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Sungai Aare di Bern, Swiss, baru-bari ini 
menjadi sorotan dan perbincangan, usai 
Emmeril Khan Mumtadz atau Eril, anak 
dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan 
Kamil hilang di sungai tersebut. Eril 
dinyatakan hilang pada Kamis, 26 Mei 
2022 saat di sungai tersebut. Hanya Eril, 
ibu, adik dan temannya yang menetap di 
Swiss, yang menyambangi Sungai Aare. 
Menurut keterangan Elpi 
Nazmuzzaman, paman dari Eril, saat 
hendak menepi dan naik ke daratan, 
pemuda tersebut malah terseret arus. 
“Eril berteriak ‘help!’ kemudian keluarga 
yang ada di pinggir (sungai) segera 
berlari mencarinya. Teriakan ‘help!’ ini 
terdengar oleh warga yang ada di 
pinggir sungai dan kemudian (warga) 
menelepon polisi,” terang Elpi. Hingga 

kini pihak kepolisian setempat masih terus 
berupaya melakukan pencarian terhadap 
Eril, dengan mengerahkan seluruh 
bantuan. Kasus hilangnya putra Ridwan 
Kamil, Eril, bukannlah yang pertama. 
Menurut data statistik terbaru dari Swiss 
Life Saving Association menyatakan 
bahwa 46 orang tenggelam di danau dan 
sungai pada tahun 2020. Angka ini jauh 
turun dari 89 kematian tenggelam yang 
tercatat pada tahun gelombang panas 
tahun 2003. Dan menurut statistik 
Schweizerischen 
LebensrettungsGesellschaft (SLRG) atau 
dinas pertolongan Swiss setiap tahun 40 
sampai 50 orang tenggelam di Swiss. 20 
orang tenggelam di danau dan 24 
tenggelam di sungai. Sebagian besar dari 

Sungai Aare
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para korban tersebut tourist dan orang 
asing, bukan orang Swiss. Bila dilihat 
dari daratan, Sungai Aare memang 
tampak tenang, namun di dalamnya, 
arus mengalir deras. Itu sebabnya, 
otoritas Swiss mengimbau para 
wisatawan yang berenang di sana 
untuk waspada. Imbauan itu tercantum 
di situs Kota Bern hingga papan-papan 
peringatan yang dipasang di tepi 
sungai. Berdasarkan informasi dari 
situs Bern, masyarakat Bern suka 
berenang di Sungai Aare, khususnya 
saat musim panas. Berenang di Sungai 
Aare merupakan bagian dari warisan 
budaya tak benda (intangible cultural 
heritage) Swiss.  Selain itu, berenang 
di Sungai Aare juga masuk dalam 
daftar tradisi hidup (list of living 
traditions) UNESCO sejak tahun 2017 
lalu. Aare adalah kebanggaan dan 
pusat kehidupan sehari-hari. Pada 
Abad Pertengahan, khususnya, ketika 
kota Bern hanya tersebar di bagian 
bawah semenanjung, Aare 
memberikan perlindungan besar dari 
tentara asing di tiga sisi kota. Atas 
kejadian itu maka untuk 
memperingatinya berbagai kegiatan 
tahunan akan digelar di Sungai Aare, 
termasuk arung jeram, karena sungai 
ini terkenal memiliki arus yang cukup 
deras. Masyarakat lokal atau turis 
mancanegara biasanya berenang di 
musim panas, saat suhu air cukup 
hangat, dengan mengikuti arus sungai. 
Ada beberapa rute yang bisa dilalui 
oleh para pengunjung. Pada 2012, 
sungai Aare memecahkan rekor dunia, 
dengan menggelar arung jeram 
terbesar yang diikuti oleh 1.268 
peserta, yang menyeberangi sungai 
dari Kiesen hingga Eichholz. Penduduk 
setempat punya cara tersendiri, yaitu 
dengan meloncat dari atas jembatan, 
kemudian berenang mengikuti aliran 
sungai. Selain itu, mereka memasuki 
Sungai Aare dari titik-titik yang sudah 
disediakan sepanjang sungai. Setelah 
puas berenang di sungai, mereka 
kemudian menepi melalui tempat-
tempat yang telah disediakan tersebut. 
Namun, masyarakat yang hendak 
berenang di Sungai Aare baik, 

penduduk setempat maupun wisatawan 
asing, harus mengikuti sejumlah petunjuk 
dan aturan. Sebelum berenang di Sungai 
Aare, perenang perlu untuk 
membiasakan tubuhnya dengan suhu air. 
Biasanya mereka akan berdiri atau 
duduk terlebih dahulu di bagian sungai 
yang dangkal baru kemudian masuk ke 
tengah sungai. Mengutip dari situs Bern, 
perenang dianjurkan untuk 
menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu 
air Sungai Aare sebelum masuk ke 
sungai. Dengan demikian, tubuh tidak 
kaget dengan suhu air Sungai Aare yang 
dingin. Salah satu peringatan yang juga 
tak boleh diabaikan perenang di Sungai 
Aare adalah mengenai suhu air. 
Mengingat aliran sungai ini berasal dari 
lelehan es di Pegunungan Alpen. Maka 
tak heran, suhunya begitu dingin antara 
15-22 derajat celcius di musim panas. Di 
sepanjang Sungai Aare juga terdapat 
beberapa titik keluar bagi perenang. 
Pada titik itu dibangun tangga dan besi 
berwarna merah yang dapat digunakan 
untuk berpegangan. Akan tetapi perlu 
diingat, untuk keluar dari sungai 
dibutuhkan trik tertentu agar dapat 
menepi dan tak terbawa arus. Oleh 
sebab itu, disarankan bagi perenang 
untuk bertanya dan berenang dengan 
orang yang sudah familiar dengan 
Sungai Aare. Ini untuk mencegah 
terjadinya kecelakaan ketika berenang. 
Berdasarkan informasi dari situs Bern, 
berenang di Sungai Aare hanya 
direkomendasikan bagi perenang 
berpengalaman. Khusus bagi wisatawan 
asing, hendaknya mengetahui lebih dulu 
titik-titik untuk masuk dan keluar dari 
Sungai Aare. Selain papan petunjuk, 
wisatawan asing bisa bertanya kepada 
penduduk lokal Bern untuk mengetahui 
titik-titik masuk dan keluar dari Sungai 
Aare, serta tips berenang di sungai 
tersebut. Dilansir dari Swiss Info, Sungai 
Aare memiliki arus yang deras dan air 
yang dingin. Oleh sebab itu, berenang di 
Sungai Aare sebaiknya dilakukan oleh 
seseorang dengan kemampuan 
berenang yang baik. Warga Indonesia di 
Moutier, Jura, Swiss, Maria Sri Rohannah 
mengatakan hal serupa. Pernyataan 
tersebut berdasarkan pengalamannya 

langsung berenang di sungai tersebut. 
"Saya pernah sekali mandi di sungai 
Aare, tepatnya tiga tahun lalu. Arusnya 
memang deras dan disarankan 
(berenangnya) saat musim panas,” 
kata Maria dikutip dari Kompas.com, 
Sabtu (28/5/2022). Sementara itu, 
temperatur air di Sungai Aare berubah-
ubah berdasarkan sejumlah faktor, di 
antaranya suhu udara, intensitas 
cahaya matahari, dan angin. Menurut 
situs Bern, suhu sungai terendah 
biasanya terjadi pada bulan Februari. 
Maria menuturkan saat ini suhu di 
Sungai Aare masih tergolong dingin. 
“Akhir Mei ini masih dingin, apalagi jika 
pagi hari. Meskipun sudah ada 
beberapa orang yang mandi, ada 
baiknya menunggu hingga 
pertengahan Juni," kata Maria. Warga 
Indonesia lainnya di Bern, Swiss, 
Tenny Schneider, mengamini 
pernyataan Maria bahwa akhir Mei 
bukan waktu yang tepat untuk 
berenang di Sungai Aare. Selain suhu 
masih dingin, biasanya masih terjadi 
hujan di hulu, sehingga berpotensi 
menyebabkan arus deras secara tiba-
tiba. "Sekarang bukan waktu yang 
tepat mandi di Sungai Aare. Masih 
terlalu dingin,” ujarnya. Pemerintah dan 
pengelola juga selalu memperingatkan 
turis untuk memperhatikan aspek 
keselamatan saat berenang di Sungai 
Aare. Berikut ini adalah hal yang boleh 
dan tidak boleh dilakukan di Sungai 
Aare, untuk alasan keselamatan, 
seperti yang dikeluarkan oleh Swiss 
Lifesaving Society. 
1. Anak-anak kecil hanya 
diperbolehkan mendekat ke air jika 
diawasi. Anak-anak juga harus selalu 
berada dalam jangkauan tangan. 

3. Jangan melompat ke air, jika suhu 
tubuh Anda terlalu panas, tubuh perlu 
waktu untuk penyesuaian. 
4. Jangan menyelam ke area air yang 
keruh atau tidak diketahui, karena 
dapat membahayakan keselamatan 

2. Jangan pernah mendekati air jika 
Anda dalam pengaruh minuman 
alkohol atau obat-obatan. Jangan 
berenang jika sedang dalam kondisi 
terlalu kenyang atau perut kosong. 

5. Kasur udara dan alat bantu renang 
tidak boleh digunakan di perairan 
dalam, karena tidak menawarkan 
perlindungan apapun. 

Anda. 

Berita sedih tentang hilangnya putra 
sulung Gubernur Jawa barat di Sungai 
Aare, di kota Bern Swiss, membuat kita 
semua ingin tahu seperti apa sih Sungai 
Aare itu. Swiss adalah negeri indah 
dengan pegunungan Alpen, banyak 
danau dan sungai. Sungai Aare 
merupakan salah satu sungai indah, 
terpanjang di Swiss yang membentang 
hingga 295 kilometer (km). Hulu Sungai 
Aare berasal bukan dari suatu mata air, 
tetapi air sungai Aare berasal dari 
lelehan salju atau disebut 
Oberaargletscher di sebelah timur 
Berner Alpen, Grimselgebiet. Kalau 
ditelusuri sungai Aare sungai yang 
berwarna biru turkis ini melalui gua atau 
menembus dua dinding bukit. Nama 
tempat ini Aareschlucht di dekat kota 
Meiringen. Sepanjang sungai dalam gua 
ini bisa dinikmati dengan jalan kaki di 
atas jembatan kayu selama 40 menit. 
Kemudian sungai Aare mengalir melalui 
danau Brienzersee dan Thunersee. Dari 
kota Thun sungai Aare terus mengalir ke 
Kanton Bern dan kota Bern. Dari Bern 
terus mengalir ke Bielersee kemudian 
menuju Solothurn. Aare terus mengalir 
melalui kota Olten dan Aarau sampai ke 
kota Brugg. Di sini sungai Aare 
tersambung dengan sungai Limmat dan 
sungai Reuss. Sungai Limat melalui 
kota Zürich. Akhirnya sungai Aare 
bermuara di kota Koblenz Swiss dan 
menjadi satu dengan sungai Rhein. 
Sungai Aare berakhir di sungai Rhein di 
kota Koblenz Swiss. Diberi nama kota 
Koblenz Swiss karena di Jerman juga 
ada kota dengan nama Koblenz 
Jerman. Di kota Koblenz di Jerman ini 
bertemu dua sungai yaitu sungai Rhein 
dan sungai Mosel. Sungai Rhein terus 
mengalir dari Swiss melalui kota kota 
Bassel di Swiss dan banyak kota kota 
besar di Jerman seperti Ludwigshafen, 
Mainz, Koblenz, Koln, Dusseldorf. 

6. Jangan berenang jarak jauh 
sendirian, karena perenang handal 
sekalipun akan mengalami kelelahan.
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para korban tersebut tourist dan orang 
asing, bukan orang Swiss. Bila dilihat 
dari daratan, Sungai Aare memang 
tampak tenang, namun di dalamnya, 
arus mengalir deras. Itu sebabnya, 
otoritas Swiss mengimbau para 
wisatawan yang berenang di sana 
untuk waspada. Imbauan itu tercantum 
di situs Kota Bern hingga papan-papan 
peringatan yang dipasang di tepi 
sungai. Berdasarkan informasi dari 
situs Bern, masyarakat Bern suka 
berenang di Sungai Aare, khususnya 
saat musim panas. Berenang di Sungai 
Aare merupakan bagian dari warisan 
budaya tak benda (intangible cultural 
heritage) Swiss.  Selain itu, berenang 
di Sungai Aare juga masuk dalam 
daftar tradisi hidup (list of living 
traditions) UNESCO sejak tahun 2017 
lalu. Aare adalah kebanggaan dan 
pusat kehidupan sehari-hari. Pada 
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bawah semenanjung, Aare 
memberikan perlindungan besar dari 
tentara asing di tiga sisi kota. Atas 
kejadian itu maka untuk 
memperingatinya berbagai kegiatan 
tahunan akan digelar di Sungai Aare, 
termasuk arung jeram, karena sungai 
ini terkenal memiliki arus yang cukup 
deras. Masyarakat lokal atau turis 
mancanegara biasanya berenang di 
musim panas, saat suhu air cukup 
hangat, dengan mengikuti arus sungai. 
Ada beberapa rute yang bisa dilalui 
oleh para pengunjung. Pada 2012, 
sungai Aare memecahkan rekor dunia, 
dengan menggelar arung jeram 
terbesar yang diikuti oleh 1.268 
peserta, yang menyeberangi sungai 
dari Kiesen hingga Eichholz. Penduduk 
setempat punya cara tersendiri, yaitu 
dengan meloncat dari atas jembatan, 
kemudian berenang mengikuti aliran 
sungai. Selain itu, mereka memasuki 
Sungai Aare dari titik-titik yang sudah 
disediakan sepanjang sungai. Setelah 
puas berenang di sungai, mereka 
kemudian menepi melalui tempat-
tempat yang telah disediakan tersebut. 
Namun, masyarakat yang hendak 
berenang di Sungai Aare baik, 

penduduk setempat maupun wisatawan 
asing, harus mengikuti sejumlah petunjuk 
dan aturan. Sebelum berenang di Sungai 
Aare, perenang perlu untuk 
membiasakan tubuhnya dengan suhu air. 
Biasanya mereka akan berdiri atau 
duduk terlebih dahulu di bagian sungai 
yang dangkal baru kemudian masuk ke 
tengah sungai. Mengutip dari situs Bern, 
perenang dianjurkan untuk 
menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu 
air Sungai Aare sebelum masuk ke 
sungai. Dengan demikian, tubuh tidak 
kaget dengan suhu air Sungai Aare yang 
dingin. Salah satu peringatan yang juga 
tak boleh diabaikan perenang di Sungai 
Aare adalah mengenai suhu air. 
Mengingat aliran sungai ini berasal dari 
lelehan es di Pegunungan Alpen. Maka 
tak heran, suhunya begitu dingin antara 
15-22 derajat celcius di musim panas. Di 
sepanjang Sungai Aare juga terdapat 
beberapa titik keluar bagi perenang. 
Pada titik itu dibangun tangga dan besi 
berwarna merah yang dapat digunakan 
untuk berpegangan. Akan tetapi perlu 
diingat, untuk keluar dari sungai 
dibutuhkan trik tertentu agar dapat 
menepi dan tak terbawa arus. Oleh 
sebab itu, disarankan bagi perenang 
untuk bertanya dan berenang dengan 
orang yang sudah familiar dengan 
Sungai Aare. Ini untuk mencegah 
terjadinya kecelakaan ketika berenang. 
Berdasarkan informasi dari situs Bern, 
berenang di Sungai Aare hanya 
direkomendasikan bagi perenang 
berpengalaman. Khusus bagi wisatawan 
asing, hendaknya mengetahui lebih dulu 
titik-titik untuk masuk dan keluar dari 
Sungai Aare. Selain papan petunjuk, 
wisatawan asing bisa bertanya kepada 
penduduk lokal Bern untuk mengetahui 
titik-titik masuk dan keluar dari Sungai 
Aare, serta tips berenang di sungai 
tersebut. Dilansir dari Swiss Info, Sungai 
Aare memiliki arus yang deras dan air 
yang dingin. Oleh sebab itu, berenang di 
Sungai Aare sebaiknya dilakukan oleh 
seseorang dengan kemampuan 
berenang yang baik. Warga Indonesia di 
Moutier, Jura, Swiss, Maria Sri Rohannah 
mengatakan hal serupa. Pernyataan 
tersebut berdasarkan pengalamannya 

langsung berenang di sungai tersebut. 
"Saya pernah sekali mandi di sungai 
Aare, tepatnya tiga tahun lalu. Arusnya 
memang deras dan disarankan 
(berenangnya) saat musim panas,” 
kata Maria dikutip dari Kompas.com, 
Sabtu (28/5/2022). Sementara itu, 
temperatur air di Sungai Aare berubah-
ubah berdasarkan sejumlah faktor, di 
antaranya suhu udara, intensitas 
cahaya matahari, dan angin. Menurut 
situs Bern, suhu sungai terendah 
biasanya terjadi pada bulan Februari. 
Maria menuturkan saat ini suhu di 
Sungai Aare masih tergolong dingin. 
“Akhir Mei ini masih dingin, apalagi jika 
pagi hari. Meskipun sudah ada 
beberapa orang yang mandi, ada 
baiknya menunggu hingga 
pertengahan Juni," kata Maria. Warga 
Indonesia lainnya di Bern, Swiss, 
Tenny Schneider, mengamini 
pernyataan Maria bahwa akhir Mei 
bukan waktu yang tepat untuk 
berenang di Sungai Aare. Selain suhu 
masih dingin, biasanya masih terjadi 
hujan di hulu, sehingga berpotensi 
menyebabkan arus deras secara tiba-
tiba. "Sekarang bukan waktu yang 
tepat mandi di Sungai Aare. Masih 
terlalu dingin,” ujarnya. Pemerintah dan 
pengelola juga selalu memperingatkan 
turis untuk memperhatikan aspek 
keselamatan saat berenang di Sungai 
Aare. Berikut ini adalah hal yang boleh 
dan tidak boleh dilakukan di Sungai 
Aare, untuk alasan keselamatan, 
seperti yang dikeluarkan oleh Swiss 
Lifesaving Society. 
1. Anak-anak kecil hanya 
diperbolehkan mendekat ke air jika 
diawasi. Anak-anak juga harus selalu 
berada dalam jangkauan tangan. 

3. Jangan melompat ke air, jika suhu 
tubuh Anda terlalu panas, tubuh perlu 
waktu untuk penyesuaian. 
4. Jangan menyelam ke area air yang 
keruh atau tidak diketahui, karena 
dapat membahayakan keselamatan 

2. Jangan pernah mendekati air jika 
Anda dalam pengaruh minuman 
alkohol atau obat-obatan. Jangan 
berenang jika sedang dalam kondisi 
terlalu kenyang atau perut kosong. 

5. Kasur udara dan alat bantu renang 
tidak boleh digunakan di perairan 
dalam, karena tidak menawarkan 
perlindungan apapun. 

Anda. 

Berita sedih tentang hilangnya putra 
sulung Gubernur Jawa barat di Sungai 
Aare, di kota Bern Swiss, membuat kita 
semua ingin tahu seperti apa sih Sungai 
Aare itu. Swiss adalah negeri indah 
dengan pegunungan Alpen, banyak 
danau dan sungai. Sungai Aare 
merupakan salah satu sungai indah, 
terpanjang di Swiss yang membentang 
hingga 295 kilometer (km). Hulu Sungai 
Aare berasal bukan dari suatu mata air, 
tetapi air sungai Aare berasal dari 
lelehan salju atau disebut 
Oberaargletscher di sebelah timur 
Berner Alpen, Grimselgebiet. Kalau 
ditelusuri sungai Aare sungai yang 
berwarna biru turkis ini melalui gua atau 
menembus dua dinding bukit. Nama 
tempat ini Aareschlucht di dekat kota 
Meiringen. Sepanjang sungai dalam gua 
ini bisa dinikmati dengan jalan kaki di 
atas jembatan kayu selama 40 menit. 
Kemudian sungai Aare mengalir melalui 
danau Brienzersee dan Thunersee. Dari 
kota Thun sungai Aare terus mengalir ke 
Kanton Bern dan kota Bern. Dari Bern 
terus mengalir ke Bielersee kemudian 
menuju Solothurn. Aare terus mengalir 
melalui kota Olten dan Aarau sampai ke 
kota Brugg. Di sini sungai Aare 
tersambung dengan sungai Limmat dan 
sungai Reuss. Sungai Limat melalui 
kota Zürich. Akhirnya sungai Aare 
bermuara di kota Koblenz Swiss dan 
menjadi satu dengan sungai Rhein. 
Sungai Aare berakhir di sungai Rhein di 
kota Koblenz Swiss. Diberi nama kota 
Koblenz Swiss karena di Jerman juga 
ada kota dengan nama Koblenz 
Jerman. Di kota Koblenz di Jerman ini 
bertemu dua sungai yaitu sungai Rhein 
dan sungai Mosel. Sungai Rhein terus 
mengalir dari Swiss melalui kota kota 
Bassel di Swiss dan banyak kota kota 
besar di Jerman seperti Ludwigshafen, 
Mainz, Koblenz, Koln, Dusseldorf. 

