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Dalam beberapa tahun terakhir 
ekonomi global dunia dikejutkan 
dengan berita inflasi AS yang terus 
meningkat. Pada tahun 2021 lalu, 
Amerika Serikat merilis informasi 
bahwa negaranya mengalami inflasi 
sebesar 7%. Kemudian, di tahun ini 
mengalami pecah rekor menjadi 8,6% 
pada bulan Mei dan tidak mengalami 
kondisi landai hingga bulan Juni. 
Secara umum, Inflasi yang biasa terjadi 
di negara maju disebabkan oleh harga 
makanan dan energi yang terus naik. 
Hal ini disampaikan oleh Putu Agus 
Pansuamitra dalam channel youtube 

CNBC Indonesia, Selasa (13/6/2022). 
"Inflasi AS yang terjadi saat ini adalah 
inflasi yang didalamnya memasukkan 
item energi dan makanan. Bursa Saham 
New York Amerika Serikat atau Wall 
Street ditutup turun tajam pada akhir 
perdagangan Senin (13/6/2022) waktu 
setempat. Penurunan tajam dipicu oleh 
kekhawatiran akan resesi jelang 
pengumuman penetapan suku bunga 
The Fed pekan ini. S&P 500 turun 3,88 
persen menjadi 3.749,63, dan Dow 
Jones Industrial Average (DJIA) juga 
turun 876,05 poin, atau 2,79 persen, 
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ditutup pada level 30.516,74. 
Sementara itu, Nasdaq Composite jatuh 
paling dalam yakni, 4,68 persen dan 
ditutup pada posisi 10.809,23. 
Penurunan indeks di Wall Street seiring 
dengan rencana The Fed yang akan 
menaikkan suku bunga acuan sebesar 
0,75 persen pada Rabu ini, untuk 
menekan inflasi. Pada awal pekan, 
investor terus mencerna laporan inflasi 
AS yang mencapai 8,6 persen, atau 
lebih tinggi dari ekspektasi. “Siapapun 
yang berharap kondisi pasar akan 
bullish, tidak bisa menemukan apapun 
sebagai pegangan saat ini di tengah 
kenaikan suku bunga, dan arah 
ekonomi yang tidak pasti,” kata Jack 
Ablin, mitra pendiri Cresset Capital 
mengutip CNBC. Saham Boeing, 
Salesforce dan American Express 
masing-masing terjun 8,7 persen, 6,9 
persen dan 5,2 persen, dan menjadi 
pemberat pada indeks DJIA. Sementara 
dari saham teknologi, Netflix, Tesla dan 
Nvidia turun lebih dari 7 persen dan 
mendorong Nasdaq menyentuh level 
terendah baru sejak November 2020. 
Selain itu, saham transportasi juga 
tergelincir di awal pekan, dengan 
penurunan Carnival Corporation dan 
Norwegian Cruise Line masing-masing 

sekitar 10 persen dan 12 persen. Delta Air 
Lines juga turun lebih dari 8 persen, 
sementara United jatuh sekitar 10 persen. 
Semua sektor utama pada indeks S&P 
500 merosot ke zona merah yang 
dipimpin oleh penurunan saham energi, 
lebih dari 5 persen. Dari sektor 
konsumen, layanan komunikasi, teknologi 
informasi, hingga utilitas juga turun lebih 
dari 4 persen. “Pergerakan dramatis yang 
lebih rendah menunjukkan ada banyak 
investor mengambil untung atau 
memposisikan ulang portofolio mereka, 
dan mungkin menandakan saat ini pasar 
berada dalam pada tahap kapitulasi," kata 
Jeff Kilburg, kepala investasi Sanctuary 
Wealth. Ramainya aksi jual, mendorong 
suku bunga jangka pendek melonjak. 
Treasury AS tenor 10 tahun naik lebih dari 
20 basis poin lebih tinggi ke atas 3,3 
persen, karena investor khawatir bahwa 
The Fed akan lebih agresif untuk 
menekan inflasi. Sementara itu, imbal 
hasil Treasury AS tenor 2 tahun naik 
sekitar 30 basis poin menjadi sekitar 3,3 
persen. Masalah ekonomi adalah salah 
satu bayangan gelap dalam kehidupan 
masyarakat di berbagai negara. Malah 
baru-baru ini Elon Musk menyebutkan 
ekonomi Amerika Serikat bakal dilanda 
masa lebih sulit atau resesi lagi di masa 

mendatang. Sejak pandemi Covid-19 di 
tahun 2020 melanda, kehidupan 
manusia banyak mengalami 
pergeseran dan dampaknya adalah 
timbul persoalan ekonomi. Ketika 
pandemi mulai mereda justru timbul 
krisis geopolitik di benua Eropa, konflik 
antara Rusia dan Ukraina berikut NATO 
di belakangnya menambah persoalan 
baru, ekonomi menjadi semakin 
tertekan, lantas kehidupan masyarakat 
jadi tambah susah. Dua tahun pandemi 
Covid-19 sangat berdampak bagi 
kondisi ekonomi, karena selama masa 
itu masyarakat didorong tidak banyak 
beraktivitas. Negara mengarahkan agar 
produktivitas masyarakat diturunkan 
demi meredam penyebaran Covid-19. 
Dan ceritanya berlanjut dengan adanya 
agresi militer Rusia ke Ukraina. Jujur, 
perlu dikatakan bahwa kehidupan 
manusia saat ini menghadapi tantangan 
sangat berat. Sehingga pertumbuhan 
ekonomi global diproyeksikan Bank 
Dunia akan turun dari 5,5% di tahun 
2021 menjadi 2,9% di 2022,  dan untuk 
tahun 2023  menjadi 3%. Ketika 
Tiongkok masih sibuk menangani 
Covid-19 dan Uni Eropa dihadapkan 
pada krisis geopolitik bersama kondisi 
Amerika Serikat yang masih belum 
stabil dari pandemi, ekonomi global 
nampaknya berada dalam kekelaman. 
Karena mereka adalah negara-negara 
yang selama ini mendominasi 
perdagangan dunia. OECD 
Organisation for Economic Co-
operation and Development 
mengungkapkan bahwa dampak dari 
kondisi tersebut semakin memicu krisis 
biaya hidup masyarakat di seluruh 
dunia. Inflasi yang meningkat, kenaikan 
biaya pangan dan energi, sangat 
menekan masyarakat berpenghasilan 
rendah dan negara miskin. Di Indonesia 
kenaikan harga bahan pangan pasca 
masa Idul Fitri 2022 serta mahalnya 
tiket pesawat terbang adalah contoh 
nyata bahwa dalam jangka pendek 
situasi perekonomian ada pada masa 
sulit. Contoh lain adalah Sri Lanka yang 
menyatakan gagal bayar hutang, 
bahkan Amerika Serikat sampai 
mengambil kebijakan menaikkan suku 

bunga guna mengendalikan inflasi. 
OECD memberikan proyeksi PDB 
global tahun 2022 akan tumbuh 
lambat di kisaran 3%. Tentunya 
proyeksi itu disebabkan karena konflik 
Rusia dan Ukraina tidak akan selesai 
dalam waktu singkat, faktor inflasi dan 
krisis biaya hidup. Tantangan ekonomi 
dalam jangka pendek secara lebih 
jauh dampaknya sangat jelas terasa 
dan perlu diwaspadai. Pertama krisis 
geopolitik menyebabkan aktivitas 
pemulihan global berjalan sangat 
lambat dan rentetannya berdampak 
buruk bagi ekonomi dunia. Bank 
Dunia memperkirakan bahwa 
perlambatan ini paling tajam setelah 
pemulihan awal dari resesi global 
dalam kurun waktu 80 tahun. Dampak 
selanjutnya yaitu inflasi. Rusia adalah 
lumbung energi di kawasan Eropa, 
sementara Ukraina adalah penghasil 
komoditas bahan pangan penting 
berupa gandum, biji bunga matahari 
serta lainnya. Harga pangan dan 
energi yang tinggi dan memburuknya 
masalah rantai pasokan menyiratkan 
bahwa inflasi harga konsumen akan 
memuncak kemudian dan pada 
tingkat yang lebih tinggi dari 
sebelumnya. Proyeksi baru OECD 
menunjukkan dampak besar dan 
global perang terhadap inflasi, 
mencapai level tertinggi 40 tahun di 
Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. 
Pengurangan bertahap dari rantai 
pasokan dan tekanan harga 
komoditas serta dampak kenaikan 
suku bunga akan mulai dirasakan 
hingga tahun 2023, namun inflasi inti 
diproyeksikan tetap pada atau di atas 
sasaran bank sentral di banyak 
negara ekonomi utama pada akhir 
tahun. Terjadinya inflasi besar-
besaran di negara adidaya ini 
tentunya akan membawa dampak 
terhadap perekonomian di berbagai 
negara, salah satunya Indonesia yang 
juga merasakan dampak pada 
berbagai sektor ekonomi sehingga 
bisa menggangu kesejahteraan 
masyarakat. Masyarakat Indonesia 
turut merasakan kesulitan akibat 
tersumbatnya pasokan bahan pangan 
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Internasional 
dari Ukraina. Ini terkait konsumsi 
gandum di dalam negeri, makanan 
olahan dari gandum bakal menjadi lebih 
mahal! Kabar buruk lainnya harga telur 
ikut-ikutan semakin tinggi gara-gara 
bahan pangan ayam petelur ternyata 
berbaha
n dasar 
gandum
. Belum 
lagi 
biaya 
produks
i barang 
lain 
terkerek 
naik 
karena 
biaya 
impor 
yang 
lebih 
mahal akibat krisis energi. Inflasi akan 
berakibat munculnya krisis biaya hidup 
dan kemiskinan, kesenjangan 
kesejahteraan akan lebih besar. Paling 
tidak hal-hal tersebut yang menjadi 
tantangan jangka pendek ekonomi 
global. Tantangan lain yang tak kalah 
penting menanti untuk jangka panjang. 
"Dampak inflasi AS di Indonesia yang 
sudah sangat dirasakan pada pasal 
finansial yang mana nilai tukar rupiah 
mengalami kemerosotan hingga 
mencapai 0.88% dan dampaknya juga 
mulai dirasakan pada pasar SBN serta 
beberapa sektor ekonomi lainnya", 
ujarnya. Namun researcher CNBC 
Indonesia tersebut juga 
mengkhawatirkan dampak inflasi 
terhadap perekonomian Indonesia. 
Apalagi ditakutkan akan ada imported 
inflation yang tentu akan berpengaruh 
terhadap Indonesia. Tak hanya itu, jika 
tingkat inflasi Indonesia juga mengikuti 
tingkat inflasi AS saat ini, maka bisa 
dipastikan bahwa inflasi di Indonesia 
akan semakin meningkat dan melebihi 
batas yang ditentukan oleh Bank 
Indonesia. "Dampak inflasi AS terhadap 
perekonomian Indonesia belum terasa 
saat ini, tetapi kemungkinan untuk 
terjadi di masa yang akan datang juga 
cukup besar. Apalagi jika didukung 

dengan meningkatnya inflasi di Indonesia 
yang melebihi batas BI yaitu 2% hingga 
4%", imbuhnya. Saat ini, Indonesia sedang 
berjuang untuk meminimalisir kemungkinan 
terjadinya inflasi sebagai akibat inflasi AS 
saat ini. Mengingat bahwa saat ini inflasi 

Indonesia 
mencapai 
lebih dari 
3%. 
Angka 
yang 
cukup 
mengkha
watirkan 
di tengah 
memanas
nya 
perekono
mian 
dunia saat 
ini. Untuk 

itu, pemerintah dan Bank Indonesia 
kemudian membuat kebijakan dalam 
beberapa waktu terakhir agar bisa 
meminimalisir dampak negatif inflasi besar-
besaran yang sedang terjadi. "Inflasi 
Indonesia saat ini masih dalam kategori 
tetap terjaga tanpa melewati batas yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini 
tentu juga diakibatkan oleh kebijakan 
pemerintah untuk menambah subsidi BBM, 
pertalite, dan gas 3 kg dalam beberapa 
waktu terakhir untuk tidak dinaikkan 
diharapkan akan mampu mengontrol inflasi 
agar tidak naik", tuturnya pada reporter 
CNBC. Berbagai kebijakan yang diambil 
oleh pemerintah Indonesia untuk 
menanggapi inflasi AS, seharusnya 
mendapat dukungan secara penuh dari 
masyarakat. Mengingat bahwa inflasi 
merupakan salah satu ancaman terbesar 
dalam suatu negara. Indonesia merupakan 
salah satu negara yang pernah mengalami 
inflasi cukup besar yaitu tepatnya pada 
tahun 1998. Dengan pengalaman inflasi 
yang sangat mengganggu kesejahteraan 
masyarakat serta membutuhkan 
perjuangan yang cukup berat untuk 
melepaskan diri dari inflasi, tentunya 
Indonesia harus lebih bijak dalam 
membuat kebijakan serta peraturan dalam 
hal meminimalisir terjadinya inflasi, 
khususnya sebagai akibat inflasi AS.

Pengamat Politik dari Universitas 
Padjajaran (Unpad) Muradi menilai 
kemarahan Jokowi merupakan puncak 
ketidakpuasan terhadap kinerja para 
menteri kabinet Indonesia Maju.

Dia mengatakan, Jokowi yang kental 
akan tradisi politik Jawa tidak akan 
mudah meluapkan kemarahan di depan 
publik. Yang mana dalam tradisi politik 
Jawa, ada proses dan tahapan dalam 
mengambil sebuah keputusan.

"Saya kira itu sinyal bahwa beliau marah, 
ngomel karena menteri udah 'dableg' 
kalau dalam bahasa Jawa. Ini sudah 
tidak bisa dikasih tahu makanya keluar 
kata itu (bodoh)," katanya saat dihubungi 
merdeka.com, Selasa (14/5).

Belakangan ini Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) terlihat memarahi para 
menterinya di depan publik. Terakhir, 
Jokowi sampai melontarkan kata 'bodoh' 
saat membuka Rapat Koordinasi 
Nasional Pengawasan Intern Badan 
Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (Rakornaswasin BPKP) di 
Jakarta, Selasa (14/6).

"Tradisi Jokowi kan tradisi politik Jawa itu 
pasti ada tahapannya seperti dipanggil, 
diajak ngobrol, pakai bahasa yang santun 
dan tahapan itu sudah dilalui makanya 
sudah capek sudah lah kita marahin aja 
sekalian," paparnya.
Muradi mengungkapkan, kemarahan 
Jokowi akhir-akhir ini juga menjadi sinyal 
akan adanya perombakan kabinet atau 
reshuffle.
"Saya kira ke arah sana (reshuffle), 
apalagi besok Rabu Pon pasti saya kira 
ada yang diganti kita lihat saja nanti," 
terangnya.
Jokowi: Bodoh Sekali Kita

"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan 
dari pajak baik PPN, PPh Badan, PPh 
perorangan, PPh karyawan, bea ekspor, 
dari PNBP dikumpulkan dengan cara 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal 
mendapati dalam negeri dibanjiri produk 
impor. Padahal, belanja impor 
menggunakan uang dari rakyat, dari 
sederet pajak yang dibebankan.

Memahami Kemarahan Jokowi Pada Menterinya

5 April 2022
Tiga Momen Kemarahan Jokowi

Saat itu, Jokowi meradang. Minyak 
goreng langka menjadi biang 
keladinya. Imbas kelangkaan, harga 
minyak goreng melambung tinggi.
Di tengah gejolak kesulitan yang 
dihadapi rakyat, Jokowi makin kesal 
lantaran jajaran menteri di bawahnya 
tidak ada yg memberi penjelasan. 
Setidaknya, agar rakyat paham 
penyebab sulitnya minyak goreng 
diperoleh.

Saking kesalnya, Jokowi sampai 
melontarkan kata 'bodoh'.

yang tidak mudah kemudian 
belanjanya belanja produk impor," 
kata Jokowi.

Kemarahan itu dilontarkan Jokowi 
saat membuka Rapat Koordinasi 
Nasional Pengawasan Intern Badan 
Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (Rakornaswasin 
BPKP) di Jakarta, Selasa (14/6).
"Saya minta APIP BPKP mengawal 
serius program ini dan harus berhasil. 
belanja produk dalam negeri harus 
berhasil," tegasnya.

"Bodoh sekali kita. Maaf. kita ini 
pintar-pintar, tapi kalau caranya 
seperti ini bodoh sekali kita. Saya 
harus ngomong apa adanya."

Belum kelar minyak goreng, rakyat 
juga dihantam kenaikan Pertamax. 
Pun, Jokowi meminta menteri di 
Kabinetnya untuk mempunyai sense 
of crisis.

Kemarahan itu ketika ia memimpin 
Sidang Kabinet Paripurna di Istana 
Negara.

“Jangan seperti kita seperti biasanya 
dan tidak dianggap masyarakat 
melakukan apa-apa, tidak ada 
statement, tidak ada komunikasi," 

"Kepada semua menteri, kebijakan 
yang diambil itu tepat. Sikap-sikap dan 
pernyataan-pernyataan kita harus 
memiliki sense of crisis harus sensitif 
terhadap kesulitan-kesulitan rakyat," 
katanya.
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tambahnya.
"Harga minyak goreng sudah 4 bulan, 
tidak ada penjelasan apa-apa. Kenapa 
ini terjadi, kedua Pertamax menteri 
tidak memberikan penjelasan apa-apa 
mengenai ini, 
hati-hati," 
bebernya.

Lagi-lagi Jokowi 
mengingatkan 
para menterinya 
untuk memiliki 
sense of crisis. 
Kali ini, ia 
menyentil para 
pembantunya 
saat membuka 
acara 
Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
2022.
Jokowi lalu berbicara mengenai situasi 
global yang penuh ketidakpastian. Dia 
bilang beberapa negara masih bergulat 
menekan penyebaran Covid-19, bahkan 
masih melakukan lockdown.

"Semua harus 
memiliki sense 
of crisis."

"Kemudian terjadi gangguan supply 
chain yang dampaknya ke mana-mana, 
belum lagi dunia yang dihantam perang 
antara Rusia dan Ukraina yang 
memunculkan krisis energi dan krisis 

Saat itu, Jokowi 
menyentil pimpinan 
daerah dan K/L yang 
minim realisasi 
penyerapan 
penggunaan produk 
dalam negeri."Ini 

Pemda mana, ini Kementerian mana, ini 
lembaga mana, biar kapok, tayangkan. 
mana komitmennya? Ini komitmen, Rp802 
triliun realisasi Rp110 triliun. Tak tunjukin 
nanti. Ini tapi masih sabar saya. Jangan 
dulu. tunggu dulu," kata Jokowi dalam 
arahannya pada Gerakan Bangga Buatan 
Indonesia, Selasa (24/5).Ketika itu, 
Jokowi sampai mengancam akan 
membuka data ke publik siapa-siapa saja 
pimpinan daerah, K/L yang hobi belanja 
impor.

24 Mei 2022

pangan," ungkapnya.Jokowi melanjutkan, 
inflasi global juga meningkat tajam dan 
pertumbuhan ekonomi global mengalami 
perlambatan. Dia mencontohkan tingkat 
inflasi di Turki dan Amerika yang lebih 

tinggi dari biasanya.
"Negara kita 
alhamdulillah masih 
berada terakhir masih 
berada di 2,6 persen, 
ini yang harus 
bersama-sama kita 
perbaiki, kita 
pertahankan," ujar 
Jokowi.

Kasus anggota TNI menjual amunisi ke 
kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau 
kelompok separatis teroris (KST) di 
Provinsi Papua terungkap. Dalam kasus 
yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, 
seorang anggota TNI menjual 10 amunisi 
seharga Rp2 juta.

"Penjualan peluru itu juga bisa dilakukan 
karena mereka mengalami kekurangan 
uang, mungkin karena tidak pernah 
diberikan jaminan atau biaya hidup oleh 
negara atau intitusi terkait, saat mereka 
berada di daerah konflik," lanjutnya.

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan 
Keutuhan Manusia Papua (Pembela 
HAM) Theo Hesegem mengatakan, 
sejumlah persoalan menjadi aspek 
munculnya bisnis ilegal tersebut.
"Sudah berkali-kali anggota TNI-Polri 
menjual peluru kepada TPNPB-OPM 
(Tentara Pembebasan Nasional Papua 
Barat-Organisasi Papua Merdeka) di 
Papua, begini-begini yang disebut 
memelihara konflik bersenjata di tanah 
Papua yang berdampak terjadi 
pelanggaran HAM dan pelanggaran 
hukum," kata Theo, Jayapura, Selasa 
(14/6).

