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

bersambung ke hal 3

Rabu
06/22/2022 Edisi 1638

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Bank Indonesia mencatat posisi utang 
luar negeri atau ULN Indonesia pada 
akhir April 2022 US$ 409,5 miliar. Nilai 
itu turun dibandingkan dengan posisi 
ULN pada bulan sebelumnya yang 
senilai US$ 412,1 miliar. 
"Perkembangan tersebut terutama 
disebabkan oleh penurunan posisi ULN 
sektor publik (pemerintah dan bank 
sentral)," Kepala Departemen 
Komunikasi BI Erwin Haryono dalam 
keterangan tertulis Rabu, 15 Juni 2022. 
Secara tahunan, posisi ULN April 2022 
terkontraksi 2,2% (yoy), lebih dalam 
dibandingkan dengan kontraksi bulan 
sebelumnya sebesar 1,0% (yoy). Posisi 
ULN Pemerintah pada April 2022 
tercatat sebesar 190,5 miliar dolar AS, 

turun dibandingkan dengan posisi ULN 
pada bulan sebelumnya sebesar 196,2 
miliar dolar AS. Secara tahunan, 
pertumbuhan ULN Pemerintah 
mengalami kontraksi sebesar 7,3% (yoy), 
lebih dalam dibandingkan dengan 
kontraksi bulan sebelumnya yang 
sebesar 3,4% (yoy). Penurunan ULN 
Pemerintah terjadi akibat beberapa seri 
Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh 
tempo di bulan April 2022 dan adanya 
pergeseran penempatan dana oleh 
investor nonresiden sejalan dengan 
masih tingginya ketidakpastian di pasar 
keuangan global. Komponen pinjaman 
juga mengalami penurunan secara neto, 
seiring pelunasan pinjaman yang lebih 
tinggi dibanding penarikan pinjaman 
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dalam mendukung pembiayaan 
program dan proyek prioritas. 
Penarikan ULN yang dilakukan di bulan 
April 2022 tetap diarahkan pada 
pembiayaan sektor produktif dan 
diupayakan 
terus 
mendorong 
akselerasi 
program 
Pemulihan 
Ekonomi 
Nasional 
(PEN). 
Dukungan 
ULN 
Pemerintah 
dalam 
memenuhi 
pembiayaan 
sektor 
produktif dan 
kebutuhan 
belanja 
prioritas 
antara lain 
mencakup sektor jasa kesehatan dan 
kegiatan sosial (24,6% dari total ULN 
Pemerintah), sektor jasa pendidikan 
(16,5%), sektor administrasi 
pemerintah, pertahanan, dan jaminan 
sosial wajib (15,1%), sektor konstruksi 
(14,2%), dan sektor jasa keuangan dan 
asuransi (11,7%). Pemerintah tetap 
berkomitmen menjaga kredibilitas 
dengan memenuhi kewajiban 
pembayaran pokok dan bunga utang 
secara tepat waktu, serta mengelola 
ULN secara hati-hati, kredibel, dan 
akuntabel. Posisi ULN Pemerintah 
relatif aman dan terkendali jika dilihat 
dari sisi refinancing risk jangka pendek, 
mengingat hampir seluruhnya 
merupakan ULN dalam jangka panjang 
dengan pangsa mencapai 99,96% dari 
total ULN Pemerintah. Sementara 
utang swasta justru mengalami 
kenaikan. Posisi ULN swasta pada 
April 2022 tercatat sebesar 210,2 miliar 
dolar AS, tumbuh rendah sebesar 
0,03% (yoy), setelah mengalami 
kontraksi 1,6% (yoy) pada bulan 
sebelumnya. Perkembangan tersebut 
disebabkan oleh ULN perusahaan 

bukan lembaga keuangan (nonfinancial 
corporations) yang tumbuh sebesar 0,5% 
(yoy), meningkat dibandingkan dengan 
bulan sebelumnya yang mencatat 
kontraksi sebesar 0,7% (yoy), terutama 

seiring 
dengan 
penerbitan 
global 
bond 
korporasi 
di sektor 
pertamban
gan dan 
penggalia
n. Selain 
itu, ULN 
lembaga 
keuangan 
(financial 
corporatio
ns) 
mengalam
i kontraksi 
sebesar 
1,9% 

(yoy), lebih rendah dari kontraksi bulan 
sebelumnya sebesar 5,0% (yoy). 
Berdasarkan sektornya, ULN swasta 
terbesar bersumber dari sektor jasa 
keuangan dan asuransi; sektor 
pertambangan dan penggalian; sektor 
pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan 
udara dingin; serta sektor industri 
pengolahan, dengan pangsa mencapai 
77,1% dari total ULN swasta. ULN 
tersebut tetap didominasi oleh ULN 
jangka panjang dengan pangsa mencapai 
75,7% terhadap total ULN swasta. 
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, 
didukung oleh penerapan prinsip kehati-
hatian dalam pengelolaannya. ULN 
Indonesia pada bulan April 2022 tetap 
terkendali, tercermin dari rasio ULN 
Indonesia terhadap Produk Domestik 
Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 
32,5%, menurun dibandingkan dengan 
rasio pada bulan sebelumnya sebesar 
33,8%. Selain itu, struktur ULN Indonesia 
tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN 
Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN 
berjangka panjang, dengan pangsa 
mencapai 87,5% dari total ULN. Dalam 
rangka menjaga agar struktur ULN tetap 

sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah 
terus memperkuat koordinasi dalam 
pemantauan perkembangan ULN, 
didukung oleh penerapan prinsip kehati-
hatian dalam pengelolaannya. Peran 
ULN juga akan terus dioptimalkan dalam 
menopang pembiayaan pembangunan 
dan mendorong pemulihan ekonomi 
nasional, dengan meminimalisasi risiko 
yang dapat memengaruhi stabilitas 
perekonomian. Data lengkap mengenai 
ULN Indonesia terkini dan datanya dapat 
dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar 
Negeri Indonesia (SULNI) edisi Juni 2022 
pada situs web Bank Indonesia. Publikasi 
ini juga dapat diakses melalui situs web 
Kementerian Keuangan. Berita tentang 
penurunan utang ini tidak ramai 
dibicarakan atau heboh karena memang 
para oposisi tidak senang dengan 
kebehasilan pemerintah. Biasanya para 
oposisi senang kalau teriak soal utang. 
Pemerintah pun dianggap sebagai raja 
utang. Bahkan Partai mantan sering 
menyindir tentang ini, memamerkan 
utang terlalu banyak atau meroket dan 
ekonomi yang menurun. Padahal kalau 
dilihat dengan mata jernih ekonomi 
Indosesia meroket jauh lebih baik 
dibandingkan dulu. Tapi para oposisi 
menentang itu semua dengan selalu 
bilang ekonomi Indonesia amburadul 
serta menganggap utang adalah buruk. 
Padahal banyak orang pernah berutang, 
misalnya lewat cicilan motor, mobil, 
handphone atau rumah. Itu adalah utang 
ke bank atau perusahaan swasta. 
Mereka yang suka teriak bikin gaduh pun 
mungkin ada utang juga, meskipun 
mereka bergaya layaknya orang suci 
tanpa utang. Tanpa utang, bagaimana 
pemerintah bisa membangun? Apakah 
tidak perlu ada pembangunan sehingga 
negara ini jadi terbelakang? Membangun 
itu butuh uang, bukan pakai kata kata 
atau simbol simbol agama. Makanya 
mereka suka ribut jika ada berita utang 
luar negeri terus bertambah dan meroket 
hingga mencapai lebih dari 6.000 triliun 
rupiah. Seolah itu adalah alarm 
peringatan tsunami atau kiamat akan 
tiba. Mereka sebut pengelolaan utang di 
negeri ini ugal-ugalan dan asal-asalan. 
Akan tetapi, utang Luar Negeri Indonesia 

ternyata turun di bulan April dan 
mereka pun pura pura buta akan 
penurunan utang ini. Intinya utang 
menurun, yang membuat kelompok 
sebelah tidak akan berkomentar 
banyak. Mereka hanya akan berteriak 
saat utang naik atau makin meroket. 
Karena memang itulah tujuan mereka, 
teriak pada saat ada kabar 
menyenangkan buat mereka. 
Menyenangkan dalam arti bisa dibuat 
jadi catatan buruk untuk pemerintah. 
Utang itu hanya akan jadi bahaya 
kalau digunakan untuk keperluan yang 
sifatnya konsumtif, dibuat untuk foya-
foya. Tapi kalau untuk keperluan 
produktif, maka utang bisa 
diselesaikan dengan bertahap. Tak 
ada yang perlu dikhawatirkan tentang 
utang, asalkan dikelola dengan benar, 
bukan dikelola serampangan seperti 
gubernur seiman yang suka menjadi 
dermawan dengan konsep kelebihan 
bayar. Utang Indonesia juga termasuk 
salah satu yang cukup rendah 
rasionya dibandingkan dengan negara 
lain. Itu pun dibuat heboh dan gaduh. 
Oposisi dan pemilik surga memang 
suka bikin gaduh. Mereka mungkin 
tahu, tapi sengaja bikin ribut demi 
kepentingan politik. kalau mau kita 
bandingkan seharusnya dengan era 
presiden prihatin sebelumnya. Lihat 
saja mana ada pembangunan 
Infrastruktur yang semasif era 
sekarang? Yang ada malah banyak 
proyek mangkrak yang jadi warisan 
hingga saat ini. Banyak kadernya yang 
kena kasus korupsi. Siapa pun tahu di 
era presiden sebelumnya, negara 
seperti berjalan autopilot. Rakyat 
dibuai dengan subsidi-subsidi yang 
sebagian kurang mendidik sehingga 
bikin manja. Tapi pembangunan 
infrastruktur yang penting untuk 
ekonomi malah dinomor duakan. Kalau 
berita penurunan utang luar negeri 
model begini tidak akan ramai dan 
gegap gempita. Kalau mau heboh, 
tunggu berita soal kenaikan utang luar 
negeri. Sampah peradaban dan 
pemilik surga yang agamanya paling 
benar sendiri akan keluar dari 
sarangnya dengan senyum lebar. 
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Internasional 

"Astaga, Shireen!" lanjutnya, seperti 
dikutip dari laman The New York Times, 
Senin (20/6).

Investigasi New York Times juga 
menunjukkan ada 16 tembakan 
dilepaskan dari lokasi konvoi militer 

Beberapa blok dari sana, baku tembak 
antara tentara Israel dan sekelompok 
pria Palestina baru saja berhenti. 
Berharap bisa mewawancarai saksi 
mata, sekelompok jurnalis itu menuju 
jalan di mana tentara Israel melakukan 
konvoi. Di antara mereka ada Shireen 
Abu Aqla, jurnalis senior Al Jazeera.

"Adakah yang terluka?" teriak seorang 
pejalan kaki, Sleem Awad, sebelum 
melihat Shireen tersungkur.

Pejabat Palestina mengatakan Shireen 
sengaja dibunuh tentara Israel pada 11 
Mei di kota Jenin, Tepi Barat yang 
diduduki. Namun menurut pejabat 
Israel, seorang tentara kemungkinan 
tidak sengaja menembak Shireen dan 
juga menduga Shireen bisa jadi dibunuh 
pria Palestina bersenjata. Hasil 
penyelidikan awal Angkatan Darat Israel 
menyimpulkan "tidak mungkin secara 
tegas menentukan sumber tembakan."

Tujuh tembakan meletus lagi.

Tiba-tiba, enam peluru beterbangan di 
atas mereka. Mereka lari untuk 
berlindung. Shireen meringkuk dekat 
sebuah pohon carob.

Investigasi sepanjang satu bulan yang 
dilakukan The New York Times 
menemukan, peluru yang membunuh 
Shireen ditembakkan kira-kira dari 
lokasi konvoi militer Israel, 
kemungkinan besar oleh seorang 
tentara dari unit elit.
Bukti yang dikaji New York Times 
menunjukkan, tidak ada orang Palestina 
bersenjata di dekat lokasi Shireen 
ditembak. Ini bertentangan dengan 
klaim Israel yang menuding 
kemungkinan Shireen ditembak pria 
Palestina bersenjata.

Para jurnalis itu mengira mereka aman.

"Shireen! Shireen" teriaknya, setelah 
mengenali jurnalis ternama itu.

Jurnalis Al Jazeera Tertembak Dari Peluru Israel

Para jurnalis berkumpul, militer Israel 
tiba di jalan sekitar lokasi 
penggerebekan, New Camp Street.

Israel. Ini juga bertentangan dengan 
klaim Israel bahwa tentara 
menembakkan lima peluru ke arah 
para jurnalis. 
New York Times juga tidak 
menemukan bukti bahwa orang yang 
menembak itu mengenali Shireen dan 
menargetkannya secara pribadi. New 
York Times tidak bisa memastikan 
apakah penembak itu melihat Shiren 
dan rekan-rekannya memakai rompi 
anti peluru yang bertuliskan "PRESS" 
yang menandakan mereka jurnalis.
Pada 11 Mei tersebut, Shireen datang 
ke Jenin untuk meliput penggerebekan 
militer Israel di kota itu. Israel 
melakukan penggerebekan setelah 
serangkaian serangan milisi Palestina 
menewaskan 19 orang Israel dan 
warga asing di mana pelaku 
penyerangan berasal dari Jenin.

Pada 11 Mei, sekitar pukul 05.45, 
Shireen dibangunkan panggilan 
telepon dari Ali Samoudi (54), produser 
Al Jazeera, di kamar hotelnya di 
pinggiran kota Jenin. Samoudi 
memintanya segera ke lokasi 
penggerebekan secepat mungkin.
Shireen bertemu tiga rekannya dari Al 
Jazeera di parkiran. Mereka memakai 
rompi anti peluru bertuliskan "PRESS" 
dalam huruf besar dan berkendara 
menuju lokasi penggerebekan.
Samoudi telah berada di lokasi 
bersama dua jurnalis lepas; Mujahed 
Saadi (35) dan Shatha Hanaysha (29).

Para jurnalis yang selamat 
mengungkapkan, penggerebekan 
militer tampaknya mereda dan para 
jurnalis ingin berjalan di New Camp 
Street, melewati konvoi, menuju rumah 
salah satu warga bernama Fatima al-
Hosari.

Detik-detik pembunuhan

Tapi mereka menunggu beberapa 
menit di puncak New Camp Street, 
ingin melihat reaksi para prajurit 

Selanjutnya saksi ketiga, ialah WE atau 
Williater Eilliardi selaku Kepala Bagian 
Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat 
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar 
Negeri Kementerian Perdagangan RI.
Mereka diperiksa terkait dengan lima 
orang tersangka yaitu Tersangka IWW, 
Tersangka MPT, Tersangka SM, 
Tersangka PTS, dan Tersangka LCW 
alias WH yang sebelumnya telah 
ditetapkan Kejagung."Pemeriksaan 
saksi dilakukan untuk memperkuat 
pembuktian dan melengkapi 
pemberkasan dalam Perkara Dugaan 
Tindak Pidana Korupsi dalam 
Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm 
Oil (CPO)," sebutnya.
Periksa Mantan Mendag Lutfi

Ketiganya yaitu, ISS merujuk kepada 
Iqbal Shoftan Shofwan selaku Direktur 
Sarana Distribusi dan Logistik. 
Kemudian I Gusti Ketut Astawa dengan 
inisial IGKS selaku Sekretaris Direktorat 
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 
Kementerian Perdagangan RI.

"Periksa tiga orang saksi yang terkait 
dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana 
Korupsi dalam Pemberian Fasilitas 
Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan 
Turunannya pada bulan Januari 2021-l 
Maret 2022," kata Kapuspenkum 
Kejagung, Ketut Sumedana, Selasa 
(21/6).

Usai ketiga petinggi pada Kemendag, 
Kejagung akan kembali mendalami 
kasus ini dengan memanggil mantan 
Menteri Perdagangan (Mendag) 
Muhammad Lutfi sebagai saksi dalam 
kasus yang sama.Kapuspenkum 
Kejagung RI, Ketut Sumedana pun telah 
membenarkan berkaitan informasi 
tersebut. Dia menyampaikan bahwa 
Ketut akan diperiksa pada Rabu 22 Juni 

Tim Penyidik Jampidsus Kejaksaan 
Agung telah memeriksa tiga petinggi di 
lingkungan Direktorat Kementerian 
Perdagangan (Kemendag) berkaitan 
perkara dugaan tindak pidana korupsi 
dalam pemberian fasilitas ekspor Crude 
Palm Oil (CPO).

2022."Iya benar (Periksa Mendag Lutfi), 
besok. Ya sebagai saksi," kata Ketut saat 
dikonfirmasi, Selasa (21/6).

"Iya, yang sudah ada 5 tersangkanya itu," 
ujar Ketut.Sebelumnya, Kejagung 
menetapkan lima orang tersangka, salah 
satunya adalah anak buah Lutfi, Indrasari 
Wisnu Wardhana saat itu sebagai Direktur 
Jenderal Perdagangan Luar Negeri 
Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu 
Kemendag).Kemudian empat tersangka 
lain yakni Master Parulian Tumanggor 
selaku komisaris PT Wilmar Nabati 
Indonesia, Senior Manager Corporate 
Affairs PT Pelita Agung 
Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley 
MA.Kemudian Picare Tagore Sitanggang 
selaku General Manager di Bagian 
General Affair PT Musim Mas dan pendiri 
dan penasehat kebijakan/analisa PT 
Independent Research & Advisory 
Indonesia Lin Che Wei.Dari lima 
tersangka penyidik Jampidsus telah 
menyerahkan berkas perkara dugaan 
tindak pidana korupsi dalam pemberian 
fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan 
Turunannya.Para tersangka dijerat 
dengan primair pasal 2 ayat (1) juncto 
pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dan ditambah 
dengan UU Nomor 20/2001 tentang 
Perubahan atas UU Nomor 31/1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP.Kemudian, subsider pasal 3 juncto 
Pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dan ditambah 
dengan UU Nomor 20/2001 tentang 
Perubahan atas UU Nomor 31/1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP.

Ketut menyampaikan jika Mendag Lutfi 
bakal diperiksa guna mendalami terkait 
kasus korupsi ekspor CPO dimana telah 
ada lima orang tersangka yaitu IWW, 
MPT, SM, PTS dan LCW alias WH yang 
ditetapkan Kejagung.

