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Money Grams $1 = Rp 14.023,- Kurs BI $1 = Rp 14.318-

bersambung ke hal 3

Rabu
06/08/2022 Edisi 1632

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Candi Borobudur sebagai warisan 
budaya dunia, salah satu dari tujuh 
keajaiban dunia dan destinasi wisata 
super prioritas sedang hangat 
dibicarakan. Bukan tentang 
keindahannya ataupun sejarahnya 
tetapi rencana kenaikan tiket masuk 
untuk wisawatan lokal Rp. 750 Ribu, 
wisatawan mancanegara $ USD 100 
dan pelajar Rp. 5.000 Rupiah. Hal ini 
dipicu postingan IG Menteri Koordinator 
Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut 
Binsar Panjaitan (04/06/2022). Dalam 
postingan tersebut Menko Marves 
mengatakan, "Sambatan dalam bahasa 
Jawa yang berarti gotong royong adalah 
prinsip yang kami pakai untuk bersama-
sama mengembangkan konsep Candi 

Borobudur sebagai laboratorium 
konservasi cagar budaya bertaraf 
internasional. Luhut mengatakan, rencana 
menaikkan tarif untuk turis lokasi buat 
naik ke stupa Candi Borobudur belum 
diputuskan. Sebab, hal itu bakal dibahas 
oleh Presiden Joko Widodo pada pekan 
depan. “Saya mendengar banyak sekali 
masukan masyarakat hari ini terkait 
dengan wacana kenaikan tarif untuk turis 
lokal. Karena itu nanti saya akan minta 
pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji 
lagi supaya tarif itu bisa diturunkan," jelas 
Luhut dalam keterangan tertulisnya, 
sebagaimana dilansir pada Senin 
(6/6/2022). "Rencana tarif tersebut belum 
final. Akan dibahas dan diputuskan 
Presiden minggu depan," lanjutnya. Luhut 
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memastikan rencana kenaikan tarif 
untuk turis asing menjadi 100 Dollar AS 
tidak akan berubah. Begitu pula tarif 
untuk pelajar tetap sesuai rencana 
yang sebelumnya disampaikan, yakni 
Rp 5.000. Sementara untuk sekedar 
masuk ke kawasan Candi, tarifnya juga 
tetap di angka Rp 50.000 seperti saat 
ini. Luhut juga mengatakan 
berdasarkan masukan yang diterima, 
pihaknya tengah mempertimbangkan 
untuk menyediakan tarif khusus bagi 
warga Provinsi Jawa Tengah dan DIY. 
Nantinya semua calon turis yang ingin 
mengunjungi Candi Borobudur 
diwajibkan untuk melakukan reservasi 
secara online. Hal ini dilakukan untuk 
mengatur aliran pengunjung. Warga 
lokal pun juga akan diajak untuk lebih 
berkontribusi. Semua turis nantinya 
harus menggunakan pemandu wisata 
dari warga lokal sekitar kawasan Candi 
Borobudur. Selain itu, turis diwajibkan 
untuk menggunakan sandal khusus 
“upanat” supaya tidak merusak tangga 
dan struktur bangunan yang ada di 
candi. Sandal ini akan diproduksi oleh 
warga dan UMKM di sekitar Candi 
Borobudur. Luhut mengungkapkan, 
rencana pembatasan kuota pengunjung 
dan kenaikan tarif untuk naik ke area 
stupa Candi Borobudur merupakan 
upaya pemerintah untuk menjaga 
warisan budaya dunia tersebut. 
Menurut Luhut, sebagai situs sejarah, 
Candi Borobudur memiliki berbagai 
kerentanan dan juga ancaman. 
Berdasarkan kajian dari berbagai ahli 
yang memberikan masukan kepada 
pemerintah, kondisi situs bersejarah itu 
saat ini mulai mengalami pelapukan. 
Selain itu, perubahan iklim, erupsi 
gunung berapi, gempa bumi, sampai 
perilaku pengunjung dan aksi 
vandalisme juga menjadi persoalan 
tersendiri. Direktur Utama PT Aviasi 
Pariwisata Indonesia 
(Persero)/InJourney, Dony Oskaria 
menyebut tiket masuk Candi Borobudur 
tak berubah. "Jangan keliru dengan 
tiket masuk Borobudur, ya. Tiket masuk 
tetap, tetapi tiket naik ke candi yang 
dirubah menjadi Rp. 750 ribu dalam 
rangka membatasi," kata Dony kepada 

Kompas.com, Minggu (5/6/2022). Dony 
tak memungkiri, wacana kenaikan harga 
tiket naik ke Candi Borobudur sudah 
berdasar masukan dan pertimbangan 
para ahli, khususnya Dirjen Kebudayaan 
Kemendikbud. Asal tahu saja, 
kementerian tersebut memang mengurus 
konservasi Candi Borobudur. Dony 
menyebut, faktor konservasi dalam 
rangka menjaga keberlangsungan candi 
menjadi fokus utama dalam penetapan 
jumlah kunjungan yang menaiki candi 
(carrying capacity) sehingga tidak 
merusak kondisi peninggalan bersejarah 
ini. Adapun yang disampaikan Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman dan 
Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, 
kapasitas turis yang menaiki candi 
dibatasi hanya 1.200 orang per hari. 
"Untuk membatasi jumlah (orang yang 
menaiki candi) tersebut salah satu 
alternatifnya adalah menaikan tarif untuk 
naik, tetapi bukan tarif untuk masuk ke 
kawasan borobudur, tarif masuk tetap 
seperti sekarang," ucap Dony. Saat ini 
kata Dony, InJourney selaku holding 
pariwisata BUMN diminta untuk mengkaji 
alternatif-alternatif tersebut bersama 
dengan Dirjen Kebudayaan 
Kemendikbud. Salah satu wacana yang 
disiapkan adalah murahnya tiket naik 
untuk pelajar, yakni hanya Rp 
5.000/orang. "Yang disampaikan Pak 
Luhut sudah sangat jelas dan alasannya 
juga sudah disampaikan untuk 
konservasi. Koordinator Publikasi Dewan 
Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Buddha 
Indonesia (Walubi), Rusli Tan, 
mengusulkan supaya pengelolaan 
kegiatan pariwisata di Candi Borobudur 
dikemas dalam bentuk wisata religi. 
Menurut dia itu adalah cara paling bijak 
mengingat tujuan awal pembangunan 
Candi Borobudur merupakan sebagai 
sebuah tempat ibadah bagi umat Buddha 
di dunia. "Kalau bisa jadi wisata religi, 
seperti di Arab gitu lho, seperti gereja 
yang ada di Eropa. Pasti ramai. Itu pasti 
masyarakat sekitar mendapatkan passive 
income luar biasa. Stimulasi ekonominya 
pasti bagus," kata Rusli saat dihubungi 
Kompas.com, Senin (6/6/2022). Rusli 
mengakui selain memiliki manfaat 

perekonomian bagi masyarakat di 
kawasan sekitarnya, Candi Borobudur 
yang dibangun di masa Dinasti 
Syailendra pada abad ke-9 Masehi juga 
mempunyai nilai sakral bagi umat 
Buddha. Sebab, kata dia, tujuan awal 
pembangunannya adalah untuk 
melakukan peribadatan. "Dari seluruh 
dunia umat Buddha datang ke Candi 
Borobudur untuk sembahyang, karena 
itu adalah tempat yang paling paling 
tinggi spiritualnya," ujar Rusli. "Itu 
dibangun untuk agama, bukan tempat 
wisata awalnya. Kebetulan terlalu indah 
jadi banyak yang mau kunjungi. Itu kan 
dapat hoki namanya," ucap Rusli yang 
juga Ketua Umum Lembaga Keagamaan 
Buddha Indonesia (LKBI). Rusli 
mengusulkan, jika pengelolaan kegiatan 
wisata di Candi Borobudur diarahkan ke 
wisata religi, maka sebaiknya 
perlakuannya harus sesuai dengan tata 
cara umat Buddha. "Pengelolaannya 
harus mengerti. Jangan pengelolanya 
yang enggak mengerti. Kalau saya lihat 
kurang mengerti ya. Karena mungkin 
bukan agama Buddha," ucap Rusli. "Jadi 
nuansa Buddha-nya harus kental, 
seperti masjid, gereja, pura. Harus ada 
nuansanya. Jadi enggak bisa hanya 
untuk komersial begitu," lanjut Rusli. 
Sejarah pembangunan Candi Borobudur 
diperkirakan berawal sejak abad ke-6 
Masehi oleh Wangsa Sailendra. Candi 
Borobudur resmi dinyatakan sebagai 
warisan dunia (World Heritage) oleh 
UNESCO pada 1991. Kapan Candi 
Borobudur Dibangun? Bersama Candi 
Mendut dan Candi Pawon, Borobudur 
merupakan tempat yang digunakan 
untuk perayaan Waisak, sebuah acara 
ritual agama Buddha. Pendapat ini 
dicatat dalam Rapporten van den 
Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch 
Indie (ROD). Disebutkan, terdapat 
beberapa candi bercorak Hindu dan 
Buddha di sekitar Candi Borobudur. 
Candi Borobudur memiliki luas 8.123 
hektare. Wilayah cakupannya termasuk 
dalam Provinsi Jawa Tengah (Magelang) 
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kulon 
Progo). J.G. de Casparis dalam 
disertasinya pada 1950 menerangkan 
bahwa Borobudur adalah tempat 

pemujaan. Berdasarkan Prasasti 
Karang Tengah dan Tri Tepusan, 
pendiri candi ini adalah pemimpin 
Mataram yang berasal dari Wangsa 
Syailendra bernama Samaratungga. 
Berdasarkan kedua prasasti tersebut, 
Syailendra adalah penganut Buddha, 
tepatnya aliran Mahayana. Hal ini 
dijadikan sebagai bukti bahwa Candi 
Borobudur digunakan oleh para 
pengikut agama yang yang dirintis oleh 
Sidharta Gautama tersebut. 
Diperkirakan, Candi Borobudur 
dibangun pada 750-850 M. Dalam situs 
resmi Kemendikbud, tertulis bahwa 
pembangunan Candi Borobudur diduga 
dilakukan secara bertahap oleh tenaga 
kerja sukarela yang bergotong royong 
demi kebaktian ajaran agama pada 
masa pemerintahan Dinasti Syailendra. 
Awalnya, pembangunan candi ini 
dimulai dengan meratakan daratan dan 
dipadatkan dengan batu. Setelah itu, 
didirikanlah tata seperti piramida. 
Namun, bentuknya diubah lagi. 
Langkah berikutnya, dibangunlah 
undakan persegi lalu ditambah undak 
melingkar. Setelah itu, terjadi lagi 
perubahan dengan menambahkan 
undakan melingkar dan memperlebar 
undakan pondasi. Pembangunan 
terakhir dilakukan sebagai 
penyempurnaan. Pada langkah ini, 
tangga diubah, pagar ditambahkan, 
dan kaki candi dilebarkan. Candi 
Borobudur sempat terbengkalai cukup 
lama. Diperkirakan, hal ini terjadi 
karena adanya erupsi Gunung Merapi 
pada 1006 yang menyebabkan warga 
di sekitar candi pindah ke wilayah lain. 
Penemuan kembali Candi Borobudur 
terjadi ketika era Thomas Stamford 
Raffles. Raffles diangkat sebagai 
Letnan Gubernur Jawa pada 1811 saat 
Kerajaan Inggris mengambil-alih 
wilayah yang diduduki Belanda. Tahun 
1814, seorang insinyur Belanda yang 
bekerja untuk Raffles bernama 
Hermanus Christiaan Cornelius untuk 
memeriksa sebuah bangunan besar 
yang tersembunyi di suatu tempat yang 
tak jauh dari pertemuan Sungai Elo dan 
Sungai Progo. Dari situlah kemudian 
bangunan besar tersebut diketahui 
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untuk pelajar, yakni hanya Rp 
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Luhut sudah sangat jelas dan alasannya 
juga sudah disampaikan untuk 
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Indonesia (Walubi), Rusli Tan, 
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kegiatan pariwisata di Candi Borobudur 
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Menurut dia itu adalah cara paling bijak 
mengingat tujuan awal pembangunan 
Candi Borobudur merupakan sebagai 
sebuah tempat ibadah bagi umat Buddha 
di dunia. "Kalau bisa jadi wisata religi, 
seperti di Arab gitu lho, seperti gereja 
yang ada di Eropa. Pasti ramai. Itu pasti 
masyarakat sekitar mendapatkan passive 
income luar biasa. Stimulasi ekonominya 
pasti bagus," kata Rusli saat dihubungi 
Kompas.com, Senin (6/6/2022). Rusli 
mengakui selain memiliki manfaat 

perekonomian bagi masyarakat di 
kawasan sekitarnya, Candi Borobudur 
yang dibangun di masa Dinasti 
Syailendra pada abad ke-9 Masehi juga 
mempunyai nilai sakral bagi umat 
Buddha. Sebab, kata dia, tujuan awal 
pembangunannya adalah untuk 
melakukan peribadatan. "Dari seluruh 
dunia umat Buddha datang ke Candi 
Borobudur untuk sembahyang, karena 
itu adalah tempat yang paling paling 
tinggi spiritualnya," ujar Rusli. "Itu 
dibangun untuk agama, bukan tempat 
wisata awalnya. Kebetulan terlalu indah 
jadi banyak yang mau kunjungi. Itu kan 
dapat hoki namanya," ucap Rusli yang 
juga Ketua Umum Lembaga Keagamaan 
Buddha Indonesia (LKBI). Rusli 
mengusulkan, jika pengelolaan kegiatan 
wisata di Candi Borobudur diarahkan ke 
wisata religi, maka sebaiknya 
perlakuannya harus sesuai dengan tata 
cara umat Buddha. "Pengelolaannya 
harus mengerti. Jangan pengelolanya 
yang enggak mengerti. Kalau saya lihat 
kurang mengerti ya. Karena mungkin 
bukan agama Buddha," ucap Rusli. "Jadi 
nuansa Buddha-nya harus kental, 
seperti masjid, gereja, pura. Harus ada 
nuansanya. Jadi enggak bisa hanya 
untuk komersial begitu," lanjut Rusli. 
Sejarah pembangunan Candi Borobudur 
diperkirakan berawal sejak abad ke-6 
Masehi oleh Wangsa Sailendra. Candi 
Borobudur resmi dinyatakan sebagai 
warisan dunia (World Heritage) oleh 
UNESCO pada 1991. Kapan Candi 
Borobudur Dibangun? Bersama Candi 
Mendut dan Candi Pawon, Borobudur 
merupakan tempat yang digunakan 
untuk perayaan Waisak, sebuah acara 
ritual agama Buddha. Pendapat ini 
dicatat dalam Rapporten van den 
Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch 
Indie (ROD). Disebutkan, terdapat 
beberapa candi bercorak Hindu dan 
Buddha di sekitar Candi Borobudur. 
Candi Borobudur memiliki luas 8.123 
hektare. Wilayah cakupannya termasuk 
dalam Provinsi Jawa Tengah (Magelang) 
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kulon 
Progo). J.G. de Casparis dalam 
disertasinya pada 1950 menerangkan 
bahwa Borobudur adalah tempat 

pemujaan. Berdasarkan Prasasti 
Karang Tengah dan Tri Tepusan, 
pendiri candi ini adalah pemimpin 
Mataram yang berasal dari Wangsa 
Syailendra bernama Samaratungga. 
Berdasarkan kedua prasasti tersebut, 
Syailendra adalah penganut Buddha, 
tepatnya aliran Mahayana. Hal ini 
dijadikan sebagai bukti bahwa Candi 
Borobudur digunakan oleh para 
pengikut agama yang yang dirintis oleh 
Sidharta Gautama tersebut. 
Diperkirakan, Candi Borobudur 
dibangun pada 750-850 M. Dalam situs 
resmi Kemendikbud, tertulis bahwa 
pembangunan Candi Borobudur diduga 
dilakukan secara bertahap oleh tenaga 
kerja sukarela yang bergotong royong 
demi kebaktian ajaran agama pada 
masa pemerintahan Dinasti Syailendra. 
Awalnya, pembangunan candi ini 
dimulai dengan meratakan daratan dan 
dipadatkan dengan batu. Setelah itu, 
didirikanlah tata seperti piramida. 
Namun, bentuknya diubah lagi. 
Langkah berikutnya, dibangunlah 
undakan persegi lalu ditambah undak 
melingkar. Setelah itu, terjadi lagi 
perubahan dengan menambahkan 
undakan melingkar dan memperlebar 
undakan pondasi. Pembangunan 
terakhir dilakukan sebagai 
penyempurnaan. Pada langkah ini, 
tangga diubah, pagar ditambahkan, 
dan kaki candi dilebarkan. Candi 
Borobudur sempat terbengkalai cukup 
lama. Diperkirakan, hal ini terjadi 
karena adanya erupsi Gunung Merapi 
pada 1006 yang menyebabkan warga 
di sekitar candi pindah ke wilayah lain. 
Penemuan kembali Candi Borobudur 
terjadi ketika era Thomas Stamford 
Raffles. Raffles diangkat sebagai 
Letnan Gubernur Jawa pada 1811 saat 
Kerajaan Inggris mengambil-alih 
wilayah yang diduduki Belanda. Tahun 
1814, seorang insinyur Belanda yang 
bekerja untuk Raffles bernama 
Hermanus Christiaan Cornelius untuk 
memeriksa sebuah bangunan besar 
yang tersembunyi di suatu tempat yang 
tak jauh dari pertemuan Sungai Elo dan 
Sungai Progo. Dari situlah kemudian 
bangunan besar tersebut diketahui 
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berwujud candi, dan itulah Borobudur 
yang setelah sekian lama terkubur 
akhirnya ditemukan kembali. Setelah 
Indonesia merdeka, pada 1955 
pemerintah meminta bantuan kepada 
UNESCO untuk menangani masalah 
Candi Borobudur. Selanjutnya pada 
1960, Borobudur dinyatakan dalam 
keadaan darurat dan UNESCO 
dilibatkan lebih aktif dalam upaya 
pelestarian ini. Upaya penyelamatan 
Candi Borobudur dilakukan secara 
besar-besaran sejak 1971. Hingga 
akhirnya, UNESCO memasukkan Candi 
Borobudur sebagai salah satu Situs 
Warisan Dunia pada 1991. Pemerintah 
pada Februari 2022 resmi 
mencanangkan Candi Borobudur 
menjadi tempat ibadah sedunia. Selain 
itu, pemerintah juga mencanangkan 
Candi Prambanan di Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Candi Pawon, dan Candi 
Mendut di Jawa Tengah menjadi tempat 
ibadah umat Hindu dan Buddha dari 
seluruh dunia. Menurut Gubernur DIY 
Sri Sultan Hamengku Buwono X, 
pemanfaatan Candi Prambanan, Candi 
Borobudur, Candi Mendut, dan Candi 
Pawon untuk tujuan keagamaan akan 
berfokus pada nilai-nilai spiritual dan 
pendidikan dari situs tersebut. Sri 