6. Jangan berenang jarak jauh 
sendirian, karena perenang handal 
sekalipun akan mengalami kelelahan.
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Sungai Rhein masih terus mengalir ke 
negeri Belanda melalui Amsterdam dan 
akhirnya ke pantai utara atau Nordsee. 
Sungai sungai di Swiss, indah bersih 
dan terawat. Kesadaran akan 
kebersihan lingkungan dan sungai di 
Swiss sangat tinggi. Begitu bersihnya 
air sungai dan danau di Swiss 
sehingga air sungai dan danau di 
Swiss dinyatakan sebagai layak 
minum. Berarti kita bisa minum begitu 
saja dari air sungai dan danau di Swiss 
begitu saja tanpa dimasak. Orang-
orang di Swiss sangat mencintai 
sungainya, juga di kota Bern, tempat di 
mana putra sulung Bapak Ridwan 
Kamil hanyut dan hilang. Di pinggir- 
pinggir sungai Aare di kota Bern, 
seperti di kota- kota Swiss lainnya, 
merupakan taman, Kafe, Restaurant, 
Hotel bahkan Bundestag atau gedung 
di mana Kanselir Swiss berkantor juga 
berada di pinggir sungai Aare. Selain 
itu di sepanjang sungai terdapat jalan 
setapak dan jalur sepeda atau Velo, 
bukan mobil. Jalur sepeda ini terdapat 
tempat tempat station pompa sepeda 
gratis. Bahasa sepeda di Swiss, artinya 
velo. Di sepanjang jalan setapak ini 
warga Bern biasa melakukan joging, 
bersepeda atau sekedar jalan jalan 
menikmati indahnya sungai.
Hal inilah yang menurut media 
Indonesia menyulitkan pencarian 
hilangnya putra sulung Gubernur Jawa 

Barat karena jalan jalan di sepanjang 
sungai Aare bukan jalan mobil karena 
banyak pepohonan. Inilah bedanya kota 
besar di Swiss seperti Bern dan  Zurich, 
meskipun kota besar tetapi kalau sudah 
di pinggir sungai seakan akan lupa kalau 
di tengah tengah kota besar. Suara 
gemercik air, pepohonan yang besar dan 
rindang, burung burung camar dan 
burung bangau seakan akan ada di 
pedesaan. Di taman taman pinggir 
sungai inilah biasanya orang orang 
kantor dan bank duduk bila tiba jam 
istirahat siang. Mereka menikmati makan 
siang yang di beli dari kantin atau dari 
Migros atau Coop yaitu supermarket di 
Swiss yang juga menyediakan kotak 
makan siang hangat. Bila suhu udara 
lebih dari 25 derajad, mereka bahkan 
turun ke sungai sambil menikmati makan 
siang dan merendam kaki. Bahkan 
banyak kafe dan restoran yang 
meminjamkan bantal untuk alas duduk di 
dinding batu di pinggir sungai. Sambil 
makan atau minum kopi sambil 
menikmati aliran sungai. Di taman- 
taman pinggir sungai Aare ini juga di 
lengkapi dengan taman bermain dan 
tempat grill. Di akhir pekan keluarga atau 
orang muda dengan kawan- kawannya 
bisa piknik, anak anak bermain sambil 
membawa bekal dan bakar bakaran di 
taman pinggir sungai Aare. Taman taman 
tersebut terbuka untuk siapa saja, gratis 
dan di lengkapi dengan WC yang terawat 

dan bersih seperti di tempat tempat lain 
di seluruh Swiss. Sungai Aare yang 
berwarna biru turkis itu tidak bisa 
menahan siapa saja untuk berenang 
dan mandi. Merupakan hal yang biasa 
bila orang- orang kantoran, student dan 
siapa saja, 
sepulang 
kerja 
melepaskan 
lelah dan 
penatnya 
mencebur 
dan 
berenang di 
sungai 
Aare. Ada 
beberapa 
tempat 
favorit 
untuk 
berenang 
dan mandi 
di sungai Aare. Misalnya di depan 
Bundeshaus, juga merupakan tempat 
favorit. Berenang mandi sambil 
menikmati latar belakang bangunan 
yang indah Bundeshaus. Kantonpolizei 
atau polisi negara bagian Bern telah 
mengingatkan bahwa berenang dan 
mandi di sungai Aare berbahaya. 
Berperahu dengan perahu karet juga 
berbahaya. Berbahaya karena volume 
air di Aare sangat tinggi, lebih tinggi dari 
sungai Rhein dan Mosel. Selain jumlah 
dan volume air yang tinggi juga arus 
sungai Aare yang deras menambah 
bahaya sungai ini. Menurut  SZ 
(Schweize Zeitung) aliran sungai Aare 
lebih dari 630 kubikmater setiap detik 
dan suhu air saat ini hanya 15 derajat. 
Selain itu airnya juga keruh. Keruh 
bukan berarti warna merah tanah 
seperti di Indonesia, tetapi berwarna 
biru turkis. Keruh karena airnya berasal 
dari lelehan salju, bukan dari mata air. 
Untuk itu kota Bern telah mengeluarkan 
selebaran untuk menghindari bahaya 
berenang di sungai dan danau dengan 
kampanye " Are You Safe? " dengan 
slogan " It's not a game-Es ist kein Spiel 
" Selebaran ini ditulis dalam 10 bahasa. 
Pemerintah kota Bern mau 
mengingatkan kepada para pendatang 

dan tourist bahwa berenang di sungai 
Aare bukan main- main. Hanya orang 
yang benar benar berpengalaman 
berenang di sungai dengan arus deras 
dan volume air yang besar mampu 
berenang di sungai Aare. Berita terbaru 

mengatakan 
bahwa baru 
saja, keluarga 
Ridwan Kamil 
menyatakan 
bahwa 
Emmeril Kahn 
Mumtadz 
(Eril) 
meninggal 
dunia. Hal ini 
disampaikan 
oleh kakak 
Ridwan 
Kamil, Erwin 
Muniruzaman, 
dalam 

konferensi pers di Gedung Pakuan, 
Bandung, Jumat (3/6/2022). "Innalillahi 
wainnailaihi rajiun. Sesungguhnya semua 
makhluk yang bernyawa akan merasakan 
kematian," kata Erwin. Sebelum 
menyatakan Eril meninggal dunia, Erwin 
menyampaikan bahwa Ridwan Kamil atau 
Kang Emil dan keluarga sudah 
mengupayakan pencarian Eril 
semaksimal mungkin. Keluarga pun 
melihat, mengevaluasi, dan menyimak 
seluruh proses yang bisa dilakukan dalam 
pencarian Eril di Sungai Aare, Swiss. 
"Termasuk juga upaya pencarian secara 
mandiri, sehingga secara ikhtiar, itu sudah 
dipastikan dilakukan semuanya secara 
maksimal yang dimungkinkan 
berdasarkan situasi dan kondisi yang 
ada," sambung dia. Erwin juga 
menyampaikan, otoritas setempat sudah 
melakukan pencarian yang spesifik untuk 
mencari jenazah Eril. "Oleh karena itu, 
Kang Emil dan Teh Lia sudah 
menyampaikan bahwa mereka ikhlas dan 
meyakini bahwa Emmeril Kahn Mumtadz 
yang kita kenal sebagai Eril sudah wafat 
berpulang ke rahmatullah karena 
tenggelam," kata Erwin. Turut Berduka 
Cita, atas berpulangnya Emmeril Kahn 
Mumtadz (Eril). Semoga beliau diterima 
disisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin.
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Melayani Delivery Selama Corona
 
 Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : JIMMY
   215 - 275 - 4061

DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming 
Raka tak bisa menyembunyikan raut 
wajahnya yang menahan marah, saat 
sejumlah wartawan meminta tanggapan 
terkait pengunduran diri dua Calon 
Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Putra sulung Presiden Jokowi itu bahkan 
menyebut keputusan 2 CPNS yang 
berasal dari dokter gigi dan psikolog 
klinis itu sebagai sikap orang yang 
kurang ajar."Wis daftar melu tes (sudah 
daftar ikut tes), mengundurkan diri 
kurang ajar itu, kurang ajar 
mengundurkan diri," ujar Gibran Kamis 
(2/6).Gibran menyesalkan alasan yang 
disampaikan keduanya. Kalau ingin 
memiliki gaji besar, dikatakannya, ia 
menyarankan agar jangan mendaftar 
sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), 
namun menjadi pengusaha."Kalau mau 
kaya ta jangan jadi PNS, jadi pengusaha 
saja," tandasnya.Pengunduran diri 
tersebut, lanjut Gibran, dipastikan akan 
merugikan instansi terkait serta para 
pendaftar lain yang tidak lolos."Kalau 
pengen gaji gede yo ojo dadi PNS to, ra 
ceto itu, ramutu itu, (tidak jelas). Ojo 
kayak gitu lagi. Merugikan, mau gaji 
besar jangan jadi PNS, cnggak jelas, 
enggak mutu, jangan seperti itu," 
kesalnya..Gibran pun mengingatkan 
untuk para CPNS, agar tidak mendaftar 
di Solo jika hanya ingin kaya. Di Solo, 
lanjut dia, lebih diutamakan 

Gibran : Mau Gaji Besar, Jadi Pengusaha
untukpelayanan publik.
“Jangan daftar disini kalau mau kaya, 
disini untuk pelayanan publik. Nek 
pengen sugih ojo daftar ng kene," 
tandasnya.Diduga karena gaji yang 
ditawarkan tak sesuai ekspektasi, Calon 
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 
lingkungan Pemkot Solo memilih 
mengundurkan diri. Padahal keduanya 
telah dinyatakan lolos seleksi 
penerimaan tahun 2021. Mereka 
merupakan CPNS untuk formasi 
kesehatanKepala Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (DKPSDM) Kota Solo Dwi 
Ariyatno mencatat kabar tersebut.

Menurut dia, kedua CPNS yang mundur 
itu adalah dokter gigi dan psikolog klinis. 
Meski mengundurkan diri, Dwi 
memastikan kedua CPNS tersebut tidak 
akan dikenai sanksi. Karena, lanjut Dei, 
keduanya mengundurkan diri sebelum 
menerima surat keputusa (SK) dari 
Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri).

Ia menduga kedua CPNS itu 
memutuskan mengundurkan diri karena 
dinilai tidak sesuai ekspektasi. Salah 
satunya terkait masalah gaji yang 
diterimanya."Kemarin pas kita tanya ya 
prinsipnya tidak sesuai dengan 
ekspektasinya atau apa, (gaji) mungkin 
ya,” ujar Dwi, Rabu (1/6).

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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Panitia penyelenggara Formula E 
mengumumkan daftar perusahaan yang 
menjadi sponsor gelaran balap mobil 
listrik tersebut. Dari 31 perusahaan 
yang jadi sponsor, tak ada satu pun dari 
BUMN.Vice Managing Director Jakarta 
E-Prix, Gunung Kartiko, mengucapkan 
rasa terima 
kasihnya pada 
seluruh sponsor. 
Menurut dia, 
dukungan dari 
para sponsor ini 
akan sangat 
membantu dalam 
menyukseskan 
gelaran Formula 
E Jakarta."Pada 
hari ini kami 
mengumumkan bahwa Jakarta E-Prix 
2022 akan didukung oleh 
31perusahaan swasta dalam negeri dan 
beberapa sponsor global lainnya," ujar 
Gunung dalam keterangan tertulis, 
Rabu (1/6/2022)."Adapun para sponsor 
kami terdiri dari berbagai industri, 
seperti bank, kecantikan, perusahaan 
teknologi, hingga perhotelan," 
sambungnya.Selain sponsor dari 
perusahaan swasta, Gunung 
menjelaskan juga ada sejumlah 
sponsor global yang dibawa pihak 
Formula E Operation (FEO) untuk 
mendukung acara Jakarta E-Prix 2022 
di berbagai seri balapan."Sponsor yang 
ada itu selain dari perusahaan swasta 
dalam negeri, yang memang khusus 
mendukung perhelatan balap mobil 
listrik di Indonesia, terdapat juga 
sponsor global yang sudah ditetapkan 
dari pihak FEO. Sponsor global tersebut 
hadir di semua balapan di berbagai 
negara," kata Gunung.
Tak Ada Perusahaan BUMN
Dari nama-nama sponsor yang dirilis 
penyelenggara, tak ada satu pun 
perusahaan BUMN. Ketua Pelaksana 
Formula E Jakarta Ahmad Sahroni 
menyatakan, hingga saat ini Badan 
Usaha Milik Negara atau BUMN belum 

BUMN Tak Mau Jadi Sponsor Formula E

"Kami enggak ngotot minta, tapi ngotot 
untuk jadi bagian dari Indonesia," 
sambung Sahroni.

Sahroni mengatakan pihaknya tidak 
akan memaksakan diri lagi saat ditanyai 
terkait sponsor dari BUMN. Menurutnya 
tidak akan menjadi masalah kalaupun 
BUMN tidak menjadi sponsor dalam 
ajang Formula E.
Sindiran

menjadi sponsor untuk ajang balap mobil 
listrik Formula E pada 4 Juni 
mendatang.Menurut dia, jika tak ada 
yang mau memberikan, maka tidak akan 
dipaksa untuk menjadi sponsor di 
Formula E."Ya sudahlah kalau enggak 
mau kasih mau diapain, tidak dipaksa. 
Tapi yang pasti BUMN per hari ini belum 

memberikan 
sponsornya," kata 
Sahroni di Nasdem 
Tower, Jakarta Pusat, 
Rabu (1/6/2022).Meski 
begitu, pria yang 
merupakan Politikus 
NasDem ini menyebut, 
sejauh ini terdapat 31 
perusahaan yang sudah 
mencatatkan diri menjadi 

sponsor untuk gelaran Formula 
E."Sponsor saat ini 31 sponsor dari 
pihak swasta, yang pasti BUMN belum 
kasih sponsor," kata dia

Sahroni kemudian menyentil BUMN 
yang sama sekali tidak mensponsori 
ajang Formula E. Bahkan, kata dia, 
panitia membayar listrik untuk Formula E 
secara penuh atau full."BUMN tidak 
berikan sponsor apapun, PLN untuk 
kelistrikan juga kami bayar full," ujar 
Sahroni melalui unggahan di akun 
instagram pribadinya 
@ahmadsahroni88, Kamis (2/6/2022).
Dia pun merasa heran tak ada 
perusahaan pelat merah yang menjadi 
sponsor di Formula E. Padahal, event 
Formula E juga membawa nama 
Indonesia."Maaf nih BUMN tuh kan 
bagian dari Republik Indonesia kan yah 
? @kementerianbumn," kata dia.

Tren healing belakangan lekat dengan 
masyarakat kita. Terutama untuk remaja 
hingga dewasa pengguna media sosial 
yang kebanyakan dari Generasi Z. 
Istilah healing seringkali digunakan 
untuk mengungkapkan sesuatu yang 
menyenangkan.
Salah satunya yang berkaitan dengan 
liburan ke tempat wisata. Bahkan, 
sebagian masyarakat juga memberikan 
istilah healing untuk rencana liburan 
mereka. Seperti halnya rencana yang 
akan dilakukan Dhea Utami bersama 
beberapa temannya.

Dhea merupakan anak pertama dari 
tiga bersaudara yang berkuliah di salah 
satu universitas di Kota Bekasi, Jawa 
Barat. Perempuan kelahiran tahun 2000 
itu mengaku setelah bepergian ke luar 
kota sejenak membuat semangat 
kerjanya pulih kembali.

"Rencananya kita mau healing sih 
pertengahan Juli, paling ke Pulau 
Seribu aja yang paling deket sama 
Bekasi," kata Dhea kepada 
Liputan6.com. Menurut dia, kegiatan itu 
untuk melepaskan penat dari rutinitas 
bekerja dan kuliah.

Dhea mengaku orang tuanya tidak 
pernah melarangnya untuk melakukan 
refreshing ke luar kota. Kegiatan itu 
juga sebagai bentuk apresiasi kepada 
dirinya sendiri. Sebab seusai lulus 
SMA, dia sibuk bekerja selama dua 
tahun di salah satu pabrik di kawasan 
Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Setelah tabungan dinilai cukup 
sekarang dia memilih untuk kuliah dan 
bekerja di salah satu instansi 
pemerintah Kabupaten Bekasi. "Jadi 
kalau selesai jalan-jalan kaya ada 
energi baru buat kembali bekerja dan 
kuliah. Apalagi kalau habis lihat 
pemandangan yang hijau-hijau atau ke 
pantai, senang aja gitu," ucapnya.
Hal yang sama juga dirasakan oleh 
Ruth Diandra. Dia memilih menonton 
film, bermain game, hingga main ke 
tempat wisata bersama teman sebagai 
bentuk healing dari rutinitasnya sebagai 

Tren Healing Untuk Generasi Z

Dia menjelaskan dalam proses 
penyembuhan atau healing seseorang 
harus mendekatkan diri sendiri dan 
merefleksikan apa yang telah dialaminya. 
Hal itu merupakan proses untuk 
melepaskan luka-luka yang terjadi dalam 
diri. Sehingga nantinya seseorang akan 
siap kembali menghadapi kehidupan yang 
terus berjalan.

“Kembali ke alam mungkin itu yang di-
show card-kan dengan mikir healing itu 
cukup melihat yang hijau-hijau, healing 
cukup jalan ke pantai enggak sesimpel 
itu. Aku melihat nya ada kesalahpahaman 
dalam mendefinisikan healing 

Nirmala melanjutkan, alam sebenarnya 
merupakan salah satu media yang 
membantu dalam proses healing. Namun 
proses tersebut berbeda makna ketika 
seseorang hanya memilih untuk sibuk 
jalan-jalan tanpa menanyakan apa yang 
sedang terjadi pada dirinya sendiri.

pelajar. Selain sekolah, siswi SMA di 
kawasan Jakarta Selatan ini juga aktif di 
sejumlah kegiatan non formal.
"Healing penting sih kalau tugas sekolah, 
les, dan beberapa projects jalan 
bersamaan. Biar enggak terlalu stres aja. 
Nanti liburan sekolah juga rencana nginep 
bareng di rumah salah satu temen," ujar 
Ruth.Selama ini sejumlah kegiatan untuk 
merelaksasikan dirinya dari sejumlah 
kegiatan tak pernah ditentang oleh orang 
tuanya. Terpenting kata dia, kegiatan 
tersebut tidak dalam hal negatif dan 
merugikan orang lain.
"Enggak pernah dilarang yang penting 
tahu porsinya terus kalau mau ke tempat 
wisata juga jelas ke mana dan izin aja," 
dia menandaskan.

Menurut psikolog klinis dewasa, Nirmala 
Ika menyatakan proses healing bukan 
semudah hanya untuk jalan-jalan di alam 
terbuka ataupun staycation. Dalam 
kesehatan mental healing diartikan 
sebagai proses memulihkan diri sendiri. 
Misal dari trauma masa lalu, gangguan 
kecemasan, ataupun suatu hal yang 
belum pernah dialaminya.

Bukan Sekadar Jalan-Jalan
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Menurut psikolog klinis dewasa, Nirmala 
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Misal dari trauma masa lalu, gangguan 
kecemasan, ataupun suatu hal yang 
belum pernah dialaminya.

