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Rabu, 1 Juni 2022, diperingati sebagai 
Hari Kelahiran Pancasila. Hari tersebut 
ditetapkan sebagai hari libur nasional 
oleh Pemerintah. Dilansir dari BKN, 
penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir 
Pancasila sekaligus Hari Libur Nasional 
tertuang dalam Keputusan Presiden 
(Keppres) Nomor 24 Tahun 2016. 
Penetapan tersebut bertujuan agar 
pemerintah, masyarakat, dan seluruh 
komponen bangsa senantiasa 
mengingat Pancasila sebagai ideologi 
bangsa. “Bangkit bersama, membangun 
peradaban dunia”. Inilah tema yang 
diangkat oleh Pemerintah dalam 
memperingati hari kelahiran Pancasila, 

sebagaimana tercantum di laman resmi 
website BPIP. Setiap tahun pada tanggal 
1 Juni akan selalu kita ingat dan peringati 
sebagai Hari Lahir Pancasila. Berbeda 
dengan tanggal 1 Oktober yang 
diperingati sebagai Hari Kesaktian 
Pancasila, tanggal 1 Juni adalah hari yang 
ditetapkan karena pada tanggal itulah 
Proklamator Bung Karno membacakan 
sila demi sila yang kemudian dikenal 
sebagai Pancasila dan kemudian 
ditetapkan sebagai Pancasila Dasar 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dalam sebuah kesempatan tahun 1955 
silam, Presiden Pertama RI dan 
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Proklamator Soekarno berpidato di 
hadapan Civitas Akademika Universitas 
Airlangga di Surabaya. Dalam 
pidatonya, Bung Karno mengatakan 
jauh sebelum ia membacakan pokok 
pokok pikirannya di Sidang PPKI tahun 
1945, Pancasila sudah ada dan sudah 
menjadi bagian dari keseharian bangsa 
Indonesia. Soekarno bahkan menyebut 
jauh sebelum Republik Indonesia 
disebut sebut pada pra kemerdekaan, 
nilai nilai Pancasila sudah ada dan 
diamalkan dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Dikutip dari 
Perpustakaan Nasional (Perpusnas), 
pada 1 Juni 1945, Soekarno 
berkesempatan menyampaikan 
gagasannya mengenai dasar negara di 
hadapan para anggota Badan 
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 
Kemerdekaan (BPUPKI). Ketika itu, 
BPUPKI memang tengah mengadakan 
sidang kedua mempersiapkan dasar 
negara bagi Indonesia merdeka. 
Presiden pertama Republik Indonesia 
itu pun menyampaikan gagasannya 
dalam Pidato bertajuk "Lahirnya 
Pancasila". Pada awalnya, pidato ini 
disampaikan Soekarno tanpa judul, 
tetapi mantan Ketua BPUPKI Dr. 
Radjiman Wedyodiningrat memberikan 
judul pada pidato “Lahirnya Pancasila”. 
Tak hanya tanpa judul, Soekarno 
melakukan pidato tanpa persiapan 
tertulis alias disampaikan secara 
aklamasi. Narasi yang disampaikan oleh 
Soekarno ketika dituliskan ke dalam 
ketikan mencapai tebal 17 halaman. 
Dalam pidato itu, untuk pertama kalinya 
konsep dan rumusan awal Pancasila 
dikemukakan Soekarno sebagai dasar 
negara merdeka. Setelah 
menyampaikan pidatonya, gagasan 
Soekarno mengenai dasar negara 
Indonesia diterima oleh para anggota 
BPUPKI. Akhirnya, Pancasila 
dinyatakan secara sah dan resmi 
menjadi dasar negara Indonesia 
merdeka pada 18 Agustus 1945. 
Soekarno bahkan menegaskan bahwa 
dia bukanlah pencipta Pancasila, namun 
hanya sebagai penggali dan pemoles 
Pancasila untuk kemudian disampaikan 
pada pidatonya di Sidang sidang 

BPUPKI dan PPKI seusai proklamasi. Kini 
usai ditetapkan sebagai hari lahir 
Pancasila itu sendiri, kita perlu 
merenungkan kembali, sejauh mana nilai 
nilai luhur Pancasila itu sudah diamalkan 
dalam kehidupan sehari hari rakyat 
Indonesia. Pancasila, sebagaimana 
dikatakan banyak tokoh bangsa saat ini 
adalah DNA asli dan arahan kehidupan 
berbangsa dan bernegara di Indonesia. 
Pada tanggal 1 Juni lalu, saat berkunjung 
ke Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, 
Presiden Joko Widodo berpidato 
mengajak semua masyarakat untuk 
membumikan Pancasila dan 
menerapkannya sebagai prilaku luhur 
dalam kehidupan sehari hari. Kepala 
Negara menyebutkan seluruh komponen 
bangsa harus mengamalkan Pancasila 
dan memperjuangkannya agar tidak 
hilang sebagai falsafah kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Tentu saja, apa 
yang disampaikan Kepala Negara itu 
sangat jelas dan tegas. Kita tidak mau 
Pancasila hanya sebagai slogan yang 
dibacakan setiap pekan dan hanya 
menjadi ucapan di bibir namun tidak 
menjadi prilaku sehari hari. Suka atau 
tidak, harus diakui bahwa sejak beberapa 
tahun terakhir, pengalaman nilai nilai 
Pancasila memang mengalami pasang 
surut. Padahal kita selalu berkumandang 
dan mengatakan bahwa Pancasila adalah 
mutiara dan warisan luhur yang dititipkan 
oleh para pejuang nusantara untuk kita 
rawat dan jaga agar tetap abadi 
selamanya. Pancasila juga ada dalam 
naskah Pembukaan UUD 1945 dimana 
sila demi sila dimaktubkan dalam alinia 
terakhir yang berbunyi sebagai berikut 
"Negara Republik Indonesia yang 
berkedaulatan rakyat dengan berdasar 
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila 
pertama mengajak manusia bersikap 
rendah hati menyadari keterbatasan 
karena hanya tahu sedikit bahkan 
seringkali tidak mengerti kehendak Yang 
Ilahi yang jauh dari jangkauan akal dan 
budi sehingga butuh sebuah kepercayaan 
akan rencana Yang Esa yang diimani 
membawa kepada kebaikan. 
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila 
kedua merenungkan keutuhan manusia 
yang seharusnya menjadi sesama bagi 

manusia lainnya tetapi fakta 
menunjukkan bahwa banyak yang 
menjadi serigala yang siap memangsa 
sesamanya manusia dengan 
memaksakan kehendak sehingga butuh 
kepenuhan sikap adil dan beradab 
dalam diri setiap manusia Indonesia. 
Persatuan Indonesia Sila ketiga 
Persatuan ditegaskan dalam sila ketiga 
yang singkat, padat, jelas, lugas serta 
tegas mengajak setiap insan di 
Indonesia untuk berpegang erat tidak 
mudah digoyang dan terpisah karena 
SARA sehingga tercapailah kemajuan 
yang menjadi cita-cita untuk menjadi 
bangsa yang besar. Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan/Perwakilan. 
Sila keempat mengingatkan bahwa 
rakyat adalah kekuatan utama yang 
harus didengar, dipandang dan diangkat 
derajatnya tidak hanya dimanfaatkan 
untuk mendulang suara untuk 
menjadikan diri sebagai pemimpin 
negara dan wakil rakyat tapi kemudian 
seolah lupa akan para pemberi suara 
yang menantikan kebijaksanaan 
mereka. Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Sila kelima 
mengisahkan harapan akan keadilan 
sosial yang tidak memihak beberapa 
orang saja dan bisa dirasakan oleh 

semua insan di Indonesia sehingga 
merata tanpa menimbulkan 
kesenjangan besar dan tidak membuat 
si kaya semakin kaya sementara si 
miskin semakin menderita. Sangat 
jelas dan tegas, bahwa dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 tersebut Pancasila adalah sebuah 
dasar negara dan tidak boleh 
dipisahkan dari jalan hidup segenap 
anak bangsa Indonesia. Kita tentu 
berharap sebagaimana para pendiri 
bangsa juga mencita citakan agar 
Pancasila diterapkan dengan benar. 
Jika hal itu dilakukan dengan serius, 
maka nilai dan cita cita bangsa yang 
ada pada sila kelima Pancasila yaitu 
Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat 
Indonesia akan terwujud. Karena itu, 
momentum Perayaan Hari Pancasila 
pada 1 Juni 2022 ini, hendaknya kita 
jadikan sebagai momentum untuk 
kembali mengamalkan nilai nilai 
Pancasila dengan lebih serius dan 
benar. Bangsa Indonesia sangat tegas 
menolak segala bentuk hal yang 
bertentangan dengan cita cita 
Pancasila. Pancasila, kelahiranmu 
kusyukuri karena menjadi hadiah dari 
Yang Ilahi untuk Indonesia yang masih 
berjuang membangun negeri agar 
mampu meraih cita-cita para pendiri.
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Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid 
mengatakan, Pemilu 2024 akan dijadikan 
momentum untuk PKB memimpin poros 
koalisi. Selama ini, PKB selalu ikut dalam 
koalisi sebagai penggembira, meski 
punya basis massa pendukung yang 
loyal dari kalangan nahdliyin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) Muhaimin Iskandar belakangan 
rajin berkeliling ke daerah-daerah. 
Berbagai acara deklarasi dukungan 
pencapresan dia hadiri. Baliho 
bergambar wajahnya juga terpasang di 
tempat-tempat strategis. Cak Imin ingin 
menjadi capres.

Salah satu yang sedang 
dipertimbangkan PKB adalah berkoalisi 
dengan parpol dengan pendukung dari 
kalangan umat Islam. Pilihan lainnya 
adalah Partai Demokrat. Namun dengan 
mengusung Cak Imin, PKB akan 
terbentur dengan keinginan Demokrat 
yang juga akan mencalonkan Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai 
capres.
Jazilul menyebut, secara elektabilitas, 
ketua umum parpol yang paling tinggi 
dalam berbagai survei adalah Prabowo 
Subianto, disusul AHY, kemudian 
Muhaimin.
"Jadi kita ada di slot ketum-ketum partai 
yang sebenarnya secara elektoral 
mampu. Jadi bukan omong kosong apa 
yang disampaikan Pak Muhaimin itu. 
Dan kita sudah sering punya 
pengalaman begitu," ujarnya.

Munculnya Koalisi Indonesia Bersatu 
(KIB) membuat peta partai politik 
menjelang Pemilu 2024 perlahan 
mengerucut. Setiap partai punya misi 
menjadikan kadernya sebagai calon 
presiden. Siapa mau mengalah?

"Jangan ikut terus, tetapi kita harus 
sadar diri," ujarnya ketika dihubungi 
merdeka.com, pekan lalu.

Soal peluang Muhaimin menjadi capres, 
Jazilul mencontohkan Gus Dur yang 
terpilih menjadi presiden walau tidak 
pernah masuk dalam survei. "Meskipun 
waktu itu belum pemilihan langsung, Gus 
Dur itu tidak ada dalam survei, Gus Dur 

Faktor x yang paling kelihatan, lanjut 
Jazilul, adalah saat Jokowi akhirnya 
meminang Ma'ruf Amin sebagai 
cawapres di Pilpres 2019 lalu.

Bukan Sekadar Jadi Kontestan 
Pilpres

PKB sebagai partai tengah, kata 
Jazilul, sangat berpeluang memimpin 
koalisi. Selain Demokrat, PKB 
berharap partai lain bergabung. 
"Misalkan NasDem setuju (koalisi), 
jalan, jadi," pungkasnya.

Dalam sebuah koalisi, Jazilul menilai 
ada 'faktor x' yang akan menyatukan 
kepentingan parpol yang berbeda. 
Sejauh ini, PKB belum secara terbuka 
memutuskan akan menggandeng 
partai mana. Penjajakan yang 
dilakukan masih bersifat tertutup, 
dengan pendekatan kultural.
"Jadi pendekatan parpol itu kaya 
pendekatan pacaran, bukan diskusi 
serius pasang slide, bagaimana arah 
koalisi, nanti ketemu jodoh. Jadi kira-
kira begini, selalu ada faktor x di dalam 
pasangan capres dan cawapres," 
jelasnya.

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono ingin partainya siap 
menghadapi Pemilu 2024. Tak mau 
terburu-buru memutuskan koalisi, AHY 
hendak memastikan mesin partai di 
daerah kompak dan efektif.
Saat berdialog dengan warga Deli 
Serdang, Sumut, pertengahan Mei lalu, 
AHY mengungkapkan dirinya terus 
menjalin komunikasi dengan parpol 
lain.

Menanggapi koalisi Golkar, PAN, PPP, 
yang sudah terbentuk, AHY menilai 
situasi saat ini masih terlalu dini. 