Sultan berharap masyarakat yang 
berkunjung tidak sekadar melihat aspek 
keindahan candi, tetapi juga kegiatan 
peribadatan yang dilakukan oleh umat 
Hindu dan Buddha. “Pemanfaatan 
dilakukan dengan tetap memperhatikan 
aspek pelestarian cagar budaya dan nilai-
nilainya serta tidak bertentangan dengan 
regulasi baik dari Pemerintah Indonesia 
maupun UNESCO,” kata Sultan seperti 
dikutip dari Antara. Menurut Koordinator 
Staf Khusus Menteri Agama, Adung Abdul 
Rochman, Candi Prambanan, Candi 
Borobudur, Candi Pawon, dan Candi 
Mendut selama ini lebih banyak 
dimanfaatkan untuk kepentingan 
penelitian, kebudayaan serta pariwisata. 
Melalui pencanangan ini, fungsi candi-
candi tersebut akan mencakup 
kepentingan ritual merujuk tujuan awal 
didirikan. Kementerian Agama, 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset dan Teknologi, Kementerian BUMN, 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif, serta Pemprov DIY dan Pemprov 
Jateng menggelar penandatanganan Nota 
Kesepakatan (MoU) mengenai 
pemanfaatan empat candi tersebut 
menandai pencanangan ini pada 11 
Februari 2022. Dikutip dari 
Kemendikbud.co.id (21/7/16) bahwa 

bangunan candi Borobudur didesain 
berdasarkan kepercayaan buddha 
dengan melambangkan alam semesta. 
Jumlah stupa 73 buah dengan rincian 1 
buah stupa induk, 32 stupa pada teras 
melingkar I, 24 stupa pada teras 
melingkar II, dan 16 stupa pada teras 
melingkar III. Desainnya berbentuk 
kotak dengan 4 pintu masuk dan 
lingkaran sebagai titik pusat. Candi 
Borobudur terbagi menjadi 2 bagian, 
yaitu bagian alam dunia dan alam 
nirwana. Memiliki 3 zona yang 
melambangkan arti berbeda. Ke tiga 
zona tersebut yaitu Kamadhatu, 
Rupadhatu, Arupadhatu. Hal menarik 
adalah Relief yang terdapat pada candi 
Borobudur. Relief tersebut merupakan 
rangkaian cerita yang bersifat epik pada 
zaman itu. Dengan desain luar biasa 
dan makna-makna yang terkandung di 
dalamnya, sudah sepantasnya kita 
harus memelihara warisan nenek 
moyang kita dengan baik dan 
terencana. Kalau dilihat dari sejarahnya 
candi Borobudur merupakan candi yang 
bersejarah yang dimiliki Indonesia. Satu 
satunya candi terbesar di dunia yang 
hanya ada di Indonesia. Dengan tarif 
tinggi diharapkan kawasan stupa candi 
bisa diproteksi dan diawasi sebaik 
mungkin. Hal itu karena dengan tarif 
tinggi bisa dilakukan seleksi bagi para 
pengunjung dengan baik. Selama ini 
kawasan candi seringkali mengalami 
kerusakan terutama bagian-bagian 
stupa yang sudah tidak utuh lagi. 
Banyak pengunjung yang tidak 
mematuhi aturan yang berlaku di 
kawasan stupa candi Borobudur. 
Tangan-tangan jahil seringkali 
melakukan aktivitas iseng yang justru 
merugikan keutuhan candi Borobudur. 
Jika kita melihat bagaimana wisatawan 
atau pengunjung borobudur yang 
seenaknya sendiri membuang sampah 
di stupa candi, begitu pula banyak yang 
menduduki stupa dan menginjak-
nginjaknya ataupun melanggar 
peraturan yang sudah ditulis disitu yang 
menyatakan dilarang menggunakan 
sandal atau sepatu tapi pengunjung 
masih memakainya. Ditambah banyak 
ditemukan bekas permen karet yang 

Kegiatan-kegiatan yang sangat 
menunjang perawatan Candi 
Borobudur dalam melestarikan 
peninggalan berharga aset negara kita. 
Borobudur adalah warisan budaya 
yang sangat berharga bagi Negeri ini. 

Balai Konservasi Borobudur selalu 
melakukan monitoring dan evaluasi 
secara berkesinambungan. Balai 
Konservasi Borobudur selalu 
melakukan monitoring dengan 
beberapa kegiatan observasi yaitu 
observasi stabilitas batu candi, evaluasi 
struktur candi dan bukit, observasi 
geohydrologi, observasi sistem 
drainase, analisis mengenai dampak 
lingkungan. 

ditempelkan di dinding candi. Hal inilah 
yang harus dicegah sedini mungkin 
agar kerusakan candi Borobudur tidak 
semakin parah. Ulah para pengunjung 
yang tidak bertanggung jawab bisa 
dicegah. Tujuan dari menaikan tarif 
tersebut selain menyeleksi dan 
membatasi para pengunjung juga 
mengedepankan kepentingan 
konservasi dan pencegahan secara 
dini kerusakan stupa di candi 
Borobudur. Bahkan aturan baru pun 
sudah disiapkan bahwa pembatasan 
pengunjung untuk kawasan stupa candi 
Borobudur hanya sebesar 1200 
pengunjung setiap harinya. Dalam dua 
tahun terakhir ini sebenarnya kawasan 
stupa sudah ditetapkan sebagai 
kawasan tertutup selain tengah 
dilakukan renovasi juga pembatasan 
pengunjung dengan seleksi ketat. 
Dengan penerapan tiket seperti ini, 
maka akan menyelamatkan umur 
Candi lebih lama karena beban yang 
diterima akan berkurang. Disamping itu 
juga akan menjadi seleksi alam, 
wisatawan yang sungguh-sungguh 
dengan membayar tinggi akan 
memaksimalkan selama berkunjung ke 
Borobudur. Sekali lagi candi Borobudur 
merupakan warisan dari nenek moyang 
kita yang harus benar benar kita jaga 
dan kita rawat sebaik baiknya. Karena 
selama ini dipastikan tidak pernah ada 
jaminan Candi Borobudur terbebas dari 
proses kerusakan dan pelapukan. Oleh 
karena itu kantor 
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Namun dia menyayangkan alur 
pemecatan terhadap dirinya yang tidak 
seharusnya dilakukan oleh Majelis 
Pertimbangan Partai.

Taufik juga mengaku tak tahu saat 
ditanya apakah dianggap tidak loyal 
karena sikapnya yang tidak mendukung 
Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 
mendatang. Namun, dia mengakui 
memang sempat ditegur lantaran 
mendoakan Anies Baswedan menjadi 
presiden.

Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta 
Mohamad Taufik resmi dipecat dari Partai 
Gerindra. Dia dipecat sebagai kader 
setelah Majelis Kehormatan Partai (MKP) 
menggelar sidang di Kantor DPP Partai 
Gerindra, Ragunan, Selasa (7/6/2022).

Ditemui saat konferensi pers terkait 
pemecatan dirinya, M Taufik tak 
menjawab lugas saat ditanyai apakah 
dirinya memang tidak loyal pada partai 
pimpinan Prabowo Subianto yang sudah 
membesarkan namanya itu."Makanya 
musti ditanya ke mereka ukuran loyalitas 
itu apa. Iya kan baru sekarang nih saya 
tahu, saya tadi lagi santai aja tiba-tiba 
ada berita dipecat," kata Taufik di 
kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 
Selasa petang.

"Kan enggak tahu ya. Tapi saya pernah 
dipanggil soal waktu saya mendoakan 
Anies. Saya pernah dipanggil ke Majelis 
Kehormatan Partai. Ketika saya 
mendoakan Anies naik kelas. Padahal 
posisi saya berdoa sebagai ketua Kahmi," 
katanya.
Hingga saat ini, dia mengaku belum 
menerima surat resmi pemecatan dari 
Partai Gerindra. Dia menyerahkan 
sepenuhnya benar atau tidaknya 
pemecatan tersebut kepada partai.

"Enggak, itu kan haknya partai. Kalau 
saya bukan soal menolak dan tidak 
menolak. Saya ingin menyampaikan tadi 

M Taufik disebut melakukan kesalahan-
kesalahan fatal hingga membuatnya 
dipecat. Dia juga disebut bersikap tidak 
loyal kepada partai berlambang kepala 
burung garuda itu.

"Harusnya tadi Majelis Pertimbangan 
Partai itu merekomendasikan nanti 
yang memutuskan itu DPP. Saya kira 
alur berorganisasi itu seperti itu," 
sambung dia.

"Majelis Kehormatan Partai, yang ini 
ada 5 majelisnya sepakat untuk 
memutus saudara Taufik, memecat 
sebagai kader Gerindra mulai 
keputusan itu di sampaikan pada hari 
ini," kata Wakil Ketua Majelis 
Kehormatan Partai Gerindra, Wihadi 
Wiyanto kepada wartawan, Selasa 
(7/6/2022).
Wihadi menegaskan, surat keputusan 
itu akan segera diproses secepatnya 
pada hari ini secara administrasi. 
Kemudian, surat itu akan dikirimkan 
langsung kepada Taufik.

Meski begitu, Taufik tetap 
menyampaikan terima kasih kepada 
Gerindra yang selama ini sudah 
membesarkan namanya. Dia pun 
meminta maaf jika kinerjanya selama 
ini belum maksimal.
"Bila itu benar terjadi, maka saya ingin 
menyampaikan terima kasih kepada 
Gerindra yang telah membuat saya 
menjadi besar, dan saya mohon maaf 
bila dalam perjalanan ternyata belum 
seperti apa yang diharapkan," tutur 
mantan Ketua KPU DKI Jakarta ini.

mekanisme yang agak itu alurnya," 
kata M Taufik.

"Kita akan proses keputusan hari ini 
secara administrasi. Jadi kita akan 
berikan kepada Taufik bahwa dia 
sudah dipecat sebagai kader 
Gerindra," tegasnya.

Menurutnya, seharusnya yang 
memutuskan pemecatan adalah 
Dewan Pengurus Pengurus (DPP) 
Partai Gerindra, bukan Majelis 
Pertimbangan Partai

Selain itu, Wihadi mengungkapkan, 
Taufik belum pernah melayangkan 
surat pengunduran diri sebagai Kader 
Partai Gerindra sebelum dilakukan 
pemecatan pada hari ini.
"Belum (layangkan surat 

Gerindra Pecat M Taufik
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pengunduran). Tapi pernah kita 
tanyakan saat kita sidang, apakah 
saudara Taufik akan mundur dari 
Gerindra? dan dia mengatakan tidak, 
bahkan dia tetap berjuang dan loyal 
kepada Partai Gerindra," ungkapnya.

Dianggap Tak Loyal dan Penuh 
Kebohongan
Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai 
Gerindra Wihadi Wiyanto 
membeberkan kesalahan-kesalahan 
fatal yang menyebabkan Mohamad 
Taufik dipecat dari Partai Gerindra 
sebagai kader. 
Wihadi menyebut kesalahan Mohamad 
Taufik diakumulasi dari pelaksanaan 
Pilpres 2019 hingga saat ini. 
Pertama, selaku kader Partai Gerindra 
juga sebagai Dewan Pimpinan Daerah 
(DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta dan 
menjabat di DPRD DKI Jakarta dari 
fraksi Gerindra, dinyatakan telah gagal 
menjalankan amanah partai terkait 
dengan kalahnya perolehan suara 
pasangan Prabowo-Sandi di DKI 
Jakarta pada Pilpres 2019. 

"Pada saat saudara Taufik menjadi Ketua 
DPRD kantor DPD Partai Gerindra tidak 
ada. Dan juga saat Pilpres DKI kalah, itu 
menjadi catatan juga," kata Wihadi, saat 
diwawancarai di Kantor DPP Partai 
Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, 
Selasa (7/6/2022). 
Kemudian, M Taufik diketahui kerap 
disebut terlibat dalam perkara tindak 
pidana korupsi di lingkungan pemerintah 
DKI. 
"Ada beberapa kasus korupsi yang masih 
berjalan prosesnya dan diperiksa di KPK," 
ujarnya. 
Kebohongan-kebohongan juga sering 
dilontakan M Taufik, di mana pada 
persidangan sebelumnya oleh MKP pada 
21 Febuari 2021, M Taufik mengaku akan 
loyal dan setia kepada Partai Gerindra. 
Nyatanya, ia melanggar AD/ART yang 
diatur oleh Partai dibawah kepemimpinan 
Prabowo Subianto itu. 
"Namun kenyataannya dia sudah kita 
tanyakan berkali-kali pada saat sidang di 
bawah sumpah apakah akan keluar dari 
Partai Gerindra dia menyatakan akan 
tetap di Gerindra," ungkap dia. 

Kondisi di luar rumah tidak jauh 
berbeda. Mereka berkerumun pada 
salah satu meja lipat outdoor. Duduk 
beberapa wanita. Ada yang berpakaian 
minim. Jumlah pria terbilang lebih 
banyak.

"Jadi benar ada kegiatan tersebut pada 
Minggu dini hari di Depok," kata Kabid 
Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol 
Endra Zulpan kepada wartawan, Senin 
(6/6).

"Terhadap para peserta party tersebut 
dilakukan tes urine. hasilnya tidak 
ditemukan adanya penggunaan 
narkoba," ujar dia.
Polres Bantah Pesta Bikini

Alunan musik berdegup kencang dari 
sebuah rumah di Blok AH, Perumahan 
Pesona Depok, Jawa Barat, Sabtu (4/6). 
Suasana ruangan temaram. Namun 
tetap meriah karena gemerlap lampu 
warna warni dugem.
Muda mudi terlihat tanpa batasan, 
bercampur baur di satu ruangan, 
berlenggang mengikuti irama musik. Ada 
perempuan yang mengenakan pakaian 
seksi. Ada pria yang bertelanjang dada. 
Ada juga memegang botol minuman 
keras, dan sesekali menenggaknya.

Tidak kurang dari 200 muda mudi 
mengikuti private party. Penyelenggara 
melaksanakan pesta tanpa mengantongi 
izin dari pihak kepolisian. Selain itu, 
sejumlah peserta yang hadir 
mengenakan pakaian bikini.

Dalam penggerebekan, polisi juga 
meminta pengunjung untuk melakukan 
tes urine. Hasil pemeriksaan seluruh 
urine peserta negatif narkoba.

Polda Sebut Pesta Bikini

Di paving block terdapat beberapa botol 
minuman dalam kondisi tutup sudah 
terbuka. Private party ini akhirnya 
digerebek polisi setelah mendapat 
laporan dari warga.

"Kalau (dibilang) pesta bikini karena 
mungkin karena pesertanya berpakaian 
seperti itu. Kemudian kegiatan ini tidak 
memiliki izin dari kepolisian sehingga 
kita membubarkan acara itu," ujar dia.

Geger Pesta di Perumahan Kota Depok
Polisi berbeda keterangan terkait privat 
party tersebut. Jika Polda Metro Jaya 
menyebut perihal pesta bikini, namun 
Polresta Depok yang ikut dalam 
penggerebekan membantah.

Polisi memastikan pengunjung yang 
datang tidak ada yang berpakaian 
bikini. Polisi tiba di lokasi pada pukul 
00.30 WIB. Pengunjung mengadakan 
pesta dalam sebuah ruangan di dalam 
rumah. Ditemukan juga beberapa orang 
yang sedang ada di area kolam renang.

"Bukan pesta bikini. Jadi pada hari 
Sabtu malam (Minggu) dapat informasi 
dari jajaran Intel Polda kemudian kita 
selaku Polres Depok yang kedapatan 
wilayah terkait pesta tersebut kita 
backup jajaran Intel Polda ke lokasi," 
kata Kasat Reskrim Polres Metro 
Depok AKBP Yogen Heroes Baruno.

"Ada juga beberapa barang bukti 
seperti alat kontrasepsi yang belum 
dipakai," tutur Yogen.
Kondom tersebut ditemukan dalam 
salah satu kamar di rumah mewah 
yang terletak di blok AH Perumahan 
Pesona Depok tersebut.

kesaksian penjaga rumah soal private 
Penyewa Mengaku Mahasiswa

"Ada 10 kotak. Tiap kotak berapa 
pieces isinya. Belum tahu apakah ada 
prostitusi atau tidak karena sulit ya 
karena belum digunakan," tambahnya.

"Di sana memang terdapat pesta di 
dalam suatu rumah ada minuman keras 
juga. Kemudian di sana ada kolam 
renang, beberapa orang sudah nyebur 
di dalam juga," ujarnya.

10 Kotak Kondom

Dikatakan, tidak ada pengunjung yang 
mengenakan pakaian renang malam 
tersebut. Namun memang kebanyakan 
pengunjung menggunakan pakaian 
seksi. "Mengenakan pakaian, enggak 
ada yang pakai bikini, tapi bisa 
dikatakan seksi," ungkapnya.

Selain miras, polisi juga menemukan 10 
kotak kondom dari lokasi private party. 
10 kotak kondom tersebut masih baru 
belum terpakai.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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Rumah bercat putih dan abu-abu itu 
memang sering digunakan untuk 
keperluan acara keluarga dan kampus. 

Tiar merasa kecolongan dengan private 
party yang dihadiri ratusan remaja pada 
Sabtu (4/6) malam. Dia tidak 
menyangka rumah yang dijaganya 
dijadikan lokasi dugem.

Tiar menegaskan yang hadir malam itu 
tidak ada yang mengenakan bikini. 
"Celana pendek doang, bukan bikini. 
Saya keberatan banget karena 
merugikan saya," ungkapnya.

Saat mendapati acara yang digelar 
ternyata pesta dugem, Tiar mengaku 
sudah menegur. Namun dia tidak dapat 
berbuat apa-apa karena rumah sudah 
dipenuhi pengunjung.
"Saya juga kena tipu sama mereka. 
Awalnya mereka bilang dari kampus 
buat acara ulang tahun, makanya harga 
juga untuk pelajar, ternyata malah 
acara kaya gitu," katanya.

Satu persatu kegiatan private party ini 
mulai terkuak. Penjaga rumah di Blok 
AH Pesona Depok, Tiar mengatakan 
penyewa rumah tersebut mengaku 
sebagai mahasiswa.

Ketika datang menghubungi Tiar, 
penyewa mengaku sebagai 
mahasiswa. Tempat itu katanya akan 
digunakan untuk acara ulang tahun.

Kejanggalan

Tiar menceritakan, mulanya ada dua 
orang yang menghubunginya untuk 
menyewa rumah dua lantai itu. "Jadi 
pertama ada perempuan yang 
ngehubungin, kemudian kedua lain 
orang," jelasnya.

"Acara itu aneh, serba dadakan. Mereka 
nyewanya dua atau tiga hari sebelum 
acara, kaya tergesa-gesa gitu. 
Ngomongnya acara jam 8 malam, tapi jam 
5 sore belum ada persiapan," bebernya.

Harga yang ditawarkan berbeda-beda. 
"Kalau mahasiswa Rp 4,5-5 juta. Kalau 
bukan mahasiswa Rp15 jutaan," ucapnya.

Saat acara digelar, Tiar mengaku sempat 
heran dengan penyelenggaraan acara itu. 
"Sempat sih (menegur) tapi kan udah 
banyak begitu mau bubarin (susah). 
Akhirnya datang dari pihak Polres," 
jelasnya.

Tiar menuturkan, banyak kejanggalan 
terjadi sebelum acara digelar. Salah 
satunya pemesanan tempat yang 
dilakukan mendadak hingga tidak adanya 
persiapan acara pada H-1.

Malam itu diperkirakan 400 orang yang 
datang. Area parkir pun penuh hingga ke 
lantai dua. "Kemarin hampir 400, 
sedangkan kapasitas di sini cuma 100 
orang," ungkapnya. 

