebijakan populis yang diberlakukan 
oleh pemerintahan Presiden 
Gotabaya Rajapaksa dengan 
pemotongan pajak. Ribuan pengunjuk 
rasa telah turun ke jalan di seluruh Sri 
Lanka dalam beberapa bulan terakhir 
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Info SIP
untuk menggelar demonstrasi yang 
sebagian besar damai. Masyarakat 
secara luas marah pada kelangkaan 
yang meluas dan menuduh keluarga 
Rajapaksa yang berkuasa salah 
menangani ekonomi. Perdana Menteri 
baru Ranil 
Wickrememsi
nghe, yang 
juga ditunjuk 
sebagai 
menteri 
keuangan 
negara itu 
pekan lalu, 
berencana 
untuk 
memperkenal
kan anggaran 
dalam enam 
minggu yang 
akan memotong pengeluaran "sampai 
ke tulang" dan mengarahkannya ke 
program kesejahteraan untuk dua 
tahun. Kebijakannya juga diharapkan 
mendorong negosiasi dengan Dana 
Moneter Internasional untuk paket 
pinjaman yang sangat dibutuhkan. Tapi 
kecewa masih dirasakan Deepthi. Mobil 
yang dia beli dengan tabungannya 
harus dijual tahun lalu setelah dia 

kekurangan pembayaran sewa. Bajaj 
mobil kedua, biasanya dikendarai oleh 
salah satu saudara laki-lakinya, tapi itu 
perlu diperbaiki, dan keluarganya hampir 
tidak mampu menanggung beban biaya 
tambahan. Dia juga sudah telat 
membayar hutang lebih dari 100,000 

rupee (sekitar Rp 4 
juta) atas pinjaman 
yang dia ambil 
ketika membeli 
sebidang tanah 
sebelum pandemi. 
Deepthi juga ingin 
mengunjungi cucu 
perempuannya 
yang berusia tiga 
bulan, tetapi tidak 
yakin bagaimana 
dia dapat 
melakukan 

perjalanan sejauh 170 km ke kota tepi 
laut Matara tempat putrinya, seorang 
perawat, tinggal. “Saya hampir tidak 
mampu membeli beras dan sayuran 
yang cukup untuk keluarga saya,” 
katanya. "Saya tidak dapat menemukan 
obat-obatan yang dibutuhkan ibu saya. 
Bagaimana kehidupan kita bulan 
depan? Saya tidak tahu seperti apa 
masa depan kita nanti."

Ambeien atau wasir mungkin termasuk 
salah satu penyakit yang sudah nggak 
asing lagi bagi masyarakat. Sayangnya, 
letaknya yang tersembunyi membuat 
sebagian orang masih kurang aware 
dengan gejala yang dialami. Ketika 
kondisinya sudah parah, opsi 
penanganan ambeien dengan prosedur 
operasi menjadi hal yang bikin cemas 
dan was-was.
Seiring dengan dunia kedokteran yang 
lebih modern, kini ternyata ada teknik 
penanganan ambeien dengan metode 
HAL-RAR yang tanpa menggunakan 
pisau bedah dan minim rasa sakit. Hal ini 
dijelaskan lebih lanjut oleh dr. Felmond 
Limanu, Sp.B.SubBDig, Spesialis Bedah 
- Subspesialis Bedah Digestif 

dr. Felmond menjelaskan bahwa 
ambeien adalah gangguan hemorrhoids, 
yaitu jaringan bantalan pada anus yang 
isinya pembuluh darah dan otot-otot 
polos yang normal ada. Jadi, semua 
orang punya jaringan hemorrhoids 
tersebut.
"Karena beberapa sebab, hemorrhoids 
itu jadi terganggu yang menyebabkan 
kondisinya membesar dan 
penggantungnya jadi longgar. Sehingga 
prolaps atau keluar melalui anus. Itu 
yang menyebabkan munculnya benjolan 
di bagian bawah setelah BAB. 
Pembesaran hemorrhoids itu yang kita 
kenal dengan istilah ambeien atau 
wasir," terang dr. Felmond.

Mengenal Faktor Penyebab Ambeien

Ada banyak faktor yang bisa 
menyebabkan kondisi pembengkakan 
hemorrhoids. dr. Felmond menjelaskan 
yang pertama adalah faktor genetik, 
namun jumlahnya sedikit. 
Faktor kedua adalah masalah diet dan 

Mengenal Terapi HAL-RAR Untuk Pasien Ambeien

Faktor penyakit lain juga bisa menjadi 
penyebab ambeien, seperti mengidap 
tumor usus besar yang menyebabkan 
seseorang kesulitan dalam buang air 
besar.

"Kalau masalah diet itu orang-orang 
yang kurang makan serat, kurang 
minum air putih. Kalau dari gaya hidup 
itu orang-orang yang kurang olahraga, 
obesitas, lalu orang yang kalau BAB 
terlalu lama karena sambil baca koran 
atau main smartphone. Dia straining 
atau mengejan terus, lama-lama juga 
bisa ada gangguan hemorrhoids," 
lanjut dr. Felmond.

Mengalami Gejala Ambeien, Apa 
yang Pertama Kali Harus 
Dilakukan?
Mengulik lebih jauh tentang ambeien, 
dr. Felmond memberikan penjelasan 
tentang beberapa gejala umum 
ambeien yang biasanya dirasakan 
oleh pasien.
“Kalau gejalanya pasien yang sering 
datang ke saya ada benjolan di anus 
saat BAB, teksturnya lunak, kalau 
dilihat biasanya berwarna merah. Ada 
juga yang mengeluh nyeri. Nyeri kalau 
ambeiennya udah keluar, membesar, 
dan terjepit di anus dan menimbulkan 
rasa sakit. 

Jika mengalami gejala ambeien, apa 
yang perlu dilakukan?

gaya hidup.

 Ada beberapa tindakan yang bisa 
dilakukan di rumah menurut dr. 

Ada juga BAB berdarah yang jadi 
gejala ambeien ini, yaitu painless 
bleeding. Jadi buang air besar 
berdarah tanpa rasa sakit,” ungkap dr. 
Felmond menjelaskan.
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Ambeien atau wasir mungkin termasuk 
salah satu penyakit yang sudah nggak 
asing lagi bagi masyarakat. Sayangnya, 
letaknya yang tersembunyi membuat 
sebagian orang masih kurang aware 
dengan gejala yang dialami. Ketika 
kondisinya sudah parah, opsi 
penanganan ambeien dengan prosedur 
operasi menjadi hal yang bikin cemas 
dan was-was.
Seiring dengan dunia kedokteran yang 
lebih modern, kini ternyata ada teknik 
penanganan ambeien dengan metode 
HAL-RAR yang tanpa menggunakan 
pisau bedah dan minim rasa sakit. Hal ini 
dijelaskan lebih lanjut oleh dr. Felmond 
Limanu, Sp.B.SubBDig, Spesialis Bedah 
- Subspesialis Bedah Digestif 

dr. Felmond menjelaskan bahwa 
ambeien adalah gangguan hemorrhoids, 
yaitu jaringan bantalan pada anus yang 
isinya pembuluh darah dan otot-otot 
polos yang normal ada. Jadi, semua 
orang punya jaringan hemorrhoids 
tersebut.
"Karena beberapa sebab, hemorrhoids 
itu jadi terganggu yang menyebabkan 
kondisinya membesar dan 
penggantungnya jadi longgar. Sehingga 
prolaps atau keluar melalui anus. Itu 
yang menyebabkan munculnya benjolan 
di bagian bawah setelah BAB. 
Pembesaran hemorrhoids itu yang kita 
kenal dengan istilah ambeien atau 
wasir," terang dr. Felmond.

Mengenal Faktor Penyebab Ambeien

Ada banyak faktor yang bisa 
menyebabkan kondisi pembengkakan 
hemorrhoids. dr. Felmond menjelaskan 
yang pertama adalah faktor genetik, 
namun jumlahnya sedikit. 
Faktor kedua adalah masalah diet dan 

Mengenal Terapi HAL-RAR Untuk Pasien Ambeien

Faktor penyakit lain juga bisa menjadi 
penyebab ambeien, seperti mengidap 
tumor usus besar yang menyebabkan 
seseorang kesulitan dalam buang air 
besar.

"Kalau masalah diet itu orang-orang 
yang kurang makan serat, kurang 
minum air putih. Kalau dari gaya hidup 
itu orang-orang yang kurang olahraga, 
obesitas, lalu orang yang kalau BAB 
terlalu lama karena sambil baca koran 
atau main smartphone. Dia straining 
atau mengejan terus, lama-lama juga 
bisa ada gangguan hemorrhoids," 
lanjut dr. Felmond.

Mengalami Gejala Ambeien, Apa 
yang Pertama Kali Harus 
Dilakukan?
Mengulik lebih jauh tentang ambeien, 
dr. Felmond memberikan penjelasan 
tentang beberapa gejala umum 
ambeien yang biasanya dirasakan 
oleh pasien.
“Kalau gejalanya pasien yang sering 
datang ke saya ada benjolan di anus 
saat BAB, teksturnya lunak, kalau 
dilihat biasanya berwarna merah. Ada 
juga yang mengeluh nyeri. Nyeri kalau 
ambeiennya udah keluar, membesar, 
dan terjepit di anus dan menimbulkan 
rasa sakit. 

Jika mengalami gejala ambeien, apa 
yang perlu dilakukan?

gaya hidup.

 Ada beberapa tindakan yang bisa 
dilakukan di rumah menurut dr. 

Ada juga BAB berdarah yang jadi 
gejala ambeien ini, yaitu painless 
bleeding. Jadi buang air besar 
berdarah tanpa rasa sakit,” ungkap dr. 
Felmond menjelaskan.
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"Paracetamol atau Ibuprofen boleh 
diminum untuk mengurangi nyeri. Bisa 
juga beli obat antinyeri golongan lain 
yang bisa mengurangi nyeri dan 
bengkak. 

Biarpun gejala yang dialami sudah 
mereda setelah mengonsumsi obat 
pereda nyeri, tapi dr. Felmond 
menyarankan untuk tetap melakukan 
konsultasi ke dokter demi mengetahui 
seberapa jauh kondisi ambeien yang 
dialami.

Jangan Takut untuk Berkonsultasi 
dengan Dokter Spesialis

Menurutnya, ambeien terbagi atas 
beberapa grade yang ditentukan oleh 
tingkat keparahannya. Dalam kondisi 
Grade 1 atau fase awal, pasien sudah 
mengalami kondisi bengkak di area 
anus, tapi belum ada benjolan yang 

Ini untuk sementara. Lalu pasien juga 
bisa melakukan sitz bath, yaitu 
menyiapkan baskom berisi air hangat, 
kemudian pasien jongkok di baskom. 
Dilakukan secara rutin, sehari 2 kali pagi 
dan malam kira-kira durasinya 10-15 
menit. Biasanya itu membantu," dr. 
Felmond memberikan penjelasannya.

Felmond, yaitu dimulai dengan 
mengonsumsi obat pereda nyeri untuk 
mengurangi rasa nyeri akibat 
pembengkakan yang terjadi.

Namun, dr. Felmond menekankan agar 
tidak perlu takut dengan hal tersebut. 
Stigma tersebut perlu diubah, karena jika 
memang tidak perlu operasi, maka dokter 
bedah pun tidak akan menyarankan 
operasi. Kasus hemorrhoids memang 
tergolong kasus bedah, tapi jika masih 
Grade 1-2 pasien bisa melakukan 
pengobatan terlebih dulu.

“Jadi, penanganan ambeien itu harus 
dilihat berdasarkan gradingnya. Kalau 
grade 1-2 itu bisa dicoba dengan obat-
obatan dulu. Lalu grade 3-4 itu biasanya 
sudah disarankan untuk operasi,” 
jelasnya kemudian.
Ia bercerita, banyak pasien yang takut 
memeriksakan diri ke dokter bedah 
karena adanya anggapan pasti akan 
dilakukan operasi. 

Selain itu, seiring berkembangnya dunia 

keluar. Meningkat ke Grade 2 adalah 
kondisi yang sudah bengkak dan sudah 
muncul benjolan. Akan tetapi, benjolan ini 
bisa masuk sendiri setelah buang air 
besar.Pada tahap Grade 3, pasien 
mengalami pembengkakan, benjolan 
sudah keluar, tapi harus didorong agar 
bisa masuk kembali. Grade 4 atau tingkat 
yang paling parah biasanya sudah 
menghitam, nyeri, bahkan benjolan 
sudah tidak bisa masuk lagi sekalipun 
didorong.

pembengkakan yang terjadi secara 
perlahan akan mengecil. Diharapkan 
dalam 2-3 minggu sudah bisa kembali 
normal.

HAL (Hemorrhoid Arterial Ligation) 
adalah pengikatan pembuluh darah 
hemorrhoids. Pada saat pembuluh darah 
yang mengalirkan darah ke hemorrhoids 
ini diikat, 

Selanjutnya adalah fungsi sensasi yang 
membantu untuk merasakan apa yang 
akan keluar saat akan buang air besar, 
apakah itu udara atau cairan seperti 
diare.

kedokteran, sekarang sudah banyak 
teknik operasi minimal invasif yang 
mematahkan anggapan bahwa operasi 
pasti sakit. Salah satunya adalah teknik 
HAL-RAR dalam penanganan ambeien, 
sehingga opsi operasi ambeien nggak 
perlu membuat pasien merasa was-was.
Mengenal Prosedur HAL-RAR 
Prosedur HAL-RAR menjadi sebuah 
inovasi dalam bidang kedokteran yang 
menghadirkan solusi lebih baik atas 
permasalahan ambeien yang dialami. 
Jika dibandingkan dengan operasi biasa, 
prosedur ini minim rasa sakit karena 
tanpa menggunakan pisau bedah sama 
sekali. Selain itu, HAL-RAR juga 
mempertahankan jaringan hemorrhoids 
agar tetap ada.

