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Rabu Pahing (15/6), menurut 
penanggalan Jawa, tampaknya kembali 
menjadi hari yang dipilih Joko Widodo 
untuk membuat keputusan politik 
penting dengan melakukan reshuffle 
kabinet. Perombakan kabinet atau 
dikenal dengan reshuffle wajar terjadi. 
Perombakan ini bisa disebabkan oleh 
kinerja menteri yang bersangkutan atau 
alasan politik. Karena Presiden 
merupakan jabatan politik maka 
keputusan Presiden memilih menteri 
pun tidak lepas dari kepentingan politik. 
Setelah geger bin heboh dari beberapa 
waktu lalu tentang reshuffle akhirnya 
terjadi juga. Rabu pahing benar-benar 
momen favorite Presiden Jokowi untuk 
melakukan perombakan kabinet. Kali ini 
yang kena adalah Menteri 
Perdagangan Muhammad Lutfi dan 
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan 
Djalil. Memang sudah saatnya mereka 
diganti agar mesin Kabinet melaju 
kencang kembali. Presiden Joko 
Widodo melantik mantan Panglima TNI 

Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria 
dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di 
Istana Merdeka, Rabu (15/6/2022) siang. 
Dengan pelantikan itu, Hadi resmi 
menggantikan Sofyan Djalil sebagai 
Menteri ATR/BPN. Selain Hadi, Jokowi 
juga menunjuk Zulkifli Hasan sebagai 
Menteri Perdagangan menggantikan 
Muhammad Lutfi. Hadi Tjahjanto Arek 
Malang kelahiran 8 November 1963 
tersebut menggantikan menteri 
sebelumnya, Sofyan Djalil. Dengan posisi 
baru ini, Hadi pun kembali ke lingkar 
pemerintahan setelah sebelumnya ia 
menyerahkan tongkat komando Panglima 
TNI kepada Jenderal Andika Perkasa 
pada 19 November 2021 karena 
purnatugas. Pria yang identik dengan 
kumis tebalnya ini merupakan lulusan 
Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 
1986 dan Sekolah Penerbang TNI 
Angkatan Udara 1987. Dikutip dari 
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setneg.go.id, Hadi pernah menduduki 
sejumlah jabatan strategis di TNI. Pada 
2010-2011, Hadi dipercaya mengemban 
posisi Komandan Pangkalan Udara 
(Danlanud) Adi Sumarmo, Boyolali, 
Jawa Tengah. Pada 2011-2013, Hadi 
menempati jabatan Direktur Operasi 
dan Latihan Badan SAR Nasional 
(Basarnas) dan Kepala Dinas 
Penerangan Angkatan Udara 
(Kadispenau) pada 2013-2015. Pada 
2016, Hadi kembali memegang tongkat 
komando sebagai Danlanud 
Abdulrachman Saleh, Malang. Tak 
berhenti sampai di situ, Hadi kemudian 
dipercaya menjadi Sekretaris Militer 
Presiden (Sesmilpres) pada 2015-2016 
dan Irjen Kementerian Pertahanan 
pada Oktober 2016. Karier pria lulusan 
SMAN 1 Lawang, Malang, tersebut 
semakin mentereng dengan 
penunjukannya menjadi Kepala Staf 
Angkatan Udara (KSAU) pada 2017. 
Pada tahun yang sama, Hadi kemudian 
mengemban posisi tertinggi di TNI 
sekaligus menjadi puncak karier 
militernya, yakni sebagai Panglima TNI 
ke-20. Ia mengemban posisi ini sejak 
2017-2021. Setelah pensiun, Hadi 
kemudian dipercaya menjadi 
Komandan Lapangan persiapan 
Penyelenggaraan MotoGP Mandalika. 
Dan menteri sebelumnya Sofyan Djalil 
dianggap kurang cakap, kurang gesit, 
kurang tegas, dan tak mampu 
membasmi mafia tanah yang merajalela 
sesuka hati mereka merampas hak 
orang lain. Jangankan orang biasa, 
pejabat dan public figure, seperti Nirina 
Zubir, pun jadi korban kebiadaban para 
mafia tanah. Dan Softan Djalil tak 
mampu menangani persoalan tersebut 
melalui powernya sebagai Menteri. 
Itulah sebabnya tak heran kenapa 
Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria 
dan Tata Ruang diganti oleh mantan 
Panglima TNI (Purn) Jenderal Hadi 
Tjahjanto. Mafia memang harus diatasi 
oleh orang yang punya latar belakang 
kemiliteran yang tegas dan patuh pada 
hukum. Dan menurut cerita Sofyan 
Djalil disebut-sebut orang terdekat 
Jusuf Kalla. Pengamat komunikasi dan 
politik Jamiluddin Ritonga 

mengomentari pencopotan Sofyan Djalil 
dari kursi Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional (ATR/BPN). Menurutnya, Sofyan 
merupakan salah satu orangnya mantan 
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang saat ini 
sudah tak seirama dengan Jokowi. Oleh 
sebab itu, Sofyan disapu dari kabinet 
Jokowi-Maruf sebagai langkah bersihkan 
kabinet dari anteknya Jusuf Kalla. "Yang 
mana (Jusuf Kalla) sudah tidak lagi 
seirama dengan politiknya Jokowi. Dan 
menteri yang juga baru diangkat adalah 
Zulkifli Hasan, Zulhas selama ini dikenal 
sebagai politikus ulung. Dia lahir di 
Lampung pada 17 Mei 1962. Dia 
menghabiskan masa kecil hingga 
pendidikan tingkat sekolah menengah 
pertama di Lampung. Lalu, Zulhas pindah 
ke Jakarta dan lulus dari SMA Negeri 53 
Jakarta pada 1982. Zulkifli kemudian 
menempuh pendidikan sarjana S1 di 
Universitas Krisnadwipayana pada 1986. 
Dia kemudian melanjutkan pendidikan S2 
di di Sekolah Tinggi Manajemen PPM, dan 
lulus tahun 2003. Setelah lulus kuliah, 
Zulkifli sempat memutuskan berkarier 
menjadi pegawai negeri sipil (PNS). 
Namun, dia memilih meninggalkan posisi 
PNS dan berwirausaha. Dia mulai 
membangun perusahaan dan tumbuh 
semakin besar. Zulkifli tercatat pernah 
menjadi Presiden direktur PT Batin Eka 
Perkasa (1988-2004) yang berkecimpung 
dalam bisnis peralatan rumah tangga. Dia 
kemudian pernah menjabat sebagai 
presiden direktur di sejumlah perusahaan 
lain, yakni PT Panamas Mitra Inti Lestari 
(1997) dan PT Sarana Bina Insani (1999). 
Selain itu, Zulkifli pernah menjabat 
sebagai komisaris utama di PT Hudaya 
Safari Utama (2000) dan PT Batin Eka 
Perkasa (2004). Zulkifli lantas mulai melirik 
untuk terjun ke dunia politik. Dia 
memutuskan bergabung dengan PAN 
karena latar belakangan kedekatan 
dengan Muhammadiyah. Dalam Pemilu 
Legislatif 2004, Zulkifli terpilih menjadi 
anggota DPR dari daerah pemilihan 
Lampung. Karier politiknya terus naik 
karena ditunjuk sebagai Ketua Fraksi PAN 
di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
Setelah lolos menjadi anggota Dewan, 

Zulkifli kemudian terpilih menjadi 
Sekretaris Jenderal PAN periode 2005-
2010. Selama berkiprah menjadi 
anggota DPR, Zulkifli pernah menjadi 
Ketua Panitia Angket BBM DPR pada 
2008 sampai 2009. Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono kemudian 
mengangkat Zulkifli sebagai Menteri 
Kehutanan pada 2009. Dalam Pemilu 
Legislatif 2014, Zulkifli kembali terpilih 
menjadi anggota DPR dari daerah 
pemilihan Lampung I. Setelah itu, 
Zulkifli terpilih sebagai Ketua Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
periode 2014-2019. Saat itu dia menang 
dalam voting dengan meraih 347 suara. 
Posisi Zulkifli di PAN semakin melesat 
setelah terpilih menjadi Ketua Umum 
melalui kongres pada Maret 2015 
menggantikan Hatta Rajasa. Dalam 
Kongres V PAN pada Februari 2020, 
Zulkifli kembali terpilih sebagai ketua 
umum periode 2020-2025. Sampai saat 
ini Zulkifli juga menjabat sebagai wakil 
ketua MPR RI. Ada beberapa persoalan 
kenapa Menteri Perdagangan 
Muhammad Lutfi diganti, antara lain 
masalah subsidi pupuk yang tidak jelas 
dan tidak berdampak positif terhadap 
swasembada hasil pertanian. Lalu 
kebijakannya yang akan impor beras 
sebanyak satu juta ton di masa panen 
raya yang menimbulkan kegaduhan. 
Mengimpor beras di masa petani panen 
padi adalah hal yang tidak masuk akal. 
Disatu sisi Presiden Jokowi sudah 
berjanji tidak akan impor-impor beras 
lagi, tapi entah kenapa Menteri 
Perdagangan Muhammad Lutfi tetap 
ngotot untuk impor beras dan bahkan 
menantang siap diberhentikan. "Saya 
mesti memikirkan yang tidak terpikirkan, 
saya mesti ambil keputusan-keputusan 
yang nggak populer. Saya hadapi. 
Kalau saya salah saya siap berhenti, 
nggak ada masalah," ujar Menteri 
Perdagangan Muhammad Lutfi saat itu. 
Menurut Muhammad Lutfi cadangan 
beras pemerintah di Perum Bulog saat 
itu sangat sedikit, sehingga tidak cukup 
untuk stabilisasi harga. Selain itu, harga 
beras juga menurutnya bakal rentan 
dipermainkan oleh para pedagang atau 
spekulan. Faktanya, Direktur Utama 