Kejagung Bakal Panggil Mantan Mendag
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"Astaga, Shireen!" lanjutnya, seperti 
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"Mereka menembak kita," teriak 
Samoudi.
Samoudi lalu berbalik, dan 
punggungnya terkena tembakan.

sebelum mendekati konvoi. Menurut 
para jurnalis, seandainya tentara ingin 
mereka menjaga jarak, berharap 
adanya semacam peringatan, mungkin 
beberapa tembakan dilepaskan ke 
udara.
Pada pukul 06.24, Awad yang 
mengikuti penggerebekan itu mulai 
melakukan siaran langsung di TikTok. 
Dari video Awad diketahui suasananya 
relatif tenang.
Shireen dan rekan-rekannya mulai 
turun ke New Camp Street menuju 
rumah Fatima al-Hosari, di mana 
tembakan mereda.
Pada pukul 06.31, penembakan 
kembali terjadi, enam rentetan 
tembakan terdengar dalam video 
Awad.

Menurut video yang direkam juru 
kamera tim, Majdi Bannoura, Shireen 
berjongkok di sisi lain pohon, 
membelakangi konvoi Israel.
Kemudian tujuh tembakan lagi 
terdengar.

Pada 26 Mei, Otoritas Palestina 
menyampaikan penyelidikannya yang 
mencakup otopsi dan uji forensik 
peluru menemukan tentara Israel 
membunuh Shireen dengan peluru 
yang bisa menembus baju anti peluru. 
Pejabat Palestina menuduh Israel 
membunuh Shireen dengan sengaja, 
mengacu pada fakta dia ditembak di 
kepala dari belakang padahal memakai 

Otoritas Palestina mengatakan, otopsi 
menunjukkan salah satu peluru itu 
menembus ke tengkorak Shireen dari 
belakang, keluar dari dahinya dan 
mengenai bagian dalam helmnya 
sebelum memantul kembali ke 
kepalanya.

"Ali tertembak, Ali tertembak!'" teriak 
Shireen, seperti dituturkan Samoudi. 
Itulah terakhir kali dia mendengar suara 
Shireen.
Jurnalis lepas Saadi melompat ke 
bangunan yang belum rampung. 
Sementara Hanaysha bersembunyi di 
balik pohon carib.

Tujuh jurnalis dan warga yang berada di 
TKP mengatakan tidak ada sekelompok 
pria Palestina bersenjata di sekitar TKP, 
sementara Israel tidak bisa memberikan 
bukti untuk memperkuat klaimnya.

Analisis suara tembakan

New York Times meminta dua ahli yaitu 
Robert C Maher, ahli akustik tembakan 
Montana State University dan Steven 
Beck, mantan konsultan akustik FBI untuk 
menganalisis suara tembakan dari video 
yang direkam Awad dan Bannoura.
Robert C Maher menyimpulkan tembakan 
dilepaskan dari sekurangnya 165,5 meter 
sampai 193 meter dari titik video direkam. 
Sedangkan Beck menyatakan tembakan 
dilepaskan dari jarak 155 meter sampai 
179 meter.
Video CCTV dan video yang direkam 
warga sebelum penembakan 
menunjukkan kendaraan pertama konvoi 
militer Israel terparkir hanya beberapa 
meter di luar jangkauan yang dikalkulasi 
para ahli tersebut, sekitar 182 meter dari 
lokasi Shireen ditembak.
Ada juga warga Palestina bersenjata di 
daerah itu, tetapi tidak ada bukti yang 
ditinjau New York Times yang 
menghubungkan mereka dengan 
penembakan itu.
Hal penting, analisis aural atau 
pendengaran dari tembakan 
menunjukkan 16 peluru ditembakkan dari 
perkiraan lokasi kendaraan Israel.

rompi yang menandakan dia seorang 
jurnalis.

Penyelidikan New York Times 
merekonstruksi saat-saat menjelang 
pembunuhan Shireen, menggunakan 
video yang dikumpulkan dari warga yang 
berada di TKP, jurnalis, kamera 
keamanan atau CCTV, wawancara 
dengan tujuh saksi mata juga pengakuan 
militer Israel, analisis audio dari para ahli 
dan empat lokasi yang dikunjungi 
wartawan New York Times.

Pada saat sekelompok jurnalis itu mulai 
berjalan di New Camp Road beberapa 
menit sebelumnya, sedikitnya 16 peluru 
ditembakkan ke arah mereka. 
Satu peluru mengenai punggung 
Samoudi, satu peluru mengenai Shireen, 
dan tiga peluru mengenai pohon carob 
sekitar 1,8 meter di atas tanah.

Baru sehari pulang dari Indonesia, eks 
Perdana Menteri (PM( Malaysia Mahathir 
Mohamad membuat geger.

© Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra

Mahathir membuat pernyataan 
kontroversi menyebut Kepulauan Riau 
harusnya masuk Wilayah Malaysia.

Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia 
Tun Dr Mahathir Mohamad (kanan) saat 
bertemu dengan Ketua Umum Partai 
NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, 
Gondangdia, Jakarta, Jumat (17/6/2022). 
Mahathir membuat pernyataan 
kontroversi menyebut Kepulauan Riau 
harusnya masuk Wilayah Malaysia.

Mahathir mengatakan Singapura pernah 
dimiliki oleh Johor dan negara bagian 
Johor harus mengeklaim bahwa 
Singapura dan Provinsi Kepulauan Riau 
(Indonesia) harus dikembalikan ke 
Malaysia.
"Namun, tidak ada tuntutan apa pun dari 
Singapura. Sebaliknya, kami 
menunjukkan apresiasi kami kepada 
kepemimpinan negara baru bernama 
Singapura ini," kata Mahathir saat 
berpidato, Minggu (19/6/2022) atau 
sehari setelah pulang dari Jakarta 
menghadiri Rakernas Nasdem.
Tak hanya itu, dilansir dari Strait Times, 
Mahathir juga mengatakan bahwa 
Malaysia menganggap kemenangkan 
mereka atas sengketa pulau Sipadan 
dan Ligitan di lepas Kalimantan melawan 
Indonesia di Mahkamah Internasional 
(ICJ) adalah sesuatu yang berharga.
Tapi, Mahathir tak berhenti di situ.
“Seharusnya kita tidak hanya menuntut 
agar Pedra Branca atau Pulau Batu 
Puteh dikembalikan kepada kita. Kita 
juga harus menuntut Singapura dan 
Kepulauan Riau, karena mereka adalah 
Tanah Melayu,” tambahnya yang 
disambut tepuk tangan meriah dari para 
hadirin.
Mantan PM Malaysia berusia 96 tahun, 
yang dikenal karena sejumlah 
pernyataan kontroversialnya itu berbicara 

Pernyataannya mengundang reaksi di 
Indonesia dan Singapura.

Mahathir Bikin Geger Indonesia Dan Singapura

Reaksi Kemlu RI
Kementerian Luar Negeri Indonesia 
(Kemlu RI) tengah menunggu informasi 
utuh dari Kedutaan Indonesia di Kuala 
Lumpur mengenai pernyataan mantan 
Perdana Menteri (PM) Malaysia, 

Namun pada Mei 2018, setelah 
Mahathir menjadi perdana menteri lagi, 
Malaysia mengumumkan akan 
menghentikan proses tersebut.

di sebuah acara di Selangor yang 
diselenggarakan oleh beberapa 
organisasi non-pemerintah di bawah 
bendera Kongres Survival Melayu 
(Kongres untuk Kelangsungan Hidup 
Melayu).
Dalam pidato pembukaannya yang 
disiarkan langsung di media sosial, 
Mahathir mengatakan bahwa apa yang 
dikenal sebagai Tanah Melayu dulu 
sangat luas, membentang dari Tanah 
Genting Kra di Thailand selatan sampai 
ke Kepulauan Riau, dan Singapura, 
tetapi sekarang terbatas di 
Semenanjung Malaya.
"Saya bertanya-tanya apakah 
Semenanjung Malaya akan menjadi 
milik orang lain di masa depan," 
katanya.
Ia juga mengatakan Malaysia saat ini 
bukan milik bumiputera, karena banyak 
orang Melayu yang tetap miskin dan 
cenderung menjual tanahnya.

ICJ pada tahun 2002 memutuskan 
bahwa Sipadan dan Ligitan milik 
Malaysia dan bukan milik Indonesia.
Pada tahun 2008, ICJ memutuskan 
bahwa Pedra Branca milik Singapura, 
sementara kedaulatan atas Middle 
Rocks di dekatnya diberikan kepada 
Malaysia.

Mendesak pendengarnya untuk belajar 
dari masa lalu, dia berkata: "Jika kami 
menemukan hal yang salah, kami 
harus memperbaiki kesalahan ini 
sehingga tanah kami tetap tanah 
Melayu."

Pada 2017, Malaysia mengajukan 
permohonan kepada ICJ untuk 
merevisi putusan ini.
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rompi yang menandakan dia seorang 
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Pada saat sekelompok jurnalis itu mulai 
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Samoudi, satu peluru mengenai Shireen, 
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Baru sehari pulang dari Indonesia, eks 
Perdana Menteri (PM( Malaysia Mahathir 
Mohamad membuat geger.
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Mahathir membuat pernyataan 
kontroversi menyebut Kepulauan Riau 
harusnya masuk Wilayah Malaysia.

Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia 
Tun Dr Mahathir Mohamad (kanan) saat 
bertemu dengan Ketua Umum Partai 
NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, 
Gondangdia, Jakarta, Jumat (17/6/2022). 
Mahathir membuat pernyataan 
kontroversi menyebut Kepulauan Riau 
harusnya masuk Wilayah Malaysia.

Mahathir mengatakan Singapura pernah 
dimiliki oleh Johor dan negara bagian 
Johor harus mengeklaim bahwa 
Singapura dan Provinsi Kepulauan Riau 
(Indonesia) harus dikembalikan ke 
Malaysia.
"Namun, tidak ada tuntutan apa pun dari 
Singapura. Sebaliknya, kami 
menunjukkan apresiasi kami kepada 
kepemimpinan negara baru bernama 
Singapura ini," kata Mahathir saat 
berpidato, Minggu (19/6/2022) atau 
sehari setelah pulang dari Jakarta 
menghadiri Rakernas Nasdem.
Tak hanya itu, dilansir dari Strait Times, 
Mahathir juga mengatakan bahwa 
Malaysia menganggap kemenangkan 
mereka atas sengketa pulau Sipadan 
dan Ligitan di lepas Kalimantan melawan 
Indonesia di Mahkamah Internasional 
(ICJ) adalah sesuatu yang berharga.
Tapi, Mahathir tak berhenti di situ.
“Seharusnya kita tidak hanya menuntut 
agar Pedra Branca atau Pulau Batu 
Puteh dikembalikan kepada kita. Kita 
juga harus menuntut Singapura dan 
Kepulauan Riau, karena mereka adalah 
Tanah Melayu,” tambahnya yang 
disambut tepuk tangan meriah dari para 
hadirin.
Mantan PM Malaysia berusia 96 tahun, 
yang dikenal karena sejumlah 
pernyataan kontroversialnya itu berbicara 

Pernyataannya mengundang reaksi di 
Indonesia dan Singapura.

Mahathir Bikin Geger Indonesia Dan Singapura

Reaksi Kemlu RI
Kementerian Luar Negeri Indonesia 
(Kemlu RI) tengah menunggu informasi 
utuh dari Kedutaan Indonesia di Kuala 
Lumpur mengenai pernyataan mantan 
Perdana Menteri (PM) Malaysia, 

Namun pada Mei 2018, setelah 
Mahathir menjadi perdana menteri lagi, 
Malaysia mengumumkan akan 
menghentikan proses tersebut.

di sebuah acara di Selangor yang 
diselenggarakan oleh beberapa 
organisasi non-pemerintah di bawah 
bendera Kongres Survival Melayu 
(Kongres untuk Kelangsungan Hidup 
Melayu).
Dalam pidato pembukaannya yang 
disiarkan langsung di media sosial, 
Mahathir mengatakan bahwa apa yang 
dikenal sebagai Tanah Melayu dulu 
sangat luas, membentang dari Tanah 
Genting Kra di Thailand selatan sampai 
ke Kepulauan Riau, dan Singapura, 
tetapi sekarang terbatas di 
Semenanjung Malaya.
"Saya bertanya-tanya apakah 
Semenanjung Malaya akan menjadi 
milik orang lain di masa depan," 
katanya.
Ia juga mengatakan Malaysia saat ini 
bukan milik bumiputera, karena banyak 
orang Melayu yang tetap miskin dan 
cenderung menjual tanahnya.

ICJ pada tahun 2002 memutuskan 
bahwa Sipadan dan Ligitan milik 
Malaysia dan bukan milik Indonesia.
Pada tahun 2008, ICJ memutuskan 
bahwa Pedra Branca milik Singapura, 
sementara kedaulatan atas Middle 
Rocks di dekatnya diberikan kepada 
Malaysia.

Mendesak pendengarnya untuk belajar 
dari masa lalu, dia berkata: "Jika kami 
menemukan hal yang salah, kami 
harus memperbaiki kesalahan ini 
sehingga tanah kami tetap tanah 
Melayu."

Pada 2017, Malaysia mengajukan 
permohonan kepada ICJ untuk 
merevisi putusan ini.
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"Sedang dimintakan keterangan yang 
lebih utuh dari KBRI di Kuala Lumpur," 
kata Faizasyah saat dihubungi 
Tribunnews.com, pada Selasa 
(21/6/2022).

Mahathir Mohamad yang mengklaim 
Kepulauan Riau (Kepri) merupakan 
bagian dari Malaysia.
Dalam pidatonya, Mahathir menyatakan 
bahwa Malaysia seharusnya menuntut 
Singapura dan 
Kepri (yang 
merupakan 
wilayah Indonesia) 
bagian dari tanah 
melayu.
Juru Bicara Kemlu 
RI, Teuku 
Faizasyah 
menyatakan 
pemerintah 
sedang meminta 
keterangan utuh 
dari KBRI Kuala 
Lumpur terkait 
pernyataan tersebut.

Reaksi DPR
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai 
Golkar Dave Laksono menanggapi 
pernyataan  Mahathir itu.

Dave menegaskan bahwa Kepualuan 
Riau adalah bagian dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Pak Mahathir sudah cukup berumur, 
jadi mungkin statement beliau agak 
bernostalgia akan masa lalu," kata Dave 

saat 
dihubungi 
Tribunnews.
com, Selasa 
(21/6/2022).
Dave 
menegaska
n posisi 
kedaulatan 
Indonesia 
sangat 
tegas dan 
jelas bahwa 
Kepualuan 
Riau 

merupakan wilayah Indonesia.

"Hal tersebut sudah kita cetuskan pada 
sumpah pemuda tahun 1928 yang 
lampau. Dan itu adalah tahapan sejarah 
akan terbentuknya NKRI," ujar Dave.

Hal itu pula yang terjadi dalam sejarah 
bangsa yakni Sumpah Pemuda, 
menyatakan satu bangsa, satu bahasa 
dan satu tanah air, Indonesia. 

2. Dibilang Ibu Komunis

"Saya itu sangat heran selalu 
dikonotasikan dengan komunis, saya 
sampai bingung sendiri di zaman susah 
saya lalu saya dibilang itu ibu komunis 
aduh saya itu sampai mikir namanya saja 
PDIP jadi komunisnya itu di 
mana?"sautnya.
Padahal partai yang dipimpinnya itu dari 
parpol kecil menempatkan kata 
'perjuangan' sesuai namanya Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan.
3. Usir Kader Zona Nyaman
Partai PDIP sering disematkan dengan 
julukan partai wong cilik dan sandal jepit, 
hal tersebut dituturkan oleh Megawati.

Ketua umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri membuka acara Rakernas 
yang diselenggarakan di Lenteng Agung, 
Jakarta, Selasa (21/6).

"Kalian siapa yang berbuat manuver, 
manuver keluar! Karena apa, tidak ada di 
dalam PDI Perjuangan itu yang namanya 
main dua kaki, main tiga kaki, melakukan 
maneuver!" tegas Megawati

Lalu, megawati mengingatkan kader 
PDIP bila masih ada yang berbicara 
koalisi sebaiknya keluar dari partai. 
Karena dianggap tidak paham sistem 
ketatanegaraan.

Dalam pidatonya Megawati memberikan 
arahan dan kritikan kepada kader PDIP 
menjelang Pemilu 2024 nanti.

Dalam pidatonya Megawati 
Soekarnoputri mengatakan, kalau politik 
di Indonesia tidak mengenal koalisi 
sambil mengingatkan di hadapan 
presiden Joko Widodo.
"Kita sistemnya adalah presidensial 
bukan sistem parlementer. Akibatnya kan 
saya suka bingung lho bapak Presiden 
(Jokowi) kok bilang Koalisi koalisi koalisi, 
tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama 
yes," ungkap Megawati.

Mantan Presiden Indonesia itu mengaku 
heran yang mengatakan kalau dibilang 
Komunis.

Berikut sederet kritikan pedas Megawati 
dalam Rakernas PDIP:
1. "Tidak ada Koalisi, Kerja sama yes”

Kritik Pedas di Rakernas PDIP
"Kalau kalian lalai, dan sudah 
terpengaruh, saya bilangnya zona 
nyaman, itu kenapa saya selalu 
bertanya apa maksud kalian masuk 
dalam partai ini? Partai yang dulu 
benar-benar kecil, selalu diremehkan, 
partai sandal jepit lah, wong cilik lah. 
Saya bilang selalu saya bangga berada 
di dalam mereka yang wong cilik dan 
sandal jepit itu," ujarnya.
Diketahui bahwa PDI Perjuangan 
sekarang dalam surveinya selalu tinggi, 
makanya Ibu soekarnoputri 
mengatakan untuk orang itu (zona 
nyaman) mundur.
4. Main Dua Kaki dan Manuver di 
Pilpres Dipecat
Dalam pidatonya, Ketua Umum PDIP 
menegaskan kepada kadernya harus 
patuh aturan partai. Ia juga 
menegaskan bahwa memiliki hak 
prerogatrif untuk mengajukan calon 
presiden dan wakil presiden.

Sebelumnya ibu Mega memuji Puan 
Maharani yang telah menjadi ketua 
sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 
Assembly & Related Meetings ke-144 
di Nusa Dua, Bali.

"Ingat lho! Lebih baik keluar deh. Lebih 
baik keluar deh, daripada saya pecati 
lho kamu, saya pecati lho," tegasnya.
"Inilah organisasi dari sebuah partai 
yang namanya Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan, yang mengikuti 
aturan partainya dan solid bersama 
dengan rakyat. Lha kalau hanya mau 
mejeng-mejeng saja, duh enggak deh," 
kata Megawati.
5. Semprot Kader Laki-Laki

Ibu Mega menuturkan, Puan dapat 
menjadi pimpinan IPU bukan karena 
anak dari presiden kelima.