Mempertahankan hemorrhoids tetap ada 
menjadi inti dari penerapan metode HAL-
RAR mengingat hemorrhoids memiliki 
fungsi penting.

“Jika dibandingkan dengan operasi 
konvensional, dulu itu hemorrhoidsnya 
dipotong lalu dibuang. Risikonya juga 
terasa nyeri karena banyak ujung saraf di 
sekitar anus. Risiko perdarahan besar 
dan juga fungsi hemorrhoids akan hilang. 
Biasanya kalau pasien yang habis 
operasi itu sering keluar cairan dari 
anus," jelasnya.

Sementara itu RAR (Recto Anal Repair) 
secara sederhana dijelaskan oleh dr. 

Nama HAL-RAR itu sendiri sebenarnya 
adalah singkatan dari prosedur yang 
dijalankan. 

Menurut dr. Felmond, hemorrhoids 
berperan sebagai bantalan anus 
sekaligus seal. Ibarat pintu, jika ada seal 
maka akan lebih rapat. 

jadi kita hanya menjahit saja sehingga 
risiko perdarahannya sangat minimal, 
risiko nyerinya juga sangat minimal. 
Jadi pasien yang habis operasi, 
besoknya bisa kembali beraktivitas 
normal seperti biasa. Hal ini jauh lebih 
cepat dari metode konvensional, 
tindakannya pun cepat sekitar 30-45 
menit bisa selesai,” lanjut dr. Felmond.

kita bikin registrasi. Datang ke dokter 
biasanya akan ada wawancara seperti 
keluhan apa, sudah berapa lama, dan 
sebagainya. Kemudian akan diperiksa 
oleh dokter, kita lihat apakah perlu 
pemeriksaan penunjang seperti 
laboratorium, rontgen, dan sebagainya. 
Setelah itu kita diskusikan dengan 
pasien pilihan terbaiknya seperti apa. 
Kalau grade 1-2 kita berikan obat-
obatan dulu sambil dilihat 
perkembangannya. Kalau sudah grade 
3-4 kita sarankan operasi, tentunya 
dengan persetujuan pasien,” jelas dr. 
Felmond.
dr. Felmond mendorong kepada 
masyarakat yang memiliki riwayat 
ambeien agar tidak memandang 
sepele kondisi tersebut. Biarpun bukan 
termasuk penyakit yang berbahaya, 
tapi jika dibiarkan tentu akan membuat 
kondisinya makin parah.
“Sebaiknya kalau ada penyakit apapun 
itu, termasuk ambeien, langsung 
kontrol ke dokter supaya bisa 
mendapatkan penanganan yang tepat, 
obat-obatan yang tepat. Jangan 
ditunggu sampai parah baru berobat. 
Kalau sudah parah kadang jadi sulit 
diobati, risikonya juga akan semakin 
besar,” pungkasnya.

“Keuntungannya, teknik ini tidak 
membuang hemorrhoids, HAL-RAR ini 
tidak pakai pisau sama sekali, 

Felmond sebagai hemorrhoids yang 
keluar dari anus dan penggantungnya 
sudah longgar, akan diikat kembali di 
tempat yang seharusnya. Jadi, HAL-
RAR mengatasi kedua masalah 
tersebut, mulai dari pembesaran dan 
prolaps atau benjolan yang keluar, 
sehingga hemorrhoids bisa kembali 
normal.

“Prosedurnya tentunya bisa langsung 
datang ke EMC, 
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 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

Presiden Rusia Vladimir Putin 
dikabarkan sakit berat yaitu kanker darah 
dan seorang pejabat intelijen FSB 
mengatakan kondisi kanker Putin itu 
berkembang cukup parah sehingga dia 
hanya punya waktu untuk hidup tidak 
lebih dari dua atau tiga tahun lagi. 
Demikian rumor yang beredar 
belakangan ini menyusul pernyataan dari 
seorang oligarki Rusia.
Kondisi Putin yang terlihat gemetaran 
dan lemah di depan publik serta 
ketidakhadirannya dalam pertandingan 
hoki di Sochi tiga pekan lalu semakin 
memperkuat beredarnya rumor itu di 
media sosial.

Pengusaha yang disebut Yuri oleh New 
Lines itu punya hubungan dekat dengan 
Kremlin dan dia tidak tahu dirinya 
sedang direkam. Dalam pembicaraan 11 
menit yang direkam pada Maret itu dia 
menyebut Putin sakit parah karena 
kanker darah.

Pihak Kremlin yang dikontak oleh 
Newsweek berulangkali mengatakan 
Putin dalam kondisi sehat. Namun 
pernyataan dari salah satu orang kaya 
Rusia yang diperoleh majalan New Lines 
membuat rumor ini kian beredar.

Sebuah video yang merekam pertemuan 
Putin dengan Menteri Pertahanan Sergei 
Shoigu juga memperlihatkan Putin 
berpegangan pada meja dan dia tampak 
letih dan tegang. Demikian dilaporkan 
Newsweek pertengahan bulan ini.

Majalah New Lines mengatakan kabar 
valid yang mereka dapatkan itu diperoleh 
dari sumber terverifikasi dan pejabat 
intelijen. Sementara itu sang pengusaha 
yang termasuk dalam 200 orang terkaya 
Rusia itu meyakini Putin sudah 
menghancurkan ekonomi Rusia dan 
Ukraina karena perang saat ini.
Pernyataan si oligarki itu kemudian 
mendapat tanggapan berupa memo 
rahasia yang dikirimkan pada 13 Maret 
kepada manajer cabang FSB Rusia yang 
berisi seruan untuk "jangan percaya 
dengan rumor tentang kondisi presiden," 
kata Christo Grozev, kepala penyelidikan 

Isu Putin Sakit Parah, Tanda Kemenangan AS

Namun, Grozev mengatakan kabar ini 
membuat pejabat FSB meyakini kondisi 
Putin yang sedang mengalamai sakit 
serius.

di situs investigasi Bellingcat kepada 
New Lines.

Bolar liar dari isu panas ini terus 
menggelinding. Awal bulan ini, sebuah 
pesan di Telegram yang diyakini 
dikelola oleh mantan pejabat letnan 
jenderal FSB mengklaim Putin akan 
menjalani operasi kanker.

Media Inggris Sky News dalam 
wawancara dengan kepala intelijen 
Ukraina Mayor Jenderal Kyrylo 
Budanov, mengatakan Putin dalam 
"kondisi yang sangat buruk secara 
psikologi dan fisik dan dia sakit parah."

Sang presiden sementara akan 
menyerahkan kekuasaannya kepada 
pimpinan Dewan Keamanan, Nikolai 
Patrushev. Kabar di Telegram itu ditulis 
oleh seseorang dengan nama samaran 
"Viktor Mikhailovich."
Di sisi lain, media investigasi RUsia 
The Project mengatakan Putin dalam 
beberapa tahun terakhir ini sudah 
diperiksa oleh onkologis Evgeny 
Selivanov sebanyak 35 kali.

“Orang-orangnya Putin melakukan ini 
untuk alasan internal. Buat mengetahui 
siapa saja orang dekat Putin yang 
sedang merencanakan sesuatu," cuit 
Lautman dalam serial podcast Kremlin 

Meski demikian kabar sebenarnya 
tentang kondisi Putin mungkin tidak 
akan pernah diketahui. Seperti yang 
sebelumnya dilaporkan leh Newsweek, 
Olga Lautman, peneliti senior di Pusat 
Analisis Kebijakan Eropa mengatakan 
awal bulan ini, "kabar tentang sakitnya 
Putin ini lebih hanya sekadar sandiwara 
dan pengalihan”
Menanggapi kabar rumor belakangan 
ini, dia mencuit "terlalu banyak omong 
kosong yang berasal dari agen intelijen 
Rusia. Saya sudah mendengar Putin 
sekarat sejak sekitar 2005."

Benarkah Putin sakit kanker?

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
menegaskan paham atau ajaran 
radikalisme harus dilawan dengan 
melakukan radikalisasi Pancasila. 
Namun sayangnya, radikalisasi 
Pancasila jarang dilakukan sehingga 
ajaran atau ideologi bertentangan 
Pancasila terus bergerak masuk ke 
Indonesia.Hal tersebut disampaikan 
Ganjar Pranowo dalam acara webinar 
Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 
2022 sekaligus memperingati HUT ke-5 
Dokter Bhinneka Tunggal Ika secara 
daring, Rabu (1/6/2022).“Hari ini, 
ideologi-ideologi yang lain sedang 
bergerak. Hari ini, mereka betul-betul 
berjalan di bawah karpet yang tidak 
kelihatan dengan baju yang berganti-
ganti,” kata Ganjar Pranowo.
Permasalahannya, lanjut Ganjar, 
seringkali hanya diksi yang digunakan 
untuk melawan ideologi atau paham 
radikalisme. Namun di sisi lain, 
radikalisasi Pancasila dalam kehidupan 
berbangsa, bernegara dan 
bermasyarakat jarang dilakukan.

Tidak hanya itu, untuk membumikan 
Pancasila, Ganjar mengajak semua 
pemda dan tokoh publik untuk 
memberikan istilah yang mudah 
dipahami masyarakat diiringi dengan 

“Problemnya, kemudian, seringkali diksi 
yang dipakai bagaimana kita melawan 
radikalisme. Tapi disisi lain, radikalisasi 
Pancasila jarang kita lakukan. Maka 
seolah-olah kita merasa diam, merasa 
semuanya baik-baik saja. Menurut saya 
tidak,” tegas Ganjar Pranowo.
Untuk melakukan radikalisasi Pancasila, 
Ganjar mengatakan pihaknya sedang 
menyelenggarakan Bulan Pancasila 
sekaligus Bulan Bung Karno selama 
satu bulan penuh. Kegiatan dibagi dua. 
Untuk Bulan Pancasila digelar oleh 
pemerintah sedangkan Bulan Bung 
Karno diramaikan oleh masyarakat di 
lingkungannya.“Intinya satu saja, 
bagaimana kita membumikan 
Pancasila, seperti yang diamanatkan 
oleh Presiden,” ujar Ganjar Pranowo.

perilaku yang bisa ditiru, diteladani dan 
dicontoh oleh masyarakat.
“Kalau ada hoaks, apakah kita akan 
membiarkan? Tentu tidak. Apakah 
kemudian ada gerakan untuk melemahkan 
Pancasila dengan ideologi lain melalui 
aparatur dan sekolah, didiamkan? Tentu 
tidak,” ungkap Ganjar Pranowo.
Ia sebagai orang yang diberikan amanah 
oleh masyarakat tentu harus mengambil 
tindakan terhadap gerakan yang 
melemahkan Pancasila. Contoh, bila ada 
banyak sekolah yang mengibarkan 
bendera hitam, bukan bendera merah 
putih, maka ia akan melakukan tindakan 
tegas dengan mengganti kepala 
sekolahnya dan melakukan tracing pelaku 
yang melakukan hal tersebut.

“Contoh perilaku buruk tiap hari di depan 
kita, di layar kita, di media sosial, tanpa 
kita pernah mengcounternya. Atau, 
barangkali imajinasi yang diimpikan para 
pendiri bangsa, oleh Bung Karno ketika 
menggali Pancasila, tidak pernah ada 
visualnya,” papar Ganjar Pranowo.

Selain itu, pemerintah, pemimpin atau 
tokoh publik harus mampu memberikan 
contoh kepada anak-anak muda. Ketika 
anak muda dituntut untuk cinta produk 
Indonesia dan harus membawa nilai-nilai 
Pancasila, tetapi tidak ada contoh yang 
pernah diberikan. Bahkan contoh korupsi 
masih terus berjalan dan banyak para 
pemimpin yang tidak mengungkit hal itu.

“Kita memberikan contoh dengan 
mengambil alih titik-titik yang menjadi 
permasalahan,” tutur Ganjar Pranowo.

Oleh karena itu, lanjutnya, sudah menjadi 
tantangan bagi pemerintah untuk 
memberikan visual nilai Pancasila kepada 
anak-anak muda, seperti bagaimana sikap 
gotong royong, berbagi, dan tolong 
menolong.“Tantangan ini lah yang harus 
kita mainkan dengan konkret dalam diksi-
diksi yang lebih mudah masuk kepada 
anak muda, memberikan ruang kreatif 
kepada anak muda agar bisa mencintai 
bangsa dan negara dengan kulturnya 
sehingga mereka bisa membangun 
peradaban Indonesia yang lebih baik,” 
jelas Ganjar Pranowo.

Lawan Radikalisme Dengan Radikalisasi Pancasila
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Presiden Rusia Vladimir Putin 
dikabarkan sakit berat yaitu kanker darah 
dan seorang pejabat intelijen FSB 
mengatakan kondisi kanker Putin itu 
berkembang cukup parah sehingga dia 
hanya punya waktu untuk hidup tidak 
lebih dari dua atau tiga tahun lagi. 
Demikian rumor yang beredar 
belakangan ini menyusul pernyataan dari 
seorang oligarki Rusia.
Kondisi Putin yang terlihat gemetaran 
dan lemah di depan publik serta 
ketidakhadirannya dalam pertandingan 
hoki di Sochi tiga pekan lalu semakin 
memperkuat beredarnya rumor itu di 
media sosial.

Pengusaha yang disebut Yuri oleh New 
Lines itu punya hubungan dekat dengan 
Kremlin dan dia tidak tahu dirinya 
sedang direkam. Dalam pembicaraan 11 
menit yang direkam pada Maret itu dia 
menyebut Putin sakit parah karena 
kanker darah.

Pihak Kremlin yang dikontak oleh 
Newsweek berulangkali mengatakan 
Putin dalam kondisi sehat. Namun 
pernyataan dari salah satu orang kaya 
Rusia yang diperoleh majalan New Lines 
membuat rumor ini kian beredar.

Sebuah video yang merekam pertemuan 
Putin dengan Menteri Pertahanan Sergei 
Shoigu juga memperlihatkan Putin 
berpegangan pada meja dan dia tampak 
letih dan tegang. Demikian dilaporkan 
Newsweek pertengahan bulan ini.