"Saya sendiri ingin terus memimpin 
Demokrat ini untuk lentur dalam 
berkomunikasi dan bersilaturahmi 
sambil kita terus fokus membangun 
mesin partai yang efektif agar bisa 
pada saatnya meningkatkan suara dan 
juga jumlah kursi di parlemen," 
ujarnya, Jumat (13/5).

itu kan jadi presiden," tukasnya.

Parpol Berlomba Usung Capres
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Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat 
Kamhar Lakumani yang dihubungi 
terpisah mengamini ucapan AHY. Bagi 
Demokrat, bergabung dengan koalisi 
yang telah ada atau membentuk poros 
koalisi sendiri, peluangnya sama besar. 
Sikap politik Demokrat baru akan 
terlihat jelas di pengujung tahun 2022 
atau awal 2023 nanti.

Hanya punya 54 kursi di DPR, 
Demokrat wajib berkoalisi. Kamhar 
berpandangan, dinamika politik menuju 
Pilpres 2024 masih cair dan dinamis. 
Konfigurasi yang terbentuk masih 
sangat mungkin terjadi perubahan-
perubahan.

Pembahasan siapa capres yang akan 
diusung baru akan dibahas setelah 
koalisi yang terbangun memenuhi 
syarat presidential threshold.

Kamhar menegaskan, kesamaan 
platform akan menjadi syarat bagi 
Demokrat bergabung dalam koalisi. 
"Kesamaan platform yang 
menempatkan kepentingan rakyat 
sebagai yang utama dan diutamakan, 
serta komitmen menjaga demokrasi 
yang beradab dan politik yang 
beretika," jelasnya.

"Tentunya, makin ke sana mendekati 
tahun pemilu ya makin dinamis dan 
juga makin terbaca. Tetapi menurut 
saya terlalu dini untuk kita yakinkan 
(koalisi) hari ini," ujarnya.

"Pada saatnya nanti parpol akan 
rasional dan realistis dengan prinsip 
bahwa koalisi yang dikehendaki 
dibangun di atas kesepahaman 
bersama dan tentunya melihat prospek 
kemenangan. Bukan sekadar menjadi 
kontestan," ujarnya.
Koalisi Ideologis vs Koalisi 
Pragmatis

"Saat ini Partai Demokrat masih fokus 
pada penataan dan pemantapan mesin 
partai agar efektif dan optimal untuk 
mewujudkan sukses Pemilu 2024 baik 
Pileg, Pilpres maupun Pilkada," kata 
Kamhar.

Sikap parpol yang masih wait and see 
terkait koalisi sesungguhnya 
menunjukkan kerja sama yang 
dibangun selama ini bersifat taktis 
pragmatis. Setiap parpol tentu ingin 

memenangkan pemilu dan berkuasa.
"Menang pemilu dan kecenderungan 
sharing power itu sebenarnya hal alamiah 
di partai. Partai-partai itu pasti mikirnya 
untung rugi, bukan mikir masuk surga," 
kata Direktur Eksekutif Parameter Politik 
Indonesia, Adi Prayitno kepada 
merdeka.com.
"Berkoalisi inginnya menang bersama, 
menang pemilu, menang pilpres, terus 
sharing power, distribusi kekuasaan dan 
lain-lain," imbuhnya.

PDIP misalnya, identik dengan partai 
nasionalis, tapi memiliki sayap partai 
yang bertugas menggarap, merekrut, dan 
menggalang dukungan kelompok Islam. 
Begitu juga dengan PKS ataupun PPP. 
Mereka membuka diri terhadap 
kelompok-kelompok minoritas dan 
kelompok-kelompok non-muslim."Ini yang 
saya sebut varian ideologi politik di 
Indonesia itu kalau di-break down agak 
sulit menemukan pembedanya. Karena 
pada level praktik, semua partai politik 
perilakunya sama," jelasnya.

Dia mencontohkan, partai berbasis 
pendukung dari kalangan Islam mencoba 
untuk menyasar pemilih-pemilih yang 
juga nasionalis. Begitu pun partai 
nasionalis punya kepentingan untuk 
menyasar pendukung partai-partai Islam.

"Jadi ideologi partai itu hanya platform 
dan semata penegas sikap politik untuk 
isu-isu tertentu," imbuhnya.
Sebagai pembanding, Adi mencontohkan 
partai di Amerika Serikat yang memiliki 
dua kubu yang berbeda yakni Partai 
Republik dan Partai Demokrat.
"Siapa yang setuju perang, setiap yang 
setuju itu semua jelas. Siapa yang lebih 
menolak isu-isu LBGT dan mendukung 
LBGT. Kalau di kita enggak, sikap politik 
itu didasarkan pada praktik kekuasaan 
ataupun pemerintahan," ujarnya.
Kembali kepada kemungkinan koalisi 
parpol berbasis ideologi, Adi menyatakan 

Adi melanjutkan, sulit berharap, parpol di 
Indonesia, mendasarkan koalisinya atas 
kesamaan ideologi. Menurutnya, dalam 
level praktik, partai-partai di Indonesia 
sama saja, tidak memiliki 'jenis kelamin' 
yang berbeda.

"Membayangkan mereka (koalisi) punya 
platform visi misi besar itu enggak ada," 
ujarnya.
Konfigurasi Koalisi Pilpres 2024

Setelah munculnya Koalisi Indonesia 
Bersatu (KIB), dan PDIP yang sudah 
memegang tiket capres, bagaimana peta 
koalisi Pilpres 2024?

"Cuma problem bagi NasDem harus bisa 
mencari dua partai politik tambahan 
untuk membentuk poros sebagai syarat 
ambang batas pencalonan presiden 20 
persen. Kalau NasDem merangkul PKS, 
sangat mungkin PKB tidak bisa diajak 
bergabung. Karena PKB dan PKS ini 
sejak awal memang sulit 
mempertemukan kepentingan politiknya," 

tidak pernah terjadi. Koalisi yang ada 
saat ini dan yang akan terbentuk lagi-lagi 
berdasarkan kepentingan yang sama, 
terakomodasi, dan saling 
menguntungkan.

pilpres 2024 rev6

Adi Prayitno meyakini akan muncul 
koalisi atau poros ketiga. Partai NasDem 
menurutnya bisa menjadi salah satu 
pemimpin koalisi. NasDem pada bulan 
Juni akan mengumumkan nama-nama 
yang menjadi kandidat capres mereka.

Peluang NasDem dan PKS berkoalisi 
dinilai Adi cukup besar. Keduanya 
memiliki titik temu di sosok Anies 
Baswedan. "Kalau NasDem dan PKS 
saya kira sudah lama membangun 
komunikasi sudah saling balas, dan 
titik temunya di sosok Anies 
Baswedan. Karena pemilik PKS 
terasosiasi dengan Anies," jelasnya.
Adi melanjutkan, jika NasDem berhasil 
menggandeng PKS, kedua partai ini 
masih membutuhkan tambahan partai 
ketiga untuk memenuhi ambang batas 
pencalonan capres-cawapres. 
Pilihannya adalah menggandeng Partai 
Demokrat. Tapi bagi Adi, sangat sulit 
membayangkan NasDem dan 
Demokrat berkoalisi.

kata Adi.

"Jadi poros ketiga ini banyak 
kerumitannya. Karena ada empat 
partai yang tersisa, PKS sama PKB 
enggak mungkin tuh satu kolam. 
Demokrat dengan NasDem sulit tuh 
untuk bersatu," ujarnya.
“Kalau NasDem bisa mendamaikan 
PKB dan PKS dalam satu kolam 
koalisi, wah luar biasa banget," 
pungkas Adi.
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Contohnya melihat barang yang lucu, 
unik, atau bahkan tergiur adanya iklan 
besar-besaran dan akhirnya membeli 
menggunakan paylater. Seharusnya kata 
dia, penggunaan paylater dijadikan 
pilihan alternatif terakhir.

Paylater menawarkan transaksi online 
dengan metode beli sekarang bayar nanti 
(Buy Now Pay Later/BNPL) ataupun 
dilakukan secara mencicil. Perencana 
keuangan Safir Senduk menyatakan jika 
paylater merupakan fasilitas utang 
pembiayaan. Misalnya seseorang usai 
membeli sesuatu yaitu barang ataupun 
jasa langsung dibayarkan oleh pihak 
pemberi utang.
Safir menyatakan sistem paylater 
tersebut menguntungkan untuk 
masyarakat yang saat itu tidak 
mempunyai uang tunai. Begitu juga untuk 
mereka yang tidak ingin menggunakan 
uang tunainya untuk melakukan 
pembayaran.

Kendati begitu, Safir juga mengimbau 
agar pengguna paylater dapat 
memanfaatkannya dengan perhitungan 
yang sesuai. Sebab terdapat sejumlah 
kesalahan yang seringkali dilakukan oleh 
pengguna paylater yang akhirnya 
merugikan diri sendiri. Seperti halnya 
menggunakan untuk hal-hal yang sifatnya 
hanya keinginan saja.

Pembayaran menggunakan paylater tidak 
hanya hanya dinilai praktis, namun juga 
mudah untuk digunakan. Sebab sejumlah 
e-commerce di Indonesia juga 
memberikan pilihan pembayaran dengan 
paylater. Penggunanya pun terus 
mengalami peningkatan.

"Ini juga merupakan keuntungan bagi 
mereka yang harus membeli barang atau 
jasa karena urgen. Karena mendesak itu 
tapi dia tidak punya uangnya," kata Safir.

"Dan alternatif pertama adalah siapkan 
dulu uangnya, tetapi ketika itu mendesak 
dan kita harus bayar sekarang dan kita ga 
ada uangnya, silakan pakai paylater. Tapi 
kalau barangnya hanya sekedar 
keinginan, maka itulah kesalahan 
pertama dilakukan oleh para pengguna 

 Bijak Dalam Menggunakan Sistim Paylater

Indonesia diprediksi menjadi pemain 
terbesar dalam industri e-wallet dan 
paylater se-Asia Tenggara pada tahun 
2025. Hal ini menuntut pelaku ritel 
untuk beradaptasi demi menjaga daya 
saing.
Menurut laporan IDC InfoBrief yang 

Safir menegaskan jika tidak semua 
perbankan di Indonesia menawarkan 
fasilitas atau jasa tersebut. "Saya tidak 
punya angka pasti berapa 
perkembangan pengguna paylater 
sekarang. Tapi satu hal yang bisa saya 
bilang adalah bahwa fasilitas paylater 
sekarang sudah muncul, ada di mana 
mana, tidak hanya di marketplace, tapi 
juga di mobile banking kita," Safir 
menandaskan.

Langkah membayar tagihan tidak tepat 
waktu berdampak pada adanya biaya 
denda yang dibebankan. Denda 
tersebut nantinya akan menjadi beban 
pada pembayaran pada bulan 
berikutnya. Selanjutnya yaitu adanya 
rasa menganggap enteng penggunaan 
paylater.

Kemudian kesalahan kedua, pengguna 
tidak membayar tagihan tepat waktu. 
Fasilitas utang lanjut Safir, merupakan 
hal yang harus dibayarkan secara 
lunas. Menurutnya pembayaran di 
paylater dapat dilakukan secara sistem 
cicil.

paylater," paparnya.
Kesalahan Penggunaan Paylater

"Pesan saya adalah jangan 
menggampangkan penggunaan 
paylater, gunakan paylater hanya pada 
barang dan jasa yang memang kita 
yakin betul bahwa kita memang 
menginginkan atau membutuhkan 
barang dan jasa tersebut dan bukan 
sekedar ingin saja," ujar Safir.
Sementara itu, Safir mengakui 
perkembangan pengguna paylater di 
Indonesia cukup tinggi. Sebab fasilitas 
tersedia seringkali muncul tanpa 
disadari oleh masyarakat. Mulai dari 
marketplace yang ada hingga aplikasi 
perbankan.

Penasaran berapa 
harga fantastis yang disediakan untuk 
pemakaman di Sandiego Hills? Simak 
lanjutan ulasan berikut ini.

Begitu mengejutkan, harganya yang 
amat fantastis ini ternyata belum 
termasuk dengan biaya prosesi 

Seseorang yang sudah meninggal pada 
umumnya memang dikubur dan 
disemayamkan di sebuah makam. 
Belum lama ini beredar sebuah video 
viral menunjukkan sebuah pemakaman 
mewah di Jawa Barat.
Begitu mengejutkan, 
tiap makamnya 
memiliki harga yang 
begitu fantastis. Ya, 
pemakaman mewah 
tersebut adalah 
Sandiego Hills yang 
terletak di Tol 
Karawang Barat Km 
46, Margakaya, 
Telukjambe, Jawa 
Barat.

dijelaskan jika makam tipe Single Burial 
tersebut sudah termasuk dengan biaya 
prosesi pemakaman sang mendiang.