"Lah, kelihatan toh sing lanang tepuk 
tangannya ga wah, sing piye ngono 
loh. Jengkel banget deh," kata 

Setelah pidato tersebut, peserta 
rakernas memberikan tepuk tangan. 
Tapi, Megawati mendengar tepuk 
tangan kurang meriah oleh kader laki-
laki.
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Megawati sambil marah.
6. Hanya Ketum Tentukan Capres PDIP

7. Disebut Partai Sombong
Megawati Soekarnoputri mengaku 
kaget ada pihak yang menyebutnya 

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati 
Soekarnoputri menegaskan, 
kewenangan untuk menentukan calon 
presiden (capres) 
yang diusung 
PDIP hanya 
dipegang dirinya. 
Hal itu 
berdasarkan 
mandat Kongres 
V yang 
menyerahkan 
keputusan 
menentukan 
calon presiden 
kepada ketua 
umum.
"Saya diberi oleh 
kalian sebuah hak yang namanya hak 
prerogatif, hanya ketua umum yang 
menentukan siapa yang akan menjadi 
calon presiden (capres) dari PDI 
Perjuangan," kata Megawati.

"Lah piye kok 
dibilang sombong 
emangnya 
kenapa?" 
imbuhnya.

sombong. Ia mengungkit pernyataan yang 
menyebut 'ada partai sombong'. Megawati 
terheran-heran mendengar pernyataan 
tersebut.
"Ada orang mengatakan ibu Mega 

sombong banget 
ya. Karena ada 
juga yang 
mengatakan 'ada 
sebuah partai 
sombong sekali'," 
katanya .

Megawati 
menegaskan, 
dirinya tidak 

pernah menjelekkan partai manapun. 
Juga tidak ada ketua umum partai yang ia 
sindir.
"Saya ingin menggarisbawahi, itu media 
jangan diurik-urik. Tolong omong bener 
yang bener. Saya tidak pernah loh tidak 
pernah menjelekkan partai manapun, tidak 
pernah ketua partai apapun," ujarnya.

 Usai menggelar Rapat Pimpinan 
Nasional (Rapimnas), Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) akan langsung 
bermanuver membentuk koalisi dengan 
partai politik lain. Dan rencananya, PKS 
akan mendatangi Ketua Umum Partai 
NasDem Surya Paloh, Rabu 22 Juni 
2022.

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad 
Syaikhu mengatakan, partainya akan 
langsung bergerak untuk menjajaki 
koalisi dengan partai politik lain. Hal itu, 
guna memenuhi persyaratan ambang 
batas pencalonan presiden atau 
presidential threshold 20 persen.

"InsyaAllah (ke NasDem). Nanti lihat 
agendanya barangkali ada perubahan," 
kata Ahmad Syaikhu, saat diwawancarai, 
di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa 
(21/6/2022).
Pendekatan ke Demokrat
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah 
gencar membentuk poros baru untuk ikut 

Lebih lanjut, Willy mengatakan, 
partainya selalu membuka pintu seluas-
luasnya bagi siapa pun yang akan 
berkunjung ke Partai NasDem.
Namun, perihal arah koalisi, ia 
menegaskan masih dalam tahap 
penjajakan dengan partai politik lainnya. 
Sehingga, dirinya belum bisa 
memastikan kapan akan 
mendeklarasikan arah koalisi Partai 
NasDem."Kita terbuka untuk semua 
yang mau datang berkunjung. Untuk 
koalisi, alon-alon asal kelakon," 
ucapnya.

Kunjungan tersebut, dibenarkan oleh 
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya. 
Ia mengatakan Ketua Umum Partai 
NasDem Surya Paloh akan langsung 
menyambut Presiden PKS di NasDem 
Tower.PKS akan diterima Pak Surya 
langsung," kata Willy, kepada wartawan, 
di Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Dan besok, dirinya bersama jajaran di 
PKS akan berkunjung ke Partai NasDem 
dan bertemu dengan Surya Paloh untuk 
membahas terkait arah koalisi 2024.

PKS Akan Bertemu Surya Paloh

Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe 
Bakar Al Habsyi, mengatakan, 
beberapa partai politik yang masuk 
dalam radar PKS antara lain Partai 
Nasdem dan Partai Demokrat.
"Kita juga pada waktu yang sama 
sudah pendekatan dengan Nasdem 
dan Demokrat," kata Aboe Bakar di 
Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2022).

mengusung calon presiden dan calon 
wakil presiden yang akan bertarung 
di pemilu 2024.

Aboe menerangkan, PKS 
menginginkan ada tiga poros dalam 
pemilu 2024. Sejauh ini, pengamatan 
PKS sudah muncul dua poros yakni 
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan 
Koalisi Semut Merah.
"PKS yang akan mengantarkan poros 
ketiga karena kita tidak mau hanya 
dua poros. Perkembangan lain kita 
lihat, kita ajak PKB jalan maka 
muncul nama Koalisi Semut Merah 
nama tidak terlalu penting amat, nanti 
keliatan kelompoknya," ujar dia.
Aboe menegaskan, PKS membuka 
ruang selebar-lebar berkoalisi 
dengan partai politik manapun 
termasuk Partai Nasdem dan Partai 
Demokrat."Saat kita buka pintu dia 
lari juga tidak ada apa-apa, karena 
koalisi ini masih dinamis dan cair. 
Sebelum janur kuning terpasang di 
depan rumah ya bisa saja, jadi kalau 
sudah terpasang baru sudah (tetap)," 
ujar dia.Menurutnya, semuanya 
partai politik saat ini masih menjajaki, 
antar pimpinan parpol saling 
sambang-menyambangi. Pun 
demikian dengan PKS yang tak mau 
terburu-buru menentukkan arah 
koalisi. Apalagi, kata dia Pemilu 2024 
masih lama 600 hari lagi.“Yang 
namanya berjodoh dan bercinta tidak 
bisa cepat-cepat, ora kesusu kata 
Jokowi dan ini sudah kita lakukan. 
Kita akan mendekati mana yang 
paling dekat. Tapi kita tidak mau deal 
politik di last minute, kita ingin deal 
politik kelihatan dari awal," ujar dia.
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Tensi hubungan industri migas Amerika 
Serikat (AS) dengan Presiden Joe 
Biden memanas. Kedua belah pihak 
tengah berselisih terkait siapa yang 
harus disalahkan atas tingginya harga 
energi yang mendorong inflasi 
mencapai rekor tertinggi dalam 40 
tahun.

"Pemerintahan Anda sebagian besar 
berusaha untuk mengkritik, dan 
terkadang menjelekkan industri kami," 
kata Wirth dalam sebuah surat kepada 
Biden yang dikutip Reuters, Rabu 
(22/6/2022).

Gedung Putih telah meminta para CEO 
dari tujuh kilang dan perusahaan 
minyak, termasuk Chevron, pada 
pertemuan minggu ini untuk membahas 
cara-cara meningkatkan kapasitas 
produksi dan menurunkan harga energi.

CEO Chevron Michael Wirth 
membantah kritik pejabat Gedung Putih 
terhadap industri minyak atas tingginya 
biaya energi. Menurutnya, penurunan 
harga bahan bakar membutuhkan 
perubahan pendekatan oleh 
pemerintah.

"Tindakan ini tidak bermanfaat untuk 
memenuhi tantangan yang kita hadapi," 
imbuhnya.Wirth mengatakan industri 
minyak membutuhkan kejelasan dan 
konsistensi mengenai masalah 

Biden : CEO Migas AS “Cengeng”

"Kami membutuhkan dialog yang jujur," 
kata Wirth. "Salah satu yang mengakui 
industri kami adalah sektor vital ekonomi 
AS dan sangat penting untuk keamanan 
nasional kami."
Sementara itu, beberapa jam kemudian, 
Biden mengatakan kepada wartawan di 
Washington bahwa para CEO itu terlalu 
sensitif.

Seperti diketahui, kilang minyak AS 
berjuang untuk memenuhi permintaan 
global untuk solar dan bensin. 
Kurangnya pasokan tersebut telah 
melambungkan harga yang turut 
berdampak pada negara-negara lain.

"Saya tidak tahu perasaan mereka akan 
terluka semudah itu," kata Biden ketika 
ditanya tentang surat Wirth.
Pada 10 Juni, Biden mengecam 
perusahaan minyak karena membuat 
rekor keuntungan dan mendesak mereka 
untuk meningkatkan produksi minyak 
dan kapasitas penyulingan untuk 
mengurangi harga bensin. Dia juga 
menuduh Exxon Mobil Corp 
menghasilkan "lebih banyak uang 
daripada Tuhan".

kebijakan mulai dari sewa dan izin di 
tanah federal, hingga kemampuan untuk 
mengizinkan dan membangun 
infrastruktur dan peraturan penting yang 
mempertimbangkan biaya dan manfaat.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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Info SIP Sidang perkara suap dengan terdakwa 
Itong Isnaeni Hidayat, hakim nonaktif 
Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, 
digelar perdana di Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, 
Selasa (21/6). Dia dijerat dengan pasal 
berlapis.Itong tidak sendirian dalam 
perkara ini. 
Panitera 
Pengganti 
nonaktif PN 
Surabaya M 
Hamdan juga 
didakwa 
sebagai 
penerima suap. 
Sementara 
pengacara 
Hendro 
Kasiono 
merupakan 
terdakwa pemberi suap. Namun sidang 
mereka dilakukan terpisah.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Wawan Yunarwanto saat membacakan 
dakwaan mengatakan, dalam perkara 
ini, ketiga terdakwa dianggap telah 
melakukan tindak pidana korupsi secara 
bersama-sama.
Uang Diserahkan Bertahap

"Bahwa terdakwa mengetahui atau 
setidak-tidaknya patut menduga 
penerimaan uang sebesar Rp400 juta 
dari RM Hendro Kasiono terkait dengan 
jabatan terdakwa selaku hakim pada 
Pengadilan Negeri Surabaya," ujarnya, 
Selasa (21/6).

Ketiganya terlibat dalam perkara suap 
terkait dengan pembubaran PT Soyu 
Giri Primedika (PT SGP). Total uang 
yang diterima terdakwa Itong dalam 
perkara ini menurut dakwaan jaksa 
adalah sebesar Rp400 juta.

Ia menyebut, dalam perkara ini 
terdakwa Itong telah menerima uang 
dalam jumlah bertahap. Tahap pertama 
diberikan sebesar Rp260 juta dan tahap 
berikutnya menjelang putusan diberikan 
uang sebesar Rp140 juta.

Hakim Itong Dijerat Pasal Berlapis

Ajukan Eksepsi

Hakim Itong dan Panitera Pengganti M 
Hamdan pun dijerat dengan pasal 
berlapis. Dakwaan kesatu, keduanya 
didakwa melakukan perbuatan yang 
diatur dan diancam dengan Pasal 12 
huruf c UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 
1 KUHP. Kedua: Pasal 11 UU Tipikor Jo 

Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP. 
Sementara 
terdakwa Hendro 
Kasiono sebagai 
pemberi suap 
didakwa dengan 
dakwaan kesatu 
melakukan 
perbuatan yang 
diatur dan 
diancam dengan 
Pasal 6 ayat (1) 

huruf a UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 
1 KUHP. Dakwaan kedua, dia diduga 
melanggar Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 
55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Selain mengajukan eksepsi, hakim Itong 
ternyata juga menyatakan keberatannya 
atas model persidangan yang dilakukan 
secara daring atau online. Ia menyebut, 
selain alasan suasana Rutan Medaeng 
yang tidak kondusif untuk sidang online, 
alasan teknis juga membuatnya tidak bisa 
menangkap suara dengan jelas 
persidangan.

Menanggapi dakwaan jaksa, terdakwa 
langsung mengelak. Ia menyatakan akan 
mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU.

Ketua Majelis Hakim Tongani pun 
menanggapi permintaan hakim Itong. Ia 
menyebut akan mempelajari permohonan 
yang diajukan oleh kuasa hukumnya.

"Saya mohon offline, suasana di 
medaeng tidak mendukung secara onlin," 
tandasnya.

"Semuanya tidak benar, saya akan 
ajukan eksepsi dan mohon waktu untuk 
itu," tegasnya.

“Kami akan pelajari permohonan untuk 
sidang offline. Sidang ditunda Selasa 28 
Juni mendatang," tegasnya.

Tiga bagian utama dari telinga yaitu 
telinga luar, telinga tengah, dan telinga 
dalam. Pendengaran dimulai ketika 
gelombang suara melewati telinga luar 
ke gendang telinga, yang merupakan 
bagian tipis dari kulit antara telinga luar 
dan tengah. Ketika gelombang suara 
mencapai gendang telinga, gendang 
telinga akan bergetar.

Otak menafsirkan sinyal listrik ini sebagai 
suara. Getaran suara yang berbeda 

Ketika gelombang suara mencapai 
telinga bagian dalam, mereka melakukan 
perjalanan melalui cairan koklea. Koklea 
adalah struktur berbentuk siput di telinga 
bagian dalam. Di koklea, ada sel-sel 
saraf dengan ribuan rambut mini yang 
melekat padanya. Rambut-rambut ini 
membantu mengubah getaran 
gelombang suara menjadi sinyal listrik 
yang kemudian berjalan ke otak.

Tiga tulang telinga tengah disebut 
ossicles, yaitu rantai kecil dari tiga 
tulang; malleus, incus dan stapes. 
Gendang telinga dan ossicles bekerja 
sama untuk meningkatkan getaran saat 
gelombang suara bergerak maju ke 
telinga bagian dalam.

Gangguan pendengaran, atau hearing 
loss, adalah ketika Anda tidak dapat 
mendengar sebagian atau seluruh suara 
di salah satu atau kedua telinga. Hearing 
loss biasanya terjadi secara bertahap 
dari waktu ke waktu.
The National Institute on Deafness and 
Other Communication Disorders 
(NIDCD) melaporkan bahwa sekitar 25 
persen dari mereka yang berusia antara 
65 dan 74 tahun dapat mengalami 
kondisi ini. Hearing loss juga biasa 
disebut pendengaran berkurang, 
ketulian, kehilangan pendengaran, dan 
gangguan pendengaran konduktif

 Penyebab Hearing Loss

Gangguan pendengaran konduktif 
terjadi ketika suara tidak dapat 
melakukan perjalanan dari telinga luar 
ke gendang telinga dan tulang-tulang 
telinga tengah. Ketika jenis hearing loss 
ini terjadi, Anda mungkin merasa sulit 
untuk mendengar suara yang lembut 
atau teredam. Gangguan pendengaran 
konduktif tidak selalu permanen. 
Intervensi medis dapat mengobatinya. 
Perawatan mungkin bisa dengan 
antibiotik atau intervensi bedah, seperti 
implan koklea.

menciptakan reaksi yang berbeda pada 
rambut-rambut kecil ini, menandakan 
suara yang berbeda ke otak. Berikut ini, 
akan kami jelaskan apa penyebab dan 
gejala dari hearing loss beserta cara 
mencegahnya.

alergi
telinga perenang
penumpukan kotoran di telinga
Benda asing yang tersangkut di telinga, 
tumor jinak, atau jaringan parut pada 
saluran telinga karena infeksi berulang 
juga bisa menjadi penyebab potensial 

Penyebab Hearing Loss
American Speech-Language-Hearing 
Association (ASHA) melaporkan bahwa 
ada tiga tipe dasar hearing loss, 
masing-masing disebabkan oleh faktor 
dasar yang berbeda. Dilansir dari 
Healthline, ada tiga penyebab paling 
umum dari hearing loss adalah 
gangguan pendengaran konduktif, 
gangguan pendengaran sensorineural 
(SNHL), dan gangguan pendengaran 
campuran.
Gangguan Pendengaran Konduktif

Gangguan pendengaran konduktif 
dapat disebabkan oleh:
infeksi telinga
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Info SIP Sidang perkara suap dengan terdakwa 
Itong Isnaeni Hidayat, hakim nonaktif 
Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, 
digelar perdana di Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, 
Selasa (21/6). Dia dijerat dengan pasal 
berlapis.Itong tidak sendirian dalam 
perkara ini. 
Panitera 
Pengganti 
nonaktif PN 
Surabaya M 
Hamdan juga 
didakwa 
sebagai 
penerima suap. 
Sementara 
pengacara 
Hendro 
Kasiono 
merupakan 
terdakwa pemberi suap. Namun sidang 
mereka dilakukan terpisah.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Wawan Yunarwanto saat membacakan 
dakwaan mengatakan, dalam perkara 
ini, ketiga terdakwa dianggap telah 
melakukan tindak pidana korupsi secara 
bersama-sama.
Uang Diserahkan Bertahap

"Bahwa terdakwa mengetahui atau 
setidak-tidaknya patut menduga 
penerimaan uang sebesar Rp400 juta 
dari RM Hendro Kasiono terkait dengan 
jabatan terdakwa selaku hakim pada 
Pengadilan Negeri Surabaya," ujarnya, 
Selasa (21/6).

Ketiganya terlibat dalam perkara suap 
terkait dengan pembubaran PT Soyu 
Giri Primedika (PT SGP). Total uang 
yang diterima terdakwa Itong dalam 
perkara ini menurut dakwaan jaksa 
adalah sebesar Rp400 juta.

Ia menyebut, dalam perkara ini 
terdakwa Itong telah menerima uang 
dalam jumlah bertahap. Tahap pertama 
diberikan sebesar Rp260 juta dan tahap 
berikutnya menjelang putusan diberikan 
uang sebesar Rp140 juta.

Hakim Itong Dijerat Pasal Berlapis

Ajukan Eksepsi

Hakim Itong dan Panitera Pengganti M 
Hamdan pun dijerat dengan pasal 
berlapis. Dakwaan kesatu, keduanya 
didakwa melakukan perbuatan yang 
diatur dan diancam dengan Pasal 12 
huruf c UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 
1 KUHP. Kedua: Pasal 11 UU Tipikor Jo 

Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP. 
Sementara 
terdakwa Hendro 
Kasiono sebagai 
pemberi suap 
didakwa dengan 
dakwaan kesatu 
melakukan 
perbuatan yang 
diatur dan 
diancam dengan 
Pasal 6 ayat (1) 

huruf a UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 
1 KUHP. Dakwaan kedua, dia diduga 
melanggar Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 
55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Selain mengajukan eksepsi, hakim Itong 
ternyata juga menyatakan keberatannya 
atas model persidangan yang dilakukan 
secara daring atau online. Ia menyebut, 
selain alasan suasana Rutan Medaeng 
yang tidak kondusif untuk sidang online, 
alasan teknis juga membuatnya tidak bisa 
menangkap suara dengan jelas 
persidangan.

Menanggapi dakwaan jaksa, terdakwa 
langsung mengelak. Ia menyatakan akan 
mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU.

Ketua Majelis Hakim Tongani pun 
menanggapi permintaan hakim Itong. Ia 
menyebut akan mempelajari permohonan 
yang diajukan oleh kuasa hukumnya.

"Saya mohon offline, suasana di 
medaeng tidak mendukung secara onlin," 
tandasnya.