"Menurut saya siapa pun anggota yang 
menjual peluru, kepada TPNPB-OPM 
mungkin karena tidak rasa puas dengan 
biaya yang dibiayai oleh negara, mereka 
rasa apa yang negara biayai adalah 
kurang sehingga nencari jalan keluar 
untuk mencari tambahan biaya hidup 

Kerugian besar dari hal ini adalah imbas 
ketika amunisi yang dijual digunakan 
untuk menembaki TNI Polri hingga 
memakan korban jiwa. Menurutnya, poin 
ini yang tidak disadari secara penuh oleh 
pelaku penjualan.

Theo menjabarkan, senjata adalah alat 
negara yang tidak boleh dijual oleh 
anggota TNI Polri. Setiap anggota wajib 
menjaga seluruh perlengkapan alat 
senjata. Dia mengibaratkan senjata 
sebagai istri yang selalu melekat sebagai 
alat negara, sehingga setiap aparat punya 
kewajiban menjaga dan melindungi serta 
memelihara.

Analisa Anggota TNI Jual Amunisi ke KKB

"Ini sangat lucu dan aneh untuk saya," 
ujarnya.
Dalam artikel yang ditulis Pdt. Dr. 
Zocarates Yoman, Ketua Persekutuan 
Gereja-Gereja Babtis Papua, konflik 
bersenjata di tanah Papua ada OPM 
dianggap bukan murni melainkan 
dengan sengaja dipelihara. Hal itu 
terbukti anggota menjual senjata 
dengan terang-terangan.
"Seharusnya Panglima dan Kapolri 
mengevaluasi semua kinerja kerja 
aparat yang bertugas di daerah konflik. 
Bukan harus terus menerus mengirim 
anggota ke Papua," harap Theo.
Persoalan penjualan amunisi juga 
mengindikasikan adanya kegagalan 
dalam pembinaan. Lahan bisnis 
konsumsi peluru di tanah Papua, 
disebut Theo sedang bertumbuh dan 
berkembang pesat.

dengan cara berbisnis dengan menjual 
peluru. Menurut pimpinan TNI-Polri, 
anggota tersebut adalah penghianat 
negara," terang Theo.
Theo menilai negara sudah menyiapkan 
anggaran yang luar biasa untuk 
penanganan daerah Konflik bersenjata 
di tanah Papua. Sehingga menurutnya, 
aparat sama sekali tidak layak 
menjadikan konflik bersenjata di tanah 
Papua sebagai lahan bisnis, apa lagi 
alat negara dijadikan sebagai bahan 
untuk berbisnis.

“Bapak Presiden segera mengundang 
Dewan HAM PBB untuk melakukan 
pemantauan kasus pelanggaran HAM di 
Papua, dan selanjutnya menyiapkan 
kerangka penyelesaian kasus 
pelanggaran HAM di Papua," harapnya.

Selain itu juga berharap adanya 
penarikan pasukan nonorganik, dan 
tidak lagi mengirim pasukan ke Papua.

Dia berharap Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) sebagai Panglima tertinggi 
mengevaluasi yang sedang terjadi di 
Papua. Termasuk catatan mengenai 
adanya aparat yang bergabung KKB 
serta persoalan penjualan amunisi.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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Dia berharap Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) sebagai Panglima tertinggi 
mengevaluasi yang sedang terjadi di 
Papua. Termasuk catatan mengenai 
adanya aparat yang bergabung KKB 
serta persoalan penjualan amunisi.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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"Pimpinan TNI AD akan memberikan 
sanksi tegas kepada prajurit yang 
terlibat dalam penyalahgunaan 
amunisi," kata Kepala Dinas 
Penerangan TNI Angkatan Darat 
(Kadispenad) Brigjen TNI Tatang 
Subarna dalam keterangan tertulis 

Terkait kasus penjualan amunisi di 
Papua, TNI AD memastikan bakal 
memberi sanksi tegas kepada prajurit 
yang menjual.

Dispenad di Jakarta, Kamis (9/6).

"Hal ini tidak mencerminkan nilai-nilai 
disiplin yang tertuang dalam Sapta 
Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan 
Wajib TNI," tutur Tatang.

Tatang mengatakan bahwa 
penyalahgunaan amunisi merupakan 
tindakan yang tidak mencerminkan nilai-
nilai disiplin yang tertuang dalam Sapta 
Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan 
Wajib TNI.

Wakil Ketua Komisi VII Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Eddy 
Soeparno menyampaikan, kebijakan 
penyesuaian tarif listrik tersebut 
diperlukan untuk mengurangi beban 
pemerintah terkait program subsidi energi 
dan kompensasi energi sebesar Rp 350 
triliun. Menyusul, kenaikan harga 
sejumlah komoditas energi dunia akibat 
konflik Rusia dan Ukraina.

"Golongan pelanggan Rumah Tangga di 
bawah 3.500 VA, Bisnis, dan Industri 
tarifnya tetap. Ini sesuai dengan arahan 
Bapak Menteri ESDM Arifin Tasrif yang 
menyampaikan bahwa penerapan Tariff 
Adjustment ini bertujuan untuk 
mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan" 
ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan 
Rida Mulyana.

Direktur Jenderal Ketenaglistrikan 
Kementerian ESDM, Rida Mulyana 
merinci, penyesuaian tarif ini 
diberlakukan kepada golongan pelanggan 
Rumah Tangga berdaya mulai 3.500 VA 
ke atas (R2 dan R3) dan golongan 
Pemerintah (P1, P2, dan P3) yang 
jumlahnya sekitar 2,5 juta atau 3 persen 
dari total pelanggan PT PLN (Persero). 
Keseluruhannya adalah golongan 
pelanggan non subsidi.

1. Belum Ada Kenaikan Tarif Listrik Sejak 
2017, Pelanggan Mampu Ikut Nikmati 
Subsidi
Direktur Utama PT PLN (Persero) 
Darmawan Prasodjo menegaskan, sejak 
tahun 2017, belum ada kenaikan tarif 
listrik untuk seluruh golongan pelanggan. 
Dalam menjaga tidak ada kenaikan tarif 
listrik, pemerintah telah menggelontorkan 
subsidi listrik sebesar Rp 243,3 triliun dan 

Berikut sejumlah fakta seputar 
rencana pemerintah naikkan tarif 
listrik mulai 1 Juli 2022.

Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) menetapkan 
penyesuaian tarif tenaga listrik (Tariff 
Adjustment) triwulan III 2022 atau periode 
Juli-September 2022. Kebijakan kenaikan 
tarif listrik ini berlaku mulai 1 Juli 2022 
mendatang.

Fakta Rencana Kenaikan Tarif Listrik

Buku sekolah baru akan mengajarkan 
siswa bahwa Hong Kong tidak pernah 
menjadi koloni Inggris, dan menyorot 
kampanye China untuk mengubah 
pendidikan di kota itu, menurut laporan 
South China Morning Post (SCMP). The 
Straits Times yang mengutip laporan itu 
pada Selasa (14/6/2022) mencatat ada 
empat set buku teks untuk kelas 
kewarganegaraan, yang menyatakan 
bahwa pemerintah China tidak pernah 
mengakui perjanjian abad ke-19 yang 
memberi Inggris kendali atas Hong 
Kong.
Mereka juga berpegang teguh pada 
sikap pemerintah terhadap protes besar 
dan terkadang disertai kekerasan di 
kota tersebut pada 2019. Materi 
pendidikan tersebut menyalahkan 
insiden itu pada "kekuatan eksternal". 
Buku sekolah baru itu telah diberikan ke 
sekolah sehingga mereka dapat 
memilih mana yang ingin guru ajarkan 
mulai September, menurut SCMP. 
“Penerbit buku teks bertanggung jawab 
untuk memilih materi yang sesuai untuk 
buku sekolah sesuai dengan pedoman 
resmi,” kata Biro Pendidikan dalam 
sebuah pernyataan kepada Bloomberg 
News. ‘Bagian sejarah yang “dikoreksi” 
Partai Komunis China yang berkuasa 
mengacu pada perjanjian yang 
ditandatangani oleh dinasti Qing dan 
pemerintah sebelumnya, yang 
membuat konsesi kepada pemerintah 
asing seperti penguasaan tanah 
sebagai "perjanjian yang tidak setara". 
Penolakan Beijing untuk mengakui 
perjanjian tersebut menginformasikan 

keyakinannya bahwa masalah Hong Kong 
sepenuhnya bersifat domestik. Pada 2019, 
duta besar China untuk Inggris saat itu, Liu 
Xiaoming, menuduh London melakukan 
"campur tangan besar" atas apa yang dia 
lihat sebagai dukungan untuk pengunjuk 
rasa. Beberapa orang di China juga 
berpandangan bahwa mengakui Hong 
Kong pernah menjadi koloni akan 
membuka pintu kemerdekaannya, sebuah 
ide yang menjadi tuntutan dari beberapa 
demonstran. Inggris merebut pulau Hong 
Kong selama Perang Candu Pertama 
(1839-1842), dan kemudian 
menandatangani perjanjian yang 
memberinya kendali atas Wilayah Baru 
yang berdampingan selama 99 tahun. 
Kesepakatan itu berakhir dengan 
penyerahan pada 1 Juli 1997, hari yang 
diperingati setiap tahun di kota itu. 

Beijing menyalahkan sebagian sekolah-
sekolah kota itu, karena mendorong 
perbedaan pendapat yang memicu protes 
2019 terhadap peningkatan pengaruh dari 
Partai Komunis China. 
Sejak kerusuhan itu, perubahan besar 
pada kurikulum. Anak-anak diajarkan 
untuk menghafal pelanggaran yang 
dikriminalisasi oleh undang-undang 
keamanan yang diberlakukan Beijing, 

Acara tahun ini mungkin dihadiri oleh 
Presiden China Xi Jinping, yang 
pemerintahnya telah memperluas kendali 
atas Hong Kong melalui langkah-langkah 
termasuk perubahan sistem pemilihan. 

Hari Pendidikan Keamanan Nasional 
diluncurkan di sekolah-sekolah, dan para 
guru diminta untuk melaporkan anak-anak 
yang melanggar undang-undang itu.

China Tulis Ulang Sejarah Hong Kong

"Kita juga hitung kira-kira burden yang 
bisa berkurang terhadap APBN kurang 
lebih Rp 3,1 triliun," kata Rida.

2. Hemat APBN Rp3,09 Triliun

kompensasi sebesar Rp 94,17 triliun 
sejak tahun 2017 hingga 2021.

Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Erick Thohir menjelaskan 
rencana pemerintah untuk menaikkan 
tarif listrik bagi pelanggan golongan 
mampu di atas 3.000 volt ampere (VA). 
"Hari ini bukan eranya lagi kita 
mensubsidi rakyat yang mampu. 
Karena itu, mungkin listrik pun ke 
depan yang di atas 3.000 VA bisa saja 
ada kebijakan tidak lagi disubsidi," kata 
Erick Thohir.

Pemerintah berencana menerapkan 
skema tarif adjustment pada tahun ini 
sebagai strategi jangka pendek sektor 

Dalam proses pelaksanaannya, lanjut 
dia, kelompok pelanggan rumah 
tangga 3.500 VA ke atas ikut 
menerima kompensasi dalam jumlah 
relatif besar. Sepanjang tahun 2017-
2021, total kompensasi untuk kategori 
pelanggan tersebut mencapai Rp 4 
triliun.
"Apalagi pada tahun ini kita 
menghadapi gejolak global yang 
mengakibatkan kenaikan biaya pokok 
penyediaan (BPP) listrik. Setiap 
kenaikan harga minyak mentah 
Indonesia (ICP) sebesar USD 1 USD, 
berakibat kenaikan BPP sebesar Rp 
500 miliar. Sehingga pada tahun 2022 
saja, diproyeksikan pemerintah perlu 
menyiapkan kompensasi sebesar Rp 
65,9 triliun," kata Darmo.

Direktur Jenderal Ketenaglistrikan 
Kementerian Energi ESDM, Rida 
Mulyana mencatat, penerapan 
penyesuaian tarif tenaga listrik (Tariff 
Adjustment) triwulan III tahun 2022 
akan menghemat Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) sebesar Rp3,09 triliun. Atau 
setara 4,7 persen dari total dana 
kompensasi pemerintah yang harus 
dibayarkan kepada PLN.
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"Pimpinan TNI AD akan memberikan 
sanksi tegas kepada prajurit yang 
terlibat dalam penyalahgunaan 
amunisi," kata Kepala Dinas 
Penerangan TNI Angkatan Darat 
(Kadispenad) Brigjen TNI Tatang 
Subarna dalam keterangan tertulis 

Terkait kasus penjualan amunisi di 
Papua, TNI AD memastikan bakal 
memberi sanksi tegas kepada prajurit 
yang menjual.

Dispenad di Jakarta, Kamis (9/6).

"Hal ini tidak mencerminkan nilai-nilai 
disiplin yang tertuang dalam Sapta 
Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan 
Wajib TNI," tutur Tatang.

Tatang mengatakan bahwa 
penyalahgunaan amunisi merupakan 
tindakan yang tidak mencerminkan nilai-
nilai disiplin yang tertuang dalam Sapta 
Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan 
Wajib TNI.

Wakil Ketua Komisi VII Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Eddy 
Soeparno menyampaikan, kebijakan 
penyesuaian tarif listrik tersebut 
diperlukan untuk mengurangi beban 
pemerintah terkait program subsidi energi 
dan kompensasi energi sebesar Rp 350 
triliun. Menyusul, kenaikan harga 
sejumlah komoditas energi dunia akibat 
konflik Rusia dan Ukraina.

"Golongan pelanggan Rumah Tangga di 
bawah 3.500 VA, Bisnis, dan Industri 
tarifnya tetap. Ini sesuai dengan arahan 
Bapak Menteri ESDM Arifin Tasrif yang 
menyampaikan bahwa penerapan Tariff 
Adjustment ini bertujuan untuk 
mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan" 
ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan 
Rida Mulyana.

Direktur Jenderal Ketenaglistrikan 
Kementerian ESDM, Rida Mulyana 
merinci, penyesuaian tarif ini 
diberlakukan kepada golongan pelanggan 
Rumah Tangga berdaya mulai 3.500 VA 
ke atas (R2 dan R3) dan golongan 
Pemerintah (P1, P2, dan P3) yang 
jumlahnya sekitar 2,5 juta atau 3 persen 
dari total pelanggan PT PLN (Persero). 
Keseluruhannya adalah golongan 
pelanggan non subsidi.

1. Belum Ada Kenaikan Tarif Listrik Sejak 
2017, Pelanggan Mampu Ikut Nikmati 
Subsidi
Direktur Utama PT PLN (Persero) 
Darmawan Prasodjo menegaskan, sejak 
tahun 2017, belum ada kenaikan tarif 
listrik untuk seluruh golongan pelanggan. 
Dalam menjaga tidak ada kenaikan tarif 
listrik, pemerintah telah menggelontorkan 
subsidi listrik sebesar Rp 243,3 triliun dan 

Berikut sejumlah fakta seputar 
rencana pemerintah naikkan tarif 
listrik mulai 1 Juli 2022.

Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) menetapkan 
penyesuaian tarif tenaga listrik (Tariff 
Adjustment) triwulan III 2022 atau periode 
Juli-September 2022. Kebijakan kenaikan 
tarif listrik ini berlaku mulai 1 Juli 2022 
mendatang.

Fakta Rencana Kenaikan Tarif Listrik

Buku sekolah baru akan mengajarkan 
siswa bahwa Hong Kong tidak pernah 
menjadi koloni Inggris, dan menyorot 
kampanye China untuk mengubah 
pendidikan di kota itu, menurut laporan 
South China Morning Post (SCMP). The 
Straits Times yang mengutip laporan itu 
pada Selasa (14/6/2022) mencatat ada 
empat set buku teks untuk kelas 
kewarganegaraan, yang menyatakan 
bahwa pemerintah China tidak pernah 
mengakui perjanjian abad ke-19 yang 
memberi Inggris kendali atas Hong 
Kong.
Mereka juga berpegang teguh pada 
sikap pemerintah terhadap protes besar 
dan terkadang disertai kekerasan di 
kota tersebut pada 2019. Materi 
pendidikan tersebut menyalahkan 
insiden itu pada "kekuatan eksternal". 
Buku sekolah baru itu telah diberikan ke 
sekolah sehingga mereka dapat 
memilih mana yang ingin guru ajarkan 
mulai September, menurut SCMP. 
“Penerbit buku teks bertanggung jawab 
untuk memilih materi yang sesuai untuk 
buku sekolah sesuai dengan pedoman 
resmi,” kata Biro Pendidikan dalam 
sebuah pernyataan kepada Bloomberg 
News. ‘Bagian sejarah yang “dikoreksi” 
Partai Komunis China yang berkuasa 
mengacu pada perjanjian yang 
ditandatangani oleh dinasti Qing dan 
pemerintah sebelumnya, yang 
membuat konsesi kepada pemerintah 
asing seperti penguasaan tanah 
sebagai "perjanjian yang tidak setara". 
Penolakan Beijing untuk mengakui 
perjanjian tersebut menginformasikan 

keyakinannya bahwa masalah Hong Kong 
sepenuhnya bersifat domestik. Pada 2019, 
duta besar China untuk Inggris saat itu, Liu 
Xiaoming, menuduh London melakukan 
"campur tangan besar" atas apa yang dia 
lihat sebagai dukungan untuk pengunjuk 
rasa. Beberapa orang di China juga 
berpandangan bahwa mengakui Hong 
Kong pernah menjadi koloni akan 
membuka pintu kemerdekaannya, sebuah 
ide yang menjadi tuntutan dari beberapa 
demonstran. Inggris merebut pulau Hong 
Kong selama Perang Candu Pertama 
(1839-1842), dan kemudian 
menandatangani perjanjian yang 
memberinya kendali atas Wilayah Baru 
yang berdampingan selama 99 tahun. 
Kesepakatan itu berakhir dengan 
penyerahan pada 1 Juli 1997, hari yang 
diperingati setiap tahun di kota itu. 

Beijing menyalahkan sebagian sekolah-
sekolah kota itu, karena mendorong 
perbedaan pendapat yang memicu protes 
2019 terhadap peningkatan pengaruh dari 
Partai Komunis China. 
Sejak kerusuhan itu, perubahan besar 
pada kurikulum. Anak-anak diajarkan 
untuk menghafal pelanggaran yang 
dikriminalisasi oleh undang-undang 
keamanan yang diberlakukan Beijing, 

Acara tahun ini mungkin dihadiri oleh 
Presiden China Xi Jinping, yang 
pemerintahnya telah memperluas kendali 
atas Hong Kong melalui langkah-langkah 
termasuk perubahan sistem pemilihan. 

Hari Pendidikan Keamanan Nasional 
diluncurkan di sekolah-sekolah, dan para 
guru diminta untuk melaporkan anak-anak 
yang melanggar undang-undang itu.

China Tulis Ulang Sejarah Hong Kong

"Kita juga hitung kira-kira burden yang 
bisa berkurang terhadap APBN kurang 
lebih Rp 3,1 triliun," kata Rida.

2. Hemat APBN Rp3,09 Triliun

kompensasi sebesar Rp 94,17 triliun 
sejak tahun 2017 hingga 2021.

Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Erick Thohir menjelaskan 
rencana pemerintah untuk menaikkan 
tarif listrik bagi pelanggan golongan 
mampu di atas 3.000 volt ampere (VA). 
"Hari ini bukan eranya lagi kita 
mensubsidi rakyat yang mampu. 
Karena itu, mungkin listrik pun ke 
depan yang di atas 3.000 VA bisa saja 
ada kebijakan tidak lagi disubsidi," kata 
Erick Thohir.

Pemerintah berencana menerapkan 
skema tarif adjustment pada tahun ini 
sebagai strategi jangka pendek sektor 

Dalam proses pelaksanaannya, lanjut 
dia, kelompok pelanggan rumah 
tangga 3.500 VA ke atas ikut 
menerima kompensasi dalam jumlah 
relatif besar. Sepanjang tahun 2017-
2021, total kompensasi untuk kategori 
pelanggan tersebut mencapai Rp 4 
triliun.
"Apalagi pada tahun ini kita 
menghadapi gejolak global yang 
mengakibatkan kenaikan biaya pokok 
penyediaan (BPP) listrik. Setiap 
kenaikan harga minyak mentah 
Indonesia (ICP) sebesar USD 1 USD, 
berakibat kenaikan BPP sebesar Rp 
500 miliar. Sehingga pada tahun 2022 
saja, diproyeksikan pemerintah perlu 
menyiapkan kompensasi sebesar Rp 
65,9 triliun," kata Darmo.

