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Shopee bekerja sama dengan 
Pemerintah Kota Surakarta, Kedutaan 
Besar Republik Indonesia di Paris, dan 
Le BHV Marais Paris, menghadirkan 
program Java in Paris. Lewat program 
ini ratusan jenis produk UKM yang 
terkurasi akan melantai di Le BHV 
Marais, salah satu department store 
terbesar di Prancis, bagian dari 
jaringan Galeries Lafayette. Setelah 
melewati proses kurasi tim di Paris, 
mulai 8 Juni hingga 17 Juli 2022, 
ratusan jenis produk ini akan 
dipamerkan dan dijual di Le BHV 
Marais. Program ini juga menjadi 
lanjutan dari kesuksesan pembukaan 

Kampus UMKM Shopee Ekspor Solo 
yang berhasil membawa lebih dari 10.000 
UMKM Solo bisa ekspor dalam waktu 1 
tahun. Program ini juga merupakan 
realisasi komitmen Pemerintah Kota 
Surakarta dalam mendukung UMKM Kota 
Solo naik kelas dan berdaya saing global 
melalui promosi di salah satu kota kiblat 
fesyen dunia. Duta Besar Republik 
Indonesia untuk Prancis Andorra, 
Monako, dan UNESCO, Mohamad 
Oemar mengatakan, program Java in 
Paris merupakan sinergi yang baik dari 
pemerintah pusat, daerah, dan juga 
swasta. Selain itu, dengan kurasi 

JAVA in PARIS

Buah Karya Anak Bangsa di Paris
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langsung yang dilakukan oleh tim dari 
Le BHV Marais, maka produk yang 
ditawarkan sudah memenuhi kriteria di 
pasar Paris. “Kolaborasi dengan toko, 
restoran, atau fashion designer 
ternama di Prancis adalah strategi 
KBRI Paris untuk bisa membawa 
produk-produk ekonomi kreatif 
Indonesia ke Prancis. Karena kurasi 
dilakukan langsung oleh pihak toko, 
restoran, dan fashion designer tersebut, 
sehingga sesuai dengan selera pasar di 
Prancis dan sesuai standar Uni Eropa," 
ujarnya saat Press Conference & 
Opening Ceremony Java in Paris, 
Kamis (9/6/2022). Wali Kota Solo 
Gibran Rakabuming membuka acara 
yang digelar di Jalan Rue de Rivoli 
tersebut dengan menampilkan 
sejumlah atraksi budaya. Tak 
ketinggalan, juga penyanyi Indonesia 
yang tinggal di Prancis, yaitu Anggun C 
Sasmi. Menurut Gibran, kesempatan ini 
menjadi momentum yang sangat baik 
bagi UMKM lokal untuk bisa pulih dan 
bahkan menembus pasar global. Selain 
itu, masuknya produk UMKM Solo 
dalam kurasi BHV Marais juga 
diharapkan akan memicu semangat 

UMKM di Indonesia untuk terus berkarya 
lebih baik lagi. Gibran juga mengatakan, 
event ini merupakan momentum yang 
sangat baik bagi UMKM dapat melompat 
lebih tinggi dan menembus pasar dunia. 
“Java in Paris menjadi sebuah 
pencapaian baru bagi UMKM lokal agar 
bisa dikenal dan diminati di pasar Eropa. 
Melalui produk-produk UMKM ini, kita 
juga bisa memperkenalkan cerita dan nilai 
budaya meskipun ini hanya bagian kecil 
dari budaya Indonesia yang begitu luar 
biasa," katanya. " Kami berterima kasih 
kepada KBRI Paris Prancis, BHV Marais, 
dan Shopee Indonesia atas sinergi dan 
dukungan yang luar biasa, karenanya kita 
bisa menyaksikan Buah Karya Bangsa di 
panggung dunia,” sambung Gibran. "Ini 
merupakan misi membawa UMKM Solo 
naik kelas, kolaborasi yang dijalankan 
antara @pemkot_solo, @shopee_id , dan 
KBRI Paris @indonesiainparis, Prancis, 
membuka peluang kerja sama 
internasional yang kian lebar. Kita 
menginginkan batik buatan Kota Solo 
yang berkualitas, juga memiliki nilai jual 
setara dengan merk-merk terkenal dunia,” 
tulis Gibran dalam unggahan di akun 
Instagram-nya, Jumat (10/6/2022). "Untuk 

itu, saya telah membangun diskusi 
dengan Secretaire General LVMH, Mr 
Marc Antoine Jamet, Sekjen perusahaan 
multinasional yang berfokus pada barang 
mewah (LV, Dior, Fendi, Bulgari), kami 
membahas potensi batik Indonesia 
khususnya batik Solo berkolaborasi 
dengan brand besar asal Paris," lanjut 
Gibran yang didampingi istrinya, Selvi 
Ananda, selama bertugas di Paris. Ia 
berharap pengenalan budaya Solo di 
pusat fesyen dunia itu bisa menarik 
perhatian luar negeri untuk mengunjungi 
Solo sebagai kota budaya yang indah 
dan bernilai sejarah. Director of BHV 
MARAIS Home & Eataly Paris Marais 
Purchasing, Amandine de Souza 
mengatakan, event ini akan membuat 
pelanggan Le BHV Marais bisa 
merasakan pengalaman langsung 
tentang produk Indonesia. “Indonesia 
memiliki budaya yang kaya, namun, 
masih sedikit masyarakat Perancis dan 
Eropa yang mengetahui hal ini. Oleh 
karena itu, kami bekerja sama dengan 
Shopee untuk mengurasi brand dan 
produk terbaik dari Indonesia agar bisa 
ditampilkan kepada para pengunjung di 
Paris. Kami ingin semakin banyak orang 
mengenal produk Indonesia salah 
satunya Batik buatan Solo melalui kerja 
sama dengan Pemerintah Kota 
Surakarta," ujar dia. Dirinya mengaku 
kagum dengan berbagai produk yang 
berhasil dikurasi seperti batik, kerajinan 
tangan, serta produk makanan seperti 
cokelat hingga minuman seperti teh dan 
kopi. Hal senada juga diamini Director & 
Country Head Sea Indonesia, Kiky 
Hapshary. Dia menjelaskan inisiatif 
program Java in Paris ini hadir untuk 
mendukung UMKM lokal. “Java in Paris 
merupakan hasil sinergi dan kolaborasi 
strategis antara pemerintah dan 
perusahaan swasta untuk bisa 
menghadirkan akses pasar yang lebih 
luas bagi UMKM. 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," ungkapnya. Kiky Hapshary 
berharap, program ini bisa menginspirasi 

lebih banyak UMKM lokal untuk 
tumbuh dan menjangkau dunia. Di sisi 
lain, Direktur Eksekutif Shopee 
Indonesia, Handhika Jahja, 
mengatakan insiatif program ini sejalan 
dengan komitmen perusahaanya yaitu 
#ShopeeAdaUntukUMKM. Dia 
menjelaskan, Java in Paris merupakan 
bagian dari aktualisasi pemberdayaan 
UMKM lokal yang terus bergerak maju 
dan kini dapat menjangkau pasar 
dunia. Hal ini pun terus didukung oleh 
Shopee melalui program seperti 
Kampus UMKM Shopee dan Kampus 
UMKM Shopee Ekspor yang telah 
hadir di 9 kota dan berhasil melatih 
puluhan ribu UMKM lokal dan 
membantu lebih dari 180.000 UMKM 
lokal dapat menjangkau pasar baru 
seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, 
bahkan Brasil dan Meksiko. “Shopee 
ingin menjadi kawan dalam setiap 
perjalanan UMKM Indonesia. 
Kelanjutan dari komitmen kami untuk 
UMKM adalah melalui program Java in 
Paris yang kami sinergikan dengan 
Pemerintah Kota Surakarta dan juga 
sekaligus menandai 1 tahun berdirinya 
Kampus UMKM Shopee Ekspor Solo. 
Kami berharap, dukungan melalui 
program ini bisa memberikan dampak 
positif bagi perkembangan UMKM 
lokal agar lebih banyak UMKM yang 
bisa dikenal di pasar internasional," 
kata Handhika. Seperti diketahui, 
dalam rangkaian program Java in 
Paris di Kota Paris, Prancis, Gibran 
juga sempat bertemu dengan 
Secretaire General LVMH sekaligus 
Direktur Louis Vuitton (LV) Marc 
Antoine Jamet. Pertemuan tersebut 
bertujuan untuk membicarakan potensi 
kolaborasi pengrajin lokal dengan 
rumah mode ternama di dunia. 
Sebagaimana diketahui, LVMH 
merupakan sebuah grup yang 
menaungi merek barang mewah asal 
Paris, mulai dari Louis Vuitton, Dior, 
Sephora, Tiffany & Co., Fendi, dan 
lainnya. Adapun pertemuan ini 
dilakukan Gibran yang tengah 
menghadiri pembukaan program 'Java 
in Paris'. Dalam kesempatan ini, 
Gibran juga menawarkan Marc untuk 
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dikirimi beberapa contoh batik yang 
bisa dipakainya ke beberapa acara 
berbeda. "Jika berkenan, saya juga 
akan kirimkan beberapa contoh bahan 
batik yang bisa Anda rasakan sendiri. 
Ada banyak jenis untuk siang hari, 
makan malam, pertemuan dan acara 
lain," ujar Gibran dalam keterangannya, 
Rabu (8/6/2022). Gibran berharap 
pertemuan ini bisa menjadi awal 
terbukanya kerja sama untuk 
memanfaatkan potensi batik di 
berbagai merek ternama dunia. 
Tawaran ini pun disambut oleh petinggi 
grup Louis Vuitton tersebut. Bahkan, 
Marc turut menyatakan kekagumannya 
pada proses pembuatan batik yang 
terbilang cukup rumit. "Batik 
merupakan produk Indonesia yang 
sangat luar biasa, sangat menarik. 
Batik menjadi jantung dari Indonesia. 
Saya kagum dengan proses 

pembuatannya hingga 10 langkah dalam 
satu hari untuk membuat sebuah 
pakaian," ungkap Marc. Ia juga 
menyampaikan kemungkinan kolaborasi 
antara batik Solo dengan brand yang 
dinaunginya, Louis Vuitton. "Kita harus 
bekerja sama kemudian akan kita teliti 
lebih lanjut dan mengatur beberapa 
pertemuan untuk kemungkinan kolaborasi 
di masa depan dengan brand kami," lanjut 
Marc. Dalam pertemuan ini, Gibran turut 
didampingi oleh Ketua TP-PKK Solo Selvi 
Ananda serta Dubes RI untuk Prancis, 
Andorra, Monako, dan UNESCO 
Mohamad Oemar. Sebelumnya, warisan 
budaya Indonesia juga telah 
berkolaborasi dengan brand fesyen 
ternama dunia pada tahun 2020 lalu. Kain 
tenun Endek Bali karya Achmad Nur 
Hasim berkolaborasi dengan Dior untuk 
koleksi Summer/Spring 2021. Dior secara 
resmi mengontrak Kain tenun Endek Bali, 

sebagai warisan budaya fashion dunia. 
Melihat kesuksesan kain tenun Endek 
Bali yang berkolaborasi dengan merek 
fesyen dunia, maka bukan tidak 
mungkin batik yang sudah diakui oleh 
UNESCO sebagai warisan budaya pun 
mendapatkan kesempatan yang sama. 
Apalagi, industri batik merupakan salah 
satu lini yang berkontribusi besar 
terhadap perekonomian nasional. 
Berdasarkan data Kementerian 
Perindustrian, industri batik yang 
didominasi oleh UMKM mampu 
menyerap 200 ribu tenaga kerja dari 47 
ribu unit usaha di seluruh Indonesia. 
Bahkan, capaian ekspor dari industri 
batik nasional pada tahun 2020 
mencapai angka US$ 532,7 juta. Merek 
batik Danar Hadi dan Shiroshima yang 
memperkenalkan warisan budaya batik 
Indonesia adaptasi fesyen modern, serta 
Janédan dengan model tas kekinian 
yang mengangkat nilai ramah 
lingkungan merupakan tiga dari puluhan 
UMKM lokal yang lolos kurasi. Di balik 
kesuksesan mereka, ada banyak kisah 
inspiratif yang dapat menjadi inspirasi 
untuk mendorong UMKM lokal lain 
menembus pasar dunia. Bagi pecinta 
batik atau yang pernah berkunjung ke 
Solo, Jawa Tengah, tentu tak asing 
dengan brand batik Danar Hadi. 
Berbagai produk seperti pakaian batik 
atasan pria dan wanita, kain batik tulis 
dan cap, serta aksesori lainnya kini 
dapat dilihat dan dibeli warga Kota 
Paris. "Kami sangat bangga karena 
brand lokal bisa mendapat kesempatan 
untuk dikenalkan di Paris. Ini juga 
merupakan visi dan misi dari pendiri 
kami, bahwa batik tidak hanya dikenal 
secara lokal, tapi juga internasional," 
ungkap Diana Kusuma Dewati Santosa, 
Putri Kedua Pendiri Danar Hadi, yang 
kini juga mengelola Danar Hadi, dalam 
keterangan tertulis yang diterima 
Liputan6.com. Sebagai salah satu 
pengelola bisnis legendaris, Diana 
mengaku, hadirnya kesempatan untuk 
UMKM mempromosikan produk lokal ke 
mancanegara telah berdampak positif. 
Tidak hanya bagi Danar Hadi, tapi juga 
ekosistem bisnis batik di Indonesia 
secara lebih luas. Sementara itu, pemilik 

Shiroshima, Dian Nutri Justisia 
Shirokadt, mengatakan hadirnya 
Shiroshima di ajang bergengsi ini 
merupakan suatu kebanggaan 
tersendiri bagi Dian. Hal ini merupakan 
mimpi Dian untuk berkontribusi 
memperkenalkan batik asal Kulon 
Progo ke mancanegara. "Sebelumnya 
saya enggak percaya diri untuk ke 
Eropa karena takut produk saya tidak 
cocok. Tapi dengan masuk ke Paris, 
(itu) membuka mata saya jika produk 
UMKM Indonesia juga memiliki potensi 
besar di luar negeri," tuturnya. 
Shiroshima melibatkan sejumlah warga 
lokal asal Lendah, Kulon Progo untuk 
membatik. Dian mengatakan, lini 
modenya telah memberdayakan 23 
pembatik, yang terdiri dari 10 pria 
perajin batik cap dan 13 perempuan 
perajin batik tulis dalam produksi 
produk mereka. Sedangkan pemilik 
Janédan, Gabriel Adi Nugroho, 
menyoroti proses produksi tradisional 
yang lebih ramah lingkungan. Ini juga 
mencakup proses penyamakan dan 
pewarnaan alami pada kulit yang 
menghindari menggunakan bahan 
kimia dalam produksi produk pihaknya. 
"Kami melakukan proses upcycling 
untuk menghasilkan material tas kami. 
Kulit yang dipakai merupakan hasil 
limbah industri daging yang kami daur 
ulang, kemudian masuk ke proses 
penyamakan sehingga terjadi sirkulasi 
ekonomi di rantai produksinya. Selain 
itu, pewarnaan materi kulit ini juga 
menggunakan beberapa jenis kayu 
seperti tegeran dan mahoni dan bukan 
pewarna kimiawi agar ramah 
lingkungan,” jelasnya. Kiprah Indonesia 
di Java In Paris ini juga diunggah akun 
Instagram @shopeepilihlokal. Bahkan 
sebelum ajang tersebut berlangsung, 
Shopee lebih dulu mengadakan talk 
show pada 6 Juni 2022 bertema "Buah 
Karya Bangsa di Paris." Acara tersebut 
juga menampilkan penyanyi senior 
Indonesia yang kini tinggal di Prancis, 
Anggun C Sasmi. Ia kembali membuat 
masyarakat Indonesia terpukau. Bukan 
hanya bernyanyi, ia juga nyinden di 
tengah-tengah Kota Paris. Wanita 
kelahiran Jakarta ini tampil memesona 
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dikirimi beberapa contoh batik yang 
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pembuatannya hingga 10 langkah dalam 
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menggunakan beberapa jenis kayu 
seperti tegeran dan mahoni dan bukan 
pewarna kimiawi agar ramah 
lingkungan,” jelasnya. Kiprah Indonesia 
di Java In Paris ini juga diunggah akun 
Instagram @shopeepilihlokal. Bahkan 
sebelum ajang tersebut berlangsung, 
Shopee lebih dulu mengadakan talk 
show pada 6 Juni 2022 bertema "Buah 
Karya Bangsa di Paris." Acara tersebut 
juga menampilkan penyanyi senior 
Indonesia yang kini tinggal di Prancis, 
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dalam balutan kebaya. Melalui 
unggahan di Instagram miliknya, 
Anggun mengungkap betapa 
senangnya dia bisa memperkenalkan 
kebudayaan Indonesia di Perancis, 
terlebih karena itu ia lakukan sekaligus 
untuk mempromosikan UMKM 
Indonesia. "@anggun_cipta untuk 
pembukaan ekshibisi komersial 
"Indonesia: from Java to Bali" di BHV 
Marais @indonesiainparis x 
@le_bhv_marais," tulis fotografer Josh 
yang bekerja sama dengannya. 
Unggahannya itu mendapat banyak 
komentar dari warganet Indonesia. 
Tidak sedikit yang memuji penampilan 
Anggun. Pada penampilan tersebut, 
Anggun mengenakan dress krem yang 
dipadukan dengan hiasan berwarna 
oranye. Tak kalah menarik, ia memakai 
outer bermotif batik untuk penampilan 
terakhir. Selain itu, Anggun melengkapi 
penampilannya dengan selendang 
berwarna senada. Selendang tersebut 
ia sampirkan di bagian pinggang ke 
bawah yang memudahkannya untuk 
menari sambil menyanyi. Menariknya 
lagi, Anggun tampil nyinden dengan 
diiringi 28 penari asli Solo yang 
diboyong ke Paris secara khusus. Para 
penarinya pun mengenakan pakaian 

Acara ini menjadi acara pengenalan 
kebudayaan Indonesia pertama di Paris 
setelah 133 tahun. Mengomentari 
kegiatan “Java in Paris” yang terbilang 
sukses digelar di jalanan kota Paris, yang 
kabarnya berlangsung sekitar 45 menit 
itu, membuat seorang Addie MS ikut 
berbagi kegembiraan. Ya, lewat akun 
Facebook “Addie MS”, saya membaca 
apresiasi luar biasa yang diberikan oleh 
musisi hebat Indonesia itu terkait 
kegiatan yang belum lama ini digelar. 

khas untuk tarian dari Solo. Ketika 
melantunkan dua lagu hitsnya yang 
berjudul Mimpi dan Sahara, Anggun 
diiringi irama gamelan. 

Lewat unggahan status Mas Addie MS itu 
pula saya mendapat informasi bahwa 
sekitar 133 tahun silam pernah digelar 
acara “1889 Paris Exposition 
Universelle”, yang menampilkan 
indahnya suara gamelan Jawa yang 
sampai membuat komponis Perancis, 
Claude Debussy, terpesona sekaligus 
terinspirasi untuk berkarya lebih lanjut. 
Semoga saja dengan adanya acara Java 
In Paris ini semakin banyak produk dalam 
negeri Indonesia yang bisa bekerja sama 
dengan grup fashion dunia agar bisa 
membawa Indonesia makin populer di 
mancanegara.

Pertemuan petinggi partai politik sudah 
mulai meramaikan panggung politik jelang 
Pemilu 2024. Misalnya, adanya 
kesepakatan membentuk poros politik 
bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) 
yang diprakarsai oleh Ketua Umum Partai 
Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum 
PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum 
PPP Suharso Monoarfa.Kendati begitu, 
KIB belum memutuskan tokoh yang akan 
diusung menjadi capres di Pilpres 
2024.Walau memang, nama-nama yang 
diperkirakan akan maju sebagai calon 
presiden sudah mulai terdengar. Salah 
satunya nama Airlangga Hartarto 
berdasarkan keputusan Musyawarah 
Nasional (Munas) 2019.Berdasarkan hasil 
sejumlah survei elektabilitas Airlangga 
belum masuk tiga besar capres yang 
diperhitungkan. Ketua DPP Partai Golkar 
Ace Hasan Syadzily mengaku tak ambil 
pusing mengenai hasil sejumlah survei 
tersebut.Menurut dia, nama-nama populer 
yang memiliki elektabilitas tinggi bukan 
jaminan dapat maju sebagai capres dalam 
pesta demokrasi lima tahunan itu."Pada 
akhirnya, calon-calon populer kalau 
mereka tidak dicalonkan oleh partai politik 
sebagaimana ketentuan konstitusi, 
mereka tidak bisa untuk mencalonkan diri 
menjadi presiden," kata Ace.Ace 
menjelaskan, saat ini pihaknya masih 
memiliki waktu beberapa bulan untuk 
terus menaikan elektabilitas dan 
bersosialisasi kepada masyarakat. Selain 
itu Ace memastikan agar KIB tetap 
bersatu hingga dapat menentukan nama 
capres yang akan diusung.Sebab KIB 
mengibaratkan pembahasan capres 
layaknya kesimpulan dari sebuah buku. 
Ace menyebut untuk awalan KIB akan 
dilakukan pendahuluan atau pembahasan 
mengenai kerangka kerja strategi 
pemenangan, visi-misi, hingga berbagai 
isu-isu nasional.“Saya kira kita di dalam 
membangun koalisi ini enggak bisa 
dilakukan dalam konteks tergesa-gesa 
tidak bisa kita membangun koalisi ini 
karena keterpaksaan banyak dari 
pengalaman Pilpres pasca reformasi 
sebagian besar koalisi itu di ujung ujung 

menjelang pendaftaran baru dibentuk 
koalisi. Kami ingin menghindari itu," 
jelas Ace.Sementara itu, Lembaga 
Poltracking Indonesia merilis survei 
terkait elektabilitas calon presiden 
(capres) 2024. Hasilnya, Ganjar 
Pranowo unggulPrabowo Subianto dan  
Anies Baswedan.Direktur Eksekutif 
Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR 
menyampaikan, hasil survei 
lembaganya terkait elektabilitas Capres 
2024 terbilang konsisten dengan yang 
lainnya, yakni Ganjar Pranowo selalu 
teratas.Hanta merinci, dalam simulasi 
elektabilitas 18 nama Capres 2024, 
Ganjar Pranowo memperoleh angka 
24,8 persen; Prabowo Subianto 21,2 
persen; Anies Baswedan 15,5 persen. 
Kemudian disusul figur dengan 
persentase di bawah lima persen yakni 
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 2,6 
persen; Ridwan Kamil 2,5 persen; 
Sandiaga Uno 1,8 persen; Erick Thohir 
1,6 persen; dan seterusnya."Dalam 
simulasi 15 nama Capres 2024, Ganjar 
Pranowo  25,5 persen, diikuti Prabowo 
Subianto 21,2 persen dan Anies 
Baswedan 16,1 persen," jelas 
dia.Kemudian, dalam simulasi 
elektabilitas 10 nama Capres 2024, 
Ganjar Pranowo memperoleh angka 
26,9 persen; Prabowo Subianto 22,5 
persen; Anies Baswedan 16,8 persen. 
Sementara dalam simulasi tiga nama, 
tetap angka elektabilitas Ganjar 
Pranowo yang tertinggi."Jadi 
kesimpulan sementara Capres 
berpotensi kita baru tiga nama ini, 
Ganjar Pranowo 30,6 persen; Prabowo 
Subianto 26,8 persen; Anies Baswedan 
19,8 persen; memilih menjawab tidak 
mau jawab 8,5 persen; tidak tahu 14,3 
persen," kata Hanta.Poltracking 
Indonesia menggunakan metode 
sampel multistage random sampling 
dengan metode wawancara langsung 
tatap muka pada 16 Mei sampai dengan 
22 Mei 2022. Adapun jumlah sampel 
1220 responden dengan margin of error 
kurang lebih 2,9 persen dan tingkat 
kepercayaan 95 persen.