Bulog Budi Waseso menyatakan bahwa 
persediaan beras di Bulog stoknya 
cukup dan tidak perlu impor beras dari 
luar negeri. Akibatnya fatal. Sekalipun 
masih rencana akan impor beras, harga 
gabah di tingkat petani pun langsung 
anjlok drastis akibat imbas efek domino 
dari rencana Muhammad Lutfi. Presiden 
Jokowi akhirnya harus turun tangan dan 
cuci piring kotornya Muhammad Lutfi 
akibat dari kegaduhan yang telah 
ditimbulkannya. Presiden Jokowi 
menyampaikan pernyataan tegas bahwa 
pemerintah tidak akan impor-impor 
beras. Titik. Masalah berikutnya, dan ini 
yang paling fatal dan paling parah, yaitu 
kelangkaan dan mahalnya minyak 
goreng yang tak kunjung usai. Menteri 
Perdagangan Muhammad Lutfi 
menuding bahwa ada mafia yang 
bermain. Namun, beliau bungkam dan 
tak mampu menunjukkan siapa dalang 
dan para mafia yang bermain itu. 
Presiden Jokowi akhirnya turun tangan 
lagi dan lagi-lagi cuci piring kotornya 
Muhammad Lutfi dengan menutup 
sementara keran ekspor minyak sawit 
mentah (CPO) dan segala turunannya 
sampai pasokan minyak goreng dalam 
negeri tercukupi dengan harga yang 
normal. Ya begitulah berbagai 
ketidakmampuan Menteri Perdagangan 
Muhammad Lutfi sudah lebih dari cukup 
dan sampai pada batas kewajaran untuk 
diganti dengan orang lain yang lebih 
cakap. Itulah sebabnya tidak heran 
kenapa beliau ini masuk dalam radar 
target Menteri yang harus diganti. 
Sebenarnya penunjukan Zulkifli Hasan 
sebagai Menteri Perdagangan ini agak 
mengejutkan banyak orang. Kita semua 
mungkin sepakat, bahwa menteri 
perdagangan itu harus diganti. Karena 
gara-gara dia, terjadi kelangkaan minyak 
goreng dan ini sangat mencoreng 
wibawa pemerintah. Tapi kok ya Zulkifli? 
Zulkifli sebagai ketua PAN ini terkenal 
punya catatan buruk di masa SBY. 
Memberikan banyak izin lahan untuk 
perusahaan sawit. Lah kok sekarang 
malah jadi Menteri? Meskipun rekam 
jejaknya jelek kenapa Jokowi mau 
mengusung Zulkifli Hasan untuk menjadi 
menteri perdagangan menggantikan 
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menteri minyak goreng dan robot trading 
Lutfi? Kita tahu Zulkifli Hasan ini adalah 
mantan menteri kehutanan di era Susilo 
Bambang Yudhoyono yang memberikan 
konsesi lahan paling besar kepada 
pengusaha-pengusaha yang 
menggunakan lahan perhutanan untuk 
usaha. Bahkan waktu Zulkifli menjabat 
sebagai menteri ketuhanan ada seorang 
aktor ternama 
yang menjadi 
aktivis 
greenpeace 
yakni Harrison 
Ford protes 
kepada 
Zulkifli. Ford 
pernah datang 
ke Indonesia 
sengaja 
bertemu 
dengan 
menteri 
kehutanan 
Zulkifli Hasan 
untuk 
berbicara empat Mata tentang hutan-
hutan yang terbakar sehingga membuat 
dampak buruk bagi negara-negara lain. 
Saya kira Joko Widodo bukannya tidak 
mengetahui hal ini. Dia pasti punya 
informasi tentang betapa buruknya 
pengelolaan hutan yang dikerjakan oleh 
Zulkifli Hasan pada saat ia menjadi 
menteri kehutanan di era SBY. Alasan 
apapun tidak masuk akal jika kita 
memasukkan sosok Zulkifli Hasan yang 
merupakan ketua umum PAN ini menjadi 
menteri perdagangan, di mana partai 
tersebut adalah partai yang mencla-
mencle dan gak jelas asal usulnya 
karena didirikan oleh orang gak jelas 
seperti Amien Rais. Setelah dicari cari 
mungkin ini alasan yang rasanya cukup 
masuk akal kenapa Zulkifli Hasan dipilih 
oleh Jokowi. Karena Zulkifli ketua PAN 
yang mana jika tidak ditarik masuk ke 
gerbong Jokowi maka PAN akan 
bergabung dengan PKS dan Demokrat. 
Jika PAN sudah masuk, maka yang 
diluar pemerintahan cuma dua partai 
pendukung Intoleran. Jadi mereka tidak 
mungkin untuk mengusung presiden. 
Karena untuk mengusung Presiden 

harus memenuhi syarat 20%. 
Kemungkinan yang ke dua adalah 
kenapa Zulkifli diangkat menjadi menteri 
perdagangan adalah Zulkifli ini yang dulu 
yang bermurah hati membagikan hutan 
untuk usaha sawit. Sekarang saatnya si 
Zulkifli ini harus menemui para pemilik 
sawit ini untuk menurunkan harga 
minyaknya. Kalau sampai pemilik sawit 

ini tidak mau 
menuruti 
keinginan 
Zulkifli ini, maka 
kemungkinan 
Zulkifli akan 
dipecat lagi 
sama Jokowi. 
Jadi dia harus 
bisa berbicara 
sama para bos 
sawit untuk mau 
bekerja sama. 
Jadi soal Zulkifli 
ini mungkin 
adalah rencana 
Jokowi untuk 

mengatasi masalah minyak goreng ini. 
Kedepannya, dalam dua tahun terakhir 
ini, Presiden Jokowi memerlukan 
ketenangan. Tidak ingin agenda politik 
mengganggu agenda kenegaraan. Maka 
dari itu perlu tindakan yang nyata dan 
dipastikan semua dalam kendali Pak 
Jokowi. Semua harus bisa diselesaikan 
sebelum pemilu. Lagian Presiden Jokowi 
adalah sosok visioner. Beliau ingin 
memastikan bahwa apa yang telah 
dimulai nantinya akan dilanjutkan. Maka 
dari itu Pak Jokowi punya kepentingan 
dalam percaturan politik selanjutnya. Pak 
Jokowi ingin memastikan kepemimpinan 
nasional dilaksanakan secara estafet. 
Bagi orang sekaliber Pak Jokowi, 
seharusnya sudah dipahami bahwa 
jabatan presiden itu sebuah tugas. 
Sebuah amanah. Semuanya demi 
masyarakat Indonesia. Dari sini kita lihat 
bahwa King Maker itu sudah bukan lagi 
Megawati, melainkan Presiden Joko 
Widodo. Dia adalah sosok yang berdiri di 
atas kepala banteng. Seperti Ramalan 
Sabdo Palon, untuk menguasai dan 
menegakkan keadilan demi 
mengembalikan kejayaan Nusantara. 
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Miryam sudah menjalani vonis lima 
tahun dalam kasus keterangan palsu.

Empat bulan kemudian, KPK baru 
merampungkan berkas keduanya. 
Hingga dikirim ke kejaksaan untuk 
segera di sidang.
"Jaksa KPK siap buktikan perkara 
lanjutan pengadaan paket penerapan 
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 
Induk Kependudukan Secara Nasional 
(e-KTP)," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali 
dalam keterangannya, Rabu (15/6).
Ali mengatakan, tim jaksa penuntut 
umum tengah menunggu jadwal sidang 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
kembali membongkar kasus korupsi e-
KTP. Setelah sekian lama kasus 
tersebut mengendap. KPK 
melimpahkan berkas dua tersangka e-
KTP ke Kejaksaan pada Selasa (14/6).

Setelah Dua Tahun

Keduanya telah ditetapkan sebagai 
tersangka sejak Agustus 2019. Isnu dan 
Husni ditetapkan tersangka 
berbarengan dengan anggota DPR dari 
Hanura, Miryam S Haryani. Dirut PT 
Shandipala Arthaputra Paulus Tanos. 
Paulus Tanos sendiri saat ini berada di 
Singapura.

Kasus e-KTP 
diungkap lagi 
usai KPK 
melimpahkan 
berkas 
dakwaan 
Direktur 
Utama Perum 
Percetakan 
Negara RI 
(PNRI) 
sekaligus 
ketua 
Konsorsium 
PNRI Isnu 
Edhi Wijaya 
dan Ketua Tim Teknis Teknologi 
Informasi Penerapan KTP Husni Fahmi.

Setelah dua tahun bebas usai 
ditetapkan tersangka, pada 3 Februari 
2022, Isnu dan Husni ditahan oleh KPK.

"Tim jaksa berikutnya menunggu 
diterbitkannya penetapan penunjukkan 
majelis hakim dan penetapan hari sidang 

dengan 
agenda 
pertama 
yaitu 
pembacaan 
surat 
dakwaan," 
kata Ali.

Duduk Perkara e-KTP
KPK awalnya menjerat tujuh orang dalam 
kasus korupsi e-KTP yang merugikan 
negara Rp2,3 triliun. Ketujuh orang 
tersebut sudah dinyatakan bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi atas 
proyek senilai Rp 5,9 triliun.

perdana dengan pembacaan surat 
dakwaan.

KPK 
beralasan 
belum 
menahan 
kedua 
tersangka 
karena 
masih 
melengkapi 

berkas dan melakukan penelusuran 
aliran dana korupsi tersebut.

Sedangkan Irvanto Hendra Pambudi dan 
Made Oka Massagung masing-masing 10 
tahun penjara. Sementara itu, politikus 
Partai Golkar Markus Nari divonis 8 tahun 
penjara dalam tingkat kasasi.

Mereka adalah dua mantan pejabat 
Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan 
Sugiharto yang masing-masing divonis 
15 tahun penjara. Kemudian menyeret, 
mantan Ketua DPR RI Setya Novanto 
yang akhirnya divonis 15 tahun penjara.

Dalam perjalannya, MA menyunat vonis 
Irman dan Sugiharto. Hukuman Irman 
dipotong dari 15 tahun menjadi 12 tahun. 
Sementara Sugiharto dari 15 tahun 
menjadi 10 tahun.

Selanjutnya, pengusaha Andi Narogong 
13 tahun penjara, dan Anang Sugiana 
Sudihardjo dengan 6 tahun penjara.