"Semuanya tidak benar, saya akan 
ajukan eksepsi dan mohon waktu untuk 
itu," tegasnya.

“Kami akan pelajari permohonan untuk 
sidang offline. Sidang ditunda Selasa 28 
Juni mendatang," tegasnya.

Tiga bagian utama dari telinga yaitu 
telinga luar, telinga tengah, dan telinga 
dalam. Pendengaran dimulai ketika 
gelombang suara melewati telinga luar 
ke gendang telinga, yang merupakan 
bagian tipis dari kulit antara telinga luar 
dan tengah. Ketika gelombang suara 
mencapai gendang telinga, gendang 
telinga akan bergetar.

Otak menafsirkan sinyal listrik ini sebagai 
suara. Getaran suara yang berbeda 

Ketika gelombang suara mencapai 
telinga bagian dalam, mereka melakukan 
perjalanan melalui cairan koklea. Koklea 
adalah struktur berbentuk siput di telinga 
bagian dalam. Di koklea, ada sel-sel 
saraf dengan ribuan rambut mini yang 
melekat padanya. Rambut-rambut ini 
membantu mengubah getaran 
gelombang suara menjadi sinyal listrik 
yang kemudian berjalan ke otak.

Tiga tulang telinga tengah disebut 
ossicles, yaitu rantai kecil dari tiga 
tulang; malleus, incus dan stapes. 
Gendang telinga dan ossicles bekerja 
sama untuk meningkatkan getaran saat 
gelombang suara bergerak maju ke 
telinga bagian dalam.

Gangguan pendengaran, atau hearing 
loss, adalah ketika Anda tidak dapat 
mendengar sebagian atau seluruh suara 
di salah satu atau kedua telinga. Hearing 
loss biasanya terjadi secara bertahap 
dari waktu ke waktu.
The National Institute on Deafness and 
Other Communication Disorders 
(NIDCD) melaporkan bahwa sekitar 25 
persen dari mereka yang berusia antara 
65 dan 74 tahun dapat mengalami 
kondisi ini. Hearing loss juga biasa 
disebut pendengaran berkurang, 
ketulian, kehilangan pendengaran, dan 
gangguan pendengaran konduktif

 Penyebab Hearing Loss

Gangguan pendengaran konduktif 
terjadi ketika suara tidak dapat 
melakukan perjalanan dari telinga luar 
ke gendang telinga dan tulang-tulang 
telinga tengah. Ketika jenis hearing loss 
ini terjadi, Anda mungkin merasa sulit 
untuk mendengar suara yang lembut 
atau teredam. Gangguan pendengaran 
konduktif tidak selalu permanen. 
Intervensi medis dapat mengobatinya. 
Perawatan mungkin bisa dengan 
antibiotik atau intervensi bedah, seperti 
implan koklea.

menciptakan reaksi yang berbeda pada 
rambut-rambut kecil ini, menandakan 
suara yang berbeda ke otak. Berikut ini, 
akan kami jelaskan apa penyebab dan 
gejala dari hearing loss beserta cara 
mencegahnya.

alergi
telinga perenang
penumpukan kotoran di telinga
Benda asing yang tersangkut di telinga, 
tumor jinak, atau jaringan parut pada 
saluran telinga karena infeksi berulang 
juga bisa menjadi penyebab potensial 

Penyebab Hearing Loss
American Speech-Language-Hearing 
Association (ASHA) melaporkan bahwa 
ada tiga tipe dasar hearing loss, 
masing-masing disebabkan oleh faktor 
dasar yang berbeda. Dilansir dari 
Healthline, ada tiga penyebab paling 
umum dari hearing loss adalah 
gangguan pendengaran konduktif, 
gangguan pendengaran sensorineural 
(SNHL), dan gangguan pendengaran 
campuran.
Gangguan Pendengaran Konduktif

Gangguan pendengaran konduktif 
dapat disebabkan oleh:
infeksi telinga
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Infeksi seperti berikut juga dapat 
merusak saraf telinga dan 
menyebabkan SNHL:

bekerja di sekitar suara keras

Gangguan Pendengaran 
Sensorineural (SNHL)

Penyakit Meniere, yaitu gangguan pada 
telinga bagian dalam yang dapat 
mempengaruhi pendengaran dan 
keseimbangan.
neuroma akustik, yang merupakan 
tumor non-kanker yang tumbuh pada 
saraf yang menghubungkan telinga ke 
otak yang disebut "saraf koklea 
vestibular”

cacat lahir yang mengubah struktur 
telinga

trauma pada kepala atau tengkorak

campak

SNHL dapat disebabkan karena:

Infeksi

SNHL terjadi ketika ada kerusakan 
pada struktur telinga bagian dalam atau 
di jalur saraf ke otak. Jenis gangguan 
pendengaran ini biasanya permanen. 
SNHL bahkan membuat suara yang 
berbeda, normal, atau keras tampak 
teredam atau jadi tidak jelas.

meningitis
penyakit gondok
demam berdarah

Gangguan pendengaran campuran juga 
dapat terjadi. 

Gangguan Pendengaran Campuran

Ini terjadi ketika gangguan 
pendengaran konduktif dan SNHL 
terjadi secara bersamaan.
Gejala Hearing Loss

penuaan

Hearing loss biasanya terjadi seiring 
waktu. Pada awalnya, Anda mungkin 
tidak melihat adanya perubahan pada 
pendengaran. 

gangguan pendengaran mendadak

gangguan pendengaran yang menjadi 
lebih buruk atau tidak menghilang

gangguan pendengaran yang 
mengganggu aktivitas sehari-hari

Namun, jika Anda mengalami salah 
satu dari gejala berikut, perlu 
menghubungi dokter:

gangguan pendengaran yang 
memburuk di satu telinga

dari hearing loss. berdenging di telinga

muntah

Mencegah Hearing Loss

mati rasa

Anda harus mencari perawatan medis 
darurat jika mengalami sakit kepala, mati 
rasa, atau kelemahan bersama dengan 
salah satu dari gejala berikut ini:

leher kaku

agitasi mental

Gangguan pendengaran terbukti 
berdampak negatif pada kualitas hidup 
seseorang dan kondisi mental mereka. 
Jika Anda mengalami gangguan 
pendengaran,
Anda mungkin mengalami kesulitan 
memahami orang lain. Ini dapat 
meningkatkan tingkat kecemasan atau 
menyebabkan depresi.

pernapasan cepat

gangguan pendengaran yang parah
mengalami sakit telinga bersama dengan 
masalah pendengaran

panas dingin

kepekaan terhadap cahaya

kelemahan

Gejala-gejala ini dapat terjadi dengan 
kondisi yang mengancam jiwa yang 
memerlukan perhatian medis segera, 
seperti meningitis.

sakit kepala

Lakukan tes pendengaran secara teratur 
jika Anda bekerja di sekitar suara keras, 
sering berenang, atau sering pergi ke 
konser.

Tidak semua kasus hearing loss dapat 
dicegah. Namun, ada beberapa langkah 
yang dapat diambil untuk melindungi 
pendengaran:
Gunakan peralatan keselamatan jika Anda 
bekerja di area dengan suara keras, dan 
kenakan penutup telinga saat Anda 
berenang dan pergi ke konser. 
The National Institute on Deafness and 
Other Communication Disorders 
melaporkan bahwa 15 persen orang 
berusia 20 hingga 69 tahun mengalami 
hearing loss atau gangguan pendengaran 
karena suara keras.

Hindari kontak yang terlalu lama dengan 
suara keras dan musik.
Cari bantuan untuk infeksi telinga. Mereka 
dapat menyebabkan kerusakan permanen 
pada telinga jika tidak diobati.

Eksekusi tersebut merupakan bagian dari 
kebijakan "perang terhadap narkoba" 
yang dicanangkan perdana menteri kala 
itu, Thaksin Shinawatra. Kebijakan itu 
pula yang belakangan menjadi 
pembenaran atas pembunuhan ratusan 
tersangka kasus narkoba.

Saat itu, kami diundang menyaksikan dan 
merekam eksekusi lima tahanan oleh 
regu penembak di Penjara Bangkwan, 
Bangkok. Empat dari tahanan tersebut 
adalah terpidana penyelundup narkoba.
Raut wajah para pria itu selagi mereka 
berjalan dengan kedua kaki dirantai 
menuju paviliun tempat eksekusi 
diadakan adalah sesuatu yang tidak 
pernah saya lupakan.

Kebijakan Thaksin saat itu menarik 
dukungan rakyat Thailand. Mereka 
khawatir dampak buruk narkoba seperti 
sabu akan menjalar ke berbagai 
komunitas sehingga bersedia 
mengabaikan pelanggaran HAM yang 
disebabkan oleh rangkaian pembunuhan 
tersebut.
Negara lain di kawasan Asia Tenggara 
mengikuti pendekatan serupa, terutama 
Filipina setelah Presiden Rodrigo Duterte 
menjabat pada 2016. Singapura dan 
Malaysia telah lebih dulu menerapkan 
hukuman mati atas kasus penyelundupan 
narkoba selama berpuluh tahun. Para 
wisatawan mancanegara yang datang ke 
kawasan ini sudah diperingatkan 

Thailand bulan ini resmi melegalisasi 
penanaman dan konsumsi ganja 
sehingga praktis mengubah 
pendekatannya 180 derajat, mengingat 
selama ini negara tersebut menjatuhkan 
hukuman penjara atau bahkan hukuman 
mati kepada terpidana kasus narkoba. 
Koresponden BBC di Asia Tenggara, 
Jonathan Head, melaporkan mengenai 
apa yang terjadi di balik perubahan 
dramatis ini.
Selama saya berkarier sebagai 
wartawan, ada suatu kejadian ekstrem 
yang sampai sekarang tertanam dalam 
benak saya. Insiden itu berlangsung 21 
tahun lalu.

Jalan panjang Legalisasi Ganja di Thailand

Pemandangan di Thailand berubah

Aturan baru ini menjadikan Thailand 
mungkin sebagai negara dengan 
pendekatan paling liberal terhadap 
mariyuana. Untuk saat ini, warga 
Thailand bisa menanam dan 
mengonsumsi tanaman ganja 
sebanyak mungkin, meski ada 
beberapa batasan mengenai cara 
penjualan.

Kala itu sulit dibayangkan bahwa 
Thailand akan melegalisasi ganja.

Ada pula sejumlah nenek yang 
terkekeh saat mencoba minuman 
cannabis berwarna hijau serta antrean 
warga yang ingin mendapatkan satu 
dari sejuta tanaman ganja yang 
dibagikan pemerintah Thailand secara 
cuma-cuma.

"Ini seperti mimpi bagi kami. Kami 

Selama lebih dari sepekan terakhir, 
pemandangan di Thailand benar-benar 
berubah. Ada berbagai kafe dan lapak 
secara terbuka menjual beragam 
produk ganja dan menampilkan 
stoples-stoples berisi bunga 
mariyuana.

"Satu hal yang jelas, Anda tidak lagi 
bisa dipenjara di Thailand karena 
menggunakan ganja," kata Tom 
Kruesopon, salah satu pengusaha 
perintis yang membantu meyakinkan 
pemerintah untuk mengubah 
pendekatan.
"Anda bisa dipenjara karena 
melakukan hal lain, seperti mengisap 
[ganja] di tempat umum, mengganggu 
ketertiban umum, atau menciptakan 
dan menjual produk dari mariyuana 
yang tidak mendapat persetujuan dari 
Badan Pengawas Obat dan Makanan. 
Namun, Thailand adalah negara 
pertama di dunia yang tidak 
memenjarakan orang karena 
menanam atau menggunakan 
tanaman [ganja]," jelas Tom.

hukuman yang menanti jika mereka 
kedapatan membawa narkoba, tak 
peduli apakah itu hanya sejumput 
mariyuana.
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Infeksi seperti berikut juga dapat 
merusak saraf telinga dan 
menyebabkan SNHL:

bekerja di sekitar suara keras

Gangguan Pendengaran 
Sensorineural (SNHL)

Penyakit Meniere, yaitu gangguan pada 
telinga bagian dalam yang dapat 
mempengaruhi pendengaran dan 
keseimbangan.
neuroma akustik, yang merupakan 
tumor non-kanker yang tumbuh pada 
saraf yang menghubungkan telinga ke 
otak yang disebut "saraf koklea 
vestibular”

cacat lahir yang mengubah struktur 
telinga

trauma pada kepala atau tengkorak

campak

SNHL dapat disebabkan karena:

Infeksi

SNHL terjadi ketika ada kerusakan 
pada struktur telinga bagian dalam atau 
di jalur saraf ke otak. Jenis gangguan 
pendengaran ini biasanya permanen. 
SNHL bahkan membuat suara yang 
berbeda, normal, atau keras tampak 
teredam atau jadi tidak jelas.

meningitis
penyakit gondok
demam berdarah

Gangguan pendengaran campuran juga 
dapat terjadi. 

Gangguan Pendengaran Campuran

Ini terjadi ketika gangguan 
pendengaran konduktif dan SNHL 
terjadi secara bersamaan.
Gejala Hearing Loss

penuaan

Hearing loss biasanya terjadi seiring 
waktu. Pada awalnya, Anda mungkin 
tidak melihat adanya perubahan pada 
pendengaran. 

gangguan pendengaran mendadak

gangguan pendengaran yang menjadi 
lebih buruk atau tidak menghilang

gangguan pendengaran yang 
mengganggu aktivitas sehari-hari

Namun, jika Anda mengalami salah 
satu dari gejala berikut, perlu 
menghubungi dokter:

gangguan pendengaran yang 
memburuk di satu telinga

dari hearing loss. berdenging di telinga

muntah

Mencegah Hearing Loss

mati rasa

Anda harus mencari perawatan medis 
darurat jika mengalami sakit kepala, mati 
rasa, atau kelemahan bersama dengan 
salah satu dari gejala berikut ini:

leher kaku

agitasi mental

Gangguan pendengaran terbukti 
berdampak negatif pada kualitas hidup 
seseorang dan kondisi mental mereka. 
Jika Anda mengalami gangguan 
pendengaran,
Anda mungkin mengalami kesulitan 
memahami orang lain. Ini dapat 
meningkatkan tingkat kecemasan atau 
menyebabkan depresi.

pernapasan cepat

gangguan pendengaran yang parah
mengalami sakit telinga bersama dengan 
masalah pendengaran

panas dingin

kepekaan terhadap cahaya

kelemahan

Gejala-gejala ini dapat terjadi dengan 
kondisi yang mengancam jiwa yang 
memerlukan perhatian medis segera, 
seperti meningitis.

sakit kepala

Lakukan tes pendengaran secara teratur 
jika Anda bekerja di sekitar suara keras, 
sering berenang, atau sering pergi ke 
konser.

Tidak semua kasus hearing loss dapat 
dicegah. Namun, ada beberapa langkah 
yang dapat diambil untuk melindungi 
pendengaran:
Gunakan peralatan keselamatan jika Anda 
bekerja di area dengan suara keras, dan 
kenakan penutup telinga saat Anda 
berenang dan pergi ke konser. 
The National Institute on Deafness and 
Other Communication Disorders 
melaporkan bahwa 15 persen orang 
berusia 20 hingga 69 tahun mengalami 
hearing loss atau gangguan pendengaran 
karena suara keras.

Hindari kontak yang terlalu lama dengan 
suara keras dan musik.
Cari bantuan untuk infeksi telinga. Mereka 
dapat menyebabkan kerusakan permanen 
pada telinga jika tidak diobati.

Eksekusi tersebut merupakan bagian dari 
kebijakan "perang terhadap narkoba" 
yang dicanangkan perdana menteri kala 
itu, Thaksin Shinawatra. Kebijakan itu 
pula yang belakangan menjadi 
pembenaran atas pembunuhan ratusan 
tersangka kasus narkoba.

Saat itu, kami diundang menyaksikan dan 
merekam eksekusi lima tahanan oleh 
regu penembak di Penjara Bangkwan, 
Bangkok. Empat dari tahanan tersebut 
adalah terpidana penyelundup narkoba.
Raut wajah para pria itu selagi mereka 
berjalan dengan kedua kaki dirantai 
menuju paviliun tempat eksekusi 
diadakan adalah sesuatu yang tidak 
pernah saya lupakan.

Kebijakan Thaksin saat itu menarik 
dukungan rakyat Thailand. Mereka 
khawatir dampak buruk narkoba seperti 
sabu akan menjalar ke berbagai 
komunitas sehingga bersedia 
mengabaikan pelanggaran HAM yang 
disebabkan oleh rangkaian pembunuhan 
tersebut.
Negara lain di kawasan Asia Tenggara 
mengikuti pendekatan serupa, terutama 
Filipina setelah Presiden Rodrigo Duterte 
menjabat pada 2016. Singapura dan 
Malaysia telah lebih dulu menerapkan 
hukuman mati atas kasus penyelundupan 
narkoba selama berpuluh tahun. Para 
wisatawan mancanegara yang datang ke 
kawasan ini sudah diperingatkan 

Thailand bulan ini resmi melegalisasi 
penanaman dan konsumsi ganja 
sehingga praktis mengubah 
pendekatannya 180 derajat, mengingat 
selama ini negara tersebut menjatuhkan 
hukuman penjara atau bahkan hukuman 
mati kepada terpidana kasus narkoba. 
Koresponden BBC di Asia Tenggara, 
Jonathan Head, melaporkan mengenai 
apa yang terjadi di balik perubahan 
dramatis ini.
Selama saya berkarier sebagai 
wartawan, ada suatu kejadian ekstrem 
yang sampai sekarang tertanam dalam 
benak saya. Insiden itu berlangsung 21 
tahun lalu.

Jalan panjang Legalisasi Ganja di Thailand

Pemandangan di Thailand berubah

Aturan baru ini menjadikan Thailand 
mungkin sebagai negara dengan 
pendekatan paling liberal terhadap 
mariyuana. Untuk saat ini, warga 
Thailand bisa menanam dan 
mengonsumsi tanaman ganja 
sebanyak mungkin, meski ada 
beberapa batasan mengenai cara 
penjualan.

Kala itu sulit dibayangkan bahwa 
Thailand akan melegalisasi ganja.

Ada pula sejumlah nenek yang 
terkekeh saat mencoba minuman 
cannabis berwarna hijau serta antrean 
warga yang ingin mendapatkan satu 
dari sejuta tanaman ganja yang 
dibagikan pemerintah Thailand secara 
cuma-cuma.

"Ini seperti mimpi bagi kami. Kami 

Selama lebih dari sepekan terakhir, 
pemandangan di Thailand benar-benar 
berubah. Ada berbagai kafe dan lapak 
secara terbuka menjual beragam 
produk ganja dan menampilkan 
stoples-stoples berisi bunga 
mariyuana.