Popularitas Bukan Jaminan Maju Pilpres
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dalam balutan kebaya. Melalui 
unggahan di Instagram miliknya, 
Anggun mengungkap betapa 
senangnya dia bisa memperkenalkan 
kebudayaan Indonesia di Perancis, 
terlebih karena itu ia lakukan sekaligus 
untuk mempromosikan UMKM 
Indonesia. "@anggun_cipta untuk 
pembukaan ekshibisi komersial 
"Indonesia: from Java to Bali" di BHV 
Marais @indonesiainparis x 
@le_bhv_marais," tulis fotografer Josh 
yang bekerja sama dengannya. 
Unggahannya itu mendapat banyak 
komentar dari warganet Indonesia. 
Tidak sedikit yang memuji penampilan 
Anggun. Pada penampilan tersebut, 
Anggun mengenakan dress krem yang 
dipadukan dengan hiasan berwarna 
oranye. Tak kalah menarik, ia memakai 
outer bermotif batik untuk penampilan 
terakhir. Selain itu, Anggun melengkapi 
penampilannya dengan selendang 
berwarna senada. Selendang tersebut 
ia sampirkan di bagian pinggang ke 
bawah yang memudahkannya untuk 
menari sambil menyanyi. Menariknya 
lagi, Anggun tampil nyinden dengan 
diiringi 28 penari asli Solo yang 
diboyong ke Paris secara khusus. Para 
penarinya pun mengenakan pakaian 

Acara ini menjadi acara pengenalan 
kebudayaan Indonesia pertama di Paris 
setelah 133 tahun. Mengomentari 
kegiatan “Java in Paris” yang terbilang 
sukses digelar di jalanan kota Paris, yang 
kabarnya berlangsung sekitar 45 menit 
itu, membuat seorang Addie MS ikut 
berbagi kegembiraan. Ya, lewat akun 
Facebook “Addie MS”, saya membaca 
apresiasi luar biasa yang diberikan oleh 
musisi hebat Indonesia itu terkait 
kegiatan yang belum lama ini digelar. 

khas untuk tarian dari Solo. Ketika 
melantunkan dua lagu hitsnya yang 
berjudul Mimpi dan Sahara, Anggun 
diiringi irama gamelan. 

Lewat unggahan status Mas Addie MS itu 
pula saya mendapat informasi bahwa 
sekitar 133 tahun silam pernah digelar 
acara “1889 Paris Exposition 
Universelle”, yang menampilkan 
indahnya suara gamelan Jawa yang 
sampai membuat komponis Perancis, 
Claude Debussy, terpesona sekaligus 
terinspirasi untuk berkarya lebih lanjut. 
Semoga saja dengan adanya acara Java 
In Paris ini semakin banyak produk dalam 
negeri Indonesia yang bisa bekerja sama 
dengan grup fashion dunia agar bisa 
membawa Indonesia makin populer di 
mancanegara.

Pertemuan petinggi partai politik sudah 
mulai meramaikan panggung politik jelang 
Pemilu 2024. Misalnya, adanya 
kesepakatan membentuk poros politik 
bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) 
yang diprakarsai oleh Ketua Umum Partai 
Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum 
PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum 
PPP Suharso Monoarfa.Kendati begitu, 
KIB belum memutuskan tokoh yang akan 
diusung menjadi capres di Pilpres 
2024.Walau memang, nama-nama yang 
diperkirakan akan maju sebagai calon 
presiden sudah mulai terdengar. Salah 
satunya nama Airlangga Hartarto 
berdasarkan keputusan Musyawarah 
Nasional (Munas) 2019.Berdasarkan hasil 
sejumlah survei elektabilitas Airlangga 
belum masuk tiga besar capres yang 
diperhitungkan. Ketua DPP Partai Golkar 
Ace Hasan Syadzily mengaku tak ambil 
pusing mengenai hasil sejumlah survei 
tersebut.Menurut dia, nama-nama populer 
yang memiliki elektabilitas tinggi bukan 
jaminan dapat maju sebagai capres dalam 
pesta demokrasi lima tahunan itu."Pada 
akhirnya, calon-calon populer kalau 
mereka tidak dicalonkan oleh partai politik 
sebagaimana ketentuan konstitusi, 
mereka tidak bisa untuk mencalonkan diri 
menjadi presiden," kata Ace.Ace 
menjelaskan, saat ini pihaknya masih 
memiliki waktu beberapa bulan untuk 
terus menaikan elektabilitas dan 
bersosialisasi kepada masyarakat. Selain 
itu Ace memastikan agar KIB tetap 
bersatu hingga dapat menentukan nama 
capres yang akan diusung.Sebab KIB 
mengibaratkan pembahasan capres 
layaknya kesimpulan dari sebuah buku. 
Ace menyebut untuk awalan KIB akan 
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(capres) 2024. Hasilnya, Ganjar 
Pranowo unggulPrabowo Subianto dan  
Anies Baswedan.Direktur Eksekutif 
Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR 
menyampaikan, hasil survei 
lembaganya terkait elektabilitas Capres 
2024 terbilang konsisten dengan yang 
lainnya, yakni Ganjar Pranowo selalu 
teratas.Hanta merinci, dalam simulasi 
elektabilitas 18 nama Capres 2024, 
Ganjar Pranowo memperoleh angka 
24,8 persen; Prabowo Subianto 21,2 
persen; Anies Baswedan 15,5 persen. 
Kemudian disusul figur dengan 
persentase di bawah lima persen yakni 
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 2,6 
persen; Ridwan Kamil 2,5 persen; 
Sandiaga Uno 1,8 persen; Erick Thohir 
1,6 persen; dan seterusnya."Dalam 
simulasi 15 nama Capres 2024, Ganjar 
Pranowo  25,5 persen, diikuti Prabowo 
Subianto 21,2 persen dan Anies 
Baswedan 16,1 persen," jelas 
dia.Kemudian, dalam simulasi 
elektabilitas 10 nama Capres 2024, 
Ganjar Pranowo memperoleh angka 
26,9 persen; Prabowo Subianto 22,5 
persen; Anies Baswedan 16,8 persen. 
Sementara dalam simulasi tiga nama, 
tetap angka elektabilitas Ganjar 
Pranowo yang tertinggi."Jadi 
kesimpulan sementara Capres 
berpotensi kita baru tiga nama ini, 
Ganjar Pranowo 30,6 persen; Prabowo 
Subianto 26,8 persen; Anies Baswedan 
19,8 persen; memilih menjawab tidak 
mau jawab 8,5 persen; tidak tahu 14,3 
persen," kata Hanta.Poltracking 
Indonesia menggunakan metode 
sampel multistage random sampling 
dengan metode wawancara langsung 
tatap muka pada 16 Mei sampai dengan 
22 Mei 2022. Adapun jumlah sampel 
1220 responden dengan margin of error 
kurang lebih 2,9 persen dan tingkat 
kepercayaan 95 persen.
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Sementara itu, seorang akademisi asal 
Amerika Serikat (AS) justru merasa 
wajar jika pada akhirnya Ukraina 
menang melawan Rusia.

Ukraina diketahui harus mengeluarkan 
uang sebesar 5 miliar USD per bulan 
untuk berperang melawan Rusia.

Selama konflik berlangsung, Ukraina 
terus-menerus menerima bantuan 
senjata dari negara-negara barat untuk 
menghadapi gempuran pasukan militer 
Rusia.Namun akhir-akhir ini Ukraina 
melaporkan bantuan dari beberapa pihak 
semakin menipis.
Dikutip Aljazeera.com, sejumlah pejabat 
di Ukraina mengutarakan rasa takut saat 
ini negara-negara barat mengalami 
kelelahan karena perang tak kunjung 
usai.Rasa lelah ini dikhawatirkan akan 
memperlemah tekad negara-negara 
barat untuk membantu Ukraina melawan 
Rusia.Volodymyr Fesenko, seorang 
analis politik dari Penta Center think tank 
menyebut saat ini Ukraina sangat 
ketergantungan terhadap bantuan dari 
negara-negara barat.

Fesenko mengatakan, Rusia diduga 
ingin negara-negara barat yang lelah 
nantinya tidak akan lagi membantu 
Ukraina secara agresif.

Timothy Synder yang merupakan 
profesor sejarah di Universitas Yale.

Ia kemudian mencontohkan kekalahan 
AS terhadap Vietnam Utara dan 
kekalahan Uni Soviet saat berkonflik 
melawan Afghanistan.

Ukraina juga masih membutuhkan 
kiriman senjata canggih supaya bisa 
menang melawan pasukan militer Rusia.

Profesor Synder menegaskan anggapan 
bahwa negara berkekuatan nuklir pasti 
menang dalam konflik adalah cara 
berpikir yang salah dan tidak masuk kal.

Sudah lebih dari 100 hari berlangsung, 
konflik antara Rusia dan Ukraina kini 
hampir memasuki bulan keempat.

"Ini jelas Rusia bertekad untuk membuat 
lelah negara-negara barat," kata 
Fesenko.

Profesor Synder menjelaskan di era 

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Disampaikan juga oleh Profesor 
Synder dalam beberapa dekade 
belakangan ini, negara-negara kecil 
justru menang dalam konflik melawan 
negara yang lebih besar.
"Secara historis, kemenangan Ukraina 
atas Rusia tidak akan mengejutkan," 
ujar Profesor Synder.
Putin Beri Sinyal akan Invasi 
Wilayah Lain
Media asal Inggris Sky News 
memberitakan bahwa Presiden Rusia 
Vladimir Putin diduga telah 
mengeluarkan sinyal akan memperluas 
invasi tak hanya di Ukraina saja.

perang dingin adalah masa di mana 
negara penjajah mulai mengalami 
kekalahan besar melawan negara anti-
kolonial.

Sinyal ini terlihat saat Putin hadir 
sebagai pembicara di acara perayaan 
kelahiran Kaisar Rusia, Peter yang 
Agung pada Kamis (9/6/2022).

Perang tersebut diketahui berlangsung 
hingga 21 tahun antara Kekaisaran 
Rusia melawan Swedia.

Putin menyebut Peter yang Agung 
mengembalikan yang dimiliki oleh usia.
Kemudian Putin membandingkan 
perang yang dulu dilakukan oleh Peter 
yang Agung dengan konflik di Ukraina 
saat ini."Rupanya itu juga terjadi 
kepada kita untuk mengembalikan (apa 
yang dimiliki Rusia) dan 
memperkuatnya (negara Rusia)," kata 
Putin sembari tersenyum.
Putin meyakini jika Rusia bergerak 
maju dengan nilai-nilai dasar tersebut 
maka rintangan apapun akan dapat 
diselesaikan.

"Dan kita tidak berniat untuk 

Putin selanjutnya menjelaskan 
mustahil untuk membangun pagar 
mengelilingi Rusia.

Putin awalnya menceritakan sekilas 
perang utara raya yang dimulai oleh 
Peter yang Agung.

Putin menyebut bahwa dalam perang 
tersebut Peter yang Agung tidak 
merampas apapun dari Swedia.

Negara Barat Mulai Bosan Sumbang ke Ukraina
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membangun pagar tersebut," ujar 
Putin.

Perang dahsyat itu disinyalir bisa 
berarti akhir dari peradaban dunia.
Ia memberikan peringatan bahwa 
dunia tak akan mungkin selamat jika 
hal itu benar-benar terjadi.
Hal ini disampaikan pebisnis 
kenamaan dan mantan pemodal 
George Soros di Forum Ekonomi 
Dunia di Davos, Swiss.

Filantropis veteran internasional 
menyebut invasi Rusia ke Ukraina 
berpotensi menjadi awal dari perang 
dunia ketiga.

"Invasi ke Ukraina tidak datang tiba-
tiba. Dunia semakin terlibat dalam 
perjuangan antara dua sistem 
pemerintahan yang bertentangan satu 
sama lain: masyarakat terbuka dan 
masyarakat tertutup."

Ia menilai bahwa perang yang terjadi di 
Ukraina bisa menyebabkan ekskalasi 
pertempuran internasional.
"Invasi itu mungkin merupakan awal 
dari perang dunia ketiga dan 
peradaban kita mungkin tidak akan 
selamat darinya," kata Soros dikutip 
TribunWow.com dari The Guardian, 
Rabu (25/5/2022).

Merujuk pada Presiden Rusia Vladimir 
Putin dan Presiden China Xi Jinping, 
Soros juga memperingatkan bahwa 
rezim otokratis sedang berkuasa dan 
ekonomi global sedang menuju 
depresi.Mantan pemilik hedge fund 

Namun, Soros mengatakan Eropa telah 
merespons dengan baik krisis yang 
dipicu oleh invasi Rusia.

berusia 91 tahun itu mengatakan 
gelombang mulai berbalik melawan 
masyarakat terbuka setelah serangan 
teroris 9/11 di AS pada tahun 2001.
“Rezim represif sekarang sedang 
berkuasa dan masyarakat terbuka 
dikepung. Hari ini China dan Rusia 
menghadirkan ancaman terbesar bagi 
masyarakat terbuka," ujar Soros.

"Butuh waktu lama untuk menyelesaikan 
detailnya, tetapi Eropa tampaknya 
bergerak ke arah yang benar. Ia telah 
menanggapi invasi Ukraina dengan 
kecepatan, persatuan, dan kekuatan 
yang lebih besar daripada sebelumnya 
dalam sejarahnya," puji Soros.
Soros, yang telah menjadi sosok yang 
dibenci kelompok sayap kanan di AS, 
juga mengecam keras mantan kanselir 
Jerman Angela Merkel karena menjaga 
hubungan baik dengan Moskow dan 
Beijing."Tetapi ketergantungan Eropa 
pada bahan bakar fosil Rusia tetap 
berlebihan, sebagian besar karena 
kebijakan merkantilis yang ditempuh oleh 
mantan kanselir Angela Merkel," tuding 
Soros.“Dia telah membuat kesepakatan 
khusus dengan Rusia untuk pasokan gas 
dan menjadikan China pasar ekspor 
terbesar Jerman. Itu membuat Jerman 
menjadi ekonomi berkinerja terbaik di 
Eropa tetapi sekarang ada harga yang 
harus dibayar."
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Austin mengatakan, negaranya akan 
melakukan bagian mereka untuk 
mengelola ketegangan dengan Tiongkok.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) 
Lloyd Austin mengatakan, negaranya 
akan melakukan bagian mereka untuk 
mengelola ketegangan dengan Tiongkok. 
Austin menambahkan, AS akan 
mencegah konflik meskipun Beijing 
semakin agresif di kawasan Asia.

Pada pertemuan antara Austin dan 
Menteri Pertahanan Tiongkok, Wei 
Fenghe pada Jumat kemarin, keduanya 
menegaskan kembali mereka ingin 
mengelola hubungan dengan lebih baik. 
Meski demikian, tidak ada tanda-tanda 
terobosan dalam menyelesaikan 
perbedaan.Berbicara pada Dialog 
Shangri-La, pertemuan keamanan utama 
Asia, Austin mengatakan Amerika Serikat 
akan terus mendukung sekutunya, 
termasuk Taiwan."Itu sangat penting 
karena RRC (Tiongkok) mengadopsi 
pendekatan yang lebih koersif dan 
agresif terhadap klaim teritorialnya," 
katanya, dilansir dari Channel News Asia, 
Sabtu, 11 Juni 2022.Tiongkok mengklaim 
Taiwan yang memiliki pemerintahan 
sendiri sebagai miliknya dan telah 
berjanji untuk mengambilnya dengan 
paksa jika perlu.Menurut Austin, terjadi 
peningkatan mengkhawatirkan dalam 
jumlah pertemuan yang tidak aman dan 
tidak profesional antara pesawat dan 
kapal Tiongkok dengan negara lain.

© Marcheilla AriestaAustin mengatakan, 
negaranya akan melakukan bagian 
mereka untuk mengelola ketegangan 
dengan Tiongkok.Hubungan antara 
Tiongkok dan Amerika Serikat menegang 
dalam beberapa bulan terakhir, dengan 
dua ekonomi terbesar dunia bentrok 
dalam segala hal mulai dari Taiwan dan 
catatan hak asasi manusia hingga 
aktivitas militernya di Laut China Selatan.

Sebuah pesawat tempur Tiongkok secara 
berbahaya mencegat sebuah pesawat 
pengintai militer Australia di wilayah Laut 
China Selatan pada Mei lalu. Tak hanya 
itu, militer Kanada menuduh pesawat 

Menhan AS : AS Berusaha Hindari Konflik 

Taiwan telah mengeluh selama 
bertahun-tahun tentang misi angkatan 
udara Negeri Tirai Bambu yang 
berulang ke zona identifikasi 
pertahanan udaranya, yang bukan 
wilayah udara teritorial tetapi area yang 
lebih luas yang dipantaunya dari 
ancaman. Austin mengatakan 
serangan ini telah melonjak dalam 
beberapa bulan terakhir.Kementerian 
luar negeri Taiwan berterima kasih 
kepada Amerika Serikat pada hari 
Jumat atas dukungannya dan 
mengecam klaim kedaulatan Tiongkok 
yang dianggap tidak masuk akal.

tempur Tiongkok mengganggu pesawat 
patroli mereka saat mereka memantau 
penghindaran sanksi Korea Utara.

“Taiwan tidak pernah berada di bawah 
yurisdiksi pemerintah Tiongkok, dan 
rakyat Taiwan tidak akan menyerah 
pada ancaman kekuatan dari 
pemerintah Tiongkok," kata juru bicara 
kementerian Joanne Ou.Austin 
mengatakan, kebijakan Amerika Serikat 
tentang Taiwan adalah untuk tetap 
menentang setiap perubahan sepihak 
terhadap status quo."Kebijakan kami 
tidak berubah. Tapi sayangnya, itu 
sepertinya tidak berlaku untuk RRC," 
kata Austin."Kami akan melakukan 
bagian kami untuk mengelola 
ketegangan ini secara bertanggung 
jawab, untuk mencegah konflik, dan 
untuk mengejar perdamaian dan 
kemakmuran," pungkasnya.

Dicari pegawai yang mau
kerja di Nail Salon.
Yang berpengalaman atau
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Lokasi: Center City ( busy
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Inflasi AS meroket hingga ke level 
tertinggi dalam empat dekade terakhir. 
Melonjaknya inflasi disebabkan oleh 
kenaikan biaya gas, makanan dan 
kebutuhan lainnya pada Mei. Dilansir 
dari Politico, Sabtu, 11 Juni 2022, 
menurut Departemen Tenaga Kerja, 
inflasi naik menyentu 8,6 persen pada 
Mei, lebih tinggi dibandingkan April lalu 
sebesar 8,3 persen.
Kenaikan inflasi AS memberikan 
tekanan berat terhadap keluarga di 
Amerika. Rakyat AS harus membayar 
lebih mahal untuk makanan, gas dan 
sewa rumah. Akibatnya kemampuan 
untuk membeli barang-barang lain 
mulai dari potong rambut hingga 
elektronik pun tergerus.
Kelompok yang lebih rentan adalah 
orang kulit hitam dan hispanik, karena 
sebagian besar pendapatan mereka 
dihabiskan untuk kebutuhan pokok. 
Para ekonom memperkirakan inflasi 
akan mereda tahun ini, meskipun tidak 
terlalu banyak. Beberapa analis 
memperkirakan bahwa pengukur inflasi 
yang dilaporkan pemerintah pada hari 
Jumat, yaitu indeks harga konsumen, 

Inflasi AS Terburuk Dalam 40 Tahun

mungkin turun di bawah 7 persen pada 
akhir tahun. Pada Maret, IHK year to year 
mencapai 8,5 persen, tertinggi sejak 1982.
Inflasi AS yang tinggi juga telah memaksa 
Federal Reserve menaikkan suku bunga. 
Dengan kenaikan bunga kredit, The Fed 
berharap bisa mendinginkan pengeluaran 
dan pertumbuhan yang cukup untuk 
mengekang inflasi tanpa menyebabkan 
ekonomi ke jurang resesi. Berdasarkan 
hasil survei, rakyat Amerika menyalahkan 
kebijakan ekonomi Presiden Joe Biden 
yang menjadi penyebab inflasi.
Inflasi AS tetap tinggi bahkan ketika 
sumber kenaikan harga telah bergeser. 
Awalnya penguncian selama pandemi 
Covid-19 menyebabkan kenaikan 
permintaan untuk barang-barang 
konsumsi. Namun kini rakyat AS banyak 
menghabiskan pengeluaran untuk biaya 
perjalanan, hiburan, dan makan di luar. 
Selain itu pengeluaran tiket pesawat, 
kamar hotel dan makan di restoran 
melonjak. Invasi Rusia ke Ukraina 
semakin mempercepat kenaikan harga 
minyak dan gas alam. Penguncian wilayah 
di China juga membuat harga minyak 
melambung.
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TEXT : 215-271-3057

Awalnya, dari aksi iringan-iringan 
kendaraan bermotor alias konvoi yang 
dilakukan organisasi Khilafatul Muslimin. 
Dengan membawa seruan 'kebangkitan 
khilafah' di Cawang, Jakarta Timur, 
Minggu (29/5).Rupanya, aksi konvoi 
yang digelar Khilafatul Muslimin tak 
hanya dilakukan di Cawang, Jakarta 
Timur. Mereka juga kedapatan 
melakukan konvoi di Cirebon Jawa 
Barat, Brebes, Jawa Tengah dan 
beberapa daerah lainnya.
"Jadi kegiatan Khilafatul Muslimin itu 
bukan hanya di Cawang Jaktim, juga di 
Cirebon. Kemudian di Surabaya 
konvoinya," Karopenmas Divhumas Polri 
Brigjen Ahmad Ramadhan kepada 
wartawan, Kamis (9/6).Berangkat dari 
aksi konvoi itu, polisi menyelidiki tujuan 
dilakukan konvoi. Selain konvoi, mereka 
juga menyebarkan brosur yang diduga 
mengajak masyarakat untuk mengikuti 
kelompok mereka."Yang mana bukan 
hanya konvoinya saja, tetapi dalam 
konvoi itu menyebarkan brosur dan 
sebaran sebarannya yang merupakan 
ajakan-ajakan kepada masyarakat untuk 
mengikuti Khilafatul Muslimin atau 
mendukung Khilafah," kata Ramadhan.

'Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah. 
Jadilah Pelopor Penegak Khilafah Ala 
Minhajin Nubuwwah'. Tulisan di poster 
pengendara motor bikin heboh. Polisi 
langsung bergerak menyelidiki. Sejumlah 
orang diperiksa.Rupanya, poster 
tersebut diserukan olehorganisasi 
Khilafatul Muslimin. Nama kelompok 
yang tak pernah didengar bagi awam. 
Namun tidak bagi penegak hukum. 
Sepak terjang kelompok ini pun terkuak.

Setelah diselidiki, polisi mendapati fakta 
bahwa keberadaan Organisasi Khilafatul 
Muslimin tidak terdaftar di Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri)."Organisasi 
massa (ormas) ada dua, ada yang sifat 
perkumpulan maupun organisasi. Ormas 
secara Khilafatul Muslimin tidak terdaftar, 
tetapi ada yayasan Khilafatul Muslimin," 
kata Direktur Reserse Kriminal Umum 
Polda Metro Jaya, Kombes Hengki 

"Tapi pendirian ormas yang berbadan 
usaha ada di wilayah hukum Polda 
Metro Jaya. Artinya tidak bisa dianggap 
sederhana," ujar dia.Selain tak terdaftar 
di Kemenag, organisasi ini juga tak 
terdaftar di Kementerian Agama 
(Kemenag) sebagai organisasi 
kemasyarakatan. Maupun sebagai 
lembaga pendidikan dan sosial 
keagamaan."Sebagai organisasi 
kemasyarakatan Khilafatul Muslimin 
tidak terdaftar di Kemenag, begitu juga 
sebagai lembaga pendidikan, dakwah 
dan sosial keagamaan juga tidak 
terdaftar di Kemenag," ujar Wakil 
Menteri Agama (Wamenag) Zainut 
Tauhid Sa'adi dalam keterangannya, 
Kamis (9/6).Selain itu, lanjutnya 
Khilafatul Muslimin juga dikenal 
merupakan gerakan keagamaan yang 
gigih melakukan propaganda dan 
mengampanyekan sistem khilafah di 
NKRIDimana mereka ingin mengganti 
konsep negara Pancasila dan NKRI 
yang sudah menjadi kesepakatan 
bangsa. Sehingga gerakan tersebut 
harus segera ditindak karena dapat 
mengancam keselamatan negara.

"Kami warning kepada masyarakat 
adalah khilaf muslimin ini punya track 

Haryadi saat konferensi pers, Selasa 
(7/6).Kendati tidak terdaftar, namun 
pengikut Organisasi Khilafatul Muslimin 
tersebar di sejumlah provinsi Tanah Air. 
Ada 23 kantor wilayah serta tiga daulah 
di daerah Sumatera, Jawa, dan di 
wilayah timur Indonesia. Sementara itu, 
Organisasi Khilafatul Muslimin memiliki 
kantor pusat di daerah Lampung.

Senada dengan itu, Detasemen Khusus 
(Densus) 88 antiteror Polri juga masih 
menyelidiki terkait konvoi rombongan 
sambil membawa poster bertuliskan 
'Kebangkitan Khilafah' dengan disertai 
bendera bertuliskan arab.Kabag 
Banops Densus 88 antiteror Polri 
Kombes Aswin Siregar mengatakan, 
kelompok Khilafatul Muslimin 
mempunyai jejak rekam yang dekat 
dengan kelompok terorisme.

Heboh Khilafatul Muslimin Setelah Konvoi
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Inflasi AS meroket hingga ke level 
tertinggi dalam empat dekade terakhir. 
Melonjaknya inflasi disebabkan oleh 
kenaikan biaya gas, makanan dan 
kebutuhan lainnya pada Mei. Dilansir 
dari Politico, Sabtu, 11 Juni 2022, 
menurut Departemen Tenaga Kerja, 
inflasi naik menyentu 8,6 persen pada 
Mei, lebih tinggi dibandingkan April lalu 
sebesar 8,3 persen.
Kenaikan inflasi AS memberikan 
tekanan berat terhadap keluarga di 
Amerika. Rakyat AS harus membayar 
lebih mahal untuk makanan, gas dan 
sewa rumah. Akibatnya kemampuan 
untuk membeli barang-barang lain 
mulai dari potong rambut hingga 
elektronik pun tergerus.
Kelompok yang lebih rentan adalah 
orang kulit hitam dan hispanik, karena 
sebagian besar pendapatan mereka 
dihabiskan untuk kebutuhan pokok. 
Para ekonom memperkirakan inflasi 
akan mereda tahun ini, meskipun tidak 
terlalu banyak. Beberapa analis 
memperkirakan bahwa pengukur inflasi 
yang dilaporkan pemerintah pada hari 
Jumat, yaitu indeks harga konsumen, 
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mungkin turun di bawah 7 persen pada 
akhir tahun. Pada Maret, IHK year to year 
mencapai 8,5 persen, tertinggi sejak 1982.
Inflasi AS yang tinggi juga telah memaksa 
Federal Reserve menaikkan suku bunga. 
Dengan kenaikan bunga kredit, The Fed 
berharap bisa mendinginkan pengeluaran 
dan pertumbuhan yang cukup untuk 
mengekang inflasi tanpa menyebabkan 
ekonomi ke jurang resesi. Berdasarkan 
hasil survei, rakyat Amerika menyalahkan 
kebijakan ekonomi Presiden Joe Biden 
yang menjadi penyebab inflasi.
Inflasi AS tetap tinggi bahkan ketika 
sumber kenaikan harga telah bergeser. 
Awalnya penguncian selama pandemi 
Covid-19 menyebabkan kenaikan 
permintaan untuk barang-barang 
konsumsi. Namun kini rakyat AS banyak 
menghabiskan pengeluaran untuk biaya 
perjalanan, hiburan, dan makan di luar. 
Selain itu pengeluaran tiket pesawat, 
kamar hotel dan makan di restoran 
melonjak. Invasi Rusia ke Ukraina 
semakin mempercepat kenaikan harga 
minyak dan gas alam. Penguncian wilayah 
di China juga membuat harga minyak 
melambung.
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Awalnya, dari aksi iringan-iringan 
kendaraan bermotor alias konvoi yang 
dilakukan organisasi Khilafatul Muslimin. 
Dengan membawa seruan 'kebangkitan 
khilafah' di Cawang, Jakarta Timur, 
Minggu (29/5).Rupanya, aksi konvoi 
yang digelar Khilafatul Muslimin tak 
hanya dilakukan di Cawang, Jakarta 
Timur. Mereka juga kedapatan 
melakukan konvoi di Cirebon Jawa 
Barat, Brebes, Jawa Tengah dan 
beberapa daerah lainnya.
"Jadi kegiatan Khilafatul Muslimin itu 
bukan hanya di Cawang Jaktim, juga di 
Cirebon. Kemudian di Surabaya 
konvoinya," Karopenmas Divhumas Polri 
Brigjen Ahmad Ramadhan kepada 
wartawan, Kamis (9/6).Berangkat dari 
aksi konvoi itu, polisi menyelidiki tujuan 
dilakukan konvoi. Selain konvoi, mereka 
juga menyebarkan brosur yang diduga 
mengajak masyarakat untuk mengikuti 
kelompok mereka."Yang mana bukan 
hanya konvoinya saja, tetapi dalam 
konvoi itu menyebarkan brosur dan 
sebaran sebarannya yang merupakan 
ajakan-ajakan kepada masyarakat untuk 
mengikuti Khilafatul Muslimin atau 
mendukung Khilafah," kata Ramadhan.

'Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah. 
Jadilah Pelopor Penegak Khilafah Ala 
Minhajin Nubuwwah'. Tulisan di poster 
pengendara motor bikin heboh. Polisi 
langsung bergerak menyelidiki. Sejumlah 
orang diperiksa.Rupanya, poster 
tersebut diserukan olehorganisasi 
Khilafatul Muslimin. Nama kelompok 
yang tak pernah didengar bagi awam. 
Namun tidak bagi penegak hukum. 
Sepak terjang kelompok ini pun terkuak.

Setelah diselidiki, polisi mendapati fakta 
bahwa keberadaan Organisasi Khilafatul 
Muslimin tidak terdaftar di Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri)."Organisasi 
massa (ormas) ada dua, ada yang sifat 
perkumpulan maupun organisasi. Ormas 
secara Khilafatul Muslimin tidak terdaftar, 
tetapi ada yayasan Khilafatul Muslimin," 
kata Direktur Reserse Kriminal Umum 
Polda Metro Jaya, Kombes Hengki 

"Tapi pendirian ormas yang berbadan 
usaha ada di wilayah hukum Polda 
Metro Jaya. Artinya tidak bisa dianggap 
sederhana," ujar dia.Selain tak terdaftar 
di Kemenag, organisasi ini juga tak 
terdaftar di Kementerian Agama 
(Kemenag) sebagai organisasi 
kemasyarakatan. Maupun sebagai 
lembaga pendidikan dan sosial 
keagamaan."Sebagai organisasi 
kemasyarakatan Khilafatul Muslimin 
tidak terdaftar di Kemenag, begitu juga 
sebagai lembaga pendidikan, dakwah 
dan sosial keagamaan juga tidak 
terdaftar di Kemenag," ujar Wakil 
Menteri Agama (Wamenag) Zainut 
Tauhid Sa'adi dalam keterangannya, 
Kamis (9/6).Selain itu, lanjutnya 
Khilafatul Muslimin juga dikenal 
merupakan gerakan keagamaan yang 
gigih melakukan propaganda dan 
mengampanyekan sistem khilafah di 
NKRIDimana mereka ingin mengganti 
konsep negara Pancasila dan NKRI 
yang sudah menjadi kesepakatan 
bangsa. Sehingga gerakan tersebut 
harus segera ditindak karena dapat 
mengancam keselamatan negara.

"Kami warning kepada masyarakat 
adalah khilaf muslimin ini punya track 

Haryadi saat konferensi pers, Selasa 
(7/6).Kendati tidak terdaftar, namun 
pengikut Organisasi Khilafatul Muslimin 
tersebar di sejumlah provinsi Tanah Air. 
Ada 23 kantor wilayah serta tiga daulah 
di daerah Sumatera, Jawa, dan di 
wilayah timur Indonesia. Sementara itu, 
Organisasi Khilafatul Muslimin memiliki 
kantor pusat di daerah Lampung.

Senada dengan itu, Detasemen Khusus 
(Densus) 88 antiteror Polri juga masih 
menyelidiki terkait konvoi rombongan 
sambil membawa poster bertuliskan 
'Kebangkitan Khilafah' dengan disertai 
bendera bertuliskan arab.Kabag 
Banops Densus 88 antiteror Polri 
Kombes Aswin Siregar mengatakan, 
kelompok Khilafatul Muslimin 
mempunyai jejak rekam yang dekat 
dengan kelompok terorisme.

Heboh Khilafatul Muslimin Setelah Konvoi
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Penyidik Direktorat Reserse Kriminal 
Umum (Ditreskrimum) Polda Metro 
Jaya usai ditangkap pada Selasa (7/6) 
sekitar pukul 06.00 Wib."Terhadap 
tersangka dengan penangkapan hari ini 
statusnya sudah ditetapkan tersangka," 
kata Kabid Humas Polda Metro Jaya 
Kombes Endra Zulpan kepada 
wartawan, Selasa (7/6).Terkait dengan 
kasus yang menimpa Abdul Baraja, 
polisi mengenakan Pasal 59 ayat 4 
Juncto Pasal 82 ayat 2 Undang-
Undang RI nomor 16 tahun 2017 
tentang Ormas. Abdul Baraja pun 
langsung ditahan."Pasal 14 ayat 1 dan 
ayat 2 dan atau Pasal 15 UU no 1 
tahun 1946 tentang peraturan hukum 
pidana. Dimana ancaman yang 
dikenakan terhadap tersangka minimal 
5 tahun, maksimal 20 tahun penjara," 
tutupnya.

Badan Nasional Penanggulangan 
Teroris (BNPT) RI masih menyelidiki 
terkait konvoi rombongan sambil 
membawa poster bertuliskan 
'Kebangkitan Khilafah' dengan disertai 
bendera bertuliskan arab. Diketahui, 
kejadian yang terjadi di Cawang, 
Jakarta Timur itu sempat 
menghebohkan jagat media 
sosial.Direktur Pencegahan Badan 
Nasional Penanggulangan Teroris 

Lebih lanjut, ada sosok Abdul Qadir 
Hasan Baraja yang disebut sebagai 
pendiri organisasi ini. Saat ini telah 
ditetapkan sebagai tersangka oleh

Hal itu dikatakan oleh Aswin melihat 
dari pimpinan Khilafatul Muslimin yang 
pernah terlibat dalam beberapa aksi 
terorisme."Seperti keterlibatan 
pemimpinnya atau pun beberapa orang 
pengurusnya atau anggotanya. Dan 
kelompok itu sendiri juga, karena 
pemimpinnya sendiri terlibat dalam 
beberapa aksi terorisme, kelompoknya 
sendiri juga memiliki keterkaitan 
dengan beberapa kelompok lain seperti 
NII, MII," jelasnya."Sudah menjalani 
hukuman juga, Abdul Hasan Baraja itu. 
Dia kan pernah dihukum malah masih 
di zaman orde baru," sambung Aswin.

record yang dekat dengan terorisme," 
katanya saat dihubungi, Jumat (3/6).

Sejarah Khilafatul Muslimin

(BNPT) RI Brigjen Ahmad Nurwakhid 
mengatakan, untuk Khilafatul Muslimin 
yang dipimpin oleh Abdul Qodir Hasan 
Baraja itu telah berdiri sejak tahun 1997 
silam."Disiarkan tahun 1997, oleh Abdul 
Qadir Hasan Baraja itu di Lampung," kata 
Nurwakhid saat dihubungi merdeka.com, 
Sabtu (4/6).Menurut Nurwakhid, Abdul 
Qadir Baraja tak hanya mendirikan 
Khilafatul Muslimin pada tahun 1997. Dia 
juga ikut mendirikan Negara Islam 
Indonesia (NII) di Lampung pada tahun 
1970."Termasuk yang bersangkutan 
pernah di tahun 1970, mendirikan Darul 
Islam di Lampung juga. Darul Islam itu ya 
NII itu. Darul Islam itu kan Negara Islam 
Indonesia. Bahasa arabnya Darul Islam, 
itu Baraja pernah mendirikan itu juga," 
ujarnya.Disamping itu, Pimpinan 
Organisasi Khilafatul Muslimin yang 
menyandang status sebagai tersangka 
kini mencapai lima orang. Kali ini, Polda 
Jatim menetapkan pimpinan Organisasi 
Khilafatul Muslimin Surabaya Raya, AM 
(59) sebagai tersangka.Dengan demikian 
totalnya sudah ada 5 orang pimpinan 
Organisasi Khilafatul Muslimin berstatus 
tersangka."Jadi sekarang total sudah ada 
5 tersangka," kata Kepala Divisi Humas 
Polri Irjen Dedi Prasetyo di Brimob 
Kelapa 2 Depok, Sabtu (11/6).
Dedi merinci, Polda Jateng telah 
menetapkan 3 tersangka pimpinan 
Organisasi Khilafatul Muslimin. 
Berikutnya, Polda jatim menetapkan 1 
orang pimpinan Organisasi Khilafatul 
Muslimin. Selanjutnya, Polda Metro Jaya 
menetapkan satu orang selaku pimpinan 
tertinggi Organisasi Khilafatul Muslimin.
Sementara itu, Polda Jabar sampai saat 
ini masih dalam proses penyelidikan dan 
pendalaman. Beberapa pihak sedang 
dimintai keterangan."Jadi belum ada 
peningkatan status dari penyelidikan ke 
penyidikan dan semuanya tetap masih 
bergerak," ujar dia.Atas perbuatannya 
mereka dijerat dengan Pasal 14 dan/atau 
Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 
82 A jo Pasal 59 UU Nomor 16 tahun 
2017 tentang Penetapan Perpu No 2 
tahun 2017 tentang Perubahan UU 
Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi 
Masyarakat.

Gejala yang paling terlihat dari Ramsay 
Hunt Syndrome adalah ruam di dekat 
satu atau kedua telinga dan 
kelumpuhan abnormal di wajah. Dengan 
sindrom ini, kelumpuhan wajah terlihat 
di sisi wajah yang terkena ruam, dilansir 
dari Healthline, Sabtu, 11 Juni 2022.

"Sindrom ini disebut sindrom Ramsay 
Hunt dan dari virus inilah yang 
menyerang saraf di telinga dan saraf 
wajah saya dan menyebabkan wajah 
saya lumpuh," ungkap Justin dilansir 
dari Page Six, Sabtu (11/6/2022).

 Ramsay Hunt Syndrome atau sindrom 
Ramsay Hunt sedang jadi sorotan. Itu 
terkait dengan penyakit yang diderita 
penyanyi Justin Bieber.
Ia mengatakan jika dirinya sedang 
mengalami Ramsay Hunt Syndrome 
yang membuatnya tak bisa tersenyum. 
Hal itu terjadi karena wajahnya lumpuh.

Gejala umum lainnya dari sindrom 
Ramsay Hunt meliputi rasa sakit di 
telinga, leher, suara dengung di telinga, 
gangguan pendengaran, kesulitan 
menutup mata. Selain itu, ruangan 

Dalam beberapa kasus, ruam juga bisa 
muncul di mulut, terutama di langit-langit 
mulut atau bagian atas tenggorokan. 
Dalam kasus lain,  mungkin orang tidak 
memiliki ruam yang terlihat sama sekali, 
tetapi masih ada beberapa kelumpuhan 
di wajah.

Ruam herpes zoster dapat terlihat 
dengan lepuh merah berisi nanah. Bila 
Anda memiliki sindrom Ramsay Hunt, 
ruam mungkin ada di dalam, di luar, 
atau di sekitar telinga.

Saat wajah lumpuh, maka otot-otot 
mungkin terasa lebih keras atau tidak 
mungkin untuk dikendalikan. Seolah-
olah otot kehilangan kekuatannya.

Penyebab dan Faktor Risiko

Karena Ramsay Hunt syndrome 
disebabkan oleh herpes zoster, memiliki 
penyebab dan faktor risiko yang sama. 
Ini termasuk, seseorang yang 
sebelumnya menderita cacar air berusia 
lebih dari 60 tahun yang memiliki sistem 
kekebalan yang lemah, tapi jarang 
terjadi pada anak-anak.
Perawatan yang paling umum untuk 
penyakit adalah obat yang dapat 
mengobati infeksi virus. Dokter mungkin 
meresepkan famciclovir atau asiklovir 
bersama dengan prednison atau obat 
atau suntikan kortikosteroid lainnya.

Komplikasi

Ramsay Hunt Syndrome tidak menular 
dengan sendirinya. Namun, jika mereka 
belum pernah terinfeksi sebelumnya 
dapat menyebabkan mereka terkena 
cacar air atau herpes zoster.

terasa berputar, bicara sedikit cadel.

Mereka mungkin juga 
merekomendasikan perawatan 
berdasarkan gejala spesifik yang 
seseorang miliki. Obat anti inflamasi 
nonsteroid atau obat anti kejang seperti 
carbamazepine dapat membantu 
mengurangi rasa sakit akibat sindrom 
ini.
Antihistamin dapat membantu 
mengatasi gejala vertigo, seperti pusing 
atau perasaan seperti ruangan 
berputar. Tetes mata atau cairan serupa 
dapat membantu menjaga mata tetap 
terlumasi dan mencegah kerusakan 
kornea.

Jika penyakit ini diobati dalam waktu 
tiga hari setelah gejala muncul, Anda 
seharusnya tidak mengalami komplikasi 
jangka panjang. Tetapi jika tidak diobati 
cukup lama, Anda mungkin mengalami 
kelemahan permanen pada otot-otot 

Mengenal Sindrom Ramsay Hunt
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Penyidik Direktorat Reserse Kriminal 
Umum (Ditreskrimum) Polda Metro 
Jaya usai ditangkap pada Selasa (7/6) 
sekitar pukul 06.00 Wib."Terhadap 
tersangka dengan penangkapan hari ini 
statusnya sudah ditetapkan tersangka," 
kata Kabid Humas Polda Metro Jaya 
Kombes Endra Zulpan kepada 
wartawan, Selasa (7/6).Terkait dengan 
kasus yang menimpa Abdul Baraja, 
polisi mengenakan Pasal 59 ayat 4 
Juncto Pasal 82 ayat 2 Undang-
Undang RI nomor 16 tahun 2017 
tentang Ormas. Abdul Baraja pun 
langsung ditahan."Pasal 14 ayat 1 dan 
ayat 2 dan atau Pasal 15 UU no 1 
tahun 1946 tentang peraturan hukum 
pidana. Dimana ancaman yang 
dikenakan terhadap tersangka minimal 
5 tahun, maksimal 20 tahun penjara," 
tutupnya.

Badan Nasional Penanggulangan 
Teroris (BNPT) RI masih menyelidiki 
terkait konvoi rombongan sambil 
membawa poster bertuliskan 
'Kebangkitan Khilafah' dengan disertai 
bendera bertuliskan arab. Diketahui, 
kejadian yang terjadi di Cawang, 
Jakarta Timur itu sempat 
menghebohkan jagat media 
sosial.Direktur Pencegahan Badan 
Nasional Penanggulangan Teroris 

Lebih lanjut, ada sosok Abdul Qadir 
Hasan Baraja yang disebut sebagai 
pendiri organisasi ini. Saat ini telah 
ditetapkan sebagai tersangka oleh

Hal itu dikatakan oleh Aswin melihat 
dari pimpinan Khilafatul Muslimin yang 
pernah terlibat dalam beberapa aksi 
terorisme."Seperti keterlibatan 
pemimpinnya atau pun beberapa orang 
pengurusnya atau anggotanya. Dan 
kelompok itu sendiri juga, karena 
pemimpinnya sendiri terlibat dalam 
beberapa aksi terorisme, kelompoknya 
sendiri juga memiliki keterkaitan 
dengan beberapa kelompok lain seperti 
NII, MII," jelasnya."Sudah menjalani 
hukuman juga, Abdul Hasan Baraja itu. 
Dia kan pernah dihukum malah masih 
di zaman orde baru," sambung Aswin.

record yang dekat dengan terorisme," 
katanya saat dihubungi, Jumat (3/6).