Direktur Jenderal Ketenaglistrikan 
Kementerian Energi ESDM, Rida 
Mulyana mencatat, penerapan 
penyesuaian tarif tenaga listrik (Tariff 
Adjustment) triwulan III tahun 2022 
akan menghemat Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) sebesar Rp3,09 triliun. Atau 
setara 4,7 persen dari total dana 
kompensasi pemerintah yang harus 
dibayarkan kepada PLN.



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional 

Internasional 

Tanah Air

Tanah Air

Internasional 

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057

3. Besaran Tarif Listrik Baru Usai Naik

ketenagalistrikan untuk menghadapi 
kenaikan harga minyak dunia.

Direktur Utama Perusahaan Listrik 
Negara (PLN), Darmawan Prasodjo 
memastikan, penyesuaian tarif listrik 
akan diberlakukan per 1 Juli 2022 
mendatang. Itu menyasar kelompok 
rumah tangga di atas 3.500 VA dan 
pemerintahan.
Adapun, golongan rumah tangga yang 
dimaksud adalah dengan kode R2 dam 
R3. Serta, pemerintah dengan kode P1, 
P2, dan P3. Selain golongan ini, tarif 
listrik tidak mengalami kenaikan.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 
atau PLN siap melaksanakan 
keputusan pemerintah yang 
menyesuaikan tarif listrik (tariff 
adjustment) kepada pelanggan rumah 
tangga mampu nonsubsidi golongan 
3.500 Volt Ampere (VA) ke atas (R2 dan 
R3) dan golongan pemerintah (P1, P2 
dan P3) mulai 1 Juli 2022.

Pemerintah sebelumnya telah 
menggelontorkan subsidi listrik sebesar 
Rp 243,3 triliun dan kompensasi 
sebesar Rp 94,17 triliun sejak tahun 

Rinciannya, dengan adanya 
penyesuaian tarif, pelanggan rumah 
tangga R2 berdaya 3.500 VA hingga 
5.500 VA (1,7 juta pelanggan) dan R3 
dengan daya 6.600 VA ke atas (316 ribu 
pelanggan) tarifnya disesuaikan dari Rp 
1.444,7 per kilowatthour (kWh) menjadi 
Rp 1.699,53 per kWh.

Bagi pelanggan pascabayar nantinya 
perubahan tarif akan diperhitungkan 
mulai rekening listrik bulan Agustus 
2022, sedangkan bagi pelanggan 
prabayar, penyesuaian diberlakukan 
saat melakukan transaksi pembelian 
token listrik mulai 1 Juli 2022.

4. Skema Pemberlakuan Tarif Listrik 
Baru

Sedangkan pelanggan pemerintah P1 
dengan daya 6.600 VA hingga 200 
kilovolt ampere (kVA) dan P3 tarifnya 
disesuaikan dari Rp 1.444,7 kWh 
menjadi Rp 1.699,53 per kWh. 
Sementara pelanggan pemerintah P2 
dengan daya di atas 200 kVA tarifnya 
disesuaikan dari Rp 1.114,74 kWh 
menjadi Rp 1.522,88 kWh.

2017 hingga 2021 untuk menjaga tidak 
ada kenaikan tarif listrik. Menyusul, tidak 
ada kenaikan tarif listrik untuk seluruh 
golongan tarif pelanggan sejak tahun 
2017.
"Selama ini, bantuan Pemerintah 
diberikan untuk semua golongan tarif 
pelanggan, dalam bentuk subsidi 
maupun kompensasi," ujar Direktur 
Utama PT Perusahaan Listrik Negara 
(Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo.
5. Pemerintah Tak Mampu Tanggung 
Subsidi Besar
Wakil Ketua Komisi VII Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Eddy 
Soeparno mendukung, keputusan 
pemerintah untuk melakukan 
penyesuaian tarif listrik kepada golongan 
pelanggan Rumah Tangga berdaya mulai 
3.500 VA ke atas (R2 dan R3) dan 
golongan Pemerintah (P1, P2, dan P3) 
yang jumlahnya sekitar 2,5 juta atau 3 
persen dari total pelanggan PT PLN 
(Persero).
"Saya kira kebijakan itu patut untuk 
dilaksanakan pemerintah. Bagaimana 
juga subsidi listrik atau energi sudah 
begitu tinggi, pemerintah sudah tidak 
mungkin menanggung semuanya itu," 
ujarnya Eddy saat dihubungi 
Merdeka.com.
Eddy menambahkan, kebijakan 
penyesuaian tarif listrik tersebut hanya 
ditujukan kepada kelompok ekonomi 
mampu. Dalam hal ini pelanggan Rumah 
Tangga berdaya mulai 3.500 VA ke atas.

Lebih dari 15.000 jutawan diperkirakan 
akan meninggalkan Rusia tahun ini, 
dengan warga kaya meninggalkan rezim 
Vladimir Putin setelah invasi Rusia ke 
Ukraina, menurut 
analisis data 
migrasi. 
Fenomena ini 
mendorong 
perpindahan 
individu dengan 
kekayaan bersih 
tinggi (HNWI) ke 
negara baru yang 
menjadi "safe 
haven" bagi 
orang kaya berikutnya. Baca 
juga:Sekitar 15 persen orang Rusia 
dengan aset siap pakai lebih dari 1 juta 
dollar AS (sekitar Rp 15 miliar) 
diperkirakan beremigrasi ke negara lain 
pada akhir tahun 2022, menurut proyek 
berdasarkan data migrasi oleh Henley & 
Partners. Perusahaan yang berbasis di 
London itu, telah bertindak sebagai “mak 
comblang” antara orang super kaya dan 
negara dengan menjual 
kewarganegaraan mereka. Kepala 
penelitian di New World Wealth Andrew 
Amoils, yang mengumpulkan data untuk 
Henley, mengatakan bahwa para 
jutawan mengalir keluar Rusia dengan 
cepat. “Orang-orang kaya telah 
beremigrasi dari Rusia dalam jumlah 
yang terus meningkat setiap tahun 
selama dekade terakhir, sebuah tanda 
peringatan dini dari masalah yang 
dihadapi negara saat ini,” kata Amoils 
sebagaimana dilansir Guardian pada 
Senin (13/6/2022). Menurutnya, secara 
historis keruntuhan negara besar 
biasanya didahului oleh percepatan 
emigrasi orang-orang kaya. Para 
jutawan seringkali menjadi orang 
pertama yang pergi karena mereka 
memiliki sarana untuk melakukannya. 
Ukraina diproyeksikan menderita 
kerugian terbesar dari individu dengan 
kekayaan bersih tinggi (HNWI) dalam 
proporsi populasinya. Sekitar 2.800 

Negara “Save Heaven” Baru Buat Orang Kaya
jutawannya (atau 42 persen dari semua 
HNWI di Ukraina) diperkirakan telah 
meninggalkan negara itu pada akhir 
tahun. Lalu, kemana saja mereka akan 

pergi? Orang kaya 
dunia secara 
tradisional pindah ke 
AS dan Inggris, tetapi 
Henley mengatakan 
Uni Emirat Arab (UEA) 
diperkirakan akan 
menyusul mereka 
sebagai tujuan No.1 
bagi emigran jutawan. 
“Inggris telah 
kehilangan mahkota 

pusat kekayaannya, dan AS memudar 
dengan cepat sebagai magnet bagi 
orang kaya di dunia. UEA diperkirakan 
akan menyusulnya dengan menarik 
arus masuk jutawan terbesar secara 
global pada 2022,” kata Henley. 
Laporannya itu didasarkan pada 
hitungan “secara sistematis melacak 
tren migrasi kekayaan swasta 
internasional”. Sekitar 4.000 HNWI 
diperkirakan telah pindah ke UEA pada 
akhir tahun, menempatkannya di depan 
posisi Australia, yang diperkirakan akan 
menarik sekitar 3.500, Singapura 
(2.800) dan Israel (2.500). Sejumlah 
besar jutawan juga diperkirakan akan 
pindah ke "tiga Ms": Malta, Mauritius 
dan Monaco. “Malta telah menjadi salah 
satu kisah sukses besar Eropa dalam 
dekade terakhir, tidak hanya dalam hal 
migrasi jutawan tetapi juga dalam hal 
pertumbuhan kekayaan secara 
keseluruhan,” kata Amoils. Lebih lanjut 
kata dia, Malta saat ini merupakan 
salah satu pasar dengan pertumbuhan 
tercepat di dunia, dengan pertumbuhan 
kekayaan dolar AS sebesar 87 persen 
antara 2011 dan 
2021.Kewarganegaraan Malta melalui 
proses naturalisasi telah membawa 
kekayaan baru yang substansial ke 
negara kepulauan itu, dan telah 
dikreditkan sebagai faktor pendorong 
pertumbuhan kuat Malta di beberapa 
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3. Besaran Tarif Listrik Baru Usai Naik

ketenagalistrikan untuk menghadapi 
kenaikan harga minyak dunia.

Direktur Utama Perusahaan Listrik 
Negara (PLN), Darmawan Prasodjo 
memastikan, penyesuaian tarif listrik 
akan diberlakukan per 1 Juli 2022 
mendatang. Itu menyasar kelompok 
rumah tangga di atas 3.500 VA dan 
pemerintahan.
Adapun, golongan rumah tangga yang 
dimaksud adalah dengan kode R2 dam 
R3. Serta, pemerintah dengan kode P1, 
P2, dan P3. Selain golongan ini, tarif 
listrik tidak mengalami kenaikan.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 
atau PLN siap melaksanakan 
keputusan pemerintah yang 
menyesuaikan tarif listrik (tariff 
adjustment) kepada pelanggan rumah 
tangga mampu nonsubsidi golongan 
3.500 Volt Ampere (VA) ke atas (R2 dan 
R3) dan golongan pemerintah (P1, P2 
dan P3) mulai 1 Juli 2022.

Pemerintah sebelumnya telah 
menggelontorkan subsidi listrik sebesar 
Rp 243,3 triliun dan kompensasi 
sebesar Rp 94,17 triliun sejak tahun 

Rinciannya, dengan adanya 
penyesuaian tarif, pelanggan rumah 
tangga R2 berdaya 3.500 VA hingga 
5.500 VA (1,7 juta pelanggan) dan R3 
dengan daya 6.600 VA ke atas (316 ribu 
pelanggan) tarifnya disesuaikan dari Rp 
1.444,7 per kilowatthour (kWh) menjadi 
Rp 1.699,53 per kWh.

Bagi pelanggan pascabayar nantinya 
perubahan tarif akan diperhitungkan 
mulai rekening listrik bulan Agustus 
2022, sedangkan bagi pelanggan 
prabayar, penyesuaian diberlakukan 
saat melakukan transaksi pembelian 
token listrik mulai 1 Juli 2022.

4. Skema Pemberlakuan Tarif Listrik 
Baru

Sedangkan pelanggan pemerintah P1 
dengan daya 6.600 VA hingga 200 
kilovolt ampere (kVA) dan P3 tarifnya 
disesuaikan dari Rp 1.444,7 kWh 
menjadi Rp 1.699,53 per kWh. 
Sementara pelanggan pemerintah P2 
dengan daya di atas 200 kVA tarifnya 
disesuaikan dari Rp 1.114,74 kWh 
menjadi Rp 1.522,88 kWh.

2017 hingga 2021 untuk menjaga tidak 
ada kenaikan tarif listrik. Menyusul, tidak 
ada kenaikan tarif listrik untuk seluruh 
golongan tarif pelanggan sejak tahun 
2017.
"Selama ini, bantuan Pemerintah 
diberikan untuk semua golongan tarif 
pelanggan, dalam bentuk subsidi 
maupun kompensasi," ujar Direktur 
Utama PT Perusahaan Listrik Negara 
(Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo.
5. Pemerintah Tak Mampu Tanggung 
Subsidi Besar
Wakil Ketua Komisi VII Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Eddy 
Soeparno mendukung, keputusan 
pemerintah untuk melakukan 
penyesuaian tarif listrik kepada golongan 
pelanggan Rumah Tangga berdaya mulai 
3.500 VA ke atas (R2 dan R3) dan 
golongan Pemerintah (P1, P2, dan P3) 
yang jumlahnya sekitar 2,5 juta atau 3 
persen dari total pelanggan PT PLN 
(Persero).
"Saya kira kebijakan itu patut untuk 
dilaksanakan pemerintah. Bagaimana 
juga subsidi listrik atau energi sudah 
begitu tinggi, pemerintah sudah tidak 
mungkin menanggung semuanya itu," 
ujarnya Eddy saat dihubungi 
Merdeka.com.
Eddy menambahkan, kebijakan 
penyesuaian tarif listrik tersebut hanya 
ditujukan kepada kelompok ekonomi 
mampu. Dalam hal ini pelanggan Rumah 
Tangga berdaya mulai 3.500 VA ke atas.

Lebih dari 15.000 jutawan diperkirakan 
akan meninggalkan Rusia tahun ini, 
dengan warga kaya meninggalkan rezim 
Vladimir Putin setelah invasi Rusia ke 
Ukraina, menurut 
analisis data 
migrasi. 
Fenomena ini 
mendorong 
perpindahan 
individu dengan 
kekayaan bersih 
tinggi (HNWI) ke 
negara baru yang 
menjadi "safe 
haven" bagi 
orang kaya berikutnya. Baca 
juga:Sekitar 15 persen orang Rusia 
dengan aset siap pakai lebih dari 1 juta 
dollar AS (sekitar Rp 15 miliar) 
diperkirakan beremigrasi ke negara lain 
pada akhir tahun 2022, menurut proyek 
berdasarkan data migrasi oleh Henley & 
Partners. Perusahaan yang berbasis di 
London itu, telah bertindak sebagai “mak 
comblang” antara orang super kaya dan 
negara dengan menjual 
kewarganegaraan mereka. Kepala 
penelitian di New World Wealth Andrew 
Amoils, yang mengumpulkan data untuk 
Henley, mengatakan bahwa para 
jutawan mengalir keluar Rusia dengan 
cepat. “Orang-orang kaya telah 
beremigrasi dari Rusia dalam jumlah 
yang terus meningkat setiap tahun 
selama dekade terakhir, sebuah tanda 
peringatan dini dari masalah yang 
dihadapi negara saat ini,” kata Amoils 
sebagaimana dilansir Guardian pada 
Senin (13/6/2022). Menurutnya, secara 
historis keruntuhan negara besar 
biasanya didahului oleh percepatan 
emigrasi orang-orang kaya. Para 
jutawan seringkali menjadi orang 
pertama yang pergi karena mereka 
memiliki sarana untuk melakukannya. 
Ukraina diproyeksikan menderita 
kerugian terbesar dari individu dengan 
kekayaan bersih tinggi (HNWI) dalam 
proporsi populasinya. Sekitar 2.800 

Negara “Save Heaven” Baru Buat Orang Kaya
jutawannya (atau 42 persen dari semua 
HNWI di Ukraina) diperkirakan telah 
meninggalkan negara itu pada akhir 
tahun. Lalu, kemana saja mereka akan 

pergi? Orang kaya 
dunia secara 
tradisional pindah ke 
AS dan Inggris, tetapi 
Henley mengatakan 
Uni Emirat Arab (UEA) 
diperkirakan akan 
menyusul mereka 
sebagai tujuan No.1 
bagi emigran jutawan. 
“Inggris telah 
kehilangan mahkota 

pusat kekayaannya, dan AS memudar 
dengan cepat sebagai magnet bagi 
orang kaya di dunia. UEA diperkirakan 
akan menyusulnya dengan menarik 
arus masuk jutawan terbesar secara 
global pada 2022,” kata Henley. 
Laporannya itu didasarkan pada 
hitungan “secara sistematis melacak 
tren migrasi kekayaan swasta 
internasional”. Sekitar 4.000 HNWI 
diperkirakan telah pindah ke UEA pada 
akhir tahun, menempatkannya di depan 
posisi Australia, yang diperkirakan akan 
menarik sekitar 3.500, Singapura 
(2.800) dan Israel (2.500). Sejumlah 
besar jutawan juga diperkirakan akan 
pindah ke "tiga Ms": Malta, Mauritius 
dan Monaco. “Malta telah menjadi salah 
satu kisah sukses besar Eropa dalam 
dekade terakhir, tidak hanya dalam hal 
migrasi jutawan tetapi juga dalam hal 
pertumbuhan kekayaan secara 
keseluruhan,” kata Amoils. Lebih lanjut 
kata dia, Malta saat ini merupakan 
salah satu pasar dengan pertumbuhan 
tercepat di dunia, dengan pertumbuhan 
kekayaan dolar AS sebesar 87 persen 
antara 2011 dan 
2021.Kewarganegaraan Malta melalui 
proses naturalisasi telah membawa 
kekayaan baru yang substansial ke 
negara kepulauan itu, dan telah 
dikreditkan sebagai faktor pendorong 
pertumbuhan kuat Malta di beberapa 
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sektor termasuk jasa keuangan, 
teknologi informasi dan real estate. 
“Sekitar 300 jutawan diperkirakan akan 
pindah ke Malta pada 2022.” Negara 
kepulauan di Samudra Hindia, 
Mauritius, digambarkan oleh Henley 
sebagai "magnet kekayaan" karena 
penciptaan pusat keuangan 
internasional yang menawarkan 
keringanan pajak yang signifikan. 
Negara ini tidak memiliki pajak 
keuntungan atas modal, tidak ada 
pajak warisan, dan tarif pajak 
maksimum 3 persen dari perusahaan 
global. Menurut Laporan Kekayaan 
Afrika 2022, Mauritius sekarang 
menjadi rumah bagi 4.800 HNWI 

Hanya di bawah tujuh dari 10 orang yang 
tinggal di Monaco adalah jutawan dolar. 
Populasi HNWI Inggris diperkirakan akan 
menurun sebanyak 1.500, menjadikan 
jumlah orang dengan aset siap pakai 
lebih dari 1 juta dollar AS menjadi 
738.000. Saat ini ada lebih dari 15 juta 
individu dengan kekayaan bersih tinggi 
(HNWI) di dunia.

dibandingkan dengan 2.700 satu dekade 
lalu. Sekitar 150 jutawan diperkirakan 
akan pindah ke Mauritius pada tahun 
2022, terutama dari Afrika Selatan dan 
Eropa. Monaco telah lama menarik orang 
super kaya di dunia karena tidak 
mengenakan pajak penghasilan, pajak 
capital gain atau pajak properti. 

Pasokan gandum global pada 2022/2023 
diperkirakan akan turun 1,7 juta ton 
menjadi 1.052,8 juta ton. Turunnya 
pasokan dipengaruhi oleh produksi India 
yang turun karena suhu ekstrim pada 
Maret dan April. Produksi India diproyeksi 
akan turun 2,5 juta ton menjadi 106 juta 
ton.Produksi dari India yang turun tidak 
bisa ditutup oleh produksi Rusia yang 
diperkirakan meningkat. Musim 
2022/2023 produksi dari Rusia 
diperkirakan naik 1 juta ton menjadi 81 
juta ton karena didukung kondisi cuaca 
untuk melakukan panen.Perdagangan 
gandum dunia diproyeksi akan turun 0,3 
juta ton menjadi 204,6 juta ton karena 
ekspor lebih rendah dari India. Ekspor 
India berkurang 0,2 juta ton menjadi 6,5 
juta ton akibat larangan eskpor 
gandum.Sementara itu proyeksi 
persediaan akhir dunia pada 2022/2023 
turun 0,2 juta ton menjadi 266,9 juta ton, 
terendah dalam enam tahun.Pasokan 
gandum yang berkurang akan berdampak 
pada kenaikan harga pangan olahan 
gandum seperti tepung dan turunan 
makanan lainnya seperti mi.
Biji-bijian Kasar
Produksi jagung dunia diperkirakan akan 
meningkat pada tahun ini karena panen 
dari Ukraina. Sementara produksi jelai 
turun untuk Uni Eropa karena penurunan 
produksi dari Spanyol dan Prancis. 
Produksi jelai di Asutralia dan Ukraina 
diperkirakan berkurang.USDA 
memperkirakan Uni Eropa akan dibanjiri 
impor jagung. Ekspor jelai dari Australia, 

Ketahanan pangan jadi isu utama dunia 
akhir-akhir ini. Pasokan yang menipis 
akibat kekeringan ditambah konflik antara 
Rusia dan Ukraina, diperparah dengan 
proteksionisme oleh para negara produksi 
pangan.Dampaknya pasokan bahan-
bahan makanan di dunia pun susut. 
Meningkatkan risiko krisis pangan atau 
kelaparan di seluruh dunia. Terbaru 
Departemen Pertanian Amerika Serikat 
(USDA) mengeluarkan laporan estimasi 
pasokan pertanian dunia.
Gandum

Uni Eropa, dan Ukraina diperkirakan 
akan susut.Stok akhir jagung dunia 
akan meningkat pada Juni sebesar 5,3 
juta dari bulan lalu menjadi 310,5 juta 
ton.Produksi jagung dan jelai yang 
meningkat bisa meredakan harga 
jagung yang melejit 30% sepanjang 
tahun 2022. Tingginya harga jagung 
dapat mempengaruhi harga pakan 
ternak yang menyebabkan tingginya 
harga jual daging ayam dan telur.
Beras

Minyak dari Biji-bijian

Prospek pasokan beras global pada 
2022/2023 diperkirakan turun 2 juta 
ton menjadi 702,7 juta ton. Sebab 
persediaan pada awal tahun lebih 
rendah di India, meskipun produksi 
diperkirakan akan naik. Produksi beras 
di India pada 2021/2022 diproyeksi 
naik 0,7 juta ton menjadi 129,7 juta ton 
berdasarkan perkiraan pemerintah 
India.Konsumsi beras dunia pada 
2022/2023 diperkirakan akan 
meningkat 0,8 juta ton naik ke 519,2 
juta ton. Faktornya adalah peningkatan 
konsumsi di India.Sementara proyeksi 
persediaan akhir global pada 
2022/2023 turun 2,8 juta ton menjadi 
183,4 juta ton.