"Satu hal yang jelas, Anda tidak lagi 
bisa dipenjara di Thailand karena 
menggunakan ganja," kata Tom 
Kruesopon, salah satu pengusaha 
perintis yang membantu meyakinkan 
pemerintah untuk mengubah 
pendekatan.
"Anda bisa dipenjara karena 
melakukan hal lain, seperti mengisap 
[ganja] di tempat umum, mengganggu 
ketertiban umum, atau menciptakan 
dan menjual produk dari mariyuana 
yang tidak mendapat persetujuan dari 
Badan Pengawas Obat dan Makanan. 
Namun, Thailand adalah negara 
pertama di dunia yang tidak 
memenjarakan orang karena 
menanam atau menggunakan 
tanaman [ganja]," jelas Tom.

hukuman yang menanti jika mereka 
kedapatan membawa narkoba, tak 
peduli apakah itu hanya sejumput 
mariyuana.
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Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

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

Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Central Agency
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Apa alasan Thailand melegalisasi 
ganja?
Lalu apa yang menyebabkan 
perubahan dramatis di negara pimpinan 
militer konservatif yang tampaknya tidak 
mungkin melegalisasi ganja?

Kantong kekuatan partai Anutin berada 
di kawasan timur laut Thailand yang 
tergolong miskin. 

tidak pernah mengira kami bisa sejauh 
ini di Thailand," ujar Rattapon Sanrak, 
orang yang memulai kampanye 
legalisasi mariyuana setelah mengalami 
manfaat medisnya saat mengenyam 
pendidikan di Amerika Serikat.

Sebagian alasannya adalah politik.

Baru-baru ini dia bahkan terlihat 
mencicipi hidangan kari berbumbu 
ganja seraya mendapat sanjungan dari 
para petani yang berharap tanaman 
ganja bisa mendatangkan uang.

Kebijakan legalisasi ganja memikat 
kaum petani yang hanya 
menggantungkan hidup dari bertani 
padi dan tebu. Mereka memerlukan 
pemasukan baru.
Melalui kebijakan itu, Anutin memenuhi 
janjinya. Dia meyakini manfaat medis 
dalam ganja sehingga harapannya 
adalah kaum miskin Thailand bisa 
menanam sendiri mariyuana sebagai 
sarana pengobatan ketimbang 
membayar obat kimia yang mahal.
Alasan lainnya tentu bisnis. Tom 
Kruesopon memperkirakan bisnis 
mariyuana bisa menghasilkan US$10 
miliar (Rp148 triliun) dalam tiga tahun 
pertama. Jumlah itu bisa meningkat jika 

Dua kakek-neneknya, ayahnya, dan 
kemudian ibu Rattapon meninggal 
akibat kanker. Saat kembali ke Thailand 
dari AS untuk merawat ibunya, dia 
mencoba membujuk sang ibu untuk 
menggunakan produk ganja untuk 
meringankan sakitnya. Upaya Rattapon 
gagal kala itu. Lagipula dia kesulitan 
mendapat akses ganja medis yang saat 
itu digolongkan sebagai zat ilegal.

Menteri Kesehatan Masyarakat 
Thailand, Anutin Charnvirakul, adalah 
sosok di balik kebijakan ini. Dia 
mengadopsi kebijakan legalisasi ganja 
sebagai janji kampanyenya dalam 
pemilu 2019.

Bagaimanapun, pemerintah Thailand 
boleh jadi belum siap untuk sepenuhnya 
menyambut produk ganja dalam 
berbagai wujud sejak legalisasi 

Konsekuensi legalisasi ganja ini, lebih 
dari 4.000 napi terkait kasus ganja kini 
dibebaskan dari penjara.

Alasan ketiga di balik legalisasi ganja 
adalah meninjau ulang pendekatan garis 
keras terhadap narkoba yang dimulai 
tujuh tahun lalu ketika Thailand dikuasai 
junta militer.
Di Thailand, banyak penjara yang jumlah 
napinya melampaui kapasitas dan tiga-
perempat dari mereka dikurung karena 
kasus narkoba—sebagian besar di 
bawah umur. Kondisi buruk di dalam 
penjara tidak hanya dikritik dunia 
internasional, tapi juga membuat 
pemerintah Thailand mengucurkan 
banyak dana operasional.
Adalah Menteri Hukum Thailand, 
Jenderal Paiboon Kumchaya, yang 
mengumumkan pada 2016 lalu bahwa 
perang terhadap narkoba gagal sehingga 
metode penanganan lain terhadap 
penyalahgunaan narkoba diperlukan.

Ada aturan lain untuk penggunaan 
ganja di Thailand?

Tatkala Menteri Kesehatan Masyarakat 
Thailand, Anutin Charnvirakul, 
mengusulkan kebijakan legalisasi 
ganja—dengan segala faedah 
ekonominya—dia sejatinya mendorong 
pintu yang relatif terbuka (walaupun dia 
mengatakan perlu upaya keras untuk 
mendorong kebijakan tersebut).

Tom Kruesopon melihat ceruk tersebut 
sehingga dia telah membuka klinik 
pertama di Bangkok yang secara khusus 
berfokus pada pengobatan jenis itu. 
Selain Tom, sejumlah perusahaan besar 
Thailand sedang mencari cara untuk 
mendapatkan uang dalam bisnis ganja.
Dengan meliberalisasi aturan soal ganja 
secara cepat dan menyeluruh, 
pemerintah Thailand berharap mencuri 
start dari negara-negara tetangganya 
yang sebagian besar enggan mengikuti 
jejak Thailand.

pemerintah menggencarkan wisata 
ganja, yaitu turis-turis yang sengaja 
datang ke Thailand untuk terapi dan 
pengobatan menggunakan mariyuana.

Tanaman itu muncul di mana-mana, 
mulai dari es krim, sajian khas Thailand, 
hingga minuman smoothie. Bahkan ada 
penjual yang menjajakan daging ayam 
yang saat masih hidup diberi pakan 
ganja.
Pemerintah Thailand kini sedang 
menyusun aturan teknis soal 
penggunaan ganja. Secara resmi, 
posisi pemerintah Thailand merujuk 
pada undang-undang yang 
mengizinkan penggunaan ganja untuk 
keperluan medis, bukan rekreasional. 
Namun, pengawasannya tampak sulit.
"Kami semua tahu dari mempelajari 
pasar lain bahwa penggunaan 
rekreasional adalah tempat uang 
berada," kata Chidchanok Chitchob, 
penyuka mariyuana yang ayahnya 
adalah politikus berpengaruh di 
kawasan Buriram, Thaila

mariyuana diberlakukan.

"Jadi saya pikir ini adalah langkah baik 
menuju hal tersebut [penggunaan ganja 
secara rekreasional], jika kita benar-
benar berpikir ini [ganja] adalah 

tanaman ekonomis," sambungnya.
Chidchanok bereksperimen dengan 
beragam jenis tanaman ganja guna 
membantu petani lokal mendapatkan 
jenis terbaik untuk dibudidayakan di 
kawasan Buriram.

"Jangan kebanyakan berpikir. Aturan 
apapun yang diberlakukan untuk 
rokok, berlakukan pula untuk ganja. 
Sudah ada sejumlah aturan yang 
diterapkan untuk membantu 
mengendalikan penggunaan rokok 
dan minuman beralkohol—gunakan 
saja aturan yang sama," ujarnya.

Tom Kruesopon mengaku tidak ada 
masalah dengan aturan teknis soal 
penggunaan ganja. Dia mengadvokasi 
penjualan mariyuana hanya dari 
penjual berlisensi, dengan resep, dan 
tidak boleh untuk siapapun berusia di 
bawah 18 tahun.

Legalisasi ganja adalah langkah 
berani pemerintah Thailand ke dunia 
baru. Negara-negara tetangganya 
akan menyaksikan apakah langkah itu 
sepadan.

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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Presiden Joko Widod mengatakan, 
dunia saat ini tengah mengalami 
ketidakpasti
an 
utamanya di 
sektor 
pangan dan 
energi. 
Sehingga, 
akan 
berdampak 
pada 
kondisi 
ekonomi di 
dalam 
negeri. 

Harga bahan pangan di tingkat 
konsumen terus merangkak naik. Tak 
hanya beras, aneka cabai, bawang, 
sayuran hingga sumber protein 
mengalami kenaikan signifikan sejak 
Ramadan dan Lebaran.

Buktinya, 
sejumlah 
komoditas pangan mengalami kenaikan. 
Beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) di sektor energi 
pun mengalami peningkatan yang 
sangat besar dibanding prediksi.

Bhima menuturkan kenaikan harga 
barang jika tidak diikuti kenaikan 
pendapatan bisa beresiko pada 
momentum pemulihan ekonomi. Tak 
hanya masyarakat, para pelaku usaha 
juga akan kena imbasnya.
"Setiap kenaikan harga barang tidak 
dibarengi dengan naiknya pendapatan, 
itu berisiko bagi pemulihan ekonomi," 

Direktur Center of Economics and Law 
Studies (Celios), Bhima Yudhistira 
menilai, kenaikan harga bahan pangan 
bisa menjadi faktor pendorong kenaikan 
inflasi. Bila terus berlanjut, maka daya 
beli masyarakat kelas bawah akan 
terpukul.
"Jika inflasi yang disebabkan volatilitas 
pangan terus berlanjut, 40 persen 
kelompok pengeluaran terbawah akan 
tertekan daya belinya," kata Bhima saat 
dihubungi merdeka.com, Jakarta.

Resesi Dan Mahalnya Harga Bahan Pangan

Kondisi serupa juga dihadapi para 
petani. 
Kenaikan 
harga bahan 
pangan tidak 
lantas 
membuat 
mereka 
menikmati 
keuntungan. 
Sebaliknya, 
mereka saat 
ini tengah 
dihadapkan 
pada kenaikan 
harga pupuk.

Selain itu, Bhima menyebut ada 
banyak faktor lain kenaikan harga 
pangan. Mulai dari ketergantungan 
Indonesia terhadap produk impor, 

Dalam kondisi demikian, pelaku usaha 
juga dihadapkan dua pilihan sulit. 
Menaikkan harga jual produk atau 
memangkas keuntungan. "Pelaku 
usaha juga akan meneruskan naiknya 
biaya bahan baku pangan ke 
konsumen akhir," kata dia.

kata dia.

Penyebab 
Mahalnya Harga Pangan

"Tren kenaikan harga pangan akan 
berlanjut dipengaruhi tren tingginya 
harga pupuk, gangguan rantai pasok 
akibat perang di Ukraina," kata 
Direktur Center of Economics and Law 
Studies (Celios), Bhima Yudhistira saat 
dihubungi merdeka.com,Jakarta, 
Selasa (21/6).

Dunia tengah dihadapkan pada 
ketidakpastian global. Ancaman 
berbagai krisis sudah semakin nyata di 
depan mata, salah satunya krisis 
pangan. Ini ditandai kenaikan harga 
pangan di berbagai negara tak 
terkecuali di Indonesia.Kenaikan harga 
pangan terjadi sebagai akibat dari 
naiknya harga pupuk. Kondisi ini 
terjadi setelah rantai pasok terganggu 
akibat perang antara Ukraina dan 
Rusia.

Rusia telah menjadi pemasok minyak 
terbesar untuk China setelah menjual 
minyak mentah dengan harga diskon ke 
Beijing di tengah sanksi atas serangan 
Rusia ke Ukraina. Impor minyak Rusia 
naik 55 persen dari tahun sebelumnya 
ke level rekor 
di bulan Mei, 
menggusur 
posisi Arab 
Saudi sebagai 
penyedia 
minyak 
terbesar bagi 
China.China 
telah 
meningkatkan 
pembelian 
minyak Rusia 
meskipun 
permintaan 
berkurang oleh 
pembatasan Covid dan ekonomi yang 
melambat. Pada Februari, China dan 
Rusia menyatakan persahabatan 
mereka "tanpa batas". Dan perusahaan 
China, termasuk raksasa penyulingan 
negara Sinopec dan Zhenhua Oil yang 
dikelola negara, telah meningkatkan 
pembelian minyak mentah Rusia dalam 
beberapa bulan terakhir. Peningkatan 
pembelian terjadi setelah China ditawari 
diskon besar-besaran, karena pembeli 
di Eropa dan AS menghindari energi 
Rusia sejalan dengan sanksi atas 
perang di Ukraina. Impor ke China, 
yang meliputi pasokan yang dipompa 
melalui pipa Samudra Pasifik Siberia 
Timur dan pengiriman melalui laut, 
mencapai hampir 8,42 juta ton bulan 
lalu, menurut data dari Administrasi 
Umum Kepabeanan China 
sebagaimana dilansir BBC pada Senin 
(20/6/2022). Jumlah itu menggeser 
posisi Arab Saudi - yang sebelumnya 
merupakan sumber minyak mentah 
terbesar China - ke posisi kedua 
dengan 7,82 juta ton. Pada Maret, AS 
dan Inggris mengatakan mereka akan 
melarang minyak Rusia. Sementara Uni 

Rusia Jadi Pemasok Minyak Terbesar China

Eropa berupaya untuk mengakhiri 
ketergantungannya pada gas Rusia, 
karena Barat meningkatkan respons 
ekonomi terhadap invasi Rusia ke 
Ukraina. Pada saat itu, Presiden AS Joe 
Biden mengatakan langkah itu 

menargetkan "arteri 
utama ekonomi 
Rusia". Ekspor 
energi merupakan 
sumber pendapatan 
vital bagi Rusia, 
tetapi langkah 
tersebut juga 
kemungkinan akan 
berdampak pada 
konsumen Barat. 
Pekan lalu, sebuah 
laporan oleh 
lembaga think tank 
Center for Research 
on Energy and Clean 

Air (CREA) mengatakan Rusia 
memperoleh pendapatan hampir 100 
miliar dollar AS (Rp 1,4 kuadriliun) dari 
ekspor bahan bakar fosil, dalam 100 hari 
pertama invasi ke Ukraina, meskipun ada 
penurunan ekspor di bulan Mei. Uni 
Eropa menyumbang 61 persen dari impor 
tersebut, dengan nilai transaksi mencapai 
sekitar 59 miliar dollar AS (Rp 875,5 
triliun). Secara keseluruhan, ekspor gas 
dan minyak Rusia turun dan pendapatan 
Moskwa dari penjualan energi juga 
menurun dari puncaknya lebih dari 1 
miliar dollar AS (Rp 14,8 triliun) per hari 
pada Maret. Tetapi pendapatan Rusia 
masih melebihi biaya perang Ukraina 
selama 100 hari pertama. CREA 
memperkirakan bahwa Kremlin 
mengeluarkan biaya perang Rusia ke 
Ukraina menghabiskan sekitar 876 juta 
dollar AS (Rp 12,9 triliun) per hari. Angka 
pada Senin (20/6/2022) juga 
menunjukkan bahwa China mengimpor 
260.000 ton minyak mentah Iran bulan 
lalu, pengiriman ketiga minyak Iran sejak 
Desember lalu. China terus membeli 
minyak Iran meskipun ada sanksi AS 
terhadap Teheran.
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Kondisi serupa juga dihadapi para 
petani. 
Kenaikan 
harga bahan 
pangan tidak 
lantas 
membuat 
mereka 
menikmati 
keuntungan. 
Sebaliknya, 
mereka saat 
ini tengah 
dihadapkan 
pada kenaikan 
harga pupuk.

Selain itu, Bhima menyebut ada 
banyak faktor lain kenaikan harga 
pangan. Mulai dari ketergantungan 
Indonesia terhadap produk impor, 

Dalam kondisi demikian, pelaku usaha 
juga dihadapkan dua pilihan sulit. 
Menaikkan harga jual produk atau 
memangkas keuntungan. "Pelaku 
usaha juga akan meneruskan naiknya 
biaya bahan baku pangan ke 
konsumen akhir," kata dia.

kata dia.

Penyebab 
Mahalnya Harga Pangan

"Tren kenaikan harga pangan akan 
berlanjut dipengaruhi tren tingginya 
harga pupuk, gangguan rantai pasok 
akibat perang di Ukraina," kata 
Direktur Center of Economics and Law 
Studies (Celios), Bhima Yudhistira saat 
dihubungi merdeka.com,Jakarta, 
Selasa (21/6).

Dunia tengah dihadapkan pada 
ketidakpastian global. Ancaman 
berbagai krisis sudah semakin nyata di 
depan mata, salah satunya krisis 
pangan. Ini ditandai kenaikan harga 
pangan di berbagai negara tak 
terkecuali di Indonesia.Kenaikan harga 
pangan terjadi sebagai akibat dari 
naiknya harga pupuk. Kondisi ini 
terjadi setelah rantai pasok terganggu 
akibat perang antara Ukraina dan 
Rusia.

Rusia telah menjadi pemasok minyak 
terbesar untuk China setelah menjual 
minyak mentah dengan harga diskon ke 
Beijing di tengah sanksi atas serangan 
Rusia ke Ukraina. Impor minyak Rusia 
naik 55 persen dari tahun sebelumnya 
ke level rekor 
di bulan Mei, 
menggusur 
posisi Arab 
Saudi sebagai 
penyedia 
minyak 
terbesar bagi 
China.China 
telah 
meningkatkan 
pembelian 
minyak Rusia 
meskipun 
permintaan 
berkurang oleh 
pembatasan Covid dan ekonomi yang 
melambat. Pada Februari, China dan 
Rusia menyatakan persahabatan 
mereka "tanpa batas". Dan perusahaan 
China, termasuk raksasa penyulingan 
negara Sinopec dan Zhenhua Oil yang 
dikelola negara, telah meningkatkan 
pembelian minyak mentah Rusia dalam 
beberapa bulan terakhir. Peningkatan 
pembelian terjadi setelah China ditawari 
diskon besar-besaran, karena pembeli 
di Eropa dan AS menghindari energi 
Rusia sejalan dengan sanksi atas 
perang di Ukraina. Impor ke China, 
yang meliputi pasokan yang dipompa 
melalui pipa Samudra Pasifik Siberia 
Timur dan pengiriman melalui laut, 
mencapai hampir 8,42 juta ton bulan 
lalu, menurut data dari Administrasi 
Umum Kepabeanan China 
sebagaimana dilansir BBC pada Senin 
(20/6/2022). Jumlah itu menggeser 
posisi Arab Saudi - yang sebelumnya 
merupakan sumber minyak mentah 
terbesar China - ke posisi kedua 
dengan 7,82 juta ton. Pada Maret, AS 
dan Inggris mengatakan mereka akan 
melarang minyak Rusia. Sementara Uni 

Rusia Jadi Pemasok Minyak Terbesar China

Eropa berupaya untuk mengakhiri 
ketergantungannya pada gas Rusia, 
karena Barat meningkatkan respons 
ekonomi terhadap invasi Rusia ke 
Ukraina. Pada saat itu, Presiden AS Joe 
Biden mengatakan langkah itu 

menargetkan "arteri 
utama ekonomi 
Rusia". Ekspor 
energi merupakan 
sumber pendapatan 
vital bagi Rusia, 
tetapi langkah 
tersebut juga 
kemungkinan akan 
berdampak pada 
konsumen Barat. 
Pekan lalu, sebuah 
laporan oleh 
lembaga think tank 
Center for Research 
on Energy and Clean 

Air (CREA) mengatakan Rusia 
memperoleh pendapatan hampir 100 
miliar dollar AS (Rp 1,4 kuadriliun) dari 
ekspor bahan bakar fosil, dalam 100 hari 
pertama invasi ke Ukraina, meskipun ada 
penurunan ekspor di bulan Mei. Uni 
Eropa menyumbang 61 persen dari impor 
tersebut, dengan nilai transaksi mencapai 
sekitar 59 miliar dollar AS (Rp 875,5 
triliun). Secara keseluruhan, ekspor gas 
dan minyak Rusia turun dan pendapatan 
Moskwa dari penjualan energi juga 
menurun dari puncaknya lebih dari 1 
miliar dollar AS (Rp 14,8 triliun) per hari 
pada Maret. Tetapi pendapatan Rusia 
masih melebihi biaya perang Ukraina 
selama 100 hari pertama. CREA 
memperkirakan bahwa Kremlin 
mengeluarkan biaya perang Rusia ke 
Ukraina menghabiskan sekitar 876 juta 
dollar AS (Rp 12,9 triliun) per hari. Angka 
pada Senin (20/6/2022) juga 
menunjukkan bahwa China mengimpor 
260.000 ton minyak mentah Iran bulan 
lalu, pengiriman ketiga minyak Iran sejak 
Desember lalu. China terus membeli 
minyak Iran meskipun ada sanksi AS 
terhadap Teheran.
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gangguan cuaca, efek pelemahan kurs 
rupiah hingga kendala distribusi di 
dalam negeri.

