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212 Mart
Nama Bendungan Engehalde di Bern, 
Swiss, mendadak viral pasca 
ditemukannya jenazah Emmeril Kahn 
Mumtadz (Eril), anak Gubernur Jabar 
Ridwan 
Kamil. 
Putra 
pertama 
dari Ridwan 
Kamil dan 
Athalia 
Pratatya itu 
lahir di New 
York, 
Amerika 
Serikat 
pada 25 
Juni 1999. 
Berdasarka
n catatan, 
Bendungan 
Engehalde berusia lebih dari satu abad 
atau sekitar 113 tahun. Lokasi 
Bendungan Engehalde berada di jalan 
Stauwehrsteg, Wehrweg, 3014 Bern, 
Switzerland. Dikutip dari laman 
rowing.ch, bendungan tersebut bahkan 

sudah ada sebelum pecahnya Perang 
Dunia Pertama. Bendungan Engehalde 
diresmikan pada tanggal 1 November 
1909 dan membendung Sungai Aare 

sepanjang 
sekitar tiga 
kilometer. 
Bendungan 
Engehalde 
ini juga 
menjadi 
lokasi 
pertama 
yang bisa 
dijadikan 
untuk 
dayung di 
Bern. 
Namun 
adanya 
Perang 

Dunia I membuat aktivitas klub dayung itu 
terpaksa berhenti. Sebelum menjadi 
bendungan, konsesi air dan lokasi itu 
dimiliki oleh Felsenau, sebuah 
perusahaan pemintalan. Perusahaan itu 

Bendungan Engehalde
di Bern Swiss
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juga sudah berencana membuat 
bendungan untuk pembangkit listrik 
dengan sistem turbin. Akan tetapi, 
Felsenau malah mengalami kesulitan 
kuangan sebagai akibat resesi besar 
pada 1873–1896. Setelah perselisihan 
hukum yang panjang dengan kota 
Bern, Felsenau menyerahkan hak 
penggunaan air ke pemerintah Kota 
Bern pada tahun 1906. Barulah 
kemudian pemerintah Kota Bern 
memulai pembangunan bendungan 
dan terowongan baru serta pembangkit 
listrik dari 1907 
sampai 1910. 
Sebagai 
kompensasinya, 
pemerintah Kota 
Bern harus memasok 
listrik ke pabrik 
pemintalan dengan 
800 kilowatt listrik 
atau 20 persen 
produksi secara 
gratis untuk jangka 
waktu yang tidak 
ditentukan dan 
mengkompensasi 
tanah yang 
diserahkan. 
Selanjutnya pada 6 November 1909, 
pembangkit listik turbin itu resmi 
diserahkan kepada pemerintah Bota 
Bern. Saat itu, pembangkit listrik 
tersebut sudah memiliki tiga turbin 
pembangkit listrik. Pada tahun 1918 
pembangkit listrik diperluas dengan 
dua turbin lagi dan pada tahun 1989 
kelima turbin digantikan oleh turbin 
bohlam Kaplan. Dengan kondisi 
tersebut, pembangkit listrik turbin 
Bendungan Engehalde menghasilkan 
11.300 kW yang bisa dinikmati 7.500 
rumah tangga. Berita ditemukannya Eril 
yang tenggelam di Sungai Aare Swiss 
merebak dimana-mana. Grup WA dan 
berbagai media memuatnya. Kabar 
tersebut, merupakan kabar yang 
dinanti-nanti. Tidak hanya keluarga 
tetapi juga seluruh masyarakat 
indonesia. Dalam rilis yang dikeluarkan 
polisi setempat, dijelaskan bahwa 
setelah dilakukan pemeriksaan forensik 
diketahui bahwa jenazah tersebut 

merupakan WNI yang hilang di Sungai 
Aare pada Kamis (26/5/2022) lalu. 
Awalnya pihak KBRI dan keluarga 
Ridwan Kamil menerima informasi dari 
kepolisian Swiss pada pada hari Rabu, 8 
Juni 2022, sekitar pukul 06.50 waktu 
Swiss atau 11.50 WIB dilaporkan bahwa 
seorang pria tak bernyawa tergeletak di 
air di Bendungan Engehalde di Bern," 
demikian laporan keterangan Polisi Bern, 
Kamis (9/6/2022). Bendungan ini pun di 
katakan tidak jauh dari lokasi hanyutnya 
Eril. Jarak lokasi hanyutnya Eril dengan 

bendungan ini 
hanya sekitar 
kurang lebih 3 
Kilometer saja, dan 
itu bisa di tempuh 
dengan perahu 
karet atau dengan 
jalur darat agar 
lebih aman. Dikutip 
dari Kompas.com, 
polisi wilayah Bern 
awalnya mendapat 
laporan temuan 
tubuh seorang pria 
berada di air 
Bendungan 
Engehalde. 

Kemudian, spesialis dari polisi air Bern 
mendapati tubuh pria itu di cekungan 
luapan bendungan dan 
menyelamatkannya. Dipastikan pria yang 
ditemukan itu sudah tak bernyawa. 
"Sesuai prosedur yang berlaku, tim 
forensik kepolisian segera melakukan 
identifikasi dan penelusuran DNA untuk 
memastikan jasad yang ditemukan. 
Setelah tim forensik melakukan 
identifikasi dan penyelusuran DNA baru 
bisa memastikan bahwa jenazah yang 
ditemukan tersebut adalah benar ananda 
Eril," ujar Duta besar Indonesia untuk 
Swiss, Muliaman Hadad dalam press 
briefing dari Bern, Kamis (9/6/2022) 
malam waktu Indonesia. Itu betul ananda 
Eril," tutur Muliaman dalam konferensi 
pers virtual, Kamis (9/6/2022). "Pada 
kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, 
pihak kepolisian Swiss menyampaikan 
konfirmasi hasil tes DNA bahwa jasad 
yang ditemukan kemarin adalah Emmeril 
Khan Mumtadz.' Kemudian pada Kamis 

siang waktu Swiss, lanjut dia, pihak 
kepolisian menyampaikan konfirmasi 
tes DNA, bahwa jasad yang ditemukan 
adalah Eril. Hal itu pun turut 
disampaikan secara resmi oleh 
kepolisian Swiss lewat pemberitaan 
resmi. "Selanjutnya sesuai prosedur 
hukum 
kepolisian 
Swiss, 
kepolisian 
menyiapkan 
berkas ke 
Pengadilan Bern 
untuk serah 
terima kepada 
keluarga," jelas 
dia. Kemudian 
sekitar dua jam 
sebelum 
konferensi pers 
yang dilakukan 
pada 19.30 
WIB, pihak 
Pengadilan 
Swiss telah 
memberikan 
kewenangan 
kepada keluarga 
Ridwan Kamil 
yang ada di 
Bern untuk menerima jasad Eril. Polisi 
Swiss memastikan bahwa jenazah yang 
ditemukan di Bendungan Engehalde 
adalah anak Ridwan Kamil, yaitu 
Emmeril Khan Mumtadz. KBRI Bern di 
Swiss menyatakan bahwa jenazah 
Emmeril Khan Mumtadz akan segera 
dipulangkan ke Tanah Air. "Untuk 
selanjutnya KBRI Bern akan 
mendampingi pihak keluarga untuk 
proses pengurusan repatriasi. KBRI 
juga akan mengawali repatriasi hingga 
ananda Eril tiba di Indonesia, ujar 
Muliaman, dalam konferensi pers 
secara virtual, Kamis (9/6/2022) malam 
waktu Indonesia. "Kami memohon doa 
dan dukungan teman-teman media 
sekalian. Agar seluruh proses 
kepulangan saudara Eril berjalan 
dengan lancar." "Setiba di Jakarta nanti 
Direktoral Perlindungan WNI Kemlu RI 
akan memfasilitasi kedatangan 
rombongan di bandara Soekarno-

Hatta." Perwakilan keluarga Ridwan 
Kamil, Elpi Nazmuzzaman, menjelaskan, 
pihaknya belum bisa memastikan kapan 
jenazah Eril akan tiba di Indonesia. “Tapi 
pada dasarnya akan kami lakukan 
secepat-cepatnya tergantung kondisi dan 
sumber daya yang mendukung. Harapan 
kami (jenazah Eril) tiba di Indonesia 

Sabtu atau 
Ahad,” 
ungkapnya pada 
acara yang 
sama. 
Sementara itu, 
Kepala Biro 
Administrasi 
Pimpinan 
Sekretariat 
Daerah Jawa 
Barat Wahyu 
Mijaya 
menjelaskan, 
soal kedatangan 
jenazah Eril di 
Indonesia, 
pihaknya akan 
berkoordinasi 
dengan KBRI di 
Swiss dan 
Kementerian 
Luar Negeri. 

“Tadi disebutkan mudah-mudahan di hari 
Sabtu atau Minggu almarhum sudah bisa 
(sampai) di Jakarta, kemudian ke 
Bandung,” tuturnya saat memberikan 
keterangan pers di Kota Bandung, Jawa 
Barat. Adapun mengenai lokasi rumah 
duka, Wahyu juga belum bisa 
memastikan apakah jenazah Eril akan 
disemayamkan di Gedung Pakuan, Kota 
Bandung, atau di kediaman pribadi 
Ridwan Kamil. “Akan kami informasikan,” 
terangnya. Sejak kabar menghilangnya 
Eril tersebar luas, diaspora Indonesia 
yang berada di Swiss pun ikut melakukan 
pencarian. Salah satunya Bayu Wiro, ia 
pun memperlihatkan ketika ikut menjadi 
relawan dalam pencarian Eril di pintu air 
Engehalde. Hal tersebut diketahui dalam 
video yang diunggah ke kanal YouTube 
Bayu Wiro pada 9 Juni 2022. Video itu 
diunggahnya hanya berselang satu jam 
setelah muncul kabar jenazah Eril 
ditemukan. Menurut penjelasan Bayu 
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Wiro, video ketika ia ikut menjadi 
relawan ini direkam pada tanggal 28 
Mei 2022, selang 2 hari setelah kabar 
hilangnya Eril. "Di video ini telihat pada 
saat Pintu Air Engehalde terbuka. 
Diambil pada tanggal 28 Mei 2022 pada 
saat relawan WNI yang di swiss sedang 
melakukan pencarian Eril Anak Ridwan 
Kamil," tulis Bayu Wiro. Ia juga 
menjelaskan bahwa ada kemungkinan 
tubuh orang yang tenggelam dapat 
terlihat ketika pintu air Bendungan 
Engehalde ini dibuka. Bisa saja tubuh 
orang tenggelam itu terlihat di bagian 
penyaringan. Menurut penjelasan Bayu 
Wiro, Bendungan Engehalde ini 
memiliki mesin otomatis untuk 
menyaring dan membersihkan sampah. 
Sehingga aliran Sungai Aare bisa tetap 
jernih. "Disini ada mesin otomatis yang 
bisa membersihkan sampah. Semuanya 
yang nyangkut itu akan naik ke atas," 
kata Bayu sambil memperlihatkan 
mesin tersebut. Bayu mengatakan 
bahwa ia tidak bisa masuk ke area 
mesin tersebut dan area pembuangan 
sampah. Sebab perlu membutuhkan 
izin dari otoritas setempat. Biasanya 
masyarakat di Swiss akan menikmati 
sungai Aare pada saat musim panas 
tiba. Dan pada bulan Mei adalah awal 
musim panas, namun walaupun sudah 
memasuki musim panas masyarakat 
sekitar tetap belum bisa memberanikan 
untuk dapat turun ke sungai Aare, 
karena harus memastikan terlebih 
dahulu suhu air sungai Aare ini. Di 
tambah pada saat awal musim panas 
belum tentu masarakat dapat aman 
berenang di sungai Aare karena masih 
terdapat lelehan salju yang mengalir. 
Hal itu sangat berbahaya sekali untuk 
keselamatan siapa saja yang berenang 
disana karena dapat menyebabkan 
kecelakaan yang fatal. Dapat di 
pastikan pula, bahwa pada saat Eril 
mencoba untuk berenang di sungai 
aare, kondisi suhu air mencapai titik 
yang dingin dan berbahaya pada 
keselamatan jiwa karena dapat 
menyebabkan hipotermia. Menurut 
penuturan Krisna Diantha Akassa, 
kontributor Kompas.com di Swiss, 
lokasi penemuan Eril berada tak jauh 

dari lokasi awal hilangnya. Menurut 
Krisna, lokasi Bendungan Engehalde 
merupakan salah satu titik penting dalam 
pencarian korban tenggelam di Sungai 
Aare. Selain Bendungan Engehalde, ada 
empat bendungan lain yang menjadi titik 
penting lokasi pencarian. Satu di 
antaranya bendungan Mattenschwelle 
yang berjarak 3 kilometer dari lokasi awal 
hilangnya Eril. Krisna juga menuturkan, 
setiap harinya, ia melihat para polisi kerap 
mencari korban di empat bendungan 
tersebut. Jauh sebelum kejadian ini 
seorang wanita tua juga mengalami nasib 
serupa di Engehalde seperti Eril yang 
ditemukan telah meninggal dunia di 
bendungan itu. Dikutip dari situs berita 
newsly.today.com pada 31 Desember 
2021 sesosok mayat wanita ditemukan di 
Sungai Aare oleh polisi Bern. Presiden 
Joko Widodo memerintahkan Kementerian 
Luar Negeri untuk semaksimal mungkin 
membantu kepulangan jenazah Emmeril 
Kahn Mumtadz (Eril), anak Gubernur 
Jawa Barat Ridwan Kamil, ke Indonesia. 
Jokowi pun turut bersyukur bahwa 
jenazah Eril sudah ditemukan. "Dua hari 
yang lalu saya sudah berkomunikasi 
dengan Pak Ridwan Kamil untuk 
menyampaikan dukacita yang mendalam. 
Tetapi, alhamdulillah (jenazah) sudah 
ditemukan," ujar Jokowi usai Peluncuran 
Program Rehabilitasi Mangrove dan World 
Mangrove Center di Rumpin, Bogor, 
Jumat (10/6/2022). "Saya sudah 
perintahkan kepada Kemenlu, kepada 
Dubes, untuk secara maksimal membantu 
kepulangan jenazah (Eril) dari Swiss ke 
Indonesia," lanjutnya. Presiden berharap 
pemulangan jenazah Eril dapat segera 
terlaksana dengan lancar. Rara Istiati 
Wulandari mengomentari jenazah Eril 
ditemukan setelah pencarian selama dua 
pekan lamanya. Melalui akun 
Instagramnya, Rara mengunggah 
tangkapan layar pesan singkat dengan 
ajudan dan akun Instagram Ridwan Kamil. 
Dalam unggahan itu, Rara menyinggung 
tentang angka 8. Bahwa tanggal 8 
ditemukannya jenasah Eril sesuai dengan 
apa yang diramal. Disebutkan, Rara 
meminta tolong kepada seseorang untuk 
meminta nomor kontak ajudan Ridwan 
Kamil. Rara kemudian langsung mengirim 

pesan singkat kepada ajudan Ridwan 
Kamil yang disebut bernama Giri 
Nugorho. “Setelah kucek no hpnya itu 
atas di Getcontact atas nama Giri 
Nugroho ajudan Gubernur Jabar 
kemudian Rara minta silaturahmi,” 
tulis Rara sebagaimana dikutip 
PojokSatu.id, pada Kamis (9/6/2022) 
malam, sesaat 
lalu. Awalnya, 
pesan itu tak 
mendapat 
balasan. Tapi 
ajudan Ridwan 
Kamil kemudian 
membalasnya. 
“Chat itu di jam 
8 juga dibalas 
oleh pak Giri 
Ajudan,” 
“Kemudian aku 
chat IG atas 
nama pak RK dan ibu Atalia jam 
10.20 wib tgl 8,” sambung Rara yang 
terkenal jadi pawang hujan MotoGP 
Mandalika itu. Rara mengaku, dirinya 
kebetulan tengah berada di Kota 
Bandung untuk sebuah event. “Hari 
ini Atas izin Allah Tuhan YME aku 
dibawah langit Bandung mendengar 
berita mas Eril ditemukan jam 6 waktu 
Swiss atau jam 11.00 wib tgl 
8/6/2022,” kata dia. “Maaf tanpa 
bermaksud sombong tapi hal ini 
terjadi setelah Rara komunikasi dg 
pak Giri Ajudan Gubernur Jabar dan 
juga chat IG orangtua mas Eril Bisa 
jadi inilah namanya keajaiban Allah 
Tuhan YME & restu leluhur,” tutur 
Rara. Dalam unggahannya itu, Rara 
pawang hujan juga turut mendoakan 
Eril yang sudah ditemukan. Untuk 
diketahui, Rara Istiati Wulandari 
sebelumnya melakukan 
penerawangan bahwa Eril atau 
Emmeril Khan Mumtadz akan 
ditemukan dalam keadaan meninggal 
dunia. Ramalan tentang Eril itu dibuat 
Rara pada Jumat 27 April 2022. Ia 
menyebut putra sulung Ridwan Kamil 
itu akan ditemukan sekitar 8 jam 
setelah dia melakukan 
penerawangan. Kemungkinan 
lainnya, jenazah Eril ditemukan pada 

jam 8. Namun dia tidak memperjelas 
apakah jam 8 pagi atau jam 8 malam. 
Penerawangan tentang Eril itu dilakukan 
Rara dengan menggunakan kartu tarot. 
“Apakah Mas Eril nanti ditemukan? 
Jawabannya iya, akan ditemukan,” ucap 
Rara dalam video yang diunggah di 
Instagramnya. Rara kemudian membuka 

beberapa kartu tarot 
untuk mengetahui 
apakah anak Ridwan 
Kamil ditemukan 
dalam kondisi 
selamat atau 
meninggal dunia. 
Rara tiba-tiba 
menangis saat 
memperlihatkan dua 
kartu tarot. Ia 
menyebut Eril 
ditemukan dalam 
kondisi meninggal. 

“Udah meninggal, kembali ke alam 
semesta,” ucap Rara, dengan suara 
terisak. Rara kemudian membeberkan 
posisi anak Ridwan Kamil di sungai Aare 
Bern Swiss. “Posisinya ada disekitar pilar 
arah arus sungai ke arah selatan ke arah 
kanan. Ada semacam pilar bentuk bulat 
tinggi memanjang,” jelas Rara. Kendati 
demikian, Rara tetap berharap 
terawangannya meleset dan anak Ridwan 
Kamil ditemukan dalam kondisi selamat. 
“Mudah-mudahannya ramalannya 
meleset,” jelas Rara. Rara kemudian 
menerawang bagaimana kondisi keluarga 
Ridwan Kamil saat Eril ditemukan tak 
bernyawa. “Satu bersyukur anaknya 
ditemukan, tapi di sini jatuhnya tertusuk, 
ya mau apalagi,” ucap Rara sembari 
memperlihatkan tiga kartu tarot. Di 
keterangan video, Rara mengajak 
masyarakat untuk mendoakan Emeril 
Khan Mumtadz atau Eril. “Nantinya akan 
ditemukan jasadnya sekitar 8 jam dari 
sekarang. Bisa juga jam 8 ditemukan,” 
tulis Rara. Ia menjelaskan, saat 
melakukan penerawangan dan terkoneksi 
dengan Eril terasa dingin. “Ini ramalan 
bisa saja meleset karena aku manusia 
biasa yang terlahir sebagai Rara dengan 
anugerah-Nya berupa kekuatan energy 
indigo yang ramalan prediksnya bisa 
meleset bisa juga jitu, kesempurnaan 
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Wiro, video ketika ia ikut menjadi 
relawan ini direkam pada tanggal 28 
Mei 2022, selang 2 hari setelah kabar 
hilangnya Eril. "Di video ini telihat pada 
saat Pintu Air Engehalde terbuka. 
Diambil pada tanggal 28 Mei 2022 pada 
saat relawan WNI yang di swiss sedang 
melakukan pencarian Eril Anak Ridwan 
Kamil," tulis Bayu Wiro. Ia juga 
menjelaskan bahwa ada kemungkinan 
tubuh orang yang tenggelam dapat 
terlihat ketika pintu air Bendungan 
Engehalde ini dibuka. Bisa saja tubuh 
orang tenggelam itu terlihat di bagian 
penyaringan. Menurut penjelasan Bayu 
Wiro, Bendungan Engehalde ini 
memiliki mesin otomatis untuk 
menyaring dan membersihkan sampah. 
Sehingga aliran Sungai Aare bisa tetap 
jernih. "Disini ada mesin otomatis yang 
bisa membersihkan sampah. Semuanya 
yang nyangkut itu akan naik ke atas," 
kata Bayu sambil memperlihatkan 
mesin tersebut. Bayu mengatakan 
bahwa ia tidak bisa masuk ke area 
mesin tersebut dan area pembuangan 
sampah. Sebab perlu membutuhkan 
izin dari otoritas setempat. Biasanya 
masyarakat di Swiss akan menikmati 
sungai Aare pada saat musim panas 
tiba. Dan pada bulan Mei adalah awal 
musim panas, namun walaupun sudah 
memasuki musim panas masyarakat 
sekitar tetap belum bisa memberanikan 
untuk dapat turun ke sungai Aare, 
karena harus memastikan terlebih 
dahulu suhu air sungai Aare ini. Di 
tambah pada saat awal musim panas 
belum tentu masarakat dapat aman 
berenang di sungai Aare karena masih 
terdapat lelehan salju yang mengalir. 
Hal itu sangat berbahaya sekali untuk 
keselamatan siapa saja yang berenang 
disana karena dapat menyebabkan 
kecelakaan yang fatal. Dapat di 
pastikan pula, bahwa pada saat Eril 
mencoba untuk berenang di sungai 
aare, kondisi suhu air mencapai titik 
yang dingin dan berbahaya pada 
keselamatan jiwa karena dapat 
menyebabkan hipotermia. Menurut 
penuturan Krisna Diantha Akassa, 
kontributor Kompas.com di Swiss, 
lokasi penemuan Eril berada tak jauh 