Bukan Sekadar Jalan-Jalan



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Amerika
Info SIP

Internasional

Tanah Air
Tanah Air

Definisi sembuh dalam kesehatan 
mental bukan berarti sembuh 
seutuhnya namun lebih terkendali. 
Penyebabnya pun beragam dan 
treatment yang dilakukan juga berbeda 
setiap orang tergantung permasalahan 
yang dihadapi.

Proses dan teknik healing memiliki tiga 
hal yang perlu diakses. Ketiganya 
adalah level kognisi, level emosi, dan 
level perubahan perilaku. Level tersebut 
membutuhkan cara penyembuhan yang 
berbeda. Untuk level kognisi, seseorang 
bisa melakukan konseling, coaching, 
mendengar motivator, dan membaca 
kata-kata motivasi.

sebenernya," kata Nirmala kepada 

"Jangan mendiagnosa diri dulu, rasain 
oh saya merasa jenuh penat oke boleh 
cari kegiatan kegiatan yang menurut 
kita itu bisa membantu melepaskan 
kepenatan kita. Orang-orang itu 
melakukan meditasi, yoga terus jalan 
pagi journaling, melukis. Cari kegiatan 

Kemudian level emosi, seseorang harus 
melalui proses khusus dengan ahli. 
Sedangkan pada level perubahan 
perilaku, ada upaya tertentu yang perlu 
untuk dilakukan. Nirmala 
menambahkan, jika proses healing 
tidak dilaksanakan maka akan ada isu 
yang tak terselesaikan.

Nirmala juga menyatakan traveling atau 
jalan-jalan ke alam terbuka hanya 
membantu untuk mengistirahatkan diri 
dari situasi pekerjaan yang padat. 
Namun bukan untuk proses pemulihan 
mental jangka panjang.

8 Metode Self Healing 

"Kita refleksi lagi mendefinisikan hidup 
kita memahami lagi apa yg telah terjadi 
dalam hidup kita. Itulah proses healing 
bukan yang sekedar ramai-ramai 
berkumpul seperti yang kita lihat semua 
orang hastag-nya healing, kerumunan 
ramai banget yang ada makin stres," 
papar dia.

Karena hal itu dalam pelaksanaan 
healing, Nirmala meminta semua orang 
untuk berhenti mendiagnosis diri hanya 
berdasarkan bacaan ataupun tulisan di 
internet. Seseorang diharuskan mencari 
pertolongan ketika merasa ada masalah 
dalam dirinya.

Yaitu dengan mencari tahu apa 
penyebab trauma atau permasalahan 
yang dihadapi selama ini. "Apa yang bisa 
saya lakukan dengan lebih baik ke 
depannya, apa yang sebenarnya 
menjadi sumber masalah ini. Jadi kita 
benar-benar sebenarnya memberikan 
waktu untuk kita berani melihat masalah 
ini dan kemudian melakukan suatu 
perencanaan tindakan di masa depan," 
papar dia.

Hal yang sama juga disampaikan oleh 
Psikolog Anak dan Keluarga Astrid WEN 
yang menyebut healing bukan bentuk 
dari traveling ataupun waktu istirahat dari 
rutinitas. "Proses healing sebenarnya 
dipandu oleh ahli jadi ada yang guide 
atau mungkin dipandu oleh mentor yang 
memang memiliki spesialisasi dalam 
proses pemulihan tersebut," kata Astrid 

"Itu bisa sepanjang memang tadi bahwa 
kita enggak punya masalah kesehatan 
mental yang butuh pertolongan ahli," 
jelas Astrid.

Setiap orang kata Astrid memiliki 
kebutuhan healing yang berbeda. Selain 
itu seseorang yang melakukan healing 
juga perlu kesadaran akan ada hal yang 
dipulihkan dalam dirinya. Saat 
melakukan proses penyembuhan 
diperlukan juga suasana yang tenang 
kemudian dilanjutkan dengan 
merefleksikan diri.

Pengamat sosial, Devie Rahmawati 
menyatakan sejumlah faktor yang 
menjadikan fenomena healing ramai di 
media sosial. Yakni adanya peningkatan 
ketidaknyamanan, kecemasan, hingga 
stres untuk para pengguna media sosial. 
Ya, semuanya berkaitan dengan mental.
Peningkatan stres beberapa waktu 
terakhir juga bentuk dampak adanya 
pandemi Covid-19. Sebab saat peristiwa 

positif yang kita tahu after melakukan itu 
kita merasa enakan secara emosi," ucap 
Nirmala.

Kendati begitu, Astrid menilai traveling 
ataupun staycation sangat bermanfaat 
ketika dimanfaatkan untuk berpikir 
sejenak dari kelelahan bekerja atau 
menenangkan diri dan siap beraktivitas 
kembali.

Peningkatan Stres Akibat Media 
Sosial

Untuk diketahui istilah baby boomers, 
Gen X, Y, Z, hingga alpha merupakan 
julukan untuk kelompok atau generasi 
berdasarkan rentang waktu kelahiran. 
Berdasarkan Beresfod Research 
Generasi Z merupakan sebutan untuk 
kelompok dengan kelahiran 1997-2012. 
Lalu Gen Y atau milenial merupakan 
kelahiran 1981-1996. Sedangkan Gen X 
untuk kelompok kelahiran 1965-1980 
dan baby boomers kelahiran 1946-1964.
"Healing hanyalah salah satu nama lain 
yang kemudian menjadi istilah yang 
beredar di kalangan masyarakat 
khususnya generasi Gen Y dan Z yang 
mengisyaratkan adanya tekanan, 
ketidaknyamanan yang dirasakan oleh 
generasi ini," kata Devie kepada 
Liputan6.com.

itu terjadi semua orang jarang 
berinteraksi dan bersosialisasi secara 
tatap muka dan hanya dilakukan melalui 
teknologi yang ada. Menurut Devie, 
healing merupakan salah satu istilah 
yang menjadi ramai di kalangan 
Generasi atau Gen Y dan Z.

Diet Media Sosial

Sehingga lanjut Devie, ada sejumlah 
pihak yang tertekan karena tidak mampu 
memenuhi keinginannya sendiri.
“Akibat aksi memposting atau 
memasang hal-hal terkait dengan gaya 
hidup atau hidup yang gaya yang 
kemudian para penontonnya tidak 
mampu memenuhi atau mendapatkan 
hal yang dia tonton ini kemudian bisa 
menimbulkan kecemasan ketakutan dan 

Lanjut Devie, sebenarnya aksi traveling 
atau liburan ke tempat wisata 
merupakan cara lama dan upaya 
manusia untuk mengembalikan 
kesegaran, kenyamanan akibat suatu 
hal. Misalnya dari tuntutan pekerjaan. 
Sedangkan mengunggah kegiatan 
liburan merupakan kegiatan yang sudah 
melekat untuk pengguna media sosial.
Dia menilai unggahan atau postingan 
tersebut merupakan menjadi 
permasalahan baru yang timbul dan 
berdampak pada peningkatan stres 
seseorang. Sebab beberapa diantaranya 
akan sibuk membandingkan dirinya 
sendiri dengan orang lain berdasarkan 
postingan media sosial.

sebagainya," paparnya.
Karena itu kata Devie, saat ini muncullah 
adanya gerakan baru untuk penggunaan 
media digital. Yakni kedisiplinan dalam 
memilih konten yang akan dikonsumsi 
atau biasa disebut diet digital. Mulai dari 
jumlah konten yang dipilih, berapa lama 
seseorang menikmati sajian konten di 
media sosial, dan jarak antara satu 
konten dengan konten lain.
Healing memang diramaikan oleh Gen Z 
di media sosial. Sebab tumbuh kembang 
generasi itu memang bersamaan dengan 
perkembangan teknologi yang cukup 
pesat. Selain itu generasi tersebut juga 
dinilai lebih cukup melek mengenai 
kesehatan mental dan seringkali 
digaungkan melalui dunia digital.
Fenomena tersebut mengakibatkan Gen 
Z dianggap manja, mudah rapuh 
mentalnya, karena seringkali 
menyuarakan hal-hal yang dirasakan 
melalui media sosial. Benarkah?

 Kenapa Gen Z Dianggap Berbeda ?

"Mereka jadi lebih rentan kemudian 
ditambah sekarang persoalan kesehatan 
mental memang diakui. Jadi jangan 
mendiagnosis diri sendiri dicek 
kemampuan adaptasi ke orang yang 
lebih profesional. Atau emang kesulitan 
beradaptasi, kesulitan untuk dealing 
dengan situasi, atau karena kondisi 
belum pernah dihadapi," kata Nirmala.

Psikolog Anak dan Keluarga Astrid WEN 
menilai konflik yang dihadapi oleh Gen Z 
berbeda dengan sebelumnya. Hal itu 
juga didukung dengan adanya tingkat 
ekstroversi di media sosial. Contohnya 
menyuarakan hal-hal yang dianggap 
bertentangan hingga berbagi cerita yang 
terkoneksi dengan orang asing.

Salah satunya yaitu adanya perbaikan 
perekonomian yang ada. Untuk generasi 
sebelumnya, berteman dan 
bersosialisasi dengan orang lain 
merupakan bentuk keharusan. 
Sedangkan saat ini kemudahan digital 
dan fasilitas memadai membuat proses 
bersosialisasi ataupun beradaptasi 
mereka kurang terasah.

Psikolog klinis dewasa Nirmala Ika 
membantah hal itu. Menurut dia, ada 
beberapa faktor yang melatarbelakangi 
bedanya Gen Z dengan sebelumnya.
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berbeda. Untuk level kognisi, seseorang 
bisa melakukan konseling, coaching, 
mendengar motivator, dan membaca 
kata-kata motivasi.

sebenernya," kata Nirmala kepada 

"Jangan mendiagnosa diri dulu, rasain 
oh saya merasa jenuh penat oke boleh 
cari kegiatan kegiatan yang menurut 
kita itu bisa membantu melepaskan 
kepenatan kita. Orang-orang itu 
melakukan meditasi, yoga terus jalan 
pagi journaling, melukis. Cari kegiatan 

Kemudian level emosi, seseorang harus 
melalui proses khusus dengan ahli. 
Sedangkan pada level perubahan 
perilaku, ada upaya tertentu yang perlu 
untuk dilakukan. Nirmala 
menambahkan, jika proses healing 
tidak dilaksanakan maka akan ada isu 
yang tak terselesaikan.

Nirmala juga menyatakan traveling atau 
jalan-jalan ke alam terbuka hanya 
membantu untuk mengistirahatkan diri 
dari situasi pekerjaan yang padat. 
Namun bukan untuk proses pemulihan 
mental jangka panjang.

8 Metode Self Healing 

"Kita refleksi lagi mendefinisikan hidup 
kita memahami lagi apa yg telah terjadi 
dalam hidup kita. Itulah proses healing 
bukan yang sekedar ramai-ramai 
berkumpul seperti yang kita lihat semua 
orang hastag-nya healing, kerumunan 
ramai banget yang ada makin stres," 
papar dia.

Karena hal itu dalam pelaksanaan 
healing, Nirmala meminta semua orang 
untuk berhenti mendiagnosis diri hanya 
berdasarkan bacaan ataupun tulisan di 
internet. Seseorang diharuskan mencari 
pertolongan ketika merasa ada masalah 
dalam dirinya.

Yaitu dengan mencari tahu apa 
penyebab trauma atau permasalahan 
yang dihadapi selama ini. "Apa yang bisa 
saya lakukan dengan lebih baik ke 
depannya, apa yang sebenarnya 
menjadi sumber masalah ini. Jadi kita 
benar-benar sebenarnya memberikan 
waktu untuk kita berani melihat masalah 
ini dan kemudian melakukan suatu 
perencanaan tindakan di masa depan," 
papar dia.

Hal yang sama juga disampaikan oleh 
Psikolog Anak dan Keluarga Astrid WEN 
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atau mungkin dipandu oleh mentor yang 
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"Itu bisa sepanjang memang tadi bahwa 
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mental yang butuh pertolongan ahli," 
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Setiap orang kata Astrid memiliki 
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juga perlu kesadaran akan ada hal yang 
dipulihkan dalam dirinya. Saat 
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diperlukan juga suasana yang tenang 
kemudian dilanjutkan dengan 
merefleksikan diri.

Pengamat sosial, Devie Rahmawati 
menyatakan sejumlah faktor yang 
menjadikan fenomena healing ramai di 
media sosial. Yakni adanya peningkatan 
ketidaknyamanan, kecemasan, hingga 
stres untuk para pengguna media sosial. 
Ya, semuanya berkaitan dengan mental.
Peningkatan stres beberapa waktu 
terakhir juga bentuk dampak adanya 
pandemi Covid-19. Sebab saat peristiwa 

positif yang kita tahu after melakukan itu 
kita merasa enakan secara emosi," ucap 
Nirmala.
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ketika dimanfaatkan untuk berpikir 
sejenak dari kelelahan bekerja atau 
menenangkan diri dan siap beraktivitas 
kembali.

Peningkatan Stres Akibat Media 
Sosial

Untuk diketahui istilah baby boomers, 
Gen X, Y, Z, hingga alpha merupakan 
julukan untuk kelompok atau generasi 
berdasarkan rentang waktu kelahiran. 
Berdasarkan Beresfod Research 
Generasi Z merupakan sebutan untuk 
kelompok dengan kelahiran 1997-2012. 
Lalu Gen Y atau milenial merupakan 
kelahiran 1981-1996. Sedangkan Gen X 
untuk kelompok kelahiran 1965-1980 
dan baby boomers kelahiran 1946-1964.
"Healing hanyalah salah satu nama lain 
yang kemudian menjadi istilah yang 
beredar di kalangan masyarakat 
khususnya generasi Gen Y dan Z yang 
mengisyaratkan adanya tekanan, 
ketidaknyamanan yang dirasakan oleh 
generasi ini," kata Devie kepada 
Liputan6.com.

itu terjadi semua orang jarang 
berinteraksi dan bersosialisasi secara 
tatap muka dan hanya dilakukan melalui 
teknologi yang ada. Menurut Devie, 
healing merupakan salah satu istilah 
yang menjadi ramai di kalangan 
Generasi atau Gen Y dan Z.

Diet Media Sosial

Sehingga lanjut Devie, ada sejumlah 
pihak yang tertekan karena tidak mampu 
memenuhi keinginannya sendiri.
“Akibat aksi memposting atau 
memasang hal-hal terkait dengan gaya 
hidup atau hidup yang gaya yang 
kemudian para penontonnya tidak 
mampu memenuhi atau mendapatkan 
hal yang dia tonton ini kemudian bisa 
menimbulkan kecemasan ketakutan dan 

Lanjut Devie, sebenarnya aksi traveling 
atau liburan ke tempat wisata 
merupakan cara lama dan upaya 
manusia untuk mengembalikan 
kesegaran, kenyamanan akibat suatu 
hal. Misalnya dari tuntutan pekerjaan. 
Sedangkan mengunggah kegiatan 
liburan merupakan kegiatan yang sudah 
melekat untuk pengguna media sosial.
Dia menilai unggahan atau postingan 
tersebut merupakan menjadi 
permasalahan baru yang timbul dan 
berdampak pada peningkatan stres 
seseorang. Sebab beberapa diantaranya 
akan sibuk membandingkan dirinya 
sendiri dengan orang lain berdasarkan 
postingan media sosial.

sebagainya," paparnya.
Karena itu kata Devie, saat ini muncullah 
adanya gerakan baru untuk penggunaan 
media digital. Yakni kedisiplinan dalam 
memilih konten yang akan dikonsumsi 
atau biasa disebut diet digital. Mulai dari 
jumlah konten yang dipilih, berapa lama 
seseorang menikmati sajian konten di 
media sosial, dan jarak antara satu 
konten dengan konten lain.
Healing memang diramaikan oleh Gen Z 
di media sosial. Sebab tumbuh kembang 
generasi itu memang bersamaan dengan 
perkembangan teknologi yang cukup 
pesat. Selain itu generasi tersebut juga 
dinilai lebih cukup melek mengenai 
kesehatan mental dan seringkali 
digaungkan melalui dunia digital.
Fenomena tersebut mengakibatkan Gen 
Z dianggap manja, mudah rapuh 
mentalnya, karena seringkali 
menyuarakan hal-hal yang dirasakan 
melalui media sosial. Benarkah?

 Kenapa Gen Z Dianggap Berbeda ?

"Mereka jadi lebih rentan kemudian 
ditambah sekarang persoalan kesehatan 
mental memang diakui. Jadi jangan 
mendiagnosis diri sendiri dicek 
kemampuan adaptasi ke orang yang 
lebih profesional. Atau emang kesulitan 
beradaptasi, kesulitan untuk dealing 
dengan situasi, atau karena kondisi 
belum pernah dihadapi," kata Nirmala.

Psikolog Anak dan Keluarga Astrid WEN 
menilai konflik yang dihadapi oleh Gen Z 
berbeda dengan sebelumnya. Hal itu 
juga didukung dengan adanya tingkat 
ekstroversi di media sosial. Contohnya 
menyuarakan hal-hal yang dianggap 
bertentangan hingga berbagi cerita yang 
terkoneksi dengan orang asing.

Salah satunya yaitu adanya perbaikan 
perekonomian yang ada. Untuk generasi 
sebelumnya, berteman dan 
bersosialisasi dengan orang lain 
merupakan bentuk keharusan. 
Sedangkan saat ini kemudahan digital 
dan fasilitas memadai membuat proses 
bersosialisasi ataupun beradaptasi 
mereka kurang terasah.

Psikolog klinis dewasa Nirmala Ika 
membantah hal itu. Menurut dia, ada 
beberapa faktor yang melatarbelakangi 
bedanya Gen Z dengan sebelumnya.
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"Itu harus dilihat dari per-satuan orang 
berhadapan dengan ahli resiliensi 
setiap anak Gen Z seperti apa. Untuk 
mengatasi labelasi ini dibutuhkan dialog 
generasi sebelumnya dengan Gen Z, 
misal tantangan Gen Z ini," jelas dia.

"Memang ada perbedaan value 
perbedaan persepsi bagaimana Gen Z 
menghadapi tantangan. Kemudian 
karena kepekaan terhadap diri mereka 
juga tinggi tetapi sosialisasi juga lebih 
banyak di dalam dunia digital tidak 
sebanyak seperti kita bertemu dengan 
banyak orang secara langsung," papar 
Astrid.Selain itu Astrid menilai Gen Z 
merupakan kelompok yang kritis dan 
lebih terbuka dengan masalah isu 
kesehatan mental. Karena hal itu dia 
tidak setuju jika Gen Z dianggap lebih 
lemah secara mental dibandingkan 
dengan generasi sebelumnya.

Astrid menyebut kebiasaan itu 
dianggap aneh oleh generasi 
sebelumnya. Padahal, sangat wajar 
untuk Gen Z. Kemudian untuk Gen Z 
kebutuhan untuk diakui ataupun 
dikenali juga sangat tinggi bersamaan 
dengan perubahan gaya hidup dan 
mudahnya teknologi serta 
perekonomian yang semakin membaik.

Sementara itu, pengamat sosial Devie 
Rahmawati menilai pola asuh 

"Orang-orang tua yang itu mengasuh 
Gen Y dan Z cenderung tanda kutip 
memanjakan generasi ini. Kemudian 
generasi (Y dan Z) terbiasa hidup dalam 
kenyamanan yang membuat mereka 
kemudian bertemu juga dengan situasi 
teknologi yang memang hadir 
memudahkan mereka. Kemudahan yang 
satu dengan kemudahan lainnya," kata 
Devie.Dia mengibaratkan Gen Y dan Z 
seperti halnya telur dan generasi 
sebelumnya layaknya bola bekel yang 
ketika dihantam lompatannya semakin 
kuat. "Pola asuhnya (yang 
mempengaruhi) jadi ketika pola asuh 
memang dipengaruhi faktor eksternalnya 
adalah ekonomi dan teknologi," dia 
menandaskan.

Misalnya kesusahan hidup atau ejumlah 
benturan-benturan dengan kedisiplinan 
yang kuat. Hal itu juga didukung dengan 
adanya perbaikan dalam segi 
perekonomian dari setiap generasi.

merupakan penyebab utama kenapa Gen 
Y dan Z dinilai berbeda dengan generasi 
sebelumnya. Generasi Y atau milenial 
merupakan peralihan perkembangan 
teknologi seperti saat ini. Orang tua yang 
mengasuh atau membesarkan Gen Y 
dan Z cenderung memanjakan atau tidak 
menginginkan kejadian dulu terulang 
kembali.