Sang perdana menteri berpidato di 
gedung Red Fort, New Delhi, bangunan 
dari era Mughal dan acara malam itu 
adalah peringatan ke-400 tahun kelahiran 
Guru Tegh Bahadur, tokoh guru Sikh 
yang dikenang sebagai sosok yang 
menjunjung tinggi kebebasan beragama 
bagi semua umat.
Waktu dan tempatnya sangat tepat untuk 
membahas soal itu.

Narendra Modi bangkit dari kursinya dan 
berjalan menuju podium untuk 
menyampaikan pidato malam itu. Pidato 
itu diharapkan berisi pesan tentang 
kehidupan umat beragama di tengah 
meningkatnya ketegangan antar warga 
minoritas muslim dan mayoritas Hindu.

Isi pidato Modi tentang penguasa Mughal 
di abad ke-17 itu bukan kebetulan belaka.

"Aurangzeb membantai banyak orang, 
tapi dia tidak bisa mengguncang iman 
kita," kata Modi dalam pidatonya, seperti 
dilansir laman the Associated Press, akhir 
pekan lalu.

Sejarah kompleks Aurangzeb Alamgir 
masih bersemayam di hati orang India. 
Para pemimpin India yang berkuasa saat 
ini membangkitkan ingatan itu dengan 
menyodorkan kekejaman sang penguasa 
muslim tersebut dan membuat kaum 
nasionalis meyakini India harus 
diselamatkan dari para penjajah muslim.

"Bagi nasionalis Hindu saat ini, 
Aurangzeb adalah peringatan untuk 
membenci semua muslim India," kata 

Tapi, Modi justru memanfaatkan acara 
pada April itu untuk mengingatkan orang 
kepada sosok penguasa muslim yang 
sudah wafat 300 tahun lalu.

Ketegangan antara Hindu dan muslim 
kian meruncing, kebencian terhadap 
Aurangzeb makin meluas dan politisi 
garis kanan terus memanas-manasi 
situasi.
Yang terbaru adalah pernyataan politisi 
dari Bharatiya Janata Party (BJP) yang 
menghina Nabi Muhammad dan sontak 
menuai kecaman keras dari sejumlah 
negara Arab dan muslim, termasuk Arab 
Saudi.

Akar Kebencian Hindu Terhadap Muslim di India

Anggapan populer di kalangan 
nasionalis soal akar ketegangan Hindu-
muslim bermula dari masa abad 
pertengahan ketika tujuh generasi 
dinasti muslim menjadikan India 
sebagai rumah mereka sampai akhirnya 
mereka tersingkir.

Richard Eaton, profesor di Universitas 
Arizona yang dipandang sebagai ahli 
India pra-modern, mengatakan meski 
Aurangzeb menghancurkan kuil, 
catatan yang tersedia menyebut dia 
hanya menghancurkan tidak lebih dari 
belasan kuil, bukan ribuan seperti yang 
diyakini selama ini. 

 Aurangzeb menjadi sosok yang paling 
dibenci dalam sejarah India.

Mereka beralasan penguasa muslim 
seperti Aurangzeb menghancurkan 
budaya Hindu, memaksa orang pindah 
agama, menodai kuil dan menerapkan 
pajak yang memberatkan warga non-
muslim, meski sejumlah sejarawan 
menyebut kisah itu terlalu dilebih-
lebihkan.

Keyakinan ini membuat mereka ingin 
membalas masa lalu orang Hindu India 
yang menderita selama berabad-abad 
lalu.
 Aurangzeb menjadi sosok utama 
kambing hitam dalam sentimen ini.
Aurangzeb adalah raja Mughal terakhir 
yang meraih takhtanya pada 
pertengahan abad ke-17 setelah 
memenjarakan ayahnya dan 
membunuh kakaknya. Tidak seperti raja 
Mughal lainnya yang berkuasa di Asia 
Selatan selama lebih dari 300 tahun 
dan relatif tidak tergantikan,

Audrey Truschke, sejarawan dan 
penulis buku "Aurangzeb: The Man and 
the Myth."

Dia melakukan itu untuk alasan politik, 
bukan agama, ujar Eaton. Aurangzeb 
juga menjadi sosok raja muslim yang 

Kebencian terhadap penguasa muslim 
menjadi ciri dari kaum nasionalis Hindu 
India yang berpuluh tahun berupaya 
mendirikan negara sekuler India 
menjadi negara Hindu.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057
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Narendra Modi bangkit dari kursinya dan 
berjalan menuju podium untuk 
menyampaikan pidato malam itu. Pidato 
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Isi pidato Modi tentang penguasa Mughal 
di abad ke-17 itu bukan kebetulan belaka.

"Aurangzeb membantai banyak orang, 
tapi dia tidak bisa mengguncang iman 
kita," kata Modi dalam pidatonya, seperti 
dilansir laman the Associated Press, akhir 
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Sejarah kompleks Aurangzeb Alamgir 
masih bersemayam di hati orang India. 
Para pemimpin India yang berkuasa saat 
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menuai kecaman keras dari sejumlah 
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Saudi.

Akar Kebencian Hindu Terhadap Muslim di India

Anggapan populer di kalangan 
nasionalis soal akar ketegangan Hindu-
muslim bermula dari masa abad 
pertengahan ketika tujuh generasi 
dinasti muslim menjadikan India 
sebagai rumah mereka sampai akhirnya 
mereka tersingkir.

Richard Eaton, profesor di Universitas 
Arizona yang dipandang sebagai ahli 
India pra-modern, mengatakan meski 
Aurangzeb menghancurkan kuil, 
catatan yang tersedia menyebut dia 
hanya menghancurkan tidak lebih dari 
belasan kuil, bukan ribuan seperti yang 
diyakini selama ini. 

 Aurangzeb menjadi sosok yang paling 
dibenci dalam sejarah India.

Mereka beralasan penguasa muslim 
seperti Aurangzeb menghancurkan 
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muslim, meski sejumlah sejarawan 
menyebut kisah itu terlalu dilebih-
lebihkan.

Keyakinan ini membuat mereka ingin 
membalas masa lalu orang Hindu India 
yang menderita selama berabad-abad 
lalu.
 Aurangzeb menjadi sosok utama 
kambing hitam dalam sentimen ini.
Aurangzeb adalah raja Mughal terakhir 
yang meraih takhtanya pada 
pertengahan abad ke-17 setelah 
memenjarakan ayahnya dan 
membunuh kakaknya. Tidak seperti raja 
Mughal lainnya yang berkuasa di Asia 
Selatan selama lebih dari 300 tahun 
dan relatif tidak tergantikan,

Audrey Truschke, sejarawan dan 
penulis buku "Aurangzeb: The Man and 
the Myth."

Dia melakukan itu untuk alasan politik, 
bukan agama, ujar Eaton. Aurangzeb 
juga menjadi sosok raja muslim yang 

Kebencian terhadap penguasa muslim 
menjadi ciri dari kaum nasionalis Hindu 
India yang berpuluh tahun berupaya 
mendirikan negara sekuler India 
menjadi negara Hindu.

TERIMA CATERING 
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ada over time

"Aurangzeb menghancurkan kuil dan 

Namun bagi barisan pembenci, 
Aurangzeb adalah penjahat dan tak 
lebih dari sosok bigot agama.

Mereka mengatakan sejarah India 
secara sistematis diubah oleh 
kelompok kiri untuk mencabut akar 
orang India yang kebanyakan Hindu 
dari peradaban mereka di masa lalu.

menjamin keamanan dan keselamatan 
semua umat beragama.
"Bisa dibilang, dia adalah sosok di 
zamannya, bukan di zaman kita," ujar 
Eaton.

Sejarawah garis kanan Makkhan Lal, 
yang bukunya tentang sejarah India 
sudah dibaca juta siswa sekolah 
mengatakan mengabaikan motif politik 
Aurangzeb adalah bentuk 
pengkhianatan terhadap kejayaan India 
di masa lalu.
Banyak sejarawan pendukung partai 
Bharatiya Janata (BJP), partainya Modi, 
mendukung pandangan itu. 

Berpuluh tahun, kaum nasionalis HIndu 
mengklaim sejumlah masjid besar dan 
terkenal dibangun di atas puing-puing kuil 
Hindu. Banyak kasus ini masih diproses di 
pengadilan.

itu memperlihatkan betapa dia benci 
Hindu dan Hinduisme," kata Lal.

Sejumlah kalangan mengatakan kondisi 
ini bisa menimbulkan pertarungan 
panjang di pengadilan seperti yang terjadi 
dengan Masjid Babri yang dirusak massa 
Hindu dengan sekop, linggis dan tangan 
kosong pada 1992. 
Penghancuran itu memicu kekerasan di 
seantero India hingga menewaskan lebih 
dari 2.000 orang, sebagian besar muslim. 
Pada 2019 Mahkamah Agung India 
akhirnya menyerahkan masjid itu kepada 
Hindu.

“Mereka lebih suka menciptakan musuh 
yang ingin mereka benci."

“Nasionalis Hindu tidak berpikir tentang 
sejarah yang sebenarnya dari 
Aurangzeb," kata Truschke. 

Dikutip dari AFP, Musk menuduh Twitter 
telah melakukan pelanggaran material 
dari perjanjian merger dan dia memiliki 
hak untuk tidak melanjutkan 
kesepakatan, menurut dokumen yang 
diajukan pihak Musk ke regulator 
sekuritas.

Elon Musk mengancam akan menarik 
tawarannya untuk membeli Twitter jika 
perusahaan jejaring sosial itu gagal 
memberikan data akun palsu.

Sebelumnya, Musk juga telah 
mengatakan melalui akun Twitter-nya 
bahwa dirinya bisa membatalkan 
kesepakatan jika kekhawatirannya tidak 
ditangani.

Menurut Musk, jumlah bot sebenarnya 
mungkin empat kali lebih banyak dari 
perkiraan yang diberikan Twitter. 

Dokumen pengajuan tersebut menandai 
eskalasi pernyataan Musk yang 
sebelumnya telah menyoroti perihal akun 
palsu yang bisa menimbulkan 
pembatalan kesepakatan sebesar USD 
44 miliar untuk mengambil alih Twitter.

Di sisi lain, menurut CEO Twitter Parag 
Agrawal, kurang dari lima persen akun 
yang aktif pada hari tertentu di Twitter 
adalah bot, tetapi analisis tidak dapat 
direplikasi secara eksternal untuk 
menjaga kerahasiaan data pengguna. 
Namun Musk telah mengabaikan 
tanggapan dari Twitter tersebut dan 

Ancaman tersebut juga menandai 
pernyataan Musk yang disampaikan 
secara tertulis untuk pertama kali dan 
bukan mengunggahnya melalui platform 
media sosial Twitter.
Sebelumnya pada April, Musk menyetujui 
kesepakatan untuk membeli Twitter. 
Namun pada pertengahan Mei, dia mulai 
menyinggung mengenai kekhawatirannya 
terhadap akun palsu yang beredar di 
Twitter.

Jumlah Bot Sangat Banyak

Bot dapat digunakan di media sosial 
untuk menyebarkan berita palsu atau 
menciptakan kesan terdistorsi tentang 
seberapa luas informasi dikonsumsi dan 
dibagikan.

Elon Ancam Batalkan Pembelian Twitter

Untuk melanjutkan kesepakatan, 
menurut dokumen itu, pihak Musk 
harus memiliki pemahaman yang 
lengkap dan akurat tentang inti model 
bisnis Twitter termasuk basis pengguna 
aktifnya.

Melalui Twitter, analis Wedbush Dan 
Ives pada Senin memprediksi adanya 
biaya penalti sebesar 1 miliar dolar AS 
jika terjadi kemunduran kesepakatan 
antara Musk dan Twitter. Sementara 
Angelo Zino dari CFRA Research 
berpendapat pihaknya memprediksi 
kesepakatan diselesaikan di 
pengadilan. 

Pemahaman Lengkap

menegaskan kembali sikapnya itu pada 
Senin (6/6).

"Musk telah menjelaskan dia tidak 
percaya bahwa metodologi pengujian 
yang lemah dari perusahaan itu 
memadai sehingga dia harus 
melakukan analisisnya sendiri," kata 
Ringler dalam sebuah surat.

Sejumlah pengamat menilai pertanyaan 
Musk tentang bot Twitter itu 
disampaikan sebagai cara untuk 
mengakhiri proses pengambilalihan 
atau untuk menekan Twitter agar 
menurunkan harga.

Pengacara Musk, Mike Ringler, 
mengatakan bahwa Twitter telah gagal 
menanggapi pertanyaan valid yang 
diajukan Musk mengenai akun palsu.
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Info SIP  Influencer ternama China Li Jiaqi tiba-
tiba diputus dari siaran langsungnya 
pada Jumat (3/6/2022), atau sehari 
jelang peringatan tragedi Tiananmen, 
dengan gambar terakhir menyiarkan dia 
menunjukkan kue yang tampaknya 
berbentuk seperti tank. Li Jiaqi adalah 
selebriti internet populer dengan lebih 
dari 64 juta pengikut ini. Dia pernah 
menjual 15.000 lipstik dalam satu sesi 
sehingga mendapatkan julukan Raja 
Lipstik China. 

Beijing telah berusaha keras untuk 
menghapus tindakan keras berdarah 
Tiananmen dari ingatan kolektif, 
menghilangkannya dari buku teks 
sejarah dan menyensor diskusi 
online.Pada Senin (6/6/2022), 
perdebatan tentang mengapa acara itu 
terganggu, mencuat di platform media 

 Akan tetapi, selebriti internet berusia 30 
tahun ini tidak mengunggah apa pun 
sejak siaran langsungnya dipotong 
pada Jumat (3/6/2022), dengan gambar 
video terakhir darinya menunjukkan dia 
menyajikan kue es krim dengan 
dekorasi cokelat yang tampak seperti 
tank. Guardian pada Senin (6/6/2022) 
melaporkan bahwa beberapa hasil 
pencarian untuk namanya dilaporkan 
sedang disensor. Dia juga gagal tampil 
untuk pertunjukan yang dijadwalkan 
pada Minggu (5/6/2022). 

 Alhasil, generasi muda China telah 
tumbuh tanpa menyadari apa yang 
terjadi dalam pembantaian Lapangan 
Tiananmen 1989. Live-streaming Li 
Jiaqi, yang dikenal dengan suaranya 
yang halus dan penampilan ala idola K-
pop itu, secara teratur menarik jutaan 
pemirsa.

Insiden yang tiba-tiba menimpanya 
sontak menjadi skandal di internet, dan 
menimbulkan pertanyaan tentang 
subjek yang telah lama coba 
dihilangkan oleh pemerintah China. 
Diskusi tentang tindakan keras pada 4 
Juni 1989, ketika China menempatkan 
pasukan dan tank pada pengunjuk rasa 
damai, dilarang di daratan.

“Raja Lipstik “ China Hilang

Hal ini tentu mengganggu upaya kita 
agar bisa tidur nyenyak.

 berikut sejumlah cara agar kamu tetap 

"Bagian dari ritme biologismu termasuk 
mendinginkan tubuh pada saat tidur di 
malam hari," sambungnya.

Hawa panas ini juga bakal menyiksa 
ketika kamu merupakan seseorang 
yang kerap mengalami masalah tidur. 
Hal ini bisa semakin membuatmu 
kesulitan dalam memejamkan mata di 
malam hari.

Tinggal di negara tropis membuat kita 
harus terbiasa dengan udara yang 
gerah di siang dan malam.

Hawa panas yang muncul ini bisa 
sangat menganggu upaya tubuh untuk 
lebih cepat tertidur. Padahal, temperatur 
yang nyaman bagi kita tertidur adalah 
25 derajat Celcius.

"Temperatur sangat penting pada 
kemampuanmu untuk tidur, sayangnya 
hal ini sering kurang dipahami," terang 
Matthew Ebben, PhD, asister professor 
di NYP/Weill Cornell Center for Sleep 
Medicine.

Sejumlah hal bisa kamu lakukan agar 
tetap tidur nyenyak kendati udara tetap 
panas. Dilansir dari Refinery29,

Sayangnya, ketika kamar kita terpapar 
panas selama seharian, pada malam 
hari udara di dalam kamar bakal tetap 
panas. 

Tidur nyenyak merupakan sebuah hal 
yang kita perlukan setiap hari. Hal ini 
bisa sangat berpengaruh terhadap 
kualitas hidup dan kesehatan kita.
Tidur nyenyak ini sayangnya bisa 
sangat mudah terganggu ketika udara 
tengah panas. 

Cara Tidur Nyenyak Saat Hawa Panas

bisa tidur nyenyak di tengah udara 
panas.

Kamu disarankan untuk menggunakan 
pakaian berbahan katun atau bahan 
lain yang bisa menyerap kelembapan.

Jangan Tidur Tanpa Pakaian

Dinginkan Tubuh

"Banyak orang yang menyarankan 
untuk tidur tanpa pakaian," terang 
Sophie Bostock, PhD, pakar masalah 
tidur di The Sleep Scientist.

Tidur tanpa pakaian tampak seperti 
sebuah hal yang masuk akal dilakukan 
ketika udara panas. Sayangya hal ini 
justru bisa membuat hawa terasa 
semakin panas dan kamu kesulitan 
tidur nyenyak.

"Namun hal ini tidak akan membantu 
karena keringat bisa memenuhi 
tubuhmu dan tidak diseka 
menggunakan lapisan penyerap 
kelembapan seperti pakaian sehingga 
hal ini tidak membantu mendinginkan 
tubuh," sambungnya.

Mandi Sebelum Tidur
Udara panas yang muncul kerap 
membuatmu ingin mandi terus-
menerus. 
Hal ini rupanya juga bisa berdampak 
positif ketika kamu ingin tidur nyenyak 
di malam hari.
Kamu tidak perlu mandi dengan air 
dingin untuk mendinginkan tubuh 
sebelum tidur nyenyak. 
Kamu juga bisa mandi dan berendam 
dengan air hangat untuk memperoleh 
manfaat ini.
"Jika kamu menghangatkan tubuhmu 
sebelum tidur dan kemudian tidur di 
ruang dengan temperatur normal, data 

 “Banyak orang tidak tahu cerita di balik 
kue ini,” tulis seorang pengguna. Yang lain 
mengatakan insiden itu telah mendorong 
banyak anak muda untuk menggunakan 
jaringan pribadi virtual (VPN) untuk 
menghindari aturan sensor yang ketat dan 
meneliti tindakan keras tersebut. Yang lain 
berspekulasi bahwa Li Jiaqi sendiri juga 
mungkin terlalu muda untuk memahami 
arti kue itu. “Dia tidak tahu; dia tidak 
pernah diajarkan di sekolah,” tulis seorang 
pengguna. "Sekarang sampai pada ini 
(akibatnya)." 

sosial Weibo dengan tagar mencapai lebih 
dari 100 juta tampilan. 

Bagi yang lain, skandal itu telah 
mengungkap bab gelap yang tidak mereka 
ketahui. "Berkat Li, saya sekarang 
mengetahui sejarah itu," tulis seorang 
pengguna Weibo.