dari lokasi awal hilangnya. Menurut 
Krisna, lokasi Bendungan Engehalde 
merupakan salah satu titik penting dalam 
pencarian korban tenggelam di Sungai 
Aare. Selain Bendungan Engehalde, ada 
empat bendungan lain yang menjadi titik 
penting lokasi pencarian. Satu di 
antaranya bendungan Mattenschwelle 
yang berjarak 3 kilometer dari lokasi awal 
hilangnya Eril. Krisna juga menuturkan, 
setiap harinya, ia melihat para polisi kerap 
mencari korban di empat bendungan 
tersebut. Jauh sebelum kejadian ini 
seorang wanita tua juga mengalami nasib 
serupa di Engehalde seperti Eril yang 
ditemukan telah meninggal dunia di 
bendungan itu. Dikutip dari situs berita 
newsly.today.com pada 31 Desember 
2021 sesosok mayat wanita ditemukan di 
Sungai Aare oleh polisi Bern. Presiden 
Joko Widodo memerintahkan Kementerian 
Luar Negeri untuk semaksimal mungkin 
membantu kepulangan jenazah Emmeril 
Kahn Mumtadz (Eril), anak Gubernur 
Jawa Barat Ridwan Kamil, ke Indonesia. 
Jokowi pun turut bersyukur bahwa 
jenazah Eril sudah ditemukan. "Dua hari 
yang lalu saya sudah berkomunikasi 
dengan Pak Ridwan Kamil untuk 
menyampaikan dukacita yang mendalam. 
Tetapi, alhamdulillah (jenazah) sudah 
ditemukan," ujar Jokowi usai Peluncuran 
Program Rehabilitasi Mangrove dan World 
Mangrove Center di Rumpin, Bogor, 
Jumat (10/6/2022). "Saya sudah 
perintahkan kepada Kemenlu, kepada 
Dubes, untuk secara maksimal membantu 
kepulangan jenazah (Eril) dari Swiss ke 
Indonesia," lanjutnya. Presiden berharap 
pemulangan jenazah Eril dapat segera 
terlaksana dengan lancar. Rara Istiati 
Wulandari mengomentari jenazah Eril 
ditemukan setelah pencarian selama dua 
pekan lamanya. Melalui akun 
Instagramnya, Rara mengunggah 
tangkapan layar pesan singkat dengan 
ajudan dan akun Instagram Ridwan Kamil. 
Dalam unggahan itu, Rara menyinggung 
tentang angka 8. Bahwa tanggal 8 
ditemukannya jenasah Eril sesuai dengan 
apa yang diramal. Disebutkan, Rara 
meminta tolong kepada seseorang untuk 
meminta nomor kontak ajudan Ridwan 
Kamil. Rara kemudian langsung mengirim 

pesan singkat kepada ajudan Ridwan 
Kamil yang disebut bernama Giri 
Nugorho. “Setelah kucek no hpnya itu 
atas di Getcontact atas nama Giri 
Nugroho ajudan Gubernur Jabar 
kemudian Rara minta silaturahmi,” 
tulis Rara sebagaimana dikutip 
PojokSatu.id, pada Kamis (9/6/2022) 
malam, sesaat 
lalu. Awalnya, 
pesan itu tak 
mendapat 
balasan. Tapi 
ajudan Ridwan 
Kamil kemudian 
membalasnya. 
“Chat itu di jam 
8 juga dibalas 
oleh pak Giri 
Ajudan,” 
“Kemudian aku 
chat IG atas 
nama pak RK dan ibu Atalia jam 
10.20 wib tgl 8,” sambung Rara yang 
terkenal jadi pawang hujan MotoGP 
Mandalika itu. Rara mengaku, dirinya 
kebetulan tengah berada di Kota 
Bandung untuk sebuah event. “Hari 
ini Atas izin Allah Tuhan YME aku 
dibawah langit Bandung mendengar 
berita mas Eril ditemukan jam 6 waktu 
Swiss atau jam 11.00 wib tgl 
8/6/2022,” kata dia. “Maaf tanpa 
bermaksud sombong tapi hal ini 
terjadi setelah Rara komunikasi dg 
pak Giri Ajudan Gubernur Jabar dan 
juga chat IG orangtua mas Eril Bisa 
jadi inilah namanya keajaiban Allah 
Tuhan YME & restu leluhur,” tutur 
Rara. Dalam unggahannya itu, Rara 
pawang hujan juga turut mendoakan 
Eril yang sudah ditemukan. Untuk 
diketahui, Rara Istiati Wulandari 
sebelumnya melakukan 
penerawangan bahwa Eril atau 
Emmeril Khan Mumtadz akan 
ditemukan dalam keadaan meninggal 
dunia. Ramalan tentang Eril itu dibuat 
Rara pada Jumat 27 April 2022. Ia 
menyebut putra sulung Ridwan Kamil 
itu akan ditemukan sekitar 8 jam 
setelah dia melakukan 
penerawangan. Kemungkinan 
lainnya, jenazah Eril ditemukan pada 

jam 8. Namun dia tidak memperjelas 
apakah jam 8 pagi atau jam 8 malam. 
Penerawangan tentang Eril itu dilakukan 
Rara dengan menggunakan kartu tarot. 
“Apakah Mas Eril nanti ditemukan? 
Jawabannya iya, akan ditemukan,” ucap 
Rara dalam video yang diunggah di 
Instagramnya. Rara kemudian membuka 

beberapa kartu tarot 
untuk mengetahui 
apakah anak Ridwan 
Kamil ditemukan 
dalam kondisi 
selamat atau 
meninggal dunia. 
Rara tiba-tiba 
menangis saat 
memperlihatkan dua 
kartu tarot. Ia 
menyebut Eril 
ditemukan dalam 
kondisi meninggal. 

“Udah meninggal, kembali ke alam 
semesta,” ucap Rara, dengan suara 
terisak. Rara kemudian membeberkan 
posisi anak Ridwan Kamil di sungai Aare 
Bern Swiss. “Posisinya ada disekitar pilar 
arah arus sungai ke arah selatan ke arah 
kanan. Ada semacam pilar bentuk bulat 
tinggi memanjang,” jelas Rara. Kendati 
demikian, Rara tetap berharap 
terawangannya meleset dan anak Ridwan 
Kamil ditemukan dalam kondisi selamat. 
“Mudah-mudahannya ramalannya 
meleset,” jelas Rara. Rara kemudian 
menerawang bagaimana kondisi keluarga 
Ridwan Kamil saat Eril ditemukan tak 
bernyawa. “Satu bersyukur anaknya 
ditemukan, tapi di sini jatuhnya tertusuk, 
ya mau apalagi,” ucap Rara sembari 
memperlihatkan tiga kartu tarot. Di 
keterangan video, Rara mengajak 
masyarakat untuk mendoakan Emeril 
Khan Mumtadz atau Eril. “Nantinya akan 
ditemukan jasadnya sekitar 8 jam dari 
sekarang. Bisa juga jam 8 ditemukan,” 
tulis Rara. Ia menjelaskan, saat 
melakukan penerawangan dan terkoneksi 
dengan Eril terasa dingin. “Ini ramalan 
bisa saja meleset karena aku manusia 
biasa yang terlahir sebagai Rara dengan 
anugerah-Nya berupa kekuatan energy 
indigo yang ramalan prediksnya bisa 
meleset bisa juga jitu, kesempurnaan 
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hanya milik Allah Tuhan YME,” 
jelasnya. “Semoga tubuh mas Eril 
energinya bagus bisa mengambang 
agar mudah ditemukan. Salam cahaya 
kasih sayang alam semesta dariku,” 
tandas Rara. Ternyata apa yang 
diramalkan Rara hampir semuanya 
benar. Namanya ramalan tidak bisa 
seratus persen benar. Setidaknya Rara 
mengetahui kejadian yang menimpa 
Eril. Ramalan Rara yang pasti benar 
adalah kematian Eril, angka 8 ternyata 
ditemukan tanggal 8 dan ditemukan di 
pilar bentuk bulat ternyata itu adalah 
bendungan. Ditemukannya jenazah Eril 
mengakhiri spekulasi yang beredar. 
Ada sebagian netizen yang berharap 
Eril masih hidup dan diselematkan 
nenek tua. Atau ada juga seorang 
paranormal yang meyakini bahwa Eril 
masih hidup dan diselamatkan oleh 
warga lokal, sayangnya warga lokal 
tersebut (katanya) tidak lihat TV dan 
internet sehingga tidak tahu jika yang 

diselamatkannya itu adalah sosok yang 
dicari-cari. Ditemukannya jenazah Eril, 
juga membuat lega pihak keluarga. Meski 
kesedihan akan kehilangan itu tetap ada, 
tetapi setidaknya dapat melihat jasadnya. 
Bahkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan 
Kamil beserta keluarga telah mengambil 
cuti selama sepuluh hari dan berangkat ke 
Swiss. Di balik semua keindahan sungai 
Aare dan bendungan Engehald ini 
tersimpan cerita duka kepergian Eril sang 
putra sulung gubernur Jawa Barat 'Ridwan 
Kamil'. Dengan begitu kita dapat 
mengambil hikmah dan pelajaran agar 
selalu waspada dan berhati-hati 
dimanapun berada. Sosok Eril yang 
sedang di bicarakan dimana-mana, 
menjadi bukti akan banyaknya mereka 
yang merasa kehilangan. Semoga Tuhan 
selalu menjaga Eril dan memberikan 
tempat terindah di Surga-Nya. Juga 
kepada keluarga yang di tinggalkan selalu 
mendapatkan ketabahan dan kesabaran. 
Selamat Jalan Eril.

Pandemi Covid-19 yang terus melandai 
di beberapa negara menyisakan 
kekhawatiran akan terjadinya krisis 
kesehatan di dunia. Selain itu, krisis 
kesehatan juga dipicu adanya perang 
antara Rusia dan Ukraina. Krisis 
kesehatan dipicu kekurangan pangan 
dikhawatirkan dapat memberi ancaman 
kesehatan yang sama bagi dunia seperti 
pandemi Covid-19.Direktur Eksekutif 
Dana Global untuk Memerangi AIDS, 
Tuberkulosis dan Malaria, Peter Sands 
mengatakan, naiknya harga pangan dan 
energi, sebagian dipicu oleh perang di 
Ukraina, dapat membunuh jutaan orang 
baik secara langsung maupun tidak 
langsung."Kekurangan pangan terjadi 
dalam dua cara. Pertama, Anda memiliki 
tragedi orang yang benar-benar mati 
kelaparan. Tetapi kedua adalah Anda 
memiliki fakta bahwa seringkali lebih 
banyak orang yang kekurangan gizi, dan 
itu membuat mereka lebih rentan 
terhadap penyakit yang ada," kata dia 
ditulis reuters dikutip Antara, Rabu (8/6).
Waktu yang sama, Bank Dunia juga 
memangkas perkiraan pertumbuhan 
ekonomi global hampir sepertiga 
menjadi 2,9 persen untuk 2022. Ini 
menjadi indikasi bahwa invasi Rusia ke 
Ukraina telah menambah kerusakan 
akibat pandemi Covid-19. Dampaknya, 
banyak negara sekarang menghadapi 
resesi.“Perang di Ukraina telah 
memperbesar perlambatan ekonomi 
global dan pertumbuhan yang lemah 
dan inflasi yang berlarut-larut," kata 
Bank Dunia dalam laporan Prospek 
Ekonomi Global,Presiden Bank Dunia, 
David Malpass mengatakan, 
pertumbuhan global bisa turun menjadi 
2,1 persen pada 2022 dan 1,5 persen 
pada 2023, mendorong pertumbuhan 
per kapita mendekati nol, jika risiko 
penurunan terwujud. Malpass 
mengatakan, pertumbuhan global 
sedang dihantam oleh perang, 
penguncian Covid-19 baru di China, 
gangguan rantai pasokan dan 
meningkatnya risiko stagflasi dan 

Ancaman Krisis Ekonomi
Antara 2021 dan 2024, laju pertumbuhan 
global diproyeksikan melambat sebesar 
2,7 poin persentase, kata Malpass, lebih 
dari dua kali perlambatan yang terlihat 
antara 1976 dan 1979.Laporan tersebut 
memperingatkan bahwa kenaikan suku 
bunga yang diperlukan untuk 
mengendalikan inflasi pada akhir 1970-an 
begitu curam. Sehingga memicu resesi 
global pada 1982, dan serangkaian krisis 
keuangan di pasar negara-negara 
emerging market dan berkembang.Ayhan 
Kose, direktur unit Bank Dunia yang 
menyiapkan prakiraan tersebut, 
mengatakan bahwa ada ancaman nyata 
pengetatan kondisi keuangan yang lebih 
cepat dari perkiraan dapat mendorong 
beberapa negara ke dalam jenis krisis 
utang yang terlihat pada 1980-
an.Meskipun ada kesamaan dengan 
kondisi saat itu, ada juga perbedaan 
penting, termasuk kekuatan dolar AS dan 
harga minyak yang umumnya lebih 
rendah, serta neraca yang umumnya kuat 
di lembaga keuangan besar.Untuk 
mengurangi risiko, kata Malpass, 
pembuat kebijakan harus bekerja untuk 
mengoordinasikan bantuan untuk 
Ukraina, meningkatkan produksi pangan 
dan energi, dan menghindari pembatasan 
ekspor dan impor yang dapat 
menyebabkan lonjakan harga minyak dan 
pangan lebih lanjut.Dia juga menyerukan 
upaya untuk meningkatkan pengurangan 
utang, memperingatkan bahwa beberapa 

"Bahaya stagflasi cukup besar hari ini," 
tulis Malpass dalam kata pengantar 
laporan tersebut."Pertumbuhan yang 
lemah kemungkinan akan bertahan 
sepanjang dekade karena investasi yang 
lemah di sebagian besar dunia. Dengan 
inflasi yang sekarang berjalan pada level 
tertinggi selama beberapa dekade di 
banyak negara dan pasokan diperkirakan 
tumbuh lambat, ada risiko bahwa inflasi 
akan tetap lebih tinggi untuk waktu yang 
lebih lama."

periode pertumbuhan lemah serta inflasi 
tinggi yang terakhir terlihat pada 1970-an.

Indonesia Dan Krisis Ekonomi Global

 Jenazah Emmeril Kahn Mumtaz atau 
biasa disapa Eril sudah ditemukan di 
Bendungan Engehalde, Swiss, Rabu 
(8/6). Akhirnya Ridwan Kamil 
mengungkapkan 
orang pertama 
yang 
menemukan 
jasad Eril 
tersebut.
"Geraldine Beldi 
namanya. 
Seorang guru SD 
yang 
menemukan 
jenazah Eril di 
Sungai Aare, saat ia sedang berjalan 
pagi menuju tempatnya mengajar," kata 
Ridwan dalam akun Instagramnya, 
Jumat (10/6)"Ia langsung menelpon 
polisi dan akhirnya jenazah Eril bisa 
ditemukan dan diselamatkan dengan 
baik," tambah dia.Kang Emil langsung 
meminta timnya di Bern untuk 
menemukan guru tersebut. Karena dia 
ingin mengucapkan terima kasih.

“Mohon Carikan ibu guru itu,” itu arahan 
saya ke tim di Bern. “Saya berkewajiban 
menghaturkan terima kasih, sebelum 
pulang ke tanah air”"Alhamdulillah, 

menunggu selesai ia 
mengajar, jam 11 tadi 
kami bertemu dan 
saya haturkan rasa 
terima kasih saya," 
jelas dia.Sementara 
itu, Kang Emil 
mengungkapkan 
perbincangannya 
dengan Geraldine 
Beldi yang 
mengatakan warga 

Bern mengetahui terkait hilangnya 
Eril.“Kami warga Kota Bern, tahu semua 
tentang berita Eril. Jadi saya pun tiap jalan 
kaki, selalu melihat ke arah sungai Aare. 
Dan ternyata saya yang menemukannya. 
Turut berduka cita ya Pak”, kira-kira begitu 
perbincangannya."Eril ke sini niatnya mau 
belajar, akhirnya takdirnya ditemukan oleh 
seorang guru pengajar yang baik hati dan 
sederhana," tutup Kang Emil.

Inilah Guru Penemu Jasad Eril
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hanya milik Allah Tuhan YME,” 
jelasnya. “Semoga tubuh mas Eril 
energinya bagus bisa mengambang 
agar mudah ditemukan. Salam cahaya 
kasih sayang alam semesta dariku,” 
tandas Rara. Ternyata apa yang 
diramalkan Rara hampir semuanya 
benar. Namanya ramalan tidak bisa 
seratus persen benar. Setidaknya Rara 
mengetahui kejadian yang menimpa 
Eril. Ramalan Rara yang pasti benar 
adalah kematian Eril, angka 8 ternyata 
ditemukan tanggal 8 dan ditemukan di 
pilar bentuk bulat ternyata itu adalah 
bendungan. Ditemukannya jenazah Eril 
mengakhiri spekulasi yang beredar. 
Ada sebagian netizen yang berharap 
Eril masih hidup dan diselematkan 
nenek tua. Atau ada juga seorang 
paranormal yang meyakini bahwa Eril 
masih hidup dan diselamatkan oleh 
warga lokal, sayangnya warga lokal 
tersebut (katanya) tidak lihat TV dan 
internet sehingga tidak tahu jika yang 

diselamatkannya itu adalah sosok yang 
dicari-cari. Ditemukannya jenazah Eril, 
juga membuat lega pihak keluarga. Meski 
kesedihan akan kehilangan itu tetap ada, 
tetapi setidaknya dapat melihat jasadnya. 
Bahkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan 
Kamil beserta keluarga telah mengambil 
cuti selama sepuluh hari dan berangkat ke 
Swiss. Di balik semua keindahan sungai 
Aare dan bendungan Engehald ini 
tersimpan cerita duka kepergian Eril sang 
putra sulung gubernur Jawa Barat 'Ridwan 
Kamil'. Dengan begitu kita dapat 
mengambil hikmah dan pelajaran agar 
selalu waspada dan berhati-hati 
dimanapun berada. Sosok Eril yang 
sedang di bicarakan dimana-mana, 
menjadi bukti akan banyaknya mereka 
yang merasa kehilangan. Semoga Tuhan 
selalu menjaga Eril dan memberikan 
tempat terindah di Surga-Nya. Juga 
kepada keluarga yang di tinggalkan selalu 
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Selamat Jalan Eril.

Pandemi Covid-19 yang terus melandai 
di beberapa negara menyisakan 
kekhawatiran akan terjadinya krisis 
kesehatan di dunia. Selain itu, krisis 
kesehatan juga dipicu adanya perang 
antara Rusia dan Ukraina. Krisis 
kesehatan dipicu kekurangan pangan 
dikhawatirkan dapat memberi ancaman 
kesehatan yang sama bagi dunia seperti 
pandemi Covid-19.Direktur Eksekutif 
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meningkatnya risiko stagflasi dan 

Ancaman Krisis Ekonomi
Antara 2021 dan 2024, laju pertumbuhan 
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harga minyak yang umumnya lebih 
rendah, serta neraca yang umumnya kuat 
di lembaga keuangan besar.Untuk 
mengurangi risiko, kata Malpass, 
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"Bahaya stagflasi cukup besar hari ini," 
tulis Malpass dalam kata pengantar 
laporan tersebut."Pertumbuhan yang 
lemah kemungkinan akan bertahan 
sepanjang dekade karena investasi yang 
lemah di sebagian besar dunia. Dengan 
inflasi yang sekarang berjalan pada level 
tertinggi selama beberapa dekade di 
banyak negara dan pasokan diperkirakan 
tumbuh lambat, ada risiko bahwa inflasi 
akan tetap lebih tinggi untuk waktu yang 
lebih lama."

periode pertumbuhan lemah serta inflasi 
tinggi yang terakhir terlihat pada 1970-an.

Indonesia Dan Krisis Ekonomi Global

 Jenazah Emmeril Kahn Mumtaz atau 
biasa disapa Eril sudah ditemukan di 
Bendungan Engehalde, Swiss, Rabu 
(8/6). Akhirnya Ridwan Kamil 
mengungkapkan 
orang pertama 
yang 
menemukan 
jasad Eril 
tersebut.
"Geraldine Beldi 
namanya. 
Seorang guru SD 
yang 
menemukan 
jenazah Eril di 
Sungai Aare, saat ia sedang berjalan 
pagi menuju tempatnya mengajar," kata 
Ridwan dalam akun Instagramnya, 
Jumat (10/6)"Ia langsung menelpon 
polisi dan akhirnya jenazah Eril bisa 
ditemukan dan diselamatkan dengan 
baik," tambah dia.Kang Emil langsung 
meminta timnya di Bern untuk 
menemukan guru tersebut. Karena dia 
ingin mengucapkan terima kasih.