Kata Pemerintah

Sehingga harga pangan juga kerap 
dikendalikan para tengkulak. "Faktor 
yang tidak kalah penting seperti masih 
panjangnya rantai distribusi," kata dia.

"Saya dengan (dari Kementerian 
Pertanian) beras kita lebih dan jagung 
kita juga lebih," kata Zulkifli saat 
berkunjung ke kantor Kementerian 
Pertanian, Jakarta, dikutip Selasa 
(21/6).

Rantai distribusi yang panjang juga 
turut menjadi faktor lain penyebab 
harga pangan yang tinggi. Hal ini juga 
diiringi dengan pengawasan dari 
pemerintah yang masih belum optimal.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan 
memastikan ketersediaan bahan 
pangan nasional tersedia dan cukup 
untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat.

"Mesti kita sinkronkan dan 

Menurut Zulkifli, Kementerian 
Perdagangan dan Kementerian 
Pertanian harus saling berkolaborasi 
dan bersinergi untuk ketersediaan 
pangan dan kesejahteraan petani. 
Keran impor bahan pangan harus diatur 
agar petani tidak merugi akibat 
harganya kalah saing dengan produk 
impor.

Selain itu, pemerintah juga perlu 
mengembangkan hasil pertanian semisal 
buah-buahan, aneka bumbu dan 
sebagainya. Namun dia tidak memungkiri, 
pilihan impor bahan pangan harus diambil 
jika kebutuhan tinggi namun produksi 
dalam negeri belum maksimal.

kolaborasikan agar petani kita tidak mati 
karena impor yang lebih dan tidak ada 
aturan," kata dia.

"Kita dulu produksi garam juga sudah 
mulai banyak tapi akhirnya waktu itu 
antara impor dan perdagangan dalam 
negeri ini harus dijaga kepentingan 
pertanian dan kepentingan konsumsi," 
katanya. Intinya kata dia, Kementerian 
Perdagangan perlu banyak bekerja sama 
dengan berbagai kementerian atau 
lembaga terkait untuk memastikan 
ketersediaan pangan dengan harga yang 
terjangkau. Tak hanya itu, pihaknya juga 
harus bisa melindungi petani dari 
gempuran impor produk yang berlebih.
“Kita hanya atur saja tapi beliau (Menteri 
Pertanian, Syahrul Limpo) juga harus 
dilindungi. Kalau impor semua juga beliau 
isa dimarahi petani," pungkasnya.

Kata Zulkifli, bahan pangan seperti cabai 
dan bawang merah tidak perlu 
didatangkan dari luar negeri. Sebab masih 
banyak petani lokal yang mampu 
memproduksi untuk kebutuhan domestik. 
"Perlu ada perlindungan kepada petani-
petani kita," kata dia. 

Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi 
seorang warga negara Jepang, berinisial 
MT(48). MT adalah tersangka dugaan 
penipuan bantuan sosial Covid-19 di 
negaranya dan melarikan diri ke 
Indonesia."Yang bersangkutan 
dideportasi dikarenakan tidak memiliki izin 
tinggal. Paspor 
Kebangsaannya telah 
dicabut oleh 
Pemerintah Jepang" 
jelas Koordinator 
Pendetensian dan 
Pendeportasian Ditjen 
Imigrasi Douglas 
Simamora saat jumpa 
pers pendeportasian 
MT di Kantor Ditjen 
Imigrasi Kementerian 
Hukum dan HAM, 
Jakarta, Selasa (21/6).
Douglas menjelaskan, 
MT dikenakan pasal 75 UU No.6 Tahun 
2011 karena diduga membahayakan 
keamanan dan ketertiban umum atau 
tidak menghormati dan menaati peraturan 
perundang-undangan di Indonesia yang 
berlaku.
Douglas menambahkan, pendeportasian 
ini membuatnya langsung masuk ke 
dalam daftar penangkalan dan secara 
otomatis tidak bisa masuk ke wilayah 
Indonesia selama kurun waktu tertentu.
"Yang bersangkutan akan dimasukan ke 
dalam daftar penangkalan, " tegas 
Douglas.
Kronologi
MT masuk ke Indonesia pada tahun 2020 
dengan visa tinggal terbatas untuk 
penanam modal. Izin tinggal terakhir yang 
dimiliki oleh MT adalah KITAS yang 
dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I 
Khusus TPI Jakarta Selatan pada tanggal 
19 April 2021 dan berlaku hingga 17 Juni 
2023.
MT kemudian dideportasi menggunakan 
pesawat Japan Airlines JL720 yang 
berangkat dari Bandara Soekarno Hatta 
menuju Narita Jepang pukul 06.35 WIB.
Diketahui sebelumnya, Selasa (8/6) Ditjen 

Buronan WN Jepang Ditangkap di Indonesia

Selanjutnya, Direktorat Jenderal 
Imigrasi melalui Divisi Keimigrasian 
Lampung berhasil menemukan 
keberadaan MT berkat koordinasi 
dengan Babinsa, Babinkamtibmas, 
Kepolisian serta perangkat desa 
setempat.
Tindakan pengamanan kemudian 
direncanakan agar yang 
bersangkutan tidak melarikan diri. MT 
kemudian diserahkan ke Direktorat 
Pengawasan dan Penindakan 
Keimigrasian Ditjen Imigrasi.
Bersama petugas dari jajaran Imigrasi 
Lampung, MT tiba pada Rabu (8/6) di 
Gedung Ditjen Imigrasi Jakarta pada 
pukul 05.00 WIB dan ditempatkan di 
ruang detensi imigrasi untuk 
menunggu proses pendeportasian.

Hal ini dimungkinkan dengan status 
paspor MT yang telah dicabut oleh 
Pemerintah Jepang. MT kemudian 
masuk dalam Daftar Pencarian Orang 
Keimigrasian (DPOK) terhitung mulai 
tanggal 07 Juni 2022.

Imigrasi mendapat informasi dari 
Perwakilan Kedutaan Besar Jepang di 
Indonesia yang sedang mencari 
warganya dengan inisial MT, yang 
diduga merupakan pelaku penipuan 
terhadap bantuan Covid-19 dari 

Pemerintah Jepang.
Saat dilakukan 
pengecekan data 
perlintasan, MT diketahui 
masih berada dan 
berkegiatan di Indonesia. 
Informasi dari sumber 
intelijen menyebutkan 
bahwa MT diduga kuat 
berada di Lampung.
Kedutaan Besar Jepang 
kemudian menyampaikan 
permohonan bantuan 
kepada Direktorat 
Jenderal Imigrasi untuk 
menemukan dan 

memulangkan MT melalui mekanisme 
Keimigrasian.
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gangguan cuaca, efek pelemahan kurs 
rupiah hingga kendala distribusi di 
dalam negeri.

Kata Pemerintah

Sehingga harga pangan juga kerap 
dikendalikan para tengkulak. "Faktor 
yang tidak kalah penting seperti masih 
panjangnya rantai distribusi," kata dia.

"Saya dengan (dari Kementerian 
Pertanian) beras kita lebih dan jagung 
kita juga lebih," kata Zulkifli saat 
berkunjung ke kantor Kementerian 
Pertanian, Jakarta, dikutip Selasa 
(21/6).

Rantai distribusi yang panjang juga 
turut menjadi faktor lain penyebab 
harga pangan yang tinggi. Hal ini juga 
diiringi dengan pengawasan dari 
pemerintah yang masih belum optimal.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan 
memastikan ketersediaan bahan 
pangan nasional tersedia dan cukup 
untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat.

"Mesti kita sinkronkan dan 

Menurut Zulkifli, Kementerian 
Perdagangan dan Kementerian 
Pertanian harus saling berkolaborasi 
dan bersinergi untuk ketersediaan 
pangan dan kesejahteraan petani. 
Keran impor bahan pangan harus diatur 
agar petani tidak merugi akibat 
harganya kalah saing dengan produk 
impor.

Selain itu, pemerintah juga perlu 
mengembangkan hasil pertanian semisal 
buah-buahan, aneka bumbu dan 
sebagainya. Namun dia tidak memungkiri, 
pilihan impor bahan pangan harus diambil 
jika kebutuhan tinggi namun produksi 
dalam negeri belum maksimal.

kolaborasikan agar petani kita tidak mati 
karena impor yang lebih dan tidak ada 
aturan," kata dia.

"Kita dulu produksi garam juga sudah 
mulai banyak tapi akhirnya waktu itu 
antara impor dan perdagangan dalam 
negeri ini harus dijaga kepentingan 
pertanian dan kepentingan konsumsi," 
katanya. Intinya kata dia, Kementerian 
Perdagangan perlu banyak bekerja sama 
dengan berbagai kementerian atau 
lembaga terkait untuk memastikan 
ketersediaan pangan dengan harga yang 
terjangkau. Tak hanya itu, pihaknya juga 
harus bisa melindungi petani dari 
gempuran impor produk yang berlebih.
“Kita hanya atur saja tapi beliau (Menteri 
Pertanian, Syahrul Limpo) juga harus 
dilindungi. Kalau impor semua juga beliau 
isa dimarahi petani," pungkasnya.

Kata Zulkifli, bahan pangan seperti cabai 
dan bawang merah tidak perlu 
didatangkan dari luar negeri. Sebab masih 
banyak petani lokal yang mampu 
memproduksi untuk kebutuhan domestik. 
"Perlu ada perlindungan kepada petani-
petani kita," kata dia. 

Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi 
seorang warga negara Jepang, berinisial 
MT(48). MT adalah tersangka dugaan 
penipuan bantuan sosial Covid-19 di 
negaranya dan melarikan diri ke 
Indonesia."Yang bersangkutan 
dideportasi dikarenakan tidak memiliki izin 
tinggal. Paspor 
Kebangsaannya telah 
dicabut oleh 
Pemerintah Jepang" 
jelas Koordinator 
Pendetensian dan 
Pendeportasian Ditjen 
Imigrasi Douglas 
Simamora saat jumpa 
pers pendeportasian 
MT di Kantor Ditjen 
Imigrasi Kementerian 
Hukum dan HAM, 
Jakarta, Selasa (21/6).
Douglas menjelaskan, 
MT dikenakan pasal 75 UU No.6 Tahun 
2011 karena diduga membahayakan 
keamanan dan ketertiban umum atau 
tidak menghormati dan menaati peraturan 
perundang-undangan di Indonesia yang 
berlaku.
Douglas menambahkan, pendeportasian 
ini membuatnya langsung masuk ke 
dalam daftar penangkalan dan secara 
otomatis tidak bisa masuk ke wilayah 
Indonesia selama kurun waktu tertentu.
"Yang bersangkutan akan dimasukan ke 
dalam daftar penangkalan, " tegas 
Douglas.
Kronologi
MT masuk ke Indonesia pada tahun 2020 
dengan visa tinggal terbatas untuk 
penanam modal. Izin tinggal terakhir yang 
dimiliki oleh MT adalah KITAS yang 
dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I 
Khusus TPI Jakarta Selatan pada tanggal 
19 April 2021 dan berlaku hingga 17 Juni 
2023.
MT kemudian dideportasi menggunakan 
pesawat Japan Airlines JL720 yang 
berangkat dari Bandara Soekarno Hatta 
menuju Narita Jepang pukul 06.35 WIB.
Diketahui sebelumnya, Selasa (8/6) Ditjen 

Buronan WN Jepang Ditangkap di Indonesia

Selanjutnya, Direktorat Jenderal 
Imigrasi melalui Divisi Keimigrasian 
Lampung berhasil menemukan 
keberadaan MT berkat koordinasi 
dengan Babinsa, Babinkamtibmas, 
Kepolisian serta perangkat desa 
setempat.
Tindakan pengamanan kemudian 
direncanakan agar yang 
bersangkutan tidak melarikan diri. MT 
kemudian diserahkan ke Direktorat 
Pengawasan dan Penindakan 
Keimigrasian Ditjen Imigrasi.
Bersama petugas dari jajaran Imigrasi 
Lampung, MT tiba pada Rabu (8/6) di 
Gedung Ditjen Imigrasi Jakarta pada 
pukul 05.00 WIB dan ditempatkan di 
ruang detensi imigrasi untuk 
menunggu proses pendeportasian.

Hal ini dimungkinkan dengan status 
paspor MT yang telah dicabut oleh 
Pemerintah Jepang. MT kemudian 
masuk dalam Daftar Pencarian Orang 
Keimigrasian (DPOK) terhitung mulai 
tanggal 07 Juni 2022.

Imigrasi mendapat informasi dari 
Perwakilan Kedutaan Besar Jepang di 
Indonesia yang sedang mencari 
warganya dengan inisial MT, yang 
diduga merupakan pelaku penipuan 
terhadap bantuan Covid-19 dari 

Pemerintah Jepang.
Saat dilakukan 
pengecekan data 
perlintasan, MT diketahui 
masih berada dan 
berkegiatan di Indonesia. 
Informasi dari sumber 
intelijen menyebutkan 
bahwa MT diduga kuat 
berada di Lampung.
Kedutaan Besar Jepang 
kemudian menyampaikan 
permohonan bantuan 
kepada Direktorat 
Jenderal Imigrasi untuk 
menemukan dan 

memulangkan MT melalui mekanisme 
Keimigrasian.
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Puan juga menjawab makna di balik 
pernyataan Megawati di Rakernas yang 
memujinya dalam pelaksanaan tugas 
sebagai perempuan menjabat Ketua 
International Parliamentary Union 
(IPU).

"Lho kan tadi sudah disampaikan oleh 
Ibu Megawati bahwa ini bukan karena 
anaknya lho. Oleh karena itu ini bukan 
sinyal," kata Puan.

"Baru kali ini kita kumpul bercanda, ber-
jokes-jokes dan disampaikan kepada 
kami juga bahwa harus semangat, 
harus semangat," kata Puan.

"Tapi Ibu Ketua 
Umum 
mengatakan 
sesuai dengan 
amanat Kongres, 
Ketua Umum PDI 
Perjuangan 
mempunyai hak 
prerogatif untuk 
menentukan siapa Capres dari PDI 
Perjuangan," kata Puan di Sekolah 
Partai PDIP, Rabu (22/6).

Puan menegaskan, sampai saat ini 
belum ada 
pembicaraan 
siapa yang akan 
diusung sebagai 
Capres ataupun 
Cawapres dari 
PDIP di 2024.

Puan mengatakan, itu bukanlah sinyal 
dirinya ditunjuk jadi capres.

"Beliau (Megawati) tadi mengatakan 
sudah berumur, tetapi tetap 
bersemangat ingin bersama-sana di 
dalam partai politik, kita harus 
bergotong royong untuk menjaga 

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) 
bidang Politik Puan Maharani 
mengatakan, sampai saat ini partainya 
belum membicarakan siapapun yang 
akan diusung sebagai capres atau 
cawapres untuk 2024.

Puan mengatakan, dua tahun sudah 
para kader partai tidak berkumpul 
dalam satu acara karena pandemi.

Indonesia ke depan menjadi Indonesia 
yang lebih baik kedepannya," tambah 
Puan.
Sementara itu, terkait peluang komunikasi 
PDIP dengan parpol lain, Puan 
menyatakan partainya selalu membangun 
komunikasi. "Sejak dari sekarang sudah 

dilakukan komunikasi politik 
dan di DPR kita selalu 
membangun komunikasi 
politik, di partai politik juga 
membangun komunikasi 
politik," ujar Puan.
Sebelumnya diberitakan, 
Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri menegaskan 
kaum perempuan punya 
kemampuan sama seperti 
laki-laki. Perempuan juga 
bisa menjadi pemimpin.

“Waktu perjuangan, kita itu terkesan 
sangat akrab karena panggilnya bung. 
Waktu itu saya sering bikin lelucon sama 
ayah saya, 'Ya Bapak, kalo semuanya, 
Bung Hatta Bung Karno, Bung Syahrir 
Bung Tomo, bung ini bung itu, lah kalau 
perempuannya apa? Masa bing?' Bapak 
saya itu sampai ketawa-ketawa," 
kisahnya.
Menurut Megawati, saat ini, Indonesia 
sudah merdeka, kaum perempuan tidak 
boleh hanya menjadi penonton. "Saya 
hari hari ini bagian dari kontemplasi saya, 
sering berpikir kenapa ya kita sudah 
merdeka berdaulat bebas dan aktif tapi 
kaum perempuannya kok masih disuruh 
ndleleng terus," ucapnya.

Megawati juga bercerita sempat bertanya 
pada ayahnya, Presiden Soekarno, soal 
panggilan pada pejuang perempuan.

"Artinya apa, bisa kaum 
perempuan itu juga menjadi 
seperti saya," kata Megawati 

di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, 
Selasa (21/6).
"Hayo, betul lho. Karena apa? Jangan 
bedakan. Bedakan sekali, dengan segala 
maaf dan hormat saya, agama Islam itu 
tidak membedakan antara laki dan 
perempuan. Itu saya baca," sambungnya.