Majalah New Lines mengatakan kabar 
valid yang mereka dapatkan itu diperoleh 
dari sumber terverifikasi dan pejabat 
intelijen. Sementara itu sang pengusaha 
yang termasuk dalam 200 orang terkaya 
Rusia itu meyakini Putin sudah 
menghancurkan ekonomi Rusia dan 
Ukraina karena perang saat ini.
Pernyataan si oligarki itu kemudian 
mendapat tanggapan berupa memo 
rahasia yang dikirimkan pada 13 Maret 
kepada manajer cabang FSB Rusia yang 
berisi seruan untuk "jangan percaya 
dengan rumor tentang kondisi presiden," 
kata Christo Grozev, kepala penyelidikan 

Isu Putin Sakit Parah, Tanda Kemenangan AS

Namun, Grozev mengatakan kabar ini 
membuat pejabat FSB meyakini kondisi 
Putin yang sedang mengalamai sakit 
serius.

di situs investigasi Bellingcat kepada 
New Lines.

Bolar liar dari isu panas ini terus 
menggelinding. Awal bulan ini, sebuah 
pesan di Telegram yang diyakini 
dikelola oleh mantan pejabat letnan 
jenderal FSB mengklaim Putin akan 
menjalani operasi kanker.

Media Inggris Sky News dalam 
wawancara dengan kepala intelijen 
Ukraina Mayor Jenderal Kyrylo 
Budanov, mengatakan Putin dalam 
"kondisi yang sangat buruk secara 
psikologi dan fisik dan dia sakit parah."

Sang presiden sementara akan 
menyerahkan kekuasaannya kepada 
pimpinan Dewan Keamanan, Nikolai 
Patrushev. Kabar di Telegram itu ditulis 
oleh seseorang dengan nama samaran 
"Viktor Mikhailovich."
Di sisi lain, media investigasi RUsia 
The Project mengatakan Putin dalam 
beberapa tahun terakhir ini sudah 
diperiksa oleh onkologis Evgeny 
Selivanov sebanyak 35 kali.

“Orang-orangnya Putin melakukan ini 
untuk alasan internal. Buat mengetahui 
siapa saja orang dekat Putin yang 
sedang merencanakan sesuatu," cuit 
Lautman dalam serial podcast Kremlin 

Meski demikian kabar sebenarnya 
tentang kondisi Putin mungkin tidak 
akan pernah diketahui. Seperti yang 
sebelumnya dilaporkan leh Newsweek, 
Olga Lautman, peneliti senior di Pusat 
Analisis Kebijakan Eropa mengatakan 
awal bulan ini, "kabar tentang sakitnya 
Putin ini lebih hanya sekadar sandiwara 
dan pengalihan”
Menanggapi kabar rumor belakangan 
ini, dia mencuit "terlalu banyak omong 
kosong yang berasal dari agen intelijen 
Rusia. Saya sudah mendengar Putin 
sekarat sejak sekitar 2005."

Benarkah Putin sakit kanker?

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
menegaskan paham atau ajaran 
radikalisme harus dilawan dengan 
melakukan radikalisasi Pancasila. 
Namun sayangnya, radikalisasi 
Pancasila jarang dilakukan sehingga 
ajaran atau ideologi bertentangan 
Pancasila terus bergerak masuk ke 
Indonesia.Hal tersebut disampaikan 
Ganjar Pranowo dalam acara webinar 
Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 
2022 sekaligus memperingati HUT ke-5 
Dokter Bhinneka Tunggal Ika secara 
daring, Rabu (1/6/2022).“Hari ini, 
ideologi-ideologi yang lain sedang 
bergerak. Hari ini, mereka betul-betul 
berjalan di bawah karpet yang tidak 
kelihatan dengan baju yang berganti-
ganti,” kata Ganjar Pranowo.
Permasalahannya, lanjut Ganjar, 
seringkali hanya diksi yang digunakan 
untuk melawan ideologi atau paham 
radikalisme. Namun di sisi lain, 
radikalisasi Pancasila dalam kehidupan 
berbangsa, bernegara dan 
bermasyarakat jarang dilakukan.

Tidak hanya itu, untuk membumikan 
Pancasila, Ganjar mengajak semua 
pemda dan tokoh publik untuk 
memberikan istilah yang mudah 
dipahami masyarakat diiringi dengan 

“Problemnya, kemudian, seringkali diksi 
yang dipakai bagaimana kita melawan 
radikalisme. Tapi disisi lain, radikalisasi 
Pancasila jarang kita lakukan. Maka 
seolah-olah kita merasa diam, merasa 
semuanya baik-baik saja. Menurut saya 
tidak,” tegas Ganjar Pranowo.
Untuk melakukan radikalisasi Pancasila, 
Ganjar mengatakan pihaknya sedang 
menyelenggarakan Bulan Pancasila 
sekaligus Bulan Bung Karno selama 
satu bulan penuh. Kegiatan dibagi dua. 
Untuk Bulan Pancasila digelar oleh 
pemerintah sedangkan Bulan Bung 
Karno diramaikan oleh masyarakat di 
lingkungannya.“Intinya satu saja, 
bagaimana kita membumikan 
Pancasila, seperti yang diamanatkan 
oleh Presiden,” ujar Ganjar Pranowo.

perilaku yang bisa ditiru, diteladani dan 
dicontoh oleh masyarakat.
“Kalau ada hoaks, apakah kita akan 
membiarkan? Tentu tidak. Apakah 
kemudian ada gerakan untuk melemahkan 
Pancasila dengan ideologi lain melalui 
aparatur dan sekolah, didiamkan? Tentu 
tidak,” ungkap Ganjar Pranowo.
Ia sebagai orang yang diberikan amanah 
oleh masyarakat tentu harus mengambil 
tindakan terhadap gerakan yang 
melemahkan Pancasila. Contoh, bila ada 
banyak sekolah yang mengibarkan 
bendera hitam, bukan bendera merah 
putih, maka ia akan melakukan tindakan 
tegas dengan mengganti kepala 
sekolahnya dan melakukan tracing pelaku 
yang melakukan hal tersebut.

“Contoh perilaku buruk tiap hari di depan 
kita, di layar kita, di media sosial, tanpa 
kita pernah mengcounternya. Atau, 
barangkali imajinasi yang diimpikan para 
pendiri bangsa, oleh Bung Karno ketika 
menggali Pancasila, tidak pernah ada 
visualnya,” papar Ganjar Pranowo.

Selain itu, pemerintah, pemimpin atau 
tokoh publik harus mampu memberikan 
contoh kepada anak-anak muda. Ketika 
anak muda dituntut untuk cinta produk 
Indonesia dan harus membawa nilai-nilai 
Pancasila, tetapi tidak ada contoh yang 
pernah diberikan. Bahkan contoh korupsi 
masih terus berjalan dan banyak para 
pemimpin yang tidak mengungkit hal itu.

“Kita memberikan contoh dengan 
mengambil alih titik-titik yang menjadi 
permasalahan,” tutur Ganjar Pranowo.

Oleh karena itu, lanjutnya, sudah menjadi 
tantangan bagi pemerintah untuk 
memberikan visual nilai Pancasila kepada 
anak-anak muda, seperti bagaimana sikap 
gotong royong, berbagi, dan tolong 
menolong.“Tantangan ini lah yang harus 
kita mainkan dengan konkret dalam diksi-
diksi yang lebih mudah masuk kepada 
anak muda, memberikan ruang kreatif 
kepada anak muda agar bisa mencintai 
bangsa dan negara dengan kulturnya 
sehingga mereka bisa membangun 
peradaban Indonesia yang lebih baik,” 
jelas Ganjar Pranowo.

Lawan Radikalisme Dengan Radikalisasi Pancasila
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File, "mereka juga mungkin sedang 
membuat rencana untuk menempatkan 
muka baru di Kremlin."

Kondisi kesehatan dan kehidupan 
pribadi Putin adalah hal tabu untuk 
dibahas di Rusia dan hampir tidak 
pernah jadi perbincangan publik.

Tak urung 
romor soal 
kondisi 
Putin ini 
juga 
menuai 
tanggapan 
dari 
Menteri 
Luar 
Negeri 
Sergei 
Lavrov 
kemarin. 
Dia 
membanta
h Putin 
dalam 
kondisi sakit atau sedang mengalami 
sakit tertentu.

Menjawab pertanyaan dari stasiun 

“Biarlah nurani mereka yang 
menyebarkan kabar ini yang 
menjawabnya." 

Lavrov 
mengatakan 
Putin yang 
akan berusia 
70 tahun pada 
Oktober nanti 
muncul di 
depan publik 
"setiap hari".
"Anda bisa 
melihatnya di 
televisi, 
membaca atau 
mendengarkan 
pernyataannya

," ujar Lavrov dalam komentar yang dirilis 
Kementerian Luar Negeri Rusia, seperti 
dilansir laman the Times of Israel, Senin 
(30/5).

televisi Prancis TF1, Lavrov 
mengatakan, "Menurut saya tidak 
mungkin orang waras melihat ada tanda-

tanda sakit 
atau penyakit 
pada Putin."

Ilham Arief Sirajuddin (IAS) telah 
meninggalkan partai Demokrat. Hasil 
Musyawarah Daerah (Musda) DPD 
Sulawesi Selatan Demokrat membuatnya 
kecewa.Sudah terlanjur sakit hati, IAS 
merasa partai yang dipimpin Agus 
Harimurti Yudhoyono itu tak 
menginginkannya lagi. Penyebabnya, IAS 
merasa janggal dengan pemilihan ketua 
DPD Sulsel. Padahal dia memiliki suara 
16 DPC saat Musda Sulsel.Namun, 
pengurus pusat partai memilih 
Ni'matullah sebagai Ketua DPD 
Demokrat Sulsel yang hanya mendapat 
dukungan 8 DPC. Musda Sulsel itu 
digelar pada Desember 2021 lalu.
Kini, IAS hengkang dari Demokrat dan 
kembali resmi bergabung di partai Golkar. 
Pengukuhan IAS ke rumah lamanya itu 
digelar di Hotel Four Points by Sheraton, 
Makassar, Sulsel pada Minggu (29/5). 
Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar 
Lakumani berkomentar soal perpindahan 
IAS ke rumah lamanya, partai Golkar. Ia 
menghargai pilihan IAS, meskipun 
terkejut memilih keluar dari Demokrat.
"Merespon berpindah partainya Pak IAS 
dari Partai Demokrat ke Partai Golkar 
tentunya kami hormati. Meskipun kami 
terkejut dan menyayangkan namun ini 
adalah konsekuensi logis dari dinamika 
politik pasca Musda. Demokrat berharap 
semua kader yang menjadi kontestan 
Musda bisa menerima tahapan hasil yang 
telah ditetapkan DPP Partai Demokrat 
sebagai satu kesatuan sebagaimana 
diatur pada AD/ART dan Peraturan 
Organisasi tentang Musda dan Muscab. 
Namun jika IAS punya pertimbangan lain 
dalam merespon ini, Demokrat 
menghormati.Dia mengungkapkan, tak 
semua keputusan bisa diterima semua 
pihak dengan lapang dada. Hal Itu lazim 
terjadi pada semua organisasi, apalagi di 
partai politik. Namun, ia memastikan apa 
yang telah menjadi keputusan DPP Partai 
Demokrat telah melalui pertimbangan 
matang dan mendalam."Partai Demokrat 
sebenarnya telah mempersiapkan Pak 
IAS sebagai Calon Kepala Daerah di 

IAS Hngkang Dari Demokrat

Sulawesi Selatan pada Pilkada 
mendatang, namun tentunya apa yang 
telah menjadi keputusan Pak IAS kita 
hormati," ucapnya.Terlepas dari itu, 
Demokrat mengucapkan terimakasih 
yang sebesar-besarnya atas kiprah 
dan kontribusi nyata IAS. Atas 
perjuangannya, untuk pencapaian 
pada Partai Demokrat di Sulawesi 
Selatan selama ini."Kami juga 
mendoakan semoga beliau sukses 
ditempatnya yang baru," tutup 
Kamhar.Sementara, Wakil Ketua 
Umum Partai Golkar Ahmad Doli 
Kurnia mengatakan, bahwa ia sudah 
mengenal IAS sejak lama. IAS 
merupakan kader Golkar asli, meski 
kala itu ia sempat hengkang karena 
dinamika politik yang terjadi."Saya 
udah mengenal IAS sejak lama. 
Karena Pak IAS itu kan memang kader 
Golkar asli. Pernah jadi ketua DPD 
Golkar Sulsel. Cuma karena dinamika 
politik saat itu 
berbeda.Perkembangannya tidak 
sesuai engan apa yang menjadi 
prinsipnya pak IAS. Kemudian beliau 
pindah," ungkapnya.Soal 
permasalahan IAS dengan Demokrat, 
Doli enggan masuk lebih dalam. Dia 
hanya mengapresiasi IAS kini kembali 
ke beringin dan bisa menambah 
kekuatan partainya.“Saya nggak tahu 
apa yang terjadi berikutnya di tempat 
yang lain. Tapi bagi kami siapapun, 
apalagi dia pernah jadi kader Golkar, 
ingin kembali dan memperkuat Golkar 
ya kami menerima dengan terbuka. 
Dan itu bagus saja untuk menambah 
kekuatan konsolidasi kami," 
tuturnya.Doli berharap, loyalis AIS dan 
siapapun itu bisa ikut bergabung ke 
Golkar. Partai beringin senang bila 
konsolidasi semakin kuat."Kita 
berharap itu tadi, sebanyak mungkin 
siapa saja apalagi dia memang dulu 
pernah jadi kader Golkar ingin kembali 
membangun kemudian melakukan 
konsolidasi Golkar, kami senang," 
tandas Doli.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN
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merasa partai yang dipimpin Agus 
Harimurti Yudhoyono itu tak 
menginginkannya lagi. Penyebabnya, IAS 
merasa janggal dengan pemilihan ketua 
DPD Sulsel. Padahal dia memiliki suara 
16 DPC saat Musda Sulsel.Namun, 
pengurus pusat partai memilih 
Ni'matullah sebagai Ketua DPD 
Demokrat Sulsel yang hanya mendapat 
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Musda bisa menerima tahapan hasil yang 
telah ditetapkan DPP Partai Demokrat 
sebagai satu kesatuan sebagaimana 
diatur pada AD/ART dan Peraturan 
Organisasi tentang Musda dan Muscab. 
Namun jika IAS punya pertimbangan lain 
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menghormati.Dia mengungkapkan, tak 
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terjadi pada semua organisasi, apalagi di 
partai politik. Namun, ia memastikan apa 
yang telah menjadi keputusan DPP Partai 
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matang dan mendalam."Partai Demokrat 
sebenarnya telah mempersiapkan Pak 
IAS sebagai Calon Kepala Daerah di 