“Mohon Carikan ibu guru itu,” itu arahan 
saya ke tim di Bern. “Saya berkewajiban 
menghaturkan terima kasih, sebelum 
pulang ke tanah air”"Alhamdulillah, 

menunggu selesai ia 
mengajar, jam 11 tadi 
kami bertemu dan 
saya haturkan rasa 
terima kasih saya," 
jelas dia.Sementara 
itu, Kang Emil 
mengungkapkan 
perbincangannya 
dengan Geraldine 
Beldi yang 
mengatakan warga 

Bern mengetahui terkait hilangnya 
Eril.“Kami warga Kota Bern, tahu semua 
tentang berita Eril. Jadi saya pun tiap jalan 
kaki, selalu melihat ke arah sungai Aare. 
Dan ternyata saya yang menemukannya. 
Turut berduka cita ya Pak”, kira-kira begitu 
perbincangannya."Eril ke sini niatnya mau 
belajar, akhirnya takdirnya ditemukan oleh 
seorang guru pengajar yang baik hati dan 
sederhana," tutup Kang Emil.

Inilah Guru Penemu Jasad Eril
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negara berpenghasilan menengah 
berpotensi berisiko; memperkuat upaya 
penanggulangan Covid; dan 
mempercepat transisi ke ekonomi 
rendah karbon.
Pertumbuhan Negara Maju
Pertumbuhan di negara-negara maju 
diproyeksikan melambat tajam menjadi 
2,6 persen pada 2022 dan 2,2 persen 
pada 2023 setelah mencapai 5,1 persen 
pada 2021.Pertumbuhan AS 
diperkirakan turun menjadi 2,5 persen 
pada 2022, turun dari 5,7 persen pada 
2021, dengan zona euro mengalami 
pertumbuhan 2,5 persen setelah 5,4 
persen.Negara-negara emerging market 
dan berkembang diperkirakan mencapai 
pertumbuhan hanya 3,4 persen pada 
2022, turun dari 6,6 persen pada 2021, 
dan jauh di bawah rata-rata tahunan 
sebesar 4,8 persen yang terlihat pada 
2011-2019.Ekonomi China diperkirakan 
tumbuh hanya 4,3 persen pada 2022 
setelah tumbuh 8,1 persen pada 2021.
Dampak negatif dari perang di Ukraina 
akan lebih dari mengimbangi dorongan 
jangka pendek yang diperoleh eksportir 
komoditas dari harga energi yang lebih 
tinggi, dengan perkiraan pertumbuhan 
2022 direvisi turun di hampir 70 persen 
dari negara-negara emerging market 
dan berkembang.Ekonomi regional 
Eropa dan Asia Tengah, yang tidak 
termasuk Eropa Barat, diperkirakan 
akan mengalami kontraksi sebesar 2,9 
persen setelah tumbuh sebesar 6,5 
persen pada 2021, sedikit rebound ke 
pertumbuhan 1,5 persen pada 2023. 
Ekonomi Ukraina diperkirakan akan 
mengalami kontraksi sebesar 45,1 
persen dan Rusia 8,9 
persen.Pertumbuhan diperkirakan 
melambat tajam di Amerika Latin dan 
Karibia, mencapai hanya 2,5 persen 
tahun ini dan melambat lebih lanjut 
menjadi 1,9 persen pada 2023, kata 
bank tersebut.Timur Tengah dan Afrika 
Utara akan mendapat manfaat dari 
kenaikan harga minyak, dengan 
pertumbuhan diperkirakan mencapai 5,3 
persen pada 2022 sebelum melambat 
menjadi 3,6 persen pada 2023, 
sementara Asia Selatan akan melihat 
pertumbuhan 6,8 persen tahun ini dan 

"Perekonomian Indonesia terus 
menunjukkan resiliensi di tengah gejolak 
global yang terjadi," kata Kepala Badan 
Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, 
Febrio Pacaribu di Jakarta, Rabu.
Penilaian Bank Dunia ditunjukkan melalui 
prediksinya terhadap ekonomi Indonesia 
yang akan berada di level 5,1 persen 
pada 2022 atau hanya turun 0,1 persen 
dari proyeksi sebelumnya. Dalam laporan 
GEP June 2022, Bank Dunia 
menyebutkan bahwa perekonomian 
Indonesia akan mendapat dorongan dari 
kenaikan harga komoditas.

Febrio menyatakan pemerintah akan 
terus menjaga situasi agar tidak terjadi 
lonjakan pandemi agar kepercayaan 
masyarakat dalam melakukan aktivitas 
ekonomi terus terjaga.Salah satu cara 
yang ditempuh adalah dengan 
mendorong vaksinasi yang kini sudah 
mencapai 74,2 persen populasi untuk 
dosis pertama dan 62,1 persen untuk 
dosis lengkap.Tak hanya itu, APBN juga 
akan terus diarahkan menjadi instrumen 
penting dalam merespon dinamika 
ekonomi termasuk menjadi peredam 
syok untuk memastikan terlindunginya 
daya beli masyarakat.

Penurunan prediksi ekonomi Indonesia 
terjadi di tengah penurunan perkiraan 
pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,9 
persen pada tahun ini akibat eskalasi 
berbagai risiko.Perkiraan pertumbuhan 
ekonomi global itu turun 1,2 persen dari 
proyeksi sebelumnya pada Januari lalu 
akibat risiko global khususnya perang di 
Ukraina. Penurunan proyeksi 
pertumbuhan ekonomi oleh Bank Dunia 
pun akhirnya terjadi secara luas di 
berbagai negara baik kelompok negara 
maju maupun berkembang.

Kondisi Indonesia
Kementerian Keuangan menyatakan 
Bank Dunia melalui laporannya bertajuk 
Global Economic Prospect June 2022 
menilai bahwa ekonomi Indonesia 
menjadi salah satu yang paling kuat di 
tengah situasi risiko global saat ini.

5,8 persen pada 2023.Pertumbuhan 
Afrika Sub-Sahara diperkirakan akan 
sedikit melambat menjadi 3,7 persen 
pada 2022 dari 4,2 persen pada 2021, 
kata Bank Dunia.

"Padahal banyak laporan CIA yang 
tidak konsisten… (dan) nantinya 
terbukti tidak benar," ungkap Allison 
seperti dikutip oleh Greg Poulgrain 
dalam Bayang-Bayang Intervensi: 
Perang Siasat John F.Kennedy dan 
Allen Dulles atas Sukarno.

Menurut Poulgrain, Dulles memandang 
Sukarno sebagai penghalang besar 
masuknya kepentingan para pebisnis 
AS ke Papua. Karena itu dia kukuh 

Allison mengharapkan Eisenhower 
bersikap lunak terhadap Presiden 
Sukarno. Karena sejatinya dia tak lebih 
hanya seorang nasionalis bukan 
komunis. Namun pendapat yang 
berbeda dikemukakan oleh Dulles yang 
mendorong presidennya itu untuk 
bersikap keras tanpa ampun kepada 
presiden Republik Indonesia (RI) itu.

Selama pemerintahan Presiden Dwight 
D. Eisenhower, berbagai laporan yang 
datang dari Kedutaan Besar Amerika 
Serikat (AS) di Jakarta tak pernah 
digubris oleh sang presiden. Allen 
Dulles, direktur CIA saat itu, lebih 
mendominasi pasokan informasi 
tersebut. Hal itu sempat dikeluhkan oleh 
John M. Allison, duta besar AS di 
Jakarta.

Dulles memasok keberadaan emas dari 
data yang sudah lama dia miliki semasa 
dirinya sebagai seorang pengacara muda 
yang sempat berhadapan dengan 
seorang pejabat tinggi sebuah 
perusahaan minyak milik Kerajaan 
Belanda pada 1936.
Perusahaan inilah yang kemudian 

berpendapat jika dalam konflik Indonesia-
Belanda memperebutkan Papua, 
sebaiknya AS berpihak kepada Belanda.

Apa yang menyebabkan Dulles 
menginginkan Sukarno hancur? Rupa-
rupanya itu terkait dengam ambisi 
ekonomi sang direktur: mengincar 
kekayaan sumber daya alam yang sudah 
diketahuinya ada di Papua. Karena dia 
bukan seorang pebisnis, maka wacana 
gelap Dulles itu sesungguhnya berkaitan 
dengan awal hubungan pribadinya 
dengan perseroan minyak milik 
Rockeffeler.

Awal Mula Ketertarikan AS pada Papua

Belakangan sikapnya itu sedikit bergeser: 
tidak masalah Papua jatuh kepada 
Indonesia, tetapi negara itu harus 
diperintah oleh sebuah rezim yang bisa 
menganggukan kepala kapan pun 
kepada AS. Dan tentu saja Sukarno tidak 
masuk kriteria itu.

Awal Mula AS Incar Emas Indonesia
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Wilson sendiri bekerja sama dengan 
Jan van Gruisen (Direktur Pengelola 
East Borneo Company), yang sudah 
memiliki informasi awal terkait dokumen 
tersebut, demikian menurut Lisa Pease 
dalam sebuah tulisannya di Majalah 

bekerja sama dengan sebuah 
perusahaan eksplorasi minyak AS 
mengirim tiga ahli untuk melakukan 
penelitian di pegunungan Papua. Salah 
satu ahli itu adalah Jean Jacques Dozy, 
seorang geologis Belanda.
Dalam wawancara dengan Poulgrain, 
Dozy menyebut Easberg dan Grasberg 
(dua gunung yang diselidiki Dozy dan 
timnya) memiliki potensi emas yang dua 
kali lipat lebih besar dibanding 
Witwatersrand, pertambangan emas 
terbesar yang ada di Afrika Selatan. 
Sayangnya, sebelum laporan itu 
ditindaklanjuti lebih jauh, Perang Dunia 
II pun pecah dan kemudian hanya 
menjadi sekumpulan kertas berdebu 
yang tersembunyi selama bertahun-
tahun di sebuah perpustakaan Belanda.
Berdasarkan informasi awal dari Dulles 
itu, pencarian data ekspedisi Dozy dan 
kawan-kawan pun dilakukan oleh 
Freeport Sulphur (yang memiliki 
keterkaitan dengan keluarga 
Rockeffeler). Tak tanggung-tanggung 
mereka menurunkan insinyur hebatnya 
sekaligus salah satu direktur 
perusahaan itu yakni Forbes Wilson.

Probe edisi Maret-April 1996, berjudul 
“JFK, Indonesia, CIA and Freeport 
Sulphur.
Cerita 'Setan Komunis' buatan AS
Singkat cerita, keberaadaan gunung-
gunung emas Papua itu diyakini seratus 
persen oleh Freeport dan mereka berniat 
terjun ke sana. Persoalannya, secara 
politik Papua sudah berhasil direbut 
Sukarno, yang tidak ramah terhadap para 
investor Barat.
Tentunya tak ada cara lain bagi Freeport, 
selain mengandalkan peran Dulles untuk 
terus meniupkan cerita 'setan komunis 
yang semakin mengangkangi' Indonesia 
di bawah Sukarno. Kendati sempat 
terjegal di era pemerintahan Presiden 
John F. Kennedy, namun serangan 
terhadap Presiden Sukarno terus 
dihembuskan hingga Kennedy tewas 
ditembak dan digantikan oleh Lyndon B. 
Johnson.Mesipun, kata Poulgrain, 
Sukarno belum begitu sadar atas potensi 
Papua secara ekonomi, namun dia 
sendiri paham jika upaya-upaya 
penjegalan terhadap dirinya memang 
terus berlangsung dan semakin kuat.Itu 
dikatakannya secara tersirat dalam 
naskah pidato pelengkap Nawaksara 
yang dikeluarkan pada 10 Januari 1967. 
Sukarno menyebut salah satu yang 
menyebabkan terjadi Gerakan 1 Oktober 
1965 (Gestok) adalah: kelihaian subversi 
neo kolonialisme (Nekolim).

Sebelum membahas lebih jauh, mari 
kenali dulu tentang maksud titik 
akupunktur itu sendiri. 

Tujuan Akupunktur Medik mencakup 
pemeliharaan kesehatan, pencegahan, 
pengobatan, dan pemulihan penyakit.
Dalam sejarahnya, akupunktur telah 
dipraktikkan di Tiongkok sejak lebih dari 
5000 tahun yang lalu berupa akupunktur 
klasik/tradisional, yang merupakan 
bagian dari Traditional Chinese 
Medicine (TCM). 
Tahun 1970-an Akupunktur Medik mulai 
dikembangkan dan cukup populer di 
Amerika dan Eropa. 

organ zang fu, dan sebagainya, 
akupunktur medik berlandaskan 
Evidence Based Medicine (EBM) atau 
ilmu kedokteran berbasis bukti dari 
penelitian-penelitian. Biar lebih paham, 
kenali Akupunktur Medik lebih jauh 
berikut ini.

Berbeda dengan akupunktur 
klasik/tradisional yang berlandaskan 
falsafah Tiongkok kuno seperti teori yin 
yang, teori wuxing (5 unsur), 

Menurut dr. Freddy, titik akupunktur 
adalah titik-titik pada permukaan tubuh 
yang peka rangsang, memiliki tahanan 

Memahami Arti Titik Akupunktur

Seiring berkembangnya ilmu kedokteran 
dan banyaknya riset ilmiah, saat ini 
sudah ada bermacam-macam metode 
terapi yang dapat dijadikan pilihan. 
Salah satunya adalah Akupunktur 
Medik. 
Menurut dr. Freddy Julianto, Sp.Ak, MM, 
Spesialis Akupuntur di RS EMC 
Pulomas, Akupunktur Medik merupakan 
cabang ilmu kedokteran yang 
menstimulasi titik-titik akupunktur di 
seluruh tubuh dengan menggunakan 
ilmu kedokteran seperti anatomi, 
fisiologi, patologi, biokimia, dan 
sebagainya. 

Tahun 1991 Badan Kesehatan Dunia 
(WHO) telah menyetujui akupunktur 
untuk diterapkan sebagai metode 
pengobatan dalam sistem kesehatan 
tiap negara anggota.

Mengenal Akupuntur Medik Yang Banyak Diminati

dr. Freddy juga menjelaskan jika dalam 
Akupunktur Medik terdapat macam atau 
jenis teknik akupunktur yang biasa 
disebut sebagai modalitas. 

-Akupunktur manual (perangsangan titik 
akupunktur menggunakan jarum khusus 
akupunktur)

Berbagai Modalitas Akupunktur Medik

-Elektroakupunktur (jarum yang telah 
ditusukkan tadi dialirkan listrik tegangan 
rendah dari alat elektrostimulator)
-Thermoakupunktur (perangsangan 
menggunakan pemanasan dengan lampu 
pemanas atau moksa yang diarahkan ke 
titik akupunktur yang dimaksud)

Ketika diterapkan di dalam tubuh, dr. 
Freddy menjelaskan akupunktur akan 
memberikan efek tertentu pada titik 
akupunktur dan bagian tubuh lain yang 
saling berhubungan melalui saraf tulang 
belakang hingga otak. 
Hal ini untuk mencapai homeostasis, 

-Sonopunktur (perangsangan titik 
akupunktur menggunakan gelombang 
ultrasound)
Keuntungan Akupunktur Medik dalam 
Tubuh

Bagian tubuh yang biasanya diakupunktur 
adalah kulit kepala, daun telinga, wajah, 
daerah batang tubuh, anggota gerak atas 
dan bawah. 

-Laserpunktur (perangsangan titik 
akupunktur menggunakan sinar laser, 
tanpa rasa tidak nyaman)

-Aquapunktur (perangsangan titik 
akupunktur menggunakan cairan yang 
disuntikkan ke titik yang dimaksud)

listrik yang lebih rendah, serta kepadatan 
jaringan saraf lebih tinggi.

Pemilihan titik akupunktur oleh dokter 
berkompeten dilakukan sesuai 
kebutuhan, berdasarkan efek yang 
diinginkan dengan mempertimbangkan 
berbagai faktor risiko.

Beberapa modalitas yang dikenal 
dalam Akupunktur Medik, antara lain:

-Tanam benang (perangsangan titik 
akupunktur memasukkan benang, yang 
dapat diserap sendiri oleh tubuh, ke 
dalam titik akupunktur)
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yaitu keseimbangan sistem 
metabolisme tubuh.
Adapun ketuntungan yang didapatkan 
dari Akupunktur Medis ini adalah 
tindakannya sendiri sederhana, pasien 
terbebas dari efek samping obat 
karena akupunktur tidak menggunakan 
obat-obatan, dan efek terapi yang 
diinginkan dapat bertahan lama (jangka 
panjang).

Tindakan Akupunktur Medik Aman 
Diterapkan

harus steril dan sekali pakai langsung 
buang, serta efek samping yang 
minimal.

Tentunya, harus dilakukan oleh dokter 
spesialis akupunktur medik 
berpengalaman. Selain itu, jarum 
akupunktur yang digunakan ukurannya 
sangat tipis (hanya seperempat 
diameter jarum jahit, jauh lebih tipis 
daripada jarum suntik), 

Sebagai penunjang terapi, bila 
akupunktur digunakan bersamaan 
dengan obat-obatan maka dapat 
meredakan efek samping obat yang 
mungkin timbul, dan menopang kerja 
obat lebih efektif dan efisien, serta 
dapat mengurangi angka kekambuhan 
penyakit yang diderita pasien.

Bermacam Gangguan Kesehatan yang 
Dapat Diakupunktur

Akupunktur dapat meredakan 
berbagai nyeri :

Akupunktur juga dapat dibarengi 
dengan pengobatan dari dokter 
spesialis lain. 

 dr. Freddy menjelaskan jika manfaat 
akupunktur sangatlah luas. 

Lebih lanjut, dr. Freddy menegaskan 
jika tindakan Akupunktur Medik ini 
aman dilakukan. 

Selain berperan pada program 
pelangsingan tubuh dan upaya 
kecantikan (estetika),

di antaranya nyeri haid, nyeri wajah, 
migren, dan lainnya hingga nyeri bekas 
infeksi herpes.

 Akupunktur juga aman dilakukan pada 
bayi hingga lanjut usia, pria maupun 
wanita, bahkan wanita yang sedang 
hamil, menyusui, dan sudah 
menopause.

Dapat mengatasi kelumpuhan wajah 

satu sisi (Bell’s palsy) ataupun kelumpuhan 
karena stroke.

Bagaimanapun setiap terapi memiliki risiko 
serta efek samping, begitu juga terapi 
akupunktur. 

Efek Samping yang Kerap Dirasakan 
Usai Akupunktur Medik

Adapun untuk mencapai hasil yang optimal 
maka akupunktur umumnya dilakukan 2-3 
kali per minggu, tergantung pada tiap 
kasusnya.

namun demikian risiko tersebut menjadi 
sangat kecil apabila dilakukan oleh dokter 
spesialis akupunktur medik.

Menurut dr. Freddy, yang paling ringan, 
yaitu kulit membiru di bekas tusukan 
karena ada pembuluh darah kecil di bawah 
kulit yang pecah.

Selain itu, mungkin akan ada rasa tidak 
nyaman ketika jarum menembus kulit yang 
dapat segera reda. 

Di samping itu,Akupunktur Medik juga 
dapat berperan pada gangguan 
metabolisme tubuh seperti:

akupunktur memiliki manfaat untuk hampir 
semua kasus selain yang tidak dapat 
diakupunktur, 
yaitu kasus gawat darurat dan kasus yang 
membutuhkan pembedahan.

Akupunktur Medik juga dapat meredakan 
gangguan fungsi saluran cerna, gangguan 
fungsi organ reproduksi dan seksual 
perempuan dan laki-laki, serta program 
hamil, mendukung program inseminasi, 
bayi tabung, dan sebagainya. Tindakan ini 
juga dapat menanggulangi keadaan 
alergi seperti: 

Sedangkan efek samping yang serius, 
misalnya tertusuknya organ dalam, 
kemungkinan dapat terjadi jika akupunktur 
dilakukan oleh mereka yang tidak 
berkompeten, 

Tidak semua bekas tusukan akan 
membiru, sebagai contoh jika ada 10 titik 
akupunktur yang ditusuk maka yang 
berdarah hanya maksimal 1 sampai 2 titik 
saja atau bahkan tidak sama sekali.

tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, 
kolesterol tinggi, dan asam urat tinggi. 
Sederhananya, 

asthma, eksim, pilek akibat alergi dan 
biduran, mengurangi ketergantungan 
terhadap alkohol, obat psikotropika, rokok, 
dan sebagainya.Sekjen DPP Partai Berkarya, 

Badaruddin Andi Picunang 
mengatakan, pertemuan tujuh partai 
nonparlemen ini diselenggarakan pada 
Kamis (9/6) malam. Pada pemilu 2019 
silam, ketujuh parpol meraup suara 13 
juta atau 9 persen suara nasional 
sepakat bersama untuk mempermudah 
verifikasi ke depan.

 Sebanyak tujuh sekretaris jenderal 
(sekjen) partai politik nonparlemen 
bertemu untuk membicarakan 
persiapan verifikasi partai calon peserta 
Pemilu 2024. Di mana tahapannya 
dimulai pada 14 Juni 2022 mendatang. 
Tujuh parpol nonparlemen itu, yakni 
Partai Berkarya, PBB, Hanura, Garuda, 
PSI, Perindo, dan PKP.

Saat mendapatkan kepercayaan dari 
pasangan capres cawapres, dia 

“Kalau mereka berdiri sendiri-sendiri 
maka enggak akan ada bargaining, 
untuk itu mereka bergabung sehingga 
bisa bernegosiasi dengan pasangan 
capres cawapres,” ungkapnya kepada 
merdeka.com.