Produksi minyak dari biji-bijian global 
diproyeksi turun 0,3 juta ton menjadi 
646,8 juta ton karena biji bunga 
matahari yang lebih rendah. Produksi 
biji minyak minyak dari lobak dan 
kedelai yang lebih tinggi menopang 
produksi minyak tidak jatuh lebih 
dalam.Panen kedelai dari Ukraina 
diperkirakan naik membuat proyeksi 
produksi minyak kedelai naik. 
Sementara produksi rapeseed turut 
diperkirakan naik didukung oleh panen 
Australia.Minyak dari biji-bijian sebagai 
alternatif dari minyak kelapa sawit. 
Saat pasokan minyak dari biji-bijian ini 
susut, permintaan akan beralih ke 
minyak kelapa sawit. Padalah produksi 
minyak kelapa sawit masih tertekan 
karena krisis tenaga kerja di Malaysia. 
Hal ini akan membuat harga minyak 
goreng diperkirakan tetap mahal.

Barang - Barang Ini Diprediksi Bakal Langka

a. surat perjanjian, surat keterangan, 
surat pernyataan, atau surat lainnya 
yang sejenis;
b. dokumen yang menyatakan jumlah 
uang dengan nominal lebih dari Rp 5 
juta.
"Dalam hal tidak terdapat dokumen-
dokumen sebagaimana tersebut, maka 
tidak akan dikenakan bea meterai," 
kata dia.Namun Neilmaldrin Noor 
menyatakan belum mengetahui kapan 
pengenaan bea meterai pada belanja 
online ini berlaku. Menurutnya, 
ketentuan ini masih menunggu aturan 
pelaksananya.
"Kita tunggu hasil pembahasan 
peraturan pelaksanaannya," tandas 
dia.

Pemerintah berencana bakal 
mengenakan bea meterai Rp10.000 
untuk term and condition (T&C) 
berbagai platform digital. Kebijakan ini 
termasuk untuk belanja online di e-
commerce.Hal tersebut dipastikan 
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan 
Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin 
Noor. Pengenaan bea materai ini 
sesuai dengan UU 10 tahun 2020 
tentang Bea Materai.Beberapa jenis 
dokumen yang dapat dikenai pada 
transaksi e-commerce seperti:

Semakin banyak masyarakat Indonesia 

Indonesia yang ingin membeli produk 
bahan pokok seperti makanan dan 
minuman dari rumah. Hal tersebut 
terungkap dalam data Google Trends 
yang menunjukkan penelusuran terkait 
bahan pokok naik 24 persen di kuartal I 
2022 jika dibanding kuartal I 2021.

Pandemi telah menciptakan tambahan 21 
juta pengguna internet di Indonesia hingga 
akhir Semester I 2021. Maka tidak 
mengherankan jika saat ini ada begitu 
banyak pengguna yang berbelanja bahan 
pokok secara online.
"Mengingat kemudahan dan kemajuan 
yang terjadi di berbagai area utama 
seperti logistik dan manajemen 
inventaris," kata Randy.Laporan e-
Conomy menunjukkan bahwa di Asia 
Tenggara, belanja bahan pokok yang 
dilakukan secara online baru 2 persen 
dibandingkan dengan 25 persen populasi 
yang kini senang berbelanja online untuk 
produk-produk selain bahan pokok.

"Tren ini sejalan dengan laporan 2021 e-
Conomy SEA yang menunjukkan bahwa 
ekonomi digital Indonesia didorong oleh e-
commerce, yang tumbuh sekitar 52 
persen per tahun dan nilainya diperkirakan 
akan mencapai USD 104 miliar (CAGR) 
hingga 2025," jelas Managing Director 
Google Indonesia Randy Jusuf, Jakarta, 
Kamis (12/5).

Belanja Online Akan Kena Bea Materai
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sektor termasuk jasa keuangan, 
teknologi informasi dan real estate. 
“Sekitar 300 jutawan diperkirakan akan 
pindah ke Malta pada 2022.” Negara 
kepulauan di Samudra Hindia, 
Mauritius, digambarkan oleh Henley 
sebagai "magnet kekayaan" karena 
penciptaan pusat keuangan 
internasional yang menawarkan 
keringanan pajak yang signifikan. 
Negara ini tidak memiliki pajak 
keuntungan atas modal, tidak ada 
pajak warisan, dan tarif pajak 
maksimum 3 persen dari perusahaan 
global. Menurut Laporan Kekayaan 
Afrika 2022, Mauritius sekarang 
menjadi rumah bagi 4.800 HNWI 

Hanya di bawah tujuh dari 10 orang yang 
tinggal di Monaco adalah jutawan dolar. 
Populasi HNWI Inggris diperkirakan akan 
menurun sebanyak 1.500, menjadikan 
jumlah orang dengan aset siap pakai 
lebih dari 1 juta dollar AS menjadi 
738.000. Saat ini ada lebih dari 15 juta 
individu dengan kekayaan bersih tinggi 
(HNWI) di dunia.

dibandingkan dengan 2.700 satu dekade 
lalu. Sekitar 150 jutawan diperkirakan 
akan pindah ke Mauritius pada tahun 
2022, terutama dari Afrika Selatan dan 
Eropa. Monaco telah lama menarik orang 
super kaya di dunia karena tidak 
mengenakan pajak penghasilan, pajak 
capital gain atau pajak properti. 

Pasokan gandum global pada 2022/2023 
diperkirakan akan turun 1,7 juta ton 
menjadi 1.052,8 juta ton. Turunnya 
pasokan dipengaruhi oleh produksi India 
yang turun karena suhu ekstrim pada 
Maret dan April. Produksi India diproyeksi 
akan turun 2,5 juta ton menjadi 106 juta 
ton.Produksi dari India yang turun tidak 
bisa ditutup oleh produksi Rusia yang 
diperkirakan meningkat. Musim 
2022/2023 produksi dari Rusia 
diperkirakan naik 1 juta ton menjadi 81 
juta ton karena didukung kondisi cuaca 
untuk melakukan panen.Perdagangan 
gandum dunia diproyeksi akan turun 0,3 
juta ton menjadi 204,6 juta ton karena 
ekspor lebih rendah dari India. Ekspor 
India berkurang 0,2 juta ton menjadi 6,5 
juta ton akibat larangan eskpor 
gandum.Sementara itu proyeksi 
persediaan akhir dunia pada 2022/2023 
turun 0,2 juta ton menjadi 266,9 juta ton, 
terendah dalam enam tahun.Pasokan 
gandum yang berkurang akan berdampak 
pada kenaikan harga pangan olahan 
gandum seperti tepung dan turunan 
makanan lainnya seperti mi.
Biji-bijian Kasar
Produksi jagung dunia diperkirakan akan 
meningkat pada tahun ini karena panen 
dari Ukraina. Sementara produksi jelai 
turun untuk Uni Eropa karena penurunan 
produksi dari Spanyol dan Prancis. 
Produksi jelai di Asutralia dan Ukraina 
diperkirakan berkurang.USDA 
memperkirakan Uni Eropa akan dibanjiri 
impor jagung. Ekspor jelai dari Australia, 

Ketahanan pangan jadi isu utama dunia 
akhir-akhir ini. Pasokan yang menipis 
akibat kekeringan ditambah konflik antara 
Rusia dan Ukraina, diperparah dengan 
proteksionisme oleh para negara produksi 
pangan.Dampaknya pasokan bahan-
bahan makanan di dunia pun susut. 
Meningkatkan risiko krisis pangan atau 
kelaparan di seluruh dunia. Terbaru 
Departemen Pertanian Amerika Serikat 
(USDA) mengeluarkan laporan estimasi 
pasokan pertanian dunia.
Gandum

Uni Eropa, dan Ukraina diperkirakan 
akan susut.Stok akhir jagung dunia 
akan meningkat pada Juni sebesar 5,3 
juta dari bulan lalu menjadi 310,5 juta 
ton.Produksi jagung dan jelai yang 
meningkat bisa meredakan harga 
jagung yang melejit 30% sepanjang 
tahun 2022. Tingginya harga jagung 
dapat mempengaruhi harga pakan 
ternak yang menyebabkan tingginya 
harga jual daging ayam dan telur.
Beras

Minyak dari Biji-bijian

Prospek pasokan beras global pada 
2022/2023 diperkirakan turun 2 juta 
ton menjadi 702,7 juta ton. Sebab 
persediaan pada awal tahun lebih 
rendah di India, meskipun produksi 
diperkirakan akan naik. Produksi beras 
di India pada 2021/2022 diproyeksi 
naik 0,7 juta ton menjadi 129,7 juta ton 
berdasarkan perkiraan pemerintah 
India.Konsumsi beras dunia pada 
2022/2023 diperkirakan akan 
meningkat 0,8 juta ton naik ke 519,2 
juta ton. Faktornya adalah peningkatan 
konsumsi di India.Sementara proyeksi 
persediaan akhir global pada 
2022/2023 turun 2,8 juta ton menjadi 
183,4 juta ton.

Produksi minyak dari biji-bijian global 
diproyeksi turun 0,3 juta ton menjadi 
646,8 juta ton karena biji bunga 
matahari yang lebih rendah. Produksi 
biji minyak minyak dari lobak dan 
kedelai yang lebih tinggi menopang 
produksi minyak tidak jatuh lebih 
dalam.Panen kedelai dari Ukraina 
diperkirakan naik membuat proyeksi 
produksi minyak kedelai naik. 
Sementara produksi rapeseed turut 
diperkirakan naik didukung oleh panen 
Australia.Minyak dari biji-bijian sebagai 
alternatif dari minyak kelapa sawit. 
Saat pasokan minyak dari biji-bijian ini 
susut, permintaan akan beralih ke 
minyak kelapa sawit. Padalah produksi 
minyak kelapa sawit masih tertekan 
karena krisis tenaga kerja di Malaysia. 
Hal ini akan membuat harga minyak 
goreng diperkirakan tetap mahal.

Barang - Barang Ini Diprediksi Bakal Langka

a. surat perjanjian, surat keterangan, 
surat pernyataan, atau surat lainnya 
yang sejenis;
b. dokumen yang menyatakan jumlah 
uang dengan nominal lebih dari Rp 5 
juta.
"Dalam hal tidak terdapat dokumen-
dokumen sebagaimana tersebut, maka 
tidak akan dikenakan bea meterai," 
kata dia.Namun Neilmaldrin Noor 
menyatakan belum mengetahui kapan 
pengenaan bea meterai pada belanja 
online ini berlaku. Menurutnya, 
ketentuan ini masih menunggu aturan 
pelaksananya.
"Kita tunggu hasil pembahasan 
peraturan pelaksanaannya," tandas 
dia.

Pemerintah berencana bakal 
mengenakan bea meterai Rp10.000 
untuk term and condition (T&C) 
berbagai platform digital. Kebijakan ini 
termasuk untuk belanja online di e-
commerce.Hal tersebut dipastikan 
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan 
Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin 
Noor. Pengenaan bea materai ini 
sesuai dengan UU 10 tahun 2020 
tentang Bea Materai.Beberapa jenis 
dokumen yang dapat dikenai pada 
transaksi e-commerce seperti:

Semakin banyak masyarakat Indonesia 

Indonesia yang ingin membeli produk 
bahan pokok seperti makanan dan 
minuman dari rumah. Hal tersebut 
terungkap dalam data Google Trends 
yang menunjukkan penelusuran terkait 
bahan pokok naik 24 persen di kuartal I 
2022 jika dibanding kuartal I 2021.

Pandemi telah menciptakan tambahan 21 
juta pengguna internet di Indonesia hingga 
akhir Semester I 2021. Maka tidak 
mengherankan jika saat ini ada begitu 
banyak pengguna yang berbelanja bahan 
pokok secara online.
"Mengingat kemudahan dan kemajuan 
yang terjadi di berbagai area utama 
seperti logistik dan manajemen 
inventaris," kata Randy.Laporan e-
Conomy menunjukkan bahwa di Asia 
Tenggara, belanja bahan pokok yang 
dilakukan secara online baru 2 persen 
dibandingkan dengan 25 persen populasi 
yang kini senang berbelanja online untuk 
produk-produk selain bahan pokok.

"Tren ini sejalan dengan laporan 2021 e-
Conomy SEA yang menunjukkan bahwa 
ekonomi digital Indonesia didorong oleh e-
commerce, yang tumbuh sekitar 52 
persen per tahun dan nilainya diperkirakan 
akan mencapai USD 104 miliar (CAGR) 
hingga 2025," jelas Managing Director 
Google Indonesia Randy Jusuf, Jakarta, 
Kamis (12/5).

Belanja Online Akan Kena Bea Materai
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Melayani Delivery Selama Corona
 
 Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

Untuk pengambilan obat dari Health Center
anda harus kirim foto kartu kuning anda ke
WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.
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   215 - 275 - 4061

DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5

Agar semakin paham, dr. Harmantya 
Mahadhipta, Sp.OT (K)Spine dari RS 
EMC Tangerang menjelaskan secara 
spesifik tentang saraf terjepit, mulai dari 
gejalanya hingga pengobatan yang tepat. 
Seperti apa sih?
Pengertian Saraf Terjepit

Penyebab Saraf Terjepit

Ada banyak sekali gangguan kesehatan 
yang sering muncul pada area sendi, 
tulang, hingga jaringan otot. Namun tak 
sedikit yang cenderung meremehkan rasa 
nyeri pada area tulang dan sendi ini dan 
berharap bahwa rasa sakitnya akan hilang 
seiring dengan berjalannya waktu.
Padahal, hal ini tak bisa diremehkan. Bisa 
jadi, terdapat gangguan medis yang 
cukup parah dan bisa berakibat fatal jika 
terlambat diketahui. Salah satunya adalah 
saraf terjepit.

Beberapa hal bisa menjadi penyebab dari 
saraf terjepit. Berikut merupakan 
beberapa faktor penyebabnya.
• Faktor usia. Semakin bertambah usia, 
diskus vertebra (penghubung antara 
tulang) menjadi tidak fleksibel dan mudah 

Istilah saraf terjepit memang sudah 
banyak diketahui. Namun tak sedikit yang 
masih awam tentang pengertian hingga 
penanganan dari saraf terjepit ini.

Secara harfiah, saraf terjepit adalah 
kondisi ketika saraf menerima tekanan 
berlebih dari jaringan sekitarnya. Jaringan 
tersebut dapat berupa jaringan otot, 
tendon, tulang, atau tulang rawan. Karena 
saraf menjalar sepanjang tubuh, saraf 
terjepit juga bisa terjadi di berbagai lokasi 
dalam tubuh.
Saraf terjepit atau HNP (hernia nucleus 
pulposus) ini sendiri terjadi ketika ketika 
bantalan antar-tulang belakang, yang 
lembut dan seperti agar-agar, menonjol 
sehingga menekan saraf di sekitarnya.

Serba Serbi Saraf Terjepit
robek.

Nyeri

Gejala yang Muncul

Rasa nyeri menjadi gejala umum dari 
saraf terjepit. Keluhan nyeri ini biasanya 
muncul pada lokasi terjadinya HNP. 
Misalnya, apabila saraf terjepit terjadi di 
tulang belakang atau punggung bawah, 
maka akan muncul gejala nyeri 
punggung. Begitu juga jika HNP terjadi 
di leher, gejalanya yang muncul dapat 
berupa nyeri di leher dan kesemutan/ 
kelemahan di tangan contohnya seperti 
bila akan mengancing baju.

• Berat badan berlebih. Hal ini 
menyebabkan beban tulang belakang 
bertambah.

Rasa nyeri yang tak tertahankan 
biasanya juga disertai dengan 
penjalaran. Biasanya pada saraf terjepit 
di punggung memberikan penjalaran 
nyeri ke area bokong sampai paha, 

Namun pada umumnya gejala HNP 
adalah rasa nyeri dan kesemutan. 
Kasus HNP yang ringan sering tidak 
menimbulkan gejala, tapi dapat juga 
muncul gejala nyeri yang hebat. Berikut 
beberapa gejala yang bisa muncul 
akibat saraf terjepit.

• Cedera pada tulang belakang.

Ketika mengalami saraf terjepit, tubuh 
akan mengirimkan sinyal yang menjadi 
indikator. Hal ini bergantung pada 
kondisi masing-masing pasien

Penjalaran Nyeri

Beberapa penderita saraf terjepit 
mendiskripsikan rasa nyeri yang 
muncul sebagai nyeri yang ditusuk-
tusuk maupun seperti terbakar.

• Faktor genetik.

• Sering melakukan aktivitas yang 
memberatkan tulang belakang, 
misalnya mengangkat beban berat.
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Selain nyeri, penderita saraf terjepit juga 
dapat mengeluh kesemutan di bagian 
tubuh yang 
terkena.

betis, dan kaki. Sementara itu, jika saraf 
terjepit terjadi di area leher dapat 
menyebabkan nyeri menjalar ke bahu 
atau lengan.
Kesemutan

Saraf terjepit atau HNP bisa dideteksi 
secara klinis melalui konsultasi medis 
dan pemeriksaan fisik (refleks, kekuatan 
otot (motorik), kemampuan berjalan, 
dan fungsi sensorik, dan lain 
sebagainya). Di Rumah Sakit EMC 
Tangerang, saraf terjepit langsung 
ditangani oleh ahlinya, yaitu dr. 
Harmantya Mahadhipta Sp.OT (K) 
Spine. Untuk menunjang diagnosis, 
dokter juga bisa menyarankan opsi 
pemeriksaan radiologi sesuai indikasi 
medis pasien seperti Sinar X, CT Scan, 
dan MRI Magnetic Resonance Imaging.

Otot pada bagian saraf yang terjepit 
biasanya akan melemah. Akibatnya, 
penderita HNP semakin lama akan 
merasa kesulitan dalam mengangkat 
beban, bergerak, atau bahkan 
menggenggam.

Selain 
menyebabkan 
kesemutan, 
saraf terjepit 
juga bisa 
memunculkan 
keluhan 
kurangnya 
sensasi hingga 
mati rasa pada 
bagian yang terkena. Keluhan ini 
umumnya cukup mengganggu karena 
membuat tidak nyaman penderitanya.

Diagnosis Saraf Terjepit

Dari sekian banyak gejala dan 

Kelemahan

Jika memiliki gejala yang sama seperti 
di atas, ada baiknya untuk berkonsultasi 
ke Dokter Ortopedi Konsultan Tulang 
Belakang (Spine).

Pengobatan Saraf Terjepit

Mati Rasa 
Pada Area 
yang Terkena 
Saraf Terjepit

Fisioterapi
• Transcutaneous Electrical Nerve 
Stimulation (TENS) Menggunakan energi 
listrik untuk merangsang sistem saraf 
melalui permukaan kulit untuk 
menghilangkan nyeri.

Operasi
• Penggunaan Korset atau Brace

• Traksi Menggunakan benda dengan 
berat tertentu untuk menangani kerusakan 
atau gangguan pada tulang dan otot.

Bila setelah sekitar 6 minggu namun obat-
obatan dan/ atau fisioterapi tidak dapat 
memberikan hasil seperti yang 
diharapkan, maka perlu dicoba untuk opsi 
tindakan pembedahan.