Sang aktris Aquaman mendapat ganti 
rugi sebesar US$ 2 juta, karena Johnny 
Depp dinilai melakukan fitnah dalam 
satu dari tiga tuduhan.
Suara Bulat
Setelah argumen penutup dibacakan 
pihak Amber Heard maupun Johnny 
Depp pada Jumat pekan lalu, juri 
melakukan diskusi yang berlanjut 
hingga Selasa pekan ini.
Kemudian Rabu kemarin, setelah lebih 
dari 12 jam melakukan diskusi dan 
pertimbangan internal secara tertutup, 
putusan ini diambil secara bulat, tanpa 
ada perbedaaan suara, dan dibacakan 
di muka sidang yang digelar di Fairfax 
County, Virginia. 

Di sisi lain, Amber Heard juga 
memenangkan satu dari tiga klaim 
gugatan balik yang ia layangkan untuk 
Johnny Depp.

Juri 
menyatakan 
mantan 
kekasih 
Winona 
Ryder ini 
mendapat 
ganti rugi 
sebesar US$ 
15 juta. 
Namun 
Amber 
Heard hanya harus membayar 10,35 
juta saja, karena ada batasan soal ganti 
rugi dalam hukum yang berlaku di 
Negara Bagian Virginia, tempat kasus 
ini disidangkan.

Keputusan juri atas kasus defamation 
atau fitnah antara Johnny Depp 
melawan Amber Heard, akhirnya keluar. 
Dilansir dari People, Kamis (2/5/2022), 
aktor Pirates of the Caribbean ini 
memenangkan tiga klaim yang ia ajukan 
melawan Amber Heard, terkait kolom 
yang dibuat 
sang aktris di 
Washington 
Post pada 
2018.

Hakim Penney Azcarate menyatakan 

Johnny Depp Menang Lawan Amber Heard

Kekecewaan Amber Heard
Johnny Depp tak berada di ruang sidang 
saat kesimpulan ini dibacakan, karena ia 

masih berada di 
Inggris. Namun 
Amber Heard 
berada di 
persidangan dan 
mendengar 
langsung soal 
kekalahannya 
ini. 

Seperti diketahui, Johnny Depp menuntut 
Amber Heard terkait kolom yang ditulis 
sang aktris di Washington Post pada 
2018. Dalam esainya, Amber Heard 
menyatakan dirinya korban kekerasan 
dalam rumah tangga dan penyerangan 
seksual. Namun, ia tak menulis nama 
Johny Depp dalam tulisan itu. 

"Kekecewaan 
yang kurasakan hari ini tak bisa kuungkap 
dengan kata-kata. Aku patah hati, karena 
gunungan bukti yang ada belum cukup 
untuk mengimbangi kekuatan dan 
pengaruh mantan suamiku," begitu kata 
Amber Heard. 

Johnny Depp dan Amber Heard kali 
pertama bertemu di lokasi syuting film The 
Rum Diary pada 2009. Keduanya 
menikah pada 2015. Setahun kemudian 
sang aktris mengajukan gugatan cerai. 
Januari 2017, keduanya secara legal 
dinyatakan resmi bercerai.

Johnny Depp menggugat Amber Heard 
sebesar 50 juta dolar AS karena 
tulisannya ini, dan dibalas dengan 
gugatan balik oleh sang mantan istri 
dengan nilai dua kali lipat. 

Perjalanan Hubungan Amber - Johnny

identitas ketujuh juri akan dirahasiakan 
hingga setahun ke depan. Namun 
dipastikan bahwa anggota juri terdiri dari 
lima pria dan dua wanita. 

Dalam 
pernyataannya, 
Amber Heard 
menuangkan 
kekecewaan 
atas kesimpulan 
yang diambil juri. 
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Ritz Wash & Lube
234 W Oregon Ave. Philadelphia, PA 19148

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

- Mostly do oil change customer cars
- Pay and schedule will be discussed during interview
Please contact Anthony ( 267 - 471 - 9001 ) or come to the shop in person

- We will train you

Menurut polisi setempat seperti dikutip 
ABC News, Michael Louis, pasien 
tersebut, menyalahkan sang dokter 
atas rasa sakit yang dideritanya.

“Ia (tersangka) datang dengan 
maksud untuk membunuh dr Phillips 
dan siapa pun yang menghalangi 
jalannya. Ia menyalahkan dr Phillips 
atas rasa sakit yang terus berlanjut 
setelah operasi," kata Franklin pada 
konferensi pers, Kamis (2/6/2022).
Pada 19 Mei 2022 lalu, Michael Louis 
menjalani operasi punggung. Ia keluar 
rumah sakit pada 24 Mei 2022 atau 
lima hari setelah operasinya.

Kepala Polisi Tulsa, Wendell Franklin 
mengungkapkan bahwa dr Preston 
Phillips, salah satu korban yang tewas 
dalam penembakan, adalah dokter 
yang menangani operasi tersangka 
Michael Louis.

Sekeluarnya dari RS, tersangka 
menelepon beberapa kali karena 
selama beberapa hari mengeluh sakit 
dan menginginkan perawatan 
tambahan.Pada hari Selasa waktu 
setempat, menurut polisi, dr Phillips 
sempat memeriksa kembali Michael 
Louis untuk perawatan tambahan.

Sebuah surat ditemukan pada diri 
tersangka yang memperjelas motif 
penembakan.

Seorang pasien menembak mati ahli 
bedahnya dan tiga orang lainnya 
dalam penembakan massal di salah 
satu gedung di Rumah Sakit Saint 
Francis, Oklahoma, Amerika, Rabu 
atau Kamis (2/6/2022) pagi WIB.

Sebelumnya ia juga membeli pistol 

Esoknya, atau hari Rabu, tersangka 
kembali menelepon dokter mengeluh 
sakit punggung dan menginginkan 
bantuan tambahan hingga terjadi 
penembakan.Tersangka diketahui 
membeli senapan AR-style semi-
otomatis hanya beberapa jam 
sebelum penembakan yang terjadi di 
di Gedung Natalie, kompleks medis 
berlantai lima di Rumah Sakit Saint 
Francis itu.

Mantan Pasien Tembak Mati Dokter

Pada insiden penembakan massal ini 
terdapat empat korban tewas. Tiga 
korban lainnya adalah dr Stephanie 
Husen, karyawan gedung Amanda 
Green, dan seorang pasien bernama 
William Love.
Menurut keterangan polisi, si tersangka 
tewas di lokasi penembakan Rabu 
karena luka tembak yang diduga 
dilakukan sendiri.

Petugas kepolisian lainnya, Kapten 
Richard Meulenberg mengatakan, 
pihaknya menerima telepon tentang 
seorang pria yang membawa senapan di 
lantai dua gedung rumah sakit tersebut.

kaliber 40 dari pegadaian, tepatnya pada 
29 Mei 2022.

Sebelumnya pada bulan yang sama, 
seorang penembak menewaskan 10 
orang di sebuah toko swalayan di 
Buffalo, New York.

Gedung Putih mengatakan Presiden Joe 
Biden telah diberi tahu tentang 
penembakan itu.Mereka juga 
mengatakan bahwa pihaknya secara 
cermat memantau situasinya dan telah 
menghubungi pejabat setempat dan 
negara bagian untuk memberi dukungan.
Insiden di Tulsa itu menyusul dua 
penembakan massal lain pada Mei yang 
mengejutkan warga AS dan memicu 
perdebatan tentang pengendalian 
senjata.Pekan lalu, seorang pria 
bersenjata menewaskan 19 anak dan 
dua guru di sebuah sekolah dasar di 
Uvalde, Texas.

Situasinya lalu berubah menjadi 
"penembakan aktif".
Ketika petugas tiba di lokasi, mereka 
menemukan sejumlah orang telah 
tertembak. Dua orang tewas pada saat 
itu."Kami juga menemukan (seseorang) 
yang diyakini sebagai penembak dan 
masih meyakini dialah penembaknya, 
karena dia membawa sebuah senapan 
laras panjang dan sepucuk pistol," 
katanya, menambahkan.

"Mereka (korban) mencoba mencegah 
sehingga dianggap menghalangi jadi 
tersangka menembak mereka," kata 
Franklin.

Munculnya uban bukan hanya karena 
proses penuaan. Ada berbagai hal yang 
menjadi penyebab munculnya uban di 
kepala. Folikel pada rambut memiliki sel 
pigmen yang membuat melanin, yakni 
zat kimia yang memberi warna pada 
rambut.

1. Usia
Ketika usia bertambah, produksi 
melanin dalam tubuh pun akan 
berkurang sehingga menyebabkan 
munculnya uban.

Ada beberapa makanan yang disebut 
bisa mencegah berubahnya warna 
rambut menjadi putih di usia muda. Apa 
saja?

Rambut akan berwarna lebih gelap jika 
eumelanin lebih dominan daripada 
phenomelanin. Ada beberapa faktor 
yang menjadi penyebab warna rambut 
berubah menjadi putih, di antaranya:

Beberapa makanan rupanya bisa 
mencegah ubanan di usia muda. Uban 
atau rambut berwarna putih sering kal 
dikaitkan dengan orang lanjut usia. 
Padahal, beberapa orang dengan usia 
yang tergolong masih muda juga 
memiliki uban di rambutnya.

Kadar melanin di dalam tubuh 
seseorang dapat berubah seiring waktu. 
Berubahnya kadar melanin itulah yang 
membuat rambut berubah menjadi 
warna abu-abu, perak, hingga akhirnya 
putih.

Penyebab Tumbuhnya Uban
Seperti yang sudah dijelaskan di atas, 
uban disebabkan karena berubahnya 
kadar melamin pada rambut. Ada dua 
jenis melanin yang menentukan warna 
rambut, yaitu eumelanin dan 
pheomelanin.

Makanan Yang Bisa Cegah Munculnya Uban

Uban yang muncul di usia muda juga 
bisa disebabkan karena faktor genetik. 
Jadi, bisa saja orang memiliki uban di 
usia yang terbilang cukup muda.

2. Genetik

3. Kondisi Kesehatan
Menderita penyakit tertentu juga bisa 
menjadi penyebab tumbuhnya uban. 
Salah satu kondisi yang bisa membuat 
rambut memutih adalah vitiligo.

4. Kebiasaan Merokok

Hal ini dikarenakan rokok bisa membuat 
pembuluh darah menjadi lebih sempit 
dan akhirnya berdampak pada 
berkurangnya aliran darah ke folikel 
rambut, sehingga menyebabkan rambut 
rontok dan beruban.
5. Pengobatan

Selain tiga faktor di atas, uban juga bisa 
lebih cepat muncul pada seseorang 
akibat kebiasaan merokok. Selain uban, 
kebiasaan merokok juga bisa membuat 
rambut cepat rontok.

Uban juga bisa lebih cepat muncul 
apabila seseorang sedang menjalani 
pengobatan tertentu. Seperti kemoterapi. 
Kandungan obat yang digunakan dalam 
kemoterapi dapat menghambat 
pembentukan melanin, sehingga rambut 
memutih. 

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa 
uban muncul disebabkan karena kadar 

Vitiligo merupakan suatu kondisi 
autoimun yang menyebabkan beberapa 
bagian rambut dan kulit mengalami 
kehilangan pigmen warna.
Gangguan kelenjar tiroid dan kekurangan 
nutrisi juga bisa menjadi penyebab 
munculnya uban.

Makanan Penghambat Uban Muncul 
Lebih Cepat

Internasional



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com16 15

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Info SIP

Ritz Wash & Lube
234 W Oregon Ave. Philadelphia, PA 19148

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

- Mostly do oil change customer cars
- Pay and schedule will be discussed during interview
Please contact Anthony ( 267 - 471 - 9001 ) or come to the shop in person

- We will train you

Menurut polisi setempat seperti dikutip 
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jalannya. Ia menyalahkan dr Phillips 
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30 menit dari Philadelphia 

Claudia : 908 - 510 - 6840

Hub : 
Rudi / Yati : 267 - 728 - 9439

Kacang-kacangan

Mangga
Mangga termasuk buah yang dapat 
meningkatkan produksi keratin dalam 

Sayuran Berdaun Gelap

Antioksidan yang ada di berbagai buah 
beri tentu baik untuk tubuh termasuk 
rambut. Antioksidan berfungsi untuk 
menangkal radikal bebas dalam tubuh.

Salmon mengandung salah satu vitamin 
penting demi menjaga kekuatan pigmen 
rambut. Vitamin B12 dalam salmon 
disebut mampu memperlambat uban 
tumbuh.

Cokelat Hitam

Kekurangan nutrisi dan kerusakan 
oksidasi karena radikal bebas bisa 
merubah rambut gelap menjadi abu-
abu.

Cokelat hitam merupakan sumber zat 
besi dan tembaga yang baik. Dua nutrisi 
ini dapat mencegah uban tumbuh lebih 
cepat di usia muda.

melamin yang menurun. Ada beberapa 
makanan yang dapat dikonsumsi demi 
menjaga pigmen rambut, yakni:

Mengonsumsi kacang-kacangan bisa 
membuat rambut lebih bernutrisi. Hal ini 
karena kandungan vitamin B9. 
Kandungan ini penting untuk produksi 
metionin dan asam amino yang 
berkontribusi pada warna rambut.

Salmon

Buah Beri

Bayam, kangkung, dan sawi hijau 
merupakan salah satu jenis sayuran 
berdaun gelap yang kaya antioksidan. 
Jika rutin dikonsumsi maka akan 
mendukung pertumbuhan uban jadi 
lebih lambat.

Sehingga, makanan fermentasi tersebut 
tidak hanya baik untuk usus, namun 
juga bermanfaat untuk mencegah 
pertumbuhan uban lebih cepat.

Kadar vitamin B12 pada daging ayam 
membantu mengurangi masalah 
kesehatan seperti kelelahan, sesak 
napas, rambut kering, rontok, dan 
beruban sebelum waktunya.

tubuh. Mengonsumsi makanan yang 
mengandung keratin sangat berguna 
untuk mencegah tumbuhnya uban dan 
meningkatkan kesehatan rambut secara 
keseluruhan.

Bagi penggemar masakan Jepang 
mungkin sudah tidak asing lagi dengan 
sup kedelai atau miso. Dibuat dari 
fermentasi kedelai, miso kaya akan 
enzim baik dan probiotik.

Ayam

Produk Olahan Susu

Melansir dari laman Brilio, disebutkan 
jika mengonsumsi vitamin B, termasuk 
B12 dapat mengembalikkan rambut 
yang mulai memutih sekaligus 
mencegah kembali pertumbuhan uban.

Susu dan berbagai produk olahannya 
mengandung kalsium yang bisa 
membantu memastikan folikel rambut 
menghasilkan pigmen (melanin) untuk 
mempertahankan warna alaminya.

Sup Kedelai

Hati atau biasanya orang menyebutnya 
dengan jeroan dari hewan mengandung 
cukup banyak nutrisi untuk rambut. 
Namun, Anda perlu memberhatikan 
jumlah konsumsi hati karena jika terlalu 
banyak justru berpotensi sebabkan 
kolesterol hingga meningkatkan anemia.

Hati

Elon Ultimatum Pegawai Tesla
CEO Tesla, Elon Musk meminta 
karyawannya kembali ke kantor atau 
mundur dari perusahaan tersebut, 
menurut surel (email) yang dikirim ke 
karyawan dan 
dilihat Reuters.

Tesla telah memindahkan kantor 
pusatnya ke Austin, Texas, tapi memiliki 
kantor cabang untuk permesinan dan 
pabrik di kawasan Teluk San Fransisco.

Musk 
mengatakan, 
semakin tinggi 
jabatan 
seseorang, dia harus lebih sering 
berada di kantor.

Sejumlah perusahaan besar di Sillicon 
Valley tidak mewajibkan pegawainya 
kembali ke kantor.

"Setiap orang di 
Tesla diwajibkan 
menghabiskan 
minimal 40 jam 
di kantor per 
minggu," tulis 
Musk di surel 
yang dikirim 
pada Selasa 
malam itu.

"Tentunya ada perusahaan yang tidak 
mewajibkan hal ini, tapi kapan terakhir 

Dua orang sumber membenarkan 
keaslian surel tersebut yang dilihat 
Reuters. Tesla tidak menanggapi 
permintaan komentar.

"Jika kalian tidak 
muncul, kami 
akan 
menganggap 
kalian telah 
mengundurkan 
diri," lanjutnya, 
dikutip dari 
Reuters, Kamis 
(2/6).

"Inilah mengapa saya sering tinggal di 
kantor, agar mereka yang bertugas bisa 
melihat saya bekerja di samping 
mereka. Jika saya tidak begitu, Tesla 
sudah lama bangkrut," jelasnya.

kali mereka mengirim produk baru yang 
hebat? Sudah lama," tulis Musk di surel 
tersebut.

Tahun lalu, perusahaan roket Musk, 
SpaceX, melaporkan 132 kasus Covid di 
kantor pusatnya adi Hawthorne, 
California.

"Sayangnya, pengabaian Tesla atas 
keselamatan pekerja telah 
didokumentasikan dengan baik, termasuk 
pelanggaran mereka terhadap 
departemen kesehatan masyarakat 
wilayah pada awal pandemi," tulisnya 
dalam pernyataan tertulisnya kepada 
Reuters.

"Tesla telah dan akan menciptakan dan 
benar-benar 
memproduksi 
produk paling 
menarik dan 
bermakna dari 
perusahaan 
manapun di 
muka Bumi. Ini 
tidak akan terjadi 
kalau hanya 
lewat telepon."

Pada Mei 2020, Musk membuka kembali 
pabrik Tesla di Fremont, California, 
melanggar aturan lockdown pemerintah 
setempat. Tesla melaporkan 440 kasus 
Covid dari Mei sampai Desember 2020, 
menurut data County Alameda.

Kelompok 
advokasi buruh 
di California, 
Worksafe 
menentang 
keputusan Musk 
ini. Menurut 
Direktur 
Eksekutif 
Worksafe, 
Stephen Knight, 
perusahaan 
maupun 
pemerintah 
negara bagian 

yang menyuruh karyawannya kembali dari 
kantor bisa memicu wabah baru Covid.
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Elon Ultimatum Pegawai Tesla
CEO Tesla, Elon Musk meminta 
karyawannya kembali ke kantor atau 
mundur dari perusahaan tersebut, 
menurut surel (email) yang dikirim ke 
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dilihat Reuters.

Tesla telah memindahkan kantor 
pusatnya ke Austin, Texas, tapi memiliki 
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mengatakan, 
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Tesla diwajibkan 
menghabiskan 
minimal 40 jam 
di kantor per 
minggu," tulis 
Musk di surel 
yang dikirim 
pada Selasa 
malam itu.

"Tentunya ada perusahaan yang tidak 
mewajibkan hal ini, tapi kapan terakhir 

Dua orang sumber membenarkan 
keaslian surel tersebut yang dilihat 
Reuters. Tesla tidak menanggapi 
permintaan komentar.

"Jika kalian tidak 
muncul, kami 
akan 
menganggap 
kalian telah 
mengundurkan 
diri," lanjutnya, 
dikutip dari 
Reuters, Kamis 
(2/6).

"Inilah mengapa saya sering tinggal di 
kantor, agar mereka yang bertugas bisa 
melihat saya bekerja di samping 
mereka. Jika saya tidak begitu, Tesla 
sudah lama bangkrut," jelasnya.

kali mereka mengirim produk baru yang 
hebat? Sudah lama," tulis Musk di surel 
tersebut.

Tahun lalu, perusahaan roket Musk, 
SpaceX, melaporkan 132 kasus Covid di 
kantor pusatnya adi Hawthorne, 
California.

"Sayangnya, pengabaian Tesla atas 
keselamatan pekerja telah 
didokumentasikan dengan baik, termasuk 
pelanggaran mereka terhadap 
departemen kesehatan masyarakat 
wilayah pada awal pandemi," tulisnya 
dalam pernyataan tertulisnya kepada 
Reuters.