Biar Tidak Jadi Penonton

"Insya Allah kita usaha dan saling 
mendoakan untuk lolos jadi peserta 
Pemilu 2024 dan masing-masing punya 
kursi di DPR danDPRD," ucapnya.

Terkait pertemuan ketujuh partai 
tersebut, Direktur IndoStrategi 
Research and Consulting, Arif Nurul 
Imam menilai, ketujuh partai 
nonparlemen tengah berupaya memiliki 
posisi saat Pilpres 2024 mendatang. 
Alasannya karena mereka tidak 
memiliki kemampuan untuk mengusung 
calon presiden ataupun calon wakil 
presiden.

"Hal ini bila dibutuhkan. Kita akan 
komunikasikan ke Ketum masing-
masing untuk tidak lanjutnya, termasuk 
rutinitas pertemuan jelang tahapan 
verifikasi dan pemilu ke depan," 
katanya di Jakarta, Jumat (10/6).
Dia menerangkan mendorong dan 
sepakat sepenuhnya atas langkah-
langkah kebersamaan ini.

 Pertemuan Partai Non Parlemen
menduga, nantinya mereka akan 
bernegosiasi untuk mendapatkan konsesi 
politik jika menang. Jika tidak 
mendapatkan kepercayaan, maka ketujuh 
parpol tersebut hanya akan gigit jari di 
Pilpres 2024 mendatang.
“Kalau mereka enggak bergabung, pasti 
jadi penonton. Kalau bergabung bisa 
dinegosiasikan dengan capres yang maju. 
Sehingga akan punya bargaining politik, 
setelah itu terjadi negosiasi politik. Pasti 
parpol punya konsesi politik jika 
capresnya menang,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol 
Centre Research and Consulting, Pangi 
Syarwi Chaniago mengatakan, upaya 
ketujuh partai nonparlemen ini hanya 
untuk mengobati keputusasaan karena 
tidak bisa berpartisipasi di Pilpres 2024. 
Sehingga pertemuan ketujuh sekjen untuk 
membangun semangat di internal partai.
“Ini bentuk mengobati rasa karena enggak 
dilibatkan (dalam koalisi Pilpres), 
kepercayaan diri mereka enggak tumbuh, 
yaudah akhirnya bangun blok sendiri 
nonparlemen. Mereka harus ada mainan 
biar enggak merasa dikucilkan,” 
terangnya.Jika nantinya partai 
nonparlemen membentuk koalisi, dia 
menambahkan, hanya untuk membangun 
eksistensi. Karena pada akhirnya upaya 
mereka untuk dapat mengusung calon di 
Pilpres 2024, terkendala ambang batas 
presidential threshold sebesar 20 persen.
“Mereka ingin menunjukkan eksistensi. 
Kami juga punya power. Tetapi mereka 
ibaratnya ’amplop kosong’, ya begitu aja. 
hanya untuk eksistensi tapi enggak punya 
rute dan pesawatnya. Jadi cuman ikut jadi 
pertimbangan untuk meramaikan, 
walaupun tidak menjadi pengusung,” 
tutup Pangi.Untuk diketahui, pada Pemilu 
2019 silam, Partai Perindo berhasil 
memperoleh 3.738.320 suara (2,67%), 
Partai Berkarya 2.929.495 (2,09%), PSI 
2.650.361 (1,89%), Hanura 2.161.507 
(1,54%), PBB 1.099.848 (0,79%), Partai 
Garuda 702.536 (0,50%) dan PKPI 
312.775 (0,22%).

Jaga Eksistensi
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aman dilakukan. 

Selain berperan pada program 
pelangsingan tubuh dan upaya 
kecantikan (estetika),

di antaranya nyeri haid, nyeri wajah, 
migren, dan lainnya hingga nyeri bekas 
infeksi herpes.
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Dapat mengatasi kelumpuhan wajah 

satu sisi (Bell’s palsy) ataupun kelumpuhan 
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Bagaimanapun setiap terapi memiliki risiko 
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Efek Samping yang Kerap Dirasakan 
Usai Akupunktur Medik

Adapun untuk mencapai hasil yang optimal 
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kasusnya.

namun demikian risiko tersebut menjadi 
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tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, 
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Sederhananya, 

asthma, eksim, pilek akibat alergi dan 
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dan sebagainya.Sekjen DPP Partai Berkarya, 

Badaruddin Andi Picunang 
mengatakan, pertemuan tujuh partai 
nonparlemen ini diselenggarakan pada 
Kamis (9/6) malam. Pada pemilu 2019 
silam, ketujuh parpol meraup suara 13 
juta atau 9 persen suara nasional 
sepakat bersama untuk mempermudah 
verifikasi ke depan.

 Sebanyak tujuh sekretaris jenderal 
(sekjen) partai politik nonparlemen 
bertemu untuk membicarakan 
persiapan verifikasi partai calon peserta 
Pemilu 2024. Di mana tahapannya 
dimulai pada 14 Juni 2022 mendatang. 
Tujuh parpol nonparlemen itu, yakni 
Partai Berkarya, PBB, Hanura, Garuda, 
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Saat mendapatkan kepercayaan dari 
pasangan capres cawapres, dia 

“Kalau mereka berdiri sendiri-sendiri 
maka enggak akan ada bargaining, 
untuk itu mereka bergabung sehingga 
bisa bernegosiasi dengan pasangan 
capres cawapres,” ungkapnya kepada 
merdeka.com.

Biar Tidak Jadi Penonton

"Insya Allah kita usaha dan saling 
mendoakan untuk lolos jadi peserta 
Pemilu 2024 dan masing-masing punya 
kursi di DPR danDPRD," ucapnya.

Terkait pertemuan ketujuh partai 
tersebut, Direktur IndoStrategi 
Research and Consulting, Arif Nurul 
Imam menilai, ketujuh partai 
nonparlemen tengah berupaya memiliki 
posisi saat Pilpres 2024 mendatang. 
Alasannya karena mereka tidak 
memiliki kemampuan untuk mengusung 
calon presiden ataupun calon wakil 
presiden.

"Hal ini bila dibutuhkan. Kita akan 
komunikasikan ke Ketum masing-
masing untuk tidak lanjutnya, termasuk 
rutinitas pertemuan jelang tahapan 
verifikasi dan pemilu ke depan," 
katanya di Jakarta, Jumat (10/6).
Dia menerangkan mendorong dan 
sepakat sepenuhnya atas langkah-
langkah kebersamaan ini.

 Pertemuan Partai Non Parlemen
menduga, nantinya mereka akan 
bernegosiasi untuk mendapatkan konsesi 
politik jika menang. Jika tidak 
mendapatkan kepercayaan, maka ketujuh 
parpol tersebut hanya akan gigit jari di 
Pilpres 2024 mendatang.
“Kalau mereka enggak bergabung, pasti 
jadi penonton. Kalau bergabung bisa 
dinegosiasikan dengan capres yang maju. 
Sehingga akan punya bargaining politik, 
setelah itu terjadi negosiasi politik. Pasti 
parpol punya konsesi politik jika 
capresnya menang,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol 
Centre Research and Consulting, Pangi 
Syarwi Chaniago mengatakan, upaya 
ketujuh partai nonparlemen ini hanya 
untuk mengobati keputusasaan karena 
tidak bisa berpartisipasi di Pilpres 2024. 
Sehingga pertemuan ketujuh sekjen untuk 
membangun semangat di internal partai.
“Ini bentuk mengobati rasa karena enggak 
dilibatkan (dalam koalisi Pilpres), 
kepercayaan diri mereka enggak tumbuh, 
yaudah akhirnya bangun blok sendiri 
nonparlemen. Mereka harus ada mainan 
biar enggak merasa dikucilkan,” 
terangnya.Jika nantinya partai 
nonparlemen membentuk koalisi, dia 
menambahkan, hanya untuk membangun 
eksistensi. Karena pada akhirnya upaya 
mereka untuk dapat mengusung calon di 
Pilpres 2024, terkendala ambang batas 
presidential threshold sebesar 20 persen.
“Mereka ingin menunjukkan eksistensi. 
Kami juga punya power. Tetapi mereka 
ibaratnya ’amplop kosong’, ya begitu aja. 
hanya untuk eksistensi tapi enggak punya 
rute dan pesawatnya. Jadi cuman ikut jadi 
pertimbangan untuk meramaikan, 
walaupun tidak menjadi pengusung,” 
tutup Pangi.Untuk diketahui, pada Pemilu 
2019 silam, Partai Perindo berhasil 
memperoleh 3.738.320 suara (2,67%), 
Partai Berkarya 2.929.495 (2,09%), PSI 
2.650.361 (1,89%), Hanura 2.161.507 
(1,54%), PBB 1.099.848 (0,79%), Partai 
Garuda 702.536 (0,50%) dan PKPI 
312.775 (0,22%).

Jaga Eksistensi
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Susu domba adalah alternatif lain dari 
susu sapi. Susu domba memiliki lebih 
banyak nutrisi per gelas, di antaranya 
protein, lemak, vitamin, dan mineral. 
Bahkan menurut Dr. Amber Milan dari 
Institut Liggins, AgResearch, 
kandungan kalsium dan seng pada 
susu domba hampir dua kali lipat 
dibandingkan susu sapi.

Susu domba berasal dari kelenjar susu 
domba betina yang juga digunakan 
untuk menyusui anak-anaknya. Susu 
domba digunakan dalam produksi 
berbagai keju terkenal, seperti feta dan 
Roquefort. Susu ini juga biasa diolah 
menjadi berbagai yoghurt dan bahkan 
diminum sebagai minuman standar, 
meskipun tidak begitu umum.

Susu domba sebenarnya lebih unggul 
dari susu kerbau, sapi, dan kambing 
dalam beberapa kategori, dan memiliki 
rasa yang unik dan lezat. Susu ini juga 
menjadi makanan pokok untuk 
masakan di budaya pada daerah 
tertentu.

Manfaat susu domba yang pertama 
adalah untuk pertumbuhan. Dalam hal 
kandungan protein, susu non-manusia 
adalah sumber yang sangat baik, 
namun susu domba dianggap sebagai 
yang terbaik. Dengan 5,4 gram protein 
per 100 gram susu, susu domba dinilai 
lebih baik dari susu sapi (3,2 gram), 

Susu domba juga biasanya lebih mahal 
dan sulit ditemukan karena waktu 
produksi susunya yang terbatas dalam 
setahun. Berikut ini, kami akan sajikan 
apa saja manfaat susu domba untuk 
kesehatan yang dikutip dari 
doesanddivas.com.
Baik untuk Pertumbuhan

South Philly 

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

Hal ini juga dapat mencegah stres 

Melawan Kanker

Hal ini membuat susu domba bisa 
menjadi sumber yang penting untuk 
pertumbuhan dan perkembangan, karena 
protein lengkap sangat penting untuk 
memproduksi jaringan, sel, dan materi 
tulang dalam tubuh. Selain itu, protein 
adalah bentuk energi yang dapat 
digunakan dan mudah diakses sehingga 
membuat Anda bisa tetap aktif dan 
beraktivitas secara normal

Manfaat susu domba yang ketiga yakni 
untuk melawan kanker. Kandungan tinggi 
nukleosida dan nukleotida yang 
ditemukan dalam susu domba 
(setidaknya 50x lebih tinggi daripada 
yang ada pada susu sapi) telah dikaitkan 
dengan risiko kanker yang lebih rendah, 
pertumbuhan sel yang lebih baik, dan 
stres oksidatif di seluruh tubuh.

susu kambing (3,1 gram) dan susu 
kerbau (4,5 gram).

Vitamin A dan E keduanya bertindak 
sebagai antioksidan dalam tubuh, 
mencari radikal bebas dan 
menghilangkannya dari sistem, sehingga 
mencegah timbulnya penyakit kronis dan 
stres oksidatif. Jenis susu ini juga sangat 
baik untuk meningkatkan kesehatan dan 
penampilan kulit, terutama melalui 
aktivitas vitamin E.

Meningkatkan Sistem Kekebalan 
Tubuh
Manfaat susu domba yang kedua yaitu 
untuk membantu sistem kekebalan tubuh. 
Dengan kombinasi yang kaya mineral dan 
nutrisi, seperti vitamin A dan vitamin E, 
sistem kekebalan Anda bisa 
mendapatkan dorongan sehat yang solid.

Manfaat Susu Kambing
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oksidatif radikal bebas yang 
menyebabkan sel-sel sehat bermutasi, 
yang merupakan salah satu cara 
penyebaran kanker.

Kepadatan Mineral Tulang

Manfaat susu domba yang kelima 
adalah munculnya masalah tekanan 
sibuk. Konsentrasi asam amino utama 
dalam susu domba lebih tinggi daripada 
yang ditemukan dalam susu sapi, 
kambing, dan kerbau, dan asam amino 
ini bekerja dengan cara yang mirip 
dengan obat penengah tekanan darah 
tertentu.Bagi orang yang lebih 
menyukai pendekatan alami untuk 
kesehatan mereka, jenis susu ini bisa 
menjadi pilihan yang baik untuk 
melindungi kesehatan jantung dengan 
mengurangi ketegangan pada 
pembuluh darah dan arteri.

Cacat Lahir

Masalah Tekanan Darah

Seperti semua jenis susu, susu domba 

Manfaat susu domba yang keempat 
adalah untuk mengatasi cacat lahir. 
Susu domba mengandung sejumlah 
vitamin B yang berbeda, seperti folat 
tingkat tinggi, yang sangat penting 
untuk kesehatan reproduksi wanita, 
serta metabolisme kita secara 
keseluruhan.Kekurangan folat berkaitan 
erat dengan cacat tabung saraf, yang 
secara permanen dapat berdampak 
pada kualitas hidup bayi. Oleh karena 
itu, susu dari domba bisa menjadi cara 
yang bagus untuk menyeimbangkan 
kadar hormon dan memastikan 
persalinan yang sehat.

Manfaat susu domba yang terakhir yakni 
untuk menurunkan kadar kolesterol. 
Memang benar bahwa susu domba 
mengandung lemak hampir dua kali lipat 
dari susu sapi, tetapi harus diingat bahwa 
tidak semua lemak itu buruk. Faktanya, 
lemak tak jenuh tunggal, seperti yang 
ditemukan dalam susu domba, 
sebenarnya dapat membantu 
menurunkan kolesterol total dalam tubuh.

Untuk mencegah timbulnya osteoporosis 
dan memastikan gaya hidup sehat aktif 
hingga usia tua, susu dari domba atau 
produknya bisa menjadi pilihan yang 
efektif dan lezat. Susu domba 
mengandung kira-kira dua kali lebih 
banyak kalsium daripada susu sapi dan 
kambing, yang dapat melindungi tulang 
dan gigi Anda.

Ini dapat membantu mencegah timbulnya 
kondisi kardiovaskular tertentu, seperti 
aterosklerosis, serangan jantung dan 
stroke, serta penyakit jantung koroner. 
Trigliserida rantai menengah juga 
membentuk sekitar 25% dari kandungan 
lemak dalam susu domba, dan ini telah 
dihubungkan dengan pengurangan 
timbunan lemak dalam tubuh dan 
meningkatkan konversi protein menjadi 
energi.

mengandung susunan mineral penting 
yang penting, seperti seng, magnesium, 
dan kalsium. Ini semua adalah komponen 
penting untuk meningkatkan kepadatan 
mineral tulang dalam tubuh, yang 
cenderung menurun seiring 
bertambahnya usia.

Kadar Kolesterol

Bahkan, Marcel Ner (1937), yang pernah 
meneliti tentang keturunan Bawean di Ho 
Chi Minh mengatakan bahwa para 
perantau dari Indonesia itu sudah datang 
di sana sekitar tahun 1850an. Kemudian 
orang Bawean juga membangun masjid 
pertama pada 1885.Disebutkan Marcel, 
jumlah orang yang datang mencapai 
300-an dan mulanya bertujuan untuk 
bekerja dengan pemerintahan Prancis 
yang berkuasa di Vietnam.

Tak ada sumber pasti yang menjelaskan 
kapan orang-orang Boyan (sebutan 
orang Bawean di sana) itu sampai. 
Namun diduga mereka sampai, saat 
negara Indonesia masih dijajah Belanda 
dan Vietnam berada di bawah 
kekuasaan Prancis sebelum tahun 1945.

Mengutip dari Liputan6, saat mereka 
mulai bekerja dan menjalani kehidupan 
sosial di Ho Chi Minh, warga Muslim asal 
Bawean kemudian membangun masjid 
pertama di distrik tersebut untuk 
menjalankan kegiatan ibadah.

Tradisi merantau telah menjadi 
kebiasaan orang Jawa sejak zaman 
dulu. Banyak tempat termasuk luar 
negeri yang turut disambangi, seperti 
Madagaskar, Singapura hingga 
Suriname. Bahkan, jejak masyarakat 
Jawa juga ditemukan di Distrik Ho Chi 
Minh, Vietnam.Melansir dari kanal 
YouTube Jims Daily Life, Minggu (15/5), 
warga Jawa yang tinggal di Ho Chi Minh 
berasal dari Pulau Bawean, Provinsi 
Jawa Timur. Disebutkan mereka juga 
berjasa bagi perkembangan Muslim di 
sana, karena berhasil membangun 
masjid pertama di wilayah 
tersebut.Menurut kisahnya, warga 
Bawean sudah menetap sebelum negara 
Vietnam merdeka di tahun 1945. Berikut 
ulasan selengkapnya.

Membangun Masjid Pertama di Ho Chi 
Minh

Masjid yang diberi nama Al Rahim 
tersebut pertama dibangun tahun 1885 
dengan bahan baku yang masih 
sederhana yakni kayu. Seiringi 

Asal Usul Orang Jawa di Vietnam

Bahasa Indonesia hanya Dipakai 
Orang Tua

Menurutnya hanya orang-orang tua yang 
berusia lanjut saja yang mengerti dan 
masih melestarikannya. Hal ini yang 
kemudian membuat tradisi daerah asal di 
sana tidak ada yang meneruskan.

Akses Komunikasi Dengan Keluarga 
Asal Sudah Terputus

Stockhof menambahkan, jika sejumlah 
keturunan Bawean di Vietnam pernah 
berupaya untuk pulang, tetapi gagal 
karena terkendala dokumen dan 
terputusnya kontak dengan keluarga di 
kampung halaman.Stockhof melanjutkan, 
yang berhasil hanya beberapa yang 
masih memiliki kontak kerabatnya. 
Namun disebutkan, jika jumlahnya 
sangat sedikit.

Tokoh masyarakat, sekaligus warga 
keturunan Bawean tertua di Ho Chi Minh 
bernama Imam Haji Ali pernah 
mengatakan jika sekitar 300 sampai 400 
orang yang tinggal di Bawean hampir 
tidak ada yang menguasai bahasa 
Indonesia ataupun bahasa Bawean.

Hingga saat ini warga keturunan Bawean 
di Vietnam sudah kehilangan jejak 
keluarga asal. Sebabnya akses 
komunikasi saat masa lalu tidak ada, dan 
di masa sekarang mereka tidak dapat 
menghubungi atau mengenali tanah 
kelahiran.

berjalannya waktu, masjid tersebut 
kemudian beberapa kali mengalami 
renovasi hingga megah seperti sekarang.

"Sehari-hari kita menggunakan bahasa 
Vietnam, hanya orang tua saja yang bisa 
berbicara bahasa Melayu. Ada juga 
anak-anak muda yang bisa bahasa 
Indonesia karena sekolah di sana," jelas 
Imam Ally.

Salah satu pakar sosial asal Vietnam, 
Stockhof mengatakan jika orang-orang 
Bawean dulu datang menempuh 
perjalanan melalui Sungai Mekong. 
Mereka bekerja dengan para pedagang 
dari Cina dan kemudian mencari 
pekerjaan ketika tiba di Saigon, (nama 
pertama Ho Chi Minh).

Jejak Warga Keturunan Jawa Timur di Vietnam
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penyebaran kanker.

Kepadatan Mineral Tulang

Manfaat susu domba yang kelima 
adalah munculnya masalah tekanan 
sibuk. Konsentrasi asam amino utama 
dalam susu domba lebih tinggi daripada 
yang ditemukan dalam susu sapi, 
kambing, dan kerbau, dan asam amino 
ini bekerja dengan cara yang mirip 
dengan obat penengah tekanan darah 
tertentu.Bagi orang yang lebih 
menyukai pendekatan alami untuk 
kesehatan mereka, jenis susu ini bisa 
menjadi pilihan yang baik untuk 
melindungi kesehatan jantung dengan 
mengurangi ketegangan pada 
pembuluh darah dan arteri.

Cacat Lahir

Masalah Tekanan Darah

Seperti semua jenis susu, susu domba 

Manfaat susu domba yang keempat 
adalah untuk mengatasi cacat lahir. 
Susu domba mengandung sejumlah 
vitamin B yang berbeda, seperti folat 
tingkat tinggi, yang sangat penting 
untuk kesehatan reproduksi wanita, 
serta metabolisme kita secara 
keseluruhan.Kekurangan folat berkaitan 
erat dengan cacat tabung saraf, yang 
secara permanen dapat berdampak 
pada kualitas hidup bayi. Oleh karena 
itu, susu dari domba bisa menjadi cara 
yang bagus untuk menyeimbangkan 
kadar hormon dan memastikan 
persalinan yang sehat.