IAS Hngkang Dari Demokrat

Sulawesi Selatan pada Pilkada 
mendatang, namun tentunya apa yang 
telah menjadi keputusan Pak IAS kita 
hormati," ucapnya.Terlepas dari itu, 
Demokrat mengucapkan terimakasih 
yang sebesar-besarnya atas kiprah 
dan kontribusi nyata IAS. Atas 
perjuangannya, untuk pencapaian 
pada Partai Demokrat di Sulawesi 
Selatan selama ini."Kami juga 
mendoakan semoga beliau sukses 
ditempatnya yang baru," tutup 
Kamhar.Sementara, Wakil Ketua 
Umum Partai Golkar Ahmad Doli 
Kurnia mengatakan, bahwa ia sudah 
mengenal IAS sejak lama. IAS 
merupakan kader Golkar asli, meski 
kala itu ia sempat hengkang karena 
dinamika politik yang terjadi."Saya 
udah mengenal IAS sejak lama. 
Karena Pak IAS itu kan memang kader 
Golkar asli. Pernah jadi ketua DPD 
Golkar Sulsel. Cuma karena dinamika 
politik saat itu 
berbeda.Perkembangannya tidak 
sesuai engan apa yang menjadi 
prinsipnya pak IAS. Kemudian beliau 
pindah," ungkapnya.Soal 
permasalahan IAS dengan Demokrat, 
Doli enggan masuk lebih dalam. Dia 
hanya mengapresiasi IAS kini kembali 
ke beringin dan bisa menambah 
kekuatan partainya.“Saya nggak tahu 
apa yang terjadi berikutnya di tempat 
yang lain. Tapi bagi kami siapapun, 
apalagi dia pernah jadi kader Golkar, 
ingin kembali dan memperkuat Golkar 
ya kami menerima dengan terbuka. 
Dan itu bagus saja untuk menambah 
kekuatan konsolidasi kami," 
tuturnya.Doli berharap, loyalis AIS dan 
siapapun itu bisa ikut bergabung ke 
Golkar. Partai beringin senang bila 
konsolidasi semakin kuat."Kita 
berharap itu tadi, sebanyak mungkin 
siapa saja apalagi dia memang dulu 
pernah jadi kader Golkar ingin kembali 
membangun kemudian melakukan 
konsolidasi Golkar, kami senang," 
tandas Doli.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057
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Siapa NRA? 
Kelompok ini didirikan pada 1871 oleh 
dua veteran Perang Saudara AS. NRA 
ditujukan sebagai kelompok pemerhati 
senjata yang "mempromosikan dan 
mendorong aktivitas menembak secara 
ilmiah". NRA mulai melakukan lobi 
politik pada 1934. Ketika itu pimpinan 
NRA mengirim surat kepada anggota 
mereka berisi informasi tentang draf 
regulasi senjata api yang sedang 
dibahas. Asosiasi tersebut mendukung 
dua upaya kontrol dan pengawasan 
senjata, yaitu UU Senjata Api Nasional 
1934 dan UU Pengendalian Senjata 
1968. NRA menjadi lebih aktif secara 
politik pada dekade 1970-an. Pada 
1975, NRA mulai mencoba 
mempengaruhi kebijakan secara 
langsung melalui badan lobi yang 
mereka bentuk, yaitu Institute for 
Legislative Action. Dua tahun 
setelahnya, badan ini membentuk 
Komite Aksi Politik untuk menyalurkan 
dana kepada legislator. NRA sekarang 
adalah salah satu kelompok lobi dengan 
kepentingan khusus yang paling kuat di 
AS. Mereka memiliki anggaran yang 
cukup besar untuk mempengaruhi 
anggota Kongres dalam pengambilan 
kebijakan terkait senjata. Asosiasi ini 
dijalankan oleh Wayne LaPierre, yang 
menjabat wakil presiden eksekutif di 
organisasi tersebut. Kejaksaan New 

Setelah penembakan massal di SD 
Texas yang menewaskan 19 anak-anak 
dan dua orang dewasa, Presiden 
Amerika Serikat (AS), Joe Biden, 
bertanya, "Kapan kita akan melawan 
hak individu memiliki senjata api?" Tapi 
Asosiasi Pemilik Senjata AS (National 
Rifle Association - NRA), organisasi 
pemilik senjata terbesar di AS, terus 
melobi melawan undang-undang kontrol 
senjata. Senator Repablikan Texas Ted 
Cruz, yang juga menjadi anggota papan 
atas NRA, baru-baru ini menolak 
pengendalian senjata di AS sebagai 
cara untuk menghentikan penembakan 
di sekolah. 

Siapa NRA, Mengapa Mereka Begitu Kuat?

York dan Washington DC saat ini 
sedang berupaya secara hukum untuk 
membubarkan NRA. Mereka menuduh 
bahwa kepemimpinan senior NRA 
menyalahgunakan dana amal untuk 
pengeluaran pribadi. NRA menyebut 
gugatan kejaksaan itu "serangan tak 
berdasar dan terencana". Lihat Foto 
Berapa besar anggaran NRA?
Pada 2020, NRA menghabiskan 
anggaran sekitar 250 juta dollar AS 
atau Rp 3,6 triliun per tahun. Nominal 
itu jauh lebih banyak daripada 
gabungan anggaran semua kelompok 
advokasi pengendalian senjata di AS. 
Namun NRA memiliki keanggotaan 
yang jauh lebih besar daripada 
kelompok-kelompok itu. Mereka 
menggunakan dana itu, antara lain 
untuk membangun dan mengelola 
fasilitas menembak serta program 
pendidikan. Dalam hal lobi, NRA 
secara resmi menghabiskan sekitar 3 
juta dollar AS (Rp 43 miliar) per tahun, 
untuk mempengaruhi kebijakan terkait 
hak kepemilikan senjata api di AS. 
Jumlah anggaran tercatat mereka 
habiskan untuk melobi legislator pada 
2014 adalah 3,3 juta dollar AS (Rp 48 
miliar). Angka itu hanya pengeluaran 
yang tercatat untuk para pembuat 
undang-undang. Anggaran yang cukup 
besar mereka habiskan melalui Political 
Action Committee dan kontribusi 
independen, oleh karenanya jumlah 
pastinya sulit dilacak. Sejumlah peneliti 
menyebut NRA juga memiliki pengaruh 
tidak langsung yang cukup besar 
melalui anggotanya yang terlibat 
secara politik. Banyak dari anggota 
NRA ini akan mengambil suara pada 
pengambilan keputusan terkait 
masalah pengendalian senjata api. 
NRA secara terbuka menilai anggota 
Kongres AS dengan nilai A hingga F, 
berdasarkan sikap sang legislator 
terhadap hak kepemilikan senjata api di 
AS. Pemeringkatan tersebut dapat 
memiliki efek serius pada jumlah jajak 
pendapat dan bahkan bisa membuat 

3. Sulawesi Selatan

melalui pertimbangan DPP, dia 
diputuskan ketua umum sebagai ketua 
DPD NTT.Simpatisan juga membakar 
ratusan atribut partai seperti, bendera 
dan kaos. 

Hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPD 
Sulawesi Selatan Demokrat juga 
menimbulkan polemik. 

4. Jawa Timur

IAS telah meninggalkan partai Demokrat. 
Dia sudah terlanjur sakit hati dan merasa 
partai yang dipimpin Agus Harimurti 
Yudhoyono itu tak menginginkannya lagi.

Menantu Pakde Karwo itu tidak terpilih. 
Melalui proses fit and proper tersebut, 
Emil yang dipilih oleh DPP Demokrat 
sebagai ketua DPD Demokrat Jatim.

Persaingan Musda Demokrat Jatim 
melibatkan Emil Elestianto Dardak dan 
menantu politikus Senior Demokrat 
Pakde Karwo, 
Bayu Airlangga.Musda berakhir kisruh 
menyusul AHY memilih Emil Dardak 
menjadi Ketua Demokrat Jatim. Padahal, 
Bayu mengantongi lebih banyak suara 
dibandingkan Emil Dardak. Bayu 
Airlangga meraih dukungan 25 DPC, dan 
Emil Dardak meraih 13 DPC.

Padahal dia memiliki suara 16 DPC saat 
Musda Sulsel.Namun, pengurus pusat 
partai memilih Ni'matullah sebagai Ketua 
DPD Demokrat Sulsel yang hanya 
mendapat dukungan 8 DPC. Musda 
Sulsel itu digelar pada Desember 2021 
lalu.

Keputusan Ketua Umum Demokrat Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) ini mendapat 
perlawanan dari DPC pemilik suara yang 
mendukung Bayu Airlangga. Mereka 
menyebut DPP yang dipimpin oleh AHY 
tidak demokratis.

Bahkan sejumlah orang keluar dari kantor 
DPD, lalu ikut membuang jas mereka ke 
dalam tumpukan atribut yang telah 
terbakar.

Pasalnya, kandidat Ketua DPD Demokrat 
Sulsel Ilham Arief Sirajuddin (IAS) 
merasa janggal dengan pemilihan ketua 
DPD Sulsel. 

Musda DPD Partai Demokrat NTT juga 
sempat ricuh hingga muncul aksi 
pembakaran atribut partai. 

Sejumlah Musyawarah Daerah (Musda) 
Partai Demokrat berakhir gaduh terkait 
pemilihan Ketua DPD. Hampir 
keseluruhan Musda Demokrat memiliki 
kesamaan masalah. 

Hasil uji kelayakan dan kepatutan itu 
memutuskan kandidat lain yang tidak 
memiliki mayoritas suara terpilih jadi 
ketua DPD. Hal ini dianggap bahwa 
DPP tidak demokratis.
1. Riau
Musda DPD Partai Demokrat Riau 
berakhir kisruh. Penyebabnya, karena 
pengurus lama merasa kecewa imbas 
DPP yang secara tiba-tiba menggelar 
musda pengurus baru pada 2021. 
Padahal jabatan pengurus lama 
berakhir di Agustus 2022.12 DPC 
Demokrat Riau secara aklamasi 
memilih Agung Nugroho, Wakil Ketua 
DPRD Provinsi Riau sebagai calon 
tunggal Ketua DPD. Agung 
menggantikan Asri Auzar, mantan Wakil 
Ketua DPRD Riau yang sempat maju 
menjadi calon Bupati Rokan Hilir dalam 
Pilkada 2019.

2. NTT

Menurut dia, pelaksanaan Musda murni 
berasal dari aspirasi 12 ketua DPC se-
Provinsi Riau. Bahkan, keputusan 
aklamasi juga bukan didasari 
keputusan sepihak, melainkan hasil 
mufakat serta musyawarah DPC.

Massa yang ricuh memprotes hasil 
Musda Demokrat NTT yang 
menetapkan Leonardus Lelo sebagai 

Yakni sistem pemilihan Ketua DPD 
yang dipilih oleh DPP melalui fit and 
proper test.

Situasi hasil Musda itu pun makin 
memanas hingga terjadi pembakaran 
atribut partai karena dinamika pemilihan 
ketua DPD Demokrat Riau 
tersebut.Ketua DPD Demokrat Riau 
terpilih, Agung Nugroho membantah 
bahwa pelaksanaan Musda digelar atas 
desakan DPP. 

Gaduh Musda Demokrat
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Siapa NRA? 
Kelompok ini didirikan pada 1871 oleh 
dua veteran Perang Saudara AS. NRA 
ditujukan sebagai kelompok pemerhati 
senjata yang "mempromosikan dan 
mendorong aktivitas menembak secara 
ilmiah". NRA mulai melakukan lobi 
politik pada 1934. Ketika itu pimpinan 
NRA mengirim surat kepada anggota 
mereka berisi informasi tentang draf 
regulasi senjata api yang sedang 
dibahas. Asosiasi tersebut mendukung 
dua upaya kontrol dan pengawasan 
senjata, yaitu UU Senjata Api Nasional 
1934 dan UU Pengendalian Senjata 
1968. NRA menjadi lebih aktif secara 
politik pada dekade 1970-an. Pada 
1975, NRA mulai mencoba 
mempengaruhi kebijakan secara 
langsung melalui badan lobi yang 
mereka bentuk, yaitu Institute for 
Legislative Action. Dua tahun 
setelahnya, badan ini membentuk 
Komite Aksi Politik untuk menyalurkan 
dana kepada legislator. NRA sekarang 
adalah salah satu kelompok lobi dengan 
kepentingan khusus yang paling kuat di 
AS. Mereka memiliki anggaran yang 
cukup besar untuk mempengaruhi 
anggota Kongres dalam pengambilan 
kebijakan terkait senjata. Asosiasi ini 
dijalankan oleh Wayne LaPierre, yang 
menjabat wakil presiden eksekutif di 
organisasi tersebut. Kejaksaan New 

Setelah penembakan massal di SD 
Texas yang menewaskan 19 anak-anak 
dan dua orang dewasa, Presiden 
Amerika Serikat (AS), Joe Biden, 
bertanya, "Kapan kita akan melawan 
hak individu memiliki senjata api?" Tapi 
Asosiasi Pemilik Senjata AS (National 
Rifle Association - NRA), organisasi 
pemilik senjata terbesar di AS, terus 
melobi melawan undang-undang kontrol 
senjata. Senator Repablikan Texas Ted 
Cruz, yang juga menjadi anggota papan 
atas NRA, baru-baru ini menolak 
pengendalian senjata di AS sebagai 
cara untuk menghentikan penembakan 
di sekolah. 