Sejarah Khilafatul Muslimin

(BNPT) RI Brigjen Ahmad Nurwakhid 
mengatakan, untuk Khilafatul Muslimin 
yang dipimpin oleh Abdul Qodir Hasan 
Baraja itu telah berdiri sejak tahun 1997 
silam."Disiarkan tahun 1997, oleh Abdul 
Qadir Hasan Baraja itu di Lampung," kata 
Nurwakhid saat dihubungi merdeka.com, 
Sabtu (4/6).Menurut Nurwakhid, Abdul 
Qadir Baraja tak hanya mendirikan 
Khilafatul Muslimin pada tahun 1997. Dia 
juga ikut mendirikan Negara Islam 
Indonesia (NII) di Lampung pada tahun 
1970."Termasuk yang bersangkutan 
pernah di tahun 1970, mendirikan Darul 
Islam di Lampung juga. Darul Islam itu ya 
NII itu. Darul Islam itu kan Negara Islam 
Indonesia. Bahasa arabnya Darul Islam, 
itu Baraja pernah mendirikan itu juga," 
ujarnya.Disamping itu, Pimpinan 
Organisasi Khilafatul Muslimin yang 
menyandang status sebagai tersangka 
kini mencapai lima orang. Kali ini, Polda 
Jatim menetapkan pimpinan Organisasi 
Khilafatul Muslimin Surabaya Raya, AM 
(59) sebagai tersangka.Dengan demikian 
totalnya sudah ada 5 orang pimpinan 
Organisasi Khilafatul Muslimin berstatus 
tersangka."Jadi sekarang total sudah ada 
5 tersangka," kata Kepala Divisi Humas 
Polri Irjen Dedi Prasetyo di Brimob 
Kelapa 2 Depok, Sabtu (11/6).
Dedi merinci, Polda Jateng telah 
menetapkan 3 tersangka pimpinan 
Organisasi Khilafatul Muslimin. 
Berikutnya, Polda jatim menetapkan 1 
orang pimpinan Organisasi Khilafatul 
Muslimin. Selanjutnya, Polda Metro Jaya 
menetapkan satu orang selaku pimpinan 
tertinggi Organisasi Khilafatul Muslimin.
Sementara itu, Polda Jabar sampai saat 
ini masih dalam proses penyelidikan dan 
pendalaman. Beberapa pihak sedang 
dimintai keterangan."Jadi belum ada 
peningkatan status dari penyelidikan ke 
penyidikan dan semuanya tetap masih 
bergerak," ujar dia.Atas perbuatannya 
mereka dijerat dengan Pasal 14 dan/atau 
Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 
82 A jo Pasal 59 UU Nomor 16 tahun 
2017 tentang Penetapan Perpu No 2 
tahun 2017 tentang Perubahan UU 
Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi 
Masyarakat.

Gejala yang paling terlihat dari Ramsay 
Hunt Syndrome adalah ruam di dekat 
satu atau kedua telinga dan 
kelumpuhan abnormal di wajah. Dengan 
sindrom ini, kelumpuhan wajah terlihat 
di sisi wajah yang terkena ruam, dilansir 
dari Healthline, Sabtu, 11 Juni 2022.

"Sindrom ini disebut sindrom Ramsay 
Hunt dan dari virus inilah yang 
menyerang saraf di telinga dan saraf 
wajah saya dan menyebabkan wajah 
saya lumpuh," ungkap Justin dilansir 
dari Page Six, Sabtu (11/6/2022).

 Ramsay Hunt Syndrome atau sindrom 
Ramsay Hunt sedang jadi sorotan. Itu 
terkait dengan penyakit yang diderita 
penyanyi Justin Bieber.
Ia mengatakan jika dirinya sedang 
mengalami Ramsay Hunt Syndrome 
yang membuatnya tak bisa tersenyum. 
Hal itu terjadi karena wajahnya lumpuh.

Gejala umum lainnya dari sindrom 
Ramsay Hunt meliputi rasa sakit di 
telinga, leher, suara dengung di telinga, 
gangguan pendengaran, kesulitan 
menutup mata. Selain itu, ruangan 

Dalam beberapa kasus, ruam juga bisa 
muncul di mulut, terutama di langit-langit 
mulut atau bagian atas tenggorokan. 
Dalam kasus lain,  mungkin orang tidak 
memiliki ruam yang terlihat sama sekali, 
tetapi masih ada beberapa kelumpuhan 
di wajah.

Ruam herpes zoster dapat terlihat 
dengan lepuh merah berisi nanah. Bila 
Anda memiliki sindrom Ramsay Hunt, 
ruam mungkin ada di dalam, di luar, 
atau di sekitar telinga.

Saat wajah lumpuh, maka otot-otot 
mungkin terasa lebih keras atau tidak 
mungkin untuk dikendalikan. Seolah-
olah otot kehilangan kekuatannya.

Penyebab dan Faktor Risiko

Karena Ramsay Hunt syndrome 
disebabkan oleh herpes zoster, memiliki 
penyebab dan faktor risiko yang sama. 
Ini termasuk, seseorang yang 
sebelumnya menderita cacar air berusia 
lebih dari 60 tahun yang memiliki sistem 
kekebalan yang lemah, tapi jarang 
terjadi pada anak-anak.
Perawatan yang paling umum untuk 
penyakit adalah obat yang dapat 
mengobati infeksi virus. Dokter mungkin 
meresepkan famciclovir atau asiklovir 
bersama dengan prednison atau obat 
atau suntikan kortikosteroid lainnya.

Komplikasi

Ramsay Hunt Syndrome tidak menular 
dengan sendirinya. Namun, jika mereka 
belum pernah terinfeksi sebelumnya 
dapat menyebabkan mereka terkena 
cacar air atau herpes zoster.

terasa berputar, bicara sedikit cadel.

Mereka mungkin juga 
merekomendasikan perawatan 
berdasarkan gejala spesifik yang 
seseorang miliki. Obat anti inflamasi 
nonsteroid atau obat anti kejang seperti 
carbamazepine dapat membantu 
mengurangi rasa sakit akibat sindrom 
ini.
Antihistamin dapat membantu 
mengatasi gejala vertigo, seperti pusing 
atau perasaan seperti ruangan 
berputar. Tetes mata atau cairan serupa 
dapat membantu menjaga mata tetap 
terlumasi dan mencegah kerusakan 
kornea.

Jika penyakit ini diobati dalam waktu 
tiga hari setelah gejala muncul, Anda 
seharusnya tidak mengalami komplikasi 
jangka panjang. Tetapi jika tidak diobati 
cukup lama, Anda mungkin mengalami 
kelemahan permanen pada otot-otot 

Mengenal Sindrom Ramsay Hunt
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Dalam beberapa kasus, Anda mungkin 
tidak dapat menutup mata yang terkena 
sepenuhnya. Akibatnya, mata Anda 
bisa menjadi sangat kering.
Anda mungkin juga tidak dapat 
mengedipkan benda atau materi apa 
pun yang masuk ke mata Anda. Jika 
Anda tidak menggunakan obat tetes 
mata atau pelumas, permukaan mata 
dapat rusak, yang disebut kornea. 
Kerusakan dapat menyebabkan iritasi 
kornea yang konstan atau kehilangan 
penglihatan permanen, walaupun 
biasanya kecil.Jika sindrom ini merusak 
saraf wajah Anda, Anda mungkin juga 
merasakan sakit, bahkan setelah Anda 
tidak dalam kondisi tersebut lagi. Ini 
dikenal sebagai neuralgia postherpetik. 
Rasa sakit terjadi karena saraf yang 
rusak tidak mendeteksi sensasi dengan 
benar dan mengirim sinyal yang salah 
ke otak.
Dokter Anda dapat menggunakan 
beberapa metode untuk mendiagnosis 

wajah atau kehilangan pendengaran. Anda dengan sindrom Ramsay Hunt. 
Dokter mengambil riwayat kesehatan 
Anda, misalnya, jika Anda menderita 
cacar air saat kecil, wabah herpes zoster 
kemungkinan berakibat atas ruam wajah.

Dokter juga akan mengajukan pertanyaan 
tentang gejala lain. Mereka mungkin 
bertanya tentang gejala lain apa yang 
Anda miliki, seperti nyeri atau pusing.

Selain itu, dokter melakukan pemeriksaan 
fisik. Untuk itu, dokter Anda memeriksa 
tubuh Anda untuk gejala lain dan 
memeriksa area yang terkena sindrom 
untuk memastikan diagnosis.

Mereka juga bisa mengambil biopsi, 
berupa sampel jaringan atau cairan. 
Sampel ruam dan area yang terkena 
dapat dikirim ke laboratorium untuk 
memastikan diagnosis. Tes lain yang 
mungkin direkomendasikan oleh dokter 
Anda meliputi tes darah untuk memeriksa 
virus varicella-zostertes kulit untuk 
memeriksa virus ekstraksi cairan tulang 
belakang untuk pemeriksaan pencitraan 
resonansi magnetik (MRI) kepala Anda.
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Masinton menyebut, evaluasi perjalanan 
bangsa sudah dilakukan dengan 
amandemen UUD 1945. Salah satunya 
membatasi masa jabatan presiden 2 
periode."Kalau ada yang masih berpikir 
tiga periode itu kan politik kekuasaan," 
ujarnya.Sebelumnya, Ketua Umum 
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 
(Hipmi) Mardani H Maming memuji 
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Maming 
menilai bahwa Jokowi orang biasa yang 
bisa menjadi Presiden RI.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu 
mengungkapkan bahwa isu penambahan 
masa jabatan presiden atau presiden 
tiga periode masih bergulir. Hal tersebut 
terlihat dari sejumlah peristiwa yang 
terjadi belakangan ini.
"Siapa bilang close (isu tiga periode)? 
Kalau masih ada menteri-menterinya 
teriakkan itu, itu berarti kan masih koma," 
kata Masinton dalam diskusi bertajuk 
"Jangan Pegel Tunggu Reshufle" secara 
daring, Sabtu (11/6).
Masinton mencontohkan rangkaian 
peristiwa yang menandakan isu 3 
periode masih dimainkan. Terbaru, 
pernyataan yang muncul pada saat 
acara perayaan ke-50 Hipmi pada Jumat 
(10/6) kemarin."Masih berjalan lihat saja 
rangkaian di Magelang, rangkaian 
peringatan Pancasila 1 Juni, komunitas 
ya yang itu datang dari Jakarta bawa 
kaus 3 periode," ujarnya."Terus kemarin 
masih ada teriakan-teriakan 3 periode ini 
apa gitu loh dan ingat itu ada acara 
tersebut, mohon maaf ya jadi presiden 
agenda, yang dihadiri oleh presiden," 
ungkapnya.

Hal itu disampaikan Maming dalam acara 
HUT 50 Tahun Himpunan Pengusaha 
Muda Indonesia yang dilihat dari 
YouTube 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 

"Tapi kalau bisa, Pak Jokowi, jangan 
cepat-cepat meninggalkan kita," ujar 
Maming.
Maming menyatakan bahwa Jokowi 
adalah keluarga Hipmi. Dia bilang, 
Hipmi siap mengikuti apa pun 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.

"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 siapa pun yang menjadi 
pemimpin di masa depan, tidak lepas 
dari kader-kader Hipmi.

menyampaikan pidatonya, Jumat 
(10/6).

"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 Bahlil Lahadalia 
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 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.

Masinton : Isu 3 Periode Masih Ada
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Dalam beberapa kasus, Anda mungkin 
tidak dapat menutup mata yang terkena 
sepenuhnya. Akibatnya, mata Anda 
bisa menjadi sangat kering.
Anda mungkin juga tidak dapat 
mengedipkan benda atau materi apa 
pun yang masuk ke mata Anda. Jika 
Anda tidak menggunakan obat tetes 
mata atau pelumas, permukaan mata 
dapat rusak, yang disebut kornea. 
Kerusakan dapat menyebabkan iritasi 
kornea yang konstan atau kehilangan 
penglihatan permanen, walaupun 
biasanya kecil.Jika sindrom ini merusak 
saraf wajah Anda, Anda mungkin juga 
merasakan sakit, bahkan setelah Anda 
tidak dalam kondisi tersebut lagi. Ini 
dikenal sebagai neuralgia postherpetik. 
Rasa sakit terjadi karena saraf yang 
rusak tidak mendeteksi sensasi dengan 
benar dan mengirim sinyal yang salah 
ke otak.
Dokter Anda dapat menggunakan 
beberapa metode untuk mendiagnosis 

wajah atau kehilangan pendengaran. Anda dengan sindrom Ramsay Hunt. 
Dokter mengambil riwayat kesehatan 
Anda, misalnya, jika Anda menderita 
cacar air saat kecil, wabah herpes zoster 
kemungkinan berakibat atas ruam wajah.

Dokter juga akan mengajukan pertanyaan 
tentang gejala lain. Mereka mungkin 
bertanya tentang gejala lain apa yang 
Anda miliki, seperti nyeri atau pusing.

Selain itu, dokter melakukan pemeriksaan 
fisik. Untuk itu, dokter Anda memeriksa 
tubuh Anda untuk gejala lain dan 
memeriksa area yang terkena sindrom 
untuk memastikan diagnosis.

Mereka juga bisa mengambil biopsi, 
berupa sampel jaringan atau cairan. 
Sampel ruam dan area yang terkena 
dapat dikirim ke laboratorium untuk 
memastikan diagnosis. Tes lain yang 
mungkin direkomendasikan oleh dokter 
Anda meliputi tes darah untuk memeriksa 
virus varicella-zostertes kulit untuk 
memeriksa virus ekstraksi cairan tulang 
belakang untuk pemeriksaan pencitraan 
resonansi magnetik (MRI) kepala Anda.
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Masinton menyebut, evaluasi perjalanan 
bangsa sudah dilakukan dengan 
amandemen UUD 1945. Salah satunya 
membatasi masa jabatan presiden 2 
periode."Kalau ada yang masih berpikir 
tiga periode itu kan politik kekuasaan," 
ujarnya.Sebelumnya, Ketua Umum 
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 
(Hipmi) Mardani H Maming memuji 
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Maming 
menilai bahwa Jokowi orang biasa yang 
bisa menjadi Presiden RI.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu 
mengungkapkan bahwa isu penambahan 
masa jabatan presiden atau presiden 
tiga periode masih bergulir. Hal tersebut 
terlihat dari sejumlah peristiwa yang 
terjadi belakangan ini.
"Siapa bilang close (isu tiga periode)? 
Kalau masih ada menteri-menterinya 
teriakkan itu, itu berarti kan masih koma," 
kata Masinton dalam diskusi bertajuk 
"Jangan Pegel Tunggu Reshufle" secara 
daring, Sabtu (11/6).
Masinton mencontohkan rangkaian 
peristiwa yang menandakan isu 3 
periode masih dimainkan. Terbaru, 
pernyataan yang muncul pada saat 
acara perayaan ke-50 Hipmi pada Jumat 
(10/6) kemarin."Masih berjalan lihat saja 
rangkaian di Magelang, rangkaian 
peringatan Pancasila 1 Juni, komunitas 
ya yang itu datang dari Jakarta bawa 
kaus 3 periode," ujarnya."Terus kemarin 
masih ada teriakan-teriakan 3 periode ini 
apa gitu loh dan ingat itu ada acara 
tersebut, mohon maaf ya jadi presiden 
agenda, yang dihadiri oleh presiden," 
ungkapnya.

Hal itu disampaikan Maming dalam acara 
HUT 50 Tahun Himpunan Pengusaha 
Muda Indonesia yang dilihat dari 
YouTube 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 

"Tapi kalau bisa, Pak Jokowi, jangan 
cepat-cepat meninggalkan kita," ujar 
Maming.
Maming menyatakan bahwa Jokowi 
adalah keluarga Hipmi. Dia bilang, 
Hipmi siap mengikuti apa pun 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.

"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 siapa pun yang menjadi 
pemimpin di masa depan, tidak lepas 
dari kader-kader Hipmi.

menyampaikan pidatonya, Jumat 
(10/6).

"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 Bahlil Lahadalia 
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 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.

Masinton : Isu 3 Periode Masih Ada
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Selain itu, emas juga kerap dianggap 
sebagai instrumen yang bisa digunakan 
untuk melindungi nilai kekayaan 
seseorang dari penurunan nilai uang. 
Karena itu, logam mulia ini terkenal 
dengan sebutan save haven.

Sementara di tingkat global, China 
menjadi negara penghasil emas terbesar 
di dunia. 
Negeri Tirai Bambu menyumbang sekitar 
11 persen dari total produksi global pada 
tahun 2020.
Namun demikian, bukan hanya China 
saja yang menghasilkan banyak emas, 
karena masih ada negara lainnya yang 
masuk daftar sebagai negara dengan 
penghasil emas terbesar di dunia.
Daftar negara penghasil emas terbesar 
di dunia
Berikut daftar 12 negara penghasil emas 
terbesar di dunia, sebagaimana dikutip 
dari World Gold Council (WGC) dan 
Forbes per Juni 2021.

Emas adalah logam mulia yang banyak 
dicari. Sebagai salah satu instrumen 
investasi yang paling populer, harga 
emas cenderung mengalami kenaikan 
dari tahun ke tahun.

Seperti diketahui, penambangan emas 
merupakan bisnis global yang 
dioperasikan di sejumlah negara, 
termasuk Indonesia. 
Di tingkat Asia Tenggara, Indonesia 
adalah negara penghasil emas terbesar.

posisinya di peringkat pertama belum 
terkalahkan selama empat tahun 
berturut-turut, dikutip dari Forbes.

1. China – 368,3 ton

Meski mengalami penurunan dari 383 ton 
menjadi 368 ton dari tahun lalu,

Turunnya jumlah penghasilan emas di 
China disebabkan oleh kebijakan terkait 
lingkungan yang lebih ketat dari 
pemerintah.
2. Rusia – 331,1 ton

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com 
sebelumnya, China telah lama menjadi 
negara penghasil emas terbesar di dunia. 
Negara ini menyumbang emas sekitar 11 
persen dari total produksi secara global.

12 Negara Penghasil Emas Dunia

Negara penghasil emas terbesar di 
dunia yang selanjutnya adalah 
Australia. 

Di posisi kedua, negara penghasil 
emas terbesar di dunia adalah Rusia. 
Sebagian emas di Eropa disebut 
berasal dari Rusia yang terus 
meningkatkan produksinya sejak 2010 
lalu.

3. Australia – 327,8 ton

Meski berada di bawah peringkat 
kedua, penghasilan emas di negara ini 
terus mengalami peningkatan selama 
delapan tahun berturut-turut.

Pada 2021, 

Pembeli emas terbesar di negara ini 
adalah pemerintah, yang diketahui 
membeli sekitar dua pertiga dari 
seluruh emas yang dihasilkan secara 
lokal.

4. Amerika Serikat – 190,2 ton
Kemudian, di posisi empat negara 
penghasil emas terbesar di dunia 
adalah Amerika Serikat (AS).

Peningkatan penghasilan emas itu 
karena beberapa tambang melakukan 
peningkatan proyek, seperti di Mount 
Morgans dan Cadia Valley.

Pada 2019, Rusia melampaui Australia 
sebagai penghasil terbesar emas 
kedua di dunia. 

Diketahui bahwa industri mineral 
Australia menghasilkan lebih dari 
setengah total ekspor dan 
menghasilkan sekitar delapan persen 
dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Negeri Paman Sam mengalami 
penurunan penghasilan emas hingga 
di bawah 200 ton untuk pertama 
kalinya selama beberapa tahun. 
Adapun penurunan tersebut terjadi 
mulai tahun 2019.
Nevada adalah wilayah yang 
menyembang banyak emas dan 
mencapai 80 persen di AS. 
Seandainya Nevada merupakan 
negara sendiri, maka negara bagian 
tersebut bisa saja masuk ke dalam 10 
tambang emas terbesar di dunia.
5. Kanada – 170,6
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Selain itu, emas juga kerap dianggap 
sebagai instrumen yang bisa digunakan 
untuk melindungi nilai kekayaan 
seseorang dari penurunan nilai uang. 
Karena itu, logam mulia ini terkenal 
dengan sebutan save haven.

Sementara di tingkat global, China 
menjadi negara penghasil emas terbesar 
di dunia. 
Negeri Tirai Bambu menyumbang sekitar 
11 persen dari total produksi global pada 
tahun 2020.
Namun demikian, bukan hanya China 
saja yang menghasilkan banyak emas, 
karena masih ada negara lainnya yang 
masuk daftar sebagai negara dengan 
penghasil emas terbesar di dunia.
Daftar negara penghasil emas terbesar 
di dunia
Berikut daftar 12 negara penghasil emas 
terbesar di dunia, sebagaimana dikutip 
dari World Gold Council (WGC) dan 
Forbes per Juni 2021.

Emas adalah logam mulia yang banyak 
dicari. Sebagai salah satu instrumen 
investasi yang paling populer, harga 
emas cenderung mengalami kenaikan 
dari tahun ke tahun.

Seperti diketahui, penambangan emas 
merupakan bisnis global yang 
dioperasikan di sejumlah negara, 
termasuk Indonesia. 
Di tingkat Asia Tenggara, Indonesia 
adalah negara penghasil emas terbesar.

posisinya di peringkat pertama belum 
terkalahkan selama empat tahun 
berturut-turut, dikutip dari Forbes.

1. China – 368,3 ton

Meski mengalami penurunan dari 383 ton 
menjadi 368 ton dari tahun lalu,

Turunnya jumlah penghasilan emas di 
China disebabkan oleh kebijakan terkait 
lingkungan yang lebih ketat dari 
pemerintah.
2. Rusia – 331,1 ton

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com 
sebelumnya, China telah lama menjadi 
negara penghasil emas terbesar di dunia. 
Negara ini menyumbang emas sekitar 11 
persen dari total produksi secara global.

12 Negara Penghasil Emas Dunia

Negara penghasil emas terbesar di 
dunia yang selanjutnya adalah 
Australia. 

Di posisi kedua, negara penghasil 
emas terbesar di dunia adalah Rusia. 
Sebagian emas di Eropa disebut 
berasal dari Rusia yang terus 
meningkatkan produksinya sejak 2010 
lalu.

3. Australia – 327,8 ton

Meski berada di bawah peringkat 
kedua, penghasilan emas di negara ini 
terus mengalami peningkatan selama 
delapan tahun berturut-turut.