• Suntik Steroid Epidural Suntikan steroid 
epidural membantu mengurangi keluhan 
nyeri akibat HNP.

Kasus saraf terjepit atau HNP 80-85% 
bisa ditangani tanpa operasi, namun 
berbeda dengan 15-20% lainnya yang 
memerlukan operasi.Serba Serbi Saraf 
Terjepit

• Muscle Relaxantatau Pelemas Otot Obat 
ini diberikan untuk mengurangi 
ketegangan atau kaku otot.

• Obat 
Antinyeri 
Apabila derajat 
nyeri masih 
ringan, Anda 
dapat membeli 
obat antinyeri 
yang dijual 
bebas, seperti 
ibuprofen.
• Pereda Nyeri 
Saraf Obat ini 
merupakan 
obat kedua 

yang rutin diberikan untuk penderita saraf 
terjepit setelah antinyeri. Contohnya, 
amitriptilin dan gabapentin.

rangkaian diagnosa yang diperlukan, 
pengobatan menjadi langkah bijak dalam 
mengatasi masalah saraf terjepit. Durasi 
pengobatan saraf terjepit bisa berbeda-
beda pada masing-masing orang, namun 
secara umum terdapat rangkaian 
pengobatan dan terapi yang dibagi dalam 

beberapa 
aspek, yaitu:
Obat-obatan

Menteri Yang Direshuffle

Jokowi memutuskan kocok ulang atau 
reshuffle kabinet dan mengumumkannya 
di Istana Negara pada hari ini, Rabu 
(15/6).
Jokowi menunjuk dua nama baru untuk 
menggantikan menteri yang dicopot. 
Salah satunya Ketua Umum PAN Zulkifli 
Hasan sebagai Menteri Perdagangan. 
Pria yang akrab disapa Zulhas itu akan 
menggantikan Mendag sebelumnya 
Muhammad Luthfi.

Sementara itu,

Dua tokoh yang akan mengisi posisi itu 
yakni Wakil Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat John Wempi 
Watipo dilantik sebagai Wakil Menteri 
Dalam Negeri (Wamendagri) dan Sekjen 
Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah 
Noor sebagai Wakil Menteri 
Ketenagakerjaan.
Berikut daftar menteri dan wakil 
menteri yang dicopot Jokowi:

Presiden Joko Widodo mencopot 
sejumlah menteri dan wakil menteri 
dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju 
dan mengangkat beberapa orang baru 
untuk membantunya dalam kerja-kerja 
pemerintahan. 

Menteri ATR/BPN: Sofyan Djalil

Jokowi juga menempatkan dua orang 
pada posisi kosong wakil menteri dalam 
Negeri (Wamendagri) dan Wakil Menteri 
Ketenagakerjaan.

Menteri Perdagangan: Muhammad Luthfi

Lalu terdapat nama mantan Panglima 
TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang 
dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
(ATR/BPN).
Hadi akan menggantikan Sofyan Djalil 
yang telah menduduki jabatan itu sejak 
2016 lalu.
Posisi wakil menteri di kabinet Jokowi 
juga akan mengalami perombakan. 
Salah satunya Sekretaris Dewan 
Pembina PSI Raja Juli Antoni akan 
dilantik menjadi Wakil Menteri ATR/BPN, 
menggantikan sesama kader PSI Surya 
Tjandra yang telah menduduki jabatan 
tersebut sejak 2019 lalu.

Wakil Menteri ATR/BPN: Surya 
Tjandra
Berikut nama-nama baru menteri 
dan wakil menteri di Kabinet 
Indonesia Maju:

Wamen ATR/BPN: Raja Juli Antoni
Wamendagri: John Wempi Watipo

Sebelumnya Jokowi pernah 
melakukan perombakan Kabinet 
Indonesia Jilid 2 pada Desember 
2020, setelah dua menteri Jokowi 
dicokok petugas Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Menteri Kelautan dan Perikanan 
nonaktif Edhy Prabowo serta Menteri 
Sosial nonaktif Juliari Peter Batubara 
selama dua pekan berturut tertangkap 
tangan atas dugaan kasus rasuah.
Daftar menteri yang diangkat saat 
perombakan saat itu yakni 

Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri 
Agama; 

Wamenaker: Afriansyah Noor

Sakti Wahyu Trenggono sebagai 
Menteri Kelautan dan Perikanan; 

Tri Risma sebagai Menteri Sosial; 

Menteri ATR/BPN: Hadi Tjahjanto
Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan

Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri 
Kesehatan; 
Sandiaga Salahudin Uno sebagai 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif; 
serta M Luthfi sebagai Menteri 
Perdagangan.

Mereka yakni Bahlil Lahadalia yang 
ditunjuk sebagai Menteri Investasi, 
serta Nadiem Makarim yang dipercaya 
dalam reshuffle kabinet menjadi 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Mendikbud 
Ristek).

Kemudian Jokowi kembali melakukan 
perombakan kabinet April 2021. 
Jokowi melantik dua menteri yang 
menempati kursi kementerian baru, 
yakni Kementerian Investasi, serta 
Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbud Ristek).
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Diagnosis Saraf Terjepit
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Kelemahan
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Pengobatan Saraf Terjepit

Mati Rasa 
Pada Area 
yang Terkena 
Saraf Terjepit
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Operasi
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Bila setelah sekitar 6 minggu namun obat-
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memerlukan operasi.Serba Serbi Saraf 
Terjepit

• Muscle Relaxantatau Pelemas Otot Obat 
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• Obat 
Antinyeri 
Apabila derajat 
nyeri masih 
ringan, Anda 
dapat membeli 
obat antinyeri 
yang dijual 
bebas, seperti 
ibuprofen.
• Pereda Nyeri 
Saraf Obat ini 
merupakan 
obat kedua 

yang rutin diberikan untuk penderita saraf 
terjepit setelah antinyeri. Contohnya, 
amitriptilin dan gabapentin.

rangkaian diagnosa yang diperlukan, 
pengobatan menjadi langkah bijak dalam 
mengatasi masalah saraf terjepit. Durasi 
pengobatan saraf terjepit bisa berbeda-
beda pada masing-masing orang, namun 
secara umum terdapat rangkaian 
pengobatan dan terapi yang dibagi dalam 

beberapa 
aspek, yaitu:
Obat-obatan

Menteri Yang Direshuffle

Jokowi memutuskan kocok ulang atau 
reshuffle kabinet dan mengumumkannya 
di Istana Negara pada hari ini, Rabu 
(15/6).
Jokowi menunjuk dua nama baru untuk 
menggantikan menteri yang dicopot. 
Salah satunya Ketua Umum PAN Zulkifli 
Hasan sebagai Menteri Perdagangan. 
Pria yang akrab disapa Zulhas itu akan 
menggantikan Mendag sebelumnya 
Muhammad Luthfi.

Sementara itu,

Dua tokoh yang akan mengisi posisi itu 
yakni Wakil Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat John Wempi 
Watipo dilantik sebagai Wakil Menteri 
Dalam Negeri (Wamendagri) dan Sekjen 
Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah 
Noor sebagai Wakil Menteri 
Ketenagakerjaan.
Berikut daftar menteri dan wakil 
menteri yang dicopot Jokowi:

Presiden Joko Widodo mencopot 
sejumlah menteri dan wakil menteri 
dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju 
dan mengangkat beberapa orang baru 
untuk membantunya dalam kerja-kerja 
pemerintahan. 

Menteri ATR/BPN: Sofyan Djalil

Jokowi juga menempatkan dua orang 
pada posisi kosong wakil menteri dalam 
Negeri (Wamendagri) dan Wakil Menteri 
Ketenagakerjaan.

Menteri Perdagangan: Muhammad Luthfi

Lalu terdapat nama mantan Panglima 
TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang 
dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
(ATR/BPN).
Hadi akan menggantikan Sofyan Djalil 
yang telah menduduki jabatan itu sejak 
2016 lalu.
Posisi wakil menteri di kabinet Jokowi 
juga akan mengalami perombakan. 
Salah satunya Sekretaris Dewan 
Pembina PSI Raja Juli Antoni akan 
dilantik menjadi Wakil Menteri ATR/BPN, 
menggantikan sesama kader PSI Surya 
Tjandra yang telah menduduki jabatan 
tersebut sejak 2019 lalu.

Wakil Menteri ATR/BPN: Surya 
Tjandra
Berikut nama-nama baru menteri 
dan wakil menteri di Kabinet 
Indonesia Maju:

Wamen ATR/BPN: Raja Juli Antoni
Wamendagri: John Wempi Watipo

Sebelumnya Jokowi pernah 
melakukan perombakan Kabinet 
Indonesia Jilid 2 pada Desember 
2020, setelah dua menteri Jokowi 
dicokok petugas Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Menteri Kelautan dan Perikanan 
nonaktif Edhy Prabowo serta Menteri 
Sosial nonaktif Juliari Peter Batubara 
selama dua pekan berturut tertangkap 
tangan atas dugaan kasus rasuah.
Daftar menteri yang diangkat saat 
perombakan saat itu yakni 

Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri 
Agama; 

Wamenaker: Afriansyah Noor

Sakti Wahyu Trenggono sebagai 
Menteri Kelautan dan Perikanan; 

Tri Risma sebagai Menteri Sosial; 

Menteri ATR/BPN: Hadi Tjahjanto
Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan

Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri 
Kesehatan; 
Sandiaga Salahudin Uno sebagai 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif; 
serta M Luthfi sebagai Menteri 
Perdagangan.

Mereka yakni Bahlil Lahadalia yang 
ditunjuk sebagai Menteri Investasi, 
serta Nadiem Makarim yang dipercaya 
dalam reshuffle kabinet menjadi 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Mendikbud 
Ristek).

Kemudian Jokowi kembali melakukan 
perombakan kabinet April 2021. 
Jokowi melantik dua menteri yang 
menempati kursi kementerian baru, 
yakni Kementerian Investasi, serta 
Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbud Ristek).
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Pada 2019, Menteri Perdagangan kala 
itu, Enggartiasto Lukita telah 
mengungkapkan bahwa pemerintah 
berencana menghapus minyak goreng 
curah mulai Januari 2020. Mengingat, 
larangan ini sudah direncanakan sejak 
tahun 2015.
"Kita sepakati per tanggal 1 Januari 2020, 
seluruh produsen wajib menjual atau 
memproduksi minyak goreng dalam 
kemasan dengan harga yang sudah 
ditetapkan oleh pemerintah dan tak lagi 
mensuplai minyak goreng curah," kata 
Enggar.
Dia menjelaskan, minyak goreng eceran 
tak memiliki jaminan kesehatan sama 
sekali sehingga membahayakan 
kesehatan masyarakat.

1. Rencana Sejak 2015

2. Sejarah Minyak Goreng Curah
Ketua Umum GIMNI, Sahat Sinaga 
menceritakan, mulanya minyak goreng 
curah hanya dijual untuk masyarakat 
dengan jarak terdekat dari pabrik. 
Maksimal jaraknya hanya 20 kilometer.
Namun, seiring berjalannya waktu, 

Pemerintah kembali mengembuskan 
wacana rencana penghapusan minyak 
goreng curah. Menteri Koordinator 
Kemaritiman dan Investasi, Luhut 
Panjaitan menyebut, penghapusan 
minyak goreng curah akan dilakukan 
secara bertahap.

Hal itu itupun dibenarkan oleh Juru Bicara 
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan 
Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Jodi 
Mahardi. "Rencananya begitu. Masih 
akan kita godok mekanismenya," kata 
Jodi kepada Liputan6.com.

Nantinya minyak goreng curah akan 
digantikan dengan minyak goreng 
kemasan, guna lebih higienis. Hal itu 
disampaikan Menko Luhut saat 
konferensi pers Business Matching 
Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) di 
Kuta, Bali.

Terkait rencana penghapusan minyak 
goreng curah ini, berikut merdeka.com 
akan merangkum sejumlah fakta menarik 
di baliknya.

Minyak Goreng Curah Bakal Dihapus

keberadaan minyak goreng curah ini 
digemari masyarakat kelas bawah 
karena harganya yang murah. Terlebih 
sejak pemerintah menetapkan harga 
eceran tertinggi pada minyak goreng 
curah.
"Minyak goreng curah ini dulunya 
hanya dijual di sekitar pabrik yang 
jaraknya 10-20 km, jarang yang jauh," 
kata Sahat kepada merdeka.com.

Tak hanya itu, Sahat menyebut ada 
banyak pertimbangan lain untuk 
menghapuskan minyak goreng curah 
yakni dari aspek kualitas. Menurutnya 
minyak goreng curah sangat rentan 
dioplos dengan minyak jelantah. Bila 
digunakan berulang, maka tidak baik 
bagi kesehatan masyarakat.

3. Rawan Produk Oplosan

Memang dari segi harga, minyak 
goreng curah lebih murah. Namun ada 
dampak negatif di kemudian hari bagi 
kesehatan masyarakat. Apalagi 
masyarakat menggemari aneka jajanan 
PKL yang mayoritas menggunakan 
minyak goreng curah karena lebih 
terjangkau.
"Ini bisa jadi racun terhadap konsumen, 
jadi kurang higienis," kata dia.

Direktur Center of Economic and Law 

Sahat mengaku pernah melakukan 
percobaan membandingkan kandungan 
minyak goreng curah di Jakarta. Satu 
sampel minyak goreng diambil di 
kawasan Jakarta Selatan dan satu 
sampel lainnya dari kawasan Jakarta 
Pusat. Hasilnya, minyak goreng curah 
dari kawasan Jakarta Pusat terdapat 
kandungan minyak babi.

Selain itu, penjualan minyak goreng 
curah juga tidak menjamin kehalalan 
produk. Minyak goreng curah tidak 
hanya rentan dioplos dengan minyak 
jelantah, melainkan dengan bahan lain 
yang tidak halal.

perlindungan umkm rev1

4. Belum Tentu Halal

"Jadi tidak terjamin kehalalannya," 
ungkap dia.
5. Beri Perlindungan UMKM

Ia menyebut bahwa mereka yang 
menandatangani surat itu sebagian 
besar adalah "troll publik". Padahal 
menurut Snowden, kekhawatiran 
mereka atas industri kripto dapat 
diatasi.

Menurut Snowden, 
ketimbang dijadikan 
aset investasi, kripto 
lebih bermanfaat 
dari aspek 
kegunaannya, 
misalnya digunakan 
untuk membeli aset 
lain.
"Saya pakai Bitcoin 
dan 
memanfaatkannya. 
Pada 2013, Bitcoin 
saya pakai untuk membayar server 
dengan nama samaran (anonim)," kata 
Snowden dalam konferensi CoinDesk 
Consensus 2022 yang digelar di Texas, 
dikutip KompasTekno dari CoinDesk, 
Selasa (14/6/2022).

Edward Snowden, seorang 
whistleblower ternama sekaligus 
presiden Freedom of the Press 
Foundation, mengungkapkan 
pendapatnya terkait mata uang kripto.

Meski sudah memakai Bitcoin sejak 
2013 lalu, Snowden tidak menyarankan 
orang-orang untuk menjadikan kripto 
sebagai investasi.
"Secara umum saya tidak 
merekomendasikan orang lain untuk 
menaruh uangnya di kripto, dan hal ini 
menjauhkan saya dari banyak orang di 
komunitas," imbuh Snowden.
Dalam konferensi tersebut, Snowden 
juga menyinggung pakar teknologi yang 
mengkritik kripto dan teknologi 
blockchain melalui surat yang 
dilayangkan ke anggota parlemen AS 
awal bulan ini.

Selain itu, ia juga menilai mereka pura-
pura tidak paham dan mendaur ulang 
argumen yang sama dengan argumen 
masa lalu, demi mengatasi 
kekhawatiran mereka.

Snowden: Kripto Bukan Aset Investasi

"Surat itu adalah argumen untuk status 
quo. Ada banyak cara untuk mengatasi 
semua kekhawatiran mereka. Semua 
orang yang menandatangani surat itu 
memahami industri ini. Harusnya mereka 

paham," katanya.

Namun ia agak skeptis terkait metadata, 
yaitu catatan yang menunjukkan 
bagaimana komunikasi terjadi.

Jadi meskipun aman, alur komunikasi 
pada metadata tampaknya masih bisa 
diketahui. Dan ia berharap dapat 
memastikan tidak ada pihak yang 
mengamatinya. "Kita perlu memastikan 
tidak ada yang bisa mengamati level itu," 
kata Snowden.

Secara sederhana Snowden 
menggambarkan metadata seperti mobil 
yang berjalan di jalan raya, namun 
memiliki jendela yang gelap. Dengan 
demikian, orang-orang tidak dapat 
melihat siapa penumpang dalam mobil 
tersebut.

Selain soal kripto, 
Snowden juga 
menyampaikan 
pendapatnya tentang 
privasi di internet saat 

ini. Ia mengeklaim sudah banyak 
kemajuan yang terjadi dalam beberapa 
tahun ini, sehingga komunikasi di internet 
sudah terenkripsi dengan baik.

Snowden sendiri tetap 
mendukung industri 
kripto, terlepas dari kritik 
akan industri tersebut.

Perlu diketahui, Snowden merupakan 
mantan agen CIA yang direkrut oleh 
National Security Agency (NSA) pada 
tahun 2013. Pada tahun tersebut ia 
sempat menghebohkan dunia karena 
diduga menjadi pengkhianat dengan 
membocorkan dokumen NSA.

Tentang privasi di 
internet

"Anda tidak dapat melihat siapa 
penumpangnya, tetapi Anda dapat 
melihat dari mana mobil itu pergi dan ke 
mana tujuannya, berapa lama waktu 
yang dibutuhkan," ujarnya.
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yang dibutuhkan," ujarnya.
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Studies, Bhima Yudhistira mengatakan, 
pemerintah harus memastikan 
ketersediaan minyak kemasan 
sederhana dengan harga yang sesuai 
dengan kemampuan masyarakat 
sebagai pengganti minyak goreng 
curah.

Bhima mengatakan, sebenarnya 

"Selama pemerintah bisa memberikan 
kepastian bahwa minyak goreng 
kemasan sederhana sesuai HET 
masyarakat otomatis berpindah ke 
kemasan sederhana dibandingkan 
menggunakan curah," kata Bhima 

penggunaan minyak goreng curah ini, 
sebagian juga dibutuhkan oleh UMKM. 
Kalau secara konsep, mengubah minyak 
goreng curah menjadi minyak goreng 
sederhana, itu memang dilakukan di 
negara negara lain.
Bhima menyarankan, pemerintah 
memberikan kuota kemasan sederhana 
yang lebih banyak kepada pedagang 
kecil dengan cara menyediakan jenis 
kemasan berbeda. "Tidak hanya 1 liter 
mungkin ada kemasan 2 liter. Memang 
kualitas minyak gorengnya bukan 
premium," jelasnya.

Kantor berita India ANI melaporkan 
dalam sebuah surat tertanggal 6 Juni 
AQIS--cabang Al Qaidah di India--
mengancam kaum nasionalis Hindu 
dengan menyebut mereka "teroris kini 
tinggal menunggu ajal mereka di Delhi 
dan Bombay dan Uttar Pradesh dan 
Gujarat."

Dilansir dari laman the Guardian, 
sepekan kemarin India mengalami 
ketegangan diplomatik setelah 
sejumlah negara muslim mengecam 
keras pernyataan juru bicara partai 
BJP yang menghina Nabi.
Penghinaan itu juga memicu demo 
warga muslim di Kanpur, Uttar Pradesh 
pekan lalu hingga menimbulkan 
kerusuhan.

"Mereka tidak bisa bersembunyi di 
rumah atau benteng yang dijaga 
tentara. Ibu kita akan merasa 
kehilangan jika kita tidak membalas 
demi Nabi kita tercinta."

Kelompok Al Qaidah di wilayah India 
mengatakan akan melancarkan aksi 
bom bunuh diri sebagai balasan atas 
penghinaan terhadap Nabi Muhammad 
dan istri Nabi Aisyah yang diucapkan 
politikus nasionalis Hindu dari Partai 
Bharatiya Janata (BJP) belum lama ini.

AQIS mengatakan pembalasan 
dendam harus ditunaikan karena "hati 
seluruh muslim di dunia kini berdarah 
dan dipenuhi kemarahan dan 
pembalasan."

Menurut ahli, AQIS selama ini belum 
berhasil melancarkan aksi terorisme 
besar. Namun dalam beberapa tahun 
belakangan lantaran kian menguatkan 
penindasan terhadap muslim, AQIS bisa 
saja merekrut kaum muda dan 
melancarkan serangan.