Siapa NRA, Mengapa Mereka Begitu Kuat?

York dan Washington DC saat ini 
sedang berupaya secara hukum untuk 
membubarkan NRA. Mereka menuduh 
bahwa kepemimpinan senior NRA 
menyalahgunakan dana amal untuk 
pengeluaran pribadi. NRA menyebut 
gugatan kejaksaan itu "serangan tak 
berdasar dan terencana". Lihat Foto 
Berapa besar anggaran NRA?
Pada 2020, NRA menghabiskan 
anggaran sekitar 250 juta dollar AS 
atau Rp 3,6 triliun per tahun. Nominal 
itu jauh lebih banyak daripada 
gabungan anggaran semua kelompok 
advokasi pengendalian senjata di AS. 
Namun NRA memiliki keanggotaan 
yang jauh lebih besar daripada 
kelompok-kelompok itu. Mereka 
menggunakan dana itu, antara lain 
untuk membangun dan mengelola 
fasilitas menembak serta program 
pendidikan. Dalam hal lobi, NRA 
secara resmi menghabiskan sekitar 3 
juta dollar AS (Rp 43 miliar) per tahun, 
untuk mempengaruhi kebijakan terkait 
hak kepemilikan senjata api di AS. 
Jumlah anggaran tercatat mereka 
habiskan untuk melobi legislator pada 
2014 adalah 3,3 juta dollar AS (Rp 48 
miliar). Angka itu hanya pengeluaran 
yang tercatat untuk para pembuat 
undang-undang. Anggaran yang cukup 
besar mereka habiskan melalui Political 
Action Committee dan kontribusi 
independen, oleh karenanya jumlah 
pastinya sulit dilacak. Sejumlah peneliti 
menyebut NRA juga memiliki pengaruh 
tidak langsung yang cukup besar 
melalui anggotanya yang terlibat 
secara politik. Banyak dari anggota 
NRA ini akan mengambil suara pada 
pengambilan keputusan terkait 
masalah pengendalian senjata api. 
NRA secara terbuka menilai anggota 
Kongres AS dengan nilai A hingga F, 
berdasarkan sikap sang legislator 
terhadap hak kepemilikan senjata api di 
AS. Pemeringkatan tersebut dapat 
memiliki efek serius pada jumlah jajak 
pendapat dan bahkan bisa membuat 

3. Sulawesi Selatan

melalui pertimbangan DPP, dia 
diputuskan ketua umum sebagai ketua 
DPD NTT.Simpatisan juga membakar 
ratusan atribut partai seperti, bendera 
dan kaos. 

Hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPD 
Sulawesi Selatan Demokrat juga 
menimbulkan polemik. 

4. Jawa Timur

IAS telah meninggalkan partai Demokrat. 
Dia sudah terlanjur sakit hati dan merasa 
partai yang dipimpin Agus Harimurti 
Yudhoyono itu tak menginginkannya lagi.

Menantu Pakde Karwo itu tidak terpilih. 
Melalui proses fit and proper tersebut, 
Emil yang dipilih oleh DPP Demokrat 
sebagai ketua DPD Demokrat Jatim.

Persaingan Musda Demokrat Jatim 
melibatkan Emil Elestianto Dardak dan 
menantu politikus Senior Demokrat 
Pakde Karwo, 
Bayu Airlangga.Musda berakhir kisruh 
menyusul AHY memilih Emil Dardak 
menjadi Ketua Demokrat Jatim. Padahal, 
Bayu mengantongi lebih banyak suara 
dibandingkan Emil Dardak. Bayu 
Airlangga meraih dukungan 25 DPC, dan 
Emil Dardak meraih 13 DPC.

Padahal dia memiliki suara 16 DPC saat 
Musda Sulsel.Namun, pengurus pusat 
partai memilih Ni'matullah sebagai Ketua 
DPD Demokrat Sulsel yang hanya 
mendapat dukungan 8 DPC. Musda 
Sulsel itu digelar pada Desember 2021 
lalu.

Keputusan Ketua Umum Demokrat Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) ini mendapat 
perlawanan dari DPC pemilik suara yang 
mendukung Bayu Airlangga. Mereka 
menyebut DPP yang dipimpin oleh AHY 
tidak demokratis.

Bahkan sejumlah orang keluar dari kantor 
DPD, lalu ikut membuang jas mereka ke 
dalam tumpukan atribut yang telah 
terbakar.

Pasalnya, kandidat Ketua DPD Demokrat 
Sulsel Ilham Arief Sirajuddin (IAS) 
merasa janggal dengan pemilihan ketua 
DPD Sulsel. 

Musda DPD Partai Demokrat NTT juga 
sempat ricuh hingga muncul aksi 
pembakaran atribut partai. 

Sejumlah Musyawarah Daerah (Musda) 
Partai Demokrat berakhir gaduh terkait 
pemilihan Ketua DPD. Hampir 
keseluruhan Musda Demokrat memiliki 
kesamaan masalah. 

Hasil uji kelayakan dan kepatutan itu 
memutuskan kandidat lain yang tidak 
memiliki mayoritas suara terpilih jadi 
ketua DPD. Hal ini dianggap bahwa 
DPP tidak demokratis.
1. Riau
Musda DPD Partai Demokrat Riau 
berakhir kisruh. Penyebabnya, karena 
pengurus lama merasa kecewa imbas 
DPP yang secara tiba-tiba menggelar 
musda pengurus baru pada 2021. 
Padahal jabatan pengurus lama 
berakhir di Agustus 2022.12 DPC 
Demokrat Riau secara aklamasi 
memilih Agung Nugroho, Wakil Ketua 
DPRD Provinsi Riau sebagai calon 
tunggal Ketua DPD. Agung 
menggantikan Asri Auzar, mantan Wakil 
Ketua DPRD Riau yang sempat maju 
menjadi calon Bupati Rokan Hilir dalam 
Pilkada 2019.

2. NTT

Menurut dia, pelaksanaan Musda murni 
berasal dari aspirasi 12 ketua DPC se-
Provinsi Riau. Bahkan, keputusan 
aklamasi juga bukan didasari 
keputusan sepihak, melainkan hasil 
mufakat serta musyawarah DPC.

Massa yang ricuh memprotes hasil 
Musda Demokrat NTT yang 
menetapkan Leonardus Lelo sebagai 

Yakni sistem pemilihan Ketua DPD 
yang dipilih oleh DPP melalui fit and 
proper test.

Situasi hasil Musda itu pun makin 
memanas hingga terjadi pembakaran 
atribut partai karena dinamika pemilihan 
ketua DPD Demokrat Riau 
tersebut.Ketua DPD Demokrat Riau 
terpilih, Agung Nugroho membantah 
bahwa pelaksanaan Musda digelar atas 
desakan DPP. 

Gaduh Musda Demokrat
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Estimasi jumlah anggota NRA sangat 
bervariasi selama beberapa dekade 
terakhir. Asosiasi itu mengklaim 
keanggotaan mereka melonjak 
mendekati lima juta orang usai 
penembakan massal di sebuah sekolah 
di Sandy Hook pada 2012. Meski 
begitu, beberapa pengamat 
memperkirakan jumlah anggota NRA 
mencapai tiga juta orang. NRA dituduh 
menggelembungkan jumlah anggota 
mereka. NRA kerap membanggakan 
beberapa anggota terkenal mereka, 
termasuk mendiang mantan Presiden 
AS George HW Bush. Bush Senior 
mengundurkan diri dari NRA pada 1995, 
setelah agen federal menyebut 
pimpinan asosiasi ini, Wayne LaPierre, 
kejam dan brutal. Pernyataan itu keluar 
setelah serangan bom di gedung 
pemerintah di Oklahoma City. Sejumlah 
anggota aktif NRA saat ini juga 
menyandang status figur publik, antara 
lain mantan calon wakil presiden AS 
Sarah Palin serta aktor Tom Selleck dan 

Seberapa besar NRA? 

legislator yang mendukung 
pengendalian senjata kehilangan kursi. 
Setelah Donald Trump menjadi presiden 
AS pada 2016, pengeluaran NRA untuk 
urusan politik turun. Ini terjadi di tengah 
munculnya berbagai kelompok yang 
mengad
vokasi 
pengend
alian 
senjata, 
yang 
menerim
a jutaan 
dolar 
dari 
para 
penenta
ng 
kebijaka
n NRA. 
Ada 
perkirak
an 
bahwa 
kelompok pro-pengendalian senjata 
telah melampaui anggaran NRA untuk 
pertama kalinya pada 2018.

NRA sangat melawan segala bentuk 
kontrol senjata. Mereka berpendapat 
bahwa lebih banyak senjata membuat 
negara lebih aman. Namun klaim itu 
berpedoman pada regulasi dalam 
konstitusi AS yang diinterpretasikan 
secara berbeda. Menurut NRA, konstitusi 
memberi warga AS hak untuk memanggul 
senjata tanpa pengawasan pemerintah. 
NRA menghadapi kritik dari kedua sisi 
spektrum politik setelah penembakan 
Sandy Hook.Ketika itu LaPierre menyebut 
bahwa kurangnya penjaga bersenjata di 
sekolah adalah penyebab tragedi tersebut. 
NRA dengan gigih menentang sebagian 
besar undang-undang lokal, negara 
bagian dan federal yang akan membatasi 
kepemilikan senjata api di AS. Mereka 
bahkan melobi politikus agar senjata yang 
disita oleh polisi dapat dijual kembali. 
Mereka beralasan, menghancurkan 
senjata itu, pada dasarnya menyia-
nyiakan senjata yang sangat bagus. NRA 
juga sangat mendukung undang-undang 
yang memperluas hak senjata, seperti 
regulasi yang memungkinkan pemilik 
senjata membawa senjata di tempat 
umum.

Whoopi Goldberg. Mendiang aktor 
Charlton Heston menjabat sebagai 
Presiden NRA pada 1998 hingga 2003. 
Heston dikenal luas saat memegang 
senapan di atas kepalanya dalam sebuah 

konvensi NRA 
setelah 
penembakan 
massal 
Columbine 
High School 
pada 1999. 
Heston saat itu 
berkata 
kepada 
pendukung 
pengendalian 
senjata bahwa 
dia tidak akan 
merelakan hak 
itu hilang, 
bahkan jika dia 
harus 
kehilangan 
nyawa.

Mengapa NRA kontroversial? 

Terdiri dari 104 orang di kategori PPPK 
Guru Tahap I mengundurkan diri. 
Kemudian, PPPK Guru Tahap II 
sebanyak 280 orang. Serta, PPPK Non 
Guru tercatat sebanyak 58 orang.
Provinsi Jawa Barat mencatatkan jumlah 
pengunduran diri terbanyak untuk PPPK 
Guru Tahap I dan Tahap II. Sementara, 
Provinsi Jawa Timur mencatatkan jumlah 
terbanyak pengunduran diri PPPK Non 
Guru.

Kabar mengenai calon pegawai negeri 
sipil (CPNS) yang mengundurkan diri 
sempat ramai di Indonesia. Badan 
Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 
ada 105 orang CPNS 2021 yang 
mengundurkan diri dari status barunya 
sebagai calon abdi negara per Jumat 20 
Mei 2022.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli 
Kurnia mengatakan, gaji kecil menjadi 
konsekuensi sebagai pegawai negeri sipil 
(PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). 
Pernyatan ini menyikapi mundurnya 
ratusan CPNS di beberapa kementerian.

Gaji dan tunjangan yang tidak sesuai 
dengan ekspektasi dinilai jadi salah satu 
alasan para CPNS mengundurkan diri.

"Itu sudah berlaku umum dan semua 
orang sudah tahu, kalau konsekuensi jadi 
PNS itu gajinya kecil dan ditempatkan di 
mana saja," kata Doli.
Hal ini ternyata tak hanya dilakukan oleh 
CPNS, namun juga Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
Berdasarkan data Badan Kepegawaian 
Negara (BKN), sebanyak 442 orang di 
kategori PPPK telah mengundurkan diri.

Berikut merdeka.com akan merangkum 
sejumlah fakta penting seputar fenomena 
ramai-ramai mundur sebagai CPNS ini.
1. Rugikan Negara
Pengunduran diri CPNS itu disesalkan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) 
Tjahjo Kumolo. Menteri Tjahjo 
mengatakan, pengunduran diri ratusan 
CPNS yang telah lolos seleksi itu 
merugikan negara.
Sebab menurut dia, pemerintah telah 

menghitung jumlah CPNS yang 
diperlukan beserta biayanya, namun 
tidak mendapatkan sumber daya 
manusia (SDM) sesuai harapan.
"Dengan biaya itu, pemerintah 
seharusnya mendapatkan ASN yang 
dibutuhkan. Namun, karena ada yang 
mengundurkan diri, formasinya jadi 
kosong. Biaya yang dikeluarkan besar, 
tapi tidak mendapatkan SDM-nya," kata 
Menteri Tjahjo.

Kepala Biro Hukum, Hubungan 
Masyarakat, dan Kerja Sama BKN 
Satya Pratama mengatakan, pihakya 
mencatat Kementerian Perhubungan 
(Kemenhub) sebagai instansi dengan 
jumlah CPNS yang mengundurkan diri 
paling banyak mencapai 11 orang.

2. Gaji dan Lokasi Kerja jadi Alasan 
Mundur

Pemerintah juga telah mengeluarkan 
anggaran tidak sedikit untuk menggelar 
proses perekrutan CPNS Tahun 2021, 
namun formasi yang harusnya terisi 
menjadi kosong.

"Alasannya bermacam macam, ada 
yang gaji dan tunjangan tidak sesuai 
ekspektasi, lokasi kerja atau 
penempatan kerja yang tidak sesuai 
diinginkan," kata Satya saat berbincang 
dengan merdeka.com di Jakarta.