Tipe Single Dipatok Harga Rp96 
Juta-an
Tipe yang pertama ialah Single Burial 
dengan harga mencapai Rp 
96.650.000. Harga ini bocor ketika 
sebuah video di media sosial tersebar

"Harga kuburan di San Diego Hills, ini 
dia harga pemakaman di San Diego 
Hills. Untuk yang ini tipe single burial, 
harganya Rp96.650.000 sudah include 
dengan biaya pemakaman," 
keterangan yang disampaikan dalam 
video viralnya.

Selanjutnya ada pula tipe lain yang 
disediakan di pemakaman San Diego 
Hills yang dikelola oleh Lippo Land 
Club ini. Tipe yang kedua ialah Semi 
Private yang harganya dipatok 
setengah miliar, yaitu dengan harga 
Rp550 juta.

Semi Private di Harga Setengah 
Miliar

Mahalnya Harga Tanah Pemakaman di San Diego Hill

Selanjutnya adalah pemakaman dengan 
tipe tertinggi dan harga paling mahal 
yaitu Pavilion. Bukan kaleng-kaleng, 
harga untuk tipe ini ialah Rp2,8 miliar.
Makam ini terlihat begitu mewah dengan 
bangunan layaknya 'teras rumah' 
sehingga membuat makam mendiang 
terasa sejuk dan teduh.
"Selanjutnya kita ke tipe yang paling 
mahal yaitu tipe Pavilion, harganya Rp2,8 
M, nah kamu mau beli yang mana?," 
pungkas keterangan dalam video 
viralnya.

pemakaman mendiang yang akan 
dikuburkan.

Desain dari makam ini 
memang terlihat lebih 
bagus dan tertata. Ada 
pula tangga untuk 

menuju ke area pusara sehingga 
memunculkan kesan 'private' sesuai 
dengan namanya.

"Semi Private, untuk yang ini harganya 
Rp550 juta belum sama biaya 
pemakaman," jelas keterangan dalam 
video.

Ada yang Harganya 
Rp1 M

harga pemakaman di sandiego hills bikin 
tercengang cukup buat beli rumah 
mewahharga pemakaman di sandiego 
hills bikin tercengang cukup buat beli 
rumah mewah
"Lanjut kita ke private estate, nah ini 
yang private estate ada tangganya 
harganya ini Rp1,1 M, memang dia jauh 
lebih bagus dan lebih luas," lanjutnya.
Makam dengan Harga Termahal

Tak berhenti sampai 
disitu, ternyata ada 
pula makam yang 
harganya menyentuh 
Rp1 miliar. Makam ini 
ialah tipe private 
estate.

Harga fantastis dari pemakaman di San 
Diego Hills ini terkuak setelah terekam 
dalam sebuah video yang kian viral di 
media sosial.

Video Viral
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Indonesia bisa menjadi pasar terbesar 
untuk BNPL di Asia Tenggara pada 
2025, dengan total belanja masyarakat 
menggunakan BNPL di e-commerce 
bakal meningkat 8,7 kali lipat 
dibandingkan tahun 2020.Adi Nugroho, 
Country Head 2C2P di Indonesia 
mengatakan evolusi metode 
pembayaran digital harus cepat dikejar 
oleh pelaku ritel guna mengakselerasi 
jangkauan bisnisnya.
"Hadirnya opsi baru seperti e-wallet dan 
BNPL memberikan akses kepada 
masyarakat yang sebelumnya belum 
tersentuh layanan keuangan 

didukung oleh 2C2P, diprediksi akan 
ada tambahan seperempat miliar 
pengguna e-wallet baru di Asia 
Tenggara pada 2025.
 Indonesia Diprediksi Jadi Pasar 
Besar PayLater
Laporan ini menyebutkan, dari jumlah 
tersebut, tambahan pengguna di 
Indonesia pada 2025 akan mencapai 
130 juta pengguna baru. Dari sisi 
pertumbuhan, Buy Now Pay Later 
(BNPL) tidak kalah populer.

konvensional," kata Adi dalam keterangan 
tertulisnya, dikutip Selasa (1/3/2022).

Dari survei yang dilakukan International 
Data Corporation (IDC) di 2021, 
ditemukan bahwa adopsi digital payment 
terkini akan mampu tingkatkan penjualan 
merchant sebesar rata-rata 10 persen.

Adi mengatakan, pelaku ritel harus 
mengadopsi sistem yang dapat 
mendukung beragam metode 
pembayaran dan dapat dikustomisasi 
serta mendukung pembayaran domestik 
dan internasional di berbagai negara.

Adi menambahkan, jutaan pengguna baru 
ini adalah segmen baru yang perlu 
diakomodasi oleh para pelaku bisnis lokal.

Menurut Adi, pemain-pemain besar di 
negara-negara Asia Tenggara saat ini 
sudah mulai cepat beradaptasi dan 
mengejar perkembangan metode 
pembayaran alternatif.
Belajar dari berbagai pengalaman mitra 
2C2P di berbagai negara, Adi pun 
merekomendasikan sejumlah langkah 
bagi pelaku ritel saat memutuskan untuk 
mengadopsi digital payment seperti e-
wallet dan BNPL.

Di mana, Peraturan Pemerintah Nomor 
49 Tahun 2018 tentang Manajemen 
PPPK diundangkan pada tanggal 28 
November 2018, 
dengan demikian pemberlakuan 5 tahun 
sesuai Pasal 99 ayat (1) jatuh pada 
Tanggal 28 November 2023 yang 
mewajibkan status kepegawaian di 
lingkungan instansi pemerintah terdiri 
dari 2 jenis kepegawaian, 

Pemerintah resmi akan menghapus 
status pegawai honorer mulai 28 
November 2023. Dasar hukumnya ialah 
aturan bernomor 
B/185/M.SM.02.03/2022 yang resmi 
diundangkan pada 31 Mei 2022.

yaitu PNS dan PPPK. Artinya mulai 28 
November 2023 sudah tidak ada lagi 
tenaga honorer.

1. Tenaga Honorer Bakal Dirumahkan

Menyikapi ribuan tenaga honorer, 
pihaknya akan melakukan rapat 
pimpinan untuk mengusulkan kebijakan-
kebijakan lokal guna mengatasi tenaga 
honorer yang belum masuk ke PPPK 
atau PNS di tahun 2023 masih bisa 
dipekerjakan.
2. Honorer Bisa Dipertahankan Dengan 
Syarat

"Komitmen pemerintah untuk 
menyelesaikan dan penanganan tenaga 
honorer yang telah bekerja di lingkungan 
instansi pemerintah," bunyi surat 
tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
(BKPSDM) Kabupaten Tangerang, 
Hendar Hermawan menegaskan, 
berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Pusat No 49 Tahun 2018 maka di tahun 
2023 mendatang para tenaga honorer 
yang belum menjadi PPPK atau pun 
PNS terpaksa akan diberhentikan.

Pemerintah Kota Salatiga tetap 
mempertahankan keberadaan 876 
tenaga kerja harian lepas atau THL. 
Sebab keberadaan tenaga honorer 
cukup krusial membantu unit unit kerja 
yang ada.
"THL sebagai supporting sangat 

Rencana Penghapusan Tenaga Honorer

1. Menghapus jenis kepegawaian selain 
PNS dan PPPK di lingkungan instansi 
masing-masing dan tidak melakukan 
perekrutan pegawai non-ASN.

3. Honorer Bisa Diajukan Mengikuti 
Seleksi CPNS dan PPPK

2. Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian 
yang tidak mengindahkan amanat 
sebagaimana tersebut di atas dan tetap 
mengangkat pegawai non-ASN akan 
diberikan sanksi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan dapat 
menjadi bagian dari objek temuan 
pemeriksaan bagi pengawas internal 
maupun pengawas eksternal 
pemerintah.

2. Menyusun langkah strategis 
penyelesaian pegawai non-ASN yang 
tidak memenuhi syarat dan tidak lulus 
seleksi Calon PNS maupun Calon 
PPPK sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebelum batas 
waktu tanggal 28 November 2023.
4. Pejabat Tetap Pekerjakan Honorer 
Bakal Kena Sanksi

berperan. Saya tetap pertahankan 
tenaga kontrak, honorer dan THL 
karena mereka sudah lama bekerja di 
Pemerintahan Kota Salatiga dan 
menjadi tulang punggung keluarga," 
kata Wali Kota Salatiga Yuliyanto.

1. Melakukan pemetaan pegawai non-
ASN di lingkungan instansi masing-
masing dan bagi yang memenuhi syarat 
dapat diikutsertakan/diberikan 
kesempatan mengikuti seleksi Calon 
PNS maupun PPPK.

Namun, dia memberikan syarat untuk 
para tenaga honorer tersebut. "Para 
pekerja THL diminta meningkatkan 
standar mutu kerja supaya tetap punya 
daya saing saat memberi pelayanan 
kepada masyarakat," ungkapnya.

Tjahjo Kumolo meminta agar para 
Pejabat Pembuat Komitmen untuk:

Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
(PANRB), Tjahjo Kumolo juga meminta 
agar para Pejabat Pembuat Komitmen 
untuk:
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"Disiarkan tahun 1997 oleh Abdul Qadir 
Hasan Baraja itu di Lampung," kata 
Nurwakhid saat dihubungi 
merdeka.com, Sabtu (4/6).

Selain itu, untuk genealogi Khilafatul 
Muslimin dikatakannya tidak bisa 
dilepaskan dari Negara Islam Indonesia 
(NII). Hal itu karena sebagian besar 
tokoh kunci dalam gerakan ini adalah 
mantan kelompok NII.

Menurut Nurwakhid, Abdul Qadir Hasan 
Baraja tak hanya mendirikan Khilafatul 
Muslimin pada tahun 1997. Dia juga ikut 
mendirikan Negara Islam Indonesia 
(NII) di Lampung pada tahun 1970.

Dekat dengan Gerakan Radikal

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.

Badan Nasional Penanggulangan 
Teroris (BNPT)masih menyelidiki konvoi 
pemotor membawa beratribut 
'Kebangkitan Khilafah' disertai bendera 
bertuliskan arab. Konvoi itu 
berlangsung di kawasan Cawang, 
Jakarta Timur, dan viral di media sosial.
Direktur Pencegahan BNPT Brigjen 
Ahmad Nurwakhid mengatakan bahwa 
Khilafatul Muslimin dipimpin Abdul 
Qadir Hasan Baraja. Kelompok ini 
berdiri sejak tahun 1997 silam.

Terkait Khilafatul Muslimin memiliki 
rekam jejak berbahaya dan ada 
kaitannya dengan kelompok radikal 
terorisme Nurwakhid tak bisa menjawab 
secara gamblang. Namun menurut dia, 
setidaknya ada beberapa parameter 

"Termasuk yang bersangkutan pernah 
di tahun 1970, mendirikan Darul Islam 
di Lampung juga. Darul Islam itu ya NII 
itu. Darul Islam itu kan Negara Islam 
Indonesia. Bahasa arabnya Darul Islam, 
itu Baraja pernah mendirikan itu juga," 
ujar dia.

Namun BNPT hingga kini masih 
mendalami jumlah anggota Khilafatul 
Muslimin. Sehingga Nurwakhid 
mengatakan bahwa belum bisa 
memastikan berapa jumlah anggota 

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.

yang bisa dipakai dalam melihat 
Khilafatul Muslimin.

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.
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.

Pertama, aspek ideologi sangat 
berbahaya dengan memiliki cinta 
ideologi khilafah di Indonesia 
sebagaimana HTI, JI, JAD maupun 
jaringan terorisme lainya. Walaupun 
dalam pengakuan mereka tidak 
bertentangan dengan Pancasila, 
namun ideologi mereka adalah 
mengkafirkan sistem yang tidak 
sesuai dengan pandangannya.

Sepak Terjang Pimpinan Khilafatul Muslimin

Pasang Iklan
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"Kalau pengakuan dari pada pengurus 
kan ada itu steatmentnya ya. Kita kan 
masih mendalami terus, kalau dari kami 
masih mengupdate datanya ya. Kalau 
mereka kan tersebar di 
beberapa wilayah, kan 
ada itu yang list itu ya 
untuk wilayah ini, 
wilayah ini yang viral 
itu, yang itu saja," kata 
dia.

Kabag Banops Densus 88 antiteror 
Polri Kombes Aswin Siregar 
mengatakan, kelompok Khilafatul 
Muslimin mempunyai jejak rekam yang 
dekat dengan kelompok terorisme.

Khilafatul Muslimin.

Detasemen Khusus 
(Densus) 88 antiteror 
Polri masih menyelidiki 
terkait konvoi 
rombongan sambil 
membawa poster 
bertuliskan 
'Kebangkitan Khilafah' dengan disertai 
bendera bertuliskan arab. Diketahui, 
kejadian yang terjadi di Cawang, 
Jakarta Timur itu sempat 
menghebohkan jagat media sosial.

Hal itu dikatakan oleh Aswin melihat 

Densus 88 Turun 
Tangan Usut Konvoi 
Khilafatul Muslimin

"Kami warning kepada masyarakat 
adalah khilaf muslimin ini punya track 
record yang dekat dengan terorisme," 
katanya saat dihubungi, Jumat (3/6).