KPK Buka Lagi Kasus e-KTP

Tun M yang berusia 97 tahun ini 
berpendapat bahwa untuk mencapai 
tahap kepemimpinan nasional dengan 

“Yang penting adalah apa yang harus 
dilakukan pemimpin terpilih untuk 
melaksanakan peranan dan tanggung 
jawab terhadap rakyat, supaya 
mencapai kedudukan sebagai 
pemimpin nasional,” sambungnya.
2. Mencapai tahap kepemimpinan 
nasional dengan memperhatikan rakyat

Sebelum 
memberikan 
kuliah umum, 
Mahathir 
terlebih dulu 
disambut 
Ketua Umum 
Partai 
NasDem 
Surya Paloh di 
NasDem 
Tower sekitar 
pukul 12.00 
siang, hari ini.

Mantan Perdana Menteri Malaysia 
Mahathir Mohamad memberikan kuliah 
umum dalam Rapat Kerja Nasional 
Partai NasDem pada hari ini, Jumat 
(17/6/2022). Mahathir membicarakan 
soal kepemimpinan nasional salah 
satunya adalah seorang pemimpin 
harus 
memperhatika
n rakyat.

“Pemimpin itu harus berkemampuan 
untuk merasakan degup jantung dan 
nadi rakyat. Memahami keresahan dan 
impian rakyat,” kata Tun M, di Rakernas 
Partai NasDem, Jumat (17/6/2022).

1. Pemimpin 
harus bisa 
merasakan 
keresahan 
rakyat
Tun M, panggilannya, mengatakan 
bahwa sistem demokrasi sebuah 
negara membebaskan untuk rakyatnya 
memilih pemimpin yang dirasa mampu 
untuk memimpin negaranya.

memperhatikan rakyat.

3. 
Kepemimpina
n nasional 
harus berani 
ambil 
keputusan

Mahathir kembali menekankan bahwa 
keputusan yang berani harus bisa diambil 
oleh seorang pemimpin meski hasilnya 
pahit sekalipun. Karena jika seorang 
pemimpin tak berani membuat keputusan, 
maka rakyatnya yang harus membayar.

Mahathir 
menceritakan 

bagaimana ia berani mengambil 
keputusan saat ia menjadi perdana 
menteri kala itu. Mahathir yang seorang 
dokter mengaku mengaplikasikan 
tindakan medis untuk mengambil 
keputusan saat ia memimpin Negeri Jiran.

“Untuk mencapai tahap kepemimpinan 
nasional perlu pendamping dan pemikiran 
rakyat dan empati terhadap rakyat yang 
dia perjuangkan yaitu nasib dan masa 
depan mereka,” ucap Tun M lagi.

“Kita perlu diagnosa, apa penyakit yang 
menjangkit atau diidap rakyat dan negara. 
Setelah paham, kita perlu mencari remedy 
atau obatnya supaya penyakit itu dapat 
diobati. Ada kalanya penyakit itu sudah 
terlalu lama dan menular sehingga 
mengakar dan harus dipotong untuk 
menyelamatkan bagian-bagian yang lain,” 
tegasnya.

Menurutnya, jika sebelum terpilih, para 
calon 
pemimpin ini 
memiliki janji-
janji untuk 
rakyat, maka 
setelah 
terpilih, 
sudah jadi 
tanggung 
jawabnya 
untuk 
memastikan 
memperjuang
kan rakyat.

Mahathir Mohamad Datang di Rakernas NasDem
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Bagi Kremlin, peristiwa ini adalah 
kesempatan emas. Selama ini, 
propaganda Rusia jarang berpusat 
pada individu. Namun apa yang terjadi 
pada perempuan lansia tersebut 
menjadi contoh langka seorang warga 
Ukraina yang menyesali runtuhnya Uni 
Soviet dan menganggap Rusia sebagai 
pembebas. 

Seorang perempuan lanjut usia asal 
Ukraina yang mengibarkan bendera 
merah Uni Soviet kini menjadi wajah 
propaganda Rusia setelah video yang 
merekam pertemuannya dengan 
tentara Ukraina menjadi viral di dunia 
maya. BBC melacak "Babushka Z" 
untuk mengungkap kebenaran di balik 
peristiwa tersebut. "Saya pikir mereka 
tidak perlu mengagungkan saya. Saya 
hanya seorang petani. Saya tidak tahu 
mengapa saya menjadi seorang 
selebriti," ujar wanita yang kemudian 
dijuluki “Babushka Z” ini. Babushka 
berarti "nenek" dalam bahasa Rusia. 
Sementara huruf Z merujuk pada 
simbol yang sering digambarkan di 
kendaraan lapis baja Rusia. Dia 
terkesima ketika BBC memperlihatkan 
foto-foto dan video yang yang 
membuatnya tenar. "Saya belum 
pernah melihatnya". Video itu 
memperlihatkan dirinya berjalan ke arah 
dua tentara Ukraina dengan memegang 
bendera merah Soviet. Para tentara 
berkata mereka baru saja tiba untuk 
membantu para warga dan 
menawarinya sekantong makanan. 
Mereka kemudian mengambil bendera 
Soviet di tangannya, melemparkannya 
ke tanah, dan menginjaknya. 
Perempuan itu, yang merasa terhina 
dengan aksi dua tentara tersebut, 
mengembalikan makanan itu kepada 
mereka. "Orang tua saya meninggal 
demi bendera ini dalam Perang Dunia 
Kedua," katanya dengan amarah. 
Ikon propaganda 

Kebanyakan warga Ukraina - bahkan di 
wilayah yang penduduknya berbahasa 
Rusia - tak menyambut baik invasi 

Siapakah Babushka Z sebenarnya? 
Sebelumnya, tak ada yang tahu identitas 
Babushka Z yang sebenarnya. Bahkan, 
tak ada yang bisa memastikan apakah 
dia masih hidup. Akan tetapi, dia adalah 
orang yang nyata. Namanya Anna 
Ivanovna dan BBC melacaknya hingga 
ke Velyka Danylivka, sebuah desa di 
dekat Kharkiv di timur laut Ukraina 
tempat dia tinggal bersama suaminya, 
anjing, kucing, dan kelinci. Perempuan 
berusia 69 tahun yang masih lincah ini 
tampak terkejut kala BBC menunjukkan 
foto patung dirinya. "Apa saya benar-
benar terlihat sangat tua?", tanyanya. 
"Rasanya seperti orang asing sedang 
menatap saya!" Namun kisahnya sangat 
berbeda dengan citra yang digembar-
gemborkan oleh media Rusia. Dia tidak 
mendukung perang. "Bagaimana bisa 
saya mendukung saudara-saudara 
sebangsa saya tewas? Cucu dan cicit 
saya terpaksa pergi ke Polandia. Kami 
hidup dalam ketakutan dan teror." 
Lantas, mengapa Anna menyambut 
tentara sambil membawa bendera 
Soviet? Dia mengaku dirinya salah 

Rusia ke Ukraina. Alhasil, pengibaran 
bendera Soviet yang dilakukan si nenek 
digunakan sebagai bukti bahwa invasi 
Rusia mendapat dukungan di antara 
penduduk setempat. Bagi warga Rusia, 
bendera Soviet dan Babushka Z mirip 
dengan kartu pos "Mother Russia" pada 
era Perang Dunia Kedua. Mesin 
propaganda Kremlin langsung bekerja. 
Hanya dalam hitungan hari, 
penggambaran dirinya - sebuah kilas 
balik dari stereotip citra petani 
perempuan era Soviet, dengan kerudung 
ortodoks, sepatu bot dan rok - mulai 
muncul di mana-mana, dari Moskwa dan 
Siberia, hingga Pulau Sakhalin di timur 
jauh. Dia kini juga diabadikan dalam 
mural, plakat, kartu pos, patung, dan 
stiker. Lagu dan puisi juga 
dipersembahkan untuknya. Pejabat 
Rusia bahkan meresmikan patungnya di 
Mariupol, kota Ukraina yang telah dibom 
hingga rata dengan tanah. 

Nenek “Z” Ikon Propaganda Rusia ke Ukraina

Keunikan Piala Dunia 2026 juga terjadi 
di AS, satu dari tiga negara 
penyelenggara. Daftar kota calon 
penyelenggara Piala Dunia 2026 

Federasi sepak bola dunia, FIFA, sudah 
menegaskan kebijakan mengenai Piala 
Dunia 2026. Menelisik sejarah 
pergelaran Piala Dunia, perhelatan 
pada 2026 memiliki dua keunikan. 
Presiden FIFA Gianni Infantino, pada 
Rabu (15/6/2022) mengatakan bahwa 
pada 2026, ada tiga negara menjadi 
tuan rumah. Ketiganya adalah AS, 
Meksiko, dan Kanada. "Ini kali pertama 
Piala Dunia diselenggarakan oleh tiga 
negara sebagai tuan rumah," kata 
Gianni Infantino. Keunikan kedua 
terdapat pada jumlah peserta. Hingga 
Piala Dunia Qatar 2022 usai pada 18 
Desember 2022, jumlah peserta 
putaran final ini ada 32 negara. Di Piala 
Dunia 2026, jumlah peserta 
membengkak jumlahnya. "Ada 48 
negara peserta Piala Dunia 2026," tutur 
Gianni Infantino. 
Pantai ke pantai 