Kelompok militan cabang Al Qaidah ini 
berdiri pada 2014 sebagai organisasi 
pecahan dan mendapat dukungan di 
Pakistan dan Bangladesh tapi tidak di 
India yang memiliki 200 juta muslim meski 
upaya pemerintah memaksakan 
Hinduisme membuat mereka tersingkir 
dan merasa rentan.

Akibat kecaman dari dunia muslim dan 
internasional, BJP kini mengeluarkan 
aturan tentang apa yang boleh dan tidak 
boleh diucapkan oleh juru bicara mereka. 

Al Qaidah India Ancam Aksi Bom

Rapuh dan Mudah Goyah

Faktor kedua yang membuat koalisi layu 
yakni, PKB dan PKS tidak punya tokoh 
sentral yang kuat untuk mempersatukan 
dua partai tersebut.

Wacana koalisi Semut Merah yang 
digagas Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) diprediksi bakal layu sebelum 
berkembang. Pengamat komunikasi 
politik Universitas Esa Unggul M. 
Jamiluddin Ritonga menyebut ada dua 
pertimbangan utama.

"Dengan begitu, tampaknya sulit bagi 
kedua partai untuk menyatukan visi dan 
misi dalam mengusung presiden. Kedua 
partai akan terjebak pada ideologi 
perjuangan masing-masing," kata 
Jamiluddin, saat dihubungi merdeka.com, 
Minggu (12/6).

"Persoalan capres yang akan diusung 
membuat kedua partai akan cepat goyah. 
PKB dan PKS akan sulit bersepakat bila 
keduanya memaksakan kadernya 

"Hal ini akan membuat koalisi Semut 
Merah menjadi rapuh, sehingga mudah 
goyah," ungkapnya.

Pertama, PKB dan PKS selama ini dinilai 
kerap berseberangan. Ideologi 
perjuangan kedua partai pun dinilai 
tampaknya kurang sejalan.

Lebih lanjut, Jamiluddin pun menyebut, 
pendukung kedua partai itu juga ibarat 
minyak dan air. Karena itu, ada 
kemungkinan bila PKB dan PKS 
berkoalisi tidak akan mendapat dukungan 
dari pendukungnya.

Meskipun dua partai itu pernah dalam 
satu koalisi di era Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY), namun koalisi saat itu 
bukan gagasan PKB dan PKS. Dua 
partai tersebut, saat itu menjadi satu 
koalisi atas prakarsa Partai Demokrat.

Peluang layu pun semakin besar karena 
PKB terkesan akan memaksakan Ketua 
Umumnya Muhaimin (cak Imin) Iskandar 
menjadi capres. Padahal elektabilitas cak 
Imin hingga saat ini sangat rendah 
sehingga tak layak diusung menjadi 
capres.

Menanti Koalisi Semut Merah

PKS dan PKB mulai saling mendekat 
untuk membentuk koalisi poros ketiga. 
Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe 
Bakar Al-Habsyi mengungkap awal 
mula benih kedekatan PKS dan PKB.
Komunikasi PKS dan PKB terjalin 
berkat Milad ke-20 PKS 29 Mei lalu. 
Saat itu, PKS mengundang pimpinan 
partai politik, para tokoh yang 
digadang-gadang menjadi capres, dan 
para gubernur.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 
ketika itu tertarik dengan perjodohan 
yang dimulai oleh PKS. Kemudian 
dialog untuk membangun koalisi 
berlanjut.

menjadi capres. Sebab, kader kedua 
partai hingga saat ini belum ada yang 
layak menjadi capres," imbuhnya.
Koalisi Semut Merah

PKB: Jangan Banyak Curiga
Sementara itu, Wakil Ketua Umum 
PKB Jazilul Fawaid mengatakan, 
selama ini PKB diframing kurang baik 
di masyarakat bahwa tidak dapat 
berkoalisi dengan PKS.
"Memang yang harus kita akui bahwa 
PKB dan PKS ini sering menjadi 
framing yang kurang baik di 
masyarakat. Seakan-akan kami tidak 
bisa bertemu," ujar Jazilul di 
Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Kamis (9/6).

"Jadi pertemuan itu sebenarnya 
pertemuan perjodohan, kita ingin 
bercinta di ruangan yang kita buat 
untuk perkawinan. PKS membuka 
peluang, siapa bertemu siapa, siapa 
dengan siapa, kami ingin berperan 
moga-moga ada yang bertemu jodoh, 
ternyata Cak Imin menanggapi dan 
besoknya langsung kita berdialog, 
buat PKS welcome, apalagi bersama 
PKB," kata Habib Aboe saat 
konferensi pers bersama Wakil Ketua 
Umum PKB Jazilul Fawaid di 
Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Kamis (9/6).

Jazilul mengatakan, PKB dan PKS 
sama-sama partai lahir di era 
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sederhana dengan harga yang sesuai 
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sebagai pengganti minyak goreng 
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Bhima mengatakan, sebenarnya 

"Selama pemerintah bisa memberikan 
kepastian bahwa minyak goreng 
kemasan sederhana sesuai HET 
masyarakat otomatis berpindah ke 
kemasan sederhana dibandingkan 
menggunakan curah," kata Bhima 

penggunaan minyak goreng curah ini, 
sebagian juga dibutuhkan oleh UMKM. 
Kalau secara konsep, mengubah minyak 
goreng curah menjadi minyak goreng 
sederhana, itu memang dilakukan di 
negara negara lain.
Bhima menyarankan, pemerintah 
memberikan kuota kemasan sederhana 
yang lebih banyak kepada pedagang 
kecil dengan cara menyediakan jenis 
kemasan berbeda. "Tidak hanya 1 liter 
mungkin ada kemasan 2 liter. Memang 
kualitas minyak gorengnya bukan 
premium," jelasnya.

Kantor berita India ANI melaporkan 
dalam sebuah surat tertanggal 6 Juni 
AQIS--cabang Al Qaidah di India--
mengancam kaum nasionalis Hindu 
dengan menyebut mereka "teroris kini 
tinggal menunggu ajal mereka di Delhi 
dan Bombay dan Uttar Pradesh dan 
Gujarat."

Dilansir dari laman the Guardian, 
sepekan kemarin India mengalami 
ketegangan diplomatik setelah 
sejumlah negara muslim mengecam 
keras pernyataan juru bicara partai 
BJP yang menghina Nabi.
Penghinaan itu juga memicu demo 
warga muslim di Kanpur, Uttar Pradesh 
pekan lalu hingga menimbulkan 
kerusuhan.

"Mereka tidak bisa bersembunyi di 
rumah atau benteng yang dijaga 
tentara. Ibu kita akan merasa 
kehilangan jika kita tidak membalas 
demi Nabi kita tercinta."

Kelompok Al Qaidah di wilayah India 
mengatakan akan melancarkan aksi 
bom bunuh diri sebagai balasan atas 
penghinaan terhadap Nabi Muhammad 
dan istri Nabi Aisyah yang diucapkan 
politikus nasionalis Hindu dari Partai 
Bharatiya Janata (BJP) belum lama ini.

AQIS mengatakan pembalasan 
dendam harus ditunaikan karena "hati 
seluruh muslim di dunia kini berdarah 
dan dipenuhi kemarahan dan 
pembalasan."

Menurut ahli, AQIS selama ini belum 
berhasil melancarkan aksi terorisme 
besar. Namun dalam beberapa tahun 
belakangan lantaran kian menguatkan 
penindasan terhadap muslim, AQIS bisa 
saja merekrut kaum muda dan 
melancarkan serangan.

Kelompok militan cabang Al Qaidah ini 
berdiri pada 2014 sebagai organisasi 
pecahan dan mendapat dukungan di 
Pakistan dan Bangladesh tapi tidak di 
India yang memiliki 200 juta muslim meski 
upaya pemerintah memaksakan 
Hinduisme membuat mereka tersingkir 
dan merasa rentan.

Akibat kecaman dari dunia muslim dan 
internasional, BJP kini mengeluarkan 
aturan tentang apa yang boleh dan tidak 
boleh diucapkan oleh juru bicara mereka. 

Al Qaidah India Ancam Aksi Bom

Rapuh dan Mudah Goyah

Faktor kedua yang membuat koalisi layu 
yakni, PKB dan PKS tidak punya tokoh 
sentral yang kuat untuk mempersatukan 
dua partai tersebut.

Wacana koalisi Semut Merah yang 
digagas Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) diprediksi bakal layu sebelum 
berkembang. Pengamat komunikasi 
politik Universitas Esa Unggul M. 
Jamiluddin Ritonga menyebut ada dua 
pertimbangan utama.

"Dengan begitu, tampaknya sulit bagi 
kedua partai untuk menyatukan visi dan 
misi dalam mengusung presiden. Kedua 
partai akan terjebak pada ideologi 
perjuangan masing-masing," kata 
Jamiluddin, saat dihubungi merdeka.com, 
Minggu (12/6).

"Persoalan capres yang akan diusung 
membuat kedua partai akan cepat goyah. 
PKB dan PKS akan sulit bersepakat bila 
keduanya memaksakan kadernya 

"Hal ini akan membuat koalisi Semut 
Merah menjadi rapuh, sehingga mudah 
goyah," ungkapnya.

Pertama, PKB dan PKS selama ini dinilai 
kerap berseberangan. Ideologi 
perjuangan kedua partai pun dinilai 
tampaknya kurang sejalan.

Lebih lanjut, Jamiluddin pun menyebut, 
pendukung kedua partai itu juga ibarat 
minyak dan air. Karena itu, ada 
kemungkinan bila PKB dan PKS 
berkoalisi tidak akan mendapat dukungan 
dari pendukungnya.

Meskipun dua partai itu pernah dalam 
satu koalisi di era Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY), namun koalisi saat itu 
bukan gagasan PKB dan PKS. Dua 
partai tersebut, saat itu menjadi satu 
koalisi atas prakarsa Partai Demokrat.

Peluang layu pun semakin besar karena 
PKB terkesan akan memaksakan Ketua 
Umumnya Muhaimin (cak Imin) Iskandar 
menjadi capres. Padahal elektabilitas cak 
Imin hingga saat ini sangat rendah 
sehingga tak layak diusung menjadi 
capres.

Menanti Koalisi Semut Merah

PKS dan PKB mulai saling mendekat 
untuk membentuk koalisi poros ketiga. 
Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe 
Bakar Al-Habsyi mengungkap awal 
mula benih kedekatan PKS dan PKB.
Komunikasi PKS dan PKB terjalin 
berkat Milad ke-20 PKS 29 Mei lalu. 
Saat itu, PKS mengundang pimpinan 
partai politik, para tokoh yang 
digadang-gadang menjadi capres, dan 
para gubernur.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 
ketika itu tertarik dengan perjodohan 
yang dimulai oleh PKS. Kemudian 
dialog untuk membangun koalisi 
berlanjut.

menjadi capres. Sebab, kader kedua 
partai hingga saat ini belum ada yang 
layak menjadi capres," imbuhnya.
Koalisi Semut Merah

PKB: Jangan Banyak Curiga
Sementara itu, Wakil Ketua Umum 
PKB Jazilul Fawaid mengatakan, 
selama ini PKB diframing kurang baik 
di masyarakat bahwa tidak dapat 
berkoalisi dengan PKS.
"Memang yang harus kita akui bahwa 
PKB dan PKS ini sering menjadi 
framing yang kurang baik di 
masyarakat. Seakan-akan kami tidak 
bisa bertemu," ujar Jazilul di 
Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Kamis (9/6).

"Jadi pertemuan itu sebenarnya 
pertemuan perjodohan, kita ingin 
bercinta di ruangan yang kita buat 
untuk perkawinan. PKS membuka 
peluang, siapa bertemu siapa, siapa 
dengan siapa, kami ingin berperan 
moga-moga ada yang bertemu jodoh, 
ternyata Cak Imin menanggapi dan 
besoknya langsung kita berdialog, 
buat PKS welcome, apalagi bersama 
PKB," kata Habib Aboe saat 
konferensi pers bersama Wakil Ketua 
Umum PKB Jazilul Fawaid di 
Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Kamis (9/6).
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Saat ini, PKB dan PKS mendorong 
poros ketiga. Jazilul yakin akan 

reformasi. Keduanya juga pernah 
berkoalisi mengusung poros tengah 
yang menjadikan Abdurrahman Wahid 
alias Gus Dur sebagai presiden. 
"Padahal kami sama-sama 
mengusung politik untuk 
kesejahteraan, lahir reformasi, dulu 
poros tengah," kata wakil ketua MPR 
RI ini.
Projo Dengungkan Perpanjangan 
Jabatan Presiden, PKB: Sudah Selesai

menjadi magnet bagi partai politik agar 
bergabung dan para tokoh yang berminat 
menjadi calon presiden.
“Kalau ini bukan poros tengah disebutnya, 
ini jalan ketiga. Kalau jalan ketiga ini 
menjadi lompatan, ini tentu yang disebut 
dengan magnet baru dan mudah-
mudahan ini karena awal ya kita berharap 
semuanya jangan banyak curiga, jangan 
negatif thinking. Ini sedang apa sedang 
apa mau apa, kita positif thinking agar 
hasilnya menjadi baik, tentu kami PKB 
sangat positif thinking," ujar Jazilul.

Keduanya lulusan universitas top di Iran. 
Mereka masih muda, sehat, dan atletis. 
Keduanya kemudian jatuh sakit akhir Mei 
lalu. Hari demi hari kedua ilmuwan muda 
Iran itu sakit makin parah dan mereka 
harus dirawat di ruang intensif rumah 
sakit di dua kota berbeda, berjarak 640 
kilometer jauhnya.
Akhirnya keduanya meninggal hanya 
selang beberapa hari.
Iran meyakini Israel membunuh kedua 
ilmuwan muda mereka dengan meracuni 
makanan, kata seorang pejabat Iran dan 
dua sumber di pemerintahan yang 
enggan diketahui identitasnya.
Salah satu dari ilmuwan itu adalah Ayub 
Entezari, insinyur penerbangan yang 
bekerja untuk pusat penelitian militer dan 
satu lagi Kamran Aghmolaei adalah 
seorang geolog.
Misteri kematian mereka kian merebak 
karena media Israel dan Persia di luar 
negeri melaporkan Aghamolaei bekerja di 
fasilitas nuklir Iran di Natanz. Namun 
sejumlah rekannya membantah dengan 
mengatakan dia bekerja di perusahaan 
geologi swasta. The New York Times 
tidak bisa mengonfirmasi apakah benar 
Aghamolaei punya hubungan dengan 
pemerintah atau program senjata.
Dilansir dari laman the New York Times, 
Senin (13/6), Entenzeri punya gelar 
doktor di bidang penerbangan dan 
bekerja untuk proyek yang berkaitan 
dengan rudal dan turbin pesawat untuk 
pusat antariksa pemerintah di Kota Yazd, 
sekitar 627 kilometer sebelah tenggara 
Ibu Kota Teheran.
Dia mengalami gejala keracunan setelah 
menghadiri jamuan makan malam di 
Yazd, kata seorang anggota staf dari 
pejabat senior Iran. Orang yang 
mengajak jamuan makan malam itu kini 
hilang dan aparat tengah mencarinya.
Aghamolaei baru kembali ke Teheran dari 
perjalanan bisnis di Kota Tabriz ketika dia 
mengalami gejala mual dan diare yang 
tiap hari semakin parah sampai akhirnya 
organ tubuhnya rusak dan dia meninggal, 
kata seorang temannya.

Misteri Operasi Senyap Israel

Israel tampaknya menjangkau target 
mereka dari mulai sosok senior yang 
terkait program nuklir Iran hingga ke 
personel militer dan ilmuwan di tingkat 
muda.

Israel selama ini menjalankan operasi 
senyap untuk mencegah program 
senjata nuklir Iran, termasuk 
membunuh para ilmuwan yang terlibat 
di dalamnya. Mereka juga 
melancarkan serangan terang-
terangan ke lokasi fasilitas militer Iran 
yang mengembangkan rudal dan 
pesawat nirawak atau drone.

Juru bicara dari kantor perdana 
menteri Israel menolak berkomentar 
mengenai dua kematian ilmuwan Iran 
ini.

Iran, sebagai balasan, menargetkan 
warga Israel di mana pun dan 
mempersenjatai kelompok milisi untuk 
melawan Israel, seperti Hizbullah di 
Libanon.
Selama dua pekan terakhir di Iran, 
anggota senior pasukan Garda 
Revousi Sayad Khodayee jadi target 
dan dibunuh oleh seorang 
pengendara di Teheran. Seorang 
insinyur Kementerian Pertahanan 
tewas dalam serangan pesawat 
nirawak. Dan anggota senior Garda 
Revolusi lainnya jatuh mencurigakan 
dari balkon hingga tewas.

Jika kematian misterius ini sesuai 
seperti dugaan Iran, yaitu sudah 
ditargetkan, maka ini sesuai dengan 
pola perang rahasia melawan Israel 
selama ini.

Entenzeri, 35 tahun, meninggal pada 
31 Mei. Seorang koleganya di pusat 
penelitian militer tempat dia bekerja 
mengatakan di media sosial, 
temannya itu baik-baik saja pada 
malam sebelum dia jatuh sakit dan 
media Iran melaporkan tidak ada 
anggota keluarganya yang ikut sakit 
meski mereka memakan makanan 
yang sama.

Kemudian dua ilmuwan muda itu 
menyusul tewas.

Keputusan ini 
disampaikan 
sepekan setelah 
lebih dari 30 
ilmuwan internasional menulis dalam 
suatu makalah tentang perlunya 
penamaan non-diskriminatif dan non-
stigmatis terhadap virus cacar monyet.
Laman ABC News melaporkan, Rabu 
(15/6), saat ini WHO mencatat dua 
varian atau turunan dari virus cacar 
monyet di situs resmi dengan nama: 
turunan Afrika Barat dan turunan 
Lembah Kongo.

Direktur WHO 
Tedros Adhanom 
Ghebreyesus 
kemarin 
mengumumkan 
rencana itu dan 
nama pengganti dari 
penyakit tersebut 
akan segera 
disampaikan.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
mengatakan mereka tengah bekerja 
sama dengan ahli untuk mengubah 
nama penyakit cacar monyet karena 
ingin menghindari stigma dan rasisme 
di seputar nama 
virus penyakit 
tersebut.

Menurut sekelompok ilmuwan dari 
Afrika dan dunia, seperti penamaan 
terhadap penyakit menular sebelumnya 

WHO Akan Ganti Nama Cacar Monyet

"Kami meyakini perlu ada penanganan 
yang terkoordinasi karena penyebaran 
virus ini," kata dia kepada wartawan.

yang menyebut lokasi geografis dari 
pertama kalinya penyakit itu terdeteksi, 
nama semacam itu bisa membingungkan 
dan tidak akurat.
Dalam pengajuan penggantian nama itu, 

para ilmuwan 
mengatakan nama 
penyakit menular ini 
harus meminimalisir 
dampak negatif 
terhadap suatu 
negara, wilayah 
geografis, ekonomi, 
dan orang yang 
tinggal di daerah 
tertentu tempat 
menyebarnya virus 
itu.Ghebreyesus 
kemarin mengatakan 
dia memutuskan 
untuk menggelar 
komite pada 23 Juni 

nanti karena virus ini memperlihatkan 
karakter yang "tidak lazim" karena 
menyebar di negara yang berada di luar 
Afrika.

Saat ini adalah lebih dari 1.600 kasus 
cacar monyet dan 1.500 suspek 
dilaporkan di 39 negara, termasuk di tujuh 
negara yang selama ini sudah 
melaporkan munculnya penyakit menular 
ini.
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Saat ini, PKB dan PKS mendorong 
poros ketiga. Jazilul yakin akan 

reformasi. Keduanya juga pernah 
berkoalisi mengusung poros tengah 
yang menjadikan Abdurrahman Wahid 
alias Gus Dur sebagai presiden. 
"Padahal kami sama-sama 
mengusung politik untuk 
kesejahteraan, lahir reformasi, dulu 
poros tengah," kata wakil ketua MPR 
RI ini.
Projo Dengungkan Perpanjangan 
Jabatan Presiden, PKB: Sudah Selesai

menjadi magnet bagi partai politik agar 
bergabung dan para tokoh yang berminat 
menjadi calon presiden.
“Kalau ini bukan poros tengah disebutnya, 
ini jalan ketiga. Kalau jalan ketiga ini 
menjadi lompatan, ini tentu yang disebut 
dengan magnet baru dan mudah-
mudahan ini karena awal ya kita berharap 
semuanya jangan banyak curiga, jangan 
negatif thinking. Ini sedang apa sedang 
apa mau apa, kita positif thinking agar 
hasilnya menjadi baik, tentu kami PKB 
sangat positif thinking," ujar Jazilul.