Banyak pengguna berspekulasi tentang 
apakah Li telah dilarang secara permanen 
dari streaming langsung, dan apakah dia 
tahu tentang “tanggal simbolis”. Li, yang 
lahir pada 1992 dan terkenal karena 
penjualan cepat lipstik secara online, telah 
menarik banyak penggemar muda, 
kebanyakan wanita. Banyak yang 
mengatakan bahwa mereka baru 
mengetahui tentang penumpasan 
Tiananmen 1989 untuk pertama kalinya, 
setelah mencari tahu kemungkinan alasan 
hilangnya Raja Lipstik China itu. 
Menyikapi penggemar yang cemas 
menanyakan apa yang terjadi pada idola 
internet itu, seorang pengguna Weibo 
akhirnya mengatakan bahwa pria 30 tahun 
itu "baru saja menyentuh topik sensitif". 
Foto “manusia tank”, yang menunjukkan 
seorang pria berdiri sendirian di depan 
tank yang dikirim untuk meredam 
perbedaan pendapat di Lapangan 
Tiananmen Beijing pada 1989, sangat 
disensor di China. Juga tidak ada cara 
untuk mengetahui berapa banyak orang 
yang meninggal hari itu - perkiraan 
berkisar antara ratusan hingga 3.000. 
Akibatnya, banyak anak muda China tidak 
menyadari keberadaan atau signifikansi 
dari insiden tersebut.
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Info SIP  Influencer ternama China Li Jiaqi tiba-
tiba diputus dari siaran langsungnya 
pada Jumat (3/6/2022), atau sehari 
jelang peringatan tragedi Tiananmen, 
dengan gambar terakhir menyiarkan dia 
menunjukkan kue yang tampaknya 
berbentuk seperti tank. Li Jiaqi adalah 
selebriti internet populer dengan lebih 
dari 64 juta pengikut ini. Dia pernah 
menjual 15.000 lipstik dalam satu sesi 
sehingga mendapatkan julukan Raja 
Lipstik China. 

Beijing telah berusaha keras untuk 
menghapus tindakan keras berdarah 
Tiananmen dari ingatan kolektif, 
menghilangkannya dari buku teks 
sejarah dan menyensor diskusi 
online.Pada Senin (6/6/2022), 
perdebatan tentang mengapa acara itu 
terganggu, mencuat di platform media 

 Akan tetapi, selebriti internet berusia 30 
tahun ini tidak mengunggah apa pun 
sejak siaran langsungnya dipotong 
pada Jumat (3/6/2022), dengan gambar 
video terakhir darinya menunjukkan dia 
menyajikan kue es krim dengan 
dekorasi cokelat yang tampak seperti 
tank. Guardian pada Senin (6/6/2022) 
melaporkan bahwa beberapa hasil 
pencarian untuk namanya dilaporkan 
sedang disensor. Dia juga gagal tampil 
untuk pertunjukan yang dijadwalkan 
pada Minggu (5/6/2022). 

 Alhasil, generasi muda China telah 
tumbuh tanpa menyadari apa yang 
terjadi dalam pembantaian Lapangan 
Tiananmen 1989. Live-streaming Li 
Jiaqi, yang dikenal dengan suaranya 
yang halus dan penampilan ala idola K-
pop itu, secara teratur menarik jutaan 
pemirsa.

Insiden yang tiba-tiba menimpanya 
sontak menjadi skandal di internet, dan 
menimbulkan pertanyaan tentang 
subjek yang telah lama coba 
dihilangkan oleh pemerintah China. 
Diskusi tentang tindakan keras pada 4 
Juni 1989, ketika China menempatkan 
pasukan dan tank pada pengunjuk rasa 
damai, dilarang di daratan.

“Raja Lipstik “ China Hilang

Hal ini tentu mengganggu upaya kita 
agar bisa tidur nyenyak.

 berikut sejumlah cara agar kamu tetap 

"Bagian dari ritme biologismu termasuk 
mendinginkan tubuh pada saat tidur di 
malam hari," sambungnya.

Hawa panas ini juga bakal menyiksa 
ketika kamu merupakan seseorang 
yang kerap mengalami masalah tidur. 
Hal ini bisa semakin membuatmu 
kesulitan dalam memejamkan mata di 
malam hari.

Tinggal di negara tropis membuat kita 
harus terbiasa dengan udara yang 
gerah di siang dan malam.

Hawa panas yang muncul ini bisa 
sangat menganggu upaya tubuh untuk 
lebih cepat tertidur. Padahal, temperatur 
yang nyaman bagi kita tertidur adalah 
25 derajat Celcius.

"Temperatur sangat penting pada 
kemampuanmu untuk tidur, sayangnya 
hal ini sering kurang dipahami," terang 
Matthew Ebben, PhD, asister professor 
di NYP/Weill Cornell Center for Sleep 
Medicine.

Sejumlah hal bisa kamu lakukan agar 
tetap tidur nyenyak kendati udara tetap 
panas. Dilansir dari Refinery29,

Sayangnya, ketika kamar kita terpapar 
panas selama seharian, pada malam 
hari udara di dalam kamar bakal tetap 
panas. 

Tidur nyenyak merupakan sebuah hal 
yang kita perlukan setiap hari. Hal ini 
bisa sangat berpengaruh terhadap 
kualitas hidup dan kesehatan kita.
Tidur nyenyak ini sayangnya bisa 
sangat mudah terganggu ketika udara 
tengah panas. 

Cara Tidur Nyenyak Saat Hawa Panas

bisa tidur nyenyak di tengah udara 
panas.

Kamu disarankan untuk menggunakan 
pakaian berbahan katun atau bahan 
lain yang bisa menyerap kelembapan.

Jangan Tidur Tanpa Pakaian

Dinginkan Tubuh

"Banyak orang yang menyarankan 
untuk tidur tanpa pakaian," terang 
Sophie Bostock, PhD, pakar masalah 
tidur di The Sleep Scientist.

Tidur tanpa pakaian tampak seperti 
sebuah hal yang masuk akal dilakukan 
ketika udara panas. Sayangya hal ini 
justru bisa membuat hawa terasa 
semakin panas dan kamu kesulitan 
tidur nyenyak.

"Namun hal ini tidak akan membantu 
karena keringat bisa memenuhi 
tubuhmu dan tidak diseka 
menggunakan lapisan penyerap 
kelembapan seperti pakaian sehingga 
hal ini tidak membantu mendinginkan 
tubuh," sambungnya.

Mandi Sebelum Tidur
Udara panas yang muncul kerap 
membuatmu ingin mandi terus-
menerus. 
Hal ini rupanya juga bisa berdampak 
positif ketika kamu ingin tidur nyenyak 
di malam hari.
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dingin untuk mendinginkan tubuh 
sebelum tidur nyenyak. 
Kamu juga bisa mandi dan berendam 
dengan air hangat untuk memperoleh 
manfaat ini.
"Jika kamu menghangatkan tubuhmu 
sebelum tidur dan kemudian tidur di 
ruang dengan temperatur normal, data 

 “Banyak orang tidak tahu cerita di balik 
kue ini,” tulis seorang pengguna. Yang lain 
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sosial Weibo dengan tagar mencapai lebih 
dari 100 juta tampilan. 

Bagi yang lain, skandal itu telah 
mengungkap bab gelap yang tidak mereka 
ketahui. "Berkat Li, saya sekarang 
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Banyak pengguna berspekulasi tentang 
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tahu tentang “tanggal simbolis”. Li, yang 
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Tiananmen 1989 untuk pertama kalinya, 
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Menyikapi penggemar yang cemas 
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perbedaan pendapat di Lapangan 
Tiananmen Beijing pada 1989, sangat 
disensor di China. Juga tidak ada cara 
untuk mengetahui berapa banyak orang 
yang meninggal hari itu - perkiraan 
berkisar antara ratusan hingga 3.000. 
Akibatnya, banyak anak muda China tidak 
menyadari keberadaan atau signifikansi 
dari insiden tersebut.
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Pilih Ruangan dengan Temperatur 
paling Dingin

menunjukkan bahwa kamu bisa 
meningkatkan tidur gelombang 
lambat," terang dr. Ebben.

Jika bisa, pindahlah pada kamar lain 
yang lebih dingin agar kamu cepat 
tertidur nyenyak. Jika tidak ada 
ruangan lain, kamu bisa menutupi 
kamar dan mencegah paparan sinar 
matahari langsung pada kamarmu dan 
membuatnya segelap mungkin.
Lakukan Persiapan Sebelum Tidur

Banyak yang berpikir bahwa 
berolahraga sebelum tidur bisa 
membangunkan tubuh sehingga kamu 
sulit tidur, padahal yang terjadi adalah 
sebaliknya.

Lakukan Olahraga Ringan

Pastikan saja agar tidak melakukan 
olahraga terlalalu keras dan membuat 
tubuh menjadi panas serta tak nyaman. 
Olahraga yang tepat untuk kamu 
lakukan asalah berjalan perlahan atau 
melakukan yoga secara perlahan 
selama 30 menit.

Berolahraga secara ringan sebelum 
tidur bisa membantu kamu tidur 
nyenyak. 

"Olahraga sebelum tidur bisa 
menghangatkan tubuh yang membantu 
menimbulkan tidur gelombang 
perlahan," terang dr. Ebben.

Lakukan Latihan Pernapasan

Menenangkan pikiran dan melakukan 
latihan pernapasan secara perlahan 
bisa membantu mengusir rasa panas 
dan membantu kamu untuk tidur 
dengan lebih mudah.

Menggunakan kipas angin merupakan 
alternatif yang mudah dilakukan dan 
lebih murah selain AC. Suara white 
noise dari kipas angin disebut dr. 
Ebben bisa membantu menyamarkan 
suara lain dan membantumu cepat 
tertidur.
Walau begitu, kamu disarankan tidak 
mengarahkan kipas angin langsung ke 
tubuhmu namun ke arah sebaliknya 

Gunakan Kipas Angin

Ketika panas yang kamu rasakan 
sudah tak tertahan serta membuatmu 
sulit tidur, kamu bisa melakukan latihan 
pernapasan. 

Gunakan Ice Packs

Gunakan Seprai yang Tepat

Cara lain yang bisa kamu lakukan adalah 
dengan menempatkan ice packs di 
bagian bawah bantal. Hanya saja 
pastikan agar air tidak merembes keluar 
dan memunculkan masalah.

Menggunakan seprai dari bahan yang 
tepat bisa sangat membantu untuk tidur 
nyenyak.

Menggunakan bantal dengan memory 
foam ternyata tidak tepat dilakukan pada 
saat udara tengah panas. Bantal jenis ini 
bisa menyerap dan memerangkap panas 
sehingga membuatmu sulit untuk tidur 
nyenyak.

Pastikan juga untuk menghindari alkohol 
empat jam sebelum tidur karena bisa 
membuatmu dehidrasi di tengah malam 
dan kesulitan tidur nyenyak.

untuk membuang udara panas. Hal ini 
bisa membantu kamu tidur nyenyak dan 
lebih cepat.

 Seprai dengan bahan katut bisa 
membantu lebih sejuk dibanding bahan 
lain. Oleh karena itu, bahan ini sangat 
tepat digunakan ketika udara tengah 
panas.

Menggunakan kompres dingin atau ice 
packs yang dibungkus handuk pada 
beberapa titik tubuhmu bisa membantu 
mendinginkan tubuhmu. Kompres bagian 
persendian, siku, belakang lutut, serta 
leher untuk mendinginkan tubuh agar 
kamu mudah tidur nyenyak.

Jangan Gunakan Bantal dengan 
Memory Foam

Minum Cukup Air
Minum banyak air sebelum tidur bisa 
membuatmu terhindar dari masalah 
munculnya keringat berlebih. 

Tidur Sendirian

Sebisa mungkin tidur sendirian di atas 
kasur untuk memastikan udara menjadi 
dingin dan kamu bisa tidur nyenyak.

Semakin banyak orang yang tidur 
bersama, semakin banyak panas yang 
terkumpul di atas kasur. 

Hawa panas memang merupakan hal 
menyebalkan yang membuat kita sulit 
tertidur. 
Agar bisa tidur nyenyak dan cepat, 
penting untuk menerapkan sejumlah hal 
yang tersebut di atas.

Seperti diberitakan NPR, Kata anggota 
parlemen Nigeria bernama Ogunmolasuyi 
Oluwole, para penyerang menyerang 
Gereja Katolik St. Fransiskus di negara 
bagian Ondo ketika orang sedang 
sembayang. Menurut dia, yang paling 
banyak tewas adalah anak-anak dan 
perempuan. "Hati kami berat," kata 
Gubernur Ondo Rotimi Akeredolu di 
Twitter, Minggu. "Perdamaian dan 
ketenangan kami telah diserang oleh 
musuh-musuh rakyat." 
Jumlah Korban Tewas Lebih Dari 50 
Orang? 

Di sisi lain, Reuters melaporkan, seorang 
dokter di sebuah rumah sakit Owo 
mengatakan, setidaknya ada 50 mayat 
yang dibawa ke dua rumah sakit kota itu. 
Dokter yang tak ingin disebutkan 
namanya itu mengatakan, perlu adanya 
donor darah untuk mengobati korban 
luka. 
Juru bicara polisi untuk negara bagian 
Ondo, Funmilayo IIbukun Odunlami 
mengatakan, orang-orang bersenjata itu 
menembaki orang-orang di luar dan di 
dalam gedung gereja. Mereka membunuh 
dan melukai para jemaah. "Sangat 
menyedihkan, ketika Misa Kudus 
berlangsung, orang-orang bersenjata tak 
dikenal menyerang Gereja Katolik St. 
Fransiskus.

 Mereka melepaskan tembakan ke arah 
jemaah dan meledakkan bahan peledak 
sehingga menyebabkan puluhan orang 
tewas, diperkirakan jumlahnya lebih dari 
50 orang. 

Nigeria sedang diguncang isu besar 
karena salah satu gereja Katolik di 
negara itu diserang oleh orang-orang 
bersenjata.

Sampai saat ini, pihak berwenang belum 
segera merilis jumlah korban tewas 
secara resmi, namun menurut legislatif 
Adelegbe Timileyin, sedikitnya 50 orang 
tewas dalam serangan itu, walaupun 
yang lain menyebutkan angkanya bisa 
saja lebih tinggi dari itu. 

menyebabkan banyak orang 
dikhawatirkan tewas dan banyak lainnya 

Serangan di Gereja Katolik Nigeria 

Pemimpin tertinggi umat Katolik Paus 
Fransiskus di Roma turut menanggapi 
berita serangan itu. “Paus telah 
mengetahui tentang serangan 
terhadap gereja di Ondo, Nigeria dan 
kematian puluhan jemaah, banyak 
anak-anak, selama perayaan 
Pentakosta," kata dia. "Sementara 
rinciannya diklarifikasi, Paus 
Fransiskus berdoa untuk para korban 
dan negara, dengan penuh 
penderitaan. 

Presiden Nigeria Muhammadu Buhari 
langsung angkat bicara dan 
mengecam insiden penyerangan di 
Gereja Katolik St. Fransiskus itu. 

"Tidak peduli apa, negara ini tidak 
akan pernah menyerah pada orang 
jahat dan jahat, dan kegelapan tidak 
akan pernah mengalahkan terang. 
Nigeria pada akhirnya akan menang," 
kata Buhari. 

Terpengaruh pada saat perayaan, dan 
mempercayakan keduanya kepada 
Tuhan sehingga dia dapat mengirim 
rohnya untuk menghibur mereka," kata 
paus dalam sebuah pernyataan yang 
dikeluarkan oleh kantor pers Vatikan.

terluka dan Gereja dilanggar," kata juru 
bicara Gereja Katolik di Nigeria, 
Augustine Ikwu. Ikwu mengatakan 
uskup dan imam dari paroki Gereja St. 
Fransiskus selamat dari serangan itu 
tanpa cedera. Berdasarkan rekaman 
video, di lokasi serangan 
memperlihatkan para jemaah gereja 
terbaring di genangan darah. Hingga 
kini, belum diketahui otak di balik 
serangan tersebut dan polisi sedang 
menyelediki motifnya. "Dalam sejarah 
Owo, kami tidak pernah mengalami 
insiden yang begitu buruk," kata 
anggota parlemen Oluwole. "Ini terlalu 
banyak." 
Komentar Presiden Nigeria Hingga 
Paus 

Kata dia, "hanya iblis dari wilayah 
bawah yang bisa membayangkan dan 
melakukan tindakan pengecut seperti 
itu." 
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menunjukkan bahwa kamu bisa 
meningkatkan tidur gelombang 
lambat," terang dr. Ebben.

Jika bisa, pindahlah pada kamar lain 
yang lebih dingin agar kamu cepat 
tertidur nyenyak. Jika tidak ada 
ruangan lain, kamu bisa menutupi 
kamar dan mencegah paparan sinar 
matahari langsung pada kamarmu dan 
membuatnya segelap mungkin.
Lakukan Persiapan Sebelum Tidur

Banyak yang berpikir bahwa 
berolahraga sebelum tidur bisa 
membangunkan tubuh sehingga kamu 
sulit tidur, padahal yang terjadi adalah 
sebaliknya.

Lakukan Olahraga Ringan

Pastikan saja agar tidak melakukan 
olahraga terlalalu keras dan membuat 
tubuh menjadi panas serta tak nyaman. 
Olahraga yang tepat untuk kamu 
lakukan asalah berjalan perlahan atau 
melakukan yoga secara perlahan 
selama 30 menit.

Berolahraga secara ringan sebelum 
tidur bisa membantu kamu tidur 
nyenyak. 

"Olahraga sebelum tidur bisa 
menghangatkan tubuh yang membantu 
menimbulkan tidur gelombang 
perlahan," terang dr. Ebben.

Lakukan Latihan Pernapasan

Menenangkan pikiran dan melakukan 
latihan pernapasan secara perlahan 
bisa membantu mengusir rasa panas 
dan membantu kamu untuk tidur 
dengan lebih mudah.

Menggunakan kipas angin merupakan 
alternatif yang mudah dilakukan dan 
lebih murah selain AC. Suara white 
noise dari kipas angin disebut dr. 
Ebben bisa membantu menyamarkan 
suara lain dan membantumu cepat 
tertidur.
Walau begitu, kamu disarankan tidak 
mengarahkan kipas angin langsung ke 
tubuhmu namun ke arah sebaliknya 

Gunakan Kipas Angin

Ketika panas yang kamu rasakan 
sudah tak tertahan serta membuatmu 
sulit tidur, kamu bisa melakukan latihan 
pernapasan. 

Gunakan Ice Packs

Gunakan Seprai yang Tepat

Cara lain yang bisa kamu lakukan adalah 
dengan menempatkan ice packs di 
bagian bawah bantal. Hanya saja 
pastikan agar air tidak merembes keluar 
dan memunculkan masalah.

Menggunakan seprai dari bahan yang 
tepat bisa sangat membantu untuk tidur 
nyenyak.

Menggunakan bantal dengan memory 
foam ternyata tidak tepat dilakukan pada 
saat udara tengah panas. Bantal jenis ini 
bisa menyerap dan memerangkap panas 
sehingga membuatmu sulit untuk tidur 
nyenyak.

Pastikan juga untuk menghindari alkohol 
empat jam sebelum tidur karena bisa 
membuatmu dehidrasi di tengah malam 
dan kesulitan tidur nyenyak.

untuk membuang udara panas. Hal ini 
bisa membantu kamu tidur nyenyak dan 
lebih cepat.

 Seprai dengan bahan katut bisa 
membantu lebih sejuk dibanding bahan 
lain. Oleh karena itu, bahan ini sangat 
tepat digunakan ketika udara tengah 
panas.

Menggunakan kompres dingin atau ice 
packs yang dibungkus handuk pada 
beberapa titik tubuhmu bisa membantu 
mendinginkan tubuhmu. Kompres bagian 
persendian, siku, belakang lutut, serta 
leher untuk mendinginkan tubuh agar 
kamu mudah tidur nyenyak.