Mengurai Radikalisme di Kampus

dari pimpinan Khilafatul Muslimin yang 
pernah terlibat dalam beberapa aksi 
terorisme.
"Seperti keterlibatan pemimpinnya atau 
pun beberapa orang pengurusnya atau 
anggotanya. Dan kelompok itu sendiri 

juga, karena pemimpinnya 
sendiri terlibat dalam beberapa 
aksi terorisme, kelompoknya 
sendiri juga memiliki keterkaitan 
dengan beberapa kelompok lain 
seperti NII, MII," jelasnya.
“Sudah menjalani hukuman 
juga, Abdul Hasan Baraja itu. 
Dia kan pernah dihukum malah 
masih di zaman orde baru," 
sambung Aswin.
Kendati demikian, dirinya belum 
bisa memastikan apakah bakal 
melakukan penangkapan 
terhadap Abdul Baraja atau 
tidak. Karena, pihaknya juga 
belum mempunyai bukti 

keterlibatan mereka dalam aksi teror.

"(Ditangkap lagi Abdul) Begini, kami 
mengedepankan asas praduga tak 
bersalah, sampai ada bukti dia bersalah. 
Saya enggak bisa jawab kemungkinan 
atau tidak. Yang jelas kami 
mengedepankan menjunjung tinggi HAM, 
sampai memiliki bukti untuk menyatakan 
bahwa mereka yang tergabung dalam 
Khilafahtul Muslimin ini baik perorangan, 
kelompok itu memenuhi alat bukti yang 
cukup untuk dilakukan hukuman tindak 
pidana terorisme," tutupnya. 

Sepak Terjang Abdul Qadir Baraja, 
Pemimpin Khilafatul Muslimin

Sistem getah bening (atau limfatik) 
adalah bagian dari sistem kekebalan 
tubuh. Bagian ini adalah jaringan 
kelenjar getah bening, saluran atau 
pembuluh darah, dan organ yang bekerja 
sama untuk mengumpulkan dan 
membawa cairan getah bening melewati 
jaringan tubuh ke darah.
Limfedema terjadi karena adanya 
penumpukan cairan getah bening di 
jaringan lemak yang berada di bawah 
kulit Anda. Penumpukan ini dapat 
menyebabkan pembengkakan dan 
ketidaknyamanan. Kondisi ini sering 
terjadi di lengan atau kaki, dan terkadang 
bisa juga terjadi di wajah, leher, batang 
tubuh, perut, atau alat kelamin.

limfedema primer dapat disebabkan oleh 
mutasi pada beberapa gen yang terlibat 
dalam perkembangan sistem limfatik. 
Gen yang rusak ini mengganggu 
perkembangan sistem limfatik, dan 
merusak kemampuannya untuk 
mengalirkan cairan dengan benar.
Sedangkan limfedema sekunder 
memiliki sejumlah kemungkinan 
penyebab, termasuk:

Limfedema terkadang bisa menjadi 
kondisi yang parah dan menyebabkan 
masalah serius. Kasus limfedema yang 
parah dapat memengaruhi kemampuan 
seseorang untuk menggerakkan anggota 
tubuhnya yang terkena, meningkatkan 
risiko infeksi kulit dan sepsis, dan dapat 
menyebabkan perubahan dan kerusakan 
kulit.
Penyebab Limfedema

Operasi kanker: Kanker dapat 
menyebar ke seluruh tubuh melalui 

Mengenal Apa Itu Limfedema

Penyakit kardiovaskular: Ini adalah 
penyakit yang mempengaruhi aliran 
darah. Beberapa pasien dengan 
penyakit kardiovaskular memiliki risiko 
lebih tinggi terkena limfedema, seperti 
DVT (deep vein thrombosis), ulkus kaki 
vena, dan varises.

Gejala Limfedema

Kondisi peradangan: Kondisi yang 
menyebabkan jaringan membengkak 
(meradang) dapat merusak sistem 
limfatik secara permanen, seperti 
rheumatoid arthritis dan eksim.

Cedera dan trauma: Dalam kasus 
yang jarang, luka bakar kulit yang parah 
atau apa pun yang menyebabkan 
jaringan parut yang berlebihan dapat 
meningkatkan risiko limfedema.

sistem limfatik. Terkadang ahli bedah 
mengangkat kelenjar getah bening 
untuk menghentikan penyebaran. 
Dalam cara ini terdapat risiko sistem 
limfatik akan ikut terpengaruh, yang 
menyebabkan limfedema.
Terapi radiasi: Penggunaan radiasi 
untuk menghancurkan jaringan kanker 
terkadang dapat merusak jaringan 
sehat di sekitarnya, seperti sistem 
limfatik; ini dapat menyebabkan 
limfedema.
Infeksi: Infeksi selulitis yang parah 
dapat merusak jaringan di sekitar 
kelenjar getah bening atau pembuluh 
darah. Ini dapat menyebabkan jaringan 
parut, dan akhirnya meningkatkan risiko 
limfedema. Beberapa infeksi parasit 
juga dapat meningkatkan risiko 
limfedema.

Gangguan pada sistem limfatik dalam 

Menyediakan aneka 

 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 

  Sabtu 2pm - 8pm

Ramayana
Warteg

Aneka masakan Indonesia
Kami juga menerima 
catering pabrik
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pembengkakan di kepala atau leher

sensasi kesemutan pada anggota tubuh 
yang terkena

Jenis

infeksi kulit berulang

jangka panjang dapat merusak 
kemampuannya untuk mengalirkan 
cairan dengan benar. Akibatnya, 
kelebihan cairan akan menumpuk di 
beberapa bagian tubuh. Limfedema 
meningkatkan risiko infeksi dan 
komplikasi lain karena limfosit tidak 
dapat mencapai bagian tubuh tempat 
pembengkakan terjadi.

kesulitan mengenakan aksesoris di 
tangan atau jam tangan atau 
memasang pakaian atau sepatu

ketidaknyamanan atau nyeri pada 
anggota tubuh yang terkena

Ada dua jenis utama dari limfedema:

Limfedema juga bisa disebabkan efek 
samping dari pengobatan kanker, 
seperti terapi radiasi atau 
pengangkatan beberapa kelenjar getah 
bening, dan jenis limfedema inilah yang 
lebih umum terjadi.

pembengkakan sebagian atau seluruh 
kaki atau lengan, termasuk jari tangan 
atau kaki, mulai dari perubahan kecil 
pada ukuran tungkai hingga 
pembengkakan parah

perasaan berat atau ketat di lengan 
atau khaki
rentang gerak anggota badan terbatas

Limfedema primer 
– yang sering 
disebut limfedema 
kongenital. 
Limfedema ini akan 
terlihat saat lahir 
atau segera setelah 
pubertas. Jenis 
limfedema ini jarang 
terjadi, yang 
mempengaruhi 
sekitar 1 dari setiap 
6.000 orang.
Limfedema 
sekunder – 
limfedema terjadi sebagai akibat dari 
sesuatu yang lain, seperti infeksi, 
cedera, trauma, atau kanker yang 
mempengaruhi sistem limfatik.

Gejala limfedema meliputi:

Latihan: Ini adalah latihan ringan yang 
ditujukan untuk mendorong pergerakan 
cairan getah bening keluar dari anggota 
badan.

penebalan dan pengerasan kulit
lepuh atau pertumbuhan seperti kutil 
pada kulit
kelelahan parah
Pengobatan

Empat komponen CDT adalah:

Manual lymphatic drainage (MLD): 
Terapis limfedema menggunakan teknik 
pijat khusus untuk memindahkan cairan 
ke kelenjar getah bening yang berfungsi, 
di mana mereka dikeringkan. Terapis 
limfedema juga mengajarkan beberapa 
teknik pijat yang dapat digunakan selama 
fase pemeliharaan.
Multilayer lymphedema bandaging 
(MLLB): Membungkus otot di sekitar 
pembuluh getah bening dan kelenjar 
getah bening untuk membantu cairan 
bergerak melalui sistem limfatik.

Terapi dekongestif kompleks (CDT): 
Terapi ini dimulai dengan fase terapi 

intensif, di mana 
pasien 
menerima 
perawatan dan 
pelatihan setiap 
hari. Kemudian 
diikuti oleh fase 
pemeliharaan 
ketika pasien 
didorong untuk 
mengambil alih 
perawatan 
mereka sendiri 
menggunakan 
teknik yang 
telah diajarkan 

kepada mereka.

Perawatan kulit: Perawatan kulit yang 
baik akan mengurangi risiko infeksi kulit, 
seperti selulitis.

Teknik bedah yang menggunakan sedot 
lemak juga terbukti berhasil. Cara ini 
dapat menghilangkan lemak dari anggota 
tubuh yang terkena, sehingga 
mengurangi pembengkakan.

Limfedema tidak dapat disembuhkan. 
Namun, pengobatan dapat membantu 
mengurangi pembengkakan dan rasa 
sakit.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 
akan membatasi pengunjung Candi 
Borobudur dan menerapkan tarif baru 
untuk tiket masuk bagi turis asing 
maupun lokal. Tak tanggung-tanggung, 
pengunjung lokal atau turis lokal nantinya 
diharuskan 
membayar tiket 
Rp 750.000 
untuk sekali 
masuk. Luhut 
bilang, 
penetapan tiket 
masuk ke Candi 
Borobudur 
sebesar Rp 
750.000 perlu 
dilakukan untuk 
membatasi 
jumlah 
kunjungan. Ia 
menargetkan, 
jumlah kunjungan wisatawan ke candi 
Budha itu 1.200 orang per hari. 
Sementara untuk wisatawan 
mancanegara, lanjut Luhut, bakal 
dikenakan tarif 100 dollar AS atau jika 
dirupiahkan setara dengan Rp 1.443.000 
(kurs Rp 14.400) atau hampir dua kali 
lipat dari harga tiket untuk turis lokal. 
"Kami juga sepakat dan berencana untuk 
membatasi kuota turis yang ingin naik ke 
Candi Borobudur sebanyak 1.200 orang 
per hari," ucap Luhut dikutip dari akun 
Instagramnya seperti dilihat pada Sabtu 
(4/6/2022). "Dengan biaya 100 dollar AS 
untuk wisman dan turis domestik sebesar 
Rp 750 ribu. Khusus untuk pelajar, kami 
berikan biaya 5.000 rupiah saja," kata dia 
lagi. Luhut mengaku punya alasan kuat 
menaikkan harga tiket masuk ke Candi 
Borobudur yang berada di wilayah 
Magelang, Jawa Tengah tersebut. 
"Langkah ini kami lakukan semata-mata 
demi menjaga kelestarian kekayaan 
sejarah dan budaya nusantara," jelas 
Luhut.Selain tiket masuk yang dinaikkan, 
sambung dia, semua wisatawan yang 
masuk ke Candi Borobudur juga 

 Harga Tiket Candi Borobudur Jadi Rp 750 Ribu
diwajibkan menggunakan jasa 
pemandu dari warga lokal. "Semua 
turis juga nantinya harus menggunakan 
tour guide dari warga lokal sekitar 
kawasan Borobudur, ini kami lakukan 
demi menyerap lapangan kerja baru 
sekaligus menumbuhkan sense of 

belonging 
(rasa memiliki) 
terhadap 
kawasan ini," 
ungkap Luhut. 
"Sehingga 
rasa tanggung 
jawab untuk 
merawat dan 
melestarikan 
salah satu 
situs sejarah 
nusantara ini 
bisa terus 
tumbuh dalam 
sanubari 

generasi muda di masa mendatang," 
tambahnya. Harga tiket Borobudur 
2022 Candi Borobudur merupakan 
tempat wisata yang kini berada di 
bawah pengelolaan BUMN pariwisata, 
PT Taman Wisata Candi Borobudur, 
Prambanan dan Ratu Boko 
(Persero).Saat ini, perusahaan pelat 
merah tersebut menetapkan tiket 
masuk ke Candi Borobudur 
berdasarkan beberapa kategori dengan 
jam buka dari pukul 08.00 sampai 
dengan pukul 16.00 setiap harinya. 
Tarif tiket wisatawan lokal dipatok 
sebesar Rp 50.000 untuk usia di atas 
10 tahun. Lalu anak usia 3-10 
dikenakan tarif masuk Rp 25.000, dan 
anak di bawah 3 tahun tidak dikenakan 
biaya. PT Taman Wisata Candi 
Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko 
(Persero) juga menetapkan tarif khusus 
sebesar Rp 25.000 per orang yang 
berlaku untuk rombongan pelajar dan 
mahasiswa. Berikutnya untuk 
wisatawan asing dewasa diharuskan 
membayar sebesar Rp 350.000 dan Rp 
210.000 untuk turis asing anak-anak.
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Jokowi : Ngomong Balapan Aja

Pratikno menyebut, reshuffle memang 
dibutuhkan lantaran pandemi membuat 
kondisi ekonomi global sangat dinamis, 
sehingga dibutuhkan pejabat yang 
responsif atau bekerja cepat, dan fokus 
kerja.