Pada 2021, 

Pembeli emas terbesar di negara ini 
adalah pemerintah, yang diketahui 
membeli sekitar dua pertiga dari 
seluruh emas yang dihasilkan secara 
lokal.

4. Amerika Serikat – 190,2 ton
Kemudian, di posisi empat negara 
penghasil emas terbesar di dunia 
adalah Amerika Serikat (AS).

Peningkatan penghasilan emas itu 
karena beberapa tambang melakukan 
peningkatan proyek, seperti di Mount 
Morgans dan Cadia Valley.

Pada 2019, Rusia melampaui Australia 
sebagai penghasil terbesar emas 
kedua di dunia. 

Diketahui bahwa industri mineral 
Australia menghasilkan lebih dari 
setengah total ekspor dan 
menghasilkan sekitar delapan persen 
dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Negeri Paman Sam mengalami 
penurunan penghasilan emas hingga 
di bawah 200 ton untuk pertama 
kalinya selama beberapa tahun. 
Adapun penurunan tersebut terjadi 
mulai tahun 2019.
Nevada adalah wilayah yang 
menyembang banyak emas dan 
mencapai 80 persen di AS. 
Seandainya Nevada merupakan 
negara sendiri, maka negara bagian 
tersebut bisa saja masuk ke dalam 10 
tambang emas terbesar di dunia.
5. Kanada – 170,6
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6. Ghana – 138,7 ton
Posisi enam negara penghasil emas 
terbesar di dunia adalah Ghana. 
Sebagai penghasil emas terbesar di 
Afrika, untuk pertama kalinya Ghana 
berhasil mengalahkan Afrika Selatan 
pada 2019.
Negara ini juga dikenal sebagai 
daerah yang punya cadangan 
berbagai mineral industri, 

Selama empat tahun, 

seperti AngloGold Ashanti dan Gold 
Fields. 
Keduanya dikatakan mulai berfokus ke 
Ghana dari Afrika Selatan, karena 
depositnya lebih murah dan proses 
penambangan juga lebih mudah.

Canadian Malartic menjadi tambang 
emas terbesar di Kanada yang dimiliki 
oleh Yamana Gold dan Agnico Eagle. 
Tambang tersebut diketahui 
bertanggung jawab untuk 
memproduksi lebih dari 16 ton emas 
pada tahun lalu.

Kanada telah bertahan di posisi kelima 
negara penghasil emas terbesar di 
dunia, meski mengalami penurunan 
sebanyak 12 persen pada 2020 
daripada tahun sebelumnya.

Uzbekistan masuk daftar negara 
penghasil emas terbesar di dunia 
posisi kedelapan.
Negara ini secara signifikan berhasil 
meningkatkan penghasilan emasnya 
dari tahun lalu, yang berjumlah 94,6 
ton, menjadi 101,6 ton pada 2019.

Sebagai informasi, aktivitas 
penambangan ilegal meningkat tajam 
dalam enam tahun terakhir di jantung 
hutan hujan Amazon.

8. Uzbekistan – 101,6 ton

Di posisi ketujuh ada Brasil yang naik 
ke peringkat tujuh setelah sebelumnya 
berada di posisi sepuluh pada 2019. 
Diketahui Brasil sukses meningkatkan 
output emas dalam tiga tahun berturut-
turut.

untuk mengatasinya, Presiden Jair 
Bolsonaro mendorong Brasil untuk 
mengembangkan Amazon secara 
ekonomi dan memanfaatkan kekayaan 
mineralnya.

7. Brasil – 107,0 ton

Pada akhirnya. 

 tambang emas terbuka terbesar di dunia 
berdasarkan wilayah.
9. Meksiko – 101,6 ton

10. Indonesia – 100,9 ton

Selain itu, Indonesia juga bertanggung 
jawab untuk menambang sekitar tiga 
persen emas untuk pasokan global.

Grasberg, yang dioperasikan oleh PT 
Freeport Indonesia.

11. Afrika Selatan - 99,2 ton

Di negara ini terdapat tambang emas 
tertua dan terdalam di dunia, 

Selama lima tahun terakhir, Meksiko 
mengalami penurunan produksi emas, 
walau tetap menjadi masuk daftar sepuluh 
besar dunia.

Negara penghasil emas terbesar di dunia 
selanjutnya adalah Afrika Selatan. 

dengan kedalaman tambang hingga 2,9 
km di bawah permukaan yakni South 
Deep.

Terakhir, negara penghasil emas terbesar 
di dunia adalah Peru. 
Sebelumnya negara ini menempati posisi 
ketujuh negara penghasil emas terbesar 
di dunia.
Peru mengalami penurunan produksi 
emas tahun 2019, dengan output turun 
dari 145 MT pada 2018 menjadi 130 MT 
di 2019. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa, untuk 
kali pertama, emas di Uzbekiztan melebihi 
100 ton dalam satu tahun.
Negara tersebut merupakan rumah dari 
Muruntau,

South Deep merupakan tambang emas 
terbesar di dunia, jika dihitung 
berdasarkan jumlah cadangan.

Bahkan, output-nya naik dari hanya 50,8 
ton pada tahun 2008 menjadi lebih dari 
131 ton pada 2015. 

Indonesia masuk posisi kesepuluh negara 
penghasil emas terbesar di dunia. Seperti 
diketahui, Indonesia merupakan rumah 
bagi tambang emas terbesar kedua dan 
tertinggi di dunia, 

12. Peru - 97,8 ton

Penambangan emas ilegal terus menjadi 
tantangan bagi negara tersebut, dan 
bertanggungjawab atas kerusakan tanah, 
termasuk deforestasi hutan Amazon.

Meksiko juga dinilai sebagai tempat yang 
menarik untuk pertambangan karena 
biaya regulasi yang relatif rendah.

Adapun dalam penerapan BPJS Kelas 
Standar ini masih akan menunggu revisi 
Peraturan Presiden 82 Tahun 2018.
"Jadi, kita menunggu diterbitkannya 
perubahan perpres 82 tahun 2018 bagi 
dasar hukum untuk melaksanakan rawat 
inap kelas standar jaminan kesehatan 
nasional," jelas Asih.

Anggota DJSN Asih Eka Putri 
menjelaskan, payung hukum dalam 
menerapkan BPJS Kelas Standar adalah 
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN) Pasal 19.
"Nah, pelaksanaan Pasal 19 itu 
bertansisi, pada 2014-2019 belum 
terlaksana, 2019-2022 diberi waktu 
dengan Perpres 64 Tahun 2020," jelas 
Asih kepada CNBC Indonesia, dikutip 
Sabtu (11/6/2022).

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi 
Gunadi Sadikin menyebutkan alasan lain 
mengapa kelas rawat inap BPJS 
Kesehatan diubah adalah untuk 
mencegah kembali terjadi defisit. Sebab, 
nantinya iuran Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) menjadi satu nilai juga.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 
mengatakan, uji coba penerapan BPJS 
Kelas Standar akan dimulai pada Juli 
2022 di 18 rumah sakit vertikal atau 
rumah sakit milik pemerintah.

"Tadinya memiliki tiga kelas rawat inap, 
ini kompromi ditransformasi 2004-2014, 
sekarang dalam rangka melaksanakan 
konsisten prinsip asuransi sosial dan 
ekuitas tadi, dan diatur UU SJSN. Maka 
pengaturan kelas rawat inap berdasarkan 
besaran iuran Kelas 1, 2, 3 akan kita 
akhiri," kata Asih melanjutkan.
Implikasinya tarif di rumah sakit pun, kata 
Asih tidak akan mengikuti perbedaan 
kelas rawat inap yang sebelumnya 
menjadi Kelas 1, 2, 3. Tarifnya mengikuti 
12 kriteria penerapan BPJS Kesehatan 
Kelas Standar.

Menurutnya, saat ini pemerintah terus 
mendorong agar keuangan BPJS 
Kesehatan tidak lagi mengalami defisit 
seperti tahun-tahun sebelumnya. 

Ia menjelaskan, dengan kelas standar 
ini nantinya pemerintah bersama 
dengan BPJS Kesehatan akan melihat 
jenis layanan yang selama ini 
diberikan. Lalu akan dikendalikan atau 
dikurangi untuk biaya layanan dengan 
potensi biaya yang terlalu mahal.
Dengan demikian, maka nantinya 
peran Puskesmas akan dimaksimalkan 
tidak hanya melakukan tindakan 
skrining tahap awal, tetapi juga bisa 
melakukan tindakan promotif dan 
preventif. Langkah ini diharapkan bisa 
meminimalisir anggaran yang tidak 
terlalu penting.

“Kita tidak mau BPJS defisit. Harus 
positif. Jadi bisa meng-cover rakyat 
lebih luas dengan layanan standar," 
ujar Budi saat melakukan rapat kerja 
dengan Komisi IX DPR beberapa 
waktu lalu.

Sehingga dengan penerapan kelas 
tunggal atau standar ini nantinya 
cakupan layanan juga menjadi luas.

Selain itu, dengan skrining lebih ketat 
dan tindakan yang bisa dilakukan 
Puskesmas, maka peserta BPJS 
Kesehatan yang diberikan rujukan 
betul-betul yang membutuhkan 
layanan dan penanganan yang lebih 
baik.

Alasan BPJS Kelas 1,2,3 Akan Dihapus
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6. Ghana – 138,7 ton
Posisi enam negara penghasil emas 
terbesar di dunia adalah Ghana. 
Sebagai penghasil emas terbesar di 
Afrika, untuk pertama kalinya Ghana 
berhasil mengalahkan Afrika Selatan 
pada 2019.
Negara ini juga dikenal sebagai 
daerah yang punya cadangan 
berbagai mineral industri, 

Selama empat tahun, 

seperti AngloGold Ashanti dan Gold 
Fields. 
Keduanya dikatakan mulai berfokus ke 
Ghana dari Afrika Selatan, karena 
depositnya lebih murah dan proses 
penambangan juga lebih mudah.

Canadian Malartic menjadi tambang 
emas terbesar di Kanada yang dimiliki 
oleh Yamana Gold dan Agnico Eagle. 
Tambang tersebut diketahui 
bertanggung jawab untuk 
memproduksi lebih dari 16 ton emas 
pada tahun lalu.

Kanada telah bertahan di posisi kelima 
negara penghasil emas terbesar di 
dunia, meski mengalami penurunan 
sebanyak 12 persen pada 2020 
daripada tahun sebelumnya.

Uzbekistan masuk daftar negara 
penghasil emas terbesar di dunia 
posisi kedelapan.
Negara ini secara signifikan berhasil 
meningkatkan penghasilan emasnya 
dari tahun lalu, yang berjumlah 94,6 
ton, menjadi 101,6 ton pada 2019.

Sebagai informasi, aktivitas 
penambangan ilegal meningkat tajam 
dalam enam tahun terakhir di jantung 
hutan hujan Amazon.

8. Uzbekistan – 101,6 ton

Di posisi ketujuh ada Brasil yang naik 
ke peringkat tujuh setelah sebelumnya 
berada di posisi sepuluh pada 2019. 
Diketahui Brasil sukses meningkatkan 
output emas dalam tiga tahun berturut-
turut.

untuk mengatasinya, Presiden Jair 
Bolsonaro mendorong Brasil untuk 
mengembangkan Amazon secara 
ekonomi dan memanfaatkan kekayaan 
mineralnya.

7. Brasil – 107,0 ton

Pada akhirnya. 

 tambang emas terbuka terbesar di dunia 
berdasarkan wilayah.
9. Meksiko – 101,6 ton

10. Indonesia – 100,9 ton

Selain itu, Indonesia juga bertanggung 
jawab untuk menambang sekitar tiga 
persen emas untuk pasokan global.

Grasberg, yang dioperasikan oleh PT 
Freeport Indonesia.

11. Afrika Selatan - 99,2 ton

Di negara ini terdapat tambang emas 
tertua dan terdalam di dunia, 

Selama lima tahun terakhir, Meksiko 
mengalami penurunan produksi emas, 
walau tetap menjadi masuk daftar sepuluh 
besar dunia.

Negara penghasil emas terbesar di dunia 
selanjutnya adalah Afrika Selatan. 

dengan kedalaman tambang hingga 2,9 
km di bawah permukaan yakni South 
Deep.

Terakhir, negara penghasil emas terbesar 
di dunia adalah Peru. 
Sebelumnya negara ini menempati posisi 
ketujuh negara penghasil emas terbesar 
di dunia.
Peru mengalami penurunan produksi 
emas tahun 2019, dengan output turun 
dari 145 MT pada 2018 menjadi 130 MT 
di 2019. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa, untuk 
kali pertama, emas di Uzbekiztan melebihi 
100 ton dalam satu tahun.
Negara tersebut merupakan rumah dari 
Muruntau,

South Deep merupakan tambang emas 
terbesar di dunia, jika dihitung 
berdasarkan jumlah cadangan.

Bahkan, output-nya naik dari hanya 50,8 
ton pada tahun 2008 menjadi lebih dari 
131 ton pada 2015. 

Indonesia masuk posisi kesepuluh negara 
penghasil emas terbesar di dunia. Seperti 
diketahui, Indonesia merupakan rumah 
bagi tambang emas terbesar kedua dan 
tertinggi di dunia, 

12. Peru - 97,8 ton

Penambangan emas ilegal terus menjadi 
tantangan bagi negara tersebut, dan 
bertanggungjawab atas kerusakan tanah, 
termasuk deforestasi hutan Amazon.

Meksiko juga dinilai sebagai tempat yang 
menarik untuk pertambangan karena 
biaya regulasi yang relatif rendah.

Adapun dalam penerapan BPJS Kelas 
Standar ini masih akan menunggu revisi 
Peraturan Presiden 82 Tahun 2018.
"Jadi, kita menunggu diterbitkannya 
perubahan perpres 82 tahun 2018 bagi 
dasar hukum untuk melaksanakan rawat 
inap kelas standar jaminan kesehatan 
nasional," jelas Asih.

Anggota DJSN Asih Eka Putri 
menjelaskan, payung hukum dalam 
menerapkan BPJS Kelas Standar adalah 
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN) Pasal 19.
"Nah, pelaksanaan Pasal 19 itu 
bertansisi, pada 2014-2019 belum 
terlaksana, 2019-2022 diberi waktu 
dengan Perpres 64 Tahun 2020," jelas 
Asih kepada CNBC Indonesia, dikutip 
Sabtu (11/6/2022).

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi 
Gunadi Sadikin menyebutkan alasan lain 
mengapa kelas rawat inap BPJS 
Kesehatan diubah adalah untuk 
mencegah kembali terjadi defisit. Sebab, 
nantinya iuran Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) menjadi satu nilai juga.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 
mengatakan, uji coba penerapan BPJS 
Kelas Standar akan dimulai pada Juli 
2022 di 18 rumah sakit vertikal atau 
rumah sakit milik pemerintah.

"Tadinya memiliki tiga kelas rawat inap, 
ini kompromi ditransformasi 2004-2014, 
sekarang dalam rangka melaksanakan 
konsisten prinsip asuransi sosial dan 
ekuitas tadi, dan diatur UU SJSN. Maka 
pengaturan kelas rawat inap berdasarkan 
besaran iuran Kelas 1, 2, 3 akan kita 
akhiri," kata Asih melanjutkan.
Implikasinya tarif di rumah sakit pun, kata 
Asih tidak akan mengikuti perbedaan 
kelas rawat inap yang sebelumnya 
menjadi Kelas 1, 2, 3. Tarifnya mengikuti 
12 kriteria penerapan BPJS Kesehatan 
Kelas Standar.

Menurutnya, saat ini pemerintah terus 
mendorong agar keuangan BPJS 
Kesehatan tidak lagi mengalami defisit 
seperti tahun-tahun sebelumnya. 

Ia menjelaskan, dengan kelas standar 
ini nantinya pemerintah bersama 
dengan BPJS Kesehatan akan melihat 
jenis layanan yang selama ini 
diberikan. Lalu akan dikendalikan atau 
dikurangi untuk biaya layanan dengan 
potensi biaya yang terlalu mahal.
Dengan demikian, maka nantinya 
peran Puskesmas akan dimaksimalkan 
tidak hanya melakukan tindakan 
skrining tahap awal, tetapi juga bisa 
melakukan tindakan promotif dan 
preventif. Langkah ini diharapkan bisa 
meminimalisir anggaran yang tidak 
terlalu penting.

“Kita tidak mau BPJS defisit. Harus 
positif. Jadi bisa meng-cover rakyat 
lebih luas dengan layanan standar," 
ujar Budi saat melakukan rapat kerja 
dengan Komisi IX DPR beberapa 
waktu lalu.

Sehingga dengan penerapan kelas 
tunggal atau standar ini nantinya 
cakupan layanan juga menjadi luas.

Selain itu, dengan skrining lebih ketat 
dan tindakan yang bisa dilakukan 
Puskesmas, maka peserta BPJS 
Kesehatan yang diberikan rujukan 
betul-betul yang membutuhkan 
layanan dan penanganan yang lebih 
baik.

Alasan BPJS Kelas 1,2,3 Akan Dihapus
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Apa Kata Bintang AndaMUI Ungkap Donatur Khilafatul Muslimin

"AS pun ada orang yang menjadi 
supporting mereka yah. Malaysia, kalau 
tidak salah seingat saya bahkan dari 
Arab Saudi pun sudah ada menjadi 
donaturnya," kata Makmun.

Organisasi penyebar paham khilafah di 
Indonesia ini didanai  jaringan di 
Malaysia, Amerika Serikat (AS) hingga 
Arab Saudi.Khilafatul Muslimin di 
Indonesia tersebar di sejumlah daerah 
dan memiliki 23 kantor. Kantor pusatnya 
berada di Bandar Lampung Provinsi 
Lampung.Pada penangkapan dua 
tersangka terbaru, Polda Metro Jaya 
mengamankan barang bukti uang 
miliaran rupiah.Pengurus Badan 
Penanggulangan Ekstremisme dan 
Terorisme MUI Makmun Rasyid 
mengatakan, secara gerakan Khilafatul 
Muslimin memiliki keterkaitan dengan 
jaringan transnasional.Untuk itu, kata dia, 
bila ada audit anggaran maka akan 
terbuka siapa saja yang mendanai 
Khilafatul Muslimin."Karena memang 
selama ini Khilafatul Muslimin ini 
mendapat dukungan tidak saja di 
Indonesia, tetapi juga dari luar negeri," 
kata Makmun dalam diskusi daring yang 
digelar MUI pada Sabtu 
(11/6/2022).Menurut Makmun, terdapat 
jaringan seperti di Amerika Serikat (AS), 
Malaysia dan Arab Saudi yang menjadi 
donatur Khilafatul Muslimin.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa 
secara legal Khilafatul Muslimin adalah 
yayasan yang mengedepankan aspek 
pendidikan dan kemanusiaan.
"Di situlah jualan mereka," ungkap 
Makmun.Sebelumnya, pemimpin tertinggi 
Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan 
Baraja ditangkap Polda Metro Jaya di 
wilayah Lampung, pada Selasa 
(7/6/2022) pagi.Ia ditangkap di Markas 
Besar Khilafatul Muslimin di Teluk 
Betung, Bandar Lampung oleh tim 

Badan Penanggulangan Ekstremisme 
dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) mengungkap
organisasi Khilafatul Muslimin memiliki 
beberapa donatur transnasional.

"Kita melakukan penggeledahan 
terhadap operasionalisasi terhadap 
ormas ini dan kita menyita uang yang 
diduga uang operasional sekitar 
miliaran jumlahnya," kata Direktur 
Reserse Kriminal Umum Polda Metro 
Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi 
dalam keterangannya, Sabtu 
(11/6/2022).Dari informasi yang 
dihimpun, uang yang disita oleh 
penyidik Polda Metro Jaya mencapai 
Rp2 miliar.Selain itu, Hengki 
melanjutkan, pihaknya juga 
menemukan hal-hal yang cukup 
signifikan. Namun, dia belum 
membeberkan soal penemuan 
itu."Nanti rilis lengkap akan dijelaskan 
di Jakarta karena memang ada yang 
sangat signifikan yang polisi tidak bisa 
bekerja sendiri, ada Kementerian-
Kementerian lainnya," ungkapnya.

Ditreskrimum Polda Metro Jaya.Abdul 
Qadir Baraja dikenakan Pasal 14 
dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 
1946 tentang Peraturan Hukum 
Pidana.Lalu, Pasal 82 A jo Pasal 59 
UU Nomor 16 tahun 2017 tentang 
Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017 
tentang Perubahan UU Nomor 17 
tahun 2013 tentang Organisasi 
Masyarakat.Polda Metro Jaya kembali 
menangkap dua tokoh penting 
kelompok Khilafatul Muslimin di 
markas pusatnya di Bandar Lampung, 
Sabtu (11/6/2022).
Dengan demikian sudah 5 orang dari 
Khilafatul Muslimin ditangkap, 
termasuk pemimpin tertingginya, Abdul 
Qadir Hasan Baraja.Selain 
menangkap dua tokoh penting, Polda 
Metro Jaya juga melakukan 
penggeledahan di Markas Pusat 
Khilafatul Muslimin mencari barang 
bukti.Dari penggeledahan itu, Polisi 
menemukan barang bukti sejumlah 
uang hingga miliaran rupiah.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya 
kembali menangkap dua orang terkait 
Kelompok Khilafatul Muslimin di kantor 
pusatnya di Bandar Lampung, Sabtu 

Cinta: Coba kendalikan emosi Anda 
dan jangan terlampau sensitif.
Aries (21 Mar - 19 Apr)
Jika Anda diminta untuk memilih mana 
yang harus di prioritas bagi Anda, 
sepertinya Anda akan memilih 
pekerjaan

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Mungkin saat ini jalannya terasa berat, 
tetap berpikir positif saja Cinta 
pertengkaran sering menyapa Anda 
dan pasangan. Sebenarnya semua itu 
dapat Anda lalui. 

Cinta: Cobalah untuk lebih fokus dan 
menjaga hati Anda. Kesetiaan Anda 
akan diuji dan berusahalah untuk dapat 
melewatinya.

Peluang terbuka lebar bagi Anda jika 
Anda mau berusaha keras untuk 
mendapatkannya. Strategi baru 
memangsangatdiperlukan.
Cinta: Perlu kejujuran bagi kedua 
pasangan. 

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Karena Anda berdua saling mencintai 
dan memahami

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

menyimpan permasalahan sendiri 
tentunya bukan hal yang baik dalam 
dunia karier, karena Anda tidak bekerja 
sendirian, Jangan sampai saat Anda 
ingin meluruskan masalah namun 
malah membuatnya menjadi kacau.