Jangan Gunakan Bantal dengan 
Memory Foam

Minum Cukup Air
Minum banyak air sebelum tidur bisa 
membuatmu terhindar dari masalah 
munculnya keringat berlebih. 

Tidur Sendirian

Sebisa mungkin tidur sendirian di atas 
kasur untuk memastikan udara menjadi 
dingin dan kamu bisa tidur nyenyak.

Semakin banyak orang yang tidur 
bersama, semakin banyak panas yang 
terkumpul di atas kasur. 

Hawa panas memang merupakan hal 
menyebalkan yang membuat kita sulit 
tertidur. 
Agar bisa tidur nyenyak dan cepat, 
penting untuk menerapkan sejumlah hal 
yang tersebut di atas.

Seperti diberitakan NPR, Kata anggota 
parlemen Nigeria bernama Ogunmolasuyi 
Oluwole, para penyerang menyerang 
Gereja Katolik St. Fransiskus di negara 
bagian Ondo ketika orang sedang 
sembayang. Menurut dia, yang paling 
banyak tewas adalah anak-anak dan 
perempuan. "Hati kami berat," kata 
Gubernur Ondo Rotimi Akeredolu di 
Twitter, Minggu. "Perdamaian dan 
ketenangan kami telah diserang oleh 
musuh-musuh rakyat." 
Jumlah Korban Tewas Lebih Dari 50 
Orang? 

Di sisi lain, Reuters melaporkan, seorang 
dokter di sebuah rumah sakit Owo 
mengatakan, setidaknya ada 50 mayat 
yang dibawa ke dua rumah sakit kota itu. 
Dokter yang tak ingin disebutkan 
namanya itu mengatakan, perlu adanya 
donor darah untuk mengobati korban 
luka. 
Juru bicara polisi untuk negara bagian 
Ondo, Funmilayo IIbukun Odunlami 
mengatakan, orang-orang bersenjata itu 
menembaki orang-orang di luar dan di 
dalam gedung gereja. Mereka membunuh 
dan melukai para jemaah. "Sangat 
menyedihkan, ketika Misa Kudus 
berlangsung, orang-orang bersenjata tak 
dikenal menyerang Gereja Katolik St. 
Fransiskus.

 Mereka melepaskan tembakan ke arah 
jemaah dan meledakkan bahan peledak 
sehingga menyebabkan puluhan orang 
tewas, diperkirakan jumlahnya lebih dari 
50 orang. 

Nigeria sedang diguncang isu besar 
karena salah satu gereja Katolik di 
negara itu diserang oleh orang-orang 
bersenjata.

Sampai saat ini, pihak berwenang belum 
segera merilis jumlah korban tewas 
secara resmi, namun menurut legislatif 
Adelegbe Timileyin, sedikitnya 50 orang 
tewas dalam serangan itu, walaupun 
yang lain menyebutkan angkanya bisa 
saja lebih tinggi dari itu. 

menyebabkan banyak orang 
dikhawatirkan tewas dan banyak lainnya 

Serangan di Gereja Katolik Nigeria 

Pemimpin tertinggi umat Katolik Paus 
Fransiskus di Roma turut menanggapi 
berita serangan itu. “Paus telah 
mengetahui tentang serangan 
terhadap gereja di Ondo, Nigeria dan 
kematian puluhan jemaah, banyak 
anak-anak, selama perayaan 
Pentakosta," kata dia. "Sementara 
rinciannya diklarifikasi, Paus 
Fransiskus berdoa untuk para korban 
dan negara, dengan penuh 
penderitaan. 

Presiden Nigeria Muhammadu Buhari 
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Perjalanan Prabowo Subianto mencari 
‘kawan' politik membawanya hingga 
Gedung Nasdem Tower yang berada di 
Gondangdia, Jakarta Pusat. Di markas 
Partai Nasdem itu, Prabowo disambut 
sang Ketua Umum Surya Paloh. Dalam 
pertemuan itu, keduanya didampingi 
oleh masing-masing orang terdekat 
mereka, seperti Sufmi Dasco dan 
Ahmad Muzani di pihak Prabowo. 
Sementara Paloh didampingi Siswono 
Yudo Husodo dan Enggartiasto Lukita. 
Prabowo nampak hadir ke Nasdem 
Tower pada Rabu (1/6/2022) sekitar 
pukul 11.15. Seperti biasa, awak media 
berusaha menyapa dan memberikan 
pertanyaan pembuka sebelum agenda 
penting dimulai. Prabowo hanya basa-
basi seraya menjawab mengenai menu 
makan siang. Tak ubahnya jawaban saat 
dia bertemu Presiden Joko Widodo di 
Gedung Agung Yogyakarta saat lebaran 
lalu. "Iya makan siang," jawabnya 
singkat. "Tidak ada agenda khusus, 
karena diundang kawan lama saya, ya 
saya datang," imbuhnya. Pertemuan 
akhirnya digelar secara tertutup selama 
5 jam lamanya. Usai pertemuan, mereka 
keluar menghampiri para wartawan 
dengan turun menggunakan tangga 
eskalator. Prabowo dan Surya Paloh 
nampak akrab berjalan bersisian seakan 
kawan dekat. Meski dalam dua kali 
periode pilpres, keduanya dalam kubu 
yang berbeda. Di depan para awak 
media, keduanya bercerita bahwa 
pertemuan yang cukup lama itu sebagai 
bentuk nostalgia. Mumpung masih bulan 
Syawal. Mereka berdua tidak menutupi 
bahwa sempat berjarak di antara 
mereka. "Pertemuan kami tadi banyak 
membicarakan mengenai hal 
romantisme dan semangat 
persahabatan yang terjaga dalam kurun 
waktu puluhan tahun," kata Paloh 
membuka pidato. Tak ingin kalah 
dengan Surya Paloh, Prabowo berusaha 
menyanjungnya dengan menyebut kata 
"Abang". Bentuk penghormatan baginya 
kepada Surya Paloh yang menurutnya 

Reuni Prabowo - Surya Paloh

lebih tua meski hanya berselisih 3 
bulan. "Saya memanggilnya 'Abang' 
karena lebih tua walau hanya 
berselisih usia tiga bulan," ujar 
Prabowo. Prabowo juga berkelakar 
dengan bernostalgia bahwa yang 
terlibat dalam pertemuan itu juga 
mantan politikus Partai Golkar. “Jadi 
benar saya dengan Pak Surya sudah 
berhubungan cukup lama dan 
bersahabat karena sesama alumni 
Golkar. Ada Pak Siswono juga yang 
berasal dari senior saya di Golkar dan 
HKTI (Himpunan Kerukunan Tani 
Indonesia)" imbuh Prabowo.Dalam 
pidato basa-basi Prabowo yang penuh 
pesan politis, dia menyebut sejumlah 
kata kunci, yaitu 'stabilitas nasional'. 
Pidato Prabowo juga diamini oleh 
Surya Paloh seakan ada hasil 
kesepakatan yang mereka mufakati 
bersama, namun disampaikan kepada 
publik secara tersirat. “Kita ingin arah 
pembangunan bangsa itu mantap, 
stabil dan kita komit(men) kepada 
nasional, kerukunan, toleransi dan 
memantapkan Pancasila agar negara 
kita bisa survive. Intinya garis 
besarnya itu," ujarnya. Selain itu, 
sinyal-sinyal soal Pemilu 2024 juga 
ditunjukkan oleh keduanya. Namun 
keduanya tidak ingin memaksa 
menjadi koalisi, walau secara posisi 
Prabowo dan Surya Paloh duduk di 
hierarki tertinggi di partai masing-
masing. “Untuk 2024 itu ada, tapi kan 
beliau pemimpin partai dan kita tidak 
bisa mengatur sendiri-sendiri, dan 
beliau punya konstituen, saya juga 
punya. Kita tidak hanya untuk pemilu 
tapi lebih dari itu,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo 
menyatakan bahwa pihaknya 
membuka diri perihal calon presiden. 
Sehingga bukan hanya dirinya yang 
berpeluang maju untuk kontestasi 
Pilpres 2024, kata pria yang juga 
menteri pertahanan Kabinet Indonesia 
Maju itu. “Tidak harus Prabowo, siapa 
saja," kata Prabowo sembari tertawa 

Phillips dan 
Pereira 
hilang saat 
melakukan 
peliputan di 
sebuah 
daerah 
terpencil dan 
tanpa 
hukum di 
hutan hujan 
Amazon 
dekat 
perbatasan 
dengan 
Peru.
Keduanya 
terakhir kali 
terlihat pada 
Minggu (5/6) dini hari.

Angkatan Laut Brasil kemarin 
mengerahkan 10 personel untuk 
mencari keberadaan jurnalis Inggris 
Dom Phillips dan pakar masyarakat 
adat, Bruno Pereira di hutan Amazon.

Phillips (57 tahun) adalah wartawan 
lepas yang pernah menulis soal Brasil 
untuk surat kabar Guardian, 
Washington Post, New York Times, dan 
berbagai media lainnya.

Pereira sendiri adalah salah satu pakar 
Brasil paling mumpuni menyangkut 
suku terisolasi.

Ia bersama Pereira dilaporkan 
melakukan perjalanan jurnalistik di 
Lembah Javari.

Dilansir dari laman Antara mengutip 
Reuters, Selasa (7/6), Javari 
merupakan daerah tempat keberadaan 
sebagian besar masyarakat adat yang 
paling terisolasi di dunia.
Daerah itu memiliki luas seperti Irlandia 
dan terancam kondisinya oleh 
pembalak dan pemburu liar.

Juru bicara angkatan laut Brasil, 

Selain itu, di daerah tersebut ada 
peningkatan pergerakan kelompok-
kelompok penanam koka yang 
memproduksi bahan mentah untuk 
kokaina.

Jurnalis Inggris Hilang di Hutan Amazon

Sementara itu menurut Survival 
International, sebuah lembaga nirlaba 
yang membela masyarakat adat, Pereira 
sebelumnya pernah mendapat sejumlah 
ancaman terkait kegiatannya selama 
bertahun-tahun bersama suku-suku asli.

UNIVAJA sudah mengerahkan dua tim 
untuk ikut mencari keberadaan kedua pria 
itu.

UNIVAJA mengatakan Phillips dan Pereira 
melakukan perjalanan dengan sebuah 
perahu kecil, namun wilayah itu sulit 
ditembus karena hutan yang lebat serta 
banyak tanaman terapung dan merambat.

Melalui 
pernyataan 
soal hilangnya 
kedua sosok 
itu, Persatuan 
Masyarakat 
Adat Lembah 
Javari 
(UNIVAJA) 

mengatakan ada sejumlah ancaman yang 
muncul dalam beberapa hari belakangan 
ini.
Tidak ada kejelasan apakah ancaman 
tersebut ditujukan pada para anggota 
UNIVAJA atau pada Phillips dan Pereira.

Juru bicara kementerian luar negeri Inggris 
mengatakan pihaknya terus menjalin 
kontak dengan pihak berwenang Brasil. 

Cibelly Lopes, mengatakan tim pencari 
dari AL Brasil akan tiba di daerah terisolasi 
Atalaia do Norte sekitar pukul 19.00 waktu 
setempat.
Tim itu, kata Lopes, kemudian akan 

mengarah ke 
wilayah 
permukiman 
tepi sungai 
Sao Gabriel, 
tempat Phillips 
dan Pereira 
terakhir kali 
terlihat pada 
Minggu.

Karena itu, kata Survival International, 
"tindakan perlu segera diambil untuk 
mengetahui keberadaan dia dan Dom."
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kepada kawan-kawannya yang berdiri 
di belakangnya. Prabowo menjabarkan 
sejumlah kriteria, seperti memiliki sikap 
bersungguh-sungguh. Berkomitmen 
pada Undang-Undang Dasar 1945. 
“Dan kalau bisa harus 
berpengalaman," ujarnya. Sesudah 
Prabowo menyampaikan kisi-kisi 
capres, Surya Paloh juga tak ingin 
kalah. Ia pun mengakui bahwa sempat 
bertemu dengan Presiden Jokowi. 
Bahkan Surya Paloh tak mengelak bila 
dalam pertemuan itu juga membahas 
mengenai capres. “Saya ketemu 
dengan Pak Presiden itu benar, dan 
ada banyak hal lain yang didiskusikan 
dan proses deklarasi tetap harus 
berlanjut. Ada nama dalam proses 
pencalonan seperti Anies, Ganjar, dan 
Prabowo itu biasa. Terutama kepada 
Mas Prabowo, modal kami cukup 
besar karena pertemanan kami 
mendekati 40 tahun dan itu bisa 
menjadi parameter,” kata Surya 
Paloh.Melihat kunjungan tersebut, Juru 
Bicara Kementerian Pertahanan, 
Dahnil Anzar Simanjuntak 
menganggap, hal itu sebagai hal biasa 
bagi Prabowo. Karena menurutnya 
Prabowo memiliki kecenderungan 
untuk membuka peluang dari pihak 
manapun. “Pak Prabowo itu tipe orang 
yang mau diajak ngobrol, dan kalau 
tipologi anak zaman sekarang mau 
diajak ngopi," kata Dahnil dikutip dari 
lama media sosial Facebook nya. 
Dahnil juga menyebut bahwa Prabowo 
memiliki latar belakang kerja sama 
dengan siapapun sebelum pertemuan 
dengan Surya Paloh dilakukan. “Beliau 
pernah bekerja sama secara politik 
dengan PDIP, Ibu Megawati, dengan 
PKS, Golkar dan hampir semua 
elemen politik pernah terkoneksi 
dengan Pak Prabowo," jelasnya. 
Senada dengan Dahnil.“Kalau toh ada 
pembicaraan masalah koalisi, masalah 
kerja sama politik, itu juga tidak 
tertutup kemungkinan, tapi ranahnya 
bisa luas sekali, spektrum bisa banyak 
sekali,” kata Willy. Selain itu, Willy 
mengingatkan meski nama Ganjar dan 
Anies sering disebut-sebut dalam 
bursa capres, tapi Nasdem belum 

mengetuk palu mengenai siapa yang 
akan mereka usung pada Pemilu 2024 
mendatang.Hingga saat ini tingkat 
keterpilihan Prabowo Subianto masih 
tertinggi dari hasil 3 lembaga survei 
dalam kurun Maret hingga April 2022. 
Namun namanya harus berkejaran 
dengan Ganjar dan Anies Baswedan 
dalam selisih angka yang relatif dekat. 
Seperti dari Populi Center, Prabowo 
Subianto di angka 13,4 persen, Ganjar 
Pranowo 11,6 persen dan Anies 
Baswedan 7,2 persen. Survei Indikator 
Politik Indonesia menempatkan Prabowo 
Subianto 26,7 persen, Ganjar Pranowo 
23,9 persen, dan Anies Baswedan 19,4 
persen. Sedangkan Charta Politika, 
Ganjar Pranowo 26,6 persen, Prabowo 
Subianto 22 persen, dan Anies Baswedan 
19,7 persen. 
Staf peneliti di Pusat Riset Politik-Badan 
Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN), 
Wasisto Raharjo Jati menyebut, 
pertemuan Prabowo dan Surya Paloh 
menjadi pertanda bahwa internal 
pemerintah masih solid. Hal itu setelah 
sejumlah partai membuat koalisi dengan 
nama Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi 
Indonesia Bersatu hingga saat ini masih 
beranggotakan tiga parpol yang juga 
bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi-
Ma’ruf, yaitu Partai Golkar, PPP, dan 
PAN. Partai yang disebut terakhir ini 
memang belum punya perwakilan di 
kabinet, tapi secara eksplisit sudah 
masuk koalisi parpol pemerintah. “Hal ini 
upaya untuk menunjukkan bahwa internal 
pemerintah masih solid. Apa yang mereka 
tunjukkan kedua ketua umum ini masih 
setia dan loyal kepada Pak Jokowi meski 
gaung Pemilu 2024," jelasnya. Wasisto 
menerangkan bahwa keduanya memiliki 
potensi yang kuat untuk membangun 
koalisi bila menilik pada sejarah latar 
belakang mereka yang dulu pernah 
duduk berbarengan di Partai Golkar. 
"Kalau saya lihat partai ini adalah 
pecahan dari Golkar dan dari struktur 
juga mirip dengan Golkar. Perbedaan 
hanya pada segmentasi pemilih. Seperti 
Nasdem yang masih dalam tahapan 
follower. Sedangkan Gerindra sudah 
konduktor atau bisa mencalonkan 
kandidat capres sendiri," jelasnya.

BJP akhirnya kemarin menjatuhkan 
sanksi pemecatan kepada Sharma. 
Kepala unit media partai itu, Naveen 
Kumar Jindal, juga dipecat karena 
membagikan tangkapan gambar dari 
komentar Sharma di Twitter.Dalam 
pernyataannya BJP mengatakan, 
"perkataan itu bertentangan dengan 
ideologi mana pun karena menghina 
sekte atau agama" dan mereka "tidak 
mendukung orang atau filosofi semacam 
itu."Sebagai upaya meredakan 
kemarahan negara muslim, diplomat 
India mengatakan komentar itu bukan 
mewakili pandangan pemerintah India 
dan hanya pendapat "orang pinggiran".

India tengah mengalami mimpi buruk 
diplomatik setelah komentar kontroversial 
dari politikus senior partai berkuasa 
Bharatiya Janata Party (BJP) tentang 
Nabi Muhammad.Perkataan Nupur 
Sharma yang dia ucapkan pada debat di 
televisi sepuluh hari lalu itu membuat 
geram muslim India dan sejumlah negara 
muslim, termasuk Indonesia, Arab Saudi.

Tapi semua orang sudah tahu, Sharma 
bukanlah "orang pinggiran".Sebelum 
dipecat, perempuan 37 tahun itu adalah 
seorang pengacara yang didapuk 
sebagai "juru bicara resmi BPJ" yang 
selalu tampil di debat televisi untuk 
mewakili dan membela pemerintahan 
Perdana Menteri Narendra Modi.
Lulusan hukum di Universitas Delhi ini 
memulai karir politiknya pada 2008 ketika 
dia terpilih sebagai presiden mahasiswa 
dari Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad 
(ABVP), organisasi sayap dari kelompok 
gerakan Hindu nasionalis Rashtriya 
Swayamsevak Sangh.Karir politiknya 
kian moncer pada 2011 ketika dia 
kembali ke India setelah mengambil studi 
master hukum bisnis internasional di 
London School of Economics.Karena 
kemampuan bicaranya yang pintar 
berargumen, baik dalam bahasa Inggris 
dan Hindi, dia mendapat tempat di 
komite media BJP dalam pemilihan 
majelis Delhi 2013.Dua tahun kemudian 
saat pemilu baru digelar, dia menjadi 

Profil Politikus India Penghina Nabi Muhammad

Umat Hindu mengklaim masjid di Kota 
Varanasi itu dibangun di atas puing-
puing kuil Hindu pada abad ke-16 
yang dihancurkan oleh raja Mughal 
Aurangzeb pada 1669.Perselisihan ini 
harus diputuskan pengadilan tapi 
saling klaim kedua pihak ditayangkan 
tanpa henti di televisi dan Sharma 
selalu bersuara keras mewakili 
pandangan nasionalis Hindu.Pada 27 
Mei, komentarnya tentang Nabi 
Muhammad sangat keterlaluan dan 
dia tidak sanggup membendung 
akibatnya.Setelah jurnalis dan 
pemeriksa fakta Muhammad Zubair 
membagikan video Sharma saat 
berkomentar itu di Twitter, Sharma 
kemudian mencuit kepada polisi Delhi 
bahwa dirinya "dibanjiri ancaman 
pemerkosaan, pembunuhan, terhadap 
kakaknya, ibunya, ayahnya dan 
dirinya."Dia juga menuduh Zubair 
menyebarkan cerita bohong dan 
memicu perselisihan antar kelompok 
masyarakat.Sejumlah negara Timur 
Tengah seperti Kuwait, Iran, Qatar, Uni 
Emirat Arab dan Arab Saudi 
mengecam keras pernyataan Sharma 
yang menghina Nabi.