Ekonomi global. Sangat dinamis. Kita 
harus sangat responsif. Pandemi kita 
juga harus antisipatif.
 Jadi, kita fokus kerja," kata Pratikno di 
Kompleks Parlemen Senayan, Kamis 
(2/6/2022).
Pratikno tidak menyebutkan tanggal 
pasti kapan reshuffle dilaksanakan. 
Namun, ia berjanji akan memberitahu 
awak media bila tanggal reshuffle 
sudah dekat.

Saat dicecar pertanyaan itu, Jokowi 
baru saja selesai menyaksikan balapan 
Formula E yang digelar di Ancol Jakarta 
Pusat, Sabtu (4/6/2022l. Kepada 
wartawan, Jokowi hanya ingin 
menjawab pertanyaan soal balapan 
Formula E.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris 
Negara Pratikno angkat bicara soal isu 
reshuffle kabinet Presiden Joko 
Widodo, yang dikabarkan akan 
dilakukan pada Juni 2022.

Kita kan fokus ini banyak sekali 
permasalahan yang harus ditangani 
secara cepat. 

"Sekarang tanggal berapa? Ya nanti 
kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-
dikit," ujar dia.
Pratikno enggan menyebutkan siapa 
saja menteri yang akan diganti, 

"Balapan baru selesai," kata Jokowi 
saat kembali ditanya seputar reshuffle 
kabinet.

 Presiden Joko Widodo atau Jokowi 
enggan menanggapi saat ditanya soal 
kebenaran adanya reshuffle atau 
perombakan kabinet pada bulan Juni 
2022. Dia menolak menjawab saat 
dicecar pertanyaan terkait reshuffle 
kabinet.

"Balapan sampai reshuffle. Balapan aja 
lah," ujar Jokowi kepada wartawan, 
Sabtu.

termasuk pertanyaan apakah ada nama 
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi 
dalam daftar menteri yang kena reshuffle. 
"Nanti aja lah," ujarnya.
Soal Isu Reshuffle, Sekjen PDIP: Tak 
Perlu Ribut

Menurut Hasto, reshuffle merupakan hak 
prerogatif kepala negara atau presiden 
dan tidak harus diributkan, karena malah 
akan menguras energi.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto 
Kristiyanto, menanggapi santai, saat 
menjawab isu reshuffle di kabinet 
Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko 
Widodo, yang belakangan berembus.

"Itu kan mengurangi energi kita, kalau kita 
semua berpedoman bahwa urusan 
reshuffle itu merupakan urusan presiden, 
hak prerogatif presiden, mengapa kita 
meributkan?," ucap Sekjen PDIP, Hasto 
saat ditemui dalam Acara Festival Kopi 
Tanah Air di Parkir Timur Senayan 
Jakarta, Sabtu (28/5/2022).
Hasto menambahkan, hak prerogatif 
presiden diatur dalam konstitusi negara. 
Artinya, presiden dapat melakukan suatu 
evaluasi untuk meningkatkan efektivitas 
kinerja pemerintahan.

Apalagi, hal tersebut menjadi ruang 
lingkup dari Presiden Jokowi.

Hasto mengajak para anak bangsa untuk 
membangun energi positif bagi negara, 
ketimbang membahas hal-hal yang belum 
tentu kepastiannya. 

"Reshuffle hanya bisa terhadi atas 
kehendak presiden dan PDIP percaya 
ketika hal tersebut misalnya dilakukan, itu 
melalui proses evaluasi atas kinerja 
menteri-menterinya untuk meningkatkan 
efektivitas pemerintahan," terangnya.

"Jadi, kita tidak perlu meributkan hal itu 
(reshuffle)," imbuh dia.

"Misal presiden melakukan evaluasi, 
mengapa minyak goreng langka? 
Mengapa pergerakan ekonomi rakyat 
tidak secepat yang beliau harapkan? 
Presiden bisa melakukan evaluasi dan 
menentukan dengan hak prerogatif siapa 
yang akan menjadi pembantu beliau," 
jelas Hasto.

Dalam laporan The Sun, dikutip Sabtu, 4 
Juni 2022, petugas istana bekerja keras 
selama berbulan-bulan untuk 
merancang alur agar Pangeran Harry 
dan William tidak bertemu muka. Kakak 
beradik itu duduk terpisah di dalam 
katedral dan tiba di gereja dalam waktu 
berbeda.
Kebaktian itu menjadi acara resmi 
kerajaan pertama yang diikuti pasangan 
Sussex bersama anggota senior 
kerajaan sejak mereka mengikuti 
Kebaktian Persemakmuran terakhir 
pada Maret 2020. Harry dikabarkan 
sangat marah karena 'disisihkan' di 
acara tersebut, sesaat setelah mereka 
mengumumkan akan mundur sebagai 
anggota senior kerajaan.

Harry terlihat sangat ceria selama 
kebaktian berlangsung. Ia duduk sebaris 
dengan sepupunya, Beatrice dan 
Eugenie, yang sudah hadir lebih dulu. Ia 
terlihat bercanda dan tertawa bersama 
teman-teman dan keluarga, walau ahli 
bahasa tubuh menyebut Harry 
sebenarnya menunjukkan tanda 
kecemasan.

Selama kebaktian berlangsung, Meghan 
dan Harry duduk di sisi kiri katedral, 
terpisah dari pasangan William dan Kate 
yang duduk berdampingan dengan 
Pangeran Charles dan Camilla. Meghan 
dan Harry juga tercatat datang hampir 
20 menit lebih awal dan William dan 
Kate yang tiba pada pukul 11.27 pagi, 
waktu setempat.

Sementara, Kate dan Pangeran William 
disambut dengan sorak sorai dari 
masyarakat yang mengikuti acara itu di 

Ketegangan hubungan antara Pangeran 
William dan Kate Middleton, serta 
Meghan Markle dan Pangeran Harry, 
terasa kental saat kebaktian untuk 
memperingati Platinum Jubilee Ratu 
Elizabeth II dilaksanakan di dalam 
Katedral St. Paul. Kedua pasangan itu 
sama sekali tak terlihat berpapasan 
untuk sekadar bertegur sapa mengingat 
mereka sudah tak bertemu lebih dari 
setahun.

Ketegangan Antara William Dan Harry Masih Berlanjut

Harry dan Meghan langsung 
meninggalkan London tanpa mengikuti 
jamuan kerajaan. Mereka tiba di 
Frogmore Cottage, tempat mereka 
menginap selama di Inggris, sebelum 
pukul 14.30, waktu setempat. 
Pasangan itu terlihat tertawa dan 
tersenyum lepas saat mereka duduk di 
kursi penumpang Range Rover.
Konflik antara William dan Harry 
dimulai saat William menanyai adiknya 
perihal hubungannya dengan Meghan. 
Menurut biografi Finding Freedom, 
William meminta Harry untuk tidak 
terburu-buru.

Kunjungan ke Ratu Elizabeth II

Tak Ikut Jamuan
Setelah kebaktian selesai, Harry dan 
Meghan meninggalkan lokasi satu 
menit lebih lambat dari anggota 
kerajaan senior. Keluarga itu juga tidak 
menemui William dan Kate di luar 
katedral, melainkan hanya sempat 
berbincang dengan Zara Tindall dan 
suaminya sebelum buru-buru masuk ke 
mobil.

"Luangkan waktu sebanyak mungkin 
untukmu lebih mengenal gadis ini," 
ucap William saat itu.

luar katedral. Kedatangan mereka 
diikuti pasangan Charles dan Camilla 
yang tiba paling terakhir mengikuti 
protokol kerajaan. 

Penulis biografi itu, Omid Scobie dan 
Carolyn Durand mengatakan frase 
'gadis ini' sontak memancing 
kemarahan Harry. Hubungan dua putra 
Putri Diana itu semakin memburuk 
ketika Meghan menuduh staf istana 
merundungnya. 
William "mengusir Harry" setelah 
pertengkaran hebat ketika dia 
mengetahui tuduhan Meghan. 
Kemarahan di antara mereka begitu 
besar, sampai-sampai William 
memisahkan rumah tangganya 
sepenuhnya dari rumah Harry, kata ahli 
kerajaan.

Sementara sang kakak sibuk 
menyelesaikan tugas kerajaan, Harry 
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Keduanya sebenarnya sudah sempat 
mempertemukan Lilibet dengan Ratu 
Elizabeth II sesaat setelah mendarat di 
London pada Rabu, 1 Juni 2022. 
Pasangan itu kembali menemui ratu di 
Kastil Windsor pada Jumat sore, 
beberapa jam sebelum Lilibet 
merayakan ulang tahun pertamanya.

Lilibet selama ini belum pernah 
bertemu dengan Ratu Elizabeth karena 
tinggal di beda benua. Ia lahir di 
Amerika Serikat, setelah orangtuanya 
memutuskan untuk mundur sebagai 
anggota senior Kerajaan Inggris.

Keluarga kerajaan dikabarkan akan 
merayakan pertambahan umur balita itu 
dengan pesta tertutup pada Sabtu, 4 
Juni 2022. Hal itu bisa dilakukan karena 
ratu membatalkan rencana menghadiri 
acara pacuan kuda Epsom Derby 
karena masalah kesehatan.

dan Meghan dikabarkan segera 
menemui Ratu Elizabeth II. PageSix 
melaporkan, pasangan itu membawa 
serta anak mereka, Archie dan Lilibet, 
menemui nenek buyut mereka.

Sang ratu juga tak menghadiri acara 
kerajaan setelah tampil di Trooping the 
Colour pada Kamis, 2 Juni 2022. Ia 
merasa 'tidak nyaman' setelah 
menghadiri acara untuk memperingati 
70 tahun ia berkuasa. 

Selama di Inggris, Meghan dan Harry 
sedapat mungkin berada jauh dari 

Low Profile

Ditanya apakah pasangan itu akan 
muncul di acara lain akhir pekan ini, baik 
sendiri atau bersama anak-anak mereka, 
sumber itu mengatakan, "Saya benar-
benar tidak mengharapkan mereka dalam 
segala hal."Kehadiran mereka telah 
"dikontrol dengan hati-hati" sejak saat 
Ratu mengirim mobil untuk menjemput 
mereka dari pesawat pribadi mereka. 
Scobie, yang bersahabat dengan 
Meghan, mengatakan kepada BBC 
Breakfast bahwa "orang-orang yang 
dekat dengan pasangan itu" mengatakan 
mereka "ingin bersikap sejauh mungkin 
dari sorotan kamera selama perjalanan 
ini". Buktinya, pasangan Harry dan 
Meghan tak didampingi kameramen. 

sorotan publik. Itu demi menghindari 
drama tak perlu seperti yang terjadi 
selama ini. Seorang sumber kepada Daily 
Mail mengatakan para petugas istana 
'sangat menyadari' ini. Mereka lalu 
membuat rencana untuk memastikan 
Sussex hanya akan menghadiri acara 
dengan interaksi minimal antar-
bangsawan senior lainnya di depan 
umum.

Sementara hubungan dengan William 
dan Kate masih tampak tegang, 
sebaliknya tampaknya berjalan dengan 
baik. Keluarga Sussex telah 
memperkenalkan bayi Lilibet kepada 
nenek buyutnya, dan diyakini mereka 
juga menghabiskan waktu bersama 
Charles dan Camilla.

2. India
India juga mengalami pertumbuhan 
eksponensial seperti China. 
Negara ini menduduki peringkat kedua 
sebagai konsumen nasi terbesar di dunia.
India berada di urutan kedua dengan total 
konsumsi 97.350 metrik ton. India 
menghasilkan biji-bijian lain, termasuk 
gandum, sorgum, dan jagung.
Pemerintah memainkan peran penting 
dalam produksi beras untuk konsumsi 
melalui pengadaan dan memulai program 
distribusi.
Petani didukung dalam berbagai tahap 
produksi yang sebagian besar melalui 
subsidi dan produksi, yang meliputi 
pupuk, benih, listrik, dan mesin.

Nasi adalah makanan pokok bagi 
mayoritas orang Indonesia. Kalau tidak 
makan nasi dalam satu hari ibarat tidak 
makan sama sekali.
Nasi bersumber dari tanaman padi yang 
menjadi beras lalu dimasak menjadi 
makanan pokok yang kerap ditemukan di 
atas piring kita.

Seperti dikutip dari laman worldatlas.com, 
Minggu  (29/5/2022), berikut negara 
dengan jumlah konsumsi dan produksi 
beras yang jadi nasi terbanyak di dunia:
1. China
China adalah konsumen sekaligus 
produsen beras terbesar di dunia pada 
saat yang bersamaan. China juga 
menjadi salah satu ekonomi dengan 
pertumbuhan tercepat di dunia selama 
beberapa tahun terakhir dengan 
pertanian menjadi salah satu pilar 
terpenting.
Konsumsi beras di China mencapai 
142.700 metrik ton per tahun yang setara 
dengan hampir 30 persen dari produksi 
beras global.