Philadelphia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2026

membentang dari pantai ke pantai di AS. 
Kebanyakan, kota-kota tersebut pernah 
menjadi penyelenggara laga saat AS 
menjadi tuan rumah Piala Dunia 1994. 
Sementara, dari stadion-stadion yang 
diusulkan AS, kebanyakan adalah stadion 
sepak bola amerika (american football). 
Sebagaimana diketahui, american football 
dalam permainnya menggunakan bola 
lonjong. Olahraga ini, di AS, jauh lebih 
favorit dari pada sepak bola. Sementara, 
sepak bola atau soccer yang lazim 
dikenal lebih banyak khalayak 
menggunakan bola bulat. Termasuk 
dalam daftar stadion adalah Stadion 
AT&T di Arlington, Virginia. Stadion itu 
milik klub american football, Dallas 
Cowboys. 
Ada juga Stadion Hard Rock, markas klub 
Miami Dolphins. Dari 11 stadion itu, 7 di 
antaranya pernah menjadi lokasi laga 
final Liga American Football (NFL), Super 
Bowl. Stadion di Seattle, San Francisco, 
Atlanta, Houston, Boston, dan 
Philadelphia pernah menggelar Super 
Bowl.
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hanya seorang petani. Saya tidak tahu 
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dijuluki “Babushka Z” ini. Babushka 
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Sementara huruf Z merujuk pada 
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terkesima ketika BBC memperlihatkan 
foto-foto dan video yang yang 
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pernah melihatnya". Video itu 
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dua tentara Ukraina dengan memegang 
bendera merah Soviet. Para tentara 
berkata mereka baru saja tiba untuk 
membantu para warga dan 
menawarinya sekantong makanan. 
Mereka kemudian mengambil bendera 
Soviet di tangannya, melemparkannya 
ke tanah, dan menginjaknya. 
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dengan aksi dua tentara tersebut, 
mengembalikan makanan itu kepada 
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demi bendera ini dalam Perang Dunia 
Kedua," katanya dengan amarah. 
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Sebelumnya, tak ada yang tahu identitas 
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tak ada yang bisa memastikan apakah 
dia masih hidup. Akan tetapi, dia adalah 
orang yang nyata. Namanya Anna 
Ivanovna dan BBC melacaknya hingga 
ke Velyka Danylivka, sebuah desa di 
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tampak terkejut kala BBC menunjukkan 
foto patung dirinya. "Apa saya benar-
benar terlihat sangat tua?", tanyanya. 
"Rasanya seperti orang asing sedang 
menatap saya!" Namun kisahnya sangat 
berbeda dengan citra yang digembar-
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mendukung perang. "Bagaimana bisa 
saya mendukung saudara-saudara 
sebangsa saya tewas? Cucu dan cicit 
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hidup dalam ketakutan dan teror." 
Lantas, mengapa Anna menyambut 
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Rusia mendapat dukungan di antara 
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dengan kartu pos "Mother Russia" pada 
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propaganda Kremlin langsung bekerja. 
Hanya dalam hitungan hari, 
penggambaran dirinya - sebuah kilas 
balik dari stereotip citra petani 
perempuan era Soviet, dengan kerudung 
ortodoks, sepatu bot dan rok - mulai 
muncul di mana-mana, dari Moskwa dan 
Siberia, hingga Pulau Sakhalin di timur 
jauh. Dia kini juga diabadikan dalam 
mural, plakat, kartu pos, patung, dan 
stiker. Lagu dan puisi juga 
dipersembahkan untuknya. Pejabat 
Rusia bahkan meresmikan patungnya di 
Mariupol, kota Ukraina yang telah dibom 
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Presiden FIFA Gianni Infantino, pada 
Rabu (15/6/2022) mengatakan bahwa 
pada 2026, ada tiga negara menjadi 
tuan rumah. Ketiganya adalah AS, 
Meksiko, dan Kanada. "Ini kali pertama 
Piala Dunia diselenggarakan oleh tiga 
negara sebagai tuan rumah," kata 
Gianni Infantino. Keunikan kedua 
terdapat pada jumlah peserta. Hingga 
Piala Dunia Qatar 2022 usai pada 18 
Desember 2022, jumlah peserta 
putaran final ini ada 32 negara. Di Piala 
Dunia 2026, jumlah peserta 
membengkak jumlahnya. "Ada 48 
negara peserta Piala Dunia 2026," tutur 
Gianni Infantino. 
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menjadi penyelenggara laga saat AS 
menjadi tuan rumah Piala Dunia 1994. 
Sementara, dari stadion-stadion yang 
diusulkan AS, kebanyakan adalah stadion 
sepak bola amerika (american football). 
Sebagaimana diketahui, american football 
dalam permainnya menggunakan bola 
lonjong. Olahraga ini, di AS, jauh lebih 
favorit dari pada sepak bola. Sementara, 
sepak bola atau soccer yang lazim 
dikenal lebih banyak khalayak 
menggunakan bola bulat. Termasuk 
dalam daftar stadion adalah Stadion 
AT&T di Arlington, Virginia. Stadion itu 
milik klub american football, Dallas 
Cowboys. 
Ada juga Stadion Hard Rock, markas klub 
Miami Dolphins. Dari 11 stadion itu, 7 di 
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final Liga American Football (NFL), Super 
Bowl. Stadion di Seattle, San Francisco, 
Atlanta, Houston, Boston, dan 
Philadelphia pernah menggelar Super 
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Kendati begitu, Anna berasal dari era 
Soviet, dan dia enggan untuk secara 
terang-terangan mengkritik pemimpin 
Rusia tersebut. "Putin adalah seorang 
presiden. Seorang tsar, raja dan 
kaisar." Kendati kini dia menjadi bintang 
yang tenar di Moskwa, desa tempat 
tinggal Anna tak luput dari serangan 
pasukan Putin dan telah dibombardir 
beberapa kali. Kala BBC berkendara, 
beberapa rumah tampak terbakar. 
Sementara yang lain hanya 

paham. Dia mengira bahwa dua tentara 
Ukraina yang menawarinya makanan 
tersebut adalah tentara Rusia. "Saya 
hanya senang bahwa Rusia akan 
datang dan tidak bertarung dengan 
kami. Saya senang bahwa kami akan 
bersatu lagi." Anna mengaku tidak ada 
maksud politis yang tersembunyi dari 
aksinya. Bendera merah, menurutnya, 
bukanlah bendera Uni Soviet dan 
Rusia, tapi "panji cinta dan 
kebahagiaan di setiap keluarga, di 
setiap kota, di setiap republik". "Bukan 
pertumpahan darah. Dan siapapun 
yang mengatakan sebaliknya, adalah 
salah." Ketika Anna berbicara kepada 
BBC, deru artileri dan pertempuran 
terdengar secara konstan di sekitar 
lingkungannya. Dia tak bergeming 
sedikitpun, karena sudah terbiasa 
dengan kondisi itu. "Kalau saya bisa 
berbicara dengan Vladimir Putin, saya 
akan bilang, Anda telah berbuat 
kesalahan. Sebagai orang Ukraina, apa 
yang sudah kami lakukan sehingga 
kami pantas mendapat perlakuan 
seperti ini? Kami adalah satu-satunya 
yang paling menderita".

menyisakan debu. Rumah nenek itu 
sendiri juga hancur karena tembakan - 
jendela pecah, atapnya bocor dan 
serpihan peluru berserakan di halaman 
depan. "Sekarang saya sadar," kata 
Anna. "Mereka tidak peduli dengan 
orang-orang di sini di Ukraina, mereka 
hanya peduli bagaimana menaklukan 
tanah kami." Keselamatan terancam 
Dmytro Galko dari Kementerian 
Kebudayaan Ukraina sepakat dengan 
Anna. Dia menyebut propaganda Rusia 
membuat semuanya serba satu dimensi. 
"Mereka tak peduli tentang kebenaran, 
mereka tidak peduli dengan orang 
sebenarnya. Mereka tidak tertarik dengan 
siapa Anna sebenarnya, atau nasibnya. 
Jika mereka mampu, mereka mungkin 
akan menculiknya, mengawetkannya dan 
memasukkannya ke dalam mausoleum," 
ujarnya. 
Kini, Anna khawatir dengan 
keselamatannya. Di Ukraina, dia 
mendapat serangan di dunia maya 
karena dianggap membela Rusia. 
Seluruh tetangganya juga menjauhinya. 
Padahal, dia tinggal di desa kecil yang 
penduduknya tahu satu sama lain. "Saya 
tidak senang mereka membuat saya 
tenar, karena di Ukraina mereka 
menganggap saya pengkhianat." Tetapi 
jelas bahwa Anna baru benar-benar 
menyadari ketenarannya di akhir 
wawancaranya. Saat tim BBC 
mengucapkan selamat tinggal padanya, 
dia mencoba memberi mereka bendera 
merah berhias arit dan palu 
kesayangannya. "Saya tidak ingin ada 
masalah. Saya tidak ingin orang 
menggunakannya untuk melawan saya."

 Kenaikan suku bunga bank sentral 
Amerika Serikat (AS) diprediksi akan 
memberikan dampak berat bagi 
ekonomi Indonesia, salah satunya, 
membuat rupiah terus melemah. Bank 
sentral AS (Federal Reserve) 
mengumumkan kenaikan suku bunga 
sebesar 0,75 persen menjadi 1,75 
persen pada Rabu (15/6/2022), demi 
menekan harga barang yang terus 
melonjak. Itu adalah kenaikan suku 
bunga acuan tertinggi yang dilakukan 
bank sentra AS - yang dikenal dengan 
The Fed - selama 30 tahun terakhir. 
Suku bunga bank yang lebih tinggi, 
telah memicu peningkatan permintaan 
dollar AS dan membuat nilai tukarnya 
menguat 10 persen sejak awal tahun. 
Imbasnya, nilai mata uang lain 
melemah, termasuk rupiah. Merujuk 
data Bloomberg, rupiah melemah 0,31 
persen menjadi Rp 14.745 per dollar AS 
pada perdagangan Rabu. Meski 
menguat pada Kamis (16/6/2022) pagi, 
nilai tukar rupiah diprediksi akan 
bergerak melemah terhadap dollar AS 
karena efek dari kebijakan The Fed 
yang mengerek suku bunga sebesar 75 
basis poin. Ini adalah kali ketiga bank 
sentral AS menaikkan suku bunganya 
sejak Maret, setelah inflasi di AS yang 
melonjak drastis bulan lalu. Kenaikan 
suku bunga diperkirakan akan terus 
terjadi, yang nantinya akan memicu 
ketidakpastian ekonomi global. 
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo 
menyebut kenaikan suku bunga The 
Fed adalah risiko yang terus dimonitor 
dan antisipasi."Semoga tidak ada suatu 
surprises (kejutan) di global maupun 
domestik sehingga pemulihan ekonomi 
secara domestik terus berlanjut, 
stabilitas ekonomi dan keuangan terus 
terjaga, inflasi terus terjaga, nilai tukar 
(rupiah) terjaga," jelas Perry dalam 
seminar bertajuk Managing Inflation to 
Boost Economic Growth, Rabu. Perry 
memperkirakan, suku bunga The Fed 
akan naik menjadi 2,75 persen tahun ini, 
dan meningkat kembali tahun depan 

menjadi 3,25 persen. Implikasi dari 
kenaikan suku bunga The Fed, bank 
sentral negara-negara lain akan 
menempuh langkah serupa yang akan 
menandai perubahan besar dalam 
ekonomi global. Bisnis dan rumah tangga 
yang telah menikmati bunga pinjaman 
yang rendah selama bertahun-tahun, 
akan terpukul oleh kebijakan ini. 
"Sebagian besar bank sentral negara 
maju dan beberapa bank sentral negara 
berkembang memperketat kebijakan 
secara sinkron," kata Gregory Daco, 
kepala ekonom di perusahaan konsultan 
strategi EY-Parthenon. Adapun, PBB dan 
World Bank memperirakan inflasi global 
yang terjadi saat ini akan menambah 
sekitar 75 juta hingga 95 juta penduduk 
miskin pada 2022, lebih buruk ketimbang 
perkiraan mereka sebelum pandemi. 