Puan : Itu Bukan Sinyal

Ketiga berkas perkara tersebut masing-
masing atas nama 

"Kepada Jaksa Penuntut Umum pada 
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang 
dilaksanakan di Rumah Tahanan 
Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan 
Rutan Salemba Cabang Kejaksaan 
Negeri Jakarta Selatan," tutur Ketut 
dalam keterangannya, Rabu (22/6).

Kejaksaan Agung (Kejagung) 
melaksanakan serah terima tanggung 
jawab tersangka dan barang bukti atau 
Tahap II atas tiga berkas perkara 
tersangka dalam kasus dugaan tindak 
pidana korupsi dalam pengadaan 
pesawat udara pada PT Garuda 
Indonesia (persero) tahun 2011-2021.
Kapuspenkum Kejagung Ketut 
Sumedana menyampaikan, serah terima 
Tahap II dilakukan pada Selasa, 21 Juni 
2022 sekitar pukul 13.30 WIB.

Agus Wahjudo (AW) selaku Executive 
Project Manager Aircraft Delivery PT. 
Garuda Indonesia (persero), Tbk. 2009-
2014 dan Anggota Tim Pengadaan 
Pesawat CRJ-1000 NG Garuda 
Indonesia tahun 2011 serta Anggota Tim 
Pengadaan Pesawat ATR 72-600 PT. 
Garuda Indonesia tahun 2012.
Kemudian Setijo Awibowo (SA) selaku 
Vice President Strategic Management 
Office PT. Garuda Indonesia periode 
2011-2012 dan Anggota Tim Pengadaan 
Pesawat CRJ-1000 NG Garuda 
Indonesia tahun 2011 serta Anggota Tim 
Pengadaan Pesawat ATR 72-600 PT 
Garuda Indonesia tahun 2012, dan Albert 
Burhan (AB) selaku Vice President 
Treasury Management PT. Garuda 
Indonesia (persero) Tbk. Tahun 2005-
2012.
"Pelaksanaan Tahap II tersebut terkait 
dugaan tindak pidana korupsi 
pengadaan 18 unit pesawat Sub 100 
seater tipe jet kapasitas 90 seat jenis 
Bombardier CRJ-100 pada tahun 2011, 
di mana diketahui dalam rangkaian 
proses pengadaan pesawat CRJ-1000 
tersebut baik tahap perencanaan 
maupun tahap evaluasi tidak sesuai 

dan tidak akuntabel dalam penetapan 
pemenang," jelas dia.

"ES selaku Direktur Utama, H selaku 
Direktur Teknik, tersangka AW, 
tersangka AB dan tersangka SA 
bersama tim perseoran atau tim 
pengadaan melakukan evaluasi dan 
menetapkan pemenang Bombardier 
CRJ-1000 secara tidak transparan, 
tidak konsisten dalam penetapan 
kriteria, 

Menurut Ketut, akibat proses 
pengadaan pesawat CRJ-1000 dan 
pengambilalihan pesawat ATR72-600 
yang dilakukan tidak sesuai dengan 
PPA, 

Kronologi
Dalam tahapan perencanaan yang 
dilakukan tersangka SA, lanjutnya, 
tidak terdapat laporan analisa pasar, 
laporan rencana rute,
laporan analisa kebutuhan pesawat, 
dan tidak terdapat rekomendasi BOD 
dan Persetujuan BOD. Sementara 
dalam tahap pengadaan pesawat 
evaluasi, dilakukan mendahului RJPP 
atau RKAP dan tidak sesuai dengan 
konsep bisnis full service airline PT 
Garuda Indonesia.

dengan Prosedur Pengelolaan 
Armada (PPA) PT Garuda Indonesia," 
ujar Ketut.

prinsip-prinsip pengadaan BUMN dan 
prinsip business judgment rule, 
mengakibatkan performance pesawat 
selalu mengalami kerugian saat 
dioperasikan.
"Sehingga menimbulkan kerugian 
keuangan Negara sebesar USD 
609.814.504,00 atau nilai ekuivalen 
Rp8.819.747.171.352," kata Ketut.
Adapun dalam pelaksanaan Tahap II, 
terhadap tiga tersangka dilakukan 
penahanan, 
yakni Agus Wahjudo di Rutan 
Salemba Cabang Kejaksaan Agung, 
Setijo Awibowo di Rutan Salemba 
Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta, 
dan Albert Burhan di Rutan Salemba 
Cabang Kejaksaan Agung. Mereka 

Korupsi Garuda Capai Rp 8,8 Triliun
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Puan juga menjawab makna di balik 
pernyataan Megawati di Rakernas yang 
memujinya dalam pelaksanaan tugas 
sebagai perempuan menjabat Ketua 
International Parliamentary Union 
(IPU).

"Lho kan tadi sudah disampaikan oleh 
Ibu Megawati bahwa ini bukan karena 
anaknya lho. Oleh karena itu ini bukan 
sinyal," kata Puan.

"Baru kali ini kita kumpul bercanda, ber-
jokes-jokes dan disampaikan kepada 
kami juga bahwa harus semangat, 
harus semangat," kata Puan.

"Tapi Ibu Ketua 
Umum 
mengatakan 
sesuai dengan 
amanat Kongres, 
Ketua Umum PDI 
Perjuangan 
mempunyai hak 
prerogatif untuk 
menentukan siapa Capres dari PDI 
Perjuangan," kata Puan di Sekolah 
Partai PDIP, Rabu (22/6).

Puan menegaskan, sampai saat ini 
belum ada 
pembicaraan 
siapa yang akan 
diusung sebagai 
Capres ataupun 
Cawapres dari 
PDIP di 2024.

Puan mengatakan, itu bukanlah sinyal 
dirinya ditunjuk jadi capres.

"Beliau (Megawati) tadi mengatakan 
sudah berumur, tetapi tetap 
bersemangat ingin bersama-sana di 
dalam partai politik, kita harus 
bergotong royong untuk menjaga 

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) 
bidang Politik Puan Maharani 
mengatakan, sampai saat ini partainya 
belum membicarakan siapapun yang 
akan diusung sebagai capres atau 
cawapres untuk 2024.

Puan mengatakan, dua tahun sudah 
para kader partai tidak berkumpul 
dalam satu acara karena pandemi.

Indonesia ke depan menjadi Indonesia 
yang lebih baik kedepannya," tambah 
Puan.
Sementara itu, terkait peluang komunikasi 
PDIP dengan parpol lain, Puan 
menyatakan partainya selalu membangun 
komunikasi. "Sejak dari sekarang sudah 

dilakukan komunikasi politik 
dan di DPR kita selalu 
membangun komunikasi 
politik, di partai politik juga 
membangun komunikasi 
politik," ujar Puan.
Sebelumnya diberitakan, 
Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri menegaskan 
kaum perempuan punya 
kemampuan sama seperti 
laki-laki. Perempuan juga 
bisa menjadi pemimpin.

“Waktu perjuangan, kita itu terkesan 
sangat akrab karena panggilnya bung. 
Waktu itu saya sering bikin lelucon sama 
ayah saya, 'Ya Bapak, kalo semuanya, 
Bung Hatta Bung Karno, Bung Syahrir 
Bung Tomo, bung ini bung itu, lah kalau 
perempuannya apa? Masa bing?' Bapak 
saya itu sampai ketawa-ketawa," 
kisahnya.
Menurut Megawati, saat ini, Indonesia 
sudah merdeka, kaum perempuan tidak 
boleh hanya menjadi penonton. "Saya 
hari hari ini bagian dari kontemplasi saya, 
sering berpikir kenapa ya kita sudah 
merdeka berdaulat bebas dan aktif tapi 
kaum perempuannya kok masih disuruh 
ndleleng terus," ucapnya.

Megawati juga bercerita sempat bertanya 
pada ayahnya, Presiden Soekarno, soal 
panggilan pada pejuang perempuan.

"Artinya apa, bisa kaum 
perempuan itu juga menjadi 
seperti saya," kata Megawati 

di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, 
Selasa (21/6).
"Hayo, betul lho. Karena apa? Jangan 
bedakan. Bedakan sekali, dengan segala 
maaf dan hormat saya, agama Islam itu 
tidak membedakan antara laki dan 
perempuan. Itu saya baca," sambungnya.

Puan : Itu Bukan Sinyal

Ketiga berkas perkara tersebut masing-
masing atas nama 

"Kepada Jaksa Penuntut Umum pada 
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang 
dilaksanakan di Rumah Tahanan 
Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan 
Rutan Salemba Cabang Kejaksaan 
Negeri Jakarta Selatan," tutur Ketut 
dalam keterangannya, Rabu (22/6).

Kejaksaan Agung (Kejagung) 
melaksanakan serah terima tanggung 
jawab tersangka dan barang bukti atau 
Tahap II atas tiga berkas perkara 
tersangka dalam kasus dugaan tindak 
pidana korupsi dalam pengadaan 
pesawat udara pada PT Garuda 
Indonesia (persero) tahun 2011-2021.
Kapuspenkum Kejagung Ketut 
Sumedana menyampaikan, serah terima 
Tahap II dilakukan pada Selasa, 21 Juni 
2022 sekitar pukul 13.30 WIB.

Agus Wahjudo (AW) selaku Executive 
Project Manager Aircraft Delivery PT. 
Garuda Indonesia (persero), Tbk. 2009-
2014 dan Anggota Tim Pengadaan 
Pesawat CRJ-1000 NG Garuda 
Indonesia tahun 2011 serta Anggota Tim 
Pengadaan Pesawat ATR 72-600 PT. 
Garuda Indonesia tahun 2012.
Kemudian Setijo Awibowo (SA) selaku 
Vice President Strategic Management 
Office PT. Garuda Indonesia periode 
2011-2012 dan Anggota Tim Pengadaan 
Pesawat CRJ-1000 NG Garuda 
Indonesia tahun 2011 serta Anggota Tim 
Pengadaan Pesawat ATR 72-600 PT 
Garuda Indonesia tahun 2012, dan Albert 
Burhan (AB) selaku Vice President 
Treasury Management PT. Garuda 
Indonesia (persero) Tbk. Tahun 2005-
2012.
"Pelaksanaan Tahap II tersebut terkait 
dugaan tindak pidana korupsi 
pengadaan 18 unit pesawat Sub 100 
seater tipe jet kapasitas 90 seat jenis 
Bombardier CRJ-100 pada tahun 2011, 
di mana diketahui dalam rangkaian 
proses pengadaan pesawat CRJ-1000 
tersebut baik tahap perencanaan 
maupun tahap evaluasi tidak sesuai 

dan tidak akuntabel dalam penetapan 
pemenang," jelas dia.

"ES selaku Direktur Utama, H selaku 
Direktur Teknik, tersangka AW, 
tersangka AB dan tersangka SA 
bersama tim perseoran atau tim 
pengadaan melakukan evaluasi dan 
menetapkan pemenang Bombardier 
CRJ-1000 secara tidak transparan, 
tidak konsisten dalam penetapan 
kriteria, 

Menurut Ketut, akibat proses 
pengadaan pesawat CRJ-1000 dan 
pengambilalihan pesawat ATR72-600 
yang dilakukan tidak sesuai dengan 
PPA, 

Kronologi
Dalam tahapan perencanaan yang 
dilakukan tersangka SA, lanjutnya, 
tidak terdapat laporan analisa pasar, 
laporan rencana rute,
laporan analisa kebutuhan pesawat, 
dan tidak terdapat rekomendasi BOD 
dan Persetujuan BOD. Sementara 
dalam tahap pengadaan pesawat 
evaluasi, dilakukan mendahului RJPP 
atau RKAP dan tidak sesuai dengan 
konsep bisnis full service airline PT 
Garuda Indonesia.

dengan Prosedur Pengelolaan 
Armada (PPA) PT Garuda Indonesia," 
ujar Ketut.

prinsip-prinsip pengadaan BUMN dan 
prinsip business judgment rule, 
mengakibatkan performance pesawat 
selalu mengalami kerugian saat 
dioperasikan.
"Sehingga menimbulkan kerugian 
keuangan Negara sebesar USD 
609.814.504,00 atau nilai ekuivalen 
Rp8.819.747.171.352," kata Ketut.
Adapun dalam pelaksanaan Tahap II, 
terhadap tiga tersangka dilakukan 
penahanan, 
yakni Agus Wahjudo di Rutan 
Salemba Cabang Kejaksaan Agung, 
Setijo Awibowo di Rutan Salemba 
Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta, 
dan Albert Burhan di Rutan Salemba 
Cabang Kejaksaan Agung. Mereka 

Korupsi Garuda Capai Rp 8,8 Triliun
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Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung 
telah menaikkan statusnya dari 
penyelidikan menjadi penyidikan. Jaksa 
Agung Muda Tindak Pidana Khusus 
(JAMPidsus) Febrie Ardiansyah 
menduga negara telah mengalami 
kerugian mencapai triliunan rupiah. 
Meski demikian, 

“Kerugian cukup besar, seperti 
contohnya, untuk pengadaan sewa 
saja ini indikasi sampai sebesar Rp3,6 
triliun tapi tentunya tidak bisa kami 
sampaikan secara detail, karena ini 
tetap akan dilakukan oleh rekan-rekan 
auditor," kata Febrie kepada wartawan 
di Kompleks Kejagung, Jakarta 
Selatan, Rabu 9 Januari 2022.
Meski kerugian yang ditaksir berjumlah 
besar, 
Febrie memastikan bahwa Kejaksaan 
Agung akan tetap berupaya melakukan 
pemulihan terhadap kerugian negara 
tersebut.
"Penyidik di Kejagung mengupayakan 
bagaimana kerugian yang telah terjadi 
di Garuda akan kita upayakan 
pemulihannya," kata Febrie 

Sebelumnya, Kejaksaan Agung 
(Kejagung) meminta Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) menelusuri transaksi 
mencurigakan atas kasus dugaan 
korupsi penyewaan pesawat ATR 72-
600 di PT Garuda Indonesia. Hal itu 
dikonfirmasi oleh Direktur Penyidikan 
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 
Khusus, Supardi.

angka detilnya belum bisa 
disampaikan.

Libatkan PPATK

ditahan selama 20 hari terhitung sejak 
21 Juni sampai dengan 10 Juli 2022.
"Setelah serah terima tanggung jawab 
dan barang bukti, 
Tim Jaksa Penuntut Umum akan 
segera mempersiapkan surat dakwaan 
untuk kelengkapan pelimpahan ketiga 
berkas perkara ke Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat," Ketut 
menandaskan.

"Yang penting sudah, kita doakan 
mereka cepat," kata Supardi kepada 
awak media, Kamis (3/2).

"Argumentasinya, sewa leasing yang 
sangat besar tetapi kita juga nggak boleh 
istilahnya langsung menyebut semua 
penyewaan pesawat terbang di Garuda 
Indonesia itu korupsi, enggak boleh," kata 
Erick Thohir dalam konferensi pers CXO 
Media, Rabu (12/1).

"Kalau kita menyelesaikan kasus-kasus 
korupsi itu kan enggak bisa berdasarkan 
tuduhan, 

Diketahui, Erick Thohir menyampaikan, 
adanya dugaan korupsi penyewaan 
pesawat jenis ATR 72-600, 
bukan berarti semua penyewaan pesawat 
di Garuda Indonesia terindikasi korupsi.

tetapi masih ada data dan fakta. Jadi itulah 
yang saya bawa ke Kejaksaan dan 
diterima baik oleh Pak Jaksa Agung 
langsung, yaitu data investigasi audit dari 
BPKP," jelasnya.

menandasi.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu 
Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Erick Thohir melaporkan dugaan 
korupsi penyewaan pesawat jenis ATR 72-
600 di PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) 
kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

Erick Thohir memilih melaporkan dugaan 
korupsi Garuda Indonesia tersebut ke 
Kejaksaan Agung dibanding ke Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), 
karena kementerian yang ia pimpin 
dengan Kejagung memiliki program 
bersih-bersih BUMN.

Di sisi lain, Kementerian BUMN dengan 
KPK juga banyak melakukan kerj asama 
mengenai pencegahan korupsi. 

"Kami dengan Kejaksaan kan sudah 
punya komitmen bersama adalah program 
bersih-bersih BUMN. Nah, ini bukan 
berarti kita tidak melibatkan pihak KPK, 
atau kepolisian," kata Erick Thohir dikutip 
dari Instagram pribadinya @erickthohir, 
Sabtu 15 Januari 2022.

Begitupun dengan pihak kepolisian juga 
banyak hal-hal yang dikerjasamakan.

Erick menegaskan laporan dugaan korupsi 
itu tentu berdasarkan fakta dan data 
investigasi audit dari Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 
tidak asal tuduh.

Dilaporkan Erick Thohir

Lebih lanjut, 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
dijadwalkan akan berkunjung ke Moskow 
untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir 
Putin 30 Juni bulan ini.
Tak hanya ke Rusia, Jokowi juga akan 
berkunjung ke Kiev untuk bertemu 
dengan Presiden Ukraina Volodymyr 
Zelenskyy.

Dari Jerman ke Ukraina dan Rusia

 Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI 
(purn) TB Hasanuddin menilai rencana 
kunjungan kenegaraan Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia 
adalah sebuah hal positif bagi diplomasi 
damai Indonesia.
Hasanuddin menyebut kunjungan 
kenegaraan tersebut merupakan langkah 
sangat strategis karena dua hal.

Termasuk di Indonesia, harga beberapa 
bahan pangan seperti gandum atau 
minyak goreng mengalami kenaikan 
drastis. 

Sebab, konflik Ukraina dan Rusia telah 
berdampak negatif bagi stabilitas harga 
komoditas seperti minyak mentah dan 
bahan pangan secara global. 

Menurut legislator PDI Perjuangan 
(PDIP) itu, jika konflik tersebut tidak 
dicarikan jalan keluarnya secara damai 
dan semakin berlarut-larut, maka dunia 
akan jatuh kedalam krisis pangan global.

Pertama, kunjungan Presiden Jokowi 
diharapkan dapat meredakan ketegangan 
antara Ukraina dan Rusia yang akhir-
akhir ini semakin meningkat.

Kedua, kunjungan tersebut diharapkan 
dapat menjadi jembatan bagi solusi 
damai antara kedua negara. 

"Setidaknya sudah 100 hari lebih terjadi 
konflik bersenjata antara kedua negara 
dan belum juga menunjukkan tanda-
tanda akan berakhir," kata Hasanuddin 
kepada wartawan, Rabu (22/6/2022).

"Semoga agenda kunjungan kenegaraan 
Presiden Jokowi ke kedua negara nanti 
dapat membuahkan hasil yang positif dan 
konkrit bagi Indonesia di tengah ancaman 
krisis pangan dan ekonomi global yang 
semakin terlihat didepan mata saat ini," 
pungkas TB Hasanuddin.