Ternyata, Indonesia bukanlah satu-
satunya negara yang mengonsumsi nasi. 
Ada negara lain yang jumlah konsumsi 
dan produksi beras sama-sama tertinggi 
di dunia.

Sekitar 65 persen dari populasi China 
mengkonsumsi beras sebagai makanan 
pokok.

Negara Yang Paling Banyak Konsumsi Nasi
 3. Indonesia

Daerah pertumbuhan utama adalah 
Jawa dan Sumatra di mana budidaya 
sangat terkonsentrasi. Baru-baru ini 
impor beras telah menurun. Namun, 
diperkirakan akan meningkat di tahun-
tahun mendatang karena populasinya 
terus meningkat.

Negara di kawasan Asia Tenggara 
yang juga turut mengonsumsi dan 
menjadi produsen beras terbesar di 
dunia adalah Vietnam.

4. Bangladesh
Negara selanjutnya yang mengisi 
daftar adalah Bangladesh. Negara 
yang berada di kawasan Asia Selatan 
ini mengonsumsi 35,200 metrik ton 
beras tiap tahun.
Negara yang berbatasan dengan India 
ini juga menjadi produksi beras. Hasil 
pertaniannya untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat.

Konsumen beras ketiga terbesar di 
dunia adalah Indonesia yang 
mengonsumsi 37.400 metrik ton. 
Sekitar 77 persen petani di Indonesia 
menanam padi, dan negara ini juga 
merupakan penduduk terpadat 
keempat di dunia di mana beras 
merupakan tanaman pangan 
terpenting.

Kondisi alamnya juga turut membuat 
negara ini memasok dan menanam 
padi agar hasil panennya bisa 
dikonsumsi oleh masyarakat.
Negara yang berada di kawasan Asia 
Tenggara ini mengonsumsi 22,100 
metrik ton beras tiap tahun.

Pernahkah Anda bertanya-tanya 
dalam hati, bagaimana sebuah rice 
cooker atau alat pemasak nasi bisa 
tahu bahwa beras yang dimasak 
sudah matang?
Alat ini memiliki termostat yang dapat 
mendeteksi saat suhu naik di atas 100 
derajat C dalam wadah, dan mati 
dengan sendirinya.

Bagaimana Rice Cooker Tahu Beras 
yang Dimasak Sudah Matang?

5. Vietnam

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Dicari pegawai yang mau
kerja di Nail Salon.
Yang berpengalaman atau
yang mau di training.
Lokasi: Center City ( busy
salon & good tips )
Text : 267 - 343 - 2123
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Ada deretan negara di dunia yang 
ternyata pernah mengganti namanya. 
Pergantian nama ini dilakukan dengan 
berbagai alasan. Faktor seperti politik, 
sejarah, makna, hingga tujuan citra 
yang lebih baik di global. Misalnya Turki 
yang belum lama ini mengganti 
namanya menjadi Türkiye. Tak hanya 
negara, ada juga kota, seperti Bangkok 
di Thailand yang baru-baru ini 
mengubah namanya menjadi Krung 
Thep Maha Nakhon. 

Belanda pernah mengubah namanya 
dari Holland menjadi Netherland. Pada 
2020, para pemimpin bisnis, otoritas 

Berikut 7 negara yang pernah 
mengganti namanya: 

Pertama adalah negara Turki yqng 
terletak di antara benua Asia dan 
Eropa. Turki yang semula memiliki 
nama internasional "Turkey", kini 
meminta dunia internasional untuk 
menyebutnya dengan nama Türkiye. 
Terkait hal ini, Persatuan Bangsa-
Bangsa (PBB) pada 1 Juni 2022 
mengumumkan Turki telah berganti 
nama dari Turkey menjadi Türkiye. 
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan 
menjelaskan terkait alasan di balik 
perubahan nama ini. "Türkiye adalah 
representasi dan ekspresi dari budaya, 
peradaban, dan nilai-nilai masyarakat 
Turki," kata Erdogan, dikutip dari DW, 
(2/6/2022). Pergantian nama ini 
dikaitkan dengan kekesalan Erdogan 
atas asosiasi negaranya dengan 
burung Kalkun yang dalam bahasa 
Inggris disebut sebagai Turkey. Sebutan 
Kalkun Turkey ini sama persis dengan 
penulisan dan bacaan seperti nama 
negaranya. Seiring berkembangnya 
peran geopolitik negara tersebut, Turki 
disebut menjadi lebih sadar akan citra. 
Berbicara tentang ayam kalkun, 
sesungguhnya diberi nama turkey 
diambil dari nama negara Turki, karena 
saat itu ayam kalkun diimpor ke Eropa 
melalui negara ini. 
2. Belanda

1. Turki 

Beberapa Negara Yang Pernah Ganti Nama

4. Eswatini Pada April 2018, Raja 
Mswati III mengganti nama Swaziland 
menjadi Eswatini pada peringatan 50 
tahun pembentukan negara di Afrika 
itu. Penggantian ini menunjukkan 
upaya penguasa Swaziland 
membebaskan diri dari masa lalu 
kolonial negara itu. Nama Swaziland 
juga kerap kali membuat orang 
bingung dan menyamakannya dengan 

pariwisata, dan pemerintah pusat, 
semua menyebut negara itu sebagai 
Netherland. Saat ini, North Holland 
dan South Holland hanyalah dua dari 
12 provinsi yang ada di negara itu. 
Perubahan nama ini disebut sebagai 
upaya menjauhkan Belanda terhadap 
asosiasi negatif negara dengan 
pengguna narkoba hingga pelegalan 
prostitusi. 

Pada tahun 2019 Republik Makedonia 
secara resmi berubah nama menjadi 
Republik Makedonia Utara. Berbeda 
dengan negara lain, Republik 
Makedonia mengubah namanya 
karena alasan politis. Makedonia 
Utara berusaha meningkatkan 
hubungan dengan Yunani, dengan 
tujuan bergabung dengan NATO dan 
Uni Eropa. Selama ini, Yunani 
memdebatkan penggunaan nama 
Makedonia sebagai nama negara 
tetangga, karena nama Makedonia 
juga merupakan nama wilayah 
geografis di Yunani. Tak hanya itu, 
Makedonia juga merupakan nama 
kerajaan Yunani kuno. Sengketa 
penamaan ini menyebabkan 
ketidakstabilan kondisi di wilayah 
tersebut. Sebenarnya, Yunani lebih 
suka negara-negara Balkan 
melepaskan semua penggunaan 
istilah Makedonia. Sebagai gantinya, 
Yunani mengusulkan nama "Republik 
Vardar" atau "Republik Skopje". 
Namun, setelah negosiasi panjang 
Republik Makedonia akhirnya disetujui 
berubah nama menjadi Makedonia 
Utara 

3. Makedonia utara 

Apa Kata Bintang Anda
Di luar dugaan, banyak tawaran 
bermunculan, entah dari teman lama 
maupun kenalan baru. Asal tak terlalu 
mencolok, rasanya Anda boleh 
mencoba peruntungan dengan mereka.
Keuangan:    Saatnyamelunasiutang.
Asmara:    Tak perlu terlalu serius.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Tak perlu takut bayangan. Lebih baik 
berpikir positif sambil berusaha 
menemukan jalan keluar. Kalau 
memang masalahnya terasa berat, 
lebih baik minta bantuan orang-orang di 
sekitar Anda. 

Keuangan:   Kabar gembira.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Keuangan:  Sesuai  rencana.

Asmara:  Yang penting tindakan.

Yang harus diingat, jangan pandang 
enteng orang lain. Pelihara hubungan 
dengan sahabat lama, suatu saat Anda 
berdua pasti butuh bantuan satu sama 
lain.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Asmara:  Saling curiga. 

Minggu ini lumayan berat, tapi akan 
segera berlalu. Harapan bisa menjadi 
kenyataan. Target menyelesaikan 
proyek baru juga selesai pada 
waktunya.

Asmara:    Bahagia segera tiba.
Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)
Mulailah belajar menerima masukan 

Atau lupakan saja proyek itu. Cari 
kegiatan lain sebagai pengganti. Siapa 
tahu, Anda justru memperoleh 
keuntungan berlipat dari sana.

Aries (21 Mar - 19 Apr)
Asmara:  Butuh perhatian.

Keuangan:  Percaya diri.

Tak ada salahnya pelajari lagi hal-hal 
baru supaya Anda tidak kaget. Apa 
yang Anda duga rupanya tak salah. 
Urusan rumah bisa jadi membesar jika 
tak segera ditangani. 
Keuangan:  Pengeluaran mendadak.

Butuh persiapan fisik dan mentaluntuk 
menghadapi minggu-minggu yang 
berat. 

orang lain dengan lapang dada. Jika 
tidak, mana mungkin orang lain mau 
mendengarkan Anda. 
Keuangan:  Saatnya berbagi rezeki.
Asmara:   Usaha tak sia-sia.
Cancer(22 Juni - 22 Juli)
Seandainya saja Anda mau bersikap 
lebih dewasa menghadapi 
permasalahan, keadaan bisa menjadi 
lebih baik. Niat baik memang tak selalu 
dipandang baik, karena itu berhati-
hatilah. Kerjasama berjalan mulus 
kendati banyak kendala menghadang. 
Tawaran dari kerabat jauh sebaiknya 
ditelaah baik-baik. Teliti dulu 
kebenarannya.
Keuangan:  Jauh dari harapan.
Asmara:    Tak perlu memaksa.

Asmara:  Komunikasi jalan terus.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Keuangan:  Percaya diri.

Keuangan: : Bayar tagihan.

Banyak persoalan kecil tiba-tiba datang 
minggu ini. Tak ada untungnya 
mengungkit-ungkit persoalan lamanya, 
jadi sebaiknya tinggalkan saja. 

Asmara:    Bahagia segera tiba.

Asmara:    Diwarnai pertengkaran.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Penyesalan selalu datang terlambat. 
Yang penting bagaimana Anda bisa 
memetik pelajaran dari kasus yang 
lewat.

Tak perlu takut bayangan. Lebih baik 
berpikir positif sambil berusaha 
menemukan jalan keluar. 

Asmara:    Butuh penyesuaian.

Keuangan:  Belum saatnya.

Coba tanya kiri-kanan, siapa tahu Anda 
dapat bocoran. Butuh waktu untuk 
menenangkan diri.
Keuangan:   Rezeki sudah diatur.

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Bicarakan baik-baik masalahnya. Jangan 
sampai hubungan retak hanya karena 
salah paham. 

Asmara:    Tuhan yang menentukan.

Keuangan:    Sedang lancar.
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Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia Tan : 908 - 510 - 6840

Tenny : 929 - 369 - 9830

pabrik roti dan coklat
dekat Philadelphia

Hubungi : 

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 )

Swiss yang memiliki nama 
internasional Switzerland. Raja tidak 
menyukai ini. Eswatini sendiri berarti 
"Tanah Swazis" dalam bahasa mereka. 
5. Ceko
 Alasan pemasaran menjadi dasar 
perubahan nama negara Eropa 
Tengah, yakni Republik Ceko. Pada 
tahun 2016, pemerintah Republik Ceko 
secara resmi mengubah namanya 
menjadi Czechia. Nama ini dinilai lebih 
pendek dan mudah dilampirkan ke 
produk. Namun, Czechia terlalu mirip 
dengan Chechnya, sebuah Republik di 
utara Kaukasus, Eropa Timur, sehingga 
bisa menimbulkan kebingungan. 
Meskipun Uni Eropa, PBB dan 
beberapa perusahaan besar menyebut 
Ceko sebagai Czechia, tetapi nama itu 
belum cukup dikenal secara 
internasional. Pada 2020, Perdana 
Menteri Ceko Andrej Babis malah 
mengatakan kepada The Wall Street 
Journal bahwa dia sama sekali tidak 
menyukai nama Czechia. 
6. Cabo Verde Selanjutnya adalah 

negara kepulauan di samudra Atlantik 
bernama Cabo Verde. Negara yang 
berada 700 km di lepas pantai Senegal ini 
mengajukan permintaan perubahan nama 
pada 2013. Sebelumnya Cabo Verde 
disebut sebagai "Cape Verde" yang 
diambil dari bagasa Portugis cabo verde 
yang artinya "jubah hijau". Menteri 
Kebudayaan saat itu mengatakan negara 
itu mencari nama standar yang tidak perlu 
diterjemahkan. Dia juga berharap "Cabo 
Verde" akan memunculkan asosiasi positif 
dengan Matahari, laut, dan orang-orang 
yang bahagia.
 7. Sri Lanka Negara ketujuh yang juga 
mengubah namanya adalah Sri Lanka di 
selatan India. Seperti Eswatini, Sri Lanka 
mengubah namanya dari nama 
sebelumnya, Ceylon, untuk melepaskan 
diri dari asosiasi kolonial. Meskipun 
perubahan nama resmi dilakukan pada 
tahun 1972, ketika merdeka dari 
kekuasaan Inggris, baru pada 2011, Sri 
Lanka secara resmi menghapus nama 
kolonial lama Ceylon dari penggunaan 
pemerintah.