Di Inggris, di mana harga konsumen 
melonjak 9 persen pada April, bank 
sentral Inggris diperkirakan akan 
mengumumkan kenaikan suku bunga 
kelima sejak Desember pada Kamis 
(17/6/2022). Diperkirakan, suku bunga 
acuan bank sentral Inggris akan berada 
di atas 1 persen untuk pertama kalinya 
sejak 2009. Brazil, Kanada, dan Australia 
juga telah menaikkan suku bunga, 
sementara bank sentral Eropa telah 
menguraikan rencana untuk melakukan 
langkah serupa akhir musim panas ini. 
Sementara suku bunga AS, yang telah 
dipangkas pada 2020 lalu demi 
menyokong ekonomi selama pandemi, 
telah dinaikkan sebanyak dua kali tahun 
ini, sebanyak 0,25 persen masing-
masing pada Maret dan Mei. Gubernur 
The Fed Jerome Powell menyebut 
kenaikan sebesar 0,75 persen adalah 
luar biasa besar, seraya mengatakan 
pihaknya melakukan langkah itu guna 
meredam inflasi dan menstabilkan harga. 
"Sangat penting bahwa kita menurunkan 
inflasi," katanya "Kenaikan inflasi selama 
setahun terakhir jelas mengejutkan dan 
kejutan lebih lanjut bisa terjadi," katanya. 
"Karena itu, kami harus gesit." 

Kejutan inflasi 

Suku Bunga AS Naik Tertinggi Selama 30 Tahun
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Soviet, dan dia enggan untuk secara 
terang-terangan mengkritik pemimpin 
Rusia tersebut. "Putin adalah seorang 
presiden. Seorang tsar, raja dan 
kaisar." Kendati kini dia menjadi bintang 
yang tenar di Moskwa, desa tempat 
tinggal Anna tak luput dari serangan 
pasukan Putin dan telah dibombardir 
beberapa kali. Kala BBC berkendara, 
beberapa rumah tampak terbakar. 
Sementara yang lain hanya 

paham. Dia mengira bahwa dua tentara 
Ukraina yang menawarinya makanan 
tersebut adalah tentara Rusia. "Saya 
hanya senang bahwa Rusia akan 
datang dan tidak bertarung dengan 
kami. Saya senang bahwa kami akan 
bersatu lagi." Anna mengaku tidak ada 
maksud politis yang tersembunyi dari 
aksinya. Bendera merah, menurutnya, 
bukanlah bendera Uni Soviet dan 
Rusia, tapi "panji cinta dan 
kebahagiaan di setiap keluarga, di 
setiap kota, di setiap republik". "Bukan 
pertumpahan darah. Dan siapapun 
yang mengatakan sebaliknya, adalah 
salah." Ketika Anna berbicara kepada 
BBC, deru artileri dan pertempuran 
terdengar secara konstan di sekitar 
lingkungannya. Dia tak bergeming 
sedikitpun, karena sudah terbiasa 
dengan kondisi itu. "Kalau saya bisa 
berbicara dengan Vladimir Putin, saya 
akan bilang, Anda telah berbuat 
kesalahan. Sebagai orang Ukraina, apa 
yang sudah kami lakukan sehingga 
kami pantas mendapat perlakuan 
seperti ini? Kami adalah satu-satunya 
yang paling menderita".

menyisakan debu. Rumah nenek itu 
sendiri juga hancur karena tembakan - 
jendela pecah, atapnya bocor dan 
serpihan peluru berserakan di halaman 
depan. "Sekarang saya sadar," kata 
Anna. "Mereka tidak peduli dengan 
orang-orang di sini di Ukraina, mereka 
hanya peduli bagaimana menaklukan 
tanah kami." Keselamatan terancam 
Dmytro Galko dari Kementerian 
Kebudayaan Ukraina sepakat dengan 
Anna. Dia menyebut propaganda Rusia 
membuat semuanya serba satu dimensi. 
"Mereka tak peduli tentang kebenaran, 
mereka tidak peduli dengan orang 
sebenarnya. Mereka tidak tertarik dengan 
siapa Anna sebenarnya, atau nasibnya. 
Jika mereka mampu, mereka mungkin 
akan menculiknya, mengawetkannya dan 
memasukkannya ke dalam mausoleum," 
ujarnya. 
Kini, Anna khawatir dengan 
keselamatannya. Di Ukraina, dia 
mendapat serangan di dunia maya 
karena dianggap membela Rusia. 
Seluruh tetangganya juga menjauhinya. 
Padahal, dia tinggal di desa kecil yang 
penduduknya tahu satu sama lain. "Saya 
tidak senang mereka membuat saya 
tenar, karena di Ukraina mereka 
menganggap saya pengkhianat." Tetapi 
jelas bahwa Anna baru benar-benar 
menyadari ketenarannya di akhir 
wawancaranya. Saat tim BBC 
mengucapkan selamat tinggal padanya, 
dia mencoba memberi mereka bendera 
merah berhias arit dan palu 
kesayangannya. "Saya tidak ingin ada 
masalah. Saya tidak ingin orang 
menggunakannya untuk melawan saya."

 Kenaikan suku bunga bank sentral 
Amerika Serikat (AS) diprediksi akan 
memberikan dampak berat bagi 
ekonomi Indonesia, salah satunya, 
membuat rupiah terus melemah. Bank 
sentral AS (Federal Reserve) 
mengumumkan kenaikan suku bunga 
sebesar 0,75 persen menjadi 1,75 
persen pada Rabu (15/6/2022), demi 
menekan harga barang yang terus 
melonjak. Itu adalah kenaikan suku 
bunga acuan tertinggi yang dilakukan 
bank sentra AS - yang dikenal dengan 
The Fed - selama 30 tahun terakhir. 
Suku bunga bank yang lebih tinggi, 
telah memicu peningkatan permintaan 
dollar AS dan membuat nilai tukarnya 
menguat 10 persen sejak awal tahun. 
Imbasnya, nilai mata uang lain 
melemah, termasuk rupiah. Merujuk 
data Bloomberg, rupiah melemah 0,31 
persen menjadi Rp 14.745 per dollar AS 
pada perdagangan Rabu. Meski 
menguat pada Kamis (16/6/2022) pagi, 
nilai tukar rupiah diprediksi akan 
bergerak melemah terhadap dollar AS 
karena efek dari kebijakan The Fed 
yang mengerek suku bunga sebesar 75 
basis poin. Ini adalah kali ketiga bank 
sentral AS menaikkan suku bunganya 
sejak Maret, setelah inflasi di AS yang 
melonjak drastis bulan lalu. Kenaikan 
suku bunga diperkirakan akan terus 
terjadi, yang nantinya akan memicu 
ketidakpastian ekonomi global. 
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo 
menyebut kenaikan suku bunga The 
Fed adalah risiko yang terus dimonitor 
dan antisipasi."Semoga tidak ada suatu 
surprises (kejutan) di global maupun 
domestik sehingga pemulihan ekonomi 
secara domestik terus berlanjut, 
stabilitas ekonomi dan keuangan terus 
terjaga, inflasi terus terjaga, nilai tukar 
(rupiah) terjaga," jelas Perry dalam 
seminar bertajuk Managing Inflation to 
Boost Economic Growth, Rabu. Perry 
memperkirakan, suku bunga The Fed 
akan naik menjadi 2,75 persen tahun ini, 
dan meningkat kembali tahun depan 

menjadi 3,25 persen. Implikasi dari 
kenaikan suku bunga The Fed, bank 
sentral negara-negara lain akan 
menempuh langkah serupa yang akan 
menandai perubahan besar dalam 
ekonomi global. Bisnis dan rumah tangga 
yang telah menikmati bunga pinjaman 
yang rendah selama bertahun-tahun, 
akan terpukul oleh kebijakan ini. 
"Sebagian besar bank sentral negara 
maju dan beberapa bank sentral negara 
berkembang memperketat kebijakan 
secara sinkron," kata Gregory Daco, 
kepala ekonom di perusahaan konsultan 
strategi EY-Parthenon. Adapun, PBB dan 
World Bank memperirakan inflasi global 
yang terjadi saat ini akan menambah 
sekitar 75 juta hingga 95 juta penduduk 
miskin pada 2022, lebih buruk ketimbang 
perkiraan mereka sebelum pandemi. 

Di Inggris, di mana harga konsumen 
melonjak 9 persen pada April, bank 
sentral Inggris diperkirakan akan 
mengumumkan kenaikan suku bunga 
kelima sejak Desember pada Kamis 
(17/6/2022). Diperkirakan, suku bunga 
acuan bank sentral Inggris akan berada 
di atas 1 persen untuk pertama kalinya 
sejak 2009. Brazil, Kanada, dan Australia 
juga telah menaikkan suku bunga, 
sementara bank sentral Eropa telah 
menguraikan rencana untuk melakukan 
langkah serupa akhir musim panas ini. 
Sementara suku bunga AS, yang telah 
dipangkas pada 2020 lalu demi 
menyokong ekonomi selama pandemi, 
telah dinaikkan sebanyak dua kali tahun 
ini, sebanyak 0,25 persen masing-
masing pada Maret dan Mei. Gubernur 
The Fed Jerome Powell menyebut 
kenaikan sebesar 0,75 persen adalah 
luar biasa besar, seraya mengatakan 
pihaknya melakukan langkah itu guna 
meredam inflasi dan menstabilkan harga. 
"Sangat penting bahwa kita menurunkan 
inflasi," katanya "Kenaikan inflasi selama 
setahun terakhir jelas mengejutkan dan 
kejutan lebih lanjut bisa terjadi," katanya. 
"Karena itu, kami harus gesit." 