Cinta: Tampaknya ini akan menjadi 
kencan yang sangat lebih 
menyenangkan.
Gemini(21 Mei-21Juni)
Nampaknya saat ini Anda adalah satu-
satunya orang dalam keluarga yang 
bisa melakukan banyak hal bagi yang 
lainnya. Kondisi mereka memang lagi 
kurang beruntung selayaknya bisa 

Minggu ini akan Anda lewati dengan 
banyak proses pembelajaran, di 
antaranya Anda akan belajar melihat 
sesuatu dari sudut pandang orang lain. 
ada baiknya Anda lebih mampu untuk 
lebih objektif dan memandang dari 
segala sisi. 

Taurus(20April-20mei)

Anda tolerir. 
Cinta: Tetap saling memperhatikan seperti 
sebelumnya. Dan tampaknya semakin 
hari semakin harmonis.
Cancer(22 Juni - 22 Juli)
Staminamu yang sedang baik membuat 
Anda terdorong melakukan banyak hal 
yang selama ini Anda tunda. Selama 
Anda mampu, kenapa nggak? 
Cinta: Anda wajar untuk cemburu pasa 
pasangan.Anda harus lebih dewasa 
dalam berpikir.
Leo (23 Juli - 22 Agust)
Cobalah proporsionalkan dalam membagi 
waktu antara pekerjaan dan waktu santai. 
Sesal kemudian tidak berguna, jadi 
kenapa tidak Anda mulai dari sekarang?

Berikan sedikit kesenangan buat diri 
sendiri, agar semangat kerja Anda pulih 
kembali

Pangkas rencana pengeluaran yang tidak 
penting. Kesabaran dan ketenangan akan 
membawa banyak hal positif di minggu ini 
.Cinta: Pasangan Anda berbuat ulah lagi? 
Tenang sabar jangan terburu membuat 
keputusan yang salah di kemudian hari. 

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Akan ada persoalan baru. Keuangan 
Anda mengkhawatirkan.Cari setiap 
peluang yang ada, jadikan hal tersebut 
sesuatu yang menguntungkan

Cinta: Pasangan Anda bertindak sedikit 
aneh di minggu ini. Ingat untuk lebih 
sabar menghadapinya yang paling utama. 
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
Cobalah untuk tidak terlalu boros. 
Beberapa hari ke depan akan ada 
pengeluaran yang cukup besar. Jangan 
lupa beramal. 
Cinta: Jalani hidup baru dan cobalah 
beradaptasi dengan orang baru yang saat 
ini ada untuk Anda, mungkin dia menjadi 
yang terbaik buat Anda.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Cinta: Jangan terlena pada situasi 
sekarang. 

Cinta: Hubungan Anda berada di ujung 
tanduk. Ubah sikap Anda bila masih 
mendambakannya bersama.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
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Apa Kata Bintang AndaMUI Ungkap Donatur Khilafatul Muslimin

"AS pun ada orang yang menjadi 
supporting mereka yah. Malaysia, kalau 
tidak salah seingat saya bahkan dari 
Arab Saudi pun sudah ada menjadi 
donaturnya," kata Makmun.

Organisasi penyebar paham khilafah di 
Indonesia ini didanai  jaringan di 
Malaysia, Amerika Serikat (AS) hingga 
Arab Saudi.Khilafatul Muslimin di 
Indonesia tersebar di sejumlah daerah 
dan memiliki 23 kantor. Kantor pusatnya 
berada di Bandar Lampung Provinsi 
Lampung.Pada penangkapan dua 
tersangka terbaru, Polda Metro Jaya 
mengamankan barang bukti uang 
miliaran rupiah.Pengurus Badan 
Penanggulangan Ekstremisme dan 
Terorisme MUI Makmun Rasyid 
mengatakan, secara gerakan Khilafatul 
Muslimin memiliki keterkaitan dengan 
jaringan transnasional.Untuk itu, kata dia, 
bila ada audit anggaran maka akan 
terbuka siapa saja yang mendanai 
Khilafatul Muslimin."Karena memang 
selama ini Khilafatul Muslimin ini 
mendapat dukungan tidak saja di 
Indonesia, tetapi juga dari luar negeri," 
kata Makmun dalam diskusi daring yang 
digelar MUI pada Sabtu 
(11/6/2022).Menurut Makmun, terdapat 
jaringan seperti di Amerika Serikat (AS), 
Malaysia dan Arab Saudi yang menjadi 
donatur Khilafatul Muslimin.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa 
secara legal Khilafatul Muslimin adalah 
yayasan yang mengedepankan aspek 
pendidikan dan kemanusiaan.
"Di situlah jualan mereka," ungkap 
Makmun.Sebelumnya, pemimpin tertinggi 
Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan 
Baraja ditangkap Polda Metro Jaya di 
wilayah Lampung, pada Selasa 
(7/6/2022) pagi.Ia ditangkap di Markas 
Besar Khilafatul Muslimin di Teluk 
Betung, Bandar Lampung oleh tim 

Badan Penanggulangan Ekstremisme 
dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) mengungkap
organisasi Khilafatul Muslimin memiliki 
beberapa donatur transnasional.

"Kita melakukan penggeledahan 
terhadap operasionalisasi terhadap 
ormas ini dan kita menyita uang yang 
diduga uang operasional sekitar 
miliaran jumlahnya," kata Direktur 
Reserse Kriminal Umum Polda Metro 
Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi 
dalam keterangannya, Sabtu 
(11/6/2022).Dari informasi yang 
dihimpun, uang yang disita oleh 
penyidik Polda Metro Jaya mencapai 
Rp2 miliar.Selain itu, Hengki 
melanjutkan, pihaknya juga 
menemukan hal-hal yang cukup 
signifikan. Namun, dia belum 
membeberkan soal penemuan 
itu."Nanti rilis lengkap akan dijelaskan 
di Jakarta karena memang ada yang 
sangat signifikan yang polisi tidak bisa 
bekerja sendiri, ada Kementerian-
Kementerian lainnya," ungkapnya.

Ditreskrimum Polda Metro Jaya.Abdul 
Qadir Baraja dikenakan Pasal 14 
dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 
1946 tentang Peraturan Hukum 
Pidana.Lalu, Pasal 82 A jo Pasal 59 
UU Nomor 16 tahun 2017 tentang 
Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017 
tentang Perubahan UU Nomor 17 
tahun 2013 tentang Organisasi 
Masyarakat.Polda Metro Jaya kembali 
menangkap dua tokoh penting 
kelompok Khilafatul Muslimin di 
markas pusatnya di Bandar Lampung, 
Sabtu (11/6/2022).
Dengan demikian sudah 5 orang dari 
Khilafatul Muslimin ditangkap, 
termasuk pemimpin tertingginya, Abdul 
Qadir Hasan Baraja.Selain 
menangkap dua tokoh penting, Polda 
Metro Jaya juga melakukan 
penggeledahan di Markas Pusat 
Khilafatul Muslimin mencari barang 
bukti.Dari penggeledahan itu, Polisi 
menemukan barang bukti sejumlah 
uang hingga miliaran rupiah.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya 
kembali menangkap dua orang terkait 
Kelompok Khilafatul Muslimin di kantor 
pusatnya di Bandar Lampung, Sabtu 
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Aries (21 Mar - 19 Apr)
Jika Anda diminta untuk memilih mana 
yang harus di prioritas bagi Anda, 
sepertinya Anda akan memilih 
pekerjaan

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Mungkin saat ini jalannya terasa berat, 
tetap berpikir positif saja Cinta 
pertengkaran sering menyapa Anda 
dan pasangan. Sebenarnya semua itu 
dapat Anda lalui. 

Cinta: Cobalah untuk lebih fokus dan 
menjaga hati Anda. Kesetiaan Anda 
akan diuji dan berusahalah untuk dapat 
melewatinya.

Peluang terbuka lebar bagi Anda jika 
Anda mau berusaha keras untuk 
mendapatkannya. Strategi baru 
memangsangatdiperlukan.
Cinta: Perlu kejujuran bagi kedua 
pasangan. 
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dan memahami
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menyimpan permasalahan sendiri 
tentunya bukan hal yang baik dalam 
dunia karier, karena Anda tidak bekerja 
sendirian, Jangan sampai saat Anda 
ingin meluruskan masalah namun 
malah membuatnya menjadi kacau.

Cinta: Tampaknya ini akan menjadi 
kencan yang sangat lebih 
menyenangkan.
Gemini(21 Mei-21Juni)
Nampaknya saat ini Anda adalah satu-
satunya orang dalam keluarga yang 
bisa melakukan banyak hal bagi yang 
lainnya. Kondisi mereka memang lagi 
kurang beruntung selayaknya bisa 
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antaranya Anda akan belajar melihat 
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ada baiknya Anda lebih mampu untuk 
lebih objektif dan memandang dari 
segala sisi. 
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Anda tolerir. 
Cinta: Tetap saling memperhatikan seperti 
sebelumnya. Dan tampaknya semakin 
hari semakin harmonis.
Cancer(22 Juni - 22 Juli)
Staminamu yang sedang baik membuat 
Anda terdorong melakukan banyak hal 
yang selama ini Anda tunda. Selama 
Anda mampu, kenapa nggak? 
Cinta: Anda wajar untuk cemburu pasa 
pasangan.Anda harus lebih dewasa 
dalam berpikir.
Leo (23 Juli - 22 Agust)
Cobalah proporsionalkan dalam membagi 
waktu antara pekerjaan dan waktu santai. 
Sesal kemudian tidak berguna, jadi 
kenapa tidak Anda mulai dari sekarang?

Berikan sedikit kesenangan buat diri 
sendiri, agar semangat kerja Anda pulih 
kembali

Pangkas rencana pengeluaran yang tidak 
penting. Kesabaran dan ketenangan akan 
membawa banyak hal positif di minggu ini 
.Cinta: Pasangan Anda berbuat ulah lagi? 
Tenang sabar jangan terburu membuat 
keputusan yang salah di kemudian hari. 

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Akan ada persoalan baru. Keuangan 
Anda mengkhawatirkan.Cari setiap 
peluang yang ada, jadikan hal tersebut 
sesuatu yang menguntungkan

Cinta: Pasangan Anda bertindak sedikit 
aneh di minggu ini. Ingat untuk lebih 
sabar menghadapinya yang paling utama. 
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
Cobalah untuk tidak terlalu boros. 
Beberapa hari ke depan akan ada 
pengeluaran yang cukup besar. Jangan 
lupa beramal. 
Cinta: Jalani hidup baru dan cobalah 
beradaptasi dengan orang baru yang saat 
ini ada untuk Anda, mungkin dia menjadi 
yang terbaik buat Anda.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Cinta: Jangan terlena pada situasi 
sekarang. 

Cinta: Hubungan Anda berada di ujung 
tanduk. Ubah sikap Anda bila masih 
mendambakannya bersama.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
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Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia Tan : 908 - 510 - 6840

Tenny : 929 - 369 - 9830

pabrik roti dan coklat
dekat Philadelphia

Hubungi : 

Kasus kematian prajurit TNI, Sertu 
Marctyan Bayu Pratama menjadi sorotan. 
Hampir setengah tahun sejak 8 
November 2021, kasus kematiannya tak 
kunjung memiliki kepastian hukum. Meski 
kini telah ditangani Oditurat Militer.
Awalnya, Bayu disebut terlibat penjualan 
senjata kepada Kelompok Separatis 
Teroris di Papua. Belakangan, kasus 
penganiayaan dari seniornya yang 
membuat dirinya tewas terungkap ke 
publik. Terbaru, keluarga mengungkap 
ada masalah utang piutang korban 
dengan koleganya di TNI.Panglima TNI 
Jenderal Andika Perkasa berjanji akan 
menuntaskan kasus kematian Sertu 
Marctyan Bayu Pratama.Andika 
menjelaskan, jika kasus yang terjadi ini 
telah diusut sebelum dirinya menjabat 
sebagai Panglima TNI. Namun, dia telah 
memastikan jika kasus ini telah menyeret 
dua yang diduga pelaku yang 
berpangkat, yakni Letnan Satu dan 
Letnan Dua.Dalam kasus ini, polisi militer 
telah melimpahkan berkas perkara 
tersebut ke Oditurat Militer Jayapura 
pada 13 Desember 2021. Kemudian, 
ditindaklanjuti dengan melimpahkan ke 
Oditurat Militer Jakarta pada 25 Mei 
2022."Jadi ini yang sedang saya telusuri. 
Saya sudah perintahkan Oditur Jenderal 
sebagai atasan dari Oditur Militer dan 
saya sebagai atasan Oditur Jenderal, 
selidiki apa yang terjadi. Karena saya 
ingin tahu apa yang terjadi," jelasnya.

Di samping itu, terkait kasus yang lama 
diproses, Andika menduga ada yang 
sengaja memperlambat penanganan 
kasus penganiayaan yang menewaskan 
Sertu Marctyan Bayu Pratama."Kalau 
saya sinyalir ada bukti cukup kuat 
adanya kesengajaan melambat-
lambatkan atau bahkan tidak membuka 
secara terang," ungkap Andika.Dia pun 
berjanji akan menuntaskan kasus ini, 
bahkan tak segan memberikan hukuman 
bagi pihak-pihak yang mencoba 
memperlambat proses hukum. Termasuk, 

Diduga Ada yang Melambatkan Proses 
Hukum

Misteri Kematian Sertu Bayu Yang Belum Terkuak

Jenazah Penuh Lebam

mengucapkan terima kasih kepada 
pihak keluarga korban yang telah 
menyuarakan kasus ini
"Maka saya berikan konsekuensi. 
Cuma yang jelas, kasus hukumnya 
sendiri harus lanjut. Sekarang saya 
kawal benar. Karena sekarang saya 
jadi tahu," tegasnya."Sekali lagi saya 
mengucapkan terima kasih kepada Ibu 
Sri yang menyuarakan, mungkin tidak 
terima karena penanganan yang 
mengakibatkan korban tewas dari 
anaknya sendiri. Sehingga beliau 
kemudian menyuarakan ke publik, 
saya jadi tahu," tambahnya.

Sri Rejeki (50), seorang ibu asal Kota 
Solo, Jawa Tengah, belum hilang dari 
rasa duka. Pada 8 November 2021 
lalu, ia menerima kabar bahwa 
putranya, Sertu Marctyan Bayu 
Pratama, telah meninggal dunia dalam 
tugas di Papua."Hari Senin saya dapat 
kabar dari komandan di Solo kalau 
anak saya meninggal karena sakit. 
Saya nggak percaya. Padahal saat 
telepon terakhir dengan saya 
kondisinya baik-baik saja. Kegiatan 
selama di sana ngaji, hafalan Alquran, 
makanya saya tenang. Wong Sabtu 
baik-baik saja kok tiba-tiba Senin 
dikabari kalau anak saya meninggal," 
kata Sri Rejeki.Kecurigaan terkait 
meninggalnya sang anak makin besar 
saat dia melihat wajah anaknya di peti 
mati. Ia mengatakan kalau wajah 
anaknya penuh dengan luka lebam 
dan hidung patah. Sehingga ia 
meminta agar ada autopsi 
ulang.Walaupun petugas telah berjanji 
akan memberikan hasil autopsi, 
namun hingga kini Sri Rejeki belum 
menerima hasil itu. Ia menduga 
anaknya dianiaya karena 
permasalahan utang piutang.Dia 
mengatakan, sebenarnya masalah itu 
sudah selesai karena dirinya yang 
melunasi sendiri utang anaknya itu. 
Namun selang satu minggu kemudian 
ia menerima kabar anaknya 

Hengki hanya menyebut keduanya 
merupakan tokoh penting dalam 
kelompok tersebut.Namun, mantan 
Kapolres Metro Jakarta Pusat ini belum 
memberikan peran dari kedua 
tersangka yang disebut tokoh penting 
kelompok Khilafatul Muslimin itu.

(11/6/2022).Meski begitu, pihak 
kepolisian belum membeberkan secara 
detil terkait dengan identitas kedua 
tersangka yang baru ditangkap.
"Hari ini kami menangkap dua 
tersangka (terkait kelompok Khilafatul 
Muslimin)," kata Direktur Reserse 
Kriminal Umum Polda Metro Jaya 
Kombes Pol Hengki Haryadi dalam 
keterangannya, Sabtu (11/6/2022).

"Intinya ini adalah dua tokoh penting di 
organisasi massa ini dan kita 
pemeriksaannya bersifat 
berkesinambungan nanti ada delik-
delim baru nanti akan kita sampaikan 
saat rilis di Jakarta," jelasnya.

Ia ditangkap di Markas Besar Khilafatul 
Muslimin di Teluk Betung, Bandar 
Lampung oleh tim Ditreskrimum Polda 
Metro Jaya.Abdul Qadir Baraja 
dikenakan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 
UU Nomor 1 tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana.Lalu, Pasal 
82 A jo Pasal 59 UU Nomor 16 tahun 
2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 
2 tahun 2017 tentang Perubahan UU 
Nomor 17 tahun 2013 tentang 
Organisasi Masyarakat.Polri terus 
mendalami dugaan adanya paham 
khilafah di 23 Kantor Khilafatul 
Muslimin (KM) di seluruh Indonesia.

Dalam hal ini, pemimpin Khilafatul 
Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja 
ditangkap Polda Metro Jaya di wilayah 
Lampung, pada Selasa (7/6/2022) pagi.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi 
Prasetyo mengatakan, pihaknya 
bekerja dengan Polres dan Polda untuk 
mendalami dugaan tersebut.
“Semuanya didalami. Ada 23 kantor 
wilayah kelompok KM itu lagi didalami 
oleh teman-teman baik dari Polres, 
Polda, termasuk back up dari Mabes 
Polri Densus 88," kata Dedi di Mako 
Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa 
Barat, Sabtu (11/6/2022).Dedi 
menuturkan, termasuk dari Pulau 

Kalimantan dan Sulawesi juga didalami 
serta dilakukan maping.Dari hasil maping, 
kata dia, dilakukan pendalaman sejauh 
mana keterlibatan kelompok tersebut 
dalam menyebarkan paham-paham yang 
bertentangan dengan undang-undang 
(UU)."Termasuk tindakan-tindakan lain 
yang membuat suatu kegaduhan di 
masyarakat," ungkap Dedi.Dedi mencatat 
hingga saat ini total ada 5 tersangka yang 
diduga menyebarkan paham khilafah. 
Semuanya tergabung dalam organisasi 
Khilafatul Muslimin."Jadi sekarang total 
sudah ada 5 tersangka," ujar Dedi.Dedi 
mengatakan, dari jumlah tersebut 
sebanyak 3 orang ditetapkan sebagai 
tersangka di Polda Jawa Tengah 
(Jateng).Kemudian, ada satu orang yang 
dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya 
(PMJ).Lalu, terdapat satu orang juga 
tersangka baru yang ditetapkan Polda 
Jawa Timur (Jatim) pada Jumat 
(10/6/2022) malam."Untuk Polda Jatim 
satu tersangka tadi malam sudah 
ditangkap," ucap Dedi.Dedi menjelaskan, 
untuk Polda Jawa Barat (Jabar) pihaknya 
sedang melakukan proses penyelidikan 
dan pendalaman beberapa pihak untuk 
dimintai keterangan."Jadi belum ada 
peningkatan status dari penyelidikan ke 
penyidikan dan semuanya tetap masih 
bergerak," ujar Dedi.Sebelumnya, Polda 
Metro Jaya menangkap pimpinan tertinggi 
ormas Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir 
Baraja di Lampung.Kabid Humas Polda 
Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan 
membenarkan kabar penangkapan 
ini."Benar, Polda Metro Jaya telah 
menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin 
Abdul Qadir Baraja di Lampung," kata 
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes 
E Zulpan.Menurut Zulpan, penangkapan 
Abdul Qadir Baraja dipimpin langsung 
Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang 
dipimpin Kombes Hengki Haryadi.

Meski begitu, Zulpan belum memerinci 
lebih lanjut status Abdul Qadir saat 
ditangkap di Lampung. Ia juga belum 
menjelaskan detail penangkapan 
pimpinan Khilafatul Muslimin itu apakah 
terkait dengan kegiatan konvoi Khilafah.

"Penangkapan dipimpin langsung Pak 
Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol 
Hengki Haryadi,"kata Zulpan.
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Kasus kematian prajurit TNI, Sertu 
Marctyan Bayu Pratama menjadi sorotan. 
Hampir setengah tahun sejak 8 
November 2021, kasus kematiannya tak 
kunjung memiliki kepastian hukum. Meski 
kini telah ditangani Oditurat Militer.
Awalnya, Bayu disebut terlibat penjualan 
senjata kepada Kelompok Separatis 
Teroris di Papua. Belakangan, kasus 
penganiayaan dari seniornya yang 
membuat dirinya tewas terungkap ke 
publik. Terbaru, keluarga mengungkap 
ada masalah utang piutang korban 
dengan koleganya di TNI.Panglima TNI 
Jenderal Andika Perkasa berjanji akan 
menuntaskan kasus kematian Sertu 
Marctyan Bayu Pratama.Andika 
menjelaskan, jika kasus yang terjadi ini 
telah diusut sebelum dirinya menjabat 
sebagai Panglima TNI. Namun, dia telah 
memastikan jika kasus ini telah menyeret 
dua yang diduga pelaku yang 
berpangkat, yakni Letnan Satu dan 
Letnan Dua.Dalam kasus ini, polisi militer 
telah melimpahkan berkas perkara 
tersebut ke Oditurat Militer Jayapura 
pada 13 Desember 2021. Kemudian, 
ditindaklanjuti dengan melimpahkan ke 
Oditurat Militer Jakarta pada 25 Mei 
2022."Jadi ini yang sedang saya telusuri. 
Saya sudah perintahkan Oditur Jenderal 
sebagai atasan dari Oditur Militer dan 
saya sebagai atasan Oditur Jenderal, 
selidiki apa yang terjadi. Karena saya 
ingin tahu apa yang terjadi," jelasnya.

Di samping itu, terkait kasus yang lama 
diproses, Andika menduga ada yang 
sengaja memperlambat penanganan 
kasus penganiayaan yang menewaskan 
Sertu Marctyan Bayu Pratama."Kalau 
saya sinyalir ada bukti cukup kuat 
adanya kesengajaan melambat-
lambatkan atau bahkan tidak membuka 
secara terang," ungkap Andika.Dia pun 
berjanji akan menuntaskan kasus ini, 
bahkan tak segan memberikan hukuman 
bagi pihak-pihak yang mencoba 
memperlambat proses hukum. Termasuk, 

Diduga Ada yang Melambatkan Proses 
Hukum

Misteri Kematian Sertu Bayu Yang Belum Terkuak

Jenazah Penuh Lebam

mengucapkan terima kasih kepada 
pihak keluarga korban yang telah 
menyuarakan kasus ini
"Maka saya berikan konsekuensi. 
Cuma yang jelas, kasus hukumnya 
sendiri harus lanjut. Sekarang saya 
kawal benar. Karena sekarang saya 
jadi tahu," tegasnya."Sekali lagi saya 
mengucapkan terima kasih kepada Ibu 
Sri yang menyuarakan, mungkin tidak 
terima karena penanganan yang 
mengakibatkan korban tewas dari 
anaknya sendiri. Sehingga beliau 
kemudian menyuarakan ke publik, 
saya jadi tahu," tambahnya.