"Tesla telah dan akan menciptakan dan 
benar-benar 
memproduksi 
produk paling 
menarik dan 
bermakna dari 
perusahaan 
manapun di 
muka Bumi. Ini 
tidak akan terjadi 
kalau hanya 
lewat telepon."

Pada Mei 2020, Musk membuka kembali 
pabrik Tesla di Fremont, California, 
melanggar aturan lockdown pemerintah 
setempat. Tesla melaporkan 440 kasus 
Covid dari Mei sampai Desember 2020, 
menurut data County Alameda.

Kelompok 
advokasi buruh 
di California, 
Worksafe 
menentang 
keputusan Musk 
ini. Menurut 
Direktur 
Eksekutif 
Worksafe, 
Stephen Knight, 
perusahaan 
maupun 
pemerintah 
negara bagian 

yang menyuruh karyawannya kembali dari 
kantor bisa memicu wabah baru Covid.
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"Tetapi tingginya biaya kuliah 
kedokteran juga dipengaruhi oleh 
mekanisme pasar pendidikan," kata 
Muhadjir kepada merdeka.com, Selasa 
(17/5).

Dari komponen itu, sulit jika biaya 
pendidikannya harus ditekan.

Penyebab Biaya Sekolah Dokter 
Mahal

Hal ini dapat menjadi pertaruhan dunia 
kedokteran Indonesia. Ada sejumlah 
faktor dan kendala mengapa kuantitas 
dokter spesialis di Indonesia sangat 
minim. Hal utama adalah biaya 
pendidikan sangat mahal.

Potret tangguhnya dunia pendidikan 
kesehatan terlihat jelas selama 
pandemi Covid-19. Jumlah dokter 
spesialis yang ada di Indonesia tidak 
mencukupi jika dibandingkan dengan 
jumlah warga negara Indonesia.

Menurut pakar kesehatan masyarakat 
Dicky Budiman, sekolah kedokteran 
memang terkesan eksklusif karena 
biaya yang dikeluarkan mahasiswa 
mencakup biaya praktik, alat-alat 
medis, laboratorium, praktik, dan 
sebagainya. 

Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir 
Effendy mengatakan, biaya pendidikan 
kedokteran khususnya bagi dokter yang 
akan mengambil spesialis, memang 
jauh lebih tinggi dibandingkan program 
studi pada umumnya. Sebab menurut 
Muhadjir, hal ini dipengaruhi 
mekanisme pasar.

Pengurus Besar Ikatan Dokter 
Indonesia (PB IDI) rupanya juga sudah 
menyoroti persoalan tersebut. Bahkan, 
IDI sudah mengirimkan surat kepada 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Mendikbud 

"Ini kan bicara demand, bicara hukum 
ekonomi, bicara regulasi, bicara 
bagaimana pengaturan untuk nanti ada 
rumah sakit, pendidikannya, ada biaya 
dokternya, ada program-program, yang 
saya kira sulit," ucapnya.

Ribetnya Jadi Dokter di Indonesia

Budi menjelaskan berdasarkan data 
Organisasi Kesehatan Dunia (World 
Health Organization/WHO), rasio dokter 
untuk warga negara Indonesia adalah 
satu dokter berbanding 1.000 pasien. 
Sementara di negara maju rasionya 
mencapai tiga hingga lima dokter 
berbanding 1.000 pasien.
Sementara saat ini, jumlah dokter yang 
tersedia di Indonesia sekitar 270 ribu, 
sementara tenaga kesehatan yang 
memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) 

Akibatnya kalau butuh intervensi harus 
diterbangkan ke daerah lain," kata Budi 
di Jakarta, Kamis (2/6).

Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia 
(PDSI) juga mendorong revisi Undang-
Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013 
tentang Pendidikan Kedokteran. PDSI 
berharap melalui revisi UU ini, biaya 
sekolah kedokteran di Tanah Air bisa 
ditekan. Sehingga tak lagi menyulitkan 
masyarakat Indonesia untuk menjangkau 
pendidikan dokter.
Dipersulit Senior
Penyebaran dokter spesialis tidak merata 
juga menjadi tantangan Indonesia di 
dunia kedokteran. Menteri Kesehatan 
Budi Gunadi mengatakan, masyarakat 
tenaga kesehatan spesialis masih 
terpusat di kota-kota besar. Padahal, 
penyakit yang membutuhkan 
penanganan dokter spesialis seperti 
Jantung, sangat dibutuhkan.

Ristek) Nadiem Makarim, yang isinya 
menanyakan apakah biaya pendidikan 
yang berlaku di Fakultas Kedokteran 
Indonesia sudah mendapat persetujuan 
Mendikbud Ristek sesuai aturan 
perundang-undangan.
"Ini (surat PB IDI) sama sekali tidak 
direspons oleh Mendikbud," kata Ketua 
Terpilih PB IDI, Slamet Budiarto kepada 
merdeka.com, Rabu (18/5).

masih banyak provinsi yang tidak bisa 
memberikan layanan jantung di provinsi 
tersebut. 

"Penyakit yang paling besar dampak 
nyawa dan biaya bagi masyarakat 
Indonesia adalah jantung, 

"Dengan surat yang saya kirimkan 
kepada Sekjen PBB hari ini, kami 
mendaftarkan nama negara kami dalam 
bahasa asing di PBB sebagai 'Turkiye'," 

Nama baru Turki, Turkiye, akan segera 
diakui oleh PBB. Hal ini dinyatakan oleh 
Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane 
Dujarric.Dalam keterangannya, Dujarric 
menyatakan bahwa 
proses ini telah 
diminta langsung oleh 
pihak Ankara. 
Perubahan ini akan 
berlaku segera.
“Perubahannya 
segera. Surat resmi 
Turki yang meminta 
perubahan telah 
diterima di markas 
besar PBB di New 
York pada hari Rabu 
(depan)," tegas 
Dujarric dikutip AFP, 
Jumat (3/6/2022).
Sehari sebelumnya, 
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut 
Cavasoglu memang telah men-tweet 
foto dirinya yang menandatangani surat 
tersebut. Surat ditujukan kepada 
Sekretaris Jenderal PBB Antonio 
Guterres.

PBB Resmi Ganti Nama Turki Jadi Turkiye
terangnya.
Wacana penggantian nama ini sendiri 
telah disuarakan Presiden Recep Tayyip 
Erdogan sejak lama. Erdogan 
berpandangan bahwa nama 'Turkey' 

yang dikenal 
dalam 
Bahasa 
Inggris 
sama 
dengan arti 
kalkun.
Menurutnya, 
dengan 
perubahan 
nama, 
Turkiye 
dapat 
menjadi 
perwakilan 
ekspresi, 

budaya, peradaban, dan nilai-nilai Negeri 
Anatolia itu .
"Dalam rangka memperkuat nama 
Turkiye, dalam segala jenis kegiatan dan 
surat menyurat, terutama dalam 
hubungan resmi dengan negara lain dan 
lembaga dan organisasi internasional, 
istilah Turkiye akan digunakan sebagai 
pengganti istilah seperti 'Turki', 'Turkei', 
'Turquie' dan seterusnya," terangnya 
pada pidato beberapa bulan lalu.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057
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"Tetapi tingginya biaya kuliah 
kedokteran juga dipengaruhi oleh 
mekanisme pasar pendidikan," kata 
Muhadjir kepada merdeka.com, Selasa 
(17/5).

Dari komponen itu, sulit jika biaya 
pendidikannya harus ditekan.

Penyebab Biaya Sekolah Dokter 
Mahal

Hal ini dapat menjadi pertaruhan dunia 
kedokteran Indonesia. Ada sejumlah 
faktor dan kendala mengapa kuantitas 
dokter spesialis di Indonesia sangat 
minim. Hal utama adalah biaya 
pendidikan sangat mahal.

Potret tangguhnya dunia pendidikan 
kesehatan terlihat jelas selama 
pandemi Covid-19. Jumlah dokter 
spesialis yang ada di Indonesia tidak 
mencukupi jika dibandingkan dengan 
jumlah warga negara Indonesia.

Menurut pakar kesehatan masyarakat 
Dicky Budiman, sekolah kedokteran 
memang terkesan eksklusif karena 
biaya yang dikeluarkan mahasiswa 
mencakup biaya praktik, alat-alat 
medis, laboratorium, praktik, dan 
sebagainya. 

Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir 
Effendy mengatakan, biaya pendidikan 
kedokteran khususnya bagi dokter yang 
akan mengambil spesialis, memang 
jauh lebih tinggi dibandingkan program 
studi pada umumnya. Sebab menurut 
Muhadjir, hal ini dipengaruhi 
mekanisme pasar.

Pengurus Besar Ikatan Dokter 
Indonesia (PB IDI) rupanya juga sudah 
menyoroti persoalan tersebut. Bahkan, 
IDI sudah mengirimkan surat kepada 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Mendikbud 

"Ini kan bicara demand, bicara hukum 
ekonomi, bicara regulasi, bicara 
bagaimana pengaturan untuk nanti ada 
rumah sakit, pendidikannya, ada biaya 
dokternya, ada program-program, yang 
saya kira sulit," ucapnya.

Ribetnya Jadi Dokter di Indonesia

Budi menjelaskan berdasarkan data 
Organisasi Kesehatan Dunia (World 
Health Organization/WHO), rasio dokter 
untuk warga negara Indonesia adalah 
satu dokter berbanding 1.000 pasien. 
Sementara di negara maju rasionya 
mencapai tiga hingga lima dokter 
berbanding 1.000 pasien.
Sementara saat ini, jumlah dokter yang 
tersedia di Indonesia sekitar 270 ribu, 
sementara tenaga kesehatan yang 
memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) 

Akibatnya kalau butuh intervensi harus 
diterbangkan ke daerah lain," kata Budi 
di Jakarta, Kamis (2/6).

Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia 
(PDSI) juga mendorong revisi Undang-
Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013 
tentang Pendidikan Kedokteran. PDSI 
berharap melalui revisi UU ini, biaya 
sekolah kedokteran di Tanah Air bisa 
ditekan. Sehingga tak lagi menyulitkan 
masyarakat Indonesia untuk menjangkau 
pendidikan dokter.
Dipersulit Senior
Penyebaran dokter spesialis tidak merata 
juga menjadi tantangan Indonesia di 
dunia kedokteran. Menteri Kesehatan 
Budi Gunadi mengatakan, masyarakat 
tenaga kesehatan spesialis masih 
terpusat di kota-kota besar. Padahal, 
penyakit yang membutuhkan 
penanganan dokter spesialis seperti 
Jantung, sangat dibutuhkan.

Ristek) Nadiem Makarim, yang isinya 
menanyakan apakah biaya pendidikan 
yang berlaku di Fakultas Kedokteran 
Indonesia sudah mendapat persetujuan 
Mendikbud Ristek sesuai aturan 
perundang-undangan.
"Ini (surat PB IDI) sama sekali tidak 
direspons oleh Mendikbud," kata Ketua 
Terpilih PB IDI, Slamet Budiarto kepada 
merdeka.com, Rabu (18/5).

masih banyak provinsi yang tidak bisa 
memberikan layanan jantung di provinsi 
tersebut. 

"Penyakit yang paling besar dampak 
nyawa dan biaya bagi masyarakat 
Indonesia adalah jantung, 

"Dengan surat yang saya kirimkan 
kepada Sekjen PBB hari ini, kami 
mendaftarkan nama negara kami dalam 
bahasa asing di PBB sebagai 'Turkiye'," 

Nama baru Turki, Turkiye, akan segera 
diakui oleh PBB. Hal ini dinyatakan oleh 
Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane 
Dujarric.Dalam keterangannya, Dujarric 
menyatakan bahwa 
proses ini telah 
diminta langsung oleh 
pihak Ankara. 
Perubahan ini akan 
berlaku segera.
“Perubahannya 
segera. Surat resmi 
Turki yang meminta 
perubahan telah 
diterima di markas 
besar PBB di New 
York pada hari Rabu 
(depan)," tegas 
Dujarric dikutip AFP, 
Jumat (3/6/2022).
Sehari sebelumnya, 
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut 
Cavasoglu memang telah men-tweet 
foto dirinya yang menandatangani surat 
tersebut. Surat ditujukan kepada 
Sekretaris Jenderal PBB Antonio 
Guterres.

PBB Resmi Ganti Nama Turki Jadi Turkiye
terangnya.
Wacana penggantian nama ini sendiri 
telah disuarakan Presiden Recep Tayyip 
Erdogan sejak lama. Erdogan 
berpandangan bahwa nama 'Turkey' 

yang dikenal 
dalam 
Bahasa 
Inggris 
sama 
dengan arti 
kalkun.
Menurutnya, 
dengan 
perubahan 
nama, 
Turkiye 
dapat 
menjadi 
perwakilan 
ekspresi, 

budaya, peradaban, dan nilai-nilai Negeri 
Anatolia itu .
"Dalam rangka memperkuat nama 
Turkiye, dalam segala jenis kegiatan dan 
surat menyurat, terutama dalam 
hubungan resmi dengan negara lain dan 
lembaga dan organisasi internasional, 
istilah Turkiye akan digunakan sebagai 
pengganti istilah seperti 'Turki', 'Turkei', 
'Turquie' dan seterusnya," terangnya 
pada pidato beberapa bulan lalu.
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 Dia berjanji bakal menindaklanjuti 
laporan tersebut.
"Di lapangan saya juga dengar banyak 
cerita-cerita seperti itu, ada yang 
dokter-dokter seniornya mempersulit 
dokter-dokter juniornya," kata Budi saat 
menjawab pertanyaan wartawan, 
Kamis (2/6).

“Dokternya produksi setahun hanya 12 
ribu, dibutuhkan setidaknya 10 tahun 
bahkan lebih untuk mengejar 
ketertinggalan jumlah dokter minimal 
sesuai standar WHO untuk melayani 
270 juta masyarakat Indonesia,” ujar 
dia.

Untuk itu, dia meminta apabila ada 
dokter senior yang menghalang-halangi 
dokter umum yang mau menjadi dokter 
spesialis lebih muda dilaporkan 
kepadanya.

Menurut Jajang, kondisi itu terjadi 
"Itu sudah cerita lama," katanya.

Hal lain yang membuat Indonesia 
terbelenggu ketersediaan dokter 
spesialis, tren senioritas di kalangan 
dokter. 
Budi mengaku mendengar banyak 
keluhan dan cerita bahwa tidak sedikit 
dokter senior mempersulit dokter junior 
saat mengambil spesialis.

dan praktik sebanyak 140 ribu orang. 
Artinya, masih ada kekurangan tenaga 
kesehatan sebanyak 130 ribu orang.

Pengurus Besar Ikatan Dokter 
Indonesia (IDI) menanggapi pengakuan 
Menteri Kesehatan Budi Gunadi 
Sadikin bahwa ada dokter senior 
mempersulit juniornya untuk menjadi 
dokter spesialis. IDI menyatakan akan 
menjatuhkan sanksi kepada dokter 
senior jika terbukti mempersulit 
juniornya.
"Jika ada yang mempersulit silakan 
lapor ke PB IDI," kata Ketua PB IDI 
Terpilih, Slamet Budiarto kepada 
merdeka.com, Kamis (2/6).

Persoalan Klasik

Sementara Ketua Umum Perkumpulan 
Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), 
Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edi 
Priyanto mengatakan tindakan dokter 
senior mempersulit juniornya untuk 
menjadi dokter spesialis merupakan 
cerita lama.

Kementerian Kesehatan pun sudah 
menyediakan 600 beasiswa untuk dokter 
spesialis, dokter subspesialis, dan dokter 
gigi spesialis. 

"Rencana kami untuk tahun depan 
mempercepat dan memperbanyak lagi. 
Sehingga para dokter yang ingin 
mengambil spesialis itu akan diberikan 
beasiswanya oleh kami," imbuhnya.
Budi mengatakan pemberian beasiswa 
kepada calon dokter spesialis akan diikuti 
dengan ketentuan penempatan. 
Misalnya, ditempatkan di Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) yang belum 
memiliki atau kekurangan dokter 
spesialis.

Terakhir, dapat diajukan oleh dokter yang 
mengikuti program Kementerian 
Kesehatan bernama Nusantara Sehat.
“Nusantara sehat ini di mana teman-
teman dokter yang baru lulus ini kita 
tempatkan ke daerah-daerah 3T. Itu 
mereka kita berikan insentif untuk 
mengikuti program beasiswa ini," kata 
dia. 

600 Beasiswa

hampir di seluruh spesialis. Biasanya, 
kata Jajang, dokter junior yang ingin 
menjadi spesialis harus mendapat 
rekomendasi dari seniornya.

Ketiga, bisa diajukan oleh Kemenhan, 
TNI dan Polri. 

Program beasiswa dokter spesialis bisa 
diikuti oleh dokter berstatus ASN maupun 
non ASN. Ada empat syarat yang harus 
dilakukan para dokter untuk 
mendapatkan program beasiswa 
spesialis.

"Misalnya dokter yang mau ambil 
spesialis tertentu, maka dia akan magang 
di RS pada bagian spesialis itu. Setelah 
waktu yang ditentukan dia dapat syarat 
rekomendasi yang dikeluarkan oleh 
dokter senior di bagian tersebut," 
jelasnya.

Sementara Kementerian Keuangan 
sudah menyiapkan sekitar 700 dan 
kemungkinan dinaikkan menjadi 1.000 
beasiswa.

Pertama, harus diajukan oleh Dinas 
Kesehatan (Dinkes) provinsi. Kedua, bisa 
diajukan oleh unit utama Kemenkes. 
Misalnya, rumah sakit vertikal Kemenkes, 
kantor karantina, balai kesehatan.

Seorang pria yang tinggal di seberang 
pemakaman, Rey Brantley mengatakan 
kepada TMJ4 News, dia baru pulang 
menjemput putrinya dari sekolah saat 
dia mendengar tembakan dan putranya 
sedang bermain basket di dekat tempat 

Sejumlah orang dilaporkan terluka 
dalam kekerasan bersenjata terbaru ini. 
Departemen kepolisian di Racine, 
Wisconsin, pinggir kota Milwaukee, 
menyampaikan di Twitter, sejumlah 
tembakan dilepaskan di Pemakaman 
Graceland. Terkait jumlah korban, 
kepolisian belum memberikan informasi 
rinci.
Stasiun televisi TMJ4 News, mengutip 
anggota keluarga yang menghadiri 
pemakaman tersebut mengatakan lima 
keluarga dari pria yang sedang 
dimakamkan terkena tembakan. Namun 
kondisi mereka belum diketahui.

Sehari setelah penembakan massal di 
sebuah rumah sakit di Tulsa, Oklahoma, 
serangan penembakan massal kembali 
terjadi di pemakaman di Wisconsin, 
Amerika Serikat (AS) pada Kamis (2/6).

Penembakan Terjadi di Wisconsin

"Orang-orang itu sedang menghadiri 
pemakaman."

tersebut dan hampir terkena tembakan.

TMJ4 melaporkan, rumah sakit terdekat 
ditutup dan SMA di sekitar TKP juga 
memulangkan siswanya 10 menit lebih 
awal, setelah memastikan keadaan 
aman.

Putranya, Trey Brantley mengatakan 
mendengar peluru melewati mereka dan 
dia bersama lainnya lari untuk 
berlindung.

Sehari sebelumnya, seorang pria 
bersenjata membunuh empat orang dan 
lalu menembak diri sendiri di sebuah 
rumah sakit di Tulsa, Oklahoma.

"Siapa yang ada dalam akal sehatnya 
pergi dan menembak acara pemakaman 
di siang bolong?" ujarnya, dilansir Al 
Arabiya, Jumat (3/6).

Belum ada penjelasan dari aparat terkait 
tersangka penembakan. Polisi meminta 
anggota masyarakat membantu 
penyelidik dengan menyerahkan bukti 
video yang mungkin mereka rekam saat 
insiden terjadi.
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 Dia berjanji bakal menindaklanjuti 
laporan tersebut.
"Di lapangan saya juga dengar banyak 
cerita-cerita seperti itu, ada yang 
dokter-dokter seniornya mempersulit 
dokter-dokter juniornya," kata Budi saat 
menjawab pertanyaan wartawan, 
Kamis (2/6).