Manfaat susu domba yang terakhir yakni 
untuk menurunkan kadar kolesterol. 
Memang benar bahwa susu domba 
mengandung lemak hampir dua kali lipat 
dari susu sapi, tetapi harus diingat bahwa 
tidak semua lemak itu buruk. Faktanya, 
lemak tak jenuh tunggal, seperti yang 
ditemukan dalam susu domba, 
sebenarnya dapat membantu 
menurunkan kolesterol total dalam tubuh.

Untuk mencegah timbulnya osteoporosis 
dan memastikan gaya hidup sehat aktif 
hingga usia tua, susu dari domba atau 
produknya bisa menjadi pilihan yang 
efektif dan lezat. Susu domba 
mengandung kira-kira dua kali lebih 
banyak kalsium daripada susu sapi dan 
kambing, yang dapat melindungi tulang 
dan gigi Anda.

Ini dapat membantu mencegah timbulnya 
kondisi kardiovaskular tertentu, seperti 
aterosklerosis, serangan jantung dan 
stroke, serta penyakit jantung koroner. 
Trigliserida rantai menengah juga 
membentuk sekitar 25% dari kandungan 
lemak dalam susu domba, dan ini telah 
dihubungkan dengan pengurangan 
timbunan lemak dalam tubuh dan 
meningkatkan konversi protein menjadi 
energi.

mengandung susunan mineral penting 
yang penting, seperti seng, magnesium, 
dan kalsium. Ini semua adalah komponen 
penting untuk meningkatkan kepadatan 
mineral tulang dalam tubuh, yang 
cenderung menurun seiring 
bertambahnya usia.

Kadar Kolesterol

Bahkan, Marcel Ner (1937), yang pernah 
meneliti tentang keturunan Bawean di Ho 
Chi Minh mengatakan bahwa para 
perantau dari Indonesia itu sudah datang 
di sana sekitar tahun 1850an. Kemudian 
orang Bawean juga membangun masjid 
pertama pada 1885.Disebutkan Marcel, 
jumlah orang yang datang mencapai 
300-an dan mulanya bertujuan untuk 
bekerja dengan pemerintahan Prancis 
yang berkuasa di Vietnam.

Tak ada sumber pasti yang menjelaskan 
kapan orang-orang Boyan (sebutan 
orang Bawean di sana) itu sampai. 
Namun diduga mereka sampai, saat 
negara Indonesia masih dijajah Belanda 
dan Vietnam berada di bawah 
kekuasaan Prancis sebelum tahun 1945.

Mengutip dari Liputan6, saat mereka 
mulai bekerja dan menjalani kehidupan 
sosial di Ho Chi Minh, warga Muslim asal 
Bawean kemudian membangun masjid 
pertama di distrik tersebut untuk 
menjalankan kegiatan ibadah.

Tradisi merantau telah menjadi 
kebiasaan orang Jawa sejak zaman 
dulu. Banyak tempat termasuk luar 
negeri yang turut disambangi, seperti 
Madagaskar, Singapura hingga 
Suriname. Bahkan, jejak masyarakat 
Jawa juga ditemukan di Distrik Ho Chi 
Minh, Vietnam.Melansir dari kanal 
YouTube Jims Daily Life, Minggu (15/5), 
warga Jawa yang tinggal di Ho Chi Minh 
berasal dari Pulau Bawean, Provinsi 
Jawa Timur. Disebutkan mereka juga 
berjasa bagi perkembangan Muslim di 
sana, karena berhasil membangun 
masjid pertama di wilayah 
tersebut.Menurut kisahnya, warga 
Bawean sudah menetap sebelum negara 
Vietnam merdeka di tahun 1945. Berikut 
ulasan selengkapnya.

Membangun Masjid Pertama di Ho Chi 
Minh

Masjid yang diberi nama Al Rahim 
tersebut pertama dibangun tahun 1885 
dengan bahan baku yang masih 
sederhana yakni kayu. Seiringi 

Asal Usul Orang Jawa di Vietnam

Bahasa Indonesia hanya Dipakai 
Orang Tua

Menurutnya hanya orang-orang tua yang 
berusia lanjut saja yang mengerti dan 
masih melestarikannya. Hal ini yang 
kemudian membuat tradisi daerah asal di 
sana tidak ada yang meneruskan.

Akses Komunikasi Dengan Keluarga 
Asal Sudah Terputus

Stockhof menambahkan, jika sejumlah 
keturunan Bawean di Vietnam pernah 
berupaya untuk pulang, tetapi gagal 
karena terkendala dokumen dan 
terputusnya kontak dengan keluarga di 
kampung halaman.Stockhof melanjutkan, 
yang berhasil hanya beberapa yang 
masih memiliki kontak kerabatnya. 
Namun disebutkan, jika jumlahnya 
sangat sedikit.

Tokoh masyarakat, sekaligus warga 
keturunan Bawean tertua di Ho Chi Minh 
bernama Imam Haji Ali pernah 
mengatakan jika sekitar 300 sampai 400 
orang yang tinggal di Bawean hampir 
tidak ada yang menguasai bahasa 
Indonesia ataupun bahasa Bawean.

Hingga saat ini warga keturunan Bawean 
di Vietnam sudah kehilangan jejak 
keluarga asal. Sebabnya akses 
komunikasi saat masa lalu tidak ada, dan 
di masa sekarang mereka tidak dapat 
menghubungi atau mengenali tanah 
kelahiran.

berjalannya waktu, masjid tersebut 
kemudian beberapa kali mengalami 
renovasi hingga megah seperti sekarang.

"Sehari-hari kita menggunakan bahasa 
Vietnam, hanya orang tua saja yang bisa 
berbicara bahasa Melayu. Ada juga 
anak-anak muda yang bisa bahasa 
Indonesia karena sekolah di sana," jelas 
Imam Ally.

Salah satu pakar sosial asal Vietnam, 
Stockhof mengatakan jika orang-orang 
Bawean dulu datang menempuh 
perjalanan melalui Sungai Mekong. 
Mereka bekerja dengan para pedagang 
dari Cina dan kemudian mencari 
pekerjaan ketika tiba di Saigon, (nama 
pertama Ho Chi Minh).

Jejak Warga Keturunan Jawa Timur di Vietnam
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"Kelas rawat inap standar mempunyai 
12 kriteria yang harus dipenuhi," 
demikian dikutip Keputusan Direktur 
Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor 
HK.02.02/I/1811/2022 tentang Petunjuk 
Teknis Kesiapan Sarana Prasarana 
Rumah Sakit dalam Penerapan Kelas 
Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan 
Nasional, Jakarta, Jumat (10/6).Dalam 
dokumen yang ditandatangani pada 
akhir Mei 2022 lalu, dijelaskan 12 
kriteria yang harus disiapkan oleh 
rumah sakit. 

Kementerian Kesehatan mulai 
merancang kriteria kelas standar untuk 
peserta BPJS Kesehatan. Dalam 
pelaksanaan kelas rawat inap standar 
dibutuhkan kriteria berdasarkan sarana 
prasarana yang harus dipenuhi oleh 
rumah sakit.

ventilasi udara. Pertukaran udara dalam 
ruang perawatan bertujuan untuk 
kepentingan dilusi udara yaitu 
konsentrasi mikroorganisme didalam 
ruangan tetap rendah sehingga 
mengurangi resiko transmisi. Pertukaran 
udara pada ruang perawatan biasa (non 
intensif) minimal 6x pergantian udara 
perjam dan untuk ventilasi alami harus 
lebih dari nilai tersebut serta ruang 
isolasi minimal 12x pergantian udara per 
jam.

Pertama, 

Kedua, 

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan 
Abdul Kadir mengatakan, saat ini telah 
ditetapkan kriteria kelas standar yang 
ditujukan untuk pelayanan rawat inap 
secara umum. Semua lingkungan 
perawatan pasien di ruang rawat inap 
secara umum diupayakan seminimal 
mungkin kandungan partikel debu, 
mikroorganisme dan spora.

komponen bangunan yang digunakan 
tidak boleh memiliki tingkat porositas 
yang tinggi. Komponen bangunan tidak 
memiliki porositas yang tinggi agar tidak 
mudah menyimpan debu dan 
mikroorganisme yang menyebabkan 
transmisi serta memudahkan untuk 
dibersihkan.

Ketiga 

Keempat, kelengkapan tempat tidur. 
Kelengkapan tempat tidur diberikan 
untuk kebutuhan daya listrik alat 
kesehatan dengan memperhatikan 
keselamatan pasien serta memudahkan 
pasien bila membutuhkan bantuan 
tenaga kesehatan.
"Setiap tempat tidur di ruang rawat inap 
memiliki 2 kotak kontak dan tidak boleh 
percabangan/sambungan langsung 
tanpa pengamanan arus serta bel 
perawat/nurse call Yang terhubung 
dengan pos perawat/nurse station," kata 
Kadir.

bangunan harus memiliki pencahayaan 
ruangan yang memadai. Pencahayaan 
yang baik bertujuan agar pasien dan 
petugas dapat melihat dengan jelas 
kegiatan yang sedang dilakukan dan 
menghindari bahaya. Selain itu 
pencahayaan dilakukan untuk 
penyesuaian biologis tubuh dan siklus 
sirkadian (ritme circadian).

Kelima adalah nakas per tempat tidur. 
Nakas bertujuan untuk menyimpan 
barang pribadi pasien. Setiap tempat 
tidur memiliki lemari kecil tempat 
penyimpanan barang pasien yang 
dilengkapi dengan kunci.
Keenam, suhu dan kelembaban 
ruangan. Pengaturan suhu dilakukan 
untuk kenyamanan pasien dan petugas, 
jika tidak dipenuhi maka dapat 
mempengaruhi metabolisme tubuh. 
Pengaturan kelembaban dilakukan untuk 
mencegah pertumbuhan kolonisasi 
mikroorganisme.
"Pengaturan suhu dalam ruangan rawat 
inap harus berada pada rentang 20 
derajat celsius hingga 26 derajat celsius 
(Suhu kamar). Pengaturan kelembaban 
ruangan adalah kurang dari 60 persen," 
kata Kadir.

Ruang rawat dibagi berdasarkan jenis 
kelamin, usia, penyakit (infeksi, non 
infeksi), dan ruang rawat gabung. 
Pembagian ruang rawat dilakukan untuk 
kenyamanan dan keselamatan pasien 

Ruang Rawat Hanya Diisi 4 Pasien

Kriteria Baru Ruang Inap BPJS

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu
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Kepadatan ruang 
rawat inap dilihat 
dari antar tepi 
tempat tidur 
minimal 1,5 meter adalah jarak antara 
tepi tempat tidur ke tepi tempat tidur 
sebelahnya. Kedua, jumlah maksimal 
tempat tidur per ruang rawat inap 4 
tempat tidur.
Kemudian, tirai/partisi antar tempat tidur 
diatur dengan bertujuan untuk menjaga 
kenyamanan pribadi pasien (privacy) 
dan rel menempel dengan kokoh di 
plafon ataupun menggantung di plafon 
dengan tujuan untuk keamanan dan 
keselamatan pasien.

Kementerian Kesehatan juga mengatur 
kepadatan ruang rawat (kamar) dan 
kualitas tempat tidur (TT). Pengaturan 
kepadatan ruang rawat bertujuan untuk 
mencegah 
transmisi, 
memudahkan 
pergerakan 
petugas dan alat 
kesehatan serta 
kebutuhan 
ventilasi.

serta pencegahan terjadinya transmisi.

Selanjutnya, kamar mandi dalam 

Sementara itu, 
kamar mandi 
sesuai dengan 
standar 
aksesabilitas 
yaitu ada 
tulisan/symbol 
'disable' pada 
bagian luar, 
memiliki ruang 

gerak yang cukup untuk pengguna kursi 
roda, dilengkapi pegangan rambat 
(handrail), permukaan lantai tidak licin 
dan tidak boleh menyebabkan 
genangan. Bel perawat yang terhubung 
pada pos perawat.

ruangan rawat inap memiliki minimal 1 
kamar mandi. Arah bukaan pintu keluar 
(jika pasien jatuh dapat dibuka), kunci 
pintu dapat dibuka dari dua sisi dan 
memastikan adanya ventilasi (exhaust 

van atau jendela 
boven).

Kemudian, outlet oksigen tujuannya agar 
dapat memenuhi kebutuhan oksigen 
pasien setiap dibutuhkan. Setiap tempat 
tidur memiliki outlet oksigen yang 
dilengkapi dengan flowmeter yang 
berada pada dinding belakang tempat 
tidur pasien (bedhead). 

“Jangan menggunakannya dan duduk 
tersenyum di rumah dan tidak 
menyelesaikan pekerjaan apa pun. Hal-
hal itu bukan kebijakan kami,” kata 
Menteri Kesehatan Anutin Charnvirakul 
pada peluncuran di provinsi timur laut 
Buriram, tempat 1.000 tanaman pertama 
didistribusikan, seperti dilansir laman 
Antara mengutip Reuters, Jumat (10/6).

 Thailand hari ini meluncurkan 
kampanye memberikan satu juta 
tanaman ganja gratis kepada warga. 
Kemarin pemerintah mengumumkan 
dibolehkannya penanaman ganja untuk 
tujuan komersial, tapi mencegah orang 
untuk mabuk dan memperingatkan 
bahwa mereka masih bisa melanggar 
hukum.
Thailand melegalkan ganja obat pada 
2018 untuk penggunaan medis tetapi 
sekarang mulai mengembangkannya 
sebagai tanaman komersial dan 
membangun industri lokal yang 
menguntungkan.

"Stigma itu sudah kita hapus, hanyut 
seperti menghilangkan tato. Jangan 
sampai muncul lagi," ujarnya seraya 
menambahkan bahwa ganja harus 
digunakan untuk meningkatkan 
kesehatan.

Ganja Gratis di Thailand

Anutin mengatakan lebih dari 300.000 
orang telah mendaftar ke aplikasi 
tersebut, yang memiliki jutaan unduhan 
dari orang-orang yang ingin mempelajari 
lebih lanjut tentang ganja.
Menurut departemen pemasyarakatan 
Thailand, 3.000 orang telah dibebaskan 
dari penjara setelah ditahan atas 
kejahatan terkait ganja sejak undang-
undang tersebut diubah minggu ini. 

Menanam ganja di rumah memerlukan 
pendaftaran dengan aplikasi telepon 
pintar pemerintah, PlookGanja atau 
"tanam ganja".

Namun pihak berwenang menghalangi 
penggunaan ganja untuk kesenangan 
sementara merokok di depan umum 
dapat menyebabkan penjara dan denda.

Pada Kamis, ganja dihapuskan dari 
daftar narkotika negara itu, 
memungkinkan orang menanam tanaman 
itu jika mereka mendaftar di aplikasi 
pemerintah.

Senyawa psikoaktif dalam ganja, 
tetrahydrocannabinol atau THC, dibatasi 
hingga 0,2 persen dalam ekstrak ganja 
dan produk yang dapat dijual di Thailand, 
termasuk minyak dan permen.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1
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pasien setiap dibutuhkan. Setiap tempat 
tidur memiliki outlet oksigen yang 
dilengkapi dengan flowmeter yang 
berada pada dinding belakang tempat 
tidur pasien (bedhead). 

“Jangan menggunakannya dan duduk 
tersenyum di rumah dan tidak 
menyelesaikan pekerjaan apa pun. Hal-
hal itu bukan kebijakan kami,” kata 
Menteri Kesehatan Anutin Charnvirakul 
pada peluncuran di provinsi timur laut 
Buriram, tempat 1.000 tanaman pertama 
didistribusikan, seperti dilansir laman 
Antara mengutip Reuters, Jumat (10/6).

 Thailand hari ini meluncurkan 
kampanye memberikan satu juta 
tanaman ganja gratis kepada warga. 
Kemarin pemerintah mengumumkan 
dibolehkannya penanaman ganja untuk 
tujuan komersial, tapi mencegah orang 
untuk mabuk dan memperingatkan 
bahwa mereka masih bisa melanggar 
hukum.
Thailand melegalkan ganja obat pada 
2018 untuk penggunaan medis tetapi 
sekarang mulai mengembangkannya 
sebagai tanaman komersial dan 
membangun industri lokal yang 
menguntungkan.

"Stigma itu sudah kita hapus, hanyut 
seperti menghilangkan tato. Jangan 
sampai muncul lagi," ujarnya seraya 
menambahkan bahwa ganja harus 
digunakan untuk meningkatkan 
kesehatan.

Ganja Gratis di Thailand

Anutin mengatakan lebih dari 300.000 
orang telah mendaftar ke aplikasi 
tersebut, yang memiliki jutaan unduhan 
dari orang-orang yang ingin mempelajari 
lebih lanjut tentang ganja.
Menurut departemen pemasyarakatan 
Thailand, 3.000 orang telah dibebaskan 
dari penjara setelah ditahan atas 
kejahatan terkait ganja sejak undang-
undang tersebut diubah minggu ini. 

Menanam ganja di rumah memerlukan 
pendaftaran dengan aplikasi telepon 
pintar pemerintah, PlookGanja atau 
"tanam ganja".

Namun pihak berwenang menghalangi 
penggunaan ganja untuk kesenangan 
sementara merokok di depan umum 
dapat menyebabkan penjara dan denda.

Pada Kamis, ganja dihapuskan dari 
daftar narkotika negara itu, 
memungkinkan orang menanam tanaman 
itu jika mereka mendaftar di aplikasi 
pemerintah.

Senyawa psikoaktif dalam ganja, 
tetrahydrocannabinol atau THC, dibatasi 
hingga 0,2 persen dalam ekstrak ganja 
dan produk yang dapat dijual di Thailand, 
termasuk minyak dan permen.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1
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Lantas seperti apa perjalanan hidup 
Omar Dhani? Berikut selengkapnya:
Omar Dhani lahir di Surakarta pada 23 
Januari 1924. Pada masa kecilnya, ia 
dibesarkan di keluarga ningrat 
terpelajar yang menjabat di birokrasi 
pemerintahan. Ia mengawali pendidikan 
di Hollandsch Inlandsche School (HIS) 
Klaten pada tahun 1937, lalu Meer 
Uitgebreid Lager Onderwids (MULO) 
Kristen Solo pada tahun 1940, dan 
kemudian Algemeene Middlebare 
School (AMS) Yogyakarta pada tahun 
1942.Pada tahun 1946, ia menjadi 
penyiar RRI Tawangmangu. Namun 
saat menjadi penyiar, ia dan teman-
teman lainnya tidak menerima gaji. Ia 
memperoleh nafkah dari berjualan obat 
secara door to door.Pada Bulan Juli 
1950, Angkatan Udara (AU) membuka 
pendaftaran bagi pemuda Indonesia 
untuk dididik menjadi penerbang. Omar 
Dhani yang saat itu berusia 26 tahun 
tak menyia-nyiakan kesempatan itu.
Ia pun masuk ke dalam 60 penerbang 
kadet AURI yang dikirim untuk belajar 

Marsekal TNI Omar Dhani merupakan 
Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang 
menjabat pada periode 1962-1965. 
Walaupun masa jabatannya hanya tiga 
tahun, pada masa kepemimpinannya 
AURI pernah memiliki armada terkuat 
di Asia Tenggara.Pengangkatan Omar 
Dhani sebagai Kepala Staf TNI 
Angkatan Udara merupakan pilihan 
sendiri dari Ir Soekarno yang saat itu 
menjabat sebagai presiden. Hingga 
saat ini, ia menjadi Kepala Staf TNI AU 
termuda yang pernah diangkat dalam 
sejarah. Saat pengangkatannya, ia 
baru berusia 38 tahun.Pada masanya, 
Angkatan Udara yang dipimpin oleh 
Omar Dhani sangat loyal kepada 
Presiden Soekarno. Mereka pun 
mendukung gerakan “Ganyang 
Malaysia” yang saat itu digembor-
gemborkan Soekarno. Hanya saja 
pihak Angkatan Darat yang saat itu 
dipimpin Soeharto tidak mendukung 
kebijakan itu dengan sepenuh hati.

di Academy of Aeronautics TAOLA, 
California, Amerika Serikat. Bulan 
November 1951, ia berhasil 
menyelesaikan pendidikan di sana. 
Sekembalinya ke Indonesia, ia dilantik 
sebagai Letnan Muda Udara I.
Ia pun ditunjuk sebagai co-pilot Dakota di 
Pangkalan Udara Cililitan. Selain itu ia 
juga ikut serta dalam penugasan operasi 
militer, seperti pada PRRI di Sumatra.
Karier Omar Dhani melesat cepat dalam 
waktu hanya 9,5 tahun. Belum genap 
berusia 38 tahun, ia diangkat sebagai 
Panglima Angkatan Udara menggantikan 
Soerjadi Soerjadarma pada 19 Januari 
1952.Karena loyalnya TNI AU terhadap 
Presiden Soekarno, pada 3 Mei 1964 
Omar Dhani membentuk dan memimpin 
Komandan Mandala Siaga (Kogala) 
untuk menghadapi Malaysia. Namun di 
saat yang bersamaan, ia terlibat friksi 
dengan Mayjen Soeharto. Soeharto 
berkata pada Soekarno kalau Omar 
Dhani tidak cocok jadi Panglima Kolaga.
Pada saat pecahnya peristiwa G30S PKI, 
Omar Dhani mengeluarkan pernyataan 
sikap yang salah satunya menyatakan 
bahwa ia sebagai pemimpin TNI AU 
mendukung gerakan itu demi 
menyelamatkan revolusi terhadap 
subversi CIA.Walaupun sebenarnya apa 
yang dianggap Omar Dhani tidak sesuai 
kenyataan sebenarnya, pernyataan ini 
dianggap kelompok Soeharto sebagai 
bukti keterlibatan Omar Dhani dalam 
mendukung G30S PKI. Selain itu tuduhan 
ini diperkuat dengan membiarkan 
Landasan Udara Halim Perdanakusumah 
yang berada di bawah wewenangnya 
dijadikan tempat latihan Pemuda Rakjat, 
gerakan onderbuow PKI. Sekembalinya 
dari tugas ke luar negeri, ia langsung 
ditetapkan selama tahanan rumah.
Pada 25 Desember 1966, ia diadili dan 
divonis hukuman mati. Pada tahun 1980 
hukumannya diubah menjadi seumur 
hidup. Setelah mendapat grasi, Omar 
Dhani bisa menghirup udara bebas pada 
15 Agustus 1995 setelah meringkuk di 
dalam penjara selama 29 tahun.