Sri Rejeki (50), seorang ibu asal Kota 
Solo, Jawa Tengah, belum hilang dari 
rasa duka. Pada 8 November 2021 
lalu, ia menerima kabar bahwa 
putranya, Sertu Marctyan Bayu 
Pratama, telah meninggal dunia dalam 
tugas di Papua."Hari Senin saya dapat 
kabar dari komandan di Solo kalau 
anak saya meninggal karena sakit. 
Saya nggak percaya. Padahal saat 
telepon terakhir dengan saya 
kondisinya baik-baik saja. Kegiatan 
selama di sana ngaji, hafalan Alquran, 
makanya saya tenang. Wong Sabtu 
baik-baik saja kok tiba-tiba Senin 
dikabari kalau anak saya meninggal," 
kata Sri Rejeki.Kecurigaan terkait 
meninggalnya sang anak makin besar 
saat dia melihat wajah anaknya di peti 
mati. Ia mengatakan kalau wajah 
anaknya penuh dengan luka lebam 
dan hidung patah. Sehingga ia 
meminta agar ada autopsi 
ulang.Walaupun petugas telah berjanji 
akan memberikan hasil autopsi, 
namun hingga kini Sri Rejeki belum 
menerima hasil itu. Ia menduga 
anaknya dianiaya karena 
permasalahan utang piutang.Dia 
mengatakan, sebenarnya masalah itu 
sudah selesai karena dirinya yang 
melunasi sendiri utang anaknya itu. 
Namun selang satu minggu kemudian 
ia menerima kabar anaknya 

Hengki hanya menyebut keduanya 
merupakan tokoh penting dalam 
kelompok tersebut.Namun, mantan 
Kapolres Metro Jakarta Pusat ini belum 
memberikan peran dari kedua 
tersangka yang disebut tokoh penting 
kelompok Khilafatul Muslimin itu.

(11/6/2022).Meski begitu, pihak 
kepolisian belum membeberkan secara 
detil terkait dengan identitas kedua 
tersangka yang baru ditangkap.
"Hari ini kami menangkap dua 
tersangka (terkait kelompok Khilafatul 
Muslimin)," kata Direktur Reserse 
Kriminal Umum Polda Metro Jaya 
Kombes Pol Hengki Haryadi dalam 
keterangannya, Sabtu (11/6/2022).

"Intinya ini adalah dua tokoh penting di 
organisasi massa ini dan kita 
pemeriksaannya bersifat 
berkesinambungan nanti ada delik-
delim baru nanti akan kita sampaikan 
saat rilis di Jakarta," jelasnya.

Ia ditangkap di Markas Besar Khilafatul 
Muslimin di Teluk Betung, Bandar 
Lampung oleh tim Ditreskrimum Polda 
Metro Jaya.Abdul Qadir Baraja 
dikenakan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 
UU Nomor 1 tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana.Lalu, Pasal 
82 A jo Pasal 59 UU Nomor 16 tahun 
2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 
2 tahun 2017 tentang Perubahan UU 
Nomor 17 tahun 2013 tentang 
Organisasi Masyarakat.Polri terus 
mendalami dugaan adanya paham 
khilafah di 23 Kantor Khilafatul 
Muslimin (KM) di seluruh Indonesia.

Dalam hal ini, pemimpin Khilafatul 
Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja 
ditangkap Polda Metro Jaya di wilayah 
Lampung, pada Selasa (7/6/2022) pagi.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi 
Prasetyo mengatakan, pihaknya 
bekerja dengan Polres dan Polda untuk 
mendalami dugaan tersebut.
“Semuanya didalami. Ada 23 kantor 
wilayah kelompok KM itu lagi didalami 
oleh teman-teman baik dari Polres, 
Polda, termasuk back up dari Mabes 
Polri Densus 88," kata Dedi di Mako 
Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa 
Barat, Sabtu (11/6/2022).Dedi 
menuturkan, termasuk dari Pulau 

Kalimantan dan Sulawesi juga didalami 
serta dilakukan maping.Dari hasil maping, 
kata dia, dilakukan pendalaman sejauh 
mana keterlibatan kelompok tersebut 
dalam menyebarkan paham-paham yang 
bertentangan dengan undang-undang 
(UU)."Termasuk tindakan-tindakan lain 
yang membuat suatu kegaduhan di 
masyarakat," ungkap Dedi.Dedi mencatat 
hingga saat ini total ada 5 tersangka yang 
diduga menyebarkan paham khilafah. 
Semuanya tergabung dalam organisasi 
Khilafatul Muslimin."Jadi sekarang total 
sudah ada 5 tersangka," ujar Dedi.Dedi 
mengatakan, dari jumlah tersebut 
sebanyak 3 orang ditetapkan sebagai 
tersangka di Polda Jawa Tengah 
(Jateng).Kemudian, ada satu orang yang 
dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya 
(PMJ).Lalu, terdapat satu orang juga 
tersangka baru yang ditetapkan Polda 
Jawa Timur (Jatim) pada Jumat 
(10/6/2022) malam."Untuk Polda Jatim 
satu tersangka tadi malam sudah 
ditangkap," ucap Dedi.Dedi menjelaskan, 
untuk Polda Jawa Barat (Jabar) pihaknya 
sedang melakukan proses penyelidikan 
dan pendalaman beberapa pihak untuk 
dimintai keterangan."Jadi belum ada 
peningkatan status dari penyelidikan ke 
penyidikan dan semuanya tetap masih 
bergerak," ujar Dedi.Sebelumnya, Polda 
Metro Jaya menangkap pimpinan tertinggi 
ormas Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir 
Baraja di Lampung.Kabid Humas Polda 
Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan 
membenarkan kabar penangkapan 
ini."Benar, Polda Metro Jaya telah 
menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin 
Abdul Qadir Baraja di Lampung," kata 
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes 
E Zulpan.Menurut Zulpan, penangkapan 
Abdul Qadir Baraja dipimpin langsung 
Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang 
dipimpin Kombes Hengki Haryadi.

Meski begitu, Zulpan belum memerinci 
lebih lanjut status Abdul Qadir saat 
ditangkap di Lampung. Ia juga belum 
menjelaskan detail penangkapan 
pimpinan Khilafatul Muslimin itu apakah 
terkait dengan kegiatan konvoi Khilafah.

"Penangkapan dipimpin langsung Pak 
Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol 
Hengki Haryadi,"kata Zulpan.
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Sementara itu, Pengacara keluarga 
almarhum Sertu Marctyan Bayu 
Pratama, Asri Purwanti mengaku, tidak 
tahu sebab musabab masalah kliennya 
dianiaya seniornya hingga meninggal 
dunia.Dia hanya tahu, kliennya 
meninggal dunia karena dianiaya akibat 
masalah utang piutang, bukan karena 
dugaan kasus jual beli amunisi 600 butir 
kepada teroris Papua."Kalau (dugaan 
jual amunisi 600 butir) itu kami tidak 
tahu karena tahunya utang piutang. Itu 
bukan ranah saya ya. Saya hanya tahu 
dari keluarga kasus utang piutang, 
penganiayaan hingga mati. Namun 
nanti dalam persidangan terbongkar, 
kenapa Bayu sampai meninggal, ada 
apa?" ujar Asri.Asri mengaku ingin tahu 
benar tidaknya Sertu Bayu terlibat jual 
beli amunisi kepada teroris Papua. 
Namun demikian, Asri menegaskan, 
dirinya tidak ingin mencampuri kasus 
itu. Dia menyerahkan kasus tersebut 
kepada institusi yang berwenang."Kalau 
terlibat itu, kapan terlibatnya, kan Bayu 
ditahan. Karena Bayu itu dikirim Juni 
(ke Papua) ditahan pertengahan 
Agustus. Jadi tahunya utang piutang 
sudah dilunasi 3 November. Kami 
punya bukti transfernya lunas. Kita 
punya bukti itu. Itu (jual beli amunisi) 
urusannya internalnya institusi ya. jadi 
kami enggak tahu," katanya.Kendati 

Karena Senjata atau Utang

meninggal. Terkait hal ini, Sri sudah 
berupaya menghubungi pihak petinggi 
TNI yang ia kenal."Saya hanya 
menghubungi yang saya tahu dan saya 
kenal lewat WA. Saya tanya bagaimana 
proses hukum anak saya, baru mereka 
memberi kabar. Kalau saya tidak tanya 
ya mereka tidak memberi kabar ke 
saya," ungkap Sri Rejeki.Atas kasus ini, 
Sri meminta keadilan pada Panglima 
TNI Jenderal Andika Perkasa agar 
kasus anaknya itu dapat segera 
disidangkan dan diputuskan seadil-
adilnya. "Para pelaku harus mendapat 
hukuman setimpal sesuai 
perbuatannya. Kalau bisa ya ini dipecat, 
karena sudah bisa merusak tatanan TNI 
dan juga membahayakan masyarakat 
sipil karena orang seperti ini kejam," 
kata Sri Rejeki.

demikian, menurut Asri, penganiayaan 
yang menyebabkan Sertu Bayu 
meninggal dunia, apapun alasannya, hal 
itu tidak dibenarkan. Tapi, lanjut Asri, 
kliennya tak masalah diadili hingga mati, 
selama Sertu Bayu terbukti berkhianat 
terhadap kesatuan dan negara."Tapi 
melalui peradilan. Jadi masalah (jual 
amunisi itu) kami tidak tahu. Kalau Bayu 
memang salah terus sampai seperti itu 
masih ada peradilan. Karena apa? Setiap 
manusia berhak untuk hidup," 
ucapnya."Kan ada peradilannya. Kan 
harusnya diproses hukum, diselidiki, 
selain Bayu siapa dan bagaimana, kan 
gitu," kata Asri lagi.Lebih lanjut, Asri 
mengaku dirinya sudah pernah meminta 
klarifikasi kepada pimpinan Satgas perihal 
aturan seorang pimpinan diperbolehkan 
menganiaya juniornya ketika melakukan 
kesalahan. Hanya saja, Asri tidak 
menyebutkan siapa nama pimpinan 
almarhum Bayu saat bertugas di Papua.

Diberitakan sebelumya, penyidik 
gabungan Polres Mimika bersama Satgas 
Nemangkawi menangkap 3 pelaku jual 
beli 600 butir amunisi. Tiga pelaku 
bernisial AB, BS dan KG pada 
pertengahan 2021 lalu.

Asri mengatakan, dirinya hanya mencari 
keadilan dan memperjuangkan kebenaran 
soal kematian Sertu Bayu. Hal itu diakui 
Asri sudah disampaikan kepada Panglima 
TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

Asri lantas meminta ibunda Sertu Bayu, 
Sri Rejeki (50) dimintai keterangan oleh 
aparat jika Sertu Bayu diduga terlibat jual 
beli amunisi kepada teroris Papua.

Bukti Utang Lunas

Oleh pelaku, amunisi tersebut rencananya 
akan dipasok kepada kelompok teroris 
Papua di Nduga pimpinan Egianus 
Kogoya.

"Makanya kami kemarin menyampaikan 
saya mohon ibu korban di BAP karena 
kami punya bukti-bukti (pelunasan utang) 
yang mana kami sebagai orang tua tidak 
terima anaknya digitukan. Masuk TNI itu 
kan kebanggaan. Nah sekarang kenapa 
mati di tangan seniornya sendiri. Kenapa 
enggak dilindungi. Kalau memang salah 
kami ikhlas kok, enggak apa-apa kalau 
memang mengkhianati negara, tapi 
dengan prosedur yang benar," katanya.

"Sayangnya, ini di luar kendali kami," tulis 
perusahaan itu dikutip dari NBC News.

Amerika Serikat (AS) saat ini mengalami 
berbagai macam krisis barang-barang 
kebutuhan hidup. Krisis itu pun beragam, 
mulai dari bahan pangan, alat kesehatan, 
hingga pembalut wanita.

"Tanpa bahan penting ini, kami tidak 
dapat memproduksi produk kami," belas 
perusahaan lagi tanpa menjelaskan 
kapan pasokan akan normal.

"Karena ini, ada kemungkinan bahwa 
jagung akan diproduksi lebih sedikit 
daripada tahun-tahun sebelumnya."
Bukan hanya itu, kantong kertas yang 
digunakan di bioskop untuk popcorn, 

"Pasokan popcorn akan ketat," kata 
Kepala Eksekutif Preferred Popcorn, 
Norm Krug, yang merupakan perusahaan 
dengan sekitar 150 petani yang memasok 
bioskop AS.

"Petani tidak ingin menanam jagung 
karena biayanya yang mahal, sementara 
yang lain mencoba memberi insentif 
untuk menanamnya dengan biaya lebih 
tinggi," tulis WSJ.

Berikut rangkumannya sebagaimana 
dikumpulkan oleh CNBC Indonesia, 
Minggu (12/6/2022):

Dalam laporan Wall Street Journal (WSJ), 
pasokan popcorn di AS mulai ketat di Juni 
ini. Kemungkinan hal itu akan 
berlangsung hingga September, kala 
penduduk sebagian besar melakukan 
liburan musim panas.

Ini terungkap dari surat kepada 
pelanggan yang dibuat produsennya 
Sriracha Huy Fong Foods. Karena 
kelangkaan cabal, produksi menjadi 
terbatas, tak Hanna uituk Sriracha tapi 
juga saus lain seperti Chili Garlic dan 
Sambal Oelek.

Saos pedas Sriracha mungkin tak begiet 
terkenal di Indonesia. Namun di AS, ini 
adalah menu populer.

1.Saos Pedas

Hal ini terjadi karena isu rantai pasokan. 
Mulai dari produksi jagung, kontainer, 
pengiriman, hingga permintaan.

2.Popcorn

Biden Butuh “Obat Puyer” Untuk Atasi Masalah di AS
yang memiliki lapisan khusus untuk 
menjaga agar minyak mentega tidak 
masuk, juga kini terganggu 
pasokannya. Persediaannya disebut 
terbatas.
"Beberapa bioskop juga melihat wadah 
plastik atau logam sebagai alternatif 
tetapi pada akhirnya akan lebih mahal 
dalam jangka panjang," kata Direktur 
Penjualan untuk Goldenlink Amerika 
Utara, Neely Schiefelbein.

Tampon, sejenis pembalut wanita, yang 
biasa dipakai di AS, kini juga langka. 
Hal ini dilaporkan TIME.
Chief Financial Officer (CFO) Tampax 
Procter & Gamble, perusahaan 
pembuat tampon, Andre Schulten, 
menyebutkan sulitnya mencari bahan 
baku. Belum lagi proses pengangkutan 
barang-barangnya "mahal dan sangat 
fluktuatif".
"Perusahaan akan menaikkan harga 
pada Juli untuk mengatasi biaya 
tambahan," tegasnya.
4.Makanan Hewan

3.Tampon

Kelangkaan lain juga akan mengenai 
makanan hewan (pet food) di AS. Ini 
karena kekurangan bahan baku 
termasuk kaleng aluminium.
Salah satu produsen makanan hewan 
Trader Joe mengumumkan April bahwa 
mereka akan menghentikan enam 
produk. Sulit, tegas perusahaan, untuk 
memprediksi kapan semuanya akan 
kembali normal.
"Sebagian merek makanan 
menjanjikan situasi akan menjadi lebih 
baik dalam empat dan enam bulan ke 
depan. Tapi yang lain mengatakan 
mungkin perlu waktu hingga satu tahun 
sebelum melihat beberapa produk 
mereka kembali tersedia," kata salah 
satu manajer umum toko hewan 
peliharaan Minnesota, AS, kepada 
stasiun TV lokal KSTP, sebagaimana 
dimuat Nasdaq.com.
5. Susu Formula
Kelangkaan susu formula di AS bukan 
masalah baru. Ini sudah berlangsung 
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Sementara itu, Pengacara keluarga 
almarhum Sertu Marctyan Bayu 
Pratama, Asri Purwanti mengaku, tidak 
tahu sebab musabab masalah kliennya 
dianiaya seniornya hingga meninggal 
dunia.Dia hanya tahu, kliennya 
meninggal dunia karena dianiaya akibat 
masalah utang piutang, bukan karena 
dugaan kasus jual beli amunisi 600 butir 
kepada teroris Papua."Kalau (dugaan 
jual amunisi 600 butir) itu kami tidak 
tahu karena tahunya utang piutang. Itu 
bukan ranah saya ya. Saya hanya tahu 
dari keluarga kasus utang piutang, 
penganiayaan hingga mati. Namun 
nanti dalam persidangan terbongkar, 
kenapa Bayu sampai meninggal, ada 
apa?" ujar Asri.Asri mengaku ingin tahu 
benar tidaknya Sertu Bayu terlibat jual 
beli amunisi kepada teroris Papua. 
Namun demikian, Asri menegaskan, 
dirinya tidak ingin mencampuri kasus 
itu. Dia menyerahkan kasus tersebut 
kepada institusi yang berwenang."Kalau 
terlibat itu, kapan terlibatnya, kan Bayu 
ditahan. Karena Bayu itu dikirim Juni 
(ke Papua) ditahan pertengahan 
Agustus. Jadi tahunya utang piutang 
sudah dilunasi 3 November. Kami 
punya bukti transfernya lunas. Kita 
punya bukti itu. Itu (jual beli amunisi) 
urusannya internalnya institusi ya. jadi 
kami enggak tahu," katanya.Kendati 

Karena Senjata atau Utang

meninggal. Terkait hal ini, Sri sudah 
berupaya menghubungi pihak petinggi 
TNI yang ia kenal."Saya hanya 
menghubungi yang saya tahu dan saya 
kenal lewat WA. Saya tanya bagaimana 
proses hukum anak saya, baru mereka 
memberi kabar. Kalau saya tidak tanya 
ya mereka tidak memberi kabar ke 
saya," ungkap Sri Rejeki.Atas kasus ini, 
Sri meminta keadilan pada Panglima 
TNI Jenderal Andika Perkasa agar 
kasus anaknya itu dapat segera 
disidangkan dan diputuskan seadil-
adilnya. "Para pelaku harus mendapat 
hukuman setimpal sesuai 
perbuatannya. Kalau bisa ya ini dipecat, 
karena sudah bisa merusak tatanan TNI 
dan juga membahayakan masyarakat 
sipil karena orang seperti ini kejam," 
kata Sri Rejeki.

demikian, menurut Asri, penganiayaan 
yang menyebabkan Sertu Bayu 
meninggal dunia, apapun alasannya, hal 
itu tidak dibenarkan. Tapi, lanjut Asri, 
kliennya tak masalah diadili hingga mati, 
selama Sertu Bayu terbukti berkhianat 
terhadap kesatuan dan negara."Tapi 
melalui peradilan. Jadi masalah (jual 
amunisi itu) kami tidak tahu. Kalau Bayu 
memang salah terus sampai seperti itu 
masih ada peradilan. Karena apa? Setiap 
manusia berhak untuk hidup," 
ucapnya."Kan ada peradilannya. Kan 
harusnya diproses hukum, diselidiki, 
selain Bayu siapa dan bagaimana, kan 
gitu," kata Asri lagi.Lebih lanjut, Asri 
mengaku dirinya sudah pernah meminta 
klarifikasi kepada pimpinan Satgas perihal 
aturan seorang pimpinan diperbolehkan 
menganiaya juniornya ketika melakukan 
kesalahan. Hanya saja, Asri tidak 
menyebutkan siapa nama pimpinan 
almarhum Bayu saat bertugas di Papua.

Diberitakan sebelumya, penyidik 
gabungan Polres Mimika bersama Satgas 
Nemangkawi menangkap 3 pelaku jual 
beli 600 butir amunisi. Tiga pelaku 
bernisial AB, BS dan KG pada 
pertengahan 2021 lalu.

Asri mengatakan, dirinya hanya mencari 
keadilan dan memperjuangkan kebenaran 
soal kematian Sertu Bayu. Hal itu diakui 
Asri sudah disampaikan kepada Panglima 
TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

Asri lantas meminta ibunda Sertu Bayu, 
Sri Rejeki (50) dimintai keterangan oleh 
aparat jika Sertu Bayu diduga terlibat jual 
beli amunisi kepada teroris Papua.

Bukti Utang Lunas

Oleh pelaku, amunisi tersebut rencananya 
akan dipasok kepada kelompok teroris 
Papua di Nduga pimpinan Egianus 
Kogoya.

"Makanya kami kemarin menyampaikan 
saya mohon ibu korban di BAP karena 
kami punya bukti-bukti (pelunasan utang) 
yang mana kami sebagai orang tua tidak 
terima anaknya digitukan. Masuk TNI itu 
kan kebanggaan. Nah sekarang kenapa 
mati di tangan seniornya sendiri. Kenapa 
enggak dilindungi. Kalau memang salah 
kami ikhlas kok, enggak apa-apa kalau 
memang mengkhianati negara, tapi 
dengan prosedur yang benar," katanya.

"Sayangnya, ini di luar kendali kami," tulis 
perusahaan itu dikutip dari NBC News.

Amerika Serikat (AS) saat ini mengalami 
berbagai macam krisis barang-barang 
kebutuhan hidup. Krisis itu pun beragam, 
mulai dari bahan pangan, alat kesehatan, 
hingga pembalut wanita.

"Tanpa bahan penting ini, kami tidak 
dapat memproduksi produk kami," belas 
perusahaan lagi tanpa menjelaskan 
kapan pasokan akan normal.

"Karena ini, ada kemungkinan bahwa 
jagung akan diproduksi lebih sedikit 
daripada tahun-tahun sebelumnya."
Bukan hanya itu, kantong kertas yang 
digunakan di bioskop untuk popcorn, 

"Pasokan popcorn akan ketat," kata 
Kepala Eksekutif Preferred Popcorn, 
Norm Krug, yang merupakan perusahaan 
dengan sekitar 150 petani yang memasok 
bioskop AS.

"Petani tidak ingin menanam jagung 
karena biayanya yang mahal, sementara 
yang lain mencoba memberi insentif 
untuk menanamnya dengan biaya lebih 
tinggi," tulis WSJ.

Berikut rangkumannya sebagaimana 
dikumpulkan oleh CNBC Indonesia, 
Minggu (12/6/2022):

Dalam laporan Wall Street Journal (WSJ), 
pasokan popcorn di AS mulai ketat di Juni 
ini. Kemungkinan hal itu akan 
berlangsung hingga September, kala 
penduduk sebagian besar melakukan 
liburan musim panas.