“Dokternya produksi setahun hanya 12 
ribu, dibutuhkan setidaknya 10 tahun 
bahkan lebih untuk mengejar 
ketertinggalan jumlah dokter minimal 
sesuai standar WHO untuk melayani 
270 juta masyarakat Indonesia,” ujar 
dia.

Untuk itu, dia meminta apabila ada 
dokter senior yang menghalang-halangi 
dokter umum yang mau menjadi dokter 
spesialis lebih muda dilaporkan 
kepadanya.

Menurut Jajang, kondisi itu terjadi 
"Itu sudah cerita lama," katanya.

Hal lain yang membuat Indonesia 
terbelenggu ketersediaan dokter 
spesialis, tren senioritas di kalangan 
dokter. 
Budi mengaku mendengar banyak 
keluhan dan cerita bahwa tidak sedikit 
dokter senior mempersulit dokter junior 
saat mengambil spesialis.

dan praktik sebanyak 140 ribu orang. 
Artinya, masih ada kekurangan tenaga 
kesehatan sebanyak 130 ribu orang.

Pengurus Besar Ikatan Dokter 
Indonesia (IDI) menanggapi pengakuan 
Menteri Kesehatan Budi Gunadi 
Sadikin bahwa ada dokter senior 
mempersulit juniornya untuk menjadi 
dokter spesialis. IDI menyatakan akan 
menjatuhkan sanksi kepada dokter 
senior jika terbukti mempersulit 
juniornya.
"Jika ada yang mempersulit silakan 
lapor ke PB IDI," kata Ketua PB IDI 
Terpilih, Slamet Budiarto kepada 
merdeka.com, Kamis (2/6).

Persoalan Klasik

Sementara Ketua Umum Perkumpulan 
Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), 
Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edi 
Priyanto mengatakan tindakan dokter 
senior mempersulit juniornya untuk 
menjadi dokter spesialis merupakan 
cerita lama.

Kementerian Kesehatan pun sudah 
menyediakan 600 beasiswa untuk dokter 
spesialis, dokter subspesialis, dan dokter 
gigi spesialis. 

"Rencana kami untuk tahun depan 
mempercepat dan memperbanyak lagi. 
Sehingga para dokter yang ingin 
mengambil spesialis itu akan diberikan 
beasiswanya oleh kami," imbuhnya.
Budi mengatakan pemberian beasiswa 
kepada calon dokter spesialis akan diikuti 
dengan ketentuan penempatan. 
Misalnya, ditempatkan di Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) yang belum 
memiliki atau kekurangan dokter 
spesialis.

Terakhir, dapat diajukan oleh dokter yang 
mengikuti program Kementerian 
Kesehatan bernama Nusantara Sehat.
“Nusantara sehat ini di mana teman-
teman dokter yang baru lulus ini kita 
tempatkan ke daerah-daerah 3T. Itu 
mereka kita berikan insentif untuk 
mengikuti program beasiswa ini," kata 
dia. 

600 Beasiswa

hampir di seluruh spesialis. Biasanya, 
kata Jajang, dokter junior yang ingin 
menjadi spesialis harus mendapat 
rekomendasi dari seniornya.

Ketiga, bisa diajukan oleh Kemenhan, 
TNI dan Polri. 

Program beasiswa dokter spesialis bisa 
diikuti oleh dokter berstatus ASN maupun 
non ASN. Ada empat syarat yang harus 
dilakukan para dokter untuk 
mendapatkan program beasiswa 
spesialis.

"Misalnya dokter yang mau ambil 
spesialis tertentu, maka dia akan magang 
di RS pada bagian spesialis itu. Setelah 
waktu yang ditentukan dia dapat syarat 
rekomendasi yang dikeluarkan oleh 
dokter senior di bagian tersebut," 
jelasnya.

Sementara Kementerian Keuangan 
sudah menyiapkan sekitar 700 dan 
kemungkinan dinaikkan menjadi 1.000 
beasiswa.

Pertama, harus diajukan oleh Dinas 
Kesehatan (Dinkes) provinsi. Kedua, bisa 
diajukan oleh unit utama Kemenkes. 
Misalnya, rumah sakit vertikal Kemenkes, 
kantor karantina, balai kesehatan.

Seorang pria yang tinggal di seberang 
pemakaman, Rey Brantley mengatakan 
kepada TMJ4 News, dia baru pulang 
menjemput putrinya dari sekolah saat 
dia mendengar tembakan dan putranya 
sedang bermain basket di dekat tempat 

Sejumlah orang dilaporkan terluka 
dalam kekerasan bersenjata terbaru ini. 
Departemen kepolisian di Racine, 
Wisconsin, pinggir kota Milwaukee, 
menyampaikan di Twitter, sejumlah 
tembakan dilepaskan di Pemakaman 
Graceland. Terkait jumlah korban, 
kepolisian belum memberikan informasi 
rinci.
Stasiun televisi TMJ4 News, mengutip 
anggota keluarga yang menghadiri 
pemakaman tersebut mengatakan lima 
keluarga dari pria yang sedang 
dimakamkan terkena tembakan. Namun 
kondisi mereka belum diketahui.

Sehari setelah penembakan massal di 
sebuah rumah sakit di Tulsa, Oklahoma, 
serangan penembakan massal kembali 
terjadi di pemakaman di Wisconsin, 
Amerika Serikat (AS) pada Kamis (2/6).

Penembakan Terjadi di Wisconsin

"Orang-orang itu sedang menghadiri 
pemakaman."

tersebut dan hampir terkena tembakan.

TMJ4 melaporkan, rumah sakit terdekat 
ditutup dan SMA di sekitar TKP juga 
memulangkan siswanya 10 menit lebih 
awal, setelah memastikan keadaan 
aman.

Putranya, Trey Brantley mengatakan 
mendengar peluru melewati mereka dan 
dia bersama lainnya lari untuk 
berlindung.

Sehari sebelumnya, seorang pria 
bersenjata membunuh empat orang dan 
lalu menembak diri sendiri di sebuah 
rumah sakit di Tulsa, Oklahoma.

"Siapa yang ada dalam akal sehatnya 
pergi dan menembak acara pemakaman 
di siang bolong?" ujarnya, dilansir Al 
Arabiya, Jumat (3/6).

Belum ada penjelasan dari aparat terkait 
tersangka penembakan. Polisi meminta 
anggota masyarakat membantu 
penyelidik dengan menyerahkan bukti 
video yang mungkin mereka rekam saat 
insiden terjadi.
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Bambang tidak menjelaskan secara 
rinci apakah pemerintah akan 
melakukan rekrutmen tenaga kerja 

Karena memang pada pelaksanaannya 
ini kita harus mencapai beberapa 
target yang jumlah pekerja dan nanti 
jumlah materialnya cukup banyak," 
tegasnya.

Hal 
tersebut 
dikemukak
an Kepala 
Otorita IKN 
Bambang 
Susantono 
usai 
mengikuti 
rapat 
terbatas 
bersama 
Presiden 
Joko 
Widodo 
(Jokowi) 
secara 
tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, 
Jawa Barat, Jumat (3/6/2022).

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) akan 
membutuhkan ratusan ribu pekerja 
untuk pembangunan IKN Nusantara. 
Pada semester kedua tahun ini, 
pembangunan awal IKN akan mulai 
dilakukan.

Keterangan Pers Bambang Susantono  
Kepala Badan Otorita IKN, Istana 
Bogor, 3 Juni 2022Foto: Keterangan 
Pers Bambang Susantono Kepala 
Badan Otorita IKN, Istana Bogor, 3 Juni 
2022

"Diperkirakan tahun 2023 kami akan 
menampung sekitar 150 hingga 200 
ribu pekerja lapangan," kata Bambang 
dalam keterangan pers.
Bambang lantas mengungkap 
kebutuhan besar para pekerja 
lapangan untuk pembangunan IKN. 
Menurutnya, hal ini dilakukan agar 
sejumlah target yang sudah ditetapkan 
sebelumnya bisa tercapai.

"Kenapa sebanyak itu? 

Otorita IKN Butuh 200 Ribu Orang Pekerja

lapangan secara besar-besaran atau 
tidak. Ia hanya mengatakan, ratusan ribu 
pekerja itu baru akan digunakan pada 
tahun depan.
Pada paruh kedua tahun ini, pemerintah 
akan memulai beberapa pengerjaan 

lapangan 
khususnya yang 
menyangkut 
pematangan 
tanah, hingga 
akses jalan untuk 
logistik maupun 
kebutuhan 
pembangunan 
infrastruktur.
"Kita buat dengan 
harapan di 2023 
kita mulai bangun 
dengan skala 
yang sudah 
ditargetkan," kata 
Bambang,

Jokowi, sendiri telah menginstruksikan 
agar pelaksanaan dan perencanaan 
pembangunan IKN lebih dimatangkan. 
Apalagi, Otorita IKN harus bekerja 
dengan tim transisi yang tergabung 
dengan kementerian lembaga terkait.

Bambang mengatakan konversi hutan 
dan lahan akan dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Selain itu, pemerintah 
memastikan akan melakukan reforestasi 
hutan agar kondisi hutan tetap terjaga.
“Sehingga sustainable forest city untuk 
Nusantara ini benar-benar dapat kita 
wujudkan dengan baik. Kota yang green, 
kota yang smart ataupun cerdas, kota 
yang inklusif, dan juga kota yang 
sustainable ke depannya," jelasnya.

Bambang menegaskan kondisi 
lingkungan hidup dan interaksi dengan 
masyarakat sekitar harus tetap 
diperhatikan selama rangkaian proses 
pembangunan IKN.
"Kami juga mengharapkan nanti ada 
pola-pola di mana masyarakat sudah bisa 
terlibat langsung di dalam pembangunan 
ini," jelasnya.

Lalu, apakah Khilafatul Muslimin 
memiliki rekam jejak berbahaya dan ada 
kaitannya dengan kelompok radikal 
terorisme? Menurutnya, setidaknya ada 
beberapa parameter yang bisa dipakai 
dalam melihat Khilafatul Muslimin.
Pertama, aspek ideologi sangat 
berbahaya dengan memiliki cinta 
ideologi khilafah di Indonesia 
sebagaimana HTI, JI, JAD maupun 

Rombongan pengendara motor di 
Kawasan Cawang, Jakarta Timur, 
menjadi pusat perhatian warga. Mereka 
mengenakan jaket dan kaos berwarna 
hijau saat melakukan konvoi. Sambil 
membawa bendera dan memasang 
pemberitahuan bertuliskan ‘Kebangkitan 
Khilafah’.Aksi yang dilakukan Khilafatul 
Muslimin sontak membuat kekhawatiran 
masyarakat. Alasannya, mereka 
berkonvoi untuk mengkampanyekan 
tegaknya sistem Khilafah sebagai solusi 
umat. Visi dan ideologi Khilafatul 
Muslimin serupa dengan milik Hizbut 
Tahrir Indonesia (HTI) yang telah 
dibubarkan oleh pemerintah.
Namun ada pembeda antara HTI dan 
Khilafatul Muslimin. HTI merupakan 
gerakan trans-nasional dan sedang 
memperjuangkan sistem khilafah di 
berbagai negara. Sementara, Khilafatul 
Muslimin mengklaim sudah mendirikan 
khilafah dengan adanya khalifah yang 
terpilih.Direktur Pencegahan Badan 
Nasional Penanggulangan Teroris 
(BNPT) RI, Brigjen Ahmad Nurwakhid 
mengatakan, genealogi Khilafatul 
Muslimin tidak bisa dilepaskan dari 
Negara Islam Indonesia (NII). Hal itu 
karena sebagian besar tokoh kunci 
dalam gerakan ini adalah mantan 
kelompok NII.Salah tokoh kunci dan 
bahkan pendiri sekaligus pemimpinnya 
adalah Abdul Qadir Hasan Baraja, yang 
kita ketahui merupakan mantan anggota 
NII sekaligus salah satu pendiri Pondok 
Pesantren Al Mukmin Ngruki bersama 
Abu Bakar Baasir (ABB) dan lainya, 
serta ikut ambil bagian dalam Majelis 
Mujahidin Indonesia (MMI) tahun 2000.

Rekam Jejak Khilafatul Muslimin di Indonesia
jaringan terorisme lainya. Walaupun 
dalam pengakuan mereka tidak 
bertentangan dengan Pancasila, namun 
ideologi mereka adalah mengkafirkan 
sistem yang tidak sesuai dengan 
pandangannya.

Lalu, dampak ideologis dari gerakan ini 
memiliki visi dan ideologi perubahan 
sistem yang sangat rentan 
bermetamorfosa dalam gerakan teror. Hal 
ini bisa dilihat pada kasus penangkapan 
NAS, yang merupakan tersangka teroris 
di Bekasi yang ditemukan di 
kontrakannya. Saat itu, ditemukan kardus 
berisi Khilafatul Muslimin dan logo bordir 
Khilafatul Muslimin.Selain itu, gerakan 
Khilafatul Muslimin ternyata mudah 
berafiliasi dengan jaringan kelompok teror 
seperti ISIS. Bahkan pada masa kejayaan 
ISIS pada tahun 2015, Rohan Gunaratna 
Peneliti Terorisme dari Singapura 
menggolongkan Khilafatul Muslimin telah 
berbaiat kepada ISIS.

"Hanya saja, Polri memang tidak bisa 
bertindak karena belum ada regulasi yang 
melarang penyebaran ideologi mereka. 

Kedua, secara historis, pendiri gerakan 
ini sangat dekat dengan kelompok radikal 
seperti NII, MMI dan memiliki rekam jejak 
dalam kasus terorisme. Hal ini dibuktikan 
dengan pimpinan mereka yaitu Baraja 
yang telah mengalami 2 kali penahanan. 
Pertama pada Januari 1979 berhubungan 
dengan Teror Warman, ditahan selama 3 
tahun. Kemudian ditangkap dan ditahan 
kembali selama 13 tahun, berhubungan 
dengan kasus bom di Jawa Timur dan 
Borobudur pada awal tahun 1985.

Belum Ada Regulasi
Meski sudah ada sejumlah rekam jejak 
dari Khilafatul Muslimin, ternyata belum 
adanya regulasi yang melarang 
penyebaran ideologi mereka. Itulah yang 
membuat Korps Bhayangkara tidak bisa 
bertindak.“Terkait konvoi atribut Khilafah 
di Cawang sebenarnya bukan karena 
kecolongan pihak kepolisian, aktivitas 
kelompok ini selalu dimonitor di berbagai 
daerah," kata Nurwakhid saat dihubungi, 
Kamis (2/6).
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Bambang tidak menjelaskan secara 
rinci apakah pemerintah akan 
melakukan rekrutmen tenaga kerja 

Karena memang pada pelaksanaannya 
ini kita harus mencapai beberapa 
target yang jumlah pekerja dan nanti 
jumlah materialnya cukup banyak," 
tegasnya.

Hal 
tersebut 
dikemukak
an Kepala 
Otorita IKN 
Bambang 
Susantono 
usai 
mengikuti 
rapat 
terbatas 
bersama 
Presiden 
Joko 
Widodo 
(Jokowi) 
secara 
tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, 
Jawa Barat, Jumat (3/6/2022).

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) akan 
membutuhkan ratusan ribu pekerja 
untuk pembangunan IKN Nusantara. 
Pada semester kedua tahun ini, 
pembangunan awal IKN akan mulai 
dilakukan.

Keterangan Pers Bambang Susantono  
Kepala Badan Otorita IKN, Istana 
Bogor, 3 Juni 2022Foto: Keterangan 
Pers Bambang Susantono Kepala 
Badan Otorita IKN, Istana Bogor, 3 Juni 
2022

"Diperkirakan tahun 2023 kami akan 
menampung sekitar 150 hingga 200 
ribu pekerja lapangan," kata Bambang 
dalam keterangan pers.
Bambang lantas mengungkap 
kebutuhan besar para pekerja 
lapangan untuk pembangunan IKN. 
Menurutnya, hal ini dilakukan agar 
sejumlah target yang sudah ditetapkan 
sebelumnya bisa tercapai.

"Kenapa sebanyak itu? 

Otorita IKN Butuh 200 Ribu Orang Pekerja

lapangan secara besar-besaran atau 
tidak. Ia hanya mengatakan, ratusan ribu 
pekerja itu baru akan digunakan pada 
tahun depan.
Pada paruh kedua tahun ini, pemerintah 
akan memulai beberapa pengerjaan 

lapangan 
khususnya yang 
menyangkut 
pematangan 
tanah, hingga 
akses jalan untuk 
logistik maupun 
kebutuhan 
pembangunan 
infrastruktur.
"Kita buat dengan 
harapan di 2023 
kita mulai bangun 
dengan skala 
yang sudah 
ditargetkan," kata 
Bambang,

Jokowi, sendiri telah menginstruksikan 
agar pelaksanaan dan perencanaan 
pembangunan IKN lebih dimatangkan. 
Apalagi, Otorita IKN harus bekerja 
dengan tim transisi yang tergabung 
dengan kementerian lembaga terkait.

Bambang mengatakan konversi hutan 
dan lahan akan dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Selain itu, pemerintah 
memastikan akan melakukan reforestasi 
hutan agar kondisi hutan tetap terjaga.
“Sehingga sustainable forest city untuk 
Nusantara ini benar-benar dapat kita 
wujudkan dengan baik. Kota yang green, 
kota yang smart ataupun cerdas, kota 
yang inklusif, dan juga kota yang 
sustainable ke depannya," jelasnya.

Bambang menegaskan kondisi 
lingkungan hidup dan interaksi dengan 
masyarakat sekitar harus tetap 
diperhatikan selama rangkaian proses 
pembangunan IKN.
"Kami juga mengharapkan nanti ada 
pola-pola di mana masyarakat sudah bisa 
terlibat langsung di dalam pembangunan 
ini," jelasnya.

Lalu, apakah Khilafatul Muslimin 
memiliki rekam jejak berbahaya dan ada 
kaitannya dengan kelompok radikal 
terorisme? Menurutnya, setidaknya ada 
beberapa parameter yang bisa dipakai 
dalam melihat Khilafatul Muslimin.
Pertama, aspek ideologi sangat 
berbahaya dengan memiliki cinta 
ideologi khilafah di Indonesia 
sebagaimana HTI, JI, JAD maupun 

Rombongan pengendara motor di 
Kawasan Cawang, Jakarta Timur, 
menjadi pusat perhatian warga. Mereka 
mengenakan jaket dan kaos berwarna 
hijau saat melakukan konvoi. Sambil 
membawa bendera dan memasang 
pemberitahuan bertuliskan ‘Kebangkitan 
Khilafah’.Aksi yang dilakukan Khilafatul 
Muslimin sontak membuat kekhawatiran 
masyarakat. Alasannya, mereka 
berkonvoi untuk mengkampanyekan 
tegaknya sistem Khilafah sebagai solusi 
umat. Visi dan ideologi Khilafatul 
Muslimin serupa dengan milik Hizbut 
Tahrir Indonesia (HTI) yang telah 
dibubarkan oleh pemerintah.
Namun ada pembeda antara HTI dan 
Khilafatul Muslimin. HTI merupakan 
gerakan trans-nasional dan sedang 
memperjuangkan sistem khilafah di 
berbagai negara. Sementara, Khilafatul 
Muslimin mengklaim sudah mendirikan 
khilafah dengan adanya khalifah yang 
terpilih.Direktur Pencegahan Badan 
Nasional Penanggulangan Teroris 
(BNPT) RI, Brigjen Ahmad Nurwakhid 
mengatakan, genealogi Khilafatul 
Muslimin tidak bisa dilepaskan dari 
Negara Islam Indonesia (NII). Hal itu 
karena sebagian besar tokoh kunci 
dalam gerakan ini adalah mantan 
kelompok NII.Salah tokoh kunci dan 
bahkan pendiri sekaligus pemimpinnya 
adalah Abdul Qadir Hasan Baraja, yang 
kita ketahui merupakan mantan anggota 
NII sekaligus salah satu pendiri Pondok 
Pesantren Al Mukmin Ngruki bersama 
Abu Bakar Baasir (ABB) dan lainya, 
serta ikut ambil bagian dalam Majelis 
Mujahidin Indonesia (MMI) tahun 2000.

Rekam Jejak Khilafatul Muslimin di Indonesia
jaringan terorisme lainya. Walaupun 
dalam pengakuan mereka tidak 
bertentangan dengan Pancasila, namun 
ideologi mereka adalah mengkafirkan 
sistem yang tidak sesuai dengan 
pandangannya.