Kejutan inflasi 

Suku Bunga AS Naik Tertinggi Selama 30 Tahun
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Kenaikan harga barang di AS telah 
terjadi sejak tahun lalu. Namun saat itu, 
Powell mengeklaim itu disebabkan oleh 
masalah rantai pasokan. Akan tetapi, 
inflasi terus meningkat tajam sejak saat 
itu, disebabkan oleh perang di Ukraina 
dan lockdown di China akibat 
pelonjakan kasus Covid. Survei terbaru 
menunjukkan publik memperkirakan 
inflasi akan terus memburuk, meskipun 
The Fed telah meresponsnya dengan 
menaikkan suku bunga. "The Fed 
menghadapi tes kredibilitas inflasi," 
kata ekonom David Backworth, peneliti 
senior dari Mercatus Center di 
Universitas Goerge Mason. 

Warga AS, Ignacio Lopez, sangat ingin 
melihat inflasi terkendali. Selama 18 
bulan terakhir, koki yang berbasis di 
Boston itu terdampak kenaikan harga 
makanan saat dia membeli makanan 
untuk restorannya. Harga barang-
barang dengan rantai pasokan yang 
rumit, seperti barang kemasan dan keju 
impor, sangat tertekan, katanya. "Ini 
gila dan tidak berhenti. 

Ekspektasi inflasi 

Setiap minggu semuanya naik," 
katanya. Para pelaku usaha telah 
menaikkan harga produk mereka demi 
mengimbangi biaya, namun Lopez 
berkata dia tidak bisa menaikkan harga 
makanannya terlalu tinggi karena 
khawatir kehilangan pelanggan.Dia 
khawatir kenaikan suku bunga tidak 
akan membantu, sebab permintaan 
konsumen tetap lemah karena Covid, 
yang membatasi pertemuan setelah 
bekerja yang biasanya mendorong 
roda bisnisnya. "Kami hanya akan 
terus mengelolanya seketat mungkin, 
berusaha untuk tidak menaikkan harga 
di luar pasar kami dan berharap 
semuanya tenang," katanya. Terakhir 
kali The Fed menaikkan suku bunga 
setinggi ini adalah hampir 30 tahun 
lalu, pada 1994. Karena lambat 
bertindak, dan kini bergerak lebih 
agresif untuk mengejar ketertinggalan, 
pembuat kebijakan di AS menghadapi 
potensi bahwa langkah mereka justru 
menyebabkan penurunan pertumbuhan 
ekonomi, menurut Daco. "Saya tidak 
akan terkejut bahwa sekitar pergantian 

Dampak pada ekonomi global 

tahun kita menghadapi pertumbuhan 
(ekonomi) terhenti dan kita cukup dekat 
dengan resesi, dengan tingkat 
pengangguran meningkat dan tidak lagi 
menurun."Dengan membuat kredit kian 
mahal, kenaikan suku bunga ini akan 
memperlambat aktivitas ekonomi, 
membuat permintaan lesu dan secara 
teori, mengurangi tekanan harga. 
Proyeksi yang dirilis oleh The Fed 
memperkirakan pertumbuhan ekonomi 
akan melambat menjadi sekitar 1,7 
persen tahun ini, lebih rendah dari 
perkiraan mereka sebelumnya pada 
Maret. Tingkat pengangguran yang saat 
ini sebesar 3,6 persen, diperkirakan akan 
meningkat menjadi 3,7 persen dan 
mencapai 4,1 persen pada 2024. 

Dengan kenaikan suku bunga terbaru, 
suku bunga pinjaman yang dikenakan 
bank akan kembali ke posisi semula pada 
2019, atau relatif rendah menurut data 
historis. Namun kenaikan suku bunga 
selama beberapa bulan terakhir, telah 
terasa dampaknya. Suku bunga yang 
lebih tinggi telah membantu 
meningkatkan permintaan terhadap dollar 
AS. Imbasnya, nilai tukar dollar AS naik 
10 persen sejak awal tahun, sedangkan 
nilai tukar mata uang lain melemah. 
Penjualan rumah juga melambat drastis 
karena suku bunga hipotek mengikuti 
suku bunga Fed yang lebih tinggi. 
Pengumuman kenaikan suku bunga pada 
Rabu, juga menunjukkan penjualan ritel 
turun bulan lalu, karena kenaikan harga 
bensin telah membuat warga AS 
mengucurkan lebih banyak uang untuk 
membeli bahan bakar.Di AS, bensin kini 
dibanderol dengan harga 5 dollar AS, 
atau setara Rp 73.000, per galon (setara 
3,7 liter). Para ekonom sempat 
memperkirakan bahwa Maret 2022 akan 
menjadi puncak lonjakan harga 
konsumen. Namun, data pada Mei 2022 
malah memperlihatkan lonjakan lagi, 
dengan kenaikan sampai 8,6 persen 
dalam 12 bulan terakhir. Powell berkata, 
pengendalian kenaikan harga sangat 
penting untuk stabilitas ekonomi dan akan 
dibutuhkan waktu untuk memulihkan 
harga. "Pada akhirnya, prospeknya 
sangat tidak pasti," kata Beckworth.

Diakui oleh pendiri dan ekonom senior 
Institute for Development of Economics 
and Finance (Indef) Didik Rachbini, 
kenaikan harga energi dan pangan 
yang tinggi telah berdampak pada 
inflasi di beberapa negara, termasuk 
Indonesia. Dia berkata inflasi akan 
menggerus daya beli masyarakat, 
sedangkan bagi investor, inflasi akan 
meningkatkan suku bunga sehingga 
investasi dan kegiatan bisnis akan 
terhambat. Sementara ekonom Indef 
Dradjad Hari Wibowo menyebut efek 
kebijakan The Fed akan memberikan 
dampak sangat berat bagi Indonesia. 
"Harga akan terkerek naik. Uang lari ke 
Amerika, outflow ini juga susah 
ditebak. Rentetan (dampak kebijakan 
The Fed ini) akan panjang," ujar 
Dradjad seperti dikutip dari 
Kompas.com. Respons kebijakan 
moneter untuk mengurangi inflasi 
dengan meningkatkan suku bunga 
acuan, pada akhirnya akan memukul 
investasi, khususnya foreign direct 
investment (FDI) ke negara 
berkembang karena modal akan 
condong lari ke negara-negara asalnya 
dan asset yang aman seperti dollar AS. 
Peningkatan suku bunga, juga berarti 
kenaikan biaya pembiayaan yang 
dapat menghambat investasi karena 

Apa dampaknya bagi Indonesia? 

"Kami serahkan pada pemerintah untuk 
mengalokasikan apakah sebagian juga 
untuk membiayai subsidi tadi," kata dia. 
"Karena koordinasi fiskal dan moneter 
yang kuat, makanya kenaikan harga 
energi dan komoditas global tidak 
berdampak signifikan pada inflasi dalam 
negeri."

biaya investasi yang ditimbulkan menjadi 
besar. Sementara itu peningkatan inflasi 
membuat banyak negara dapat 
mengalami neraca pembayaran yang 
negatif. Namun, Perry menegaskan 
Indonesia memiliki koordinasi fiskal dan 
moneter yang kuat untuk merespons 
kenaikan harga energi dan pangan yang 
tinggi. Dari sisi fiskal, kata Perry, 
pemerintah telah meningkatkan subsidi 
sehingga tidak semua kenaikan harga 
energi dan komoditas dunia berdampak 
pada inflasi dalam negeri. "Pemerintah 
telah mendapat persetujuan dari DPR 
untuk menaikkan subsidi, khususunya 
bagi premium, diesel, listrik, elpiji, dan 
juga meningkatkan bantuan sosial," jelas 
Perry.Sementara harga-harga barang 
nonsubsidi, seperti Pertalite dan 
Pertamax, mengalami kenaikan. 
Sementara dari sisi moneter, kata Perry, 
Bank Indonesia turut berpartisipasi dalam 
pembiayaan biaya kesehatan dan 
kemanusiaan, dengan membeli SBN 
senilai Rp 224 triliun.
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Kenaikan harga barang di AS telah 
terjadi sejak tahun lalu. Namun saat itu, 
Powell mengeklaim itu disebabkan oleh 
masalah rantai pasokan. Akan tetapi, 
inflasi terus meningkat tajam sejak saat 
itu, disebabkan oleh perang di Ukraina 
dan lockdown di China akibat 
pelonjakan kasus Covid. Survei terbaru 
menunjukkan publik memperkirakan 
inflasi akan terus memburuk, meskipun 
The Fed telah meresponsnya dengan 
menaikkan suku bunga. "The Fed 
menghadapi tes kredibilitas inflasi," 
kata ekonom David Backworth, peneliti 
senior dari Mercatus Center di 
Universitas Goerge Mason. 

Warga AS, Ignacio Lopez, sangat ingin 
melihat inflasi terkendali. Selama 18 
bulan terakhir, koki yang berbasis di 
Boston itu terdampak kenaikan harga 
makanan saat dia membeli makanan 
untuk restorannya. Harga barang-
barang dengan rantai pasokan yang 
rumit, seperti barang kemasan dan keju 
impor, sangat tertekan, katanya. "Ini 
gila dan tidak berhenti. 