Kisah Omar Dhani Yang Dijatuhi Hukuman Mati

Presiden Jokowi merespons teriakan 
'lanjutkan' di acara perayaan HUT ke-50 
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 
(Hipmi).Jokowi mengingatkan agar hati-
hati di tahun politik karena bisa salah 
makna.
"Tadi banyak yang menyampaikan 
lanjutkan lanjutkan hati-hati ini tahun 
politik. Bapak ibu yang menyampaikan 
lanjutkan, lanjutkan saya yang didemo," 
ucap Jokowi .Jokowi lalu mengungkit 
kejadian Menteri Investasi Bahlil 
Lahadalia terkait isu jabatan 3 periode 
dan pemilu 2024 diundur. Dia 
mengungkapkan, setelah Bahlil 
menyuarakan itu Jokowi mendapatkan 
protes keras."Kan kejadiannya sudah 
terjadi sama menyampaikan mantan 
ketua HIPMI Pak menteri investasi 
karena alasan ini, ini, ini ini, lanjutkan. 
besoknya gak ada sehari saya didemo 
besar-besaran," kata Jokowi."Loh yang 
ngomong bukan saya, yang didemo 
saya, demo dong Pak Bahlil. Nanti ini 
sama kalau gak saya jawab nanti 
didemo ini. Bukan hipmi yang didemo, 
tapi saya. hati-hati ini tahun politik," 
sambungnya.Namun, Jokowi 
meluruskan yang dimaksud 'lanjutkan' 
oleh Hipmi ialah program pemerintah 
yang sudah ada. Kepala negara 
berharap, program pemerintah saat ini 
tetap berlanjut ketika RI berganti 
pemimpin di 2024 nanti.
"Saya nangkap yang dimaksud 
dilanjutkan itu adalah programnya. 
Pemimpinnya siapapun terserah tapi 
yang dilanjutkan adalah program-
programnya supaya ada kontinuitas 
supaya ada keberlanjutan jangan 
sampai pemimpin 1 sudah mengerjakan 
tidak dilanjutkan pemimpin berikutnya," 
ujar Jokowi.Sebelumnya, Ketua Umum  
Hipmi Mardani H Maming memuji 
Presiden Jokowi. Maming menilai 
bahwa Jokowi orang biasa yang ini bisa 
menjadi Presiden RI.Hal itu 
disampaikan Maming dalam acara HUT 
50 Tahun Himpunan Pengusaha Muda 
Indonesia yang dilihat dari YouTube 

Jokowi : Anda Yang Teriak, Saya Yang Didemo

Hipmi TV, Jumat (10/6). Acara itu dihadiri 
oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah 
menteri kabinet."Yang saya hormati, 
Presiden Republik Indonesia Ir Joko 
Widodo yang menjadi inspirasi kita, yang 
beliau bukan dari siapa-siapa, sekarang 
memimpin bangsa dan negara," kata 
Maming saat menyampaikan pidatonya, 
Jumat (10/6)."Ini dulu kita tidak pernah 
bermimpi dari orang biasa-biasa menjadi 
pemimpin. Karena beliaulah kita berani 
menjadi pemimpin bangsa ini," 
tambahnya.Maming mengatakan, Hipmi 
akan menjadi barometer pada tahun 2024. 
Dia yakin siapapun yang menjadi 
pemimpin di masa depan, tidak lepas dari 
kader-kader Hipmi."tapi kalau bisa, Pak 
Jokowi, jangan cepat-cepat meninggalkan 
kita," ujar Maming.Maming menyatakan 
bahaa Jokowi adalah keluarga Hipmi. Dia 
bilang, Hipmi siap mengikuti apapun 
petunjuk dari eks Wali Kota Solo itu."Saya 
harus memberi keyakinan kepada Bapak 
Presiden Ir Joko Widodo. Beliau adalah 
keluarga Hipmi, beliau adalah Presiden 
Hipmi yang pertama," ujar Maming diikuti 
teriakan lanjutkan."Apa pun kebijakan 
beliau di 2024, kita keluarga Hipmi siap 
mendukung dan mengikuti apa petunjuk 
beliau. Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan," 
ucap Maming.Sementara, Ketua Dewan 
Pembina BPP Himpunan Pengusaha 
Muda Indonesia (Hipmi) sekaligus Menteri 
Investasi mengajak peserta yang hadir di 
acara HUT Hipmi ke-50 berteriak yel-yel 
'lanjutkan'.Yel-yel 'lanjutkan' itu diserukan 
Bahlil di akhir pidatonya. Mulanya, Ia 
meneriakkan yel-yel 'pengusaha pejuang' 
yang diikuti oleh para peserta."Sebelum 
menutup, Saya ingin yel-yel Hipmi. Kalau 
saya bilang Pengusaha Pejuang, ikuti 
Pejuang Pengusaha. Pengusaha 
Pejuang!" teriak Bahlil."Pejuang 
pengusaha," timpal peserta."Setuju 
lanjutkan?" teriak Bahlil lagi."Lanjutkan," 
timpal para partisipan.Yel-yel 'lanjutkan' itu 
diulang oleh Bahlil sebanyak tiga kali. Para 
peserta pun mengulang yel-yel tersebut. 
"Untuk kebaikan rakyat, bangsa dan 
negara," tutup Bahlil.



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah Air

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

bersambung ke edisi Minggu depan

Internasional

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Charlie : 267 - 423 - 1718
Benny : 571 - 224 - 6332

pabrik di PA dan NJ

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 )

Lantas seperti apa perjalanan hidup 
Omar Dhani? Berikut selengkapnya:
Omar Dhani lahir di Surakarta pada 23 
Januari 1924. Pada masa kecilnya, ia 
dibesarkan di keluarga ningrat 
terpelajar yang menjabat di birokrasi 
pemerintahan. Ia mengawali pendidikan 
di Hollandsch Inlandsche School (HIS) 
Klaten pada tahun 1937, lalu Meer 
Uitgebreid Lager Onderwids (MULO) 
Kristen Solo pada tahun 1940, dan 
kemudian Algemeene Middlebare 
School (AMS) Yogyakarta pada tahun 
1942.Pada tahun 1946, ia menjadi 
penyiar RRI Tawangmangu. Namun 
saat menjadi penyiar, ia dan teman-
teman lainnya tidak menerima gaji. Ia 
memperoleh nafkah dari berjualan obat 
secara door to door.Pada Bulan Juli 
1950, Angkatan Udara (AU) membuka 
pendaftaran bagi pemuda Indonesia 
untuk dididik menjadi penerbang. Omar 
Dhani yang saat itu berusia 26 tahun 
tak menyia-nyiakan kesempatan itu.
Ia pun masuk ke dalam 60 penerbang 
kadet AURI yang dikirim untuk belajar 

Marsekal TNI Omar Dhani merupakan 
Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang 
menjabat pada periode 1962-1965. 
Walaupun masa jabatannya hanya tiga 
tahun, pada masa kepemimpinannya 
AURI pernah memiliki armada terkuat 
di Asia Tenggara.Pengangkatan Omar 
Dhani sebagai Kepala Staf TNI 
Angkatan Udara merupakan pilihan 
sendiri dari Ir Soekarno yang saat itu 
menjabat sebagai presiden. Hingga 
saat ini, ia menjadi Kepala Staf TNI AU 
termuda yang pernah diangkat dalam 
sejarah. Saat pengangkatannya, ia 
baru berusia 38 tahun.Pada masanya, 
Angkatan Udara yang dipimpin oleh 
Omar Dhani sangat loyal kepada 
Presiden Soekarno. Mereka pun 
mendukung gerakan “Ganyang 
Malaysia” yang saat itu digembor-
gemborkan Soekarno. Hanya saja 
pihak Angkatan Darat yang saat itu 
dipimpin Soeharto tidak mendukung 
kebijakan itu dengan sepenuh hati.

di Academy of Aeronautics TAOLA, 
California, Amerika Serikat. Bulan 
November 1951, ia berhasil 
menyelesaikan pendidikan di sana. 
Sekembalinya ke Indonesia, ia dilantik 
sebagai Letnan Muda Udara I.
Ia pun ditunjuk sebagai co-pilot Dakota di 
Pangkalan Udara Cililitan. Selain itu ia 
juga ikut serta dalam penugasan operasi 
militer, seperti pada PRRI di Sumatra.
Karier Omar Dhani melesat cepat dalam 
waktu hanya 9,5 tahun. Belum genap 
berusia 38 tahun, ia diangkat sebagai 
Panglima Angkatan Udara menggantikan 
Soerjadi Soerjadarma pada 19 Januari 
1952.Karena loyalnya TNI AU terhadap 
Presiden Soekarno, pada 3 Mei 1964 
Omar Dhani membentuk dan memimpin 
Komandan Mandala Siaga (Kogala) 
untuk menghadapi Malaysia. Namun di 
saat yang bersamaan, ia terlibat friksi 
dengan Mayjen Soeharto. Soeharto 
berkata pada Soekarno kalau Omar 
Dhani tidak cocok jadi Panglima Kolaga.
Pada saat pecahnya peristiwa G30S PKI, 
Omar Dhani mengeluarkan pernyataan 
sikap yang salah satunya menyatakan 
bahwa ia sebagai pemimpin TNI AU 
mendukung gerakan itu demi 
menyelamatkan revolusi terhadap 
subversi CIA.Walaupun sebenarnya apa 
yang dianggap Omar Dhani tidak sesuai 
kenyataan sebenarnya, pernyataan ini 
dianggap kelompok Soeharto sebagai 
bukti keterlibatan Omar Dhani dalam 
mendukung G30S PKI. Selain itu tuduhan 
ini diperkuat dengan membiarkan 
Landasan Udara Halim Perdanakusumah 
yang berada di bawah wewenangnya 
dijadikan tempat latihan Pemuda Rakjat, 
gerakan onderbuow PKI. Sekembalinya 
dari tugas ke luar negeri, ia langsung 
ditetapkan selama tahanan rumah.
Pada 25 Desember 1966, ia diadili dan 
divonis hukuman mati. Pada tahun 1980 
hukumannya diubah menjadi seumur 
hidup. Setelah mendapat grasi, Omar 
Dhani bisa menghirup udara bebas pada 
15 Agustus 1995 setelah meringkuk di 
dalam penjara selama 29 tahun.

Kisah Omar Dhani Yang Dijatuhi Hukuman Mati

Presiden Jokowi merespons teriakan 
'lanjutkan' di acara perayaan HUT ke-50 
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 
(Hipmi).Jokowi mengingatkan agar hati-
hati di tahun politik karena bisa salah 
makna.
"Tadi banyak yang menyampaikan 
lanjutkan lanjutkan hati-hati ini tahun 
politik. Bapak ibu yang menyampaikan 
lanjutkan, lanjutkan saya yang didemo," 
ucap Jokowi .Jokowi lalu mengungkit 
kejadian Menteri Investasi Bahlil 
Lahadalia terkait isu jabatan 3 periode 
dan pemilu 2024 diundur. Dia 
mengungkapkan, setelah Bahlil 
menyuarakan itu Jokowi mendapatkan 
protes keras."Kan kejadiannya sudah 
terjadi sama menyampaikan mantan 
ketua HIPMI Pak menteri investasi 
karena alasan ini, ini, ini ini, lanjutkan. 
besoknya gak ada sehari saya didemo 
besar-besaran," kata Jokowi."Loh yang 
ngomong bukan saya, yang didemo 
saya, demo dong Pak Bahlil. Nanti ini 
sama kalau gak saya jawab nanti 
didemo ini. Bukan hipmi yang didemo, 
tapi saya. hati-hati ini tahun politik," 
sambungnya.Namun, Jokowi 
meluruskan yang dimaksud 'lanjutkan' 
oleh Hipmi ialah program pemerintah 
yang sudah ada. Kepala negara 
berharap, program pemerintah saat ini 
tetap berlanjut ketika RI berganti 
pemimpin di 2024 nanti.
"Saya nangkap yang dimaksud 
dilanjutkan itu adalah programnya. 
Pemimpinnya siapapun terserah tapi 
yang dilanjutkan adalah program-
programnya supaya ada kontinuitas 
supaya ada keberlanjutan jangan 
sampai pemimpin 1 sudah mengerjakan 
tidak dilanjutkan pemimpin berikutnya," 
ujar Jokowi.Sebelumnya, Ketua Umum  
Hipmi Mardani H Maming memuji 
Presiden Jokowi. Maming menilai 
bahwa Jokowi orang biasa yang ini bisa 
menjadi Presiden RI.Hal itu 
disampaikan Maming dalam acara HUT 
50 Tahun Himpunan Pengusaha Muda 
Indonesia yang dilihat dari YouTube 

Jokowi : Anda Yang Teriak, Saya Yang Didemo

Hipmi TV, Jumat (10/6). Acara itu dihadiri 
oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah 
menteri kabinet."Yang saya hormati, 
Presiden Republik Indonesia Ir Joko 
Widodo yang menjadi inspirasi kita, yang 
beliau bukan dari siapa-siapa, sekarang 
memimpin bangsa dan negara," kata 
Maming saat menyampaikan pidatonya, 
Jumat (10/6)."Ini dulu kita tidak pernah 
bermimpi dari orang biasa-biasa menjadi 
pemimpin. Karena beliaulah kita berani 
menjadi pemimpin bangsa ini," 
tambahnya.Maming mengatakan, Hipmi 
akan menjadi barometer pada tahun 2024. 
Dia yakin siapapun yang menjadi 
pemimpin di masa depan, tidak lepas dari 
kader-kader Hipmi."tapi kalau bisa, Pak 
Jokowi, jangan cepat-cepat meninggalkan 
kita," ujar Maming.Maming menyatakan 
bahaa Jokowi adalah keluarga Hipmi. Dia 
bilang, Hipmi siap mengikuti apapun 
petunjuk dari eks Wali Kota Solo itu."Saya 
harus memberi keyakinan kepada Bapak 
Presiden Ir Joko Widodo. Beliau adalah 
keluarga Hipmi, beliau adalah Presiden 
Hipmi yang pertama," ujar Maming diikuti 
teriakan lanjutkan."Apa pun kebijakan 
beliau di 2024, kita keluarga Hipmi siap 
mendukung dan mengikuti apa petunjuk 
beliau. Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan," 
ucap Maming.Sementara, Ketua Dewan 
Pembina BPP Himpunan Pengusaha 
Muda Indonesia (Hipmi) sekaligus Menteri 
Investasi mengajak peserta yang hadir di 
acara HUT Hipmi ke-50 berteriak yel-yel 
'lanjutkan'.Yel-yel 'lanjutkan' itu diserukan 
Bahlil di akhir pidatonya. Mulanya, Ia 
meneriakkan yel-yel 'pengusaha pejuang' 
yang diikuti oleh para peserta."Sebelum 
menutup, Saya ingin yel-yel Hipmi. Kalau 
saya bilang Pengusaha Pejuang, ikuti 
Pejuang Pengusaha. Pengusaha 
Pejuang!" teriak Bahlil."Pejuang 
pengusaha," timpal peserta."Setuju 
lanjutkan?" teriak Bahlil lagi."Lanjutkan," 
timpal para partisipan.Yel-yel 'lanjutkan' itu 
diulang oleh Bahlil sebanyak tiga kali. Para 
peserta pun mengulang yel-yel tersebut. 
"Untuk kebaikan rakyat, bangsa dan 
negara," tutup Bahlil.
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Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

Claudia : 908 - 510 - 6840
Steven : 267 - 303 - 1094

Bukti Lurah Lebih Pintar Dari Gubernur Jakarta

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983
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Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123
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Berikut fakta sub-varian BA.4 dan 
BA.5 yang sudah terdeteksi di 
Indonesia, dirangkum dari berbagai 
sumber, Jumat(10/6/2022).
Terdeteksi pertama di Afrika Selatan

Melansir New York Times, Tetapi 
gelombang itu tidak sebesar gelombang 
sebelumnya di negara itu, dan kematian 
tidak meningkat tajam. Pada bulan April 
dan Mei, subvarian BA.4 dan BA.5 
memicu lonjakan kasus di Afrika 
Selatan, meskipun sudah ada 
kekebalan terhadap virus yang sudah 
ada sebelumnya. Tetapi gelombang itu 
tidak sebesar gelombang sebelumnya di 
negara itu, dan kematian tidak 
meningkat tajam.

Kedua subvarian mirip dengan Omicron 
BA.2. BA.4 dan BA.5 memiliki mutasi 
yang identik pada protein lonjakan — 
bagian dari virus yang menempel pada 

Mutasi protein lonjakan

BA.4 dan BA.5 pertama kali terdeteksi di 
Afrika Selatan masing-masing pada 
Januari dan Februari 2022, dan sejak itu 
menjadi varian dominan di sana. Afrika 
Selatan telah melihat peningkatan pesat 
dalam tes positif untuk COVID-19, dan 
pihak berwenang percaya bahwa BA.4 
dan BA.5 bertanggung jawab atas 
peningkatan ini.

Sub-varian Omicron terbaru mulai 
terdeteksi di Indonesia. Sub-varian ini 
dinamakan BA.4 dan BA.5. Subvarian 
ini kini telah menyebar ke beberapa 
negara termasuk Inggris Amerika 
Serikat, Singapura, dan kini Indonesia.
Sub-varian ini diyakini sangat efektif 
untuk menginfeksi ulang orang dengan 
infeksi sebelumnya dari BA.1 atau garis 
keturunan lainnya. Bahkan sejumlah 
kasus terjadi pada orang yang telah 
divaksinasi.
Munculnya sub-varian BA.4 dan BA.5 
menunjukkan bahwa COVID-19 belum 
hilang dari bumi. Di tengah kelonggaran 
protokol kesehatan, COVID-19 bisa 
sewaktu-waktu menyerang. Seperti apa 
sub-varian BA.4 dan BA.5? bagaimana 
penularan dan penyebarannya?

reseptor pada sel manusia — yang 
membedakannya dari BA.2.

Terdeteksi di banyak negara
Melansir Medical News Today, sejauh ini, 
BA.4 dan BA.5 telah diidentifikasi di 
beberapa negara selain Afrika Selatan. 
Menurut laporan dari Badan Keamanan 
Kesehatan Inggris (UKHSA), dengan data 
hingga 22 April, BA.4 hadir di Austria, 
Inggris, AS, Denmark, Belgia, Israel, 
Jerman, Italia, Kanada, Prancis, Belanda, 
Australia, Swiss, dan Botswana.

Penularan

Pada 12 Mei, Pusat Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Eropa (ECDC) 
mengklasifikasi ulang BA.4 dan BA.5 
sebagai varian yang menjadi perhatian . 
Ini mengikuti peningkatan tajam dalam 
kasus di Portugal, di mana Institut 
Kesehatan Nasional Portugis 
memperkirakan pada 8 Mei bahwa BA.5 
bertanggung jawab atas sekitar 37% dari 
semua kasus positif.

Pada tanggal yang sama, otoritas 
kesehatan telah mengidentifikasi BA.5 di 
Portugal, Jerman, Inggris, AS, Denmark, 
Prancis, Austria, Belgia, Hong Kong, 
Australia, Kanada, Israel, Norwegia, 
Pakistan, Spanyol, dan Swiss.

Melansir Channelnewsasia, enurut para 
ilmuwan Afrika Selatan, sub-varian BA.4 
dan BA.5 dapat menghindari antibodi dari 
infeksi sebelumnya tetapi jauh lebih sedikit 
mampu berkembang dalam darah orang 
yang divaksinasi COVID-19.
Afrika Selatan saat ini mengalami lonjakan 
kasus COVID-19 baru yang didorong oleh 
dua subvarian, dengan angka melonjak 
dari rata-rata 300 per hari pada awal April 
menjadi sekitar 8.000 per hari minggu ini.

Belum ada bukti peningkatan 
keparahan

Secara global, setidaknya 1.000 kasus 
BA.4 dan BA.5 telah dilaporkan di 
setidaknya 16 negara pada 11 Mei, 
menurut Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO). Tetapi pengetahuan tentang 
varian tetap terbatas, dengan WHO 
menambahkannya ke daftar untuk 
pemantauan awal bulan lalu. 

Fakta Omicron Varian BA.4 Dan BA.5
 Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan 
Hasto Kristiyanto mengungkap sejumlah 
kriteria calon presiden yang akan dipilih 
Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri untuk Pilpres 2024. 
Megawati melihat karakter hingga rekam 
jejak calon presiden atau calon wakil 
presiden tersebut.
"Ibu Mega di dalam tradisi beliau untuk 
calon pemimpin itu melihat rekam 
jejaknya, melihat karakternya, melihat 
daya juangnya," ujar Hasto di Sekolah 
Partai PDIP, Jalan Lenteng Agung, 
Jakarta Selatan, Jumat (10/6).