Lalu, dampak ideologis dari gerakan ini 
memiliki visi dan ideologi perubahan 
sistem yang sangat rentan 
bermetamorfosa dalam gerakan teror. Hal 
ini bisa dilihat pada kasus penangkapan 
NAS, yang merupakan tersangka teroris 
di Bekasi yang ditemukan di 
kontrakannya. Saat itu, ditemukan kardus 
berisi Khilafatul Muslimin dan logo bordir 
Khilafatul Muslimin.Selain itu, gerakan 
Khilafatul Muslimin ternyata mudah 
berafiliasi dengan jaringan kelompok teror 
seperti ISIS. Bahkan pada masa kejayaan 
ISIS pada tahun 2015, Rohan Gunaratna 
Peneliti Terorisme dari Singapura 
menggolongkan Khilafatul Muslimin telah 
berbaiat kepada ISIS.

"Hanya saja, Polri memang tidak bisa 
bertindak karena belum ada regulasi yang 
melarang penyebaran ideologi mereka. 

Kedua, secara historis, pendiri gerakan 
ini sangat dekat dengan kelompok radikal 
seperti NII, MMI dan memiliki rekam jejak 
dalam kasus terorisme. Hal ini dibuktikan 
dengan pimpinan mereka yaitu Baraja 
yang telah mengalami 2 kali penahanan. 
Pertama pada Januari 1979 berhubungan 
dengan Teror Warman, ditahan selama 3 
tahun. Kemudian ditangkap dan ditahan 
kembali selama 13 tahun, berhubungan 
dengan kasus bom di Jawa Timur dan 
Borobudur pada awal tahun 1985.

Belum Ada Regulasi
Meski sudah ada sejumlah rekam jejak 
dari Khilafatul Muslimin, ternyata belum 
adanya regulasi yang melarang 
penyebaran ideologi mereka. Itulah yang 
membuat Korps Bhayangkara tidak bisa 
bertindak.“Terkait konvoi atribut Khilafah 
di Cawang sebenarnya bukan karena 
kecolongan pihak kepolisian, aktivitas 
kelompok ini selalu dimonitor di berbagai 
daerah," kata Nurwakhid saat dihubungi, 
Kamis (2/6).
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Karena, regulasi 
ini dianggap 
menjadi penting 
di samping 
sebagai landasan 
dalam melakukan 
penindakan 
terhadap individu 
dan kelompok yang melakukan 
penyebaran ideologi, juga menjadi 
sangat penting sebagai dimensi 
pencegahan terhadap ideologi yang 
bisa mendorong lahirnya aksi teror.
Walau tidak ada regulasi yang 
melarang penyebaran ideologi mereka, 
Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya 
tetap membuat tim khusus untuk 
menyelidiki sekaligus untuk 

Sehingga, perlunya perangkat regulasi 
yang melarang 
penyebaran 
semua ideologi 
yang 
bertentangan 
dengan ideologi 
bangsa Pancasila 
baik ekstrem 
kanan dan kiri 
serta ekstrem 
lainnya.

Selama ini regulasi yang mengatur 
tentang larangan ideologi yang 
bertentangan dengan Pancasila hanya 
pada ekstrem kiri yakni TAP MPRS XV 
Tahun 1996 dan UU No 27 1999 
tentang larangan propaganda ideologi 
komunisme, marksisme, dan 
leninisme," sambungnya.

mengetahui motiv mereka melakukan 
kegiatan itu. Tim Khusus ini dibentuknya 
berdasarkan perintah langsung dari 
seorang jenderal bintang dua yakni Irjen 
Fadil Imran.

“Kemudian sikap Polda Metro 
tentunya terkait dalam hal ini 
adalah apabila ditemukan 
nantinya adanya unsur pidana 
dalam kegiatan ini, tentu akan 
melakukan penegakan hukum 
secara tegas. Kemudian bisa 
saya sampaikan juga fakta yang 
kami temukan terkait Khilafah 
adalah jelas merupakan 
pelanggaran terhadap UUD 
1945," kata Kabid Humas Polda 
Metro Jaya Kombes Endra 
Zulpan kepada wartawan, Jumat 
(3/6)."Dan juga kegiatan yang 

mengajak masyarakat untuk 
membangkitakan kebencian terhadap 
pemrintah yang sah juga merupakan 
pelanggaran hukum yang bisa dipidana. 
Oleh sebab itu, kami akan melakukan 
secara tegas dan terukur terhadap 
kegiatan tersebut. "Kegiatan seperti ini 
bertentang dengan ketentuan hukum di 
negara kita dan Polda Metro Jaya akan 
menindak secara tegas," tutup Zulpan. 

Dengan telah dibentuknya tim khusus itu, 
saat ini polisi sudah memiliki data 
terhadap mereka yang melakukan konvoi 
di Cawang, Jakarta Timur. Bahkan 

pihaknya tak tanggung-
tanggung, polisi akan melakukan 
penegakkan hukum apabila 
adanya unsur pidana.

Dua hari sebelumnya, Korea Utara 
mengumumkan kasus pertama virus 
corona. Pemerintah merilis data 
mengindikasikan virus telah menyebar 
cepat ke setiap provinsi di negara 
tersebut.

Dia tidak berani bertanya berapa 
banyak orang yang meninggal. Jika 
mereka didegar membicarakan 
kematian, itu bisa dinilai sebagai kritik 
terhadap pemerintah, dan dia takut 
keluarganya bisa dibunuh.

Panggilan telepon rahasia ini satu-
satunya cara dia berkomunikasi dengan 
keluarganya di Korea Utara. Dia tidak 
boleh terlalu lama bicara karena 
sewaktu-waktu bisa didengar. Dia 
ngobrol sebentar, tidak pernah lebih dari 
lima menit.

Dia telah 10 tahun melarikan diri dari 
Korea Utara sendirian. Dua anaknya, 
cucu serta ibunya yang berusia 85 
tahun masih di Korea Utara.

"Saya merasa itu sangat buruk. Mereka 
mengatakan setiap orang berjalan 
keliling meminta obat kepada siapapun 
yang mereka temui. Setiap orang 
mencari sesuatu untuk menurunkan 
demam mereka, tapi tidak adda yang 
bisa ditemukan."

Hwang-sun mengatakan, rumah sakit 

Telah tiga pekan berlangsung sejak 
Korea Utara mengumumkan kasus 
Covid pertamanya. Pemerintah 
mengklaim wabah terkendali, tapi 
informasi detailnya masih menjadi 
misteri.
Kim Hwang-sun (nama samaran) 
tengah duduk sendiri di dapurnya di 
Seoul ketika teleponnya berdering. 
Panggilan itu dari calo China membawa 
kabar yang dia tunggu.

"Mereka mengatakan padaku banyak 
orang sakit demam," kata Hwang-sun, 
dikutip dari BBC, Kamis (2/6).

Korea Utara sakit demam menurut data 
resmi. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong 
Un mengakui kekurangan obat-obatan, 
memerintahkan tentara 
mendistribusikan stok obat yang ada.

Misteri Wabah Covid di Korea Utara

Media pemerintah juga menyarankan 
warga berkumur air garam untuk 
meredakan gejala Covid.
"Ini yang terjadi ketika mereka tidak 
punya obat-obatan. Mereka beralih ke 
pengobatan tradisional," jelas Dr Nagi 
Shafik, yang bekerja untuk UNICEF di 
desa-desa Korea Utara sejak 2001.
Ketika terakhir kali Shafik berada di 
negara tersebut pada 2019, obat-obatan 
telah mengalami kelangkaan.

dan apotek di Korea Utara tidak pernah 
memiliki stok obat-obatan selama 
bertahun-tahun. Dokter menulis resep, 
dan pasien harus mencari obat yang 
mereka butuhkan dan membelinya, 
biasanya melalui seseorang yang 
menjualnya secara langsung dari rumah 
mereka atau dari pasar lokal.

"Tapi sekarang bahkan para penjual di 
pasar tidak punya apapun."
"Pemerintah meminta kami merebus 
daun cemara dan meminum ramuan 
tersebut," keluarganya menceritakan 
padanya.

"Jika Anda memerlukan anestesi untuk 
operasi, Anda harus pergi ke pasar untuk 
membelinya dan kembali ke rumah sakit," 
ujarnya.

Lockdown nasional

Hampir semua obat-obatan diimpor dari 
China dan dua tahun terakhir perbatasan 
ditutup dan pasokan obat-obatan terhenti.

Lee Sang-yong yang mengelola Daily 
NK, situs web yang berbasis di Seoul dan 
memiliki jaringan sumber berita di Korea 

Namun di tempat-tempat dengan angka 
infeksi tinggi, termasuk ibu kota 
Pyongyang, orang-orang dikurung di 
dalam rumah.

Pemerintah memerintahkan lockdown 
nasional pada hari wabah Covid pertama 
kali diumumkan. Ini memicu kekhawatiran 
masyarakat tidak bisa mendapatkan 
makanan dan akan kelaparan. Namun 
setidaknya beberapa orang tampaknya 
bisa meninggalkan rumah mereka untuk 
bekerja dan bertani.

"Ada beberapa, tapi sangat, sangat 
sedikit," ujarnya.
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tetap membuat tim khusus untuk 
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semua ideologi 
yang 
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dengan ideologi 
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baik ekstrem 
kanan dan kiri 
serta ekstrem 
lainnya.
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mengetahui motiv mereka melakukan 
kegiatan itu. Tim Khusus ini dibentuknya 
berdasarkan perintah langsung dari 
seorang jenderal bintang dua yakni Irjen 
Fadil Imran.
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tentunya terkait dalam hal ini 
adalah apabila ditemukan 
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dalam kegiatan ini, tentu akan 
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secara tegas. Kemudian bisa 
saya sampaikan juga fakta yang 
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(3/6)."Dan juga kegiatan yang 
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Dengan telah dibentuknya tim khusus itu, 
saat ini polisi sudah memiliki data 
terhadap mereka yang melakukan konvoi 
di Cawang, Jakarta Timur. Bahkan 

pihaknya tak tanggung-
tanggung, polisi akan melakukan 
penegakkan hukum apabila 
adanya unsur pidana.

Dua hari sebelumnya, Korea Utara 
mengumumkan kasus pertama virus 
corona. Pemerintah merilis data 
mengindikasikan virus telah menyebar 
cepat ke setiap provinsi di negara 
tersebut.

Dia tidak berani bertanya berapa 
banyak orang yang meninggal. Jika 
mereka didegar membicarakan 
kematian, itu bisa dinilai sebagai kritik 
terhadap pemerintah, dan dia takut 
keluarganya bisa dibunuh.

Panggilan telepon rahasia ini satu-
satunya cara dia berkomunikasi dengan 
keluarganya di Korea Utara. Dia tidak 
boleh terlalu lama bicara karena 
sewaktu-waktu bisa didengar. Dia 
ngobrol sebentar, tidak pernah lebih dari 
lima menit.

Dia telah 10 tahun melarikan diri dari 
Korea Utara sendirian. Dua anaknya, 
cucu serta ibunya yang berusia 85 
tahun masih di Korea Utara.

"Saya merasa itu sangat buruk. Mereka 
mengatakan setiap orang berjalan 
keliling meminta obat kepada siapapun 
yang mereka temui. Setiap orang 
mencari sesuatu untuk menurunkan 
demam mereka, tapi tidak adda yang 
bisa ditemukan."

Hwang-sun mengatakan, rumah sakit 

Telah tiga pekan berlangsung sejak 
Korea Utara mengumumkan kasus 
Covid pertamanya. Pemerintah 
mengklaim wabah terkendali, tapi 
informasi detailnya masih menjadi 
misteri.
Kim Hwang-sun (nama samaran) 
tengah duduk sendiri di dapurnya di 
Seoul ketika teleponnya berdering. 
Panggilan itu dari calo China membawa 
kabar yang dia tunggu.

"Mereka mengatakan padaku banyak 
orang sakit demam," kata Hwang-sun, 
dikutip dari BBC, Kamis (2/6).

Korea Utara sakit demam menurut data 
resmi. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong 
Un mengakui kekurangan obat-obatan, 
memerintahkan tentara 
mendistribusikan stok obat yang ada.

Misteri Wabah Covid di Korea Utara

Media pemerintah juga menyarankan 
warga berkumur air garam untuk 
meredakan gejala Covid.
"Ini yang terjadi ketika mereka tidak 
punya obat-obatan. Mereka beralih ke 
pengobatan tradisional," jelas Dr Nagi 
Shafik, yang bekerja untuk UNICEF di 
desa-desa Korea Utara sejak 2001.
Ketika terakhir kali Shafik berada di 
negara tersebut pada 2019, obat-obatan 
telah mengalami kelangkaan.

dan apotek di Korea Utara tidak pernah 
memiliki stok obat-obatan selama 
bertahun-tahun. Dokter menulis resep, 
dan pasien harus mencari obat yang 
mereka butuhkan dan membelinya, 
biasanya melalui seseorang yang 
menjualnya secara langsung dari rumah 
mereka atau dari pasar lokal.

"Tapi sekarang bahkan para penjual di 
pasar tidak punya apapun."
"Pemerintah meminta kami merebus 
daun cemara dan meminum ramuan 
tersebut," keluarganya menceritakan 
padanya.

"Jika Anda memerlukan anestesi untuk 
operasi, Anda harus pergi ke pasar untuk 
membelinya dan kembali ke rumah sakit," 
ujarnya.

Lockdown nasional

Hampir semua obat-obatan diimpor dari 
China dan dua tahun terakhir perbatasan 
ditutup dan pasokan obat-obatan terhenti.

Lee Sang-yong yang mengelola Daily 
NK, situs web yang berbasis di Seoul dan 
memiliki jaringan sumber berita di Korea 

Namun di tempat-tempat dengan angka 
infeksi tinggi, termasuk ibu kota 
Pyongyang, orang-orang dikurung di 
dalam rumah.

Pemerintah memerintahkan lockdown 
nasional pada hari wabah Covid pertama 
kali diumumkan. Ini memicu kekhawatiran 
masyarakat tidak bisa mendapatkan 
makanan dan akan kelaparan. Namun 
setidaknya beberapa orang tampaknya 
bisa meninggalkan rumah mereka untuk 
bekerja dan bertani.

"Ada beberapa, tapi sangat, sangat 
sedikit," ujarnya.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 2728

Internasional

Tanah air

Tanah Air

Internasional

Dicari Pekerja  

Hub : Jeti Sokay
Telp : 215 - 401 - 5966

BMC Agency

NJ & PA

Hengky : 432 - 305 - 5585

Kremasi Jenazah  

Biografi Tokoh Dunia

Internasional

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

Sejauh ini, hanya 70 kematian yang 
dilaporkan secara resmi. Ini 
menjadikan angka kematian Covid 
Korea Utara 0,002 persen, paling 
rendah di dunia.

Pejabat bidang kedaruratan WHO, Dr 
Mike Ryan mengaku khawatir 
situasinya akan semakin memburuk. 

Utara, mengatakan orang-orang tidak 
diizinkan keluar rumah selama 10 hari 
pada Mei. Ketika lockdown dicabut, 
belasan orang ditemukan pingsan di 
rumah mereka karena kekurangan 
makanan.

Menurutnya, selain laporan yang salah 
di tingkat nasional, pejabat kesehatan 
di daerah mungkin tidak mau mengakui 
berapa banyak orang yang telah 
meninggal, atau karena takut dihukum.

"Untuk negara dengan sistem 
kesehatan yang buruk, di mana tidak 
ada orang yang telah divaksinasi, 
angka ini tidak masuk akal," jelas 
Martyn Williams dari 38 North, yang 
menelusuri data untuk dianalisis.

Bantuan internasional
Dalam sepekan terakhir, angka kasus 
baru yang dilaporkan menurun. Koran 
pemerintah mengklaim pemerintah 
telah berhasil mengendalikan 
penyebaran virus.
UNICEF mengatakan staf mereka di 
daerah telah kembali ke kantor mereka 
di Pyongyang setelah lockdown 
dicabut.

Terpisah, seorang sumber yang 
diwawancarai BBC mengatakan 
pengiriman besar pasokan medis tiba 
melalui jalur laut di pelabuhan Nampo, 
selatan Pyongyang pada 13 Mei.

Dia mengatakan Korea Utara tidak 
memberikan mereka akses data sehingga 
sangat sulit untuk memberikan analisis 
yang layak. Dia juga mengatakan WHO 
telah menawarkan berkali-kali kepada 
Korea Utara untuk mengirim vaksin dan 
bantuan lainnya. Namun tampaknya 
Korea Utara hanya bergantung pada 
China, negara tetangganya.

Citra satelit tertanggal 24 Mei 
menunjukkan tiga pesawat kargo Air 
Koryo (maskapai nasional Korea Utara) di 
bandara Pyongyang yang cocok dengan 
tiga pesawat yang terlihat di bandara 
Shenyang, China, beberapa hari 
sebelumnya.

Data bea cukai China menunjukkan impor 
Korea Utara dari China naik dua kali lipat 
dari Maret sampai April, khususnya obat-
obatan.
Pada April, Korea Utara mengimpor 1.000 
unit ventilator dari China, tahap pertama 
sejak pandemi mulai. Dari Januari sampai 
April, Korea Utara juga membeli 9 juta 
lebih masker. Ada juga peningkatan impor 
obat-obatan dan vaksin.
Menurut pejabat pemerintah Korea 
Selatan, Korea Utara mengirim tiga 
pesawat kargo ke China untuk 
mengangkut bantuan pada 17 Mei.

"Kami mengamankan sejumlah uang 
dokumen dan beberapa orang, 
sementara jumlah uang dalam (bentuk) 
USD," ujar dia.

KPK Segel Ruangan Wali Kota 
Yogyakarta

"Masih kami hitung," ujar Ghufron.

 Tim Satgas Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) masih memeriksa 
intensif mantan Wali Kota Yogyakarta 
Haryadi Suyuti. Walkot Yogyakarta 
periode 2011 hingga 2022 itu 
diamankan tim penindakan dalam 
operasi tangkap tangan (OTT) digelar di 
Jakarta dan 
Yogyakarta, pada 
Kamis (2/6).

Ghufron mengatakan, tim penindakan 
turut mengamankan sejumlah uang 
dalam operasi senyap tersebut.

"Setelah selesai nanti akan kami 
jelaskan secara lebih rinci," ujar 
Ghufron.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk 
menentukan status Haryadi dan mereka 
yang turut diamankan tim penindakan.

Mantan Walikota Yogyakarta Haryadi 
Suyuti periode 2011-2022 dikabarkan 
ditangkap KPK. Selain itu, ruangan Wali 
Kota diketahui juga disegel KPK.

"Saat ini kami masih 
melakukan 
pemeriksaan," kata 
Wakil Ketua KPK Nurul 
Ghufron kepada 
Liputan6.com, Kamis 
(2/6).
Haryadi Suyuti dan 
sejumlah pihak lain 
ditangkap tim satgas 
KPK lantaran diduga 
terlibat transaksi suap. 
Ghufron meminta 
publik bersabar 
menunggu kinerja tim penindakan.

Namun Ghufron belum bersedia 
membeberkan total pihak yang 
diamankan tim penindakan bersama 
Haryadi. Termasuk belum merinci total 
uang yang turut diamankan.

 Mantan Walikota Yogyakarta Kena OTT KPK

"Saya tidak tahu kan saya tinggal rapat," 
papar Sumadi.

"Jadi gini tadi setelah 
saya rapat dari Pemda 
DIY di Kepatihan, saya 
ke Balai Kota. Setelah 
Balai Kota saya mulai 
mau kegiatan pukul 
13.00 WIB ada rapat ada 
pertemuan tapi terus 
kemudian ada petugas 
dari KPK. Terus 
kemudian menunjukkan 
identitasnya, saya lihat 

benar," kata Sumadi saat dihubungi 
Kamis (2/6).

Petugas KPK ini sempat menunjukkan 
identitasnya. Kemudian 
petugas KPK ini 
meminta izin untuk 
menyegel ruangan Wali 
Kota Yogyakarta.