Pernyataan Sharma yang menghina 
Nabi Muhammad itu dia ucapkan saat 
berdebat soal Masjid Gyanvapi.

kandidat BJP melawan Kepala Menteri 
Delhi Arvind Kedriwal.Orang-orang tak 
menyangka dia bisa menang pemilu 
dan berkat kampanyenya yang agresif 
dia terpilih menjadi juru bicara resmi 
BJP di Delhi dan pada 2020 dia 
menjadi juru bicara nasional dari 
BJP.Pengikutnya yang mencapai lebih 
dari setengah juta itu memujinya dan 
menyebut dia "singa betina dan sang 
pemberani yang garang".Dalam 
sebuah pernyataannya setelah dipecat 
dari BJP, Sharma menulis dia menarik 
perkataannya tanpa syarat, tapi dia 
berusaha membela diri dengan 
menyebut ucapannya adalah reaksi 
atas "penghinaan terus-menerus 
terhadap dewa Hindu Shiva."
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menganggap, hal itu sebagai hal biasa 
bagi Prabowo. Karena menurutnya 
Prabowo memiliki kecenderungan 
untuk membuka peluang dari pihak 
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mengetuk palu mengenai siapa yang 
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pemerintah masih solid. Hal itu setelah 
sejumlah partai membuat koalisi dengan 
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sebagai "juru bicara resmi BPJ" yang 
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mewakili dan membela pemerintahan 
Perdana Menteri Narendra Modi.
Lulusan hukum di Universitas Delhi ini 
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kemampuan bicaranya yang pintar 
berargumen, baik dalam bahasa Inggris 
dan Hindi, dia mendapat tempat di 
komite media BJP dalam pemilihan 
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selalu bersuara keras mewakili 
pandangan nasionalis Hindu.Pada 27 
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Muhammad sangat keterlaluan dan 
dia tidak sanggup membendung 
akibatnya.Setelah jurnalis dan 
pemeriksa fakta Muhammad Zubair 
membagikan video Sharma saat 
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kemudian mencuit kepada polisi Delhi 
bahwa dirinya "dibanjiri ancaman 
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kakaknya, ibunya, ayahnya dan 
dirinya."Dia juga menuduh Zubair 
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masyarakat.Sejumlah negara Timur 
Tengah seperti Kuwait, Iran, Qatar, Uni 
Emirat Arab dan Arab Saudi 
mengecam keras pernyataan Sharma 
yang menghina Nabi.
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Nabi Muhammad itu dia ucapkan saat 
berdebat soal Masjid Gyanvapi.
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Delhi Arvind Kedriwal.Orang-orang tak 
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BJP di Delhi dan pada 2020 dia 
menjadi juru bicara nasional dari 
BJP.Pengikutnya yang mencapai lebih 
dari setengah juta itu memujinya dan 
menyebut dia "singa betina dan sang 
pemberani yang garang".Dalam 
sebuah pernyataannya setelah dipecat 
dari BJP, Sharma menulis dia menarik 
perkataannya tanpa syarat, tapi dia 
berusaha membela diri dengan 
menyebut ucapannya adalah reaksi 
atas "penghinaan terus-menerus 
terhadap dewa Hindu Shiva."
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- We will train youTiga astronot China telah memulai misi 
enam bulan mereka bekerja di stasiun 
antariksa baru negara tersebut. Ini 
merupakan langkah terbaru China untuk 
mewujudkan misi menjadi negara 
dengan kekuatan antariksa terdepan 
dalam beberapa dekade mendatang.
Tahun lalu, China menempatkan modul 
pertama stasiun antariksa Tiangong atau 
"Istana Surgawi" ke orbit. Negara ini 
berencana untuk menambah lebih 
banyak modul, seperti lab sains 
Mengtian, pada akhir tahun ini.
Tahun depan, China akan meluncurkan 
teleskop ruang angkasa yang disebut 
Xuntian. Dikutip dari BBC, Selasa (7/6), 
Xuntian akan terbang mendekati stasiun 
antariksa dan berlabuh dengannya untuk 
perbaikan dan pengisian bahan bakar.
Tiangong akan memiliki tenaga, 
penggerak, sistem pendukung 
kehidupan, dan tempat tinggalnya 
sendiri.China adalah negara ketiga 
dalam sejarah yang menempatkan 
astronot ke antariksa dan membangun 
stasiun antariksa, setelah Uni Soviet 
(dan sekarang Rusia) dan Amerika 
Serikat (AS).China memiliki ambisi besar 
untuk Tiangong dan berharap ini akan 
menggantikan Stasiun Antariksa 
Internasional (ISS), yang akan 
dinonaktifkan pada 2031.Astronot China 
dikeluarkan dari ISS karena undang-
undang AS melarang badan 
antariksanya, NASA, membagikan 
datanya dengan China.Beberapa tahun 
dari sekarang, China ingin mengambil 
sampel asteroid di dekat Bumi.Sampai 
2030, China bertujuan menempatkan 
astronot pertamanya di Bulan, dan 
mengirim roket untuk mengumpulkan 
sampel dari Mars dan Jupiter.Ambisi 
China untuk penjelajahan antariksa ini di 
antaranya karena saat ini China sedang 
giat mengembangkan teknologi 
satelitnya untuk telekomunikasi, 
manajemen lalu lintas udara, prakiraan 
cuaca, navigasi, dan lainnya.Tapi banyak 
dari satelit China juga bertujuan untuk 
militer. Satelit bisa membantu China 

Ambisi China Jelajahi Ruang Angkasa

Sedikitnya 300.000 orang bekerja 
dalam proyek antariksa China, hampir 
18 kali lebih banyak dari pekerja 
NASA.Badan Antariksa Nasional China 
dibentuk pada 2003 dengan anggaran 
tahunan awal sebesar Rp 4,3 
triliun.Namun pada 2016, China 
membuka industri antariksanya untuk 
perusahaan swasta, dan saat ini nilai 
investasi perusahaan swasta mencapai 
Rp 21,6 triliun per tahun.

mematai-matai negara saingannya, 
dan memandu rudal jarak jauh.Manajer 
proyek luar angkasa di Universitas 
Portsmouth, Lucinda King mengatakan 
China tidak hanya berfokus pada misi 
antariksa tingkat tinggi."Mereka 
produktif dalam semua aspek luar 
angkasa. Mereka memiliki motivasi 
politik dan sumber daya untuk 
mendanai program yang 
direncanakan," jelasnya.Namun, 
menurut Prof Sa'id Mosteshar, direktur 
Institut Kebijakan dan Hukum Antariksa 
London di Universitas London 
mengatakan program antariksa China 
lebih didorong oleh keinginan untuk 
membuat dunia terkesan.China 
menempatkan satelit pertamanya pada 
orbit pada 1970. Pada masa itu, 
negara yang berhasil ke ruang 
angkasa hanya empat; AS, Uni Soviet, 
Prancis, dan Jepang,Dalam 10 tahun 
terakhir, China telah meluncurkan lebih 
dari 200 roket.China telah mengirim 
misi tanpa awak ke Bulan, disebut 
Chang'e 5, untuk mengumpulkan dan 
mengembalikan sampel bebatuan. 
Bendera China dikibarkan di 
permukaan Bulan, dengan ukuran yang 
lebih besar daripada bendera 
AS.Dengan peluncuran Shenzhou 14, 
China telah menempatkan 14 
astronotnya ke antariksa, sementara 
AS sebanyak 340 astronot dan sekitar 
130-an astronot Rusia .China juga 
mengalami kegagalan. Pada 2021, 
bagian roket China terpental keluar 
orbit dan jatuh ke Samudera Atlantik 
dan dua peluncuran gagal pada 2020.
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mewujudkan misi menjadi negara 
dengan kekuatan antariksa terdepan 
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"Istana Surgawi" ke orbit. Negara ini 
berencana untuk menambah lebih 
banyak modul, seperti lab sains 
Mengtian, pada akhir tahun ini.
Tahun depan, China akan meluncurkan 
teleskop ruang angkasa yang disebut 
Xuntian. Dikutip dari BBC, Selasa (7/6), 
Xuntian akan terbang mendekati stasiun 
antariksa dan berlabuh dengannya untuk 
perbaikan dan pengisian bahan bakar.
Tiangong akan memiliki tenaga, 
penggerak, sistem pendukung 
kehidupan, dan tempat tinggalnya 
sendiri.China adalah negara ketiga 
dalam sejarah yang menempatkan 
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dikeluarkan dari ISS karena undang-
undang AS melarang badan 
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datanya dengan China.Beberapa tahun 
dari sekarang, China ingin mengambil 
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2030, China bertujuan menempatkan 
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perusahaan swasta, dan saat ini nilai 
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dari 200 roket.China telah mengirim 
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Chang'e 5, untuk mengumpulkan dan 
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Bendera China dikibarkan di 
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lebih besar daripada bendera 
AS.Dengan peluncuran Shenzhou 14, 
China telah menempatkan 14 
astronotnya ke antariksa, sementara 
AS sebanyak 340 astronot dan sekitar 
130-an astronot Rusia .China juga 
mengalami kegagalan. Pada 2021, 
bagian roket China terpental keluar 
orbit dan jatuh ke Samudera Atlantik 
dan dua peluncuran gagal pada 2020.

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu
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Renungan Rohani

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

NJ & PA

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Dibutuhkan Pegawai
di pabrik buah mampu

SMS : Asen

215 - 607 - 4627

Gaji $12/jam

kerja ditempat dingin

 70 jam/minggu ada OT

Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 
ketua umum PDIP, Megawati 
Soekarnoputriberbincang empat mata di 
Istana Negara Jakarta, Selasa (7/6). 
Perbincangan Keduanya tampak serius.

Sekjen PDI 
Perjuangan 
Hasto Kristiyanto 
meyakini, banyak 
pihak yang tak 
tahu bahwa 
Mega dan Jokowi 
secara periodik 
berbicara intens 
terkait bangsa 
dan negara.
Simak video pertemuan istimewa 
Jokowi dengan Megawati dan ulasan 
selengkapnya berikut ini, seperti 
dihimpun dari berbagai sumber, Rabu 
(8/6).Isu keretakan hubungan antara 
Presiden Jokowi dengan Megawati 
Soekarnoputri sempat beredar 
beberapa waktu lalu.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto 
Kristiyanto menepis kabar tersebut. Dia  
menceritakan momen di balik obrolan 
Jokowi dengan Ibu Mega di Istana 
Negara Jakarta, Selasa (7/6).  Kemarin 
Mega dilantik menjadi Ketua Dewan 
Pengarah Badan Pembina Ideologi 
Pancasila (BPIP).

Kebersamaan Jokowi dan Megawati 
seolah menepis 
keretakan 
hubungan 
keduanya yang 
sempat beredar. 
Padahal 
Keduanya masih 
kompak. Bahkan 
Jokowi terlihat 
menggandeng 
tangan Megawati 
saat 
mengantarkanny
a menuju mobil.

"Saya dan Mas Pramono Anung 
menyaksikan sebelum dan sesudah 
pelantikan, Pak Jokowi dan Bu Mega 

"Sore ini di Istana 
Negara, Presiden @jokowi setelah 
melantik Ibu Mega @bumegabercerita 
sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, 
menyempatkan waktu utk bersilahturahmi 
dalam suasana yg hangat dan penuh 
keakraban," ungkap Anung dalam 
keterangan tertulis.

"Pada saat menuju mobil Pak Jokowi 
menggandeng tangan Bu Mega," imbuh 
Hasto dalam keterangan.

berbicara empat mata," ujar Hasto dalam 
keterangan tertulis diterima, Selasa (7/6).

"Semua dilakukan 
tertutup dalam suasana 
khusus agar mengalir 
gagasan jernih, 
mendalam, karena 
terkait masa depan 
bangsa dan negara," 
paparnya. 

Rupanya dalam 
kesempatan yang sama, 
Megawati dilantik 
sebagai Ketua Dewan 
Pengarah Badan 
Pembina Ideologi 
Pancasila (BPIP).

Pramono bahkan mengunggah momen 
istimewa saat Jokowi menggandeng 
tangan Megawati menuju mobil dalam 
Instagram Stories akun miliknya, 
@pramonoanungw.
Hal tersebut dibenarkan pula oleh Hasto. 
Keduanya menjadi saksi kedekatan 
Jokowi dengan Mega yang dinilai baik-
baik saja.

Menurutnya, kedua tokoh politik ini 
tengah membahas persoalan bangsa dan 
negara. Hasto meyakini, bahwa Megawati 
dan Jokowi secara periodik berbicara 

intens terkait hal itu.

Sekretaris Kabinet 
Republik Indonesia 
Pramono Anung Wibowo 
lantas mengunggah 
video dan potret 
perbincangan Jokowi 
dengan Megawati kala 
itu.

Jokowi Dan Megawati Masih Kompak

Masa kejayaan maskapai pelat merah ini 
harus berakhir, tercatat pada 1 Februari 
2014 Merpati menangguhkan seluruh 
penerbangan dikarenakan masalah 

Tahun 1971, pemerintah menaruh 
kepercayaan kepada Merpati, dan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah 
No.70 status Merpati dialihkan dari 
perusahaan negara (PN) menjadi 
Persero yakni PT Merpati Nusantara 
Airlines. Merpati sendiri memiliki armada 
mencapai 100 buah. Pada tahun 1991, 
dibangunlah pusat perawatan pesawat 
Merpati MMF (merpati Maintenance 
Facility) di bandara Juanda Surabaya.

Kemudian dari tahun 1975 hingga 1977 
Merpati melancarkan operasi dalam 
skala besar dengan mengambil bagian 
dalam penerbangan haji dan 
penerbangan transmigrasi. Namun pada 
tahun 1978 penerbangan rute tersebut 
dihentikan dan Merpati fokus melayani 
penerbangan perintis, menerbangi 
penerbangan lintas batas, menerbangi 
penerbangan transmigrasi, melayani 
penerbangan borongan domestik dan 
internasional.

Merpati Airlines merupakan salah satu 
maskapai penerbangan nasional yang 
sahamnya dimiliki sebagian besar oleh 
pemerintah Indonesia. Berdiri pada tahun 
1962, Merpati memiliki pusat operasi di 
Jakarta, Indonesia.

Terlilit Utang

Maskapai ini mengoperasikan jadwal 
penerbangan domestik dan juga 
internasional ke daerah Timor Timur dari 
pusatnya di bandara Internasional 
Soekarno-Hatta. Tahun 1976 Merpati 
membantu pengembangan pariwisata 
dengan melakukan penerbangan 
borongan internasional. Seperti Manila 
Denpasar, Los Angles -Denpasar 
menggunakan Boeing 707.

Maskapai penerbangan, Merpati Airlines 
pernah menjadi kebanggaan Indonesia. 
Merpati Airlines selalu menghiasi langit 
Tanah Air. Maskapai pelat merah ini 
melayani rute penerbangan domestik 
sampai internasional.

Maskapai Merpati Berakhir Bangkrut

Investor tersebut ialah Intra Asia 
orpora, yang menyatakan kesiapannya 
memberikan suntikan dana kepada PT 
Merpati Nusantara Airlines (Persero) 
sebesar Rp6,4 triliun. Investor dalam 
negeri ini terafiliasi dengan Asuransi 
Intra Asia dan PT Cipendawa Tbk yang 
sempat terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dengan kode emiten 
CPDX.

keuangan yang bersumber dari 
berbagai utang. Saat itu, Merpati 
Airlines terjerat utang hingga Rp7,3 
triliun. Pemerintah, melalui Menteri 
BUMN Dahlan Iskan saat itu 
mengklaim sudah berusaha mencari 
jalan keluar dengan kemungkinan 
menjual aset.
Aset yang dijual yakni Merpati 
Maintenance Facility (MMF), tak juga 
dapat menyelamatkan maskapai 
penerbangan pelat merah itu. Sampai 
akhirnya pemerintah menyerah dan tak 
punya cara untuk menyelamatkan 
maskapai nasional tersebut.

Berakhir Pailit
Tak kunjung terbang dan tak ada 
kejelasan dana dari investor, Merpati 
Airlines kini justru diputus pailit atau 
bangkrut. Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Surabaya membatalkan 
Perjanjian Perdamaian (homologasi) 
PT Merpati Nusantara Airlines 
(Persero) (Merpati Airlines) pada 
Kamis (2/6) di Pengadilan Niaga pada 
Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan 
putusan tersebut, maka Merpati 

"Saya sudah mencoba dan tidak dapat 
jalan keluarnya, bisa dikatakan 
sekarang buntu," ujar Dahlan waktu 
itu.Namun, kabar baik datang pada 
2019 silam. Di mana dikabarkan ada 
investor yang tertarik membangunkan 
Merpati Airlines dari tidur panjangnya.

Dana dari investor ini rencananya akan 
digunakan Merpati Airlines untuk 
kembali mengurus izin operasinya 
yang sempat dibekukan oleh 
Kementerian Perhubungan beberapa 
tahun lalu.

Tanah Air
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Renungan Rohani

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

NJ & PA

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Dibutuhkan Pegawai
di pabrik buah mampu

SMS : Asen

215 - 607 - 4627

Gaji $12/jam

kerja ditempat dingin

 70 jam/minggu ada OT

Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 
ketua umum PDIP, Megawati 
Soekarnoputriberbincang empat mata di 
Istana Negara Jakarta, Selasa (7/6). 
Perbincangan Keduanya tampak serius.

Sekjen PDI 
Perjuangan 
Hasto Kristiyanto 
meyakini, banyak 
pihak yang tak 
tahu bahwa 
Mega dan Jokowi 
secara periodik 
berbicara intens 
terkait bangsa 
dan negara.
Simak video pertemuan istimewa 
Jokowi dengan Megawati dan ulasan 
selengkapnya berikut ini, seperti 
dihimpun dari berbagai sumber, Rabu 
(8/6).Isu keretakan hubungan antara 
Presiden Jokowi dengan Megawati 
Soekarnoputri sempat beredar 
beberapa waktu lalu.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto 
Kristiyanto menepis kabar tersebut. Dia  
menceritakan momen di balik obrolan 
Jokowi dengan Ibu Mega di Istana 
Negara Jakarta, Selasa (7/6).  Kemarin 
Mega dilantik menjadi Ketua Dewan 
Pengarah Badan Pembina Ideologi 
Pancasila (BPIP).

Kebersamaan Jokowi dan Megawati 
seolah menepis 
keretakan 
hubungan 
keduanya yang 
sempat beredar. 
Padahal 
Keduanya masih 
kompak. Bahkan 
Jokowi terlihat 
menggandeng 
tangan Megawati 
saat 
mengantarkanny
a menuju mobil.

"Saya dan Mas Pramono Anung 
menyaksikan sebelum dan sesudah 
pelantikan, Pak Jokowi dan Bu Mega 

"Sore ini di Istana 
Negara, Presiden @jokowi setelah 
melantik Ibu Mega @bumegabercerita 
sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, 
menyempatkan waktu utk bersilahturahmi 
dalam suasana yg hangat dan penuh 
keakraban," ungkap Anung dalam 
keterangan tertulis.