BKN menyebut bahwa ada beberapa 
alasan CPNS tersebut mengundurkan 
diri setelah dinyatakan lulus. Salah 
satunya yaitu gaji dan tunjangan yang 
tidak sesuai ekspektasi.

Kepala Biro Humas, Hukum dan 
Kerjasama BKN Satya Pratama 
menegaskan, mereka-mereka yang 
mencabut statusnya sebagai CPNS 
akan dijatuhi sanksi.

3. Sanksi CPNS Undur Diri

Menurut Pasal 54 ayat 2 Peraturan 
Menteri PANRB Nomor 27 tahun 2021, 
dijelaskan pelamar yang telah 
dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan 
telah mendapat persetujuan Nomor 
Identitas PNS (NIP) kemudian 
mengundurkan diri, maka akan dikenai 
sanksi.

Fenomena CPNS Ramai - Ramai Mundur
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Estimasi jumlah anggota NRA sangat 
bervariasi selama beberapa dekade 
terakhir. Asosiasi itu mengklaim 
keanggotaan mereka melonjak 
mendekati lima juta orang usai 
penembakan massal di sebuah sekolah 
di Sandy Hook pada 2012. Meski 
begitu, beberapa pengamat 
memperkirakan jumlah anggota NRA 
mencapai tiga juta orang. NRA dituduh 
menggelembungkan jumlah anggota 
mereka. NRA kerap membanggakan 
beberapa anggota terkenal mereka, 
termasuk mendiang mantan Presiden 
AS George HW Bush. Bush Senior 
mengundurkan diri dari NRA pada 1995, 
setelah agen federal menyebut 
pimpinan asosiasi ini, Wayne LaPierre, 
kejam dan brutal. Pernyataan itu keluar 
setelah serangan bom di gedung 
pemerintah di Oklahoma City. Sejumlah 
anggota aktif NRA saat ini juga 
menyandang status figur publik, antara 
lain mantan calon wakil presiden AS 
Sarah Palin serta aktor Tom Selleck dan 

Seberapa besar NRA? 

legislator yang mendukung 
pengendalian senjata kehilangan kursi. 
Setelah Donald Trump menjadi presiden 
AS pada 2016, pengeluaran NRA untuk 
urusan politik turun. Ini terjadi di tengah 
munculnya berbagai kelompok yang 
mengad
vokasi 
pengend
alian 
senjata, 
yang 
menerim
a jutaan 
dolar 
dari 
para 
penenta
ng 
kebijaka
n NRA. 
Ada 
perkirak
an 
bahwa 
kelompok pro-pengendalian senjata 
telah melampaui anggaran NRA untuk 
pertama kalinya pada 2018.

NRA sangat melawan segala bentuk 
kontrol senjata. Mereka berpendapat 
bahwa lebih banyak senjata membuat 
negara lebih aman. Namun klaim itu 
berpedoman pada regulasi dalam 
konstitusi AS yang diinterpretasikan 
secara berbeda. Menurut NRA, konstitusi 
memberi warga AS hak untuk memanggul 
senjata tanpa pengawasan pemerintah. 
NRA menghadapi kritik dari kedua sisi 
spektrum politik setelah penembakan 
Sandy Hook.Ketika itu LaPierre menyebut 
bahwa kurangnya penjaga bersenjata di 
sekolah adalah penyebab tragedi tersebut. 
NRA dengan gigih menentang sebagian 
besar undang-undang lokal, negara 
bagian dan federal yang akan membatasi 
kepemilikan senjata api di AS. Mereka 
bahkan melobi politikus agar senjata yang 
disita oleh polisi dapat dijual kembali. 
Mereka beralasan, menghancurkan 
senjata itu, pada dasarnya menyia-
nyiakan senjata yang sangat bagus. NRA 
juga sangat mendukung undang-undang 
yang memperluas hak senjata, seperti 
regulasi yang memungkinkan pemilik 
senjata membawa senjata di tempat 
umum.

Whoopi Goldberg. Mendiang aktor 
Charlton Heston menjabat sebagai 
Presiden NRA pada 1998 hingga 2003. 
Heston dikenal luas saat memegang 
senapan di atas kepalanya dalam sebuah 

konvensi NRA 
setelah 
penembakan 
massal 
Columbine 
High School 
pada 1999. 
Heston saat itu 
berkata 
kepada 
pendukung 
pengendalian 
senjata bahwa 
dia tidak akan 
merelakan hak 
itu hilang, 
bahkan jika dia 
harus 
kehilangan 
nyawa.

Mengapa NRA kontroversial? 

Terdiri dari 104 orang di kategori PPPK 
Guru Tahap I mengundurkan diri. 
Kemudian, PPPK Guru Tahap II 
sebanyak 280 orang. Serta, PPPK Non 
Guru tercatat sebanyak 58 orang.
Provinsi Jawa Barat mencatatkan jumlah 
pengunduran diri terbanyak untuk PPPK 
Guru Tahap I dan Tahap II. Sementara, 
Provinsi Jawa Timur mencatatkan jumlah 
terbanyak pengunduran diri PPPK Non 
Guru.

Kabar mengenai calon pegawai negeri 
sipil (CPNS) yang mengundurkan diri 
sempat ramai di Indonesia. Badan 
Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 
ada 105 orang CPNS 2021 yang 
mengundurkan diri dari status barunya 
sebagai calon abdi negara per Jumat 20 
Mei 2022.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli 
Kurnia mengatakan, gaji kecil menjadi 
konsekuensi sebagai pegawai negeri sipil 
(PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). 
Pernyatan ini menyikapi mundurnya 
ratusan CPNS di beberapa kementerian.

Gaji dan tunjangan yang tidak sesuai 
dengan ekspektasi dinilai jadi salah satu 
alasan para CPNS mengundurkan diri.

"Itu sudah berlaku umum dan semua 
orang sudah tahu, kalau konsekuensi jadi 
PNS itu gajinya kecil dan ditempatkan di 
mana saja," kata Doli.
Hal ini ternyata tak hanya dilakukan oleh 
CPNS, namun juga Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
Berdasarkan data Badan Kepegawaian 
Negara (BKN), sebanyak 442 orang di 
kategori PPPK telah mengundurkan diri.

Berikut merdeka.com akan merangkum 
sejumlah fakta penting seputar fenomena 
ramai-ramai mundur sebagai CPNS ini.
1. Rugikan Negara
Pengunduran diri CPNS itu disesalkan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) 
Tjahjo Kumolo. Menteri Tjahjo 
mengatakan, pengunduran diri ratusan 
CPNS yang telah lolos seleksi itu 
merugikan negara.
Sebab menurut dia, pemerintah telah 

menghitung jumlah CPNS yang 
diperlukan beserta biayanya, namun 
tidak mendapatkan sumber daya 
manusia (SDM) sesuai harapan.
"Dengan biaya itu, pemerintah 
seharusnya mendapatkan ASN yang 
dibutuhkan. Namun, karena ada yang 
mengundurkan diri, formasinya jadi 
kosong. Biaya yang dikeluarkan besar, 
tapi tidak mendapatkan SDM-nya," kata 
Menteri Tjahjo.

Kepala Biro Hukum, Hubungan 
Masyarakat, dan Kerja Sama BKN 
Satya Pratama mengatakan, pihakya 
mencatat Kementerian Perhubungan 
(Kemenhub) sebagai instansi dengan 
jumlah CPNS yang mengundurkan diri 
paling banyak mencapai 11 orang.

2. Gaji dan Lokasi Kerja jadi Alasan 
Mundur

Pemerintah juga telah mengeluarkan 
anggaran tidak sedikit untuk menggelar 
proses perekrutan CPNS Tahun 2021, 
namun formasi yang harusnya terisi 
menjadi kosong.

"Alasannya bermacam macam, ada 
yang gaji dan tunjangan tidak sesuai 
ekspektasi, lokasi kerja atau 
penempatan kerja yang tidak sesuai 
diinginkan," kata Satya saat berbincang 
dengan merdeka.com di Jakarta.

BKN menyebut bahwa ada beberapa 
alasan CPNS tersebut mengundurkan 
diri setelah dinyatakan lulus. Salah 
satunya yaitu gaji dan tunjangan yang 
tidak sesuai ekspektasi.

Kepala Biro Humas, Hukum dan 
Kerjasama BKN Satya Pratama 
menegaskan, mereka-mereka yang 
mencabut statusnya sebagai CPNS 
akan dijatuhi sanksi.

3. Sanksi CPNS Undur Diri

Menurut Pasal 54 ayat 2 Peraturan 
Menteri PANRB Nomor 27 tahun 2021, 
dijelaskan pelamar yang telah 
dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan 
telah mendapat persetujuan Nomor 
Identitas PNS (NIP) kemudian 
mengundurkan diri, maka akan dikenai 
sanksi.

Fenomena CPNS Ramai - Ramai Mundur
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"Sanksi yang diberikan yakni tidak 
boleh melamar pada penerimaan CPNS 
untuk satu periode berikutnya," ujar 
Satya, Jumat (27/5).

"Bagi pelamar Kementerian Luar Negeri 
yang mengundurkan diri harus 
membayar sanski sebesar Rp50 juta," 
imbuh Satya.

Dijelaskan, tiap instansi mempunyai 
sanksi yang berbeda-beda. Nantinya, 
sanksi tersebut akan dikuatkan dengan 
diterbitkannya aturan resmi.
Contoh, Kementerian Luar Negeri 
(Kemenlu) yang mengeluarkan 
Pengumuman Kementerian Luar Negeri 
Pengumuman/00008/KP/11/2019/24/03 
tentang Seleksi Penerimaan Calon 
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar 
Negeri Tahun Anggaran 2019.

Aturan selanjutnya dari instansi lain, 
yakni Pengumuman Nomor 
01/PANSEL-CPNS/11/2019 tentang 
seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) Kementerian PPN / Bappenas 
tahun Anggaran 2019, poin VII nomor 4.

a. Dinyatakan lulus kemudian 
mengundurkan diri, sebesar Rp25 juta

Denda sebagai penerimaan bukan 
pajak, akan diberlakukan bagi pelamar 
yang:

b. Telah diangkat sebagai CPNS 
kemudian mengundurkan diri, sebesar 
Rp50 juta

Adapun pelamar CPNS Kementerian 
PPN/Bappenas yang mengundurkan 
diri harus membayar sanski sebesar 
Rp35 juta.
Pengenaan sanksi lebih detil 
dikeluarkan Badan Intelijen Negara 
(BIN) melalui Pengumuman Nomor: 
Peng-11/XI/2019 tentang Seleksi 
Penerimaan Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS) Badan Intelijen Negara 
tahun Anggaran 2019.

Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) mengundurkan diri setelah 
dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan 
tahun 2021. Berbagai alasan 

4. Besaran Gaji CPNS

c. Telah diangkat menjadi CPNS dan 
telah mengikuti Diklat Intelijen tingkat 
dasar dan diklat lainnya kemudian 
mengundurkan diri, sebesar Rp100 
juta.

- IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900

- IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
- IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500

- IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700

Selain menerima gaji pokok, PNS juga 
menerima sejumlah tunjangan. Berikut 
daftar tunjangan yang diterima PNS di luar 
gaji pokok:

Tunjangan kinerja (tukin) jadi yang paling 
besar diterima PNS. Besarannya berbeda-

Tunjangan PNS

1. Tunjangan Kinerja

- IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 15 tahun 2019, gaji pokok untuk 
golongan PNS terendah yakni 
Rp1.560.800 dan tertinggi Rp5.901.200.

dilontarkan calon abdi negara tersebut, 
salah satunya gaji dan tunjangan yang 
tidak sesuai ekspektasi.
Lalu, berapa sebenarnya gaji PNS?

Namun, saat CPNS belum ditetapkan 
sebagai PNS, besaran gaji yang 
dibayarkan baru 80 persen dari total 
besaran gaji tersebut. Ketentuan ini diatur 
dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 9 
Tahun 2012.

Besaran Gaji PNS
Mengutip lampiran PP Nomor 15 Tahun 
2019, gaji setiap PNS berbeda-beda setiap 
golongan. Berikut detailnya:
Golongan I

Kemudian, untuk menjadi PNS dan 
menerima gaji 100 persen, menurut 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (PNS), seorang CPNS wajib 
menjalani masa prajabatan atau percobaan 
selama setahun.

- Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
- Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500
Golongan II

- IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300

- Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
- Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900

- IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000

- IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
- IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

- IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
Golongan III

Golongan IV

- IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

- IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600

- IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600

Tunjangan anak PNS juga diatur dalam 
PP Nomor 7 Tahun 1977. Besaran 
tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari 
gaji pokok untuk setiap anak, dengan 
batasan hanya berlaku untuk tiga orang 
anak.Syarat mendapatkan tunjangan 
anak yakni anak PNS berumur kurang 
dari 18 tahun, belum pernah kawin, dan 
tidak memiliki penghasilan sendiri, serta 
menjadi tanggungan PNS.
4. Tunjangan Makan

Jika suami dan istri sama-sama 
berprofesi sebagai PNS, maka 
tunjangan hanya diberikan kepada salah 
satunya, dengan mengacu pada gaji 
pokok paling tinggi di antara keduanya.

Besaran tunjangan makan diatur dalam 

3. Tunjangan Anak

beda tergantung kelas jabatan maupun 
instansi tempatnya bekerja, baik instansi 
pusat maupun daerah.
Tukin tertinggi diperoleh oleh PNS 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
Kementerian Keuangan. Itu diatur dalam 
Perpres Nomor 37 Tahun 2015 di mana 
tukin tertinggi sebesar Rp117.375.000 
untuk level jabatan struktural Eselon I 
dengan peringkat jabatan 27 dan 
tunjangan terendahnya ditetapkan 
sebesar Rp 5.361.800 untuk jabatan 
pelaksana atau peringkat jabatan 4.
2. Tunjangan Suami Istri
Besaran tunjangan suami-istri diatur 
dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 7 Tahun 1977. Disebutkan 
bahwa PNS yang memiliki istri/suami 
berhak menerima tunjangan istri/suami 
sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
Nomor 32/PMK.02/2018 tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2019 yang diterbitkan 
Menteri Keuangan pada tanggal 29 
Maret 2018.