Keduanya lulusan universitas top di Iran. 
Mereka masih muda, sehat, dan atletis. 
Keduanya kemudian jatuh sakit akhir Mei 
lalu. Hari demi hari kedua ilmuwan muda 
Iran itu sakit makin parah dan mereka 
harus dirawat di ruang intensif rumah 
sakit di dua kota berbeda, berjarak 640 
kilometer jauhnya.
Akhirnya keduanya meninggal hanya 
selang beberapa hari.
Iran meyakini Israel membunuh kedua 
ilmuwan muda mereka dengan meracuni 
makanan, kata seorang pejabat Iran dan 
dua sumber di pemerintahan yang 
enggan diketahui identitasnya.
Salah satu dari ilmuwan itu adalah Ayub 
Entezari, insinyur penerbangan yang 
bekerja untuk pusat penelitian militer dan 
satu lagi Kamran Aghmolaei adalah 
seorang geolog.
Misteri kematian mereka kian merebak 
karena media Israel dan Persia di luar 
negeri melaporkan Aghamolaei bekerja di 
fasilitas nuklir Iran di Natanz. Namun 
sejumlah rekannya membantah dengan 
mengatakan dia bekerja di perusahaan 
geologi swasta. The New York Times 
tidak bisa mengonfirmasi apakah benar 
Aghamolaei punya hubungan dengan 
pemerintah atau program senjata.
Dilansir dari laman the New York Times, 
Senin (13/6), Entenzeri punya gelar 
doktor di bidang penerbangan dan 
bekerja untuk proyek yang berkaitan 
dengan rudal dan turbin pesawat untuk 
pusat antariksa pemerintah di Kota Yazd, 
sekitar 627 kilometer sebelah tenggara 
Ibu Kota Teheran.
Dia mengalami gejala keracunan setelah 
menghadiri jamuan makan malam di 
Yazd, kata seorang anggota staf dari 
pejabat senior Iran. Orang yang 
mengajak jamuan makan malam itu kini 
hilang dan aparat tengah mencarinya.
Aghamolaei baru kembali ke Teheran dari 
perjalanan bisnis di Kota Tabriz ketika dia 
mengalami gejala mual dan diare yang 
tiap hari semakin parah sampai akhirnya 
organ tubuhnya rusak dan dia meninggal, 
kata seorang temannya.

Misteri Operasi Senyap Israel

Israel tampaknya menjangkau target 
mereka dari mulai sosok senior yang 
terkait program nuklir Iran hingga ke 
personel militer dan ilmuwan di tingkat 
muda.

Israel selama ini menjalankan operasi 
senyap untuk mencegah program 
senjata nuklir Iran, termasuk 
membunuh para ilmuwan yang terlibat 
di dalamnya. Mereka juga 
melancarkan serangan terang-
terangan ke lokasi fasilitas militer Iran 
yang mengembangkan rudal dan 
pesawat nirawak atau drone.

Juru bicara dari kantor perdana 
menteri Israel menolak berkomentar 
mengenai dua kematian ilmuwan Iran 
ini.

Iran, sebagai balasan, menargetkan 
warga Israel di mana pun dan 
mempersenjatai kelompok milisi untuk 
melawan Israel, seperti Hizbullah di 
Libanon.
Selama dua pekan terakhir di Iran, 
anggota senior pasukan Garda 
Revousi Sayad Khodayee jadi target 
dan dibunuh oleh seorang 
pengendara di Teheran. Seorang 
insinyur Kementerian Pertahanan 
tewas dalam serangan pesawat 
nirawak. Dan anggota senior Garda 
Revolusi lainnya jatuh mencurigakan 
dari balkon hingga tewas.

Jika kematian misterius ini sesuai 
seperti dugaan Iran, yaitu sudah 
ditargetkan, maka ini sesuai dengan 
pola perang rahasia melawan Israel 
selama ini.

Entenzeri, 35 tahun, meninggal pada 
31 Mei. Seorang koleganya di pusat 
penelitian militer tempat dia bekerja 
mengatakan di media sosial, 
temannya itu baik-baik saja pada 
malam sebelum dia jatuh sakit dan 
media Iran melaporkan tidak ada 
anggota keluarganya yang ikut sakit 
meski mereka memakan makanan 
yang sama.

Kemudian dua ilmuwan muda itu 
menyusul tewas.

Keputusan ini 
disampaikan 
sepekan setelah 
lebih dari 30 
ilmuwan internasional menulis dalam 
suatu makalah tentang perlunya 
penamaan non-diskriminatif dan non-
stigmatis terhadap virus cacar monyet.
Laman ABC News melaporkan, Rabu 
(15/6), saat ini WHO mencatat dua 
varian atau turunan dari virus cacar 
monyet di situs resmi dengan nama: 
turunan Afrika Barat dan turunan 
Lembah Kongo.

Direktur WHO 
Tedros Adhanom 
Ghebreyesus 
kemarin 
mengumumkan 
rencana itu dan 
nama pengganti dari 
penyakit tersebut 
akan segera 
disampaikan.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
mengatakan mereka tengah bekerja 
sama dengan ahli untuk mengubah 
nama penyakit cacar monyet karena 
ingin menghindari stigma dan rasisme 
di seputar nama 
virus penyakit 
tersebut.

Menurut sekelompok ilmuwan dari 
Afrika dan dunia, seperti penamaan 
terhadap penyakit menular sebelumnya 

WHO Akan Ganti Nama Cacar Monyet

"Kami meyakini perlu ada penanganan 
yang terkoordinasi karena penyebaran 
virus ini," kata dia kepada wartawan.

yang menyebut lokasi geografis dari 
pertama kalinya penyakit itu terdeteksi, 
nama semacam itu bisa membingungkan 
dan tidak akurat.
Dalam pengajuan penggantian nama itu, 

para ilmuwan 
mengatakan nama 
penyakit menular ini 
harus meminimalisir 
dampak negatif 
terhadap suatu 
negara, wilayah 
geografis, ekonomi, 
dan orang yang 
tinggal di daerah 
tertentu tempat 
menyebarnya virus 
itu.Ghebreyesus 
kemarin mengatakan 
dia memutuskan 
untuk menggelar 
komite pada 23 Juni 

nanti karena virus ini memperlihatkan 
karakter yang "tidak lazim" karena 
menyebar di negara yang berada di luar 
Afrika.

Saat ini adalah lebih dari 1.600 kasus 
cacar monyet dan 1.500 suspek 
dilaporkan di 39 negara, termasuk di tujuh 
negara yang selama ini sudah 
melaporkan munculnya penyakit menular 
ini.
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Tanah Air

Gubernur Provinsi Yazd, tempat di 
mana dia tinggal, memberikan sertifikat 
ucapan bela sungkawa dan menyebut 
Entenzeri seorang syahid dan 
berterima kasih kepada keluarganya 
yang sudah mengorbankan dia kepada 
negara. Anggota Dewan Kota Yazd 
menyebut kematian Entenzeri sebagai 
"teror biologi."

Seorang kerabat di Yazd mengatakan 
di akun Instagramnya, Entenzeri 
mengaku dia khawatir dengan 
keselamatan dirinya setelah fotonya 

Sejumlah foto dan video yang 
dipublikasikan media Iran pada 2019 
memperlihatkan Entenzeri sedang 
menyampaikan presentasi di depan 
mantan Presiden Hassan Rouhani di 
Perusahaan Industri Turbin Ghadir, 
tempat dia bekerja. Pernyataan dari 
asosiasi alumni universitas tempat dia 
kuliah mengatakan Entenzeri benar 
seorang insinyur penerbangan.

Keluarga kini masih menunggu hasil 
otopsi dari kantor koroner pemerintah. 
Seorang temannya mengatakan 
Aghamolaei tiba-tiba jatuh sakit setelah 
makan. Namun mengingat kasus ini 
cukup sensitif, kerabat khawatir hasil 
otopsi itu tidak akan diberikan kepada 
mereka. 

dengan Rouhani muncul di media lokal. 
Foto itu, kata dia kepada kerabatnya, 
seharusnya bersifat rahasia.
Pejabat Iran juga lebih bungkam atas 
kematian Aghamolaei, 31 tahun, yang 
tewas pada 2 Juni.
Satu-satunya pernyataan resmi duka cita 
adalah berasal dari presiden Universitas 
Tarbiat Modares yang menyebut dia 
adalah mahasiswa doktoral di bidang 
geologi. 
Pernyataan itu menyebut dia meninggal 
karena serangan jantung di rumahnya di 
Izeh, di sebelah selatan Provinsi 
Khuzestan.

Panduan tersebut mencakup 
standardisasi, dasar hukum 
pengerahan pasukan, misi penanganan 
bencana, bantuan kemanusiaan, 
pengawalan, misi perdamaian, dan 
perlindungan atas kedaulatan, 
keamanan, dan pembangunan 
nasional.
Perintah Xi yang juga Sekretaris 
Jenderal Partai Komunis China (CPC) 
sekaligus Ketua Komisi Militer Pusat itu 
bertujuan untuk meminimalisasi risiko 
dan tantangan, penanganan 
kegawatdaruratan, melindungi rakyat 
berikut harta bendanya, melindungi 
kedaulatan, keamanan, dan 
pembangunan nasional serta menjaga 
perdamaian regional dan global.Dilansir 
dari laman Antara, Rabu (15/6), 
perintah tersebut sangat penting bagi 
angkatan bersenjata China dalam 
melaksanakan tugas dan misi pada era 

Presiden China Xi Jinping 
menandatangani perintah berisi 
panduan operasi militer selain perang 
yang berlaku efektif mulai Rabu.

modern karena personel militer akan 
berinovasi dalam melaksanakan operasi 
militer selain perang, tulis sejumlah 
media di China.
Pasukan militer China telah dilibatkan 
dalam mengatasi pandemi COVID-19 
sejak 2020. Mereka juga dianggap 
berperan penting dalam menyelamatkan 
warga China dari berbagai peristiwa 
bencana alam.
Bantuan kemanusiaan dari militer China 
juga dikirimkan ke berbagai negara, 
seperti peralatan medis dalam 
menghadapi pandemi COVID-19 dan 
bencana gunung meletus dan tsunami di 
Tonga pada awal tahun ini.

Dengan terbitnya perintah Presiden Xi itu 
memungkinkan militer China melakukan 
operasi di negara lain.

Pasukan militer China juga telah 
menjalankan tanggung jawabnya dalam 
menghadapi terorisme, pembajakan, dan 
misi perdamaian, termasuk misi 
pengamanan reguler di Teluk Aden dan 
wilayah lepas pantai Somalia, demikian 
pakar militer dikutip Global Times.

Xi Jinping Tandatangani Panduan Militer Baru

Menurut dia, berdasarkan hasil 
pengawasan Kanwil Kemenag 
Lampung, Khilafatul Muslimin 
merupakan ormas, bukan satuan 
lembaga pendidikan. Karena itu, jika 
ada indikasi Khilafatul Muslimin 
mengelola lembaga pendidikan, 
dipastikan bahwa sampai saat ini tidak 
ada pengajuan izin operasionalnya, 
baik di tingkat Kankemenag 
Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag 
Provinsi, maupun Pusat.

Waryono menjelaskan, Pesantren juga 
harus memenuhi Arkanul Ma’had dan 
Ruuhul Ma’had sebagaimana diatur 
dalam PMA 30 tahun 2020 tentang 
Pendidikan Pesantren. Selain itu, 
dirinya memastikan akan terus 
bersinergi dengan baik di pusat dan 
wilayah untuk melakukan pemantauan 
dan pengawasan pesantren yang 
terdaftar di kementeriannya.

“Pesantren yang terdaftar di Kemenag 
telah melewati serangkaian verifikasi 
yang ketat, mulai dari Kemenag 
Kab/Kota, Kanwil Provinsi hingga 
Pusat. Hal ini diatur dalam Peraturan 
Menteri Agama No 30 tahun 2020 
tentang Pendidikan Pesantren,” tutur 
Waryono.

Polda Metro Jaya mengataakan, 
terdapat 30 sekolah di Indonesia 
terafiliasi ajaran Khilafatul Muslimin. 
Menanggapi hal tersebut, Direktur 
Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren (PD Pontren) Waryono 
menegaskan bahwa Pesantren 
Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di 
Kementerian Agama.
“Pesantren Khilafatul Muslimin tidak 
terdaftar di Kemenag dan tidak memiliki 
Nomor Statistik Pesantren atau 
Lembaga Keagamaan Islam,” kata 
Waryono dalam keterangan tertulis 
diterima, Rabu (54/6/2022).

"Kementerian Agama juga bersinergi 
dengan forum-forum pesantren, aparat 
pemerintah, dan masyarakat di seluruh 
daerah," dia menutup.
Sebelumnya diberitakan, Kabid Humas 

30 Sekolah Terafiliasi Ajaran Khilafatul Muslimin

“Jadi total sudah ditangkap 6 orang, 
termasuk pimpinan tertingginya, ini 
hasil pemeriksaan pengembangan,” 
beber Zulpan.
Saat dikonfirmasi lebih dalam soal 
dimana saja 30 sekolah yang disebut 
terafiliasi Khilafatul Muslimin, Zulpan 
mengatakan hal itu belum dapat 
diungkap karena masih menjadi materi 
pemeriksaan yang butuh penggalian 
lebih jauh.

Sebagai informasi, AS diketahui berusia 
74 tahun. Selain itu, menurut investigasi 
penyidik, AS memiliki peran sebagai 
pendoktrin terkait ajaran daripada 
kelompok ini.

“Jadi 30 sekolah dimana belum bisa 
disampaikan, masih didalami penyidik,” 
tegas Zulpan.

"Berperan bagian kewenangan doktrin-
doktrin kaitannya dengan khilafah, dia 
sebagai menteri pendidikan," ucap 
Zulpan.Hingga saat ini, total ada enam 
orang dari kelompok Khilafatul Muslimin 
yang sudah diamankan Polda Metro 
Jaya, mereka adalah Abdul Qadir 
Hasan Baraja (AQ), AA, IN, F, SW dan 
AS.Selain itu, polisi juga sudah menyita 
sejumlah dokumen terkait uang tunai 
senilai Rp2,4 miliar dalam 
penggeledahan yang dilaksanakan di 
Lampung beberapa waktu lalu.

Polda Metro Jaya Kombes Endra 
Zulpan mengungkap fakta baru, terkait 
organisasi masyarakat keagamaan 
bernama Khilafatul Muslimin. Menurut 
hasil investigasi penyidik, diketahui ada 
30 sekolah yang terafiliasi kelompok 
yang diduga memiliki doktrin 
bertentangan dengan Pancasila.
“Ada 30 sekolah terafiliasi Khilafatul 
Muslimin dan penanggungjawabnya 
AS,” kata Zulpan di Mapolda Metro 
Jaya, Senin 13 Juni 2022.
Zulpan lalu menjelaskan siapa sosok 
AS. Menurut hasil penyidikan, AS 
adalah seorang menteri pendidikan 
anggota organisasi tersebut. Dia pun 
sudah diamankan oleh polisi pada dini 
hari tadi di Mojokerto.
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Tanah Air

Gubernur Provinsi Yazd, tempat di 
mana dia tinggal, memberikan sertifikat 
ucapan bela sungkawa dan menyebut 
Entenzeri seorang syahid dan 
berterima kasih kepada keluarganya 
yang sudah mengorbankan dia kepada 
negara. Anggota Dewan Kota Yazd 
menyebut kematian Entenzeri sebagai 
"teror biologi."

Seorang kerabat di Yazd mengatakan 
di akun Instagramnya, Entenzeri 
mengaku dia khawatir dengan 
keselamatan dirinya setelah fotonya 

Sejumlah foto dan video yang 
dipublikasikan media Iran pada 2019 
memperlihatkan Entenzeri sedang 
menyampaikan presentasi di depan 
mantan Presiden Hassan Rouhani di 
Perusahaan Industri Turbin Ghadir, 
tempat dia bekerja. Pernyataan dari 
asosiasi alumni universitas tempat dia 
kuliah mengatakan Entenzeri benar 
seorang insinyur penerbangan.

Keluarga kini masih menunggu hasil 
otopsi dari kantor koroner pemerintah. 
Seorang temannya mengatakan 
Aghamolaei tiba-tiba jatuh sakit setelah 
makan. Namun mengingat kasus ini 
cukup sensitif, kerabat khawatir hasil 
otopsi itu tidak akan diberikan kepada 
mereka. 

dengan Rouhani muncul di media lokal. 
Foto itu, kata dia kepada kerabatnya, 
seharusnya bersifat rahasia.
Pejabat Iran juga lebih bungkam atas 
kematian Aghamolaei, 31 tahun, yang 
tewas pada 2 Juni.
Satu-satunya pernyataan resmi duka cita 
adalah berasal dari presiden Universitas 
Tarbiat Modares yang menyebut dia 
adalah mahasiswa doktoral di bidang 
geologi. 
Pernyataan itu menyebut dia meninggal 
karena serangan jantung di rumahnya di 
Izeh, di sebelah selatan Provinsi 
Khuzestan.

Panduan tersebut mencakup 
standardisasi, dasar hukum 
pengerahan pasukan, misi penanganan 
bencana, bantuan kemanusiaan, 
pengawalan, misi perdamaian, dan 
perlindungan atas kedaulatan, 
keamanan, dan pembangunan 
nasional.
Perintah Xi yang juga Sekretaris 
Jenderal Partai Komunis China (CPC) 
sekaligus Ketua Komisi Militer Pusat itu 
bertujuan untuk meminimalisasi risiko 
dan tantangan, penanganan 
kegawatdaruratan, melindungi rakyat 
berikut harta bendanya, melindungi 
kedaulatan, keamanan, dan 
pembangunan nasional serta menjaga 
perdamaian regional dan global.Dilansir 
dari laman Antara, Rabu (15/6), 
perintah tersebut sangat penting bagi 
angkatan bersenjata China dalam 
melaksanakan tugas dan misi pada era 

Presiden China Xi Jinping 
menandatangani perintah berisi 
panduan operasi militer selain perang 
yang berlaku efektif mulai Rabu.

modern karena personel militer akan 
berinovasi dalam melaksanakan operasi 
militer selain perang, tulis sejumlah 
media di China.
Pasukan militer China telah dilibatkan 
dalam mengatasi pandemi COVID-19 
sejak 2020. Mereka juga dianggap 
berperan penting dalam menyelamatkan 
warga China dari berbagai peristiwa 
bencana alam.
Bantuan kemanusiaan dari militer China 
juga dikirimkan ke berbagai negara, 
seperti peralatan medis dalam 
menghadapi pandemi COVID-19 dan 
bencana gunung meletus dan tsunami di 
Tonga pada awal tahun ini.

Dengan terbitnya perintah Presiden Xi itu 
memungkinkan militer China melakukan 
operasi di negara lain.

Pasukan militer China juga telah 
menjalankan tanggung jawabnya dalam 
menghadapi terorisme, pembajakan, dan 
misi perdamaian, termasuk misi 
pengamanan reguler di Teluk Aden dan 
wilayah lepas pantai Somalia, demikian 
pakar militer dikutip Global Times.

Xi Jinping Tandatangani Panduan Militer Baru

Menurut dia, berdasarkan hasil 
pengawasan Kanwil Kemenag 
Lampung, Khilafatul Muslimin 
merupakan ormas, bukan satuan 
lembaga pendidikan. Karena itu, jika 
ada indikasi Khilafatul Muslimin 
mengelola lembaga pendidikan, 
dipastikan bahwa sampai saat ini tidak 
ada pengajuan izin operasionalnya, 
baik di tingkat Kankemenag 
Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag 
Provinsi, maupun Pusat.

Waryono menjelaskan, Pesantren juga 
harus memenuhi Arkanul Ma’had dan 
Ruuhul Ma’had sebagaimana diatur 
dalam PMA 30 tahun 2020 tentang 
Pendidikan Pesantren. Selain itu, 
dirinya memastikan akan terus 
bersinergi dengan baik di pusat dan 
wilayah untuk melakukan pemantauan 
dan pengawasan pesantren yang 
terdaftar di kementeriannya.

“Pesantren yang terdaftar di Kemenag 
telah melewati serangkaian verifikasi 
yang ketat, mulai dari Kemenag 
Kab/Kota, Kanwil Provinsi hingga 
Pusat. Hal ini diatur dalam Peraturan 
Menteri Agama No 30 tahun 2020 
tentang Pendidikan Pesantren,” tutur 
Waryono.