"Pada saat menuju mobil Pak Jokowi 
menggandeng tangan Bu Mega," imbuh 
Hasto dalam keterangan.

berbicara empat mata," ujar Hasto dalam 
keterangan tertulis diterima, Selasa (7/6).

"Semua dilakukan 
tertutup dalam suasana 
khusus agar mengalir 
gagasan jernih, 
mendalam, karena 
terkait masa depan 
bangsa dan negara," 
paparnya. 

Rupanya dalam 
kesempatan yang sama, 
Megawati dilantik 
sebagai Ketua Dewan 
Pengarah Badan 
Pembina Ideologi 
Pancasila (BPIP).

Pramono bahkan mengunggah momen 
istimewa saat Jokowi menggandeng 
tangan Megawati menuju mobil dalam 
Instagram Stories akun miliknya, 
@pramonoanungw.
Hal tersebut dibenarkan pula oleh Hasto. 
Keduanya menjadi saksi kedekatan 
Jokowi dengan Mega yang dinilai baik-
baik saja.

Menurutnya, kedua tokoh politik ini 
tengah membahas persoalan bangsa dan 
negara. Hasto meyakini, bahwa Megawati 
dan Jokowi secara periodik berbicara 

intens terkait hal itu.

Sekretaris Kabinet 
Republik Indonesia 
Pramono Anung Wibowo 
lantas mengunggah 
video dan potret 
perbincangan Jokowi 
dengan Megawati kala 
itu.

Jokowi Dan Megawati Masih Kompak

Masa kejayaan maskapai pelat merah ini 
harus berakhir, tercatat pada 1 Februari 
2014 Merpati menangguhkan seluruh 
penerbangan dikarenakan masalah 

Tahun 1971, pemerintah menaruh 
kepercayaan kepada Merpati, dan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah 
No.70 status Merpati dialihkan dari 
perusahaan negara (PN) menjadi 
Persero yakni PT Merpati Nusantara 
Airlines. Merpati sendiri memiliki armada 
mencapai 100 buah. Pada tahun 1991, 
dibangunlah pusat perawatan pesawat 
Merpati MMF (merpati Maintenance 
Facility) di bandara Juanda Surabaya.

Kemudian dari tahun 1975 hingga 1977 
Merpati melancarkan operasi dalam 
skala besar dengan mengambil bagian 
dalam penerbangan haji dan 
penerbangan transmigrasi. Namun pada 
tahun 1978 penerbangan rute tersebut 
dihentikan dan Merpati fokus melayani 
penerbangan perintis, menerbangi 
penerbangan lintas batas, menerbangi 
penerbangan transmigrasi, melayani 
penerbangan borongan domestik dan 
internasional.

Merpati Airlines merupakan salah satu 
maskapai penerbangan nasional yang 
sahamnya dimiliki sebagian besar oleh 
pemerintah Indonesia. Berdiri pada tahun 
1962, Merpati memiliki pusat operasi di 
Jakarta, Indonesia.

Terlilit Utang

Maskapai ini mengoperasikan jadwal 
penerbangan domestik dan juga 
internasional ke daerah Timor Timur dari 
pusatnya di bandara Internasional 
Soekarno-Hatta. Tahun 1976 Merpati 
membantu pengembangan pariwisata 
dengan melakukan penerbangan 
borongan internasional. Seperti Manila 
Denpasar, Los Angles -Denpasar 
menggunakan Boeing 707.

Maskapai penerbangan, Merpati Airlines 
pernah menjadi kebanggaan Indonesia. 
Merpati Airlines selalu menghiasi langit 
Tanah Air. Maskapai pelat merah ini 
melayani rute penerbangan domestik 
sampai internasional.

Maskapai Merpati Berakhir Bangkrut

Investor tersebut ialah Intra Asia 
orpora, yang menyatakan kesiapannya 
memberikan suntikan dana kepada PT 
Merpati Nusantara Airlines (Persero) 
sebesar Rp6,4 triliun. Investor dalam 
negeri ini terafiliasi dengan Asuransi 
Intra Asia dan PT Cipendawa Tbk yang 
sempat terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dengan kode emiten 
CPDX.

keuangan yang bersumber dari 
berbagai utang. Saat itu, Merpati 
Airlines terjerat utang hingga Rp7,3 
triliun. Pemerintah, melalui Menteri 
BUMN Dahlan Iskan saat itu 
mengklaim sudah berusaha mencari 
jalan keluar dengan kemungkinan 
menjual aset.
Aset yang dijual yakni Merpati 
Maintenance Facility (MMF), tak juga 
dapat menyelamatkan maskapai 
penerbangan pelat merah itu. Sampai 
akhirnya pemerintah menyerah dan tak 
punya cara untuk menyelamatkan 
maskapai nasional tersebut.

Berakhir Pailit
Tak kunjung terbang dan tak ada 
kejelasan dana dari investor, Merpati 
Airlines kini justru diputus pailit atau 
bangkrut. Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Surabaya membatalkan 
Perjanjian Perdamaian (homologasi) 
PT Merpati Nusantara Airlines 
(Persero) (Merpati Airlines) pada 
Kamis (2/6) di Pengadilan Niaga pada 
Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan 
putusan tersebut, maka Merpati 

"Saya sudah mencoba dan tidak dapat 
jalan keluarnya, bisa dikatakan 
sekarang buntu," ujar Dahlan waktu 
itu.Namun, kabar baik datang pada 
2019 silam. Di mana dikabarkan ada 
investor yang tertarik membangunkan 
Merpati Airlines dari tidur panjangnya.

Dana dari investor ini rencananya akan 
digunakan Merpati Airlines untuk 
kembali mengurus izin operasinya 
yang sempat dibekukan oleh 
Kementerian Perhubungan beberapa 
tahun lalu.

Tanah Air
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John Wang : 917 - 951 - 9717
Luan Nguyen : 267 - 809 - 6268

Appy Now

Jeti Sokay : 215 - 403 - 5966

Tanah Air

Renungan Rohani

Tanah Air

Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Internasional 

Internasional 

Airlines mendapat payung hukum dan 
selangkah lebih dekat menuju 
pembubaran.
Pengadilan telah menunjuk Hakim 
Pengawas serta Kurator yang akan 
menjalankan proses kepailitan atau 
kebangkrutan Merpati Airlines. Hakim 
Pengawas adalah hakim yang ditunjuk 
oleh Pengadilan Niaga untuk 
mengawasi pengurusan dan 
pemberesan harta debitur oleh Kurator.

Tinggalkan Kewajiban Rp10,9 Triliun 
dan Ekuitas Negatif Rp1,9 Triliun

Sedangkan Kurator adalah Balai Harta 
Peninggalan atau orang perseorangan 
yang memiliki izin sebagai Kurator yang 
diangkat oleh pengadilan untuk 
mengurus dan membereskan harta 
debitur di bawah pengawasan Hakim 
Pengawas. 

Merpati Airlines sudah tidak beroperasi 

"PPA telah menjalankan amanat untuk 
melakukan penyelesaian pemasalahan 
Merpati Airlines yang selama ini belum 
terselesaikan. Pembatalan homologasi 
tersebut akan memberikan kepastian 
hukum atas Merpati Airlines yang sudah 
tidak beroperasi sejak 2014," kata 
Direktur Utama PT Perusahaan 
Pengelola Aset (Persero) (PPA), Yadi 
Jaya Ruchandi dikutip dari keterannya 
di Jakarta, Selasa (7/6).

Dalam Perjanjian Perdamaian yang 
disahkan oleh Pengadilan Niaga 
Surabaya pada tanggal 14 November 
2018, disepakati bahwa pembayaran 
kepada pihak ketiga termasuk 
penyelesaian pesangon karyawan akan 
mulai dilakukan setelah Merpati Airlines 
beroperasi kembali.
Namun, sampai dengan pembatalan 
homologasi, satu-satunya calon investor 
yang menyatakan diri berminat tidak 
mampu menyediakan pendanaan. Merpati 
Airlines tercatat memiliki kewajiban 
sebesar Rp10,9 triliun dengan ekuitas 
negatif Rp1,9 triliun per laporan audit 
2020."Dengan dibatalkannya perjanjian 
homologasi, maka kewajiban Merpati 
Airlines kepada pihak ketiga termasuk 
pesangon kepada eks-karyawan akan 
diselesaikan dari penjualan seluruh aset 
Merpati Airlines melalui mekanisme lelang 
sesuai dengan penetapan Pengadilan 
dengan memperhatikan keadilan bagi 
seluruh pihak. Oleh karena itu, seluruh 
pihak diharapkan dapat menghormati dan 
mendukung proses hukum yang 
berlangsung," kata Yadi. 

sejak tahun 2014 dan sertifikat 
pengoperasian atau Air Operator 
Certificate (AOC) yang merupakan syarat 
utama maskapai untuk terbang telah 
dicabut di tahun 2015.

Rata-rata biaya haji untuk jemaah 
internasional:
Biaya atau ongkos naik haji untuk jemaah 

Tahun 2005: USD 400-USD 800 untuk 
kelas ekonomi dan USD 1.400-Rp USD 
2.128 untuk kelas premium.
Tahun 2020 (sebelum ditambah PPN 15 
persen): USD 980-USD 1.446 untuk kelas 
ekonomi dan USD 1.817-USD 4.127 
untuk kelas premium.

Setelah dua tahun ditunda karena 
pandemi Covid-19, di 2022 ini Arab Saudi 
menerima kembali kedatangan jemaah 
haji dari seluruh dunia. Gelombang 
pertama jemaah haji telah di tiba di 
Saudi, salah satunya dari Indonesia.
Jumlah atau kuota jemaah haji saat ini 
masih dibatasi, yaitu hanya 1 juta orang 
dari seluruh dunia. Sebelum pandemi 
Covid melanda dunia, jumlah kuota 
jemaah calon haji mencapai 2,5 juta. 
Sementara itu, jika digabung dengan 
jemaah umrah, Arab Saudi mencatat 
lebih dari 20 juta Muslim mendatangi kota 
suci Makkah setiap tahunnya.
Berapa pendapatan Saudi dari sektor haji 
dan umrah setiap tahunnya? Berikut 
datanya seperti dikutip dari laman Inside 
Saudi, Senin (6/6).
Jemaah haji dan umrah menyumbang 
pendapatan USD 12 miliar bagi Saudi 
atau sekitar Rp 173 triliun; USD 8 miliar 
dari haji (sekitar Rp 115,3 triliun) dan 
USD 4 miliar (sekitar Rp 57,6 triliun) dari 
umrah. Angka ini hampir 3 persen dari 
PDB (produk domestik bruto) non-
minyak.Angka ini diperkirakan naik 
menjadi USD 150 miliar pada 2022. 
Sementara itu, nilai investasi sebesar 
USD 51,2 miliar atau sekitar Rp 735 
triliun di bidang transportasi lokal dan 
infrastruktur menciptakan 100.000 
lapangan pekerjaan.Sejak tahun 2000, 
ongkos atau biaya naik haji naik secara 
dramatis. Berikut perbandingan biaya 
naik haji untuk warga Saudi dan biaya 
haji untuk jemaah internasional di tahun 
2005 dan 2020:
Rata-rata biaya naik haji domestik 
(untuk warga Saudi):

Berapa Pendapatan Saudi Dari Umrah Dan Haji ?

Perbedaan antara kelas ekonomi dan 
premium ini adalah kelas hotel, 
kualitas akomodasi tenda di Mina dan 
Muzdalifah, makanan, transportasi, 
dan layanan lainnya. Jemaah yang 
memilih kelas premium menginap di 
hotel bintang lima dan biasanya dekat 
dari Masjidil Haram.
Jumlah jemaah haji dan umrah

2005: USD 1.400 untuk kelas 
ekonomi dan USD 3.050 juta untuk 
kelas premium.
2020 (sebelum ditambah PPN 15 
persen): USD 6000 untuk kelas 
ekonomi dan USD 13.000 untuk 
premium.

dari luar Arab Saudi selalu bervariasi, 
tergantung dari harga tiket pesawat, 
jenis akomodasi, dan lama tinggal.

Kadin Makkah juga memperkirakan, 
para peziarah menghabiskan rata-
rata USD 700-USD 1.000 selama 10 
hari mereka berada di Makkah dan 
Madinah. Panjang masa tinggal ini 
tergantung negara asal jemaah. 
Contohnya, jemaah haji dari Mesir 
biasanya berada di tanah suci selama 
20 hari, 30 hari untuk jemaah asal 
Asia, dan 30 hari lebih untuk jemaah 
dari Afrika Utara (Aljazair, Tunisia, 
dan Maroko).

Sementara itu, jumlah jemaah umrah 
rata-rata sampai 20 juta per tahun. 
Pada 2018, jumlah jemaah umrah 
sebanyak 18.311.111.Terkait uang 
yang dibelanjakan para peziarah di 
tanah suci, Kadin Mekkah 
menyampaikan para peziarah 
menghabiskan antara USD 5.000 
atau USD 6.500 untuk haji. Sebanyak 
75 persen sampao 80 persen dari 
uang tersebut digunakan untuk 
akomodasi, makanan, oleh-oleh, 
transportasi, dan komunikasi.

Dalam 10 tahun antara 2010 dan 
2019, jumlah rata-rata jemaah haji 
sebanyak 2,4 juta. Jumlah jemaah 
haji tertinggi pada 2012 mencapai 
3.161.573 dan terendah pada 2016 
hanya 1.862.909.
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di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Internasional 

Internasional 

Airlines mendapat payung hukum dan 
selangkah lebih dekat menuju 
pembubaran.
Pengadilan telah menunjuk Hakim 
Pengawas serta Kurator yang akan 
menjalankan proses kepailitan atau 
kebangkrutan Merpati Airlines. Hakim 
Pengawas adalah hakim yang ditunjuk 
oleh Pengadilan Niaga untuk 
mengawasi pengurusan dan 
pemberesan harta debitur oleh Kurator.

Tinggalkan Kewajiban Rp10,9 Triliun 
dan Ekuitas Negatif Rp1,9 Triliun

Sedangkan Kurator adalah Balai Harta 
Peninggalan atau orang perseorangan 
yang memiliki izin sebagai Kurator yang 
diangkat oleh pengadilan untuk 
mengurus dan membereskan harta 
debitur di bawah pengawasan Hakim 
Pengawas. 

Merpati Airlines sudah tidak beroperasi 

"PPA telah menjalankan amanat untuk 
melakukan penyelesaian pemasalahan 
Merpati Airlines yang selama ini belum 
terselesaikan. Pembatalan homologasi 
tersebut akan memberikan kepastian 
hukum atas Merpati Airlines yang sudah 
tidak beroperasi sejak 2014," kata 
Direktur Utama PT Perusahaan 
Pengelola Aset (Persero) (PPA), Yadi 
Jaya Ruchandi dikutip dari keterannya 
di Jakarta, Selasa (7/6).

Dalam Perjanjian Perdamaian yang 
disahkan oleh Pengadilan Niaga 
Surabaya pada tanggal 14 November 
2018, disepakati bahwa pembayaran 
kepada pihak ketiga termasuk 
penyelesaian pesangon karyawan akan 
mulai dilakukan setelah Merpati Airlines 
beroperasi kembali.
Namun, sampai dengan pembatalan 
homologasi, satu-satunya calon investor 
yang menyatakan diri berminat tidak 
mampu menyediakan pendanaan. Merpati 
Airlines tercatat memiliki kewajiban 
sebesar Rp10,9 triliun dengan ekuitas 
negatif Rp1,9 triliun per laporan audit 
2020."Dengan dibatalkannya perjanjian 
homologasi, maka kewajiban Merpati 
Airlines kepada pihak ketiga termasuk 
pesangon kepada eks-karyawan akan 
diselesaikan dari penjualan seluruh aset 
Merpati Airlines melalui mekanisme lelang 
sesuai dengan penetapan Pengadilan 
dengan memperhatikan keadilan bagi 
seluruh pihak. Oleh karena itu, seluruh 
pihak diharapkan dapat menghormati dan 
mendukung proses hukum yang 
berlangsung," kata Yadi. 

sejak tahun 2014 dan sertifikat 
pengoperasian atau Air Operator 
Certificate (AOC) yang merupakan syarat 
utama maskapai untuk terbang telah 
dicabut di tahun 2015.

Rata-rata biaya haji untuk jemaah 
internasional:
Biaya atau ongkos naik haji untuk jemaah 

Tahun 2005: USD 400-USD 800 untuk 
kelas ekonomi dan USD 1.400-Rp USD 
2.128 untuk kelas premium.
Tahun 2020 (sebelum ditambah PPN 15 
persen): USD 980-USD 1.446 untuk kelas 
ekonomi dan USD 1.817-USD 4.127 
untuk kelas premium.

Setelah dua tahun ditunda karena 
pandemi Covid-19, di 2022 ini Arab Saudi 
menerima kembali kedatangan jemaah 
haji dari seluruh dunia. Gelombang 
pertama jemaah haji telah di tiba di 
Saudi, salah satunya dari Indonesia.
Jumlah atau kuota jemaah haji saat ini 
masih dibatasi, yaitu hanya 1 juta orang 
dari seluruh dunia. Sebelum pandemi 
Covid melanda dunia, jumlah kuota 
jemaah calon haji mencapai 2,5 juta. 
Sementara itu, jika digabung dengan 
jemaah umrah, Arab Saudi mencatat 
lebih dari 20 juta Muslim mendatangi kota 
suci Makkah setiap tahunnya.
Berapa pendapatan Saudi dari sektor haji 
dan umrah setiap tahunnya? Berikut 
datanya seperti dikutip dari laman Inside 
Saudi, Senin (6/6).
Jemaah haji dan umrah menyumbang 
pendapatan USD 12 miliar bagi Saudi 
atau sekitar Rp 173 triliun; USD 8 miliar 
dari haji (sekitar Rp 115,3 triliun) dan 
USD 4 miliar (sekitar Rp 57,6 triliun) dari 
umrah. Angka ini hampir 3 persen dari 
PDB (produk domestik bruto) non-
minyak.Angka ini diperkirakan naik 
menjadi USD 150 miliar pada 2022. 
Sementara itu, nilai investasi sebesar 
USD 51,2 miliar atau sekitar Rp 735 
triliun di bidang transportasi lokal dan 
infrastruktur menciptakan 100.000 
lapangan pekerjaan.Sejak tahun 2000, 
ongkos atau biaya naik haji naik secara 
dramatis. Berikut perbandingan biaya 
naik haji untuk warga Saudi dan biaya 
haji untuk jemaah internasional di tahun 
2005 dan 2020:
Rata-rata biaya naik haji domestik 
(untuk warga Saudi):

Berapa Pendapatan Saudi Dari Umrah Dan Haji ?

Perbedaan antara kelas ekonomi dan 
premium ini adalah kelas hotel, 
kualitas akomodasi tenda di Mina dan 
Muzdalifah, makanan, transportasi, 
dan layanan lainnya. Jemaah yang 
memilih kelas premium menginap di 
hotel bintang lima dan biasanya dekat 
dari Masjidil Haram.
Jumlah jemaah haji dan umrah

2005: USD 1.400 untuk kelas 
ekonomi dan USD 3.050 juta untuk 
kelas premium.
2020 (sebelum ditambah PPN 15 
persen): USD 6000 untuk kelas 
ekonomi dan USD 13.000 untuk 
premium.

dari luar Arab Saudi selalu bervariasi, 
tergantung dari harga tiket pesawat, 
jenis akomodasi, dan lama tinggal.