Tunjangan Umum adalah yang 
diberikan kepada CPNS dan PNS yang 
tidak menerima tunjangan jabatan 
struktural, tunjangan fungsional, atau 
tunjangan yang dipersamakan dengan 
tunjangan jabatan.Tunjangan umum 
diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 
2006 tentang Tunjangan Umum Bagi 
Pegawai Negeri Sipil. Besarannya 
untuk Golongan PNS IV sebesar 
Rp190.000, Golongan PNS III 
mendapatkan tunjangan umum sebesar 
Rp185.000, Golongan PNS II 
Rp180.000, dan Golongan PNS I 
mendapatkan tunjangan umum sebesar 
Rp175.000.

Pemberian tunjangan jabatan diatur 
dalam Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Tunjangan Jabatan Struktural. Besar n 
terendah Rp360.000 per bulan untuk 
eselon VA, lalu Rp490.000 untuk IVB, 
Rp540.000 untuk IVAA, Rp1.260.000 
untuk IIIA, dan tertinggi Rp5.500.000 
untuk eselon IA.

Tunjangan ini hanya diterima untuk 
PNS yang menduduki posisi tertentu 
dalam jenjang jabatan struktural karir 
PNS. Artinya, tunjangan ini hanya 
diberikan bagi PNS di jenjang eselon.

6. Tunjangan Umum

5. Tunjangan Jabatan
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"Sanksi yang diberikan yakni tidak 
boleh melamar pada penerimaan CPNS 
untuk satu periode berikutnya," ujar 
Satya, Jumat (27/5).

"Bagi pelamar Kementerian Luar Negeri 
yang mengundurkan diri harus 
membayar sanski sebesar Rp50 juta," 
imbuh Satya.

Dijelaskan, tiap instansi mempunyai 
sanksi yang berbeda-beda. Nantinya, 
sanksi tersebut akan dikuatkan dengan 
diterbitkannya aturan resmi.
Contoh, Kementerian Luar Negeri 
(Kemenlu) yang mengeluarkan 
Pengumuman Kementerian Luar Negeri 
Pengumuman/00008/KP/11/2019/24/03 
tentang Seleksi Penerimaan Calon 
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar 
Negeri Tahun Anggaran 2019.

Aturan selanjutnya dari instansi lain, 
yakni Pengumuman Nomor 
01/PANSEL-CPNS/11/2019 tentang 
seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) Kementerian PPN / Bappenas 
tahun Anggaran 2019, poin VII nomor 4.

a. Dinyatakan lulus kemudian 
mengundurkan diri, sebesar Rp25 juta

Denda sebagai penerimaan bukan 
pajak, akan diberlakukan bagi pelamar 
yang:

b. Telah diangkat sebagai CPNS 
kemudian mengundurkan diri, sebesar 
Rp50 juta

Adapun pelamar CPNS Kementerian 
PPN/Bappenas yang mengundurkan 
diri harus membayar sanski sebesar 
Rp35 juta.
Pengenaan sanksi lebih detil 
dikeluarkan Badan Intelijen Negara 
(BIN) melalui Pengumuman Nomor: 
Peng-11/XI/2019 tentang Seleksi 
Penerimaan Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS) Badan Intelijen Negara 
tahun Anggaran 2019.

Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) mengundurkan diri setelah 
dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan 
tahun 2021. Berbagai alasan 

4. Besaran Gaji CPNS

c. Telah diangkat menjadi CPNS dan 
telah mengikuti Diklat Intelijen tingkat 
dasar dan diklat lainnya kemudian 
mengundurkan diri, sebesar Rp100 
juta.

- IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900

- IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
- IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500

- IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700

Selain menerima gaji pokok, PNS juga 
menerima sejumlah tunjangan. Berikut 
daftar tunjangan yang diterima PNS di luar 
gaji pokok:

Tunjangan kinerja (tukin) jadi yang paling 
besar diterima PNS. Besarannya berbeda-

Tunjangan PNS

1. Tunjangan Kinerja

- IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 15 tahun 2019, gaji pokok untuk 
golongan PNS terendah yakni 
Rp1.560.800 dan tertinggi Rp5.901.200.

dilontarkan calon abdi negara tersebut, 
salah satunya gaji dan tunjangan yang 
tidak sesuai ekspektasi.
Lalu, berapa sebenarnya gaji PNS?

Namun, saat CPNS belum ditetapkan 
sebagai PNS, besaran gaji yang 
dibayarkan baru 80 persen dari total 
besaran gaji tersebut. Ketentuan ini diatur 
dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 9 
Tahun 2012.

Besaran Gaji PNS
Mengutip lampiran PP Nomor 15 Tahun 
2019, gaji setiap PNS berbeda-beda setiap 
golongan. Berikut detailnya:
Golongan I

Kemudian, untuk menjadi PNS dan 
menerima gaji 100 persen, menurut 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (PNS), seorang CPNS wajib 
menjalani masa prajabatan atau percobaan 
selama setahun.

- Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
- Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500
Golongan II

- IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300

- Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
- Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900

- IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000

- IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
- IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

- IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
Golongan III

Golongan IV

- IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

- IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600

- IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600

Tunjangan anak PNS juga diatur dalam 
PP Nomor 7 Tahun 1977. Besaran 
tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari 
gaji pokok untuk setiap anak, dengan 
batasan hanya berlaku untuk tiga orang 
anak.Syarat mendapatkan tunjangan 
anak yakni anak PNS berumur kurang 
dari 18 tahun, belum pernah kawin, dan 
tidak memiliki penghasilan sendiri, serta 
menjadi tanggungan PNS.
4. Tunjangan Makan

Jika suami dan istri sama-sama 
berprofesi sebagai PNS, maka 
tunjangan hanya diberikan kepada salah 
satunya, dengan mengacu pada gaji 
pokok paling tinggi di antara keduanya.

Besaran tunjangan makan diatur dalam 

3. Tunjangan Anak

beda tergantung kelas jabatan maupun 
instansi tempatnya bekerja, baik instansi 
pusat maupun daerah.
Tukin tertinggi diperoleh oleh PNS 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
Kementerian Keuangan. Itu diatur dalam 
Perpres Nomor 37 Tahun 2015 di mana 
tukin tertinggi sebesar Rp117.375.000 
untuk level jabatan struktural Eselon I 
dengan peringkat jabatan 27 dan 
tunjangan terendahnya ditetapkan 
sebesar Rp 5.361.800 untuk jabatan 
pelaksana atau peringkat jabatan 4.
2. Tunjangan Suami Istri
Besaran tunjangan suami-istri diatur 
dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 7 Tahun 1977. Disebutkan 
bahwa PNS yang memiliki istri/suami 
berhak menerima tunjangan istri/suami 
sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
Nomor 32/PMK.02/2018 tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2019 yang diterbitkan 
Menteri Keuangan pada tanggal 29 
Maret 2018.

Tunjangan Umum adalah yang 
diberikan kepada CPNS dan PNS yang 
tidak menerima tunjangan jabatan 
struktural, tunjangan fungsional, atau 
tunjangan yang dipersamakan dengan 
tunjangan jabatan.Tunjangan umum 
diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 
2006 tentang Tunjangan Umum Bagi 
Pegawai Negeri Sipil. Besarannya 
untuk Golongan PNS IV sebesar 
Rp190.000, Golongan PNS III 
mendapatkan tunjangan umum sebesar 
Rp185.000, Golongan PNS II 
Rp180.000, dan Golongan PNS I 
mendapatkan tunjangan umum sebesar 
Rp175.000.

Pemberian tunjangan jabatan diatur 
dalam Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Tunjangan Jabatan Struktural. Besar n 
terendah Rp360.000 per bulan untuk 
eselon VA, lalu Rp490.000 untuk IVB, 
Rp540.000 untuk IVAA, Rp1.260.000 
untuk IIIA, dan tertinggi Rp5.500.000 
untuk eselon IA.

Tunjangan ini hanya diterima untuk 
PNS yang menduduki posisi tertentu 
dalam jenjang jabatan struktural karir 
PNS. Artinya, tunjangan ini hanya 
diberikan bagi PNS di jenjang eselon.

6. Tunjangan Umum

5. Tunjangan Jabatan
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Pandemi Covid-19 belum usai, namun 
berbagai risiko global sudah banyak 
bermunculan. Mulai dari konflik Rusia 
dan Ukraina, melonjaknya harga 
komoditas, ancaman inflasi, hingga 
pengetatan kebijakan moneter Amerika 
Serikat (AS) dan berbagai negara di 
dunia.

Namun, untuk tahun 2023, risiko 
ekonomi dunia mengalami resesi 
meningkat. Kenaikan suku bunga tahun 
ini kemungkinan akan dirasakan lebih 
pada tahun 2023 dan efek dari 
pembukaan kembali juga kemungkinan 
akan memudar pada tahun depan.

Pembukaan kembali ekonomi, simpanan 
yang tinggi, permintaan, dan pasar 
tenaga kerja yang ketat berpotensi untuk 
mendukung pertumbuhan global tahun 
ini di tengah kebijakan moneter yang 
lebih ketat dan melonjaknya harga 
komoditas.

Bank Sentral AS, The Fed akan 
menaikkan suku bunga sebesar 50 basis 
poin (bps) pada bulan Juni dan Juli 
setelah 50 bps awal pada bulan Mei 
menjadi 0,75 persen sampai satu 
persen.

Dengan berbagai kekhawatiran tersebut, 
pertumbuhan global tampaknya akan 
melambat tajam tahun ini, yang juga 
memicu kekhawatiran resesi. Untuk 
ekonomi global secara keseluruhan, 
risiko resesi pada tahun 2022 memang 
masih tampak terbatas.

Otoritas moneter Negeri Paman Sam 
juga kemungkinan akan terus menaikkan 
suku bunga hingga mencapai 2,75 
persen sampai tiga persen pada awal 
tahun depan, sehingga kenaikan suku 
bunga Fed ini berpotensi membatasi 
pertumbuhan pada tahun 2023.
Selain menaikkan suku bunga acuan, 
The Fed juga merencanakan normalisasi 
neraca atau balance sheet dengan 
pengurangan USD 47,5 miliar per bulan 
mulai Juni 2022 dan pengurangan USD 
90 miliar per bulan mulai September 
2022.
Langkah pengetatan kebijakan ini 

Ekonomi Indonesia Ditengah Resesi Dunia

Tak hanya Fed, Bank Sentral Inggris 
atau Bank Of England (BoE) 
kemungkinan akan terus menaikkan 
suku bunga pada bulan Mei dan 
seterusnya, baik pada bulan Juni atau 
Agustus sebesar 25 bps sampai suku 
bunga bank mencapai setidaknya 1,25 
persen.

Bank Sentral Inggris

dilakukan untuk mengatasi tingkat 
inflasi yang terus mengalami kenaikan. 
Inflasi yang terlalu tinggi dikhawatirkan 
akan mendorong ekonomi melambat 
atau justru masuk ke era stagflasi.

ECB diperkirakan mengakhiri 
pelonggaran kuantitatif selama musim 
panas dan mulai menaikkan suku 
bunga deposito dari minus 0,50 persen 
dengan peningkatan 25 bps setiap tiga 
bulan dari Juli.Sebaliknya, Bank of 
Singapore memperkirakan Bank Sentral 
Jepang (BOJ) akan mempertahankan 
suku bunga depositonya tidak berubah 
pada minus 0,1 persen karena inflasi 
yang tak termasuk biaya makanan dan 
energi tetap jauh di bawah target dua 
persen di Jepang.

Bank Sentral Eropa (ECB) juga 
kemungkinan akan mengajukan 
kenaikan suku bunga tahun ini 
mengingat inflasi zona Eropa berada 
pada rekor tertinggi.

Sementara Bank Sentral China (PBOC) 
diperkirakan menahan diri dari kenaikan 
suku bunga karena pertumbuhan 
Tiongkok menderita akibat lockdown 
yang ketat.
Fundamental Indonesia
Di tengah tekanan ekonomi global yang 
menantang, fundamental Indonesia 
semakin membaik, salah satunya 
terlihat dari aktivitas manufaktur yang 
masih berekspansi pada bulan April ke 
level 51,9, dari sebelumnya 51,3.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 
kuartal I-2022 juga bertumbuh 5,01 
persen, lebih baik dari estimasi. 
Sementara di bulan April, terjadi inflasi 
sebesar 3,47 persen dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun 

Amerika Serikat (AS) setuju memberi 
Ukraina sistem rudal artileri mobilitas 
tinggi yang dapat secara akurat 
mencapai target sejauh 80 km setelah 
Ukraina memberikan "jaminan" bahwa 
mereka tidak akan menggunakan rudal 
untuk menyerang ke negara Rusia, kata 
pejabat senior pemerintah.

Bantuan senjata ke Ukraina ini 
merupakan bagian dari paket senjata 
senilai US$ 700 juta yang diperkirakan 
akan diumumkan pada Rabu 
(1/6/2022).

Presiden AS Joe Biden telah setuju 
untuk memberi Ukraina sistem rudal 
canggih yang dapat menyerang dengan 
tepat sasaran jarak jauh, namun 
mengisyaratkan senjata itu bukan untuk 
menyerang negara Rusia.