Ekspektasi inflasi 

Setiap minggu semuanya naik," 
katanya. Para pelaku usaha telah 
menaikkan harga produk mereka demi 
mengimbangi biaya, namun Lopez 
berkata dia tidak bisa menaikkan harga 
makanannya terlalu tinggi karena 
khawatir kehilangan pelanggan.Dia 
khawatir kenaikan suku bunga tidak 
akan membantu, sebab permintaan 
konsumen tetap lemah karena Covid, 
yang membatasi pertemuan setelah 
bekerja yang biasanya mendorong 
roda bisnisnya. "Kami hanya akan 
terus mengelolanya seketat mungkin, 
berusaha untuk tidak menaikkan harga 
di luar pasar kami dan berharap 
semuanya tenang," katanya. Terakhir 
kali The Fed menaikkan suku bunga 
setinggi ini adalah hampir 30 tahun 
lalu, pada 1994. Karena lambat 
bertindak, dan kini bergerak lebih 
agresif untuk mengejar ketertinggalan, 
pembuat kebijakan di AS menghadapi 
potensi bahwa langkah mereka justru 
menyebabkan penurunan pertumbuhan 
ekonomi, menurut Daco. "Saya tidak 
akan terkejut bahwa sekitar pergantian 

Dampak pada ekonomi global 

tahun kita menghadapi pertumbuhan 
(ekonomi) terhenti dan kita cukup dekat 
dengan resesi, dengan tingkat 
pengangguran meningkat dan tidak lagi 
menurun."Dengan membuat kredit kian 
mahal, kenaikan suku bunga ini akan 
memperlambat aktivitas ekonomi, 
membuat permintaan lesu dan secara 
teori, mengurangi tekanan harga. 
Proyeksi yang dirilis oleh The Fed 
memperkirakan pertumbuhan ekonomi 
akan melambat menjadi sekitar 1,7 
persen tahun ini, lebih rendah dari 
perkiraan mereka sebelumnya pada 
Maret. Tingkat pengangguran yang saat 
ini sebesar 3,6 persen, diperkirakan akan 
meningkat menjadi 3,7 persen dan 
mencapai 4,1 persen pada 2024. 

Dengan kenaikan suku bunga terbaru, 
suku bunga pinjaman yang dikenakan 
bank akan kembali ke posisi semula pada 
2019, atau relatif rendah menurut data 
historis. Namun kenaikan suku bunga 
selama beberapa bulan terakhir, telah 
terasa dampaknya. Suku bunga yang 
lebih tinggi telah membantu 
meningkatkan permintaan terhadap dollar 
AS. Imbasnya, nilai tukar dollar AS naik 
10 persen sejak awal tahun, sedangkan 
nilai tukar mata uang lain melemah. 
Penjualan rumah juga melambat drastis 
karena suku bunga hipotek mengikuti 
suku bunga Fed yang lebih tinggi. 
Pengumuman kenaikan suku bunga pada 
Rabu, juga menunjukkan penjualan ritel 
turun bulan lalu, karena kenaikan harga 
bensin telah membuat warga AS 
mengucurkan lebih banyak uang untuk 
membeli bahan bakar.Di AS, bensin kini 
dibanderol dengan harga 5 dollar AS, 
atau setara Rp 73.000, per galon (setara 
3,7 liter). Para ekonom sempat 
memperkirakan bahwa Maret 2022 akan 
menjadi puncak lonjakan harga 
konsumen. Namun, data pada Mei 2022 
malah memperlihatkan lonjakan lagi, 
dengan kenaikan sampai 8,6 persen 
dalam 12 bulan terakhir. Powell berkata, 
pengendalian kenaikan harga sangat 
penting untuk stabilitas ekonomi dan akan 
dibutuhkan waktu untuk memulihkan 
harga. "Pada akhirnya, prospeknya 
sangat tidak pasti," kata Beckworth.

Diakui oleh pendiri dan ekonom senior 
Institute for Development of Economics 
and Finance (Indef) Didik Rachbini, 
kenaikan harga energi dan pangan 
yang tinggi telah berdampak pada 
inflasi di beberapa negara, termasuk 
Indonesia. Dia berkata inflasi akan 
menggerus daya beli masyarakat, 
sedangkan bagi investor, inflasi akan 
meningkatkan suku bunga sehingga 
investasi dan kegiatan bisnis akan 
terhambat. Sementara ekonom Indef 
Dradjad Hari Wibowo menyebut efek 
kebijakan The Fed akan memberikan 
dampak sangat berat bagi Indonesia. 
"Harga akan terkerek naik. Uang lari ke 
Amerika, outflow ini juga susah 
ditebak. Rentetan (dampak kebijakan 
The Fed ini) akan panjang," ujar 
Dradjad seperti dikutip dari 
Kompas.com. Respons kebijakan 
moneter untuk mengurangi inflasi 
dengan meningkatkan suku bunga 
acuan, pada akhirnya akan memukul 
investasi, khususnya foreign direct 
investment (FDI) ke negara 
berkembang karena modal akan 
condong lari ke negara-negara asalnya 
dan asset yang aman seperti dollar AS. 
Peningkatan suku bunga, juga berarti 
kenaikan biaya pembiayaan yang 
dapat menghambat investasi karena 

Apa dampaknya bagi Indonesia? 

"Kami serahkan pada pemerintah untuk 
mengalokasikan apakah sebagian juga 
untuk membiayai subsidi tadi," kata dia. 
"Karena koordinasi fiskal dan moneter 
yang kuat, makanya kenaikan harga 
energi dan komoditas global tidak 
berdampak signifikan pada inflasi dalam 
negeri."

biaya investasi yang ditimbulkan menjadi 
besar. Sementara itu peningkatan inflasi 
membuat banyak negara dapat 
mengalami neraca pembayaran yang 
negatif. Namun, Perry menegaskan 
Indonesia memiliki koordinasi fiskal dan 
moneter yang kuat untuk merespons 
kenaikan harga energi dan pangan yang 
tinggi. Dari sisi fiskal, kata Perry, 
pemerintah telah meningkatkan subsidi 
sehingga tidak semua kenaikan harga 
energi dan komoditas dunia berdampak 
pada inflasi dalam negeri. "Pemerintah 
telah mendapat persetujuan dari DPR 
untuk menaikkan subsidi, khususunya 
bagi premium, diesel, listrik, elpiji, dan 
juga meningkatkan bantuan sosial," jelas 
Perry.Sementara harga-harga barang 
nonsubsidi, seperti Pertalite dan 
Pertamax, mengalami kenaikan. 
Sementara dari sisi moneter, kata Perry, 
Bank Indonesia turut berpartisipasi dalam 
pembiayaan biaya kesehatan dan 
kemanusiaan, dengan membeli SBN 
senilai Rp 224 triliun.
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Ritz Wash & Lube
234 W Oregon Ave. Philadelphia, PA 19148

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

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

- We will train you

Internasional

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, MingguRambut dan Kuku rapuh

Rambut dan kuku yang rapuh, menipis, 
atau pecah adalah beberapa gejala 
yang paling terlihat ketika Anda 
kekurangan biotin. Gejala lain dari 
kekurangan biotin bisa berupa 
kelelahan kronis, nyeri otot, kram, dan 
kesemutan di tangan dan kaki.Wanita 
hamil, perokok atau peminum berat, 
dan orang dengan gangguan 
pencernaan seperti penyakit Crohn 
memiliki risiko besar terkena 

Diet yang seimbang dan bergizi 
memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Di 
sisi lain, jika makanan yang Anda 
konsumsi tidak banyak mengandung 
atau bahkan tidak mengandung nutrisi 
sama sekali, dapat menyebabkan 
berbagai gejala yang tidak 
menyenangkan.Tubuh Anda 
membutuhkan vitamin yang bisa Anda 
dapatkan dari mengonsumsi berbagai 
makanan. Karena vitamin ini masing-
masing memiliki peran yang berbeda 
bagi tubuh, kekurangan vitamin dapat 
memiliki sejumlah efek kesehatan, 
tergantung pada vitamin (atau vitamin) 
mana yang Anda kurangi.Anda dapat 
mengalami kekurangan vitamin karena 
asupannya yang rendah, dan juga 
beberapa kondisi medis dapat 
mempengaruhi tubuh untuk 
kekurangan vitamin. 

Tanda tubuh kekurangan vitamin yang 
pertama adalah rambut dan kuku yang 
rapuh. Berbagai faktor dapat 
menyebabkan rambut dan kuku 
menjadi rapuh. Salah satunya adalah 
kekurangan biotin, atau yang dikenal 
sebagai vitamin B7. Vitamin ini 
membantu tubuh mengubah makanan 
menjadi energi.

Tanda tubuh kekurangan vitamin yang 
ketiga yakni gusi berdarah. Kekurangan 
vitamin C bisa menjadi penyebab gusi 
berdarah. Vitamin C memainkan peran 
penting dalam penyembuhan luka dan 
kekebalan, dan bahkan bertindak 
sebagai antioksidan, untuk membantu 
mencegah kerusakan sel.

Konsekuensi serius lain dari kekurangan 
vitamin C yang parah adalah penyakit 
kudis, yang menekan sistem kekebalan 
tubuh, melemahkan otot dan tulang, 
membuat orang merasa lelah dan lesu, 

kekurangan biotin. Juga, penggunaan 
antibiotik yang berkepanjangan dan 
beberapa obat anti-kejang juga menjadi 
faktor risiko.Tanda tubuh kekurangan 
vitamin yang kedua yaitu ulkus 
mulut.Lesi di dalam dan di sekitar mulut 
bisa jadi karena asupan vitamin atau 
mineral tertentu yang tidak mencukupi. 
Misalnya, sariawan, seringkali 
merupakan akibat dari kekurangan zat 
besi atau vitamin B.

Meski kekurangan vitamin C jarang 
terjadi pada orang yang cukup 
mengonsumsi buah dan sayuran segar, 
namun banyak juga orang yang tidak 
mendapatkan cukup buah dan sayuran 
setiap hari. Mengonsumsi vitamin C 
yang sangat sedikit melalui diet untuk 
waktu yang lama dapat menyebabkan 
gejala kekurangan, termasuk gusi 
berdarah dan bahkan kehilangan gigi.

Angular cheilitis, suatu kondisi yang 
menyebabkan sudut mulut pecah atau 
berdarah, dapat disebabkan oleh air liur 
berlebih atau dehidrasi. Namun selain 
itu, kondisi ini juga dapat disebabkan 
oleh asupan zat besi dan vitamin B yang 
tidak mencukupi, terutama riboflavin.
Gusi Berdarah

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

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

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

- We will train you

Internasional

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, MingguRambut dan Kuku rapuh

Rambut dan kuku yang rapuh, menipis, 
atau pecah adalah beberapa gejala 
yang paling terlihat ketika Anda 
kekurangan biotin. Gejala lain dari 
kekurangan biotin bisa berupa 
kelelahan kronis, nyeri otot, kram, dan 
kesemutan di tangan dan kaki.Wanita 
hamil, perokok atau peminum berat, 
dan orang dengan gangguan 
pencernaan seperti penyakit Crohn 
memiliki risiko besar terkena 

Diet yang seimbang dan bergizi 
memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Di 
sisi lain, jika makanan yang Anda 
konsumsi tidak banyak mengandung 
atau bahkan tidak mengandung nutrisi 
sama sekali, dapat menyebabkan 
berbagai gejala yang tidak 
menyenangkan.Tubuh Anda 
membutuhkan vitamin yang bisa Anda 
dapatkan dari mengonsumsi berbagai 
makanan. Karena vitamin ini masing-
masing memiliki peran yang berbeda 
bagi tubuh, kekurangan vitamin dapat 
memiliki sejumlah efek kesehatan, 
tergantung pada vitamin (atau vitamin) 
mana yang Anda kurangi.Anda dapat 
mengalami kekurangan vitamin karena 
asupannya yang rendah, dan juga 
beberapa kondisi medis dapat 
mempengaruhi tubuh untuk 
kekurangan vitamin. 