Kadin Makkah juga memperkirakan, 
para peziarah menghabiskan rata-
rata USD 700-USD 1.000 selama 10 
hari mereka berada di Makkah dan 
Madinah. Panjang masa tinggal ini 
tergantung negara asal jemaah. 
Contohnya, jemaah haji dari Mesir 
biasanya berada di tanah suci selama 
20 hari, 30 hari untuk jemaah asal 
Asia, dan 30 hari lebih untuk jemaah 
dari Afrika Utara (Aljazair, Tunisia, 
dan Maroko).

Sementara itu, jumlah jemaah umrah 
rata-rata sampai 20 juta per tahun. 
Pada 2018, jumlah jemaah umrah 
sebanyak 18.311.111.Terkait uang 
yang dibelanjakan para peziarah di 
tanah suci, Kadin Mekkah 
menyampaikan para peziarah 
menghabiskan antara USD 5.000 
atau USD 6.500 untuk haji. Sebanyak 
75 persen sampao 80 persen dari 
uang tersebut digunakan untuk 
akomodasi, makanan, oleh-oleh, 
transportasi, dan komunikasi.

Dalam 10 tahun antara 2010 dan 
2019, jumlah rata-rata jemaah haji 
sebanyak 2,4 juta. Jumlah jemaah 
haji tertinggi pada 2012 mencapai 
3.161.573 dan terendah pada 2016 
hanya 1.862.909.
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Harris,57 tahun lulusan dan lama
tinggal di Belanda. Duda, istri 
meninggal dunia, skrg ada di 
Surabaya mencari pasangan hidup
wanita open minded dan mandiri .
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Budhi menerangkan, kasus ini masih 
dalam tahap penyelidikan. Dia pun 
belum bisa berbicara secara mendetail. 
"Masih proses. Karena belum final," 

Polisi menyita bendara mirip Hizbut 
Tahrir Indonesia (HTI) bertuliskan 
kalimat tauhid sebagai barang bukti. 
Bendera itu terlihat pada saat acara 
'Deklarasi Anies Baswedan sebagai 
Presiden Republik Indonesia Periode 
2024-2029'.Acara deklarasi dukungan 
terhadap Anies Baswedan itu digelar 
oleh ratusan orang yang 
mengatasnamakan Majelis Sang 
Presiden di Hotel 
Bidakara, Pancoran, 
Jakarta Selatan, 
Rabu (8/6).Kapolres 
Metro Jakarta 
Selatan, Kombes 
Pol Budhi Herdi 
Susianto 
menerangkan, 
kepolisian 
merespon cepat 
ketika menerima 
informasi tersebut. 
Ketika itu, bendera 
mirip Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 
bertuliskan kalimat tauhid langsung 
diamankan."Kita sedang melakukan 
pendalaman, jadi begitu ada informasi 
seperti itu, kita kebetulan langsung di 
TKP itu kita amankan bendera nya. Saat 
ini sudah diamankan di Polres," kata 
Budhi saat dihubungi, Rabu (8/7).Lebih 
lanjut, Budhi menyampaikan kegiatan 
deklarasi tersebut mengantongi izin dari 
pihak kepolisian. "Setahu saya memang 
sudah ada izin keramaiannya," tandas 
dia.Budhi menerangkan, pemeriksaan 
saksi masih berlangsung hingga sore di 
Polres Metro Jakarta Selatan. "Kita 
sedang melakukan pendalaman. 
Beberapa orang dimintai keterangan 
dan proses masih berjalan," kata dia.
Budhi menyebut, dua orang saksi di 
antaranya berasal dari panitia kegiatan 
dan sekuriti setempat. "(Dari panitia), 
dari sekuriti juga," ujar dia.

Ada Atribut Mirip HTI di Deklarasi Dukung Anies

ucap dia.Sebelumnya, bendera 
bertuliskan kalimat tauhid terpasang di 
atas panggung berdampingan dengan 
bendera merah putih. Letak bendera itu 
berada di kanan dan kiri 
panggung.Bendera itu lantas diminta 
panitia diturunkan lantaran khawatir 
dianggap sebagai bendera organisasi 
terlarang Hizbut Tahrir Indonesia 
(HTI)."Turunin itu bendera. Antum sayang 

pak Anies enggak? Kalau 
sayang turunin itu bendera," 
ujar salah satu orang panitia 
yang sempat bersitegang.
Terlihat dua panitia yang 
tampak seragam 
mengenakan jubah putih dan 
sorban yang meminta 
bendera tersebut diturunkan. 
Beberapa lainnya tampak 
menggunakan gamis 
berwarna hitam.
"Kita enggak mau menjebak 
Pak Anies," ujar salah satu 

panitia.
Terkait ketegangan tersebut, Alif Akbar, 
salah satu panitia menjelaskan, 
ketegangan itu terjadi sebagai bentuk 
antisipasi adanya salah tangkap persepsi 
terhadap kehadiran bendera tauhid yang 
dianggap HTI."Kalau itu bentuk kecintaan 
kita satu sama lain, dikarenakan kita 
Umat Islam harus saling mengingatkan 
apabila ada kesalahan itu bentuk 
kecintaan aja tidak ada bentuk suatu 
masalah besar di sini," ucap Alif 
Akbar."Jadi itu bukan suatu hal yang 
menurut saya suatu hal yang sifatnya 
dibesar-besarkan. Itu bentuk kecintaan 
kita untuk saling mengingatkan dan 
seperti itu," jelas dia.Usai bersitegang itu, 
lantas panitia menurunkan empat bendera 
tersebut. Terlihat hanya menyisakan dua 
pasang bendera merah putih di atas 
panggung.
Setelah itu, barulah acara berlanjut ke 
pembacaan doa yang dipimpin salah satu 
panitia dan dilanjutkan dengan 
pernyataan deklarasi yang diikuti seluruh 
peserta di atas panggung.

Spekulasi bahwa pemimpin berusia 85 
tahun itu mungkin mengikuti jejak 
pendahulunya Benediktus XVI dan 
mundur dari jabatannya sejatinya sudah 
muncul sejak bulan Mei lalu. Dia ketika 
itu muncul di depan umum menggunakan 
kursi roda untuk pertama kalinya setelah 
menjalani operasi kecil untuk sakit di 
lututnya. Ini menimbulkan sorotan akan 
kondisi kesehatannya. Kali ini, rumor soal 
pengunduran diri Paus Fransiskus 
kembali mencuat ketika dia membuat 
keputusan yang tidak biasa untuk 
menjadi tuan rumah sebuah konsistori 
pada 27 Agustus untuk mengangkat 
kardinal baru. Agenda ini diprakarsai oleh 
seorang paus abad ke-13 yang kemudian 
mengundurkan diri. Adapun beberapa di 
antara kardinal yang hadir akan 
memenuhi syarat untuk memilih 
pengganti paus pada konklaf berikutnya. 
Agenda Paus Fransiskus pada hari 
berikutnya menunjukkan bahwa dia akan 
melakukan perjalanan ke L'Aquila, kota 
Abruzzo yang dirusak oleh gempa bumi 
pada 2009. Paus asal Argentina ini 
rencananya berkunjung untuk menghadiri 
festival Perdonanza Celestiniana. Tapi di 
sela-sela kunjungan, Paus Fransiskus 
rencananya akan mengunjungi katedral 
yang menampung makam Celestine V, 
seorang paus pertapa yang 
mengundurkan diri pada 1294 setelah 
hanya lima bulan bekerja. Benediktus 
juga mengunjungi makam itu pada 2009 
dan meninggalkan stola paliumnya di 
sana. Beberapa komentator saat itu telah 
menyorot gestur tersebut sebagai isyarat 
simbolis menjelang pengunduran dirinya 
sendiri, yang terjadi pada 2013.“Sangat 
aneh mengadakan konsistori pada 
Agustus, tidak ada alasan bahwa dia 
perlu mengadakan (acara) ini tiga bulan 
sebelumnya dan kemudian pergi ke 
L'Aquila di tengah-tengahnya,” kata 
Robert Mickens, editor La Croix edisi 
bahasa Inggris yang berbasis di Roma, 
sebuah surat kabar harian Katolik. 
Seminggu setelah konsistori, Paus ke-
266 itu akan bertemu dengan para 

Spekulasi Pengunduran Diri Paus Fransiskus

kardinal untuk memberitahu mereka 
tentang reformasinya pada administrasi 
pusat Vatikan. Reformasi tersebut 
mencakup penerapan batasan masa 
jabatan pada kepala kantor Vatikan, 
dan mengizinkan wanita untuk 
memegang jabatan itu. "Saya pikir 
akan ada pengumuman lain: mungkin 
dia tidak akan mengundurkan diri, tapi 
saya pikir itu kemungkinan itu tetap 
ada," tambah Mickens. Pada awal 
kepausannya, Imam Yesuit pertama 
dan orang Amerika Latin keturunan 
Italia pertama yang terpilih sebagai 
Paus ini telah mengatakan bahwa dia 
ingin melihat pengunduran diri seorang 
paus menjadi normal. Pada 2015, dia 
mengatakan bahwa dia merasa 
kepausannya akan singkat, dan 
menggambarkan keputusan Benediktus 
untuk mundur sebagai "berani". 
Benediktus, yang memilih untuk disebut 
Paus Emeritus Benediktus XVI alih-alih 
kembali menjadi Joseph Ratzinger, 
berusia 85 tahun pada saat 
pengunduran dirinya.“Saya tidak 
berpikir kemungkinan Fransiskus 
menginginkan ada dua pensiunan paus 
di belakang (paus terbaru). Secara 
sengaja atau tidak, memiliki satu paus 
(lain) dengan peran yang tidak 
ditentukan telah menjadi sumber sakit 
kepala sesekali bagi Fransiskus.”White 
menambahkan bahwa salah satu hal 
yang ingin dilakukan Fransiskus, 
seandainya Benediktus meninggal 
sebelum dia, adalah melembagakan 
reformasi tentang peran yang harus 
dimainkan oleh seorang pensiunan 
paus. Paus Fransiskus juga 
kemungkinan besar ingin melihat 
sinodalitas, sebuah proses dua tahun 
yang berakhir dengan pertemuan 
puncak besar di Vatikan pada Oktober 
2023. “Meskipun demikian, hal utama 
yang telah kami pelajari tentang paus 
ini dalam 10 tahun terakhir adalah 
bahwa dia terus mengejutkan kami, 
dan dia tampaknya sangat senang 
dengan elemen kejutan itu,” kata White.
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Budhi menerangkan, kasus ini masih 
dalam tahap penyelidikan. Dia pun 
belum bisa berbicara secara mendetail. 
"Masih proses. Karena belum final," 

Polisi menyita bendara mirip Hizbut 
Tahrir Indonesia (HTI) bertuliskan 
kalimat tauhid sebagai barang bukti. 
Bendera itu terlihat pada saat acara 
'Deklarasi Anies Baswedan sebagai 
Presiden Republik Indonesia Periode 
2024-2029'.Acara deklarasi dukungan 
terhadap Anies Baswedan itu digelar 
oleh ratusan orang yang 
mengatasnamakan Majelis Sang 
Presiden di Hotel 
Bidakara, Pancoran, 
Jakarta Selatan, 
Rabu (8/6).Kapolres 
Metro Jakarta 
Selatan, Kombes 
Pol Budhi Herdi 
Susianto 
menerangkan, 
kepolisian 
merespon cepat 
ketika menerima 
informasi tersebut. 
Ketika itu, bendera 
mirip Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 
bertuliskan kalimat tauhid langsung 
diamankan."Kita sedang melakukan 
pendalaman, jadi begitu ada informasi 
seperti itu, kita kebetulan langsung di 
TKP itu kita amankan bendera nya. Saat 
ini sudah diamankan di Polres," kata 
Budhi saat dihubungi, Rabu (8/7).Lebih 
lanjut, Budhi menyampaikan kegiatan 
deklarasi tersebut mengantongi izin dari 
pihak kepolisian. "Setahu saya memang 
sudah ada izin keramaiannya," tandas 
dia.Budhi menerangkan, pemeriksaan 
saksi masih berlangsung hingga sore di 
Polres Metro Jakarta Selatan. "Kita 
sedang melakukan pendalaman. 
Beberapa orang dimintai keterangan 
dan proses masih berjalan," kata dia.
Budhi menyebut, dua orang saksi di 
antaranya berasal dari panitia kegiatan 
dan sekuriti setempat. "(Dari panitia), 
dari sekuriti juga," ujar dia.

Ada Atribut Mirip HTI di Deklarasi Dukung Anies

ucap dia.Sebelumnya, bendera 
bertuliskan kalimat tauhid terpasang di 
atas panggung berdampingan dengan 
bendera merah putih. Letak bendera itu 
berada di kanan dan kiri 
panggung.Bendera itu lantas diminta 
panitia diturunkan lantaran khawatir 
dianggap sebagai bendera organisasi 
terlarang Hizbut Tahrir Indonesia 
(HTI)."Turunin itu bendera. Antum sayang 

pak Anies enggak? Kalau 
sayang turunin itu bendera," 
ujar salah satu orang panitia 
yang sempat bersitegang.
Terlihat dua panitia yang 
tampak seragam 
mengenakan jubah putih dan 
sorban yang meminta 
bendera tersebut diturunkan. 
Beberapa lainnya tampak 
menggunakan gamis 
berwarna hitam.
"Kita enggak mau menjebak 
Pak Anies," ujar salah satu 

panitia.
Terkait ketegangan tersebut, Alif Akbar, 
salah satu panitia menjelaskan, 
ketegangan itu terjadi sebagai bentuk 
antisipasi adanya salah tangkap persepsi 
terhadap kehadiran bendera tauhid yang 
dianggap HTI."Kalau itu bentuk kecintaan 
kita satu sama lain, dikarenakan kita 
Umat Islam harus saling mengingatkan 
apabila ada kesalahan itu bentuk 
kecintaan aja tidak ada bentuk suatu 
masalah besar di sini," ucap Alif 
Akbar."Jadi itu bukan suatu hal yang 
menurut saya suatu hal yang sifatnya 
dibesar-besarkan. Itu bentuk kecintaan 
kita untuk saling mengingatkan dan 
seperti itu," jelas dia.Usai bersitegang itu, 
lantas panitia menurunkan empat bendera 
tersebut. Terlihat hanya menyisakan dua 
pasang bendera merah putih di atas 
panggung.
Setelah itu, barulah acara berlanjut ke 
pembacaan doa yang dipimpin salah satu 
panitia dan dilanjutkan dengan 
pernyataan deklarasi yang diikuti seluruh 
peserta di atas panggung.

Spekulasi bahwa pemimpin berusia 85 
tahun itu mungkin mengikuti jejak 
pendahulunya Benediktus XVI dan 
mundur dari jabatannya sejatinya sudah 
muncul sejak bulan Mei lalu. Dia ketika 
itu muncul di depan umum menggunakan 
kursi roda untuk pertama kalinya setelah 
menjalani operasi kecil untuk sakit di 
lututnya. Ini menimbulkan sorotan akan 
kondisi kesehatannya. Kali ini, rumor soal 
pengunduran diri Paus Fransiskus 
kembali mencuat ketika dia membuat 
keputusan yang tidak biasa untuk 
menjadi tuan rumah sebuah konsistori 
pada 27 Agustus untuk mengangkat 
kardinal baru. Agenda ini diprakarsai oleh 
seorang paus abad ke-13 yang kemudian 
mengundurkan diri. Adapun beberapa di 
antara kardinal yang hadir akan 
memenuhi syarat untuk memilih 
pengganti paus pada konklaf berikutnya. 
Agenda Paus Fransiskus pada hari 
berikutnya menunjukkan bahwa dia akan 
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seandainya Benediktus meninggal 
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reformasi tentang peran yang harus 
dimainkan oleh seorang pensiunan 
paus. Paus Fransiskus juga 
kemungkinan besar ingin melihat 
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2023. “Meskipun demikian, hal utama 
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dengan elemen kejutan itu,” kata White.
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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
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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

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

Bagus Printing
Menerima Pesanan Kalendar 2023
Hubungi:267 - 235 - 3359

Email : bagusprinting88@gmail.com

Weekend helper wanted Sat - Sun
Willing to pay good.
Contact : Phil 215 - 917 - 4601

Disewakan kamar di street kecil.
Untuk 1 orang,tidak masak. 
Dekat jalur bis 79 & 45.
Hub : 267 - 847 - 6996 
(diatas jam 6pm)

Selain jadwal pendaftaran calon 
presiden dan wakil presiden 2024, 
Hasyim membeberkan jadwal 
pendaftaran calon anggota legislatif baik 
di kursi DPR, DPRD provinsi, 
kota/kabupaten pada 24 April 2023 
hingga 25 November 2023.

DPR dan pemerintah telah menyepakati 
Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum (PKPU) untuk Pemilu 2024. 
Dalam aturan itu diatur jadwal 
pendaftaran calon presiden dan wakil 
presiden 2024 akan dibuka pada 19 
Oktober hingga 25 November 
2023.Informasi tersebut 
disampaikan pada rapat 
dengar pendapat (RDP) di 
Kompleks Parlemen 
Senayan."Komisi II bersama 
Kementerian Dalam Negeri 
menyetujui Rancangan 
Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum (PKPU) tentang 
Tahapan dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilu 
Tahun 2024," kata Ketua 
Komisi II DPR, 
Ahmad Doli Kurnia di Kompleks 
Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/6).

 Khususnya, dengan menerbitkan 
Instruksi Presiden (Inpres) tentang 
pengadaan barang/jasa; juga kegiatan 

“Untuk anggota DPD, periode daftar 
pencalonan dibuka mulai 6 Desember 
2022 hingga 25 November 2023,” ujar 
Hasyim.Mendengar paparan itu, Komisi 
II DPR meminta kepada pemerintah 
untuk memberikan dukungan penuh 
terhadap seluruh Pemilu 2024.

Pendaftaran Capres- Cawapres dibuka 19 October 2023

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart 
Girsang mengungkapkan sejumlah 
kesepakatan antara DPR dan Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) RI terkait 
pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 

Serentak 2024."Hasil 
kesepakatan bersama, 
masa jadwal kampanye 
Pemilu berlangsung sejak 
tanggal 28 November 2023 
sampai dengan 10 Februari 
2024, yaitu selama 75 
hari," kata 
Junimart.Kesepakatan 
berikutnya terkait anggaran 
Pemilu 2024 yang telah 
disepakati sebesar Rp76,6 
triliun. Dari total anggaran 

tersebut, Pemerintah akan 
mengalokasikan anggaran Rp18 triliun di 
tahun ini untuk pelaksanaan tahapan 
Pemilu 2024.Sedangkan soal Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Junimart 
mengatakan saat ini lembaga pengawas 
pemilu itu sedang menyelenggarakan 
rekrutmen anggota Bawaslu sejumlah 
daerah.Sementara itu, Komisi II DPR 
menggelar rapat soal pembahasan 
peraturan KPU dalam rapat dengar 
pendapat bersama dengan Kementerian 
Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, serta 
Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP) hari ini.

terkait kelancaran pendistribusian logistik 
pemilu 2024.

Disewakan 2 kamar baru renovasi
Dekat jalur bis 79 & 37.
Dekat Dorrance Street.
Hub Jillian : 215 - 459 - 1847
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