Ini terungkap dari surat kepada 
pelanggan yang dibuat produsennya 
Sriracha Huy Fong Foods. Karena 
kelangkaan cabal, produksi menjadi 
terbatas, tak Hanna uituk Sriracha tapi 
juga saus lain seperti Chili Garlic dan 
Sambal Oelek.

Saos pedas Sriracha mungkin tak begiet 
terkenal di Indonesia. Namun di AS, ini 
adalah menu populer.

1.Saos Pedas

Hal ini terjadi karena isu rantai pasokan. 
Mulai dari produksi jagung, kontainer, 
pengiriman, hingga permintaan.

2.Popcorn

Biden Butuh “Obat Puyer” Untuk Atasi Masalah di AS
yang memiliki lapisan khusus untuk 
menjaga agar minyak mentega tidak 
masuk, juga kini terganggu 
pasokannya. Persediaannya disebut 
terbatas.
"Beberapa bioskop juga melihat wadah 
plastik atau logam sebagai alternatif 
tetapi pada akhirnya akan lebih mahal 
dalam jangka panjang," kata Direktur 
Penjualan untuk Goldenlink Amerika 
Utara, Neely Schiefelbein.

Tampon, sejenis pembalut wanita, yang 
biasa dipakai di AS, kini juga langka. 
Hal ini dilaporkan TIME.
Chief Financial Officer (CFO) Tampax 
Procter & Gamble, perusahaan 
pembuat tampon, Andre Schulten, 
menyebutkan sulitnya mencari bahan 
baku. Belum lagi proses pengangkutan 
barang-barangnya "mahal dan sangat 
fluktuatif".
"Perusahaan akan menaikkan harga 
pada Juli untuk mengatasi biaya 
tambahan," tegasnya.
4.Makanan Hewan

3.Tampon

Kelangkaan lain juga akan mengenai 
makanan hewan (pet food) di AS. Ini 
karena kekurangan bahan baku 
termasuk kaleng aluminium.
Salah satu produsen makanan hewan 
Trader Joe mengumumkan April bahwa 
mereka akan menghentikan enam 
produk. Sulit, tegas perusahaan, untuk 
memprediksi kapan semuanya akan 
kembali normal.
"Sebagian merek makanan 
menjanjikan situasi akan menjadi lebih 
baik dalam empat dan enam bulan ke 
depan. Tapi yang lain mengatakan 
mungkin perlu waktu hingga satu tahun 
sebelum melihat beberapa produk 
mereka kembali tersedia," kata salah 
satu manajer umum toko hewan 
peliharaan Minnesota, AS, kepada 
stasiun TV lokal KSTP, sebagaimana 
dimuat Nasdaq.com.
5. Susu Formula
Kelangkaan susu formula di AS bukan 
masalah baru. Ini sudah berlangsung 
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6."Kiamat" Tes Kesehatan MRI-CT 
Scan
Pewarna kontras sangat penting untuk 
visualisasi tes kesehatan. Ini adalah zat 
yang disuntikkan atau diambil secara 
lisan untuk membantu meningkatkan 
MRI, X-ray, atau studi CT scan.

sejak Februari.
Hal ini terjadi karena produsen Abbott 
Nutrition menarik semua produk karena 
ditemukan bakteri di dalamnya. Merek 
yang ditarik, menurut Nasdaq.com, 
antara lain Similac, Alimentum dan 
EleCare.
Penarikan ini memiliki implikasi dengan 
ditutupnya pula sebagian pabrik. Ini 
membuat banyak keluarga di AS 
berjuang mendapat susu formula.
Sebelumnya, untuk mengatasi 
persoalan ini, beberapa produsen 
seperti Reckitt Benckiser menaikkan 
produksinya. Sementara Nestle 
menambah pasokannya dengan 
mengirimkan barang dari Eropa.

Namun mengutip CNN International, 
sejumlah rumah sakit AS mulai 
meneriakkan kelangkaan. Akhirnya 
pemeriksaan sejumlah pasien ditunda.

Covid-19 membuat AS mengalami 
penurunan permintaan wisatawan yang 
sangat besar. Ini telah mendorong 
perusahaan penyewaan mobil untuk 
menjual sebagian armada mereka.

7."Kiamat" Rental Mobil

Penguncian Shanghai, China, akibat 
Covid-19 disebut menjadi salah satu 
penyebab. Setidaknya ini diungkapkan 
GE, yang memiliki pabrik di sana.

"Untuk perusahaan persewaan mobil, itu 
berarti persediaan rendah dan harga 
tinggi secara keseluruhan," tulis Nasdaq 
menguti Bloomberg.

Seiring pemulihan, banyak perusahaan 
yang masih sulit mendapatkan armada 
baru, dengan jumlah sama seperti 
pandemi. Ini karena produksi di industri 
manufaktur mobil telah melambat secara 
signifikan karena kekurangan chip 
semikonduktor yang berkelanjutan.

“(Padahal) sama seperti permintaan untuk 
rumah baru mulai melonjak karena orang 
mencari lebih banyak ruang selama 
pandemi ... Meski ada tanda-tanda bahwa 
konstruksi mulai pulih lagi tetapi harga 
yang sangat tinggi."

"Keterlambatan pengiriman dan 
kekurangan kayu dan bahan mentah 
lainnya membantu menaikkan biaya untuk 
pembangun rumah dan memperlambat 
laju konstruksi," tulis Nasdaq.com.

8."Kiamat" Rumah

"Tarif sewa mobil harian di AS musim 
panas ini kira-kira dua kali lipat dari harga 
di musim panas 2019. Masih sulit di luar 
sana," kata Juru Bicara Asosiasi Rental 
Mobil AS, Greg Scott mengatakan kepada 
Washington Post.

Pasar perumahan di AS juga kini tengah 
panas. Di tahun lalu saja, harga rumah 
naik 20% pada tahun lalu saja.
Kenaikan harga tersebut sebagian besar 
disebabkan oleh kekurangan persediaan 
perumahan akibat pandemi. Menurut data 
terbaru dari Realtor.com, ada 48,5% lebih 
sedikit perumahan dibandingkan dengan 
Mei 2020.
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Kebiasaan Milliader Dunia Yang Patut Ditiru

Tom Corley, seorang akuntan dan 
perencana keuangan yang telah 
menyurvei 233 orang kaya, menemukan 
kebiasaan sehari-hari yang menjadi 
rahasia di balik kesuksesan mereka. 
Corley juga telah membandingkan 
jawaban tersebut dengan tanggapan 
dari 128 individu berpenghasilan rendah, 
atau mereka yang berpenghasilan kotor 
kurang dari US$35.000 per tahun.

Jika Anda ingin membeli buku baru, lihat 
buku klasik bisnis yang disukai Buffett 

Berikut adalah kebiasaan para orang 
kaya yang disurvei Tom Corley:

Kebiasaan ini memberi rasa percaya diri 
bahwa Anda memang mengontrol hidup 
Anda sendiri," kata Tom.

1. Mereka bangun pagi
Hampir 50 persen dari miliuner bangun 
lebih awal setidaknya tiga jam sebelum 
memulai kerja. 
Banyak dari mereka menggunakan 
waktu luang tersebut untuk mengerjakan 
proyek pribadi, merencanakan hari 
mereka, atau meluangkan waktu untuk 
berolahraga.
"Bangun jam lima pagi untuk melakukan 
tiga hal teratas yang ingin Anda capai di 
hari tersebut memberikan kendali atas 
hidup Anda. 

Dalam membangun kekayaan 
membutuhkan usaha dan kerja keras 
baik secara profesional maupun 
finansial. Ternyata, dari kebiasaan 
sehari-hari juga berpengaruh pada 
pencapaian kekayaan.

2. Banyak membaca
Sebanyak 88 persen responden 
mengatakan bahwa mereka meluangkan 
30 menit atau lebih setiap hari untuk 
pendidikan atau pengembangan diri 
dengan cara membaca. 
Kebanyakan orang super kaya tidak 
membaca untuk mencari hiburan, tapi 
mereka lebih suka biografi, sejarah, dan 
buku-buku pengembangan diri.
Investor legendaris dan miliarder Warren 
Buffett mengatakan bahwa membaca 
telah menjadi kebiasaan paling penting 
yang dia jalani. 

dan para pemimpin lainnya.

Faktanya, meluangkan waktu dua menit 
di tempat kerja untuk tidak fokus pada 
apa pun selain pernapasan akan 
membantu Anda rileks, kata seorang 
dokter lulusan Harvard kepada CNBC.

"Orang kaya cenderung berpikir dalam 
kesendirian, di pagi hari dan setidaknya 
selama 15 menit setiap hari," tulisnya.

 Kebiasaan tersebut membuat Branson 
lebih produktif.

Jika Anda belum memiliki orang dengan 
motivasi tinggi di lingkaran pribadi Anda, 
jangan takut. 

Seringkali mereka akan merenungkan 
karir mereka, kesehatan mereka dan 
hubungan pribadi mereka.

Banyak pemimpin di dunia bisnis hobi 
berolahraga. 
Miliarder Richard Branson, misalnya, 
mengatakan bahwa rutinitas paginya 
bangun jam 5 pagi untuk bermain tenis 
atau bersepeda.

Para miliuner dunia kerap menjadi 
sukarelawan, ini merupakan cara yang 
bagus untuk bertemu dengan individu 

Menurut Corley, 76% responden 
surveinya meluangkan waktu 30 menit 
atau lebih untuk latihan aerobik seperti 
joging, bersepeda, atau berjalan kaki 
setiap hari.

 Memiliki waktu tenang untuk 
menganalisis pikiran Anda dikaitkan 
dengan pengurangan stres.

5. Mereka bergaul dengan orang-orang 
yang menginspirasi mereka

Banyak orang super kaya yang 
diwawancarai Corley mengatakan 
bahwa mereka meluangkan waktu 
untuk memproses semua yang terjadi 
dalam hidup mereka.

"Anda hanya sesukses mereka yang 
sering bergaul dengan Anda," kata 
Corley.

Penelitian menunjukkan bahwa 
berolahraga secara teratur 
menjernihkan pikiran dan membuat 
Anda merasa lebih termotivasi.

3. Mereka menghabiskan 15 hingga 30 
menit setiap hari untuk fokus berpikir
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6."Kiamat" Tes Kesehatan MRI-CT 
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Pewarna kontras sangat penting untuk 
visualisasi tes kesehatan. Ini adalah zat 
yang disuntikkan atau diambil secara 
lisan untuk membantu meningkatkan 
MRI, X-ray, atau studi CT scan.

sejak Februari.
Hal ini terjadi karena produsen Abbott 
Nutrition menarik semua produk karena 
ditemukan bakteri di dalamnya. Merek 
yang ditarik, menurut Nasdaq.com, 
antara lain Similac, Alimentum dan 
EleCare.
Penarikan ini memiliki implikasi dengan 
ditutupnya pula sebagian pabrik. Ini 
membuat banyak keluarga di AS 
berjuang mendapat susu formula.
Sebelumnya, untuk mengatasi 
persoalan ini, beberapa produsen 
seperti Reckitt Benckiser menaikkan 
produksinya. Sementara Nestle 
menambah pasokannya dengan 
mengirimkan barang dari Eropa.

Namun mengutip CNN International, 
sejumlah rumah sakit AS mulai 
meneriakkan kelangkaan. Akhirnya 
pemeriksaan sejumlah pasien ditunda.

Covid-19 membuat AS mengalami 
penurunan permintaan wisatawan yang 
sangat besar. Ini telah mendorong 
perusahaan penyewaan mobil untuk 
menjual sebagian armada mereka.

7."Kiamat" Rental Mobil

Penguncian Shanghai, China, akibat 
Covid-19 disebut menjadi salah satu 
penyebab. Setidaknya ini diungkapkan 
GE, yang memiliki pabrik di sana.

"Untuk perusahaan persewaan mobil, itu 
berarti persediaan rendah dan harga 
tinggi secara keseluruhan," tulis Nasdaq 
menguti Bloomberg.

Seiring pemulihan, banyak perusahaan 
yang masih sulit mendapatkan armada 
baru, dengan jumlah sama seperti 
pandemi. Ini karena produksi di industri 
manufaktur mobil telah melambat secara 
signifikan karena kekurangan chip 
semikonduktor yang berkelanjutan.

“(Padahal) sama seperti permintaan untuk 
rumah baru mulai melonjak karena orang 
mencari lebih banyak ruang selama 
pandemi ... Meski ada tanda-tanda bahwa 
konstruksi mulai pulih lagi tetapi harga 
yang sangat tinggi."

"Keterlambatan pengiriman dan 
kekurangan kayu dan bahan mentah 
lainnya membantu menaikkan biaya untuk 
pembangun rumah dan memperlambat 
laju konstruksi," tulis Nasdaq.com.

8."Kiamat" Rumah

"Tarif sewa mobil harian di AS musim 
panas ini kira-kira dua kali lipat dari harga 
di musim panas 2019. Masih sulit di luar 
sana," kata Juru Bicara Asosiasi Rental 
Mobil AS, Greg Scott mengatakan kepada 
Washington Post.

Pasar perumahan di AS juga kini tengah 
panas. Di tahun lalu saja, harga rumah 
naik 20% pada tahun lalu saja.
Kenaikan harga tersebut sebagian besar 
disebabkan oleh kekurangan persediaan 
perumahan akibat pandemi. Menurut data 
terbaru dari Realtor.com, ada 48,5% lebih 
sedikit perumahan dibandingkan dengan 
Mei 2020.
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Tom Corley, seorang akuntan dan 
perencana keuangan yang telah 
menyurvei 233 orang kaya, menemukan 
kebiasaan sehari-hari yang menjadi 
rahasia di balik kesuksesan mereka. 
Corley juga telah membandingkan 
jawaban tersebut dengan tanggapan 
dari 128 individu berpenghasilan rendah, 
atau mereka yang berpenghasilan kotor 
kurang dari US$35.000 per tahun.

Jika Anda ingin membeli buku baru, lihat 
buku klasik bisnis yang disukai Buffett 

Berikut adalah kebiasaan para orang 
kaya yang disurvei Tom Corley:

Kebiasaan ini memberi rasa percaya diri 
bahwa Anda memang mengontrol hidup 
Anda sendiri," kata Tom.

1. Mereka bangun pagi
Hampir 50 persen dari miliuner bangun 
lebih awal setidaknya tiga jam sebelum 
memulai kerja. 
Banyak dari mereka menggunakan 
waktu luang tersebut untuk mengerjakan 
proyek pribadi, merencanakan hari 
mereka, atau meluangkan waktu untuk 
berolahraga.
"Bangun jam lima pagi untuk melakukan 
tiga hal teratas yang ingin Anda capai di 
hari tersebut memberikan kendali atas 
hidup Anda. 

Dalam membangun kekayaan 
membutuhkan usaha dan kerja keras 
baik secara profesional maupun 
finansial. Ternyata, dari kebiasaan 
sehari-hari juga berpengaruh pada 
pencapaian kekayaan.

2. Banyak membaca
Sebanyak 88 persen responden 
mengatakan bahwa mereka meluangkan 
30 menit atau lebih setiap hari untuk 
pendidikan atau pengembangan diri 
dengan cara membaca. 
Kebanyakan orang super kaya tidak 
membaca untuk mencari hiburan, tapi 
mereka lebih suka biografi, sejarah, dan 
buku-buku pengembangan diri.
Investor legendaris dan miliarder Warren 
Buffett mengatakan bahwa membaca 
telah menjadi kebiasaan paling penting 
yang dia jalani. 

dan para pemimpin lainnya.

Faktanya, meluangkan waktu dua menit 
di tempat kerja untuk tidak fokus pada 
apa pun selain pernapasan akan 
membantu Anda rileks, kata seorang 
dokter lulusan Harvard kepada CNBC.

"Orang kaya cenderung berpikir dalam 
kesendirian, di pagi hari dan setidaknya 
selama 15 menit setiap hari," tulisnya.

 Kebiasaan tersebut membuat Branson 
lebih produktif.

Jika Anda belum memiliki orang dengan 
motivasi tinggi di lingkaran pribadi Anda, 
jangan takut. 

Seringkali mereka akan merenungkan 
karir mereka, kesehatan mereka dan 
hubungan pribadi mereka.

Banyak pemimpin di dunia bisnis hobi 
berolahraga. 
Miliarder Richard Branson, misalnya, 
mengatakan bahwa rutinitas paginya 
bangun jam 5 pagi untuk bermain tenis 
atau bersepeda.

Para miliuner dunia kerap menjadi 
sukarelawan, ini merupakan cara yang 
bagus untuk bertemu dengan individu 

Menurut Corley, 76% responden 
surveinya meluangkan waktu 30 menit 
atau lebih untuk latihan aerobik seperti 
joging, bersepeda, atau berjalan kaki 
setiap hari.

 Memiliki waktu tenang untuk 
menganalisis pikiran Anda dikaitkan 
dengan pengurangan stres.

5. Mereka bergaul dengan orang-orang 
yang menginspirasi mereka

Banyak orang super kaya yang 
diwawancarai Corley mengatakan 
bahwa mereka meluangkan waktu 
untuk memproses semua yang terjadi 
dalam hidup mereka.

"Anda hanya sesukses mereka yang 
sering bergaul dengan Anda," kata 
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Penelitian menunjukkan bahwa 
berolahraga secara teratur 
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3. Mereka menghabiskan 15 hingga 30 
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Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  

31www.sipbuletin.com

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745

p1

Hubungi 

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

Apa Kata Bintang Anda

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

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

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

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

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

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

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

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

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

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

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

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

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

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

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Tanah Air

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

Laundromat attendant wanted.
Call  John : 267 - 608 - 6727
                        267 - 608 - 6726

Tanah Air

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

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

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

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

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

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

- We will train you

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

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

Email : bagusprinting88@gmail.com

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

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

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

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

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

7. Mereka cukup tidur

Sekitar 80% orang kaya terobsesi 
dengan mengejar tujuan. Mereka 
merujuk pada tujuan harian dan jangka 
panjang secara teratur.

8. Mereka memiliki banyak penghasilan

"Temukan tujuan Anda sendiri, impian 
Anda sendiri, dan kejarlah itu."

"Saya di sini untuk memberitahu Anda 
untuk tidak mengikuti tujuan orang lain 
dan kemudian menghabiskan bertahun-
tahun hidup Anda untuk 
mewujudkannya," kata Corley.

Sebanyak 89 persen miliuner tidur 7-8 
jam setiap malam atau lebih. "Tidur 
sangat penting untuk kesuksesan," 
tulisnya, mengutip efeknya pada fungsi 
memori dan pemikiran kreatif.

nda juga dapat bergabung dengan grup 
untuk orang-orang yang memiliki karier 
atau minat pribadi yang sama. 
Kemudian kembangkan hubungan 
dengan tetap terkoneksi dengan 
mereka.

lain yang positif dan menginspirasi.

6. Mereka mengejar tujuan sendiri
Sebagian besar orang superkaya yang 
sukses karena usahanya sendiri, bukan 
karena warisan, berencana untuk 
menjadi kaya dan kemudian 
mewujudkannya, demikian temuan 
penelitian Corley.

"Miliuner mandiri tidak bergantung pada 
satu sumber pendapatan tunggal. Mereka 
mengembangkan banyak sumber 
penghasilan," kata Corley.

"Ketika kita menginvestasikan waktu kita 
dalam segala hal, waktu itu hilang 
selamanya," tulis Corley.

"Diversifikasi sumber pendapatan 
memungkinkan Anda untuk mengatasi 
inflasi yang pasti terjadi," tulisnya.

Uang bukan satu-satunya sumber daya 
penting bagi orang kaya. Waktu juga 
penting.

"Ketika Anda melihat waktu sebagai risiko 
terbesar, itu akan memaksa Anda untuk 
menjadi lebih sadar tentang bagaimana 
menginvestasikan waktu Anda," kata 
Corley.

Enam puluh lima persen memiliki 
setidaknya tiga aliran pendapatan yang 
mereka ciptakan sebelum menghasilkan 
satu juta dolar pertama mereka, seperti 
bisnis sampingan atau investasi yang 
menghasilkan pendapatan seperti REIT 
atau real estat.

9. Mereka menghindari pemborosan 
waktu

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

Tersedia 1 kamar ( mulai Juli )
Letak strategis belakang health center
dekat Morris Station, toko Pendawa.
dilalui bis no : 29
SMS : 215 - 594 - 1339
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Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

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

p1

Hubungi 
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14xx Broad & Tasker St.
Call : 215 - 901 - 2264

Apa Kata Bintang Anda
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Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

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

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

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

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

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

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

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

Siap kerja hari Sabtu & Minggu. 
Night time only
Hub : Asen  1 - 267 - 934 - 2094
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Hello teman-teman ada lowongan
di laundry dan bisa live in.
Hub :  856 - 986 - 4792
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Down Town Center City 
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 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

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

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

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

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

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

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

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

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

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

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

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

- We will train you
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Disewakan 2 kamar baru renovasi
Dekat jalur bis 79 & 37.
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Untuk 1 orang,tidak masak. 
Dekat jalur bis 79 & 45.
Hub : 267 - 847 - 6996 
(diatas jam 6pm)

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

7. Mereka cukup tidur

Sekitar 80% orang kaya terobsesi 
dengan mengejar tujuan. Mereka 
merujuk pada tujuan harian dan jangka 
panjang secara teratur.

8. Mereka memiliki banyak penghasilan

"Temukan tujuan Anda sendiri, impian 
Anda sendiri, dan kejarlah itu."

"Saya di sini untuk memberitahu Anda 
untuk tidak mengikuti tujuan orang lain 
dan kemudian menghabiskan bertahun-
tahun hidup Anda untuk 
mewujudkannya," kata Corley.

Sebanyak 89 persen miliuner tidur 7-8 
jam setiap malam atau lebih. "Tidur 
sangat penting untuk kesuksesan," 
tulisnya, mengutip efeknya pada fungsi 
memori dan pemikiran kreatif.

nda juga dapat bergabung dengan grup 
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atau minat pribadi yang sama. 
Kemudian kembangkan hubungan 
dengan tetap terkoneksi dengan 
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sukses karena usahanya sendiri, bukan 
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penelitian Corley.

"Miliuner mandiri tidak bergantung pada 
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mengembangkan banyak sumber 
penghasilan," kata Corley.

"Ketika kita menginvestasikan waktu kita 
dalam segala hal, waktu itu hilang 
selamanya," tulis Corley.

"Diversifikasi sumber pendapatan 
memungkinkan Anda untuk mengatasi 
inflasi yang pasti terjadi," tulisnya.

Uang bukan satu-satunya sumber daya 
penting bagi orang kaya. Waktu juga 
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"Ketika Anda melihat waktu sebagai risiko 
terbesar, itu akan memaksa Anda untuk 
menjadi lebih sadar tentang bagaimana 
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