Tanda tubuh kekurangan vitamin yang 
pertama adalah rambut dan kuku yang 
rapuh. Berbagai faktor dapat 
menyebabkan rambut dan kuku 
menjadi rapuh. Salah satunya adalah 
kekurangan biotin, atau yang dikenal 
sebagai vitamin B7. Vitamin ini 
membantu tubuh mengubah makanan 
menjadi energi.

Tanda tubuh kekurangan vitamin yang 
ketiga yakni gusi berdarah. Kekurangan 
vitamin C bisa menjadi penyebab gusi 
berdarah. Vitamin C memainkan peran 
penting dalam penyembuhan luka dan 
kekebalan, dan bahkan bertindak 
sebagai antioksidan, untuk membantu 
mencegah kerusakan sel.

Konsekuensi serius lain dari kekurangan 
vitamin C yang parah adalah penyakit 
kudis, yang menekan sistem kekebalan 
tubuh, melemahkan otot dan tulang, 
membuat orang merasa lelah dan lesu, 

kekurangan biotin. Juga, penggunaan 
antibiotik yang berkepanjangan dan 
beberapa obat anti-kejang juga menjadi 
faktor risiko.Tanda tubuh kekurangan 
vitamin yang kedua yaitu ulkus 
mulut.Lesi di dalam dan di sekitar mulut 
bisa jadi karena asupan vitamin atau 
mineral tertentu yang tidak mencukupi. 
Misalnya, sariawan, seringkali 
merupakan akibat dari kekurangan zat 
besi atau vitamin B.

Meski kekurangan vitamin C jarang 
terjadi pada orang yang cukup 
mengonsumsi buah dan sayuran segar, 
namun banyak juga orang yang tidak 
mendapatkan cukup buah dan sayuran 
setiap hari. Mengonsumsi vitamin C 
yang sangat sedikit melalui diet untuk 
waktu yang lama dapat menyebabkan 
gejala kekurangan, termasuk gusi 
berdarah dan bahkan kehilangan gigi.

Angular cheilitis, suatu kondisi yang 
menyebabkan sudut mulut pecah atau 
berdarah, dapat disebabkan oleh air liur 
berlebih atau dehidrasi. Namun selain 
itu, kondisi ini juga dapat disebabkan 
oleh asupan zat besi dan vitamin B yang 
tidak mencukupi, terutama riboflavin.
Gusi Berdarah

Tanda Kekurangan Vitamin
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dan penyembuhan luka yang lambat.

Kedua kondisi ini membuat kulit gatal 
dan mengelupas. Ketombe sebagian 
besar terbatas pada kulit kepala, 
sedangkan dermatitis seboroik bisa 
muncul di wajah, dada bagian atas, 
ketiak, dan selangkangan.Kedua 
kondisi ini sangat umum dan sering 
terjadi dalam 3 bulan pertama setelah 
lahir, selama masa pubertas, dan di 
pertengahan masa dewasa.Ketombe 
dan dermatitis seboroik dapat 
disebabkan oleh banyak faktor, salah 
satunya adalah pola makan yang 
buruk. Misalnya, kadar seng, niasin 
(vitamin B3), riboflavin (vitamin B2), 
dan piridoksin (vitamin B6) yang rendah 
dalam darah.

Penglihatan yang Buruk
Tanda tubuh kekurangan vitamin yang 
keempat adalah penglihatan yang 
memburuk.Misalnya, asupan vitamin A 
yang rendah sering dikaitkan dengan 
kondisi yang dikenal sebagai rabun 
senja, yang mengurangi kemampuan 
orang untuk melihat dalam cahaya 
rendah atau gelap.Ini karena vitamin A 
diperlukan untuk memproduksi 
rhodopsin, yaitu pigmen yang 
ditemukan di retina mata yang 
membantu Anda melihat di malam hari. 
Jika tidak diobati, rabun senja dapat 
berkembang menjadi xerophthalmia, 
suatu kondisi yang dapat merusak 
kornea dan akhirnya menyebabkan 
kebutaan.
Bercak Bersisik dan Ketombe

Rambut Rontok
Rambut rontok adalah gejala yang 
sangat umum. Faktanya, hingga 50% 
orang dewasa melaporkan kerontokan 
rambut pada saat usia mereka 
mencapai 50 tahun.Diet kaya nutrisi 
berikut dapat membantu mencegah 
atau memperlambat kerontokan 
rambut.Besi. Terlalu sedikit zat besi 
dapat menyebabkan rambut berhenti 
tumbuh atau rontok.Seng ini penting 

Tanda tubuh kekurangan vitamin yang 
kelima munculnya bercak bersisik dan 
ketombe. Dermatitis seboroik dan 
ketombe adalah kelompok gangguan 
kulit yang sama yang mempengaruhi 
area penghasil minyak di tubuh Anda.

Sindrom Kaki Gelisah

Keratosis pilaris adalah suatu kondisi 
yang menyebabkan munculnya benjolan 
di pipi, lengan, paha, atau bokong. 
Benjolan kecil ini juga dapat disertai 
dengan rambut yang tumbuh ke dalam. 
Kondisi tersebut sering muncul pada 
masa kanak-kanak dan secara alami 
menghilang pada masa 
dewasa.Penyebab benjolan kecil ini 
masih belum sepenuhnya dipahami, 
tetapi mungkin saja muncul ketika terlalu 
banyak keratin diproduksi di folikel 
rambut. Ini menghasilkan benjolan merah 
atau putih di kulit.Keratosis pilaris 
mungkin dikarenakan faktor genetik, 
yang berarti bahwa seseorang lebih 
mungkin memilikinya jika ada anggota 
keluarga yang memilikinya. Namun, 
kondisi ini juga dapat terjadi pada orang 
dengan diet rendah vitamin A dan C.

 Restless leg syndrome (RLS), juga 
dikenal sebagai penyakit Willis-Ekbom, 
adalah kondisi saraf yang menyebabkan 
sensasi tidak nyaman pada kaki, serta 
dorongan yang tak tertahankan untuk 
menggerakkannya.Meski penyebab pasti 
RLS masih belum bisa dipahami 
sepenuhnya, tampak ada hubungan 
antara gejala RLS dan kadar zat besi 
seseorang.Zat besi yang rendah dengan 
meningkatnya keparahan gejala RLS. 
Beberapa penelitian juga mencatat 
bahwa gejala sering muncul selama 
kehamilan, saat kadar zat besi wanita 
cenderung turun.

Niasin (vitamin B3). Vitamin ini diperlukan 
untuk menjaga kesehatan rambut. 
Alopecia, suatu kondisi di mana rambut 
rontok dalam potongan-potongan kecil, 
adalah salah satu kemungkinan gejala 
kekurangan niasin.Biotin (vitamin B7). 
Biotin adalah vitamin B lain yang, bila 
kekurangan, dapat dikaitkan dengan 
kerontokan rambut.
Benjolan Merah atau Putih pada Kulit

untuk sintesis protein dan pembelahan 
sel, dua proses yang diperlukan untuk 
pertumbuhan rambut. Dengan demikian, 
kekurangan seng dapat menyebabkan 
rambut rontok.Asam linoleat (LA) dan 
asam alfa-linolenat (ALA). Asam lemak 
esensial ini diperlukan untuk 
pertumbuhan dan pemeliharaan rambut.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati 
Soekarnoputri melemparkan kelakar 
kepada Wakil Menteri Dalam Negeri 
John Wempi Wetipo yang hadir dalam 
Rakor Kepala/Wakil Kepala Daerah PDI 
Perjuangan di Sekolah Partai PDIP, 
Jakarta, Kamis (16/6). Candaan 
Megawati kepada kadernya dalam 
pengarahan tertutup itu diutarakan oleh 
Sekjen PDI Perjuangan Hasto 
Kristiyanto."Tadi secara bergurau 
disampaikan Bu Mega bahwa Pak 
Wempy dan Bu Mega, Bu Mega dan Pak 
Wempy bagaikan kopi susu. Karena bu 
Mega putih dan Pak Wempy itu hitam," 
kata Hasto."Tetapi hitamnya Pak Wempy 
itu mengandung spirit ya sebagai orang 
Indonesia yang berasal dari Papua yang 
kokoh dalam prinsip sebagai kader 
partai," lanjutnya.Hasto mengungkap, 
Wempy sempat menanyakan restu 
Megawati saat mendapatkan amanah 
sebagai wamendagri oleh Presiden Joko 
Widodo. Tanpa persetujuan Megawati, 
Wempy tidak bisa menjalankan tugas 
tersebut."Sebelum mendapat 
penugasan dari bapak Presiden sebagai 
wakil menteri dalam negeri, Pak Wempy 
bertemu saya dan menanyakan apakah 
penugasan tersebut disetujui ibu ketua 
umum," ujarnya.Menurut Hasto, sikap 
Wempy merupakan bukti kedisiplinan 
sebagai kader PDIP."Ini contoh 
kedisiplinan dari seorang Wempy, dia 
dua kali menjadi Bupati sehingga 
dengan penugasan sebagai wakil 
menteri dalam negeri tentu saja 
tugasnya adalah membantu Menteri 
Dalam Negeri Pak Tito karnavian," ujar 
Hasto.Diharapkan kehadiran Wempy 
sebagai wakil menteri dalam negeri 
mengonsolidasi pemerintahan. 
Khususnya kepala daerah hingga 
anggota DPRD bergerak seirama di 
bawah arahan Presiden Jokowi.
"Kita harapkan agar konsolidasi 
pemerintahan agar