Eni menuturkan, bisa masuk sebagai 
nominasi pada Sistem Informasi Inovasi 
Pelayanan Publik (Sinovik) 

Saat itu, inovasi Dongeng Pagi Hari 
(Dopari) Selasa, Kamis, dan Sabtu 
(Sakatu) SDN 02 Mojorejo lolos sampai 
Top 40. 

Pasalnya, ada ribuan proposal inovasi 
dari seluruh pemerintah daerah, 
kementerian, 

Inovasi yang Lolos Final
Pada tahun 2018, Kota Madiun pernah 
mengukir prestasi dalam kompetisi yang 
sama. 

Inovasi bertajuk Program Wifi Gratis 
untuk Madiun Genggam Teknologi atau 
Profit M-Tech itu masuk sebagai finalis 
dalam ajang Kompetisi Inovasi 
Pelayanan Publik (KIPP) Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
"Saat ini inovasi Profit M-Tech dan dua 
lainnya lolos finalis 198 inovasi nasional. 
Nanti diseleksi lagi untuk Top-99 
Inovasi," tutur Kabid TIK pada Dinas 
Kominfo Pemerintah Kota Madiun, Eni 
Yusnani di Madiun, Sabtu (4/6/2022).
Capaian

Ada 3.478 proposal yang diterima panitia 
KIPP Kemenpan RB. 

Seleksi terus dilakukan hingga saat ini 
menyisakan 198 inovasi, inovasi dari 
Kota Madiun ada di dalamnya.

Inovasi Dopari Sakatu kembali turut 
dalam kompetisi Sinovik tahun 2022, 
melalui kategori khusus, yakni kategori 
inovasi yang sebelumnya sudah masuk 

lembaga, badan dan instansi lain di 
tanah air yang bersaing.

Program layanan internet gratis itu pun 
mendapat perhatian Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Pemerintah Kota Madiun memasang 
wireless fidelity (WiFi) di ribuan titik di 
wilayah setempat guna memberikan 
akses internet gratis bagi masyarakat.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.917 
dinyatakan lolos seleksi administrasi. 

merupakan capaian luar biasa.

Upaya Menjadikan Madiun Kota Cerdas

Eni menuturkan, sudah banyak 
pekerjaan yang dilakukan secara 
otomatis, di antaranya yakni 
penerangan jalan umum (smart PJU), 
penyiraman tanaman otomatis, 
pemantauan CCTV di pintu masuk kota, 
outdoor learning dan lain sebagainya.

Prinsipnya kami ingin mendekatkan apa 
yang menjadi kebutuhan masyarakat. 
Selain itu, juga mempermudah kami 
dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat," jelasnya.

"Internet merupakan kebutuhan pokok 
saat ini. 

Selain itu, inovasi Profit M-Tech juga 
mendukung upaya Kota Madiun 
menjadi kota cerdas, yakni di bidang 
IoT (Internet of Thing). 

Keberadaan wifi tersebut, lanjut Eni, 
cukup membantu masyarakat di 
berbagai bidang, mulai kesehatan, 
pendidikan, 
hingga ekonomi.
Terutama di masa pandemi Covid-19 
yang merebak dua tahun terakhir, 
program WiFi gratis memudahkan 
komunikasi masyarakat yang lebih 
banyak dilakukan secara daring. 
Dukung Kota Cerdas

Sementara itu, Profit M-Tech sendiri 
merupakan program internet gratis yang 
disediakan Pemkot Madiun berupa 
pemasangan wifi. Hingga kini sudah 
ada 1.850 titik WiFi yang tersebar 
hingga ke tingkat RT. WiFi tersebut 
dipasang di fasilitas umum seperti 
poskamling, puskesmas, RTH dan lain 
sebagainya.

"Selain Profit M-Tech dan Dopari 
Sakatu, masih ada satu lagi inovasi 
yang lolos final, 

minimal Top 99. 
Selain itu, Dopari Sakatu juga berhasil 
masuk finalis tahun ini.

yakni inovasi Pendekar Berkumis dari 
SMPN 11. Jadi dua inovasi masuk 
finalis umum dan satu inovasi masuk 
finalis khusus tahun ini," ungkap Eni, 
dikutip dari Antara.
Bantu Masyarakat

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday
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Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia : 908 - 510 - 6840

Charles : 267 - 423 - 1718

pabrik di  PA dan NJ
Hubungi : 

Joe : 201 - 744 - 0438

Menurut polisi, insiden itu terjadi di 
persimpangan jalan antara 2nd dan 
South Street beberapa saat sebelum 

Inspektur Polisi D.F PAce dalam jumpa 
pers mengatakan tembakan dilepaskan 
ke tengah kerumunan dan seorang 
petugas polisi menembak tersangka 
pelaku. 

seperti dilansir laman the Associated 
Press, Minggu (5/6).

"Anda bisa bayangkan ada ratusan 
orang yang sedang menikmati South 
Street seperti yang biasa mereka 
lakukan tiap akhir pekan lalu insiden ini 
terjadi," kata Pace, 

Belum diketahui apakah tersangka 
berhasil dilumpuhkan.

Pihak berwenang Amerika Serikat hari 
ini mengatakan tiga orang tewas dan 
sedikitnya sebelas lainnya luka akibat 
insiden penembakan pada Sabtu 
malam di Philadelphia.
Kepolisian Philadelphia kini tengah 
menangani laporan yang menyebut 
seseorang membawa senjata api di 
tengah kerumunan orang.

Penembakan di South Philadelphia
tengah malam.

Polisi menuturkan sedikitnya 14 orang 
terkena rentetan tembakan. 
Tiga di antara mereka,
 dua pria dan seorang perempuan,

Kondisi korban luka saat ini belum 
diketahui.
Pihak berwenang mengatakan sejauh ini 
belum ada orang yang ditangkap tapi dua 
senjata sudah berhasil diamankan.
Perburuan pelaku masih berlangsung 
hingga Minggu pagi, kata polisi. 
Salah seorang pelaku terlihat lari ke 
sebelah selatan American Street.

 tertembak beberapa kali dan tewas di 
rumah sakit.

Pace menambahkan, petugas polisi itu 
berjarak sekitar 10-15 meter dari si 
pelaku ketika dia memutuskan untuk 
melepaskan tembakan ke pelaku.

Insiden penembakan massal sebelumnya 
baru terjadi bulan lalu di Buffalo, New 
York yang menewaskan sepuluh orang 
dan di sekolah dasar di Uvalde, Texas 
menewaskan 19 murid dan dua guru. 

 Adapun tema dari Hari Lingkungan Hidup 
Sedunia 2022 kembali diperingati dengan 
tema yang sama seperti 50 tahun lalu, 
yakni “Only One Earth” (Sustainably in 
Harmony with Nature). KLHK sendiri 
menggunakan tema Indonesia yaitu “Satu 
Bumi untuk Masa Depan.” Majelis umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
menyampaikan, bahwa Bumi menghadapi 
tiga masalah utama, di antaranya: Iklim 
yang meningkat dengan sangat cepat 
bagi manusia dan alam untuk beradaptasi 
Hilangnya habitat dan faktor lain yang 
menyebabkan sekitar 1 juta spesies 

Tepat hari ini, Minggu 5 Juni 2022 
dieringati sebagai Hari Lingkungan Hidup 
Sedunia 2022 atau World Environment 
Day. Dilansir dari laman Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK), Rabu (1/6/2022) peringatan 
World Environment Day tahun ini 
merupakan perayaan ke-50 konferensi 
Stockholm. Konferensi Stockholm tahun 
1972 merupakan konferensi tingkat dunia 
pertama yang membahas isu lingkungan. 
Konferensi Stockholm telah meletakkan 
dasar untuk pengaturan global mengenai 
perlindungan lingkungan. 

terancam punah Polusi yang terus 
meracuni udara, tanah, dan air "Jalan 
keluar dari hal ini adalah mengubah 
ekonomi dan masyarakat kita menjadi 
inklusif, adil, dan lebih terhubung 
dengan alam. Kita harus beralih dari 
merusak planet ini menjadi 
memperbaikinya," tulis PBB di laman 
resminya, Minggu (5/6/2022). 
Peringatan Hari Lingkungan Hidup 
Sedunia tahun ini mengajak warga 
Bumi, untuk menyadari bahwa di 
antara jutaan galaksi yang ada di alam 
semesta, jutaan planet di galaksi, 
hanya ada satu Bumi yang menjadi 
tempat tinggal. #OnlyOneEarth adalah 
kampanye untuk Hari Lingkungan 
Hidup Sedunia 2022. Kampanye ini 
menyerukan tindakan kolektif dan 
transformatif dalam skala global untuk 
merayakan, melindungi, serta 
memulihkan planet kita. 
Sejarah Hari Lingkungan Hidup 
Sedunia
 Hari Lingkungan Hidup Sedunia 
diperingati untuk membangkitkan 
kesadaran tentang pentingnya alam 

Sejarah Hari Lingkungan Hidup

Seorang gadis remaja meninggal dan 
delapan lainnya terluka setelah 
penembakan di sebuah mal di dekat 
10th Avenue dan Hatcher semalam, 
menurut polisi Phoenix, negara bagian 
Arizona, AS. Dilansir Fox10, saat itu, 
sekitar 100 orang dilaporkan berkumpul 
untuk semacam pesta. Polisi 
mengatakan perkelahian terjadi antara 
beberapa kelompok tepat setelah pukul 
01.00 pada Sabtu (4/6/2022).
Perkelahian meningkat menjadi 
serangkaian penembakan di dalam 
gedung, di tempat parkir, dan di jalan. 
"Banyak peluru ditembakkan ke 
kerumunan saat mereka melarikan diri 
dari daerah itu," kata polisi. Remaja 
berusia 14 tahun yang tidak dikenal itu 
meninggal karena luka-lukanya di 
rumah sakit. Dua wanita dalam kondisi 

Gadis-gadis muda," tambahnya.Polisi 
mengatakan tidak ada tanda-tanda 
pembobolan atau pelanggaran ketika 
seseorang mengeluarkan pistol dan mulai 
menembak.

yang mengancam jiwa dan lima pria serta 
seorang remaja laki-laki juga tertembak 
tetapi diperkirakan baik-baik saja. 
Penembak belum ditangkap, dan sejauh 
ini tidak ada deskripsi tersangka yang 
diberikan. "Saya dekat. Saya 
mendengarnya. 
Sedih, tapi anak muda, bangunlah teman-
teman," kata Theresa Juan, seorang 
warga Phoenix. "Saya melihat anak-anak 
berlari dan meminta saya untuk 
bersembunyi, itu nyata. Saya memberi 
tahu mereka bahwa polisi ada di sana dan 
tidak apa-apa untuk keluar. Mereka masih 
muda. 