Presiden Jokowi Akan Kunjungi Kiev

Alasannya karena situasi saat ini 
masih sangat rumit karena perang 
yang terjadi di Ukraina.

Kabar ini disampaikan Menteri Luar 
Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi 
pada pengarahan pers, Rabu 
(22/6/2022).

“Dari Jerman, Presiden Jokowi 
direncanakan akan mengunjungi Kyiv 
(Ibu Kota Ukraina) dan Moskow (Ibu 
Kota Rusia),” ujar Retno dalam 
keterangan pers secara virtual.

Retno mengatakan kunjungan 
Presiden RI ke Ukraina dan Rusia 
dilakukan setelah menghadiri G7 
Summit for Partner Countries di 
Jerman yang akan berlangsung pada 
tanggal 26-27 Juni 2022.

Menlu mengakui kunjungan Presiden 
Jokowi kali ini dilakukan dalam situasi 
yang tidak normal.

Retno mengatakan meskipun situasi 
sulit dan masalahnya kompleks, 
Presiden Jokowi memilih untuk 
mencoba berkontribusi dan tidak 
memilih untuk diam.

Sebab dampak dirasakan oleh semua 
negara terutama negara berkembang 
dan berpendapatan rendah.

Presiden Jokowi akan menjadi 
pemimpin Asia pertama yang akan 
melakukan kunjungan ke kedua 
negara tersebut.Retno menegaskan 
kunjungan Presiden ini menunjukkan 
kepedulian terhadap isu kemanusiaan, 
mencoba memberikan kontribusi 
untuk menangani krisis pangan yang 
diakibatkan karena perang.

Indonesia juga akan terus mendorong 
spirit perdamaian.“Dalam kunjungan 
ke Kiev dan Moskow, tentunya Bapak 
Presiden akan melakukan pertemuan 
dengan Presiden Zelenskyy dan 
Presiden Putin,” kata Retno.

“Sebagai Presiden G20 dan satu satu 
anggota Champion Grup dari Global 
Crisis Response Group yang dibentuk 
Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih 
untuk mencoba berkontribusi, tidak 
memilih untuk diam,” kata Retno.
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Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung 
telah menaikkan statusnya dari 
penyelidikan menjadi penyidikan. Jaksa 
Agung Muda Tindak Pidana Khusus 
(JAMPidsus) Febrie Ardiansyah 
menduga negara telah mengalami 
kerugian mencapai triliunan rupiah. 
Meski demikian, 

“Kerugian cukup besar, seperti 
contohnya, untuk pengadaan sewa 
saja ini indikasi sampai sebesar Rp3,6 
triliun tapi tentunya tidak bisa kami 
sampaikan secara detail, karena ini 
tetap akan dilakukan oleh rekan-rekan 
auditor," kata Febrie kepada wartawan 
di Kompleks Kejagung, Jakarta 
Selatan, Rabu 9 Januari 2022.
Meski kerugian yang ditaksir berjumlah 
besar, 
Febrie memastikan bahwa Kejaksaan 
Agung akan tetap berupaya melakukan 
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tersebut.
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Sebelumnya, Kejaksaan Agung 
(Kejagung) meminta Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) menelusuri transaksi 
mencurigakan atas kasus dugaan 
korupsi penyewaan pesawat ATR 72-
600 di PT Garuda Indonesia. Hal itu 
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Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 
Khusus, Supardi.

angka detilnya belum bisa 
disampaikan.

Libatkan PPATK
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"Yang penting sudah, kita doakan 
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Erick Thohir dalam konferensi pers CXO 
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Diketahui, Erick Thohir menyampaikan, 
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pesawat jenis ATR 72-600, 
bukan berarti semua penyewaan pesawat 
di Garuda Indonesia terindikasi korupsi.

tetapi masih ada data dan fakta. Jadi itulah 
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langsung, yaitu data investigasi audit dari 
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Begitupun dengan pihak kepolisian juga 
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Dilaporkan Erick Thohir

Lebih lanjut, 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
dijadwalkan akan berkunjung ke Moskow 
untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir 
Putin 30 Juni bulan ini.
Tak hanya ke Rusia, Jokowi juga akan 
berkunjung ke Kiev untuk bertemu 
dengan Presiden Ukraina Volodymyr 
Zelenskyy.

Dari Jerman ke Ukraina dan Rusia

 Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI 
(purn) TB Hasanuddin menilai rencana 
kunjungan kenegaraan Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia 
adalah sebuah hal positif bagi diplomasi 
damai Indonesia.
Hasanuddin menyebut kunjungan 
kenegaraan tersebut merupakan langkah 
sangat strategis karena dua hal.

Termasuk di Indonesia, harga beberapa 
bahan pangan seperti gandum atau 
minyak goreng mengalami kenaikan 
drastis. 

Sebab, konflik Ukraina dan Rusia telah 
berdampak negatif bagi stabilitas harga 
komoditas seperti minyak mentah dan 
bahan pangan secara global. 

Menurut legislator PDI Perjuangan 
(PDIP) itu, jika konflik tersebut tidak 
dicarikan jalan keluarnya secara damai 
dan semakin berlarut-larut, maka dunia 
akan jatuh kedalam krisis pangan global.

Pertama, kunjungan Presiden Jokowi 
diharapkan dapat meredakan ketegangan 
antara Ukraina dan Rusia yang akhir-
akhir ini semakin meningkat.

Kedua, kunjungan tersebut diharapkan 
dapat menjadi jembatan bagi solusi 
damai antara kedua negara. 

"Setidaknya sudah 100 hari lebih terjadi 
konflik bersenjata antara kedua negara 
dan belum juga menunjukkan tanda-
tanda akan berakhir," kata Hasanuddin 
kepada wartawan, Rabu (22/6/2022).

"Semoga agenda kunjungan kenegaraan 
Presiden Jokowi ke kedua negara nanti 
dapat membuahkan hasil yang positif dan 
konkrit bagi Indonesia di tengah ancaman 
krisis pangan dan ekonomi global yang 
semakin terlihat didepan mata saat ini," 
pungkas TB Hasanuddin.

Presiden Jokowi Akan Kunjungi Kiev

Alasannya karena situasi saat ini 
masih sangat rumit karena perang 
yang terjadi di Ukraina.

Kabar ini disampaikan Menteri Luar 
Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi 
pada pengarahan pers, Rabu 
(22/6/2022).

“Dari Jerman, Presiden Jokowi 
direncanakan akan mengunjungi Kyiv 
(Ibu Kota Ukraina) dan Moskow (Ibu 
Kota Rusia),” ujar Retno dalam 
keterangan pers secara virtual.

Retno mengatakan kunjungan 
Presiden RI ke Ukraina dan Rusia 
dilakukan setelah menghadiri G7 
Summit for Partner Countries di 
Jerman yang akan berlangsung pada 
tanggal 26-27 Juni 2022.

Menlu mengakui kunjungan Presiden 
Jokowi kali ini dilakukan dalam situasi 
yang tidak normal.

Retno mengatakan meskipun situasi 
sulit dan masalahnya kompleks, 
Presiden Jokowi memilih untuk 
mencoba berkontribusi dan tidak 
memilih untuk diam.

Sebab dampak dirasakan oleh semua 
negara terutama negara berkembang 
dan berpendapatan rendah.

Presiden Jokowi akan menjadi 
pemimpin Asia pertama yang akan 
melakukan kunjungan ke kedua 
negara tersebut.Retno menegaskan 
kunjungan Presiden ini menunjukkan 
kepedulian terhadap isu kemanusiaan, 
mencoba memberikan kontribusi 
untuk menangani krisis pangan yang 
diakibatkan karena perang.

Indonesia juga akan terus mendorong 
spirit perdamaian.“Dalam kunjungan 
ke Kiev dan Moskow, tentunya Bapak 
Presiden akan melakukan pertemuan 
dengan Presiden Zelenskyy dan 
Presiden Putin,” kata Retno.

“Sebagai Presiden G20 dan satu satu 
anggota Champion Grup dari Global 
Crisis Response Group yang dibentuk 
Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih 
untuk mencoba berkontribusi, tidak 
memilih untuk diam,” kata Retno.
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Harris,57 tahun lulusan dan lama
tinggal di Belanda. Duda, istri 
meninggal dunia, skrg ada di 
Surabaya mencari pasangan hidup
wanita open minded dan mandiri .
Hub : +62813 441 50740

Bola

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Tanah Air

Tanah Air

Central Agency
mencari pekerja di PA & NJ

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Gaji $10 - $13

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Pejabat itu mengatakan, negosiasi 
kemungkinan tentang jalur pertukaran 
mata uang yang dapat membantu 
memulihkan cadangan devisa Turki yang 
berkurang secepat yang diinginkan. 
Keinginan ini akan dibahas secara 
pribadi antara Erdogan dan MBS.

Pada April, 
Erdogan pergi 
ke Arab Saudi 
setelah 
berbulan-bulan memperbaiki hubungan 
antara kekuatan regional, termasuk 
membatalkan persidangan atas 
pembunuhan Khashoggi di Istanbul pada 
2018. Dia mengadakan pembicaraan 
empat mata dengan MBS saat berada di 
sana, meningkatkan kemungkinan 
investasi Saudi yang dapat membantu 
meringankan ekonomi Turki yang 
semakin jatuh.
Erdogan mengatakan pekan lalu, dia dan 
pemimpin de facto Riyadh akan 
membahas masalah sampai tingkat yang 
lebih tinggi. Kunjungan itu diharapkan 
membawa normalisasi penuh dan 
pemulihan periode sebelum krisis. "Era 
baru akan dimulai," kata seorang pejabat 
senior Turki  tanpa menyebut nama.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed 
bin Salman (MBS) mengunjungi Turki 
untuk pertama kalinya dalam beberapa 
tahun pada Rabu (22/6/2022). Dia 
melakukan pembicaraan dengan 
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan 
untuk 
sepenuhnya 
menormalkan 
kembali 
hubungan 
yang putus 
setelah 
pembunuhan 
jurnalis Jamal 
Khashoggi.

Perjanjian tentang energi, ekonomi, dan 
keamanan akan ditandatangani selama 
kunjungan MBS. Sementara rencana lain 
juga sedang dikerjakan untuk dana dari 
Arab Saudi untuk memasuki pasar modal 
di Turki. Para pemimpin juga akan 

MBS Akan Bertemu Dengan Erdogan
membahas kemungkinan penjualan 
drone bersenjata Turki ke Arab Saudi.
Kunjungan MBS ke Turki dilakukan 
ketika ekonomi negara ini sangat 
tertekan oleh lira yang merosot dan 
inflasi yang melonjak melampaui 70 

persen. Dana dari 
Arab Saudi dan 
mata uang asing 
dapat membantu 
Erdogan 
menopang 
dukungan 
menjelang 
pemilihan umum 
yang ketat pada 
Juni 2023.

Hubungan antara Ankara dan Riyadh 
memanas setelah regu pembunuh 
membunuh Khashoggi pada di 
konsulat negara kerajaan itu di 
Istanbul. Erdogan pada saat itu 
menyalahkan peristiwa itu kepada 
sosok tingkat tertinggi pemerintah 
Saudi.
Tapi, Ankara menghentikan semua 
kritik dan menghentikan persidangan 
pembunuhannya pada April, kemudian 
mentransfer kasus itu ke Riyadh. 
Langkah tersebut pun dikutuk oleh 
kelompok-kelompok hak asasi manusia 
dan dikritik oleh partai-partai oposisi 
karena menukar kehormatan negara 
dengan dukungan dana moneter.
Pemimpin oposisi utama Republican 
People's Party (CHP) Kemal 
Kilicdaroglu mengatakan pada Selasa 
(21/6), Erdogan akan merangkul orang 
yang memerintahkan pembunuhan 
Khashoggi. MBS membantah terlibat 
dalam pembunuhan itu.

Pejabat Turki 
mengatakan Arab 
Saudi mungkin 

tertarik pada perusahaan-perusahaan 
di dalam Dana Kekayaan Turki atau di 
tempat lain. Arab Saudi pun dapat 
melakukan investasi serupa dengan 
yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab 
dalam beberapa bulan terakhir.
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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)

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

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 1 kamar diatas dan 
1 kamar di basement. Bersih dekat 
Pendawa. Lokasi di 15th dan Mifflin
Hub : 267 - 622 - 9364

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

iklan baru

Penembakan di Amerika Serikat (AS) 
terjadi lagi, kali ini menewaskan 
seorang remaja laki-laki berusia 15 
tahun dan melukai tiga orang lainnya 
termasuk seorang polisi dalam konser 
di Washington DC, Minggu (19/6/2022) 
malam. Penembakan ini didahului dua 
insiden lain yang menyebabkan 
kepanikan di konser tanpa izin 
Moechella untuk merayakan 
Juneteenth. Beberapa orang terluka 
saat melarikan diri, kata kepala polisi 
Washington DC, Robert Contee, dikutip 
dari AFP. Polisi kemudian menutup 
konser di trotoar itu dengan alasan 
keamanan, tetapi tak lama kemudian--
meskipun ada banyak polisi--
penembakan terjadi di dekatnya dan 
remaja tersebut tewas, imbuh Contee.  
"Sayangnya hal-hal seperti ini bisa 
terjadi ketika Anda asal mencampurkan 
orang atau ada orang yang membawa 
senjata api ke dalam suatu situasi," 
katanya. Sebanyak satu polisi dan dua 
orang lainnya yang terluka sedang 
dalam pemulihan di rumah sakit, 
tambahnya. Tidak ada baku tembak 
dan senjata yang digunakan belum 
ditemukan. Belum diketahui apakah 

Room for rent .
Location : 7st and Oregon, 
17 st and Mc Kean st.
Phone : 267 - 968 - 8199

Now hiring laundromat attendant.
Good pay, free room and drop off
commision.
Call Sam : 267 - 324 - 2761

Disewakan khusus Indo. Apt  lt 2
di Dudley 19th st. Bersih, 2 kamar
dapur, toilet. Termasuk listrik
air, internet $1200 /bln.
Hub :  267 - 420 - 0775

Dibutuhkan 1 laki - laki untuk kerja
di laundry.
Hub : 267 - 266 - 8756

remaja itu menjadi sasaran, tetapi 
sebelum insiden tersebut polisi telah 
menyita dua senjata api ilegal di dekatnya 
dan mengejar orang lain dengan senjata 
api ilegal, ujar Contee. “Ada tema yang 
Anda lihat di sini: senjata api ilegal di 
tangan orang yang seharusnya tidak 
memilikinya membuat acara seperti ini 
tidak aman bagi orang-orang yang hanya 
ingin menikmati cuaca yang indah, yang 
ingin menikmati Hari Ayah, yang ingin 
menikmati kota kita. Ini tidak bisa 
diterima," katanya."Ketika ada pertemuan 
besar di daerah padat, yang diperlukan 
hanyalah satu orang membawa senjata 
ke situasi yang membuatnya mematikan. 
Dalam kasus ini, sayangnya, seorang 
anak berusia 15 tahun kehilangan 
nyawanya," tambah Contee. Penembakan 
di Amerika Serikat marak terjadi 
belakangan ini. Insiden paling fatal 
terbaru adalah penembakan di sekolah 
dasar Texas yang menewaskan 19 anak 
dan dua guru pada 24 Mei. Sejak awal 
tahun, lebih dari 20.000 orang tewas 
akibat penembakan di Amerika Serikat, 
menurut LSM bernama Arsip Kekerasan 
Senjata. Ini termasuk kematian karena 
bunuh diri.

Penembakan di Washington DC, 1 Orang Tewas
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tahun dan melukai tiga orang lainnya 
termasuk seorang polisi dalam konser 
di Washington DC, Minggu (19/6/2022) 
malam. Penembakan ini didahului dua 
insiden lain yang menyebabkan 
kepanikan di konser tanpa izin 
Moechella untuk merayakan 
Juneteenth. Beberapa orang terluka 
saat melarikan diri, kata kepala polisi 
Washington DC, Robert Contee, dikutip 
dari AFP. Polisi kemudian menutup 
konser di trotoar itu dengan alasan 
keamanan, tetapi tak lama kemudian--
meskipun ada banyak polisi--
penembakan terjadi di dekatnya dan 
remaja tersebut tewas, imbuh Contee.  
"Sayangnya hal-hal seperti ini bisa 
terjadi ketika Anda asal mencampurkan 
orang atau ada orang yang membawa 
senjata api ke dalam suatu situasi," 
katanya. Sebanyak satu polisi dan dua 
orang lainnya yang terluka sedang 
dalam pemulihan di rumah sakit, 
tambahnya. Tidak ada baku tembak 
dan senjata yang digunakan belum 
ditemukan. Belum diketahui apakah 

Room for rent .
Location : 7st and Oregon, 
17 st and Mc Kean st.
Phone : 267 - 968 - 8199

Now hiring laundromat attendant.
Good pay, free room and drop off
commision.
Call Sam : 267 - 324 - 2761

Disewakan khusus Indo. Apt  lt 2
di Dudley 19th st. Bersih, 2 kamar
dapur, toilet. Termasuk listrik
air, internet $1200 /bln.
Hub :  267 - 420 - 0775

Dibutuhkan 1 laki - laki untuk kerja
di laundry.
Hub : 267 - 266 - 8756

remaja itu menjadi sasaran, tetapi 
sebelum insiden tersebut polisi telah 
menyita dua senjata api ilegal di dekatnya 
dan mengejar orang lain dengan senjata 
api ilegal, ujar Contee. “Ada tema yang 
Anda lihat di sini: senjata api ilegal di 
tangan orang yang seharusnya tidak 
memilikinya membuat acara seperti ini 
tidak aman bagi orang-orang yang hanya 
ingin menikmati cuaca yang indah, yang 
ingin menikmati Hari Ayah, yang ingin 
menikmati kota kita. Ini tidak bisa 
diterima," katanya."Ketika ada pertemuan 
besar di daerah padat, yang diperlukan 
hanyalah satu orang membawa senjata 
ke situasi yang membuatnya mematikan. 
Dalam kasus ini, sayangnya, seorang 
anak berusia 15 tahun kehilangan 
nyawanya," tambah Contee. Penembakan 
di Amerika Serikat marak terjadi 
belakangan ini. Insiden paling fatal 
terbaru adalah penembakan di sekolah 
dasar Texas yang menewaskan 19 anak 
dan dua guru pada 24 Mei. Sejak awal 
tahun, lebih dari 20.000 orang tewas 
akibat penembakan di Amerika Serikat, 
menurut LSM bernama Arsip Kekerasan 
Senjata. Ini termasuk kematian karena 
bunuh diri.

Penembakan di Washington DC, 1 Orang Tewas