Polda Metro Jaya mengataakan, 
terdapat 30 sekolah di Indonesia 
terafiliasi ajaran Khilafatul Muslimin. 
Menanggapi hal tersebut, Direktur 
Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren (PD Pontren) Waryono 
menegaskan bahwa Pesantren 
Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di 
Kementerian Agama.
“Pesantren Khilafatul Muslimin tidak 
terdaftar di Kemenag dan tidak memiliki 
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diterima, Rabu (54/6/2022).
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dengan forum-forum pesantren, aparat 
pemerintah, dan masyarakat di seluruh 
daerah," dia menutup.
Sebelumnya diberitakan, Kabid Humas 

30 Sekolah Terafiliasi Ajaran Khilafatul Muslimin

“Jadi total sudah ditangkap 6 orang, 
termasuk pimpinan tertingginya, ini 
hasil pemeriksaan pengembangan,” 
beber Zulpan.
Saat dikonfirmasi lebih dalam soal 
dimana saja 30 sekolah yang disebut 
terafiliasi Khilafatul Muslimin, Zulpan 
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doktrin kaitannya dengan khilafah, dia 
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Zulpan.Hingga saat ini, total ada enam 
orang dari kelompok Khilafatul Muslimin 
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Jaya, mereka adalah Abdul Qadir 
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sejumlah dokumen terkait uang tunai 
senilai Rp2,4 miliar dalam 
penggeledahan yang dilaksanakan di 
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Polda Metro Jaya Kombes Endra 
Zulpan mengungkap fakta baru, terkait 
organisasi masyarakat keagamaan 
bernama Khilafatul Muslimin. Menurut 
hasil investigasi penyidik, diketahui ada 
30 sekolah yang terafiliasi kelompok 
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“Ada 30 sekolah terafiliasi Khilafatul 
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Arif menerangkan, Megawati memiliki 
kekuatan atau pengaruh dalam 
pengambilan keputusan dalam reshuffle 
kabinet. Hal tersebut membuat beberapa 
menteri yang terancam reshuffle, 
terutama yang bukan kader partai, 
merapat kepadanya.“Dan karena itu, 
Megawati memiliki ruang politik untuk 
memberikan semacam rekomendasi-
rekomendasi politik, termasuk jabatan-
jabatan strategis, seperti menteri,” 
tutupnya.Sebelumnya, Menteri 
Pendidikan, Kebudayaan dan Riset 
Nadiem Makarim melakukan pertemuan 
dengan Megawati. Pada April 2021 silam, 

Beberapa nama seperti Nadiem Makarim 
dan Erick Thohir pernah melakukan 
lawatan dengan Megawati saat kabar 
reshuffle akan dilakukan. Keduanya 
menunjukkan momen akrab dengan 
ibunda dari Ketua DPR RI Puan Maharani 
itu.Analis politik dan Direktur IndoStrategi 
Research and Consulting, Arif Nurul 
Imam mengungkapkan, wajar jika menteri 
non-partai melakukan pendekatan 
dengan Megawati. Dia menduga menteri 
yang dikabarkan akan kena reshuffle 
tengah mencari dukungan agar tidak 
kena ganti.“Tidak mengherankan jika 
para menteri terancam akan direshuffle 
merapat ke Megawati demi mendapatkan 
back up politik dan memperkuat lobi 
politik ke Jokowi agar tidak kena 
reshuffle,” katanya kepada merdeka.com, 
Rabu (15/6).Dia mengungkapkan, posisi 
Megawati sangat strategis dalam 
pemerintahan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi). Mengingat mantan Gubernur 
DKI Jakarta itu adalah kader dan petugas 
partai yang dipimpin Presiden Indonesia 
Kelima itu.“Kita tentu tahu karena 
presiden merupakan kader PDIP. Bahkan, 
Ibu Megawati menyebut, Presiden Jokowi 
adalah petugas partai,” ujarnya.

Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri menjadi magnet politik 
setiap kali kabar ada reshuffle kabinet. 
Dia didatangi menteri yang dikabarkan 
bakal diganti dalam reshuffle, terutama 
bagi mereka yang bukan kader partai.

 Megawati Dan Reshuffle

isu reshuffle sempat santer akan 
dilakukan Presiden Jokowi. Salah satu 
nama yang dikabarkan akan diganti 
adalah Nadiem.Kemudian Nadiem 
menemui Megawati pada 20 April 
2021. Pertemuan itu diketahui setelah 
dia mengunggah kebersamaannya 
dengan putri Presiden Soekarno itu di 
akun Instagram resmi Nadiem.
Tidak ada penjelasan lebih lanjut 
terkait pertemuan itu. Nadiem hanya 
menjelaskan banyak belajar dari 
pengalaman Megawati.
"Ngobrol dua jam sama Bu Mega, 
diskusi strategi mempercepat Merdeka 
Belajar dan Profil Pelajar Pancasila," 
tulis Nadiem.Isu reshuffle kembali 
mencuat di pertengahan 2022. Salah 
satu yang dikabarkan akan terkena 
dampak adalah Menteri Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. 
Tidak lama kemudian, mantan Bos 
Inter Milan itu juga melakukan 
pertemuan dengan Megawati.Kala itu 
Megawati tengah berkunjung ke 
Gedung Sarinah di Jakarta Pusat, 
Senin (13/6). Dia didampingi langsung 
oleh Erick Thohir.Megawati dan Erick 
berkeliling Sarinah bersama. Mereka 
mulai sejak Pukul 02.00 WIB. 
Megawati dan Erick langsung 
meluncur ke lantai 4. Di sana ada 
musium Bung Karno.Megawati 
berpesan kepada Erick agar 
pemerintah terus memberikan pesan 
sejarah dalam pembangunan Mal 
Sarinah. Pesan itu disampaikan saat 
melihat pameran seni termasuk relief 
aset sejarah ukiran yang sempat 
hilang selama orde baru."Ya saya rasa 
kebanyakan soal Sarinah. Beliau 
berpesan kalau bisa nanti fakta 
sejarah bisa terus digulirkan di 
Sarinah," kata Erick kepada wartawan, 
Senin (13/6).Erick berjanji pihaknya 
akan menindaklanjuti rencana 
pembangunan bioskop kecil yang 
menampilkan tayangan atau 
pertunjukan sejarah untuk menggaet 
anak-anak muda. 
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pengambilan keputusan dalam reshuffle 
kabinet. Hal tersebut membuat beberapa 
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terutama yang bukan kader partai, 
merapat kepadanya.“Dan karena itu, 
Megawati memiliki ruang politik untuk 
memberikan semacam rekomendasi-
rekomendasi politik, termasuk jabatan-
jabatan strategis, seperti menteri,” 
tutupnya.Sebelumnya, Menteri 
Pendidikan, Kebudayaan dan Riset 
Nadiem Makarim melakukan pertemuan 
dengan Megawati. Pada April 2021 silam, 
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dan Erick Thohir pernah melakukan 
lawatan dengan Megawati saat kabar 
reshuffle akan dilakukan. Keduanya 
menunjukkan momen akrab dengan 
ibunda dari Ketua DPR RI Puan Maharani 
itu.Analis politik dan Direktur IndoStrategi 
Research and Consulting, Arif Nurul 
Imam mengungkapkan, wajar jika menteri 
non-partai melakukan pendekatan 
dengan Megawati. Dia menduga menteri 
yang dikabarkan akan kena reshuffle 
tengah mencari dukungan agar tidak 
kena ganti.“Tidak mengherankan jika 
para menteri terancam akan direshuffle 
merapat ke Megawati demi mendapatkan 
back up politik dan memperkuat lobi 
politik ke Jokowi agar tidak kena 
reshuffle,” katanya kepada merdeka.com, 
Rabu (15/6).Dia mengungkapkan, posisi 
Megawati sangat strategis dalam 
pemerintahan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi). Mengingat mantan Gubernur 
DKI Jakarta itu adalah kader dan petugas 
partai yang dipimpin Presiden Indonesia 
Kelima itu.“Kita tentu tahu karena 
presiden merupakan kader PDIP. Bahkan, 
Ibu Megawati menyebut, Presiden Jokowi 
adalah petugas partai,” ujarnya.

Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri menjadi magnet politik 
setiap kali kabar ada reshuffle kabinet. 
Dia didatangi menteri yang dikabarkan 
bakal diganti dalam reshuffle, terutama 
bagi mereka yang bukan kader partai.
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dilakukan Presiden Jokowi. Salah satu 
nama yang dikabarkan akan diganti 
adalah Nadiem.Kemudian Nadiem 
menemui Megawati pada 20 April 
2021. Pertemuan itu diketahui setelah 
dia mengunggah kebersamaannya 
dengan putri Presiden Soekarno itu di 
akun Instagram resmi Nadiem.
Tidak ada penjelasan lebih lanjut 
terkait pertemuan itu. Nadiem hanya 
menjelaskan banyak belajar dari 
pengalaman Megawati.
"Ngobrol dua jam sama Bu Mega, 
diskusi strategi mempercepat Merdeka 
Belajar dan Profil Pelajar Pancasila," 
tulis Nadiem.Isu reshuffle kembali 
mencuat di pertengahan 2022. Salah 
satu yang dikabarkan akan terkena 
dampak adalah Menteri Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. 
Tidak lama kemudian, mantan Bos 
Inter Milan itu juga melakukan 
pertemuan dengan Megawati.Kala itu 
Megawati tengah berkunjung ke 
Gedung Sarinah di Jakarta Pusat, 
Senin (13/6). Dia didampingi langsung 
oleh Erick Thohir.Megawati dan Erick 
berkeliling Sarinah bersama. Mereka 
mulai sejak Pukul 02.00 WIB. 
Megawati dan Erick langsung 
meluncur ke lantai 4. Di sana ada 
musium Bung Karno.Megawati 
berpesan kepada Erick agar 
pemerintah terus memberikan pesan 
sejarah dalam pembangunan Mal 
Sarinah. Pesan itu disampaikan saat 
melihat pameran seni termasuk relief 
aset sejarah ukiran yang sempat 
hilang selama orde baru."Ya saya rasa 
kebanyakan soal Sarinah. Beliau 
berpesan kalau bisa nanti fakta 
sejarah bisa terus digulirkan di 
Sarinah," kata Erick kepada wartawan, 
Senin (13/6).Erick berjanji pihaknya 
akan menindaklanjuti rencana 
pembangunan bioskop kecil yang 
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Zulkifli mengatakan, sebulan lalu dia 
berdiskusi dengan para pelaku usaha 
minyak sawit dan menyampaikan 
bahwa prioritas Presiden Joko Widodo 
adalah harga minyak goreng curah 
Rp14.000 per liter dengan pasokan 
yang dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat.

Presiden melantik Zulkifli Hasan 
menjadi Mendag menggantikan 
Muhammad Lutfi yang menjabat sejak 
23 Desember 2020.

"Sebulan lalu saya diskusi dengan 
teman-teman pelaku usaha minyak 
sawit. Ada skala prioritas. Prioritas 
Presiden itu Rp14.000 minyak curah, 
sampai di tempat barangnya ada. Nah 
itu yang tidak tuntas," tukas Zulkifli.

"Ada beberapa cara dan formula yang 
bisa mengatasi itu. Kita tunggulah satu 
dua hari," kata Zulkifli kepada media 
usai Serah Terima Jabatan Menteri 
Perdagangan di Kantor Kementerian 
Perdagangan, Jakarta, Rabu (15/6).

Menteri Perdagangan yang baru Zulkifli 
Hasan menjanjikan formula untuk 
mengatasi persoalan harga dan 
pasokan minyak goreng curah dalam 
beberapa hari mendatang.

Pernah Menjabat Menteri Kehutanan
Zulkifli pernah menjabat sebagai Menteri 
Kehutanan menggantikan Malem 
Sambat Kaban pada 22 Oktober 2009 
hingga 1 Oktober 2014.
Pada masa jabatannya sebagai Menhut 
RI, ia dua kali menerima gelar Doktor 
Kehormatan (Honoris Causa), yaitu yang 
pertama untuk bidang Administrasi 
Publik dari Sejong University, Seoul, 
Korea Selatan.
Kedua, untuk bidang Manajemen 
Sumber Daya Manusia (SDM) dari 
Universitas Negeri Semarang.
Selama 2004–2009, dia berkiprah di 
lembaga legislatif sebagai anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia dan selama 2005-2010, dia 
memegang jabatan internal partai 
sebagai Sekretaris Jenderal Partai 
Amanat Nasional (PAN), hingga pada 
saat dilantik sebagai Mendag, dia 
menduduki jabatan Ketua Umum partai 
berlogo matahari putih itu.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan merupakan 
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) periode 2019-2024, yang 
juga pernah menjabat sebagai Ketua 
MPR RI pada 2014-2019.

Janji Zulkifli Setelah Jadi Menteri

Perhentian di Arab Saudi – dan 
khususnya pertemuan dengan MBS – 
mewakili perubahan wajah bagi Biden, 
yang sebagai kandidat mengatakan 
pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, 
yang kemudian secara langsung 
dihubungkan oleh intelijen AS dengan 
putra mahkota, menjadikan kerajaan itu 
“pariah ”.
Khashoggi dibunuh dan dimutilasi oleh 
sekelompok agen Saudi di dalam 
konsulat negara itu di Istanbul pada 2 
Oktober 2018. Pejabat Saudi awalnya 
mengklaim Khashoggi telah 
meninggalkan gedung, tetapi di tengah 
tekanan publik, 
kemudian mengakui bahwa dia terbunuh 
di sana.

Pemerinta
han Biden 
pada hari 
Selasa 
mengumu
mkan 
bahwa 
perjalanan 
tersebut, 
yang 
sebelumnya telah dilaporkan oleh media 
AS, akan berlangsung antara 13 dan 16 
Juli. Biden juga akan mengunjungi Israel 
dan Tepi Barat yang diduduki. Demikian 
seperti dikutip dari laman Al Jazeera, 
Rabu (15/6/2022). 

 Gedung Putih telah mengkonfirmasi 
rincian perjalanan pertama Presiden AS 
Joe Biden ke Timur Tengah, termasuk 
pemberhentian kontroversial di Arab 
Saudi dan 
pertemuan 
yang 
diharapkan 
dengan 
Putra 
Mahkota 
Saudi 
Mohamme
d bin 
Salman 
(MBS).

Biden Akan Temui Pangeran MBS

Pada 2019, penyelidikan PBB 
menyimpulkan bahwa pembunuhan 
Khashoggi adalah "eksekusi di luar 
hukum yang direncanakan".

Namun 
Riyadh 
bersikeras 
bahwa 
pembunuhan 
itu dilakukan 
oleh agen 
jahat tanpa 
persetujuan 
pejabat tinggi, 
termasuk 
putra 
mahkota. 
MBS dengan 
keras 
membantah 
memerintahka
n atau 
memiliki 
pengetahuan 
sebelumnya 
tentang 

pembunuhan itu. Kerajaan juga 
menangkap dan mengadili beberapa 
warga atas insiden tersebut.
Kerja Sama dengan AS

Dalam sebuah pernyataan, sekretaris 
pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre 
mengatakan bahwa saat berada di 
Jeddah, Biden akan menghadiri 
pertemuan Dewan Kerjasama Teluk 
(GCC) plus Mesir, Irak, dan Yordania.

karena pemerintahannya berjuang 
untuk menjinakkan biaya bahan bakar 
yang melonjak – didorong oleh invasi 
Rusia ke Ukraina – dan inflasi di dalam 
negeri yang diproyeksikan akan 
merugikan Partai Demokratnya. dalam 
pemilihan kongres paruh waktu 
mendatang.

Dengan kepemimpinan Saudi, 
presiden AS akan “membahas 

Selama kunjungannya pada bulan Juli, 
Biden secara luas diharapkan untuk 
mencoba mengamankan peningkatan 
produksi minyak Saudi, 
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usai Serah Terima Jabatan Menteri 
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persetujuan 
pejabat tinggi, 
termasuk 
putra 
mahkota. 
MBS dengan 
keras 
membantah 
memerintahka
n atau 
memiliki 
pengetahuan 
sebelumnya 
tentang 

pembunuhan itu. Kerajaan juga 
menangkap dan mengadili beberapa 
warga atas insiden tersebut.
Kerja Sama dengan AS

Dalam sebuah pernyataan, sekretaris 
pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre 
mengatakan bahwa saat berada di 
Jeddah, Biden akan menghadiri 
pertemuan Dewan Kerjasama Teluk 
(GCC) plus Mesir, Irak, dan Yordania.

karena pemerintahannya berjuang 
untuk menjinakkan biaya bahan bakar 
yang melonjak – didorong oleh invasi 
Rusia ke Ukraina – dan inflasi di dalam 
negeri yang diproyeksikan akan 
merugikan Partai Demokratnya. dalam 
pemilihan kongres paruh waktu 
mendatang.

Dengan kepemimpinan Saudi, 
presiden AS akan “membahas 

Selama kunjungannya pada bulan Juli, 
Biden secara luas diharapkan untuk 
mencoba mengamankan peningkatan 
produksi minyak Saudi, 
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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

Text: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)

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

berbagai masalah bilateral, regional, 
dan global”, kata Jean-Pierre, termasuk 
untuk melanjutkan gencatan senjata 
yang dimediasi PBB dalam 
pertempuran di Yaman, di mana Riyadh 
telah memimpin koalisi memerangi 
pemberontak Houthi sejak 2015.
Perluasan Kerja Sama
Biden “juga akan membahas cara untuk 
memperluas kerja sama ekonomi dan 
keamanan regional, 
termasuk inisiatif infrastruktur dan iklim 
yang baru dan menjanjikan, serta 
mencegah ancaman dari Iran, 
memajukan hak asasi manusia, dan 
memastikan energi global dan 
ketahanan pangan,” katanya.
Jean-Pierre kemudian mengkonfirmasi 
komentar dari seorang pejabat senior 
AS yang mengatakan kepada wartawan 
bahwa Biden akan bertemu MBS 
selama kunjungan tersebut.

Gedung Putih sebelumnya telah 
mengindikasikan setelah intelijen AS 
secara langsung mengaitkan MBS 
dengan pembunuhan Khashoggi bahwa 
Biden tidak akan berurusan dengan 
MBS secara langsung, 

"Ya, kita bisa mengharapkan presiden 
untuk melihat putra mahkota," katanya.
Bahas Soal Hak Asasi Manusia

seperti yang telah dilakukan 
pendahulunya Donald Trump. 
Sebaliknya, Gedung Putih mengatakan 
tahun lalu bahwa presiden AS hanya 
akan terlibat langsung dengan 
rekannya, Raja Salman.

“Kebijakan AS menuntut kalibrasi ulang 
hubungan” setelah pembunuhan 
Khashoggi, “bukan perpecahan,” kata 
pejabat itu.

Pejabat AS, yang telah berbicara kepada 
wartawan dengan syarat anonim sebelum 
pengumuman, menolak bahwa Biden 
mundur dari prinsipnya dalam perjalanan 
mendatang.

“Arab Saudi telah menjadi mitra strategis 
Amerika Serikat selama delapan dekade,” 
kata pejabat itu. “Dan kami berbagi 
sejumlah kepentingan dengan Arab Saudi, 
mulai dari menahan Iran, hingga 
kontraterorisme, hingga membantu 
melindungi wilayahnya di mana, yang 
terpenting, 70.000 orang Amerika tinggal 
dan bekerja.”Ketika ditanya selama 
wawancara di MSNBC pada hari Selasa 
apakah Biden akan membahas 
pembunuhan Khashoggi dengan MBS, 
pejabat Dewan Keamanan Nasional John 
Kirby menolak untuk membahas secara 
spesifik, tetapi mengatakan “hak asasi 
manusia selalu menjadi agenda ketika 
kami bertemu dengan rekan-rekan di 
seluruh dunia."

Pejabat itu menambahkan bahwa “tidak 
ada keraguan” bahwa hak asasi manusia 
akan menjadi bagian dari diskusi Biden 
selama perjalanannya, tetapi sumber itu 
menekankan pentingnya aliansi dengan 
Riyadh.

Dicari top presser diutamakan
yg berpengalaman. Untuk
Broad Street Cleaners.
Call/text Cook : 267 - 328 - 8536

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

Tersedia 1 kamar ( mulai Juli )
Letak strategis belakang health center
dekat Morris Station, toko Pendawa.
dilalui bis no : 29
SMS : 215 - 594 - 1339

Room for rent .
Location : 7st and Oregon, 
17 st and Mc Kean st.
Phone : 267 - 968 - 9188
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