Penembakan Terjadi di Iowa
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Warehouse Cosmetic Nj & PA
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(Supervisor)
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Warteg Ramayana  Kami Juga Menerima Catering Pabrik

Dalam pengantar laporan yang 
disampaikan oleh U Thant, Mantan 
Sekretaris Jenderal PBB, untuk 
pertama kalinya dalam sejarah umat 
manusia telah terjadi krisis di seluruh 
penjuru dunia. Hal ini juga dialami 
negara maju maupun negara 
berkembang. Tanda-tanda ancaman 
terhadap lingkungan ini, dapat dilihat 
sejak lama antara lain: Ledakan jumlah 
penduduk Integrasi yang tidak 
memadai antara teknologi yang amat 
kuat dengan keperluan lingkungan 
Kerusakan lahan budidaya 
Pembangunan tidak berencana dari 
kawasan perkotaan Menghilangnya 
ruang terbuka Bahaya kepunahan yang 
terus meningkat di antara hewan dan 
tumbuhan Kondisi lingkungan pada 
1960-an hingga 1970-an dinilai sangat 
memprihatinkan hingga menimbulkan 
kekhawatiran masyarakat dunia. Salah 

serta penghijauan di Bumi. Seperti 
dilansir dari Pusat Pengendalian 
Pembangunan Ekoregion Jawa KLHK, 
Rabu (1/9/2021) Majelis Umum PBB, 
pada 1972 menyepakati tanggal 5 Juni 
sebagai Hari Lingkungan Hidup 
Sedunia. Pasalnya, permasalahan 
lingkungan 
menjadi 
perhatian dan 
kekhawatiran 
masyarakat 
internasional 
pada saat 
kalangan 
Dewan 
Ekonomi dan 
Sosial PBB 
mengadakan 
peninjauan, 
terhadap hasil 
gerakan 
Dasawarsa 
Pembangunan 
Dunia ke-1 
(1960-1970), 
guna 
merumuskan 
strategi 
Dasawarsa 
Pembangunan Dunia ke-2 (1970-
1980). 

satu masalah lingkungan yang merebak 
kala itu adalah wabah penyakit minamata 
yang menyerang Jepang. Minamata 
merupakan sindrom yang merusak fungsi 
saraf.
Selain itu, di wilayah Eropa terjadi kabut 
asap yang berdampak buruk terhadap 

kesehatan. 
Asap tersebut 
diduga 
merupakan 
dampak yang 
ditimbulkan 
pembakaran 
hutan di 
berbagai 
wilayah untuk 
pembangunan 
di tahun 1960. 
Karena 
berbagai 
alasan itulah, 
negara-
negara di 
dunia melalui 
PBB 
melaksanakan 
konferensi 
terkait 
lingkungan 

hidup. Konferensi tersebut digelar di 
Stockholm, Swedia, pada tanggal 5 
sampai 16 Juni 1972. Negara yang 
menjadi pengusul pertama diadakannya 
Hari Lingkungan Hidup Sedunia antara 
lain Jepang dan Senegal. Setelah 
melakukan diskusi yang panjang, 
konferensi PBB tersebut menghasilkan 
beberapa kesepakatan terkait kondisi 
lingkungan. Hari Lingkungan Hidup 
Sedunia memiliki makna yang dalam 
mengenai kesadaran individu untuk 
mengambil tindakan demi kehidupan 
Bumi. Hari itu dirayakan melalui banyak 
hal di negara-negara seperti Kenya, 
Selandia Baru, Polandia, Spanyol, India, 
Amerika Serikat, dan Indonesia. 
Kegiatannya meliputi demonstrasi jalanan 
dan parade, konser, penanaman pohon, 
hingga kampanye pembersihan. Di 
banyak negara, acara tahunan ini 
digunakan untuk meningkatkan perhatian 
dan tindakan politik terhadap perbaikan 
lingkungan.

Kendati dikenal cukup berbahaya, 
nyatanya Sungai Aaree bukanlah sungai 
paling berbahaya di dunia, lho.

Traveler wajib tahu nih, pertimbangkan 
kembali saat ingin berenang di 8 sungai 
paling berbahaya dan mematikan di dunia 
ini!

Afrika Sebagai informasi, Kongo adalah 
sungai terdalam di dunia dengan 
kedalaman mencapai 219 meter.

Masih ada beberapa sungai lain yang 
dijuluki sebagai sungai paling berbahaya 
dan mematikan di dunia.

Sungai Kongo

Duta Besar Indonesia untuk Swiss 
Muliaman Hadad mengatakan, 

Melansir dari situs My Switzerland, 
kedalaman Sungai Aare bervariasi, 
namun titik yang paling dalam berada di 
jurang Aare dengan kedalaman 200 
meter.

Sungai Aare sendiri merupakan sungai 
terpanjang di Swiss dengan panjang 
mencapai 295 kilometer (km).

Sungai Aare di Swiss telah menelan 
korban rata-rata setahun mencapai 15-20 
orang.
Data itu disampaikan mengutip 
keterangan aparat kepolisian setempat.

Sementara untuk wisatawan 
mancanegara, renang di sungai juga 
kerap dijadikan daftar aktivitas yang perlu 
dijajal saat berkunjung ke Negara 
terbersih sedunia ini.
Kendati ramai turis, berenang di Sungai 
Aare ternyata tak benar-benar aman, 
terutama bagi perenang pemula.

Nah, mungkin kamu bertanya-tanya 
mengapa ada orang yang mau berenang 
di sungai yang dalam dan panjang 
tersebut.
Sebagai informasi, Berenang di sungai 
memang sudah menjadi tradisi orang 
Swiss.

Belakangan sungai Aare di Kota Bern, 
Swiss, tengah ramai dibicarakan oleh 
netizen Indonesia karena menjadi lokasi 
meninggalnya putra Gubernur Jawa 
Barat, Ridwan Kamil, Emmeril Khan 
Mumtadz.

8 Sungai Mematikan Yang Ada di Dunia

Air terjun ini hanyalah salah satu 
alasan mengapa Sungai Zambezi 
dianggap sangat berbahaya.

Sungai Amazon

Sungai yang terletak di Amerika 

Sungai Potomac adalah salah satu 
sungai yang paling berbahaya di 
dunia yang terletak di Amerika Serikat 
(AS).
Sungai ini memiliki permukaan yang 
tampak indah, namun perairannya 
jauh dari aman.

Sungai Zambezi

Alasan lainnya, Zambezi 
menyembunyikan batu-batu besar dan 
parit di dasarnya.

Seakan sudah menjadi rahasia umum 
jika sungai Amazon merupakan salah 
satu sungai yang berbahaya di dunia.

Karena sangat dalam, cahaya pun 
tidak dapat menembus 
kedalamannya.
Bagian atas sungai cukup berbahaya 
dan dipenuhi dengan jeram, 
sedangkan bagian bawah memiliki 
banyak ngarai atau jurang yang dalam 
dan luas di antara dua tebing.

Amerika Utara Ini adalah sungai 
terpanjang di Amerika Utara dan 
melintasi beberapa negara bagian.
Beberapa habitat dari sungai ini di 
antaranya hiu banteng dan ikan pike, 
yang terkenal cukup berbahaya.
Selain itu, di Sungai Missippi juga 
kerap terjadi arus bawah yang 
mengejutkan, sebagian besar tidak 
dapat diprediksi dan mampu menelan 
perenang.
Sungai Potomac

Sungai Mississippi

Air mengalir dengan sangat cepat di 
antara batas-batasnya, menciptakan 
arus bawah yang mematikan.

Sungai Zambezi terhubung dengan 
beberapa air terjun, seperti Air Terjun 
Victoria, Chavuma, dan Ngonye.

Sungai Zambezi adalah sungai 
terpanjang keempat di Afrika dan 
termasuk sungai yang paling 
berbahaya di dunia.
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Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  
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Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745

p1

Hubungi 

Disewakan apartemen lt. 2 ($300)
lt.3 ($550) studio. 
14xx Broad & Tasker St.
Call : 215 - 901 - 2264

Apa Kata Bintang Anda

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

Dicari orang yang bisa bersih
Apartement. Harus punya 
kendaraan sendiri untuk ke 
lokasi kerja.
Hub : 267 - 405 - 3137

Anda butuh minyak Kutus-Kutus
asli dari Bali $25 dan Amoxcilin $5
Hub : Cik Nelly or SMS
267 - 536 - 6022 

Weekend helper wanted Sat - Sun
Willing ro pay good.
Contack : Phil 215 - 917 - 4601

Dibutuhkan asisten rumah tangga
bosnya orang Taiwan.Tinggal dalam,
dicari yang bisa masak, bisa bahasa
mandarin. Gaji $120/hari.
Bagi yang berminat 
call : 267 - 255 - 8191

Hiring  for Bubble  Tea Store 
6th  & Washington Ave.
Call : 267 - 886 - 6806

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

Disewakan  kamar kosong  di street
besar .
Hub : 347 - 761 - 2015

Dicari pekerja untuk 

     Hub : Koko 
( Indo - America )
   201 - 744 - 0438

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

Siap kerja hari Sabtu & Minggu. 
Night time only
Hub : Asen  1 - 267 - 934 - 2094
SMS saja

Hello teman-teman ada lowongan
di laundry dan bisa live in.
Hub :  856 - 986 - 4792

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

Room for Rent 
Call :  215 - 971 - 0140 (English)
626 - 927 - 8278 ( Indonesia)

Apartment for rent 2nd floor 
( $450 ) furniture and utility
include.
Call : 215-901-2264

Coldbeer store in South Philly
Looking for worker. For Info
Please call : Kelly 267 - 262 - 1353

Hair Salon 20th street dan Oregon.
Melayani potong dan mewarnai
rambut untuk pria dan wanita. 
Dengan harga terjangkau .
Call : 215 - 271 - 6899
Juga menyewakan rumah .
Call : 267 - 266 - 3839 

Disewakan  rumah di 16th st, 
2 kamar, 1 ruang tamu, ada balkon 
baru renovasi.
40th st Market, 2 kamar, ruang
tamu, baru renovasi
Call : 215 - 531 - 1009

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Hiring Cashier PT/FT
Please contact Julia 215 - 463 - 0191

Tanah Air

Kamar dikoskan : 
ada 2 kamar kosong di 2030s 19th
street dekat Snyder Ave. Ada WIFI
Call : 267 - 243 - 1893

Laundromat attendant wanted.
Call  John : 267 - 608 - 6727
                        267 - 608 - 6726
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Terima pemasangan CCTV, 
(Computer Networking Business 
Telephone System). NVR, DVR.
Hub : Eddy 917- 560 - 4621
Anna : 929 - 309 - 6625

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

Disewakan kamar besar 
untuk 1-2 orang. Dekat Pendawa, DU
subway dan jalur bis . 18th dan Morris
Hub : 267 - 241 - 5838

Ada kamar kosong  untuk satu orang
pria tidak merokok.
Lokasi 15xx w Passyunk Ave.
Hub : 215 - 668 - 8777

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

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

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

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

Serikat ini dikenal dengan banyaknya 
hewan buas dengan ukuran yang 
sangat besar tinggal di perairan 
tersebut. 
Sungai ini berbahaya karena dihuni 
oleh binatang-binatang buas seperti 
Bull Sharks (hiu banteng), ular besar 
anaconda, dan juga buaya caiman 
hitam.
Tak hanya itu, Amazon juga jadi rumah 
predator lain seperti ikan piranha, ular 
beludak (viper) Bushmaster yang 
mematikan, belut listrik, hingga laba-
laba Brasil yang bisa membunuh 
manusia dalam waktu 25 menit.
Sungai Yangtze
Sungai paling berbahaya di dunia yang 
pertama yaitu sungai Yangtze terletak di 
Tiongkok.
Sungai ini menjadi sungai terpanjang di 
Asia dengan panjang lebih dari 6300 
kilometer.
Aliran air sungai Yangtze dimulai dari 
pegunungan Tanggula di Tibet hingga 
ke arah Laut China Timur dekat kota 
Shanghai. 

Sungai Wharfe terletak di Yorkshire, 
Inggris, mempunyai reputasi sebagai 
sungai paling berbahaya karena apa 
pun yang jatuh ke dalamnya bisa 

Sungai ini dan daerah di sekitarnya 
juga menjadi rumah bagi beberapa 
habitat liar. 

Disebut sebagai sungai berbahaya 
karena Yangtze pernah meluapkan air 
dalam jumlah yang sangat besar, 
sehingga menyebabkan banjir bandang 
besar di Tiongkok pada 1954 silam.

Sungai Wharfe

Setidaknya ada sekitar 33 ribu jiwa 
yang menjadi korban kala itu. 

Ada banyak cerita, seperti yang direkam 
oleh penduduk setempat, kejadian terbaru 
pada tahun 2011.

Sungai Nil

Ketika seorang pria,wanita, dan anak kecil 
tersedot di bawah tepi sungai berbahaya 
ke dalam terowongan ini, dan tidak pernah 
terlihat lagi.

langsung tertelan.

Celah sempit ini memungkinkan sungai 
untuk mendapatkan kecepatan arus yang 
luar biasa. Selain itu, lebar visual adalah 
ilusi.

Bagian sungai yang paling terkenal sangat 
kecil, hanya enam kaki, terletak di antara 
Menara Barden dan Biara Bolton.

Sungai Nil memiliki buaya yang 
mengakibatkan 200 kematian per tahun, 
kuda nil yang dapat menyerang perahu, 
ular mematikan seperti black mamba, 
kobra Mesir, dan nyamuk penyebab 
penyakit.

Tepiannya, mengarah ke serangkaian 
terowongan di mana sisa air sungai 
mengalir.

Sungai Nil memiliki peran yang sangat 
penting bagi kehidupan di Afrika, namun ia 
juga menghadirkan banyak ancaman.

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

Email : bagusprinting88@gmail.com

Dicari pegawai yang mau
kerja di Nail Salon.
Yang berpengalaman atau
yang mau di training.
Lokasi: Center City ( busy
salon & good tips )
Text : 267 - 343 - 2123

Dicari pegawai yang mau
kerja di Nail Salon.
Yang berpengalaman atau
yang mau di training.
Lokasi: Center City ( busy
salon & good tips )
Text : 267 - 343 - 2123

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

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

Bagus Printing
Calendar Catalog

Email : bagusprinting88@gmail.com
Text : 267 - 235 - 3359

Bagus Printing
Calendar Catalog

Email : bagusprinting88@gmail.com
Text : 267 - 235 - 3359