Hasto mengatakan, kader-kader PDIP 
sudah dipersiapkan untuk menjadi calon 
pemimpin masa depan melalui 
kaderisasi. Namun, ia tidak 
menyinggung siapa yang akan didorong 
PDIP di 2024.

Kriteria berikutnya, Megawati memilih 
calon pemimpin yang mau 
mendengarkan aspirasi rakyat. 
Megawati juga memohon petunjuk dari 
Tuhan dalam memilih capres dan 
cawapres.

"Tidak bermaksud menyombongkan diri, 

"Kemudian sebagai insan yang percaya 
pada Tuhan, tentu juga memohon 
petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa," 
kata Hasto.

"Dalam koridor strategis yang 
berkesinambungan sejak zaman bung 
Karno, bu Mega sampai sekarang dan ke 
depan itulah cara PDIP mempersiapkan 
pemimpin melalui proses kaderisasi," 
tegas Hasto.

“Jadi urusan Pilpres ini, ibu ketua umum 
mandatnya terbukti 2014 2019 lahirnya 
kepemimpinan pak Jokowi yang mampu 
membawa kemajuan Indonesia raya," ujar 
Hasto.Menurut Hasto, kepemimpinan 
Presiden Jokowi harus dilanjutkan. PDIP 
menyiapkan pemimpin yang 
berkesinambungan melalui proses 
kaderisasi.

Dia meminta kader PDIP untuk menunggu 
arahan Ketua Umum PDI Perjuangan 
Megawati Soekarnoputri terkait 
pencalonan presiden. Hasto 
mengingatkan, Megawati telah terbukti 
melahirkan Presiden Joko Widodo yang 
mampu memimpin dua periode. PDIP 
membawa Jokowi menang dua kali 
Pilpres pada Pemilu 2014 dan 2019.

dari jumlah kader-kader yang telah 
dipersiapkan melalui sekolah partai, 
banyak yang menjalankan amanat rakyat. 
Itulah yang dilakukan melalui kaderisasi 
ini. Ini adalah jawaban untuk 
menghasilkan pemimpin-pemimpin yang 
mumpuni," ujar Hasto.

Kriteria Capres 2024 Ala Megawati

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

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

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

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

Berikut fakta sub-varian BA.4 dan 
BA.5 yang sudah terdeteksi di 
Indonesia, dirangkum dari berbagai 
sumber, Jumat(10/6/2022).
Terdeteksi pertama di Afrika Selatan

Melansir New York Times, Tetapi 
gelombang itu tidak sebesar gelombang 
sebelumnya di negara itu, dan kematian 
tidak meningkat tajam. Pada bulan April 
dan Mei, subvarian BA.4 dan BA.5 
memicu lonjakan kasus di Afrika 
Selatan, meskipun sudah ada 
kekebalan terhadap virus yang sudah 
ada sebelumnya. Tetapi gelombang itu 
tidak sebesar gelombang sebelumnya di 
negara itu, dan kematian tidak 
meningkat tajam.

Kedua subvarian mirip dengan Omicron 
BA.2. BA.4 dan BA.5 memiliki mutasi 
yang identik pada protein lonjakan — 
bagian dari virus yang menempel pada 

Mutasi protein lonjakan

BA.4 dan BA.5 pertama kali terdeteksi di 
Afrika Selatan masing-masing pada 
Januari dan Februari 2022, dan sejak itu 
menjadi varian dominan di sana. Afrika 
Selatan telah melihat peningkatan pesat 
dalam tes positif untuk COVID-19, dan 
pihak berwenang percaya bahwa BA.4 
dan BA.5 bertanggung jawab atas 
peningkatan ini.

Sub-varian Omicron terbaru mulai 
terdeteksi di Indonesia. Sub-varian ini 
dinamakan BA.4 dan BA.5. Subvarian 
ini kini telah menyebar ke beberapa 
negara termasuk Inggris Amerika 
Serikat, Singapura, dan kini Indonesia.
Sub-varian ini diyakini sangat efektif 
untuk menginfeksi ulang orang dengan 
infeksi sebelumnya dari BA.1 atau garis 
keturunan lainnya. Bahkan sejumlah 
kasus terjadi pada orang yang telah 
divaksinasi.
Munculnya sub-varian BA.4 dan BA.5 
menunjukkan bahwa COVID-19 belum 
hilang dari bumi. Di tengah kelonggaran 
protokol kesehatan, COVID-19 bisa 
sewaktu-waktu menyerang. Seperti apa 
sub-varian BA.4 dan BA.5? bagaimana 
penularan dan penyebarannya?

reseptor pada sel manusia — yang 
membedakannya dari BA.2.

Terdeteksi di banyak negara
Melansir Medical News Today, sejauh ini, 
BA.4 dan BA.5 telah diidentifikasi di 
beberapa negara selain Afrika Selatan. 
Menurut laporan dari Badan Keamanan 
Kesehatan Inggris (UKHSA), dengan data 
hingga 22 April, BA.4 hadir di Austria, 
Inggris, AS, Denmark, Belgia, Israel, 
Jerman, Italia, Kanada, Prancis, Belanda, 
Australia, Swiss, dan Botswana.

Penularan

Pada 12 Mei, Pusat Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Eropa (ECDC) 
mengklasifikasi ulang BA.4 dan BA.5 
sebagai varian yang menjadi perhatian . 
Ini mengikuti peningkatan tajam dalam 
kasus di Portugal, di mana Institut 
Kesehatan Nasional Portugis 
memperkirakan pada 8 Mei bahwa BA.5 
bertanggung jawab atas sekitar 37% dari 
semua kasus positif.

Pada tanggal yang sama, otoritas 
kesehatan telah mengidentifikasi BA.5 di 
Portugal, Jerman, Inggris, AS, Denmark, 
Prancis, Austria, Belgia, Hong Kong, 
Australia, Kanada, Israel, Norwegia, 
Pakistan, Spanyol, dan Swiss.

Melansir Channelnewsasia, enurut para 
ilmuwan Afrika Selatan, sub-varian BA.4 
dan BA.5 dapat menghindari antibodi dari 
infeksi sebelumnya tetapi jauh lebih sedikit 
mampu berkembang dalam darah orang 
yang divaksinasi COVID-19.
Afrika Selatan saat ini mengalami lonjakan 
kasus COVID-19 baru yang didorong oleh 
dua subvarian, dengan angka melonjak 
dari rata-rata 300 per hari pada awal April 
menjadi sekitar 8.000 per hari minggu ini.

Belum ada bukti peningkatan 
keparahan

Secara global, setidaknya 1.000 kasus 
BA.4 dan BA.5 telah dilaporkan di 
setidaknya 16 negara pada 11 Mei, 
menurut Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO). Tetapi pengetahuan tentang 
varian tetap terbatas, dengan WHO 
menambahkannya ke daftar untuk 
pemantauan awal bulan lalu. 

Fakta Omicron Varian BA.4 Dan BA.5
 Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan 
Hasto Kristiyanto mengungkap sejumlah 
kriteria calon presiden yang akan dipilih 
Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri untuk Pilpres 2024. 
Megawati melihat karakter hingga rekam 
jejak calon presiden atau calon wakil 
presiden tersebut.
"Ibu Mega di dalam tradisi beliau untuk 
calon pemimpin itu melihat rekam 
jejaknya, melihat karakternya, melihat 
daya juangnya," ujar Hasto di Sekolah 
Partai PDIP, Jalan Lenteng Agung, 
Jakarta Selatan, Jumat (10/6).

Hasto mengatakan, kader-kader PDIP 
sudah dipersiapkan untuk menjadi calon 
pemimpin masa depan melalui 
kaderisasi. Namun, ia tidak 
menyinggung siapa yang akan didorong 
PDIP di 2024.

Kriteria berikutnya, Megawati memilih 
calon pemimpin yang mau 
mendengarkan aspirasi rakyat. 
Megawati juga memohon petunjuk dari 
Tuhan dalam memilih capres dan 
cawapres.

"Tidak bermaksud menyombongkan diri, 

"Kemudian sebagai insan yang percaya 
pada Tuhan, tentu juga memohon 
petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa," 
kata Hasto.

"Dalam koridor strategis yang 
berkesinambungan sejak zaman bung 
Karno, bu Mega sampai sekarang dan ke 
depan itulah cara PDIP mempersiapkan 
pemimpin melalui proses kaderisasi," 
tegas Hasto.

“Jadi urusan Pilpres ini, ibu ketua umum 
mandatnya terbukti 2014 2019 lahirnya 
kepemimpinan pak Jokowi yang mampu 
membawa kemajuan Indonesia raya," ujar 
Hasto.Menurut Hasto, kepemimpinan 
Presiden Jokowi harus dilanjutkan. PDIP 
menyiapkan pemimpin yang 
berkesinambungan melalui proses 
kaderisasi.

Dia meminta kader PDIP untuk menunggu 
arahan Ketua Umum PDI Perjuangan 
Megawati Soekarnoputri terkait 
pencalonan presiden. Hasto 
mengingatkan, Megawati telah terbukti 
melahirkan Presiden Joko Widodo yang 
mampu memimpin dua periode. PDIP 
membawa Jokowi menang dua kali 
Pilpres pada Pemilu 2014 dan 2019.

dari jumlah kader-kader yang telah 
dipersiapkan melalui sekolah partai, 
banyak yang menjalankan amanat rakyat. 
Itulah yang dilakukan melalui kaderisasi 
ini. Ini adalah jawaban untuk 
menghasilkan pemimpin-pemimpin yang 
mumpuni," ujar Hasto.

Kriteria Capres 2024 Ala Megawati

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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Terdeteksi di Singapura
Pada 15 Mei 2022, Singapura 
melaporkan tiga kasus komunitas 

Menurut Pusat Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Eropa (ECDC), 
saat ini tidak ada indikasi perubahan 
tingkat keparahan BA.4/BA.5 
dibandingkan dengan garis keturunan 
Omicron sebelumnya. Meski begitu, 
BA.4 dan BA.5 termasuk sebagai 
varian Omicron yang menjadi variant of 
concern atau varian perhatian.
The UK Health Security Agency 
(UKHSA) menerbitkan penilaian risiko 
dari dua subvarian yang 
membandingkannya dengan Omicron 
BA.2. Ini menunjukkan bahwa 
subvarian baru mungkin lebih baik 
dalam menghindari sistem kekebalan 
daripada BA.2, tetapi datanya tidak 
cukup untuk menarik kesimpulan yang 
pasti.

pertamanya dengan varian BA.4 dan 
BA.5. Kementerian Kesehatan Singapura 
mengatakan dua varian mengandung 
mutasi pada protein lonjakan yang 
tampaknya memberikan "sifat lolos 
kekebalan yang lebih besar dan 
transmisibilitas yang lebih tinggi" 
dibandingkan dengan varian BA.1 dan 
BA.2, yang menyebabkan lonjakan 
Omicron di negara itu awal tahun ini.

 Semua kasus ini dialami oleh laki-laki 
berisia 27, 34, 45, dan 57 tahun. 
Satu kasus merupakan warga negara 
Indonesia dan 3 lainnya merupakan 
WNA. 

Kemenkes melaporkan ada 4 kasus 
Omicron baru BA.4 dan BA.5. Kasus ini 
ditemukan di Bali dengan seluruhnya 
sudah divaksinasi lengkap.

Dari keempat kasus ini, satu orang 
bergejala ringan dan tiga tidak bergejala.

4 kasus ditemukan di Indonesia

Amerika Serikat (AS) kembali 
menghadapi penembakan massal yang 
sedang marak terjadi dalam beberapa 
bulan terakhir.Terbaru, seorang pria 
bersenjata dilaporkan melepaskan 
tembakan ke rekan kerjanya di sebuah 
pabrik manufaktur di Maryland utara 
pada Kamis (9/6).Tembakan itu 
menewaskan sedikitnya tiga orang dan 
melukai empat orang hingga kritis. 
Penyerang ditahan setelah baku 
tembak dengan polisi."Penyerang 
berusia 23 tahun itu terluka dalam baku 
tembak dengan seorang polisi Negara 
Bagian Maryland ketika mencoba 
melarikan diri dengan mobil," kata 
komando staf Washington County 
Sherrif, Douglas Mullendore dalam 
konferensi pers.Baik tersangka maupun 
polisi dilarikan ke rumah sakit setempat 
untuk mendapat perawatan luka 
tembak.Mullendore menolak untuk 
menjelaskan keadaan atau 
kemungkinan motif di balik serangan. 
Namun dia mengatakan, pria 
bersenjata itu dan semua korbannya 
adalah karyawan Columbia Machine di 
Smithsburg di Maryland utara dekat 

Penembakan di Maryland, 3 Tewas

Pembunuhan di Uvalde dan penembakan 
massal di sebuah toko kelontong di 
Buffalo, New York yang menewaskan 10 
orang, telah mendorong upaya baru di 
Kongres AS untuk memberlakukan 
undang-undang kontrol senjata di tingkat 
federal yang lebih ketat.

perbatasan Negara Bagian 
Pennsylvania.Dia mengatakan, 
penembak menggunakan pistol semi-
otomatis.Seorang juru bicara Columbia 
Machine melaporkan, perusahaan itu 
bekerja sama dengan pihak berwenang 
dalam penyelidikan penembakan. Meski 
demikian, jubir menolak berkomentar 
lebih lanjut.Menurut situs webnya, 
Columbia Machine merupakan 
perusahaan pemasok peralatan 
manufaktur beton kepada pelanggan di 
lebih dari 100 negara.Kantor FBI di 
Baltimore dan Biro Alkohol, Tembakau, 
Senjata Api, dan Bahan Peledak AS 
mengatakan mereka mengirim agen ke 
tempat kejadian.Sebelumnya pada akhir 
Mei lalu, seorang pria berusia 18 tahun 
melepaskan tembakan ke sebuah 
sekolah dasar di Uvalde, Texas, 
menewaskan 19 siswa dan dua guru.

Ratusan produk UMKM asal Solo 
dipamerkan dan dijual di Le BHV 
Marais, Paris Perancis pada 8 Juni-17 
Juli 2022. Lokasi pameran Java in Paris 
ini merupakan salah satu dari jaringan 
departemen store Gallery Lafayette.
Director of BHV MARAIS Home & Eataly 
Paris Marais Purchasing, Amandine de 
Souza mengatakan pameran tersebut 
menjadi kesempatan bagi warga Paris 
untuk mengenal Indonesia dari hasil 
produk yang dibuat para pelaku UMKM 
lokal.

"Kami ingin semakin banyak orang 
mengenal produk Indonesia salah 
satunya Batik buatan Solo melalui kerja 
sama dengan Pemerintah Kota 
Surakarta," kata dia.

Tak hanya itu, beragam foto keindahan 
alam Indonesia juga dipamerkan agar 
para pelanggan Le BHV lebih mengenal 
Indonesia.
"Ini kesempatan bagi warga Paris untuk 
mendapatkan pengalaman tentang 
Indonesia dari produk yang sifatnya 
otentik dan berunsur modern," kata 
Amandine di Paris, Perancis, Kamis 
(9/6).

Pihaknya juga telah berinvestasi kepada 
berbagai media baik secara fisik 
maupun secara digital untuk 
mengundang banyak orang datang. 
Sehingga akan lebih banyak orang yang 
mengenal dan menyukai produk-produk 
buatan UMKM Indonesia, seperti Batik 
Solo.

Tak hanya meningkatkan ekspor produk 
asal Indonesia, Amandine meyakini 

"Orang yang datang ke sini sangat 
beragam, dari yang muda sampai tua 
dan suka dengan konsep yang kita 
tawarkan," kata dia.

Amandine berharap dengan adanya 
pameran tersebut bisa meningkatkan 
nilai ekspor produk-produk UMKM 
Indonesia ke Paris. Apalagi para 
pelanggan Le BHV merupakan warga 
Paris dari berbagai usia dan latar 
belakang yang menyukai setiap konsep 
yang ditawarkan.

"Dengan dukungan ekosistem bisnis 
digital Shopee dalam mengakselerasi 
perkembangan UMKM, Java in Paris ini 
akan menjadi momentum bagi UMKM 
Indonesia untuk bangkit dan melihat 
peluang yang lebih besar," kata dia.

Dukung UMKM Lokal

"Paris adalah pusat dari karya-karya 
kreatif di dunia fashion kuliner kerajinan 
dan berbagai karya-karya kreatif dunia 
bersaing di sini," ujar Dubes Oemar 
dalam acara Paris in Java, Kamis 
(9/6/2022). 

Program ini merupakan hasil sinergi dan 
kolaborasi strategis antara pemerintah 
dan perusahaan swasta untuk 
menghadirkan akses pasar yang lebih 
luas bagi UMKM.

Direktur Eksekutif Shopee Indonesia, 
Handhika Jahja, menjelaskan komitmen 
melalui program ini Shopee ingin menjadi 
teman perjalanan UMKM Indonesia 
menuju pasar internasional.

"Ini adalah waktunya bagi UMKM untuk 
tidak hanya berjaya di Indonesia, tapi juga 
bisa eksis di kancah internasional,” kata 
Dhika.

Director & Country Head Sea Indonesia, 
Kiky Hapshary menjelaskan inisiatif 
program Java in Paris untuk mendukung 
UMKM lokal untuk bisa tembus ke pasar 
global.

Dalam sambutannya, Dubes Oemar 
menjelaskan kenapa Paris adalah lokasi 
ideal untuk menampilkan produk-produk 
lokal, sebab kota tersebut merupakan 
tempat bersaing produk-produk ternama 
internasional.

Melalui program ini diharapkan bisa 
memberikan dampak positif bagi 
perkembangan UMKM lokal agar lebih 
banyak UMKM yang bisa dikenal di pasar 
internasional.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka 
mengamini ucapan Dubes Oemar. Putra 
dari Presiden Jokowi itu juga menyorot 
bahwa pandemi COVID-19 sangat 

dengan adanya pameran ini bisa 
meningkatkan minat warga Perancis 
untuk berlibur ke Indonesia.

Gibran Bawa Produk UMKM Solo Pameran di Paris
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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

Terdeteksi di Singapura
Pada 15 Mei 2022, Singapura 
melaporkan tiga kasus komunitas 

Menurut Pusat Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Eropa (ECDC), 
saat ini tidak ada indikasi perubahan 
tingkat keparahan BA.4/BA.5 
dibandingkan dengan garis keturunan 
Omicron sebelumnya. Meski begitu, 
BA.4 dan BA.5 termasuk sebagai 
varian Omicron yang menjadi variant of 
concern atau varian perhatian.
The UK Health Security Agency 
(UKHSA) menerbitkan penilaian risiko 
dari dua subvarian yang 
membandingkannya dengan Omicron 
BA.2. Ini menunjukkan bahwa 
subvarian baru mungkin lebih baik 
dalam menghindari sistem kekebalan 
daripada BA.2, tetapi datanya tidak 
cukup untuk menarik kesimpulan yang 
pasti.

pertamanya dengan varian BA.4 dan 
BA.5. Kementerian Kesehatan Singapura 
mengatakan dua varian mengandung 
mutasi pada protein lonjakan yang 
tampaknya memberikan "sifat lolos 
kekebalan yang lebih besar dan 
transmisibilitas yang lebih tinggi" 
dibandingkan dengan varian BA.1 dan 
BA.2, yang menyebabkan lonjakan 
Omicron di negara itu awal tahun ini.

 Semua kasus ini dialami oleh laki-laki 
berisia 27, 34, 45, dan 57 tahun. 
Satu kasus merupakan warga negara 
Indonesia dan 3 lainnya merupakan 
WNA. 

Kemenkes melaporkan ada 4 kasus 
Omicron baru BA.4 dan BA.5. Kasus ini 
ditemukan di Bali dengan seluruhnya 
sudah divaksinasi lengkap.

Dari keempat kasus ini, satu orang 
bergejala ringan dan tiga tidak bergejala.

4 kasus ditemukan di Indonesia

Amerika Serikat (AS) kembali 
menghadapi penembakan massal yang 
sedang marak terjadi dalam beberapa 
bulan terakhir.Terbaru, seorang pria 
bersenjata dilaporkan melepaskan 
tembakan ke rekan kerjanya di sebuah 
pabrik manufaktur di Maryland utara 
pada Kamis (9/6).Tembakan itu 
menewaskan sedikitnya tiga orang dan 
melukai empat orang hingga kritis. 
Penyerang ditahan setelah baku 
tembak dengan polisi."Penyerang 
berusia 23 tahun itu terluka dalam baku 
tembak dengan seorang polisi Negara 
Bagian Maryland ketika mencoba 
melarikan diri dengan mobil," kata 
komando staf Washington County 
Sherrif, Douglas Mullendore dalam 
konferensi pers.Baik tersangka maupun 
polisi dilarikan ke rumah sakit setempat 
untuk mendapat perawatan luka 
tembak.Mullendore menolak untuk 
menjelaskan keadaan atau 
kemungkinan motif di balik serangan. 
Namun dia mengatakan, pria 
bersenjata itu dan semua korbannya 
adalah karyawan Columbia Machine di 
Smithsburg di Maryland utara dekat 

Penembakan di Maryland, 3 Tewas

Pembunuhan di Uvalde dan penembakan 
massal di sebuah toko kelontong di 
Buffalo, New York yang menewaskan 10 
orang, telah mendorong upaya baru di 
Kongres AS untuk memberlakukan 
undang-undang kontrol senjata di tingkat 
federal yang lebih ketat.

perbatasan Negara Bagian 
Pennsylvania.Dia mengatakan, 
penembak menggunakan pistol semi-
otomatis.Seorang juru bicara Columbia 
Machine melaporkan, perusahaan itu 
bekerja sama dengan pihak berwenang 
dalam penyelidikan penembakan. Meski 
demikian, jubir menolak berkomentar 
lebih lanjut.Menurut situs webnya, 
Columbia Machine merupakan 
perusahaan pemasok peralatan 
manufaktur beton kepada pelanggan di 
lebih dari 100 negara.Kantor FBI di 
Baltimore dan Biro Alkohol, Tembakau, 
Senjata Api, dan Bahan Peledak AS 
mengatakan mereka mengirim agen ke 
tempat kejadian.Sebelumnya pada akhir 
Mei lalu, seorang pria berusia 18 tahun 
melepaskan tembakan ke sebuah 
sekolah dasar di Uvalde, Texas, 
menewaskan 19 siswa dan dua guru.