Media AS The New York Times yang 
diterbitkan pada hari Selasa 
(31/5/2022) melaporkan, Biden 
mengatakan invasi Rusia ke Ukraina 
akan berakhir melalui diplomasi. Tetapi 
AS harus menyediakan senjata dan 
amunisi yang signifikan untuk memberi 
Ukraina pengaruh tertinggi di meja 
perundingan.
“Itulah mengapa saya memutuskan 
bahwa kami akan memberi Ukraina 
sistem rudal dan amunisi yang lebih 
canggih yang akan memungkinkan 
mereka untuk lebih tepat menyerang 
sasaran utama di medan perang di 
Ukraina,” tulis Biden.
Paket itu juga termasuk amunisi, radar 
penangkal tembakan, sejumlah radar 
pengawasan udara, rudal anti-tank 
Javelin tambahan, serta senjata anti-
armor, kata para pejabat.
Para pejabat Ukraina telah meminta 
sekutu untuk sistem rudal jarak jauh 
yang dapat menembakkan rentetan 
roket ratusan mil jauhnya, dengan 
harapan mengubah keadaan dalam 
perang selama tiga bulan.
Biden pada hari Selasa mengatakan 
kepada wartawan bahwa "AS tidak 
akan mengirim sistem roket ke Ukraina 
yang menyerang ke negara Rusia".

AS Akan Beri Ukraina Rudal Jarak Jauh
Dia tidak mengesampingkan penyediaan 
sistem senjata tertentu, tetapi tampaknya 
menempatkan kondisi tentang bagaimana 
mereka dapat digunakan. Biden ingin 
membantu Ukraina mempertahankan diri 
tetapi menentang penyediaan senjata 
yang dapat digunakan Ukraina untuk 
menyerang negara Rusia.
Ribuan orang telah tewas di Ukraina dan 
jutaan lainnya mengungsi sejak invasi 
Rusia pada 24 Februari, yang disebut 
Moskwa sebagai "operasi militer khusus" 
untuk "mendenazifikasi" tetangganya. 
Ukraina dan sekutu Baratnya menyebut ini 
sebagai dalih tak berdasar untuk perang 
merebut wilayah.

Tetapi intelijen AS juga telah 
memperingatkan tentang risiko yang 
meningkat, terutama mengingat 
ketidaksesuaian antara ambisi nyata 
Presiden Rusia Vladimir Putin dan kinerja 
militernya.

Barat bersedia memberikan persenjataan 
jarak jauh kepada Ukraina, termasuk 
howitzer M777, karena kekuatannya 
memerangi Rusia dengan lebih sukses 
daripada yang diperkirakan para pejabat 
intelijen.

Ukraina telah mulai menerima rudal anti-
kapal Harpoon dari Denmark dan howitzer 
self-propelled dari Amerika Serikat, 
Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy 
Reznikov mengatakan pada hari Sabtu.
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Pandemi Covid-19 belum usai, namun 
berbagai risiko global sudah banyak 
bermunculan. Mulai dari konflik Rusia 
dan Ukraina, melonjaknya harga 
komoditas, ancaman inflasi, hingga 
pengetatan kebijakan moneter Amerika 
Serikat (AS) dan berbagai negara di 
dunia.

Namun, untuk tahun 2023, risiko 
ekonomi dunia mengalami resesi 
meningkat. Kenaikan suku bunga tahun 
ini kemungkinan akan dirasakan lebih 
pada tahun 2023 dan efek dari 
pembukaan kembali juga kemungkinan 
akan memudar pada tahun depan.

Pembukaan kembali ekonomi, simpanan 
yang tinggi, permintaan, dan pasar 
tenaga kerja yang ketat berpotensi untuk 
mendukung pertumbuhan global tahun 
ini di tengah kebijakan moneter yang 
lebih ketat dan melonjaknya harga 
komoditas.

Bank Sentral AS, The Fed akan 
menaikkan suku bunga sebesar 50 basis 
poin (bps) pada bulan Juni dan Juli 
setelah 50 bps awal pada bulan Mei 
menjadi 0,75 persen sampai satu 
persen.

Dengan berbagai kekhawatiran tersebut, 
pertumbuhan global tampaknya akan 
melambat tajam tahun ini, yang juga 
memicu kekhawatiran resesi. Untuk 
ekonomi global secara keseluruhan, 
risiko resesi pada tahun 2022 memang 
masih tampak terbatas.

Otoritas moneter Negeri Paman Sam 
juga kemungkinan akan terus menaikkan 
suku bunga hingga mencapai 2,75 
persen sampai tiga persen pada awal 
tahun depan, sehingga kenaikan suku 
bunga Fed ini berpotensi membatasi 
pertumbuhan pada tahun 2023.
Selain menaikkan suku bunga acuan, 
The Fed juga merencanakan normalisasi 
neraca atau balance sheet dengan 
pengurangan USD 47,5 miliar per bulan 
mulai Juni 2022 dan pengurangan USD 
90 miliar per bulan mulai September 
2022.
Langkah pengetatan kebijakan ini 
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Tak hanya Fed, Bank Sentral Inggris 
atau Bank Of England (BoE) 
kemungkinan akan terus menaikkan 
suku bunga pada bulan Mei dan 
seterusnya, baik pada bulan Juni atau 
Agustus sebesar 25 bps sampai suku 
bunga bank mencapai setidaknya 1,25 
persen.

Bank Sentral Inggris

dilakukan untuk mengatasi tingkat 
inflasi yang terus mengalami kenaikan. 
Inflasi yang terlalu tinggi dikhawatirkan 
akan mendorong ekonomi melambat 
atau justru masuk ke era stagflasi.

ECB diperkirakan mengakhiri 
pelonggaran kuantitatif selama musim 
panas dan mulai menaikkan suku 
bunga deposito dari minus 0,50 persen 
dengan peningkatan 25 bps setiap tiga 
bulan dari Juli.Sebaliknya, Bank of 
Singapore memperkirakan Bank Sentral 
Jepang (BOJ) akan mempertahankan 
suku bunga depositonya tidak berubah 
pada minus 0,1 persen karena inflasi 
yang tak termasuk biaya makanan dan 
energi tetap jauh di bawah target dua 
persen di Jepang.

Bank Sentral Eropa (ECB) juga 
kemungkinan akan mengajukan 
kenaikan suku bunga tahun ini 
mengingat inflasi zona Eropa berada 
pada rekor tertinggi.

Sementara Bank Sentral China (PBOC) 
diperkirakan menahan diri dari kenaikan 
suku bunga karena pertumbuhan 
Tiongkok menderita akibat lockdown 
yang ketat.
Fundamental Indonesia
Di tengah tekanan ekonomi global yang 
menantang, fundamental Indonesia 
semakin membaik, salah satunya 
terlihat dari aktivitas manufaktur yang 
masih berekspansi pada bulan April ke 
level 51,9, dari sebelumnya 51,3.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 
kuartal I-2022 juga bertumbuh 5,01 
persen, lebih baik dari estimasi. 
Sementara di bulan April, terjadi inflasi 
sebesar 3,47 persen dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun 

Amerika Serikat (AS) setuju memberi 
Ukraina sistem rudal artileri mobilitas 
tinggi yang dapat secara akurat 
mencapai target sejauh 80 km setelah 
Ukraina memberikan "jaminan" bahwa 
mereka tidak akan menggunakan rudal 
untuk menyerang ke negara Rusia, kata 
pejabat senior pemerintah.

Bantuan senjata ke Ukraina ini 
merupakan bagian dari paket senjata 
senilai US$ 700 juta yang diperkirakan 
akan diumumkan pada Rabu 
(1/6/2022).

Presiden AS Joe Biden telah setuju 
untuk memberi Ukraina sistem rudal 
canggih yang dapat menyerang dengan 
tepat sasaran jarak jauh, namun 
mengisyaratkan senjata itu bukan untuk 
menyerang negara Rusia.

Media AS The New York Times yang 
diterbitkan pada hari Selasa 
(31/5/2022) melaporkan, Biden 
mengatakan invasi Rusia ke Ukraina 
akan berakhir melalui diplomasi. Tetapi 
AS harus menyediakan senjata dan 
amunisi yang signifikan untuk memberi 
Ukraina pengaruh tertinggi di meja 
perundingan.
“Itulah mengapa saya memutuskan 
bahwa kami akan memberi Ukraina 
sistem rudal dan amunisi yang lebih 
canggih yang akan memungkinkan 
mereka untuk lebih tepat menyerang 
sasaran utama di medan perang di 
Ukraina,” tulis Biden.
Paket itu juga termasuk amunisi, radar 
penangkal tembakan, sejumlah radar 
pengawasan udara, rudal anti-tank 
Javelin tambahan, serta senjata anti-
armor, kata para pejabat.
Para pejabat Ukraina telah meminta 
sekutu untuk sistem rudal jarak jauh 
yang dapat menembakkan rentetan 
roket ratusan mil jauhnya, dengan 
harapan mengubah keadaan dalam 
perang selama tiga bulan.
Biden pada hari Selasa mengatakan 
kepada wartawan bahwa "AS tidak 
akan mengirim sistem roket ke Ukraina 
yang menyerang ke negara Rusia".

AS Akan Beri Ukraina Rudal Jarak Jauh
Dia tidak mengesampingkan penyediaan 
sistem senjata tertentu, tetapi tampaknya 
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untuk "mendenazifikasi" tetangganya. 
Ukraina dan sekutu Baratnya menyebut ini 
sebagai dalih tak berdasar untuk perang 
merebut wilayah.

Tetapi intelijen AS juga telah 
memperingatkan tentang risiko yang 
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ketidaksesuaian antara ambisi nyata 
Presiden Rusia Vladimir Putin dan kinerja 
militernya.

Barat bersedia memberikan persenjataan 
jarak jauh kepada Ukraina, termasuk 
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daripada yang diperkirakan para pejabat 
intelijen.

Ukraina telah mulai menerima rudal anti-
kapal Harpoon dari Denmark dan howitzer 
self-propelled dari Amerika Serikat, 
Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy 
Reznikov mengatakan pada hari Sabtu.

Central Agency
mencari pekerja di PA & NJ

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Gaji $10 - $13

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)
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Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

iklan jimmy

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

di pabrik buah 

Gaji $12/jam

 70 jam/minggu ada OT

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu
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Kisso Sushi Restaurant ( Old City )
Looking for full time waiters for
Tuesday - Saturday. From 4pm - 9pm.
Please call : 215 - 69 - 9691  (Herman)

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

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

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

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Kinerja NPI pada triwulan I-2022 yang 
tetap terjaga didukung oleh surplus 
transaksi berjalan yang berlanjut, serta 
defisit transaksi modal dan finansial 
yang membaik dibandingkan triwulan 
sebelumnya.

Dari pasar modal, Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) berhasil menguat 
2,22 persen ke level 7.728 di bulan 
April. 
Penguatan tak terlepas dari derasnya 
aliran dana investor asing yang 
mencapai sekitar USD 2,78 miliar.

Ekonomi Kuartal II Tumbuh 7,66 
Persen, Sumsel Berhasil Keluar dari 
ResesiTangguhnya ekonomi RI juga 
tercermin dari Neraca Pembayaran 
Indonesia (NPI) yang tetap terjaga, 
sehingga mendukung ketahanan sektor 
eksternal. 

2021.Aktivitas ekonomi di Tanah Air 
terlihat semakin pulih seiring dengan 
Covid-19 yang terkendali dan 
kekebalan imunitas yang meningkat.

Dari Pasar Modal

Adapun posisi cadangan devisa 
Indonesia pada akhir April 2022 
tercatat sebesar USD 135,7 miliar, 
setara dengan pembiayaan 6,9 bulan 
impor atau 6,7 bulan impor dan 
pembayaran utang luar negeri 
pemerintah, serta berada di atas 
standar kecukupan internasional 
sekitar tiga bulan impor.

Surplus transaksi berjalan pada 
triwulan I-2022 mencapai USD 200 juta 
atau 0,07 persen terhadap produk 
domestik bruto (PDB), ditopang oleh 
surplus neraca perdagangan nonmigas 
yang tetap kuat seiring dengan harga 
ekspor komoditas global yang masih 
tinggi.Pada April 2022, neraca 
perdagangan kembali mencatat 
surplus, yakni USD 7,6 miliar, lebih 
tinggi dibandingkan dengan surplus 
bulan sebelumnya sebesar USD 4,5 
miliar dan merupakan yang tertinggi 
dalam sejarah.

Dengan perkembangan tersebut, 
investor terlihat masih optimistis akan 
prospek perekonomian domestik. 
Sementara itu, imbal hasil obligasi 
pemerintah Indonesia tenor 10 tahun 
mengalami kenaikan selama bulan

 April, yakni dari awal bulan di level 6,728 
persen ke 6.986 persen.

Meski berbagai risiko menekan ekonomi 
dunia, perekonomian Indonesia nyatanya 
mampu bertahan dengan cukup baik 
sejauh ini berkat seluruh upaya baik dari 
pemangku kebijakan, pelaku usaha, dan 
pihak lainnya, yang meningkatkan 
optimisme masyarakat.Kuatnya 
koordinasi saat ini diharapkan bisa 
dipertahankan agar Indonesia tak mudah 
terguncang kekhawatiran resesi yang 
meningkat di global.

Bank OCBC NISP memperkirakan kurs 
Garuda akan berada di kisaran Rp14.408 
per USD hingga akhir tahun. Di sisi lain, 
BI akan terus mencermati perkembangan 
dan memastikan berada di pasar untuk 
menjaga stabilitas nilai tukar.

Kenaikan tersebut mengikuti imbal hasil 
obligasi AS tenor 10 tahun yang 
menyentuh level tertinggi di kisaran 3,1 
persen, seiring dengan kenaikan suku 
bunga The Fed.
Walaupun potensi kenaikan lanjutan dari 
imbal hasil berisiko memicu aliran modal 
asing dari pasar obligasi Indonesia, 
namun kepemilikan asing saat ini sudah 
cukup rendah di bawah 20 persen yang 
bisa menopang stabilitas pasar keuangan 
domestik dari goncangan ekonomi global.
Sementara itu, mata uang Rupiah 
melemah 0,83 persen sepanjang bulan 
lalu dan ditutup pada level Rp14.482 per 
USD di akhir bulan. Pelemahan mata 
uang Garuda diperkirakan akan berlanjut 
di tengah penguatan USD akibat 
kebijakan moneter The Fed.

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)

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