"Terus mohon izin untuk melakukan 
penyegelan di ruangan Wali Kota. 
Setelah itu ya karena saya kooperatif ya 
monggo silakan terus saya tinggal rapat. 
Saya tidak tahu selanjutnya," sambung 
Sumadi.
Meski demikian, Sumadi mengaku tidak 
tahu apakah ada dokumen yang dibawa 
dari ruang Wali Kota Yogyakarta atau 
tidak. Sumadi menerangkan dirinya usai 
bertemu dengan petugas KPK.

Pejabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi 
mengatakan, pada sekitar pukul 13.00 
WIB ada petugas dari KPK yang datang 
ke Balai Kota Yogyakarta. Saat itu, ada 3 
orang petugas KPK yang mendatanginya.

KPK Amankan 9 Orang saat OTT Mantan 
Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti
Sebagaimana diketahui Haryadi sudah 
tidak lagi menjabat sebagai Wali Kota 
Yogyakarta sejak 22 Mei 2022. Haryadi 
dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe 
Poerwadi diketahui telah habis masa 
jabatannya. Untuk mengisi kekosongan 
jabatan ini, Gubernur DIY Sri Sultan HB X 
melantik Sumadi menjadi pejabat Wali 
Kota Yogyakarta. 
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Hub : Jeti Sokay
Telp : 215 - 401 - 5966
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NJ & PA

Hengky : 432 - 305 - 5585

Kremasi Jenazah  

Biografi Tokoh Dunia

Internasional

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

Sejauh ini, hanya 70 kematian yang 
dilaporkan secara resmi. Ini 
menjadikan angka kematian Covid 
Korea Utara 0,002 persen, paling 
rendah di dunia.

Pejabat bidang kedaruratan WHO, Dr 
Mike Ryan mengaku khawatir 
situasinya akan semakin memburuk. 

Utara, mengatakan orang-orang tidak 
diizinkan keluar rumah selama 10 hari 
pada Mei. Ketika lockdown dicabut, 
belasan orang ditemukan pingsan di 
rumah mereka karena kekurangan 
makanan.

Menurutnya, selain laporan yang salah 
di tingkat nasional, pejabat kesehatan 
di daerah mungkin tidak mau mengakui 
berapa banyak orang yang telah 
meninggal, atau karena takut dihukum.

"Untuk negara dengan sistem 
kesehatan yang buruk, di mana tidak 
ada orang yang telah divaksinasi, 
angka ini tidak masuk akal," jelas 
Martyn Williams dari 38 North, yang 
menelusuri data untuk dianalisis.

Bantuan internasional
Dalam sepekan terakhir, angka kasus 
baru yang dilaporkan menurun. Koran 
pemerintah mengklaim pemerintah 
telah berhasil mengendalikan 
penyebaran virus.
UNICEF mengatakan staf mereka di 
daerah telah kembali ke kantor mereka 
di Pyongyang setelah lockdown 
dicabut.

Terpisah, seorang sumber yang 
diwawancarai BBC mengatakan 
pengiriman besar pasokan medis tiba 
melalui jalur laut di pelabuhan Nampo, 
selatan Pyongyang pada 13 Mei.

Dia mengatakan Korea Utara tidak 
memberikan mereka akses data sehingga 
sangat sulit untuk memberikan analisis 
yang layak. Dia juga mengatakan WHO 
telah menawarkan berkali-kali kepada 
Korea Utara untuk mengirim vaksin dan 
bantuan lainnya. Namun tampaknya 
Korea Utara hanya bergantung pada 
China, negara tetangganya.

Citra satelit tertanggal 24 Mei 
menunjukkan tiga pesawat kargo Air 
Koryo (maskapai nasional Korea Utara) di 
bandara Pyongyang yang cocok dengan 
tiga pesawat yang terlihat di bandara 
Shenyang, China, beberapa hari 
sebelumnya.

Data bea cukai China menunjukkan impor 
Korea Utara dari China naik dua kali lipat 
dari Maret sampai April, khususnya obat-
obatan.
Pada April, Korea Utara mengimpor 1.000 
unit ventilator dari China, tahap pertama 
sejak pandemi mulai. Dari Januari sampai 
April, Korea Utara juga membeli 9 juta 
lebih masker. Ada juga peningkatan impor 
obat-obatan dan vaksin.
Menurut pejabat pemerintah Korea 
Selatan, Korea Utara mengirim tiga 
pesawat kargo ke China untuk 
mengangkut bantuan pada 17 Mei.

"Kami mengamankan sejumlah uang 
dokumen dan beberapa orang, 
sementara jumlah uang dalam (bentuk) 
USD," ujar dia.

KPK Segel Ruangan Wali Kota 
Yogyakarta

"Masih kami hitung," ujar Ghufron.

 Tim Satgas Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) masih memeriksa 
intensif mantan Wali Kota Yogyakarta 
Haryadi Suyuti. Walkot Yogyakarta 
periode 2011 hingga 2022 itu 
diamankan tim penindakan dalam 
operasi tangkap tangan (OTT) digelar di 
Jakarta dan 
Yogyakarta, pada 
Kamis (2/6).

Ghufron mengatakan, tim penindakan 
turut mengamankan sejumlah uang 
dalam operasi senyap tersebut.

"Setelah selesai nanti akan kami 
jelaskan secara lebih rinci," ujar 
Ghufron.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk 
menentukan status Haryadi dan mereka 
yang turut diamankan tim penindakan.

Mantan Walikota Yogyakarta Haryadi 
Suyuti periode 2011-2022 dikabarkan 
ditangkap KPK. Selain itu, ruangan Wali 
Kota diketahui juga disegel KPK.

"Saat ini kami masih 
melakukan 
pemeriksaan," kata 
Wakil Ketua KPK Nurul 
Ghufron kepada 
Liputan6.com, Kamis 
(2/6).
Haryadi Suyuti dan 
sejumlah pihak lain 
ditangkap tim satgas 
KPK lantaran diduga 
terlibat transaksi suap. 
Ghufron meminta 
publik bersabar 
menunggu kinerja tim penindakan.

Namun Ghufron belum bersedia 
membeberkan total pihak yang 
diamankan tim penindakan bersama 
Haryadi. Termasuk belum merinci total 
uang yang turut diamankan.

 Mantan Walikota Yogyakarta Kena OTT KPK

"Saya tidak tahu kan saya tinggal rapat," 
papar Sumadi.

"Jadi gini tadi setelah 
saya rapat dari Pemda 
DIY di Kepatihan, saya 
ke Balai Kota. Setelah 
Balai Kota saya mulai 
mau kegiatan pukul 
13.00 WIB ada rapat ada 
pertemuan tapi terus 
kemudian ada petugas 
dari KPK. Terus 
kemudian menunjukkan 
identitasnya, saya lihat 

benar," kata Sumadi saat dihubungi 
Kamis (2/6).

Petugas KPK ini sempat menunjukkan 
identitasnya. Kemudian 
petugas KPK ini 
meminta izin untuk 
menyegel ruangan Wali 
Kota Yogyakarta.

"Terus mohon izin untuk melakukan 
penyegelan di ruangan Wali Kota. 
Setelah itu ya karena saya kooperatif ya 
monggo silakan terus saya tinggal rapat. 
Saya tidak tahu selanjutnya," sambung 
Sumadi.
Meski demikian, Sumadi mengaku tidak 
tahu apakah ada dokumen yang dibawa 
dari ruang Wali Kota Yogyakarta atau 
tidak. Sumadi menerangkan dirinya usai 
bertemu dengan petugas KPK.

Pejabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi 
mengatakan, pada sekitar pukul 13.00 
WIB ada petugas dari KPK yang datang 
ke Balai Kota Yogyakarta. Saat itu, ada 3 
orang petugas KPK yang mendatanginya.

KPK Amankan 9 Orang saat OTT Mantan 
Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti
Sebagaimana diketahui Haryadi sudah 
tidak lagi menjabat sebagai Wali Kota 
Yogyakarta sejak 22 Mei 2022. Haryadi 
dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe 
Poerwadi diketahui telah habis masa 
jabatannya. Untuk mengisi kekosongan 
jabatan ini, Gubernur DIY Sri Sultan HB X 
melantik Sumadi menjadi pejabat Wali 
Kota Yogyakarta. 
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Tanah Air

Internasional

X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

Hiring!!! cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa)
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,newNew roof.
Call 267 - 973 - 5796

Mulai Nov 23, disewakan kamar 
lt 3 $420/ 2 orang di Morris - 18st
Dekat toko Indo & transportasi, 
ada WIFI. 
Hub : 267 - 516 - 8299, 
215 - 366 - 0833, 
267 - 319 - 9241 (WA)

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

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

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia : 908 - 510 - 6840

Charles : 267 - 423 - 1718

pabrik di  PA dan NJ
Hubungi : 

Joe : 201 - 744 - 0438

267 - 881 - 8899

5x dapat 1 x Gratis

Promosi Paket

5x dapat 

1x gratis

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

- Sulam Bibir
Appointment Hub : Pin 267 - 881 - 8899

 * Promosi Paket 5x dapat 1x gratis

( 9:30 pagi )

Janji Putin Jika Sanksi Dicabut

Central Agency
mencari pekerja di PA & NJ

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Gaji $10 - $13

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)

Bagus Printing
Menerima Pesanan Kalendar 2023

267 - 235 - 3359

Hubungi : 

Bagus Printing
Menerima Pesanan Kalendar 2023

267 - 235 - 3359

Hubungi : 

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu
Andi mengakui pemasangan foto 
Gibran mengandung makna. "Itu saya 
pasang Sabtu kemarin. Kita NKRI, 
semua presiden kita pasang. Saya 
bukan orang partai, mau siapa pun 
yang penting untuk masyarakat 
Indonesia," ujar Andi, Selasa (31/5).

Ada 
sembilan 
kolom 
foto pada 
spanduk 
itu. Tujuh 
kolom 
berurutan 
diisi foto 
presiden 
Republik 
Indonesi
a, mulai 
dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, 
Abdurahman Wahid, Megawati 
Soekarnoputri, Susilo Bambang 
Yudoyono (SBY).Kolom kedelapan 
hanya bergambar tanda tanya. 
Sementara foto Wali Kota Solo Gibran 
Rakabuming Raka ada di urutan 
kesembilan.Berdasarkan informasi 
dihimpun, spanduk dipasang seorang 
warga Tipes, Andi Setiawan (49). 
Spanduk dipasang tepat di depan 
rumahnya.
Makna Spanduk

"Setelah 2024 nanti Mas Gibran. Tanda 
tanya itu bisa saja presiden 1-7 tanda 
tanya kinerjanya, perlu perbaikan. Bisa 

Satu spanduk yang dipasang di ujung 
barat Jalan Veteran, Kelurahan Tipes, 
Kecamatan Serengan, menjadi 
perhatian warga Solo. Deretan foto 
pada spanduk itu mengundang tanda 
tanya 
dan 
interpreta
si.

Andi juga menjelaskan maksud 
pemasangan tanda tanya dan foto 
Gibran. Menurutnya, setelah ada yang 
terpilih tahun 2024, bisa saja Gibran 
menjadi presiden selanjutnya.

Andi menilai, Gibran sebagai pemimpin 
yang sukses meski baru satu tahun lebih. 
Ia melihat sosok Gibran sebagai 
pemimpin yang ideal untuk saat ini, next 
leader, tidak banyak bicara, namun 
banyak yang terselesaikan.

juga yang tanda tanya itu, setelah 2024, 
presidennya Mr X dan wakilnya Mas 
Gibran," ucapnya.

Lebih lanjut Andi menyampaikan, 
pemasangan foto Gibran sebagai 'next 
president' tersebut atas inisiatifnya 
sendiri. Tidak ada campur tangan orang 
lain."Inisiatif sendiri. Karena kita melihat 
kenapa ada Mas Gibran. Beliau adalah 
orang muda, energik tidak banyak bicara. 
Dan kinerjanya sudah jelas, pro orang 
kecil. Ada keluhan apa langsung 
ditanggapi," tutupnya. 

Makna berikutnya, kata dia, Gibran tetap 
sebagai Wali Kota Solo pada tahun 2024.
Yang Terpilih Harus Didukung

"Pekerjaan rumah (PR) dari Wali Kota 
Solo terdahulu tinggalan Pak Rudy sudah 
terselesaikan. Yang saya salut dari Mas 
Gibran, beliau sangat mendengarkan 
suara orang kecil,” katanya lagi.

Andi 
berharap 
siapa pun 
yang terpilih 
menjadi 
Presiden 
pada 2024 
nanti harus 
didukung 
seluruh 
lapisan 
masyarakat, 
termasuk 
partai 
pesaing. 
Sudah 

bukan saatnya saling menjelek-jelekkan 
antara yang satu dengan lainnya."Kita 
sebagai masyarakat Indonesia berharap 
semua akan support, tidak seperti tahun 
2019 itu terpecah belah. Ke depan siapa 
pun presidennya mari kita dukung 
bersama," tandasnya.

Ada Foto Gibran di Spanduk Presiden Indonesia
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Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu
Andi mengakui pemasangan foto 
Gibran mengandung makna. "Itu saya 
pasang Sabtu kemarin. Kita NKRI, 
semua presiden kita pasang. Saya 
bukan orang partai, mau siapa pun 
yang penting untuk masyarakat 
Indonesia," ujar Andi, Selasa (31/5).

Ada 
sembilan 
kolom 
foto pada 
spanduk 
itu. Tujuh 
kolom 
berurutan 
diisi foto 
presiden 
Republik 
Indonesi
a, mulai 
dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, 
Abdurahman Wahid, Megawati 
Soekarnoputri, Susilo Bambang 
Yudoyono (SBY).Kolom kedelapan 
hanya bergambar tanda tanya. 
Sementara foto Wali Kota Solo Gibran 
Rakabuming Raka ada di urutan 
kesembilan.Berdasarkan informasi 
dihimpun, spanduk dipasang seorang 
warga Tipes, Andi Setiawan (49). 
Spanduk dipasang tepat di depan 
rumahnya.
Makna Spanduk

"Setelah 2024 nanti Mas Gibran. Tanda 
tanya itu bisa saja presiden 1-7 tanda 
tanya kinerjanya, perlu perbaikan. Bisa 

Satu spanduk yang dipasang di ujung 
barat Jalan Veteran, Kelurahan Tipes, 
Kecamatan Serengan, menjadi 
perhatian warga Solo. Deretan foto 
pada spanduk itu mengundang tanda 
tanya 
dan 
interpreta
si.

Andi juga menjelaskan maksud 
pemasangan tanda tanya dan foto 
Gibran. Menurutnya, setelah ada yang 
terpilih tahun 2024, bisa saja Gibran 
menjadi presiden selanjutnya.

Andi menilai, Gibran sebagai pemimpin 
yang sukses meski baru satu tahun lebih. 
Ia melihat sosok Gibran sebagai 
pemimpin yang ideal untuk saat ini, next 
leader, tidak banyak bicara, namun 
banyak yang terselesaikan.

juga yang tanda tanya itu, setelah 2024, 
presidennya Mr X dan wakilnya Mas 
Gibran," ucapnya.

Lebih lanjut Andi menyampaikan, 
pemasangan foto Gibran sebagai 'next 
president' tersebut atas inisiatifnya 
sendiri. Tidak ada campur tangan orang 
lain."Inisiatif sendiri. Karena kita melihat 
kenapa ada Mas Gibran. Beliau adalah 
orang muda, energik tidak banyak bicara. 
Dan kinerjanya sudah jelas, pro orang 
kecil. Ada keluhan apa langsung 
ditanggapi," tutupnya. 

Makna berikutnya, kata dia, Gibran tetap 
sebagai Wali Kota Solo pada tahun 2024.
Yang Terpilih Harus Didukung

"Pekerjaan rumah (PR) dari Wali Kota 
Solo terdahulu tinggalan Pak Rudy sudah 
terselesaikan. Yang saya salut dari Mas 
Gibran, beliau sangat mendengarkan 
suara orang kecil,” katanya lagi.

Andi 
berharap 
siapa pun 
yang terpilih 
menjadi 
Presiden 
pada 2024 
nanti harus 
didukung 
seluruh 
lapisan 
masyarakat, 
termasuk 
partai 
pesaing. 
Sudah 

bukan saatnya saling menjelek-jelekkan 
antara yang satu dengan lainnya."Kita 
sebagai masyarakat Indonesia berharap 
semua akan support, tidak seperti tahun 
2019 itu terpecah belah. Ke depan siapa 
pun presidennya mari kita dukung 
bersama," tandasnya.

Ada Foto Gibran di Spanduk Presiden Indonesia
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iklan JK
dek HP

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu
Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

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

Ada 2 kamar di kostkan. 
Di 22 st dan Jackson st. Ada WIFI
Call 267 - 243 - 1893

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

Disewakan kamar  untuk 1-2 orang
ada ranjang queen baru, WIFI, heather
central di 10th st.
Dekat jalur bis # 45, 79, 47, 47m.
Hub : 215 - 433 - 9550

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

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

Disewakan kamar  untuk harian / 
Mingguan atau Bulanan.
Di Daerah 20st dan Snyder. 
Dekat toko Bali Mart.
Hub :  267 - 881 - 8899

"Ide acara ini awalnya datang dari 
pelatih saya coach Eng Hian, lalu 
diiyakan oleh para sponsor untuk 
menggelar acara farewell nanti. Seperti 
yg kita tahu saat para atlet memberikan 
yg terbaik bagi Indonesia, maka PBSI 
dan pihak lain juga ingin mengapresiasi 

Pertandingan itu pun akan menjadi 
penanda laga terakhir Greysia Polii 
beraksi sebagai atlet bulu tangkis. 
"Saya ingin ungkapkan rasa syukur atas 
segala hal yang sudah terjadi sampai 
sekarang, rasanya sebagai atlet saat 
berjuang untuk memilih bulu tangkis 
dari kecil sampai sekarang dan melalui 
semua perjuangan, dibarengi dan 
disambut temen-teman sponsor," tutur 
Greysia. 

Pebulu tangkis veteran Indonesia, 
Greysia Polii , siap mengumumkan 
keputusan pensiun secara resmi di final 
Indonesia Masters 2022 pada Minggu 
12 Juni 2022 mendatang. Hal itu ia 
sampaikan dalam konferensi pers di 
Jakarta, Jumat (3/6/2022). Setelah 
berkiprah selama 19 tahun di dunia bulu 
tangkis nasional bersama PBSI, 
Greysia akhirnya telah memutuskan 
gantung raket. Pada pernyataannya, 
pemain berusia 34 tahun itu sudah 
membulatkan tekad untuk mengakhiri 
kariernya sebagai atlet bulu tangkis. 
"Saya ingin berterima kasih bagi PBSI 
yang sudah 19 tahun jadi rumah bagi 
saya sebagai atlet. 
Tidak hanya pengurus sekarang, tp juga 
pengurus sebelumnya yg membuat 
karier saya dan atlet lain bisa menjadi 
juara dan mengeluarkan kemampuan 
terbaiknya," ucap Greysia dalam 
konferensi pers kepada awak media. 
Rencananya pengumuman resmi itu 
akan digelar di final Indonesia Masters 
2022 sebelum partai puncak 
berlangsung. Acara perpisahan itu 
dijadwalkan akan dimulai pada pukul 
09.00 WIB. Laga ekshibisi akan 
diadakan untuk mengawali acara 
perpisahan atlet peraih emas Olimpiade 
Tokyo 2020 tersebut.

atletnya yang akan berhenti sebagai 
seorang pemain. Tidak ada kata lain 
selain syukur kepada Tuhan," 
sambungnya. 
Sebagaimana diketahui, Greysia telah 
dikenal sebagai atlet bulu tangkis ternama 
di dunia terutama di ganda putri. 
Beberapa telah menjadi rekan Greysia 
seperti Jo Novita, Meiliana Jauhari, Nitya 
Krishinda Maheswari, hingga terakhir 
Apriyani Rahayu. Selain di ganda putri, 
Greysia juga sempat berkiprah di ganda 
campuran. Beberapa nama yang sempat 
menjadi pasangannya adalah Tontowi 
Ahmad, Muhammad Rijal, dan Kevin 
Sanjaya Sukamuljo.

Greysia Polii Pensiun Main Bulutangkis

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

Bagus Printing
Menerima Pesanan Kalendar 2023

267 - 235 - 3359

Hubungi : 

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

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