Ratusan produk UMKM asal Solo 
dipamerkan dan dijual di Le BHV 
Marais, Paris Perancis pada 8 Juni-17 
Juli 2022. Lokasi pameran Java in Paris 
ini merupakan salah satu dari jaringan 
departemen store Gallery Lafayette.
Director of BHV MARAIS Home & Eataly 
Paris Marais Purchasing, Amandine de 
Souza mengatakan pameran tersebut 
menjadi kesempatan bagi warga Paris 
untuk mengenal Indonesia dari hasil 
produk yang dibuat para pelaku UMKM 
lokal.

"Kami ingin semakin banyak orang 
mengenal produk Indonesia salah 
satunya Batik buatan Solo melalui kerja 
sama dengan Pemerintah Kota 
Surakarta," kata dia.

Tak hanya itu, beragam foto keindahan 
alam Indonesia juga dipamerkan agar 
para pelanggan Le BHV lebih mengenal 
Indonesia.
"Ini kesempatan bagi warga Paris untuk 
mendapatkan pengalaman tentang 
Indonesia dari produk yang sifatnya 
otentik dan berunsur modern," kata 
Amandine di Paris, Perancis, Kamis 
(9/6).

Pihaknya juga telah berinvestasi kepada 
berbagai media baik secara fisik 
maupun secara digital untuk 
mengundang banyak orang datang. 
Sehingga akan lebih banyak orang yang 
mengenal dan menyukai produk-produk 
buatan UMKM Indonesia, seperti Batik 
Solo.

Tak hanya meningkatkan ekspor produk 
asal Indonesia, Amandine meyakini 

"Orang yang datang ke sini sangat 
beragam, dari yang muda sampai tua 
dan suka dengan konsep yang kita 
tawarkan," kata dia.

Amandine berharap dengan adanya 
pameran tersebut bisa meningkatkan 
nilai ekspor produk-produk UMKM 
Indonesia ke Paris. Apalagi para 
pelanggan Le BHV merupakan warga 
Paris dari berbagai usia dan latar 
belakang yang menyukai setiap konsep 
yang ditawarkan.

"Dengan dukungan ekosistem bisnis 
digital Shopee dalam mengakselerasi 
perkembangan UMKM, Java in Paris ini 
akan menjadi momentum bagi UMKM 
Indonesia untuk bangkit dan melihat 
peluang yang lebih besar," kata dia.

Dukung UMKM Lokal

"Paris adalah pusat dari karya-karya 
kreatif di dunia fashion kuliner kerajinan 
dan berbagai karya-karya kreatif dunia 
bersaing di sini," ujar Dubes Oemar 
dalam acara Paris in Java, Kamis 
(9/6/2022). 

Program ini merupakan hasil sinergi dan 
kolaborasi strategis antara pemerintah 
dan perusahaan swasta untuk 
menghadirkan akses pasar yang lebih 
luas bagi UMKM.

Direktur Eksekutif Shopee Indonesia, 
Handhika Jahja, menjelaskan komitmen 
melalui program ini Shopee ingin menjadi 
teman perjalanan UMKM Indonesia 
menuju pasar internasional.

"Ini adalah waktunya bagi UMKM untuk 
tidak hanya berjaya di Indonesia, tapi juga 
bisa eksis di kancah internasional,” kata 
Dhika.

Director & Country Head Sea Indonesia, 
Kiky Hapshary menjelaskan inisiatif 
program Java in Paris untuk mendukung 
UMKM lokal untuk bisa tembus ke pasar 
global.

Dalam sambutannya, Dubes Oemar 
menjelaskan kenapa Paris adalah lokasi 
ideal untuk menampilkan produk-produk 
lokal, sebab kota tersebut merupakan 
tempat bersaing produk-produk ternama 
internasional.

Melalui program ini diharapkan bisa 
memberikan dampak positif bagi 
perkembangan UMKM lokal agar lebih 
banyak UMKM yang bisa dikenal di pasar 
internasional.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka 
mengamini ucapan Dubes Oemar. Putra 
dari Presiden Jokowi itu juga menyorot 
bahwa pandemi COVID-19 sangat 

dengan adanya pameran ini bisa 
meningkatkan minat warga Perancis 
untuk berlibur ke Indonesia.

Gibran Bawa Produk UMKM Solo Pameran di Paris
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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)

"Saya berharap teman-teman UMKM 
yang sudah mendapatkan kesempatan 
untuk hadir pada acara hari ini dan 1 
bulan kedepan bisa lebih Meningkatkan 
lagi levelnya, menaikkelaskan 
produknya, memperbaiki packaging-
nya, dan ini momen yang sangat baik 
sekali lagi untuk menembus pasar 
dunia," ujar Gibran.
Mengenalkan Indonesia

Gibran yang juga pernah berkecimpung 
di dunia usaha berharap bisa banyak 
pelajaran yang bisa diambil dari produk-
produk Indonesia di Paris. Ia juga 
mengapresiasi acara Shopee ini karena 
memberikan kesempatan untuk 
memamerkan produk-produk dari Solo.

Amandine de Souza menekankan sisi 

"Ini kesempatan kita satu bulan penuh 
diberikan kesempatan untuk mendisplay 
produk terbaik dari Kota Solo dan 
sekitarnya. Ini adalah momen yang 
sangat baik sekali lagi untuk 
memperlihatkan keanekaragaman 
kebudayaan kita," ujar Gibran.

berdampak kepada usaha-usaha kecil 
dan menengah, sehingga acara Shopee 
diharapkan bisa mendongkrak daya 
saing para UMKM. 

Penyanyi Anggun C. Sasmi juga hadir 
untuk menyanyikan lagu tradisional dan 
lagu Mimpi.Performa Anggun ditonton 
warga Indonesia di Paris, serta warga 
lokal. Saat tampil di jalanan, Anggun hadir 
ditemani para artis yang juga membawa 
tarian khas Indonesia.  

otentik dan modern dari produk-produk 
yang bisa memberikan sudut pandang 
Indonesia. Produk-produk batik, kopi, 
coklat, dan teh Indonesia juga ia sorot. 
BHV juga berusaha menampilkan produk-
produk baru dan menarik bagi 
pelanggannya yang juga banyak 
merupakan anak-anak muda. Amandine 
pun berterima kasih kepada Wali Kota 
Gibran karena menjembatani BHV 
dengan para pengrajin dari Solo.
Sementara, Ye Gang berharap acara ini 
menjadi awal mula untuk 
mengembangkan UMKM Indonesia ke 
depannya. "Saya harus ini adalah 
langkah awal, saya harap ini adalah titik 
permulaan, dan saya harap ada lebih 
banyak perusahaan yang bergabung 
dengan kita, bersama-sama dengan 
pemerintah Indonesia, begitu juga 
dengan pemerintah-pemerintah daerah," 
jelasnya.

Sosoknya yang kerap mencuri 
perhatian itu kini telah memiliki tugas 
baru di Kepolisian Daerah Sumatera 
Selatan.Diketahui, Heri Gondrong atau 
Katim Hergon dulunya dikenal publik 
saat tergabung dalam tim Jatanras 
Polda Sumsel.Sosoknya terkenal 
sebagai anggota polisi yang banyak 
mengungkap kasus kriminalitas. Lain 
halnya dengan saat ini.Usai menjalani 
pendidikan perwira, Heri diketahui 
sudah tak lagi bergabung bersama tim 
Jatanras.Ditambah lagi, Heri sudah tak 
lagi mempunyai rambut gondrong yang 
dulu sempat jadi ciri khasnya. Bahkan 
diakuinya, tugasnya saat ini lebih 
santai."Enak sih, santai. 
Kekeluargaannya kuat, selain santai, 
tapi ya enggak santai juga. Setiap 
individu sudah tahu tugasnya masing-
masing. Tugas pokoknya. Yang bagian 
kawal ya kawal, bagian staf ya staf. 
Tetap melaksanakan tugas pokok 
sehari-hari, apel pagi," kata Heri 
Gondrong.
Tak Lagi Berkutat dengan Aksi 

Masih ingat dengan sosok anggota 
polisi bernama Heri Gondrong? Ia 
sempat ramai jadi sorotan karena 
penampilan uniknya. Polisi yang juga 
akrab disapa Katim Hergon ini dulunya 
kerap tampil dengan rambut panjang 
sebagai ciri khas.Kala itu Heri 
Gondrong dikenal sebagai anggota 
Polisi yang banyak mengungkap kasus 
kriminalitas bersama tim Jatanras Polda 
Sumsel.Kini ia 
sudah tampil 
beda dan 
telah 
menyelesaika
n pendidikan 
perwiranya. 
Bahkan ia 
telah resmi 
naik pangkat 
dari Aiptu Ajun 
(Inspektur 
Polisi Satu) 
menjadi Ipda (Inspektur Polisi Dua).

Kriminal
Usai menamatkan pendidikan, Heri 
diketahui bertugas di Direktorat Tahanan 
dan Barang Bukti Polda Sumsel. Anggota 
Dit Tahti Polda yang bertugas 
menyelenggarakan pengamanan, 
penjagaan dan pengawalan. Sekaligus 
perawatan tahanan hingga barang bukti 
beserta administrasi di lingkungan Polda 
Sumsel.

Pesan Tegas Ipda Heri Gondrong

"Jangan membuat terjadinya tindak 
pidana kejahatan. Kalau balik malam, 
hindari tempat-tempat sepi. Karena 
kejahatan bisa terjadi pada siapa saja. 
Terakhir, hindari keluarga dari bahaya 
narkoba. Jangan coba-coba. Bakal 
merusak itu," pungkasnya.

Ipda Heri kini menjabat 
sebagai Kepala Unit 1 
di Direktorat Tahanan 
dan Barang Bukti 
Polda Sumsel."Kalau 
DITTAHTI, sebagai 
kanit penjaga satu. 
Karena di sini ada tiga 
penjaga," imbuh 
Heri.Meski tugasnya 
kini berbanding 
dengan kegiatannya 
dulu saat masih di 

Jatanras, Heri mengaku tetap nyaman 
melakoninya. Dalam kesempatan itu, ia 
tak lupa memberikan pesan kepada 
masyarakat."Buat masyarakat, tetap 
berhati-hati. Yang pengendara motor, 
baik pengendara roda dua maupun 4, 
tetap hati-hati di jalan dan patuhi aturan 
lalu lintas," sambungnya.

Dulu Ipda Heri Gondrong memang 
terkenal sebagai penumpas kriminalitas, 
hingga ditakuti oleh para preman dan 
bandit di setiap aksinya.Heri Gondrong 
sendiri baru selesai menjalani pendidikan 
perwira pada November 2021 lalu. Ia 
bahkan bisa memperoleh peringkat 15 
dari 78 peserta.Sebabnya, pesan yang 
disampaikan oleh Heri pun tak jauh dari 
perihal keamanan dan tindak kriminalitas 
yang bisa mengancam warga.

Tugas Baru Ipda Heri Gondrong
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Text Roberto 267-809-6268
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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
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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
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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)

"Saya berharap teman-teman UMKM 
yang sudah mendapatkan kesempatan 
untuk hadir pada acara hari ini dan 1 
bulan kedepan bisa lebih Meningkatkan 
lagi levelnya, menaikkelaskan 
produknya, memperbaiki packaging-
nya, dan ini momen yang sangat baik 
sekali lagi untuk menembus pasar 
dunia," ujar Gibran.
Mengenalkan Indonesia

Gibran yang juga pernah berkecimpung 
di dunia usaha berharap bisa banyak 
pelajaran yang bisa diambil dari produk-
produk Indonesia di Paris. Ia juga 
mengapresiasi acara Shopee ini karena 
memberikan kesempatan untuk 
memamerkan produk-produk dari Solo.

Amandine de Souza menekankan sisi 

"Ini kesempatan kita satu bulan penuh 
diberikan kesempatan untuk mendisplay 
produk terbaik dari Kota Solo dan 
sekitarnya. Ini adalah momen yang 
sangat baik sekali lagi untuk 
memperlihatkan keanekaragaman 
kebudayaan kita," ujar Gibran.

berdampak kepada usaha-usaha kecil 
dan menengah, sehingga acara Shopee 
diharapkan bisa mendongkrak daya 
saing para UMKM. 

Penyanyi Anggun C. Sasmi juga hadir 
untuk menyanyikan lagu tradisional dan 
lagu Mimpi.Performa Anggun ditonton 
warga Indonesia di Paris, serta warga 
lokal. Saat tampil di jalanan, Anggun hadir 
ditemani para artis yang juga membawa 
tarian khas Indonesia.  

otentik dan modern dari produk-produk 
yang bisa memberikan sudut pandang 
Indonesia. Produk-produk batik, kopi, 
coklat, dan teh Indonesia juga ia sorot. 
BHV juga berusaha menampilkan produk-
produk baru dan menarik bagi 
pelanggannya yang juga banyak 
merupakan anak-anak muda. Amandine 
pun berterima kasih kepada Wali Kota 
Gibran karena menjembatani BHV 
dengan para pengrajin dari Solo.
Sementara, Ye Gang berharap acara ini 
menjadi awal mula untuk 
mengembangkan UMKM Indonesia ke 
depannya. "Saya harus ini adalah 
langkah awal, saya harap ini adalah titik 
permulaan, dan saya harap ada lebih 
banyak perusahaan yang bergabung 
dengan kita, bersama-sama dengan 
pemerintah Indonesia, begitu juga 
dengan pemerintah-pemerintah daerah," 
jelasnya.

Sosoknya yang kerap mencuri 
perhatian itu kini telah memiliki tugas 
baru di Kepolisian Daerah Sumatera 
Selatan.Diketahui, Heri Gondrong atau 
Katim Hergon dulunya dikenal publik 
saat tergabung dalam tim Jatanras 
Polda Sumsel.Sosoknya terkenal 
sebagai anggota polisi yang banyak 
mengungkap kasus kriminalitas. Lain 
halnya dengan saat ini.Usai menjalani 
pendidikan perwira, Heri diketahui 
sudah tak lagi bergabung bersama tim 
Jatanras.Ditambah lagi, Heri sudah tak 
lagi mempunyai rambut gondrong yang 
dulu sempat jadi ciri khasnya. Bahkan 
diakuinya, tugasnya saat ini lebih 
santai."Enak sih, santai. 
Kekeluargaannya kuat, selain santai, 
tapi ya enggak santai juga. Setiap 
individu sudah tahu tugasnya masing-
masing. Tugas pokoknya. Yang bagian 
kawal ya kawal, bagian staf ya staf. 
Tetap melaksanakan tugas pokok 
sehari-hari, apel pagi," kata Heri 
Gondrong.
Tak Lagi Berkutat dengan Aksi 

Masih ingat dengan sosok anggota 
polisi bernama Heri Gondrong? Ia 
sempat ramai jadi sorotan karena 
penampilan uniknya. Polisi yang juga 
akrab disapa Katim Hergon ini dulunya 
kerap tampil dengan rambut panjang 
sebagai ciri khas.Kala itu Heri 
Gondrong dikenal sebagai anggota 
Polisi yang banyak mengungkap kasus 
kriminalitas bersama tim Jatanras Polda 
Sumsel.Kini ia 
sudah tampil 
beda dan 
telah 
menyelesaika
n pendidikan 
perwiranya. 
Bahkan ia 
telah resmi 
naik pangkat 
dari Aiptu Ajun 
(Inspektur 
Polisi Satu) 
menjadi Ipda (Inspektur Polisi Dua).

Kriminal
Usai menamatkan pendidikan, Heri 
diketahui bertugas di Direktorat Tahanan 
dan Barang Bukti Polda Sumsel. Anggota 
Dit Tahti Polda yang bertugas 
menyelenggarakan pengamanan, 
penjagaan dan pengawalan. Sekaligus 
perawatan tahanan hingga barang bukti 
beserta administrasi di lingkungan Polda 
Sumsel.

Pesan Tegas Ipda Heri Gondrong

"Jangan membuat terjadinya tindak 
pidana kejahatan. Kalau balik malam, 
hindari tempat-tempat sepi. Karena 
kejahatan bisa terjadi pada siapa saja. 
Terakhir, hindari keluarga dari bahaya 
narkoba. Jangan coba-coba. Bakal 
merusak itu," pungkasnya.

Ipda Heri kini menjabat 
sebagai Kepala Unit 1 
di Direktorat Tahanan 
dan Barang Bukti 
Polda Sumsel."Kalau 
DITTAHTI, sebagai 
kanit penjaga satu. 
Karena di sini ada tiga 
penjaga," imbuh 
Heri.Meski tugasnya 
kini berbanding 
dengan kegiatannya 
dulu saat masih di 

Jatanras, Heri mengaku tetap nyaman 
melakoninya. Dalam kesempatan itu, ia 
tak lupa memberikan pesan kepada 
masyarakat."Buat masyarakat, tetap 
berhati-hati. Yang pengendara motor, 
baik pengendara roda dua maupun 4, 
tetap hati-hati di jalan dan patuhi aturan 
lalu lintas," sambungnya.

Dulu Ipda Heri Gondrong memang 
terkenal sebagai penumpas kriminalitas, 
hingga ditakuti oleh para preman dan 
bandit di setiap aksinya.Heri Gondrong 
sendiri baru selesai menjalani pendidikan 
perwira pada November 2021 lalu. Ia 
bahkan bisa memperoleh peringkat 15 
dari 78 peserta.Sebabnya, pesan yang 
disampaikan oleh Heri pun tak jauh dari 
perihal keamanan dan tindak kriminalitas 
yang bisa mengancam warga.

Tugas Baru Ipda Heri Gondrong
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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)

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

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

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

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)Disewakan 2 kamar baru renovasi

termasuk AC split.Dorrance Street.
Dekat jalur bis 79 & 37.
Hub Jillian : 215 - 459 - 1847

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

Email : bagusprinting88@gmail.com

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

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

"Jika ada yang berani memisahkan 
Taiwan dari China, tentara China pasti 
tidak akan ragu untuk memulai perang 
berapa pun biayanya," kata juru bicara 
Biro Informasi Kementerian Pertahanan 
Nasional Republik Rakyat China, Wu 
Qian, mengutip perkataan Wei selama 
pertemuannya dengan Austin, dilansir 
dari AFP.

Menteri Pertahanan China Wei Fenghe 
pada Jumat (10/6) mengatakan tak 
akan ragu untuk memulai perang jika 
Taiwan mendeklarasikan 
kemerdekaannya.Hal ini ia sampaikan 
dalam pertemuan perdananya dengan 
Menteri Pertahanan Amerika Serikat 
Lloyd Austin di sela-sela kehadiran 
mereka di konferensi bilateral Shangri-
La Dialogue yang dilangsungkan di 
Singapura.

Menurut pernyataan dari Kementerian 
Pertahanan China, Wei juga 
bersumpah bahwa Beijing akan 
menghancurkan hingga berkeping-
keping setiap plot 'kemerdekaan 
Taiwan' dan dengan tegas menjunjung 
tinggi penyatuan tanah air China.

Diberitakan AFP, Negeri Tirai Bambu kerap 
mengancam kedaulatan Taiwan selama 
bertahun-tahun. Hingga kini, Beijing 
memandang Taiwan sebagai bagian dari 
wilayahnya sendiri dan berjanji akan 
merebutnya dengan paksa, jika perlu.

Taiwan merupakan sebuah negara 
kepulauan yang telah memiliki 
pemerintahannya sendiri, namun tidak 
diakui oleh China. 

“Menggunakan Taiwan untuk menahan 
China tidak akan pernah berhasil," 
ujarnya.
Di sisi lain, menurut pihak Kementerian 
Pertahanan Amerika Serikat, selama 
pembicaraan di Shangri-La Dialogue 
berlangsung, Austin berbicara kepada Wei 
bahwa Beijing harus menahan diri dari 
tindakan destabilisasi lebih lanjut terhadap 
Taiwan.

Selain itu, pihak Kementerian Pertahanan 
China juga kembali dengan tegas 
menekankan bahwa Taiwan adalah bagian 
dari China. 

China Ancam Mulai Perang Pada Taiwan
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Taiwan dari China, tentara China pasti 
tidak akan ragu untuk memulai perang 
berapa pun biayanya," kata juru bicara 
Biro Informasi Kementerian Pertahanan 
Nasional Republik Rakyat China, Wu 
Qian, mengutip perkataan Wei selama 
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dari AFP.
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pada Jumat (10/6) mengatakan tak 
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China Ancam Mulai Perang Pada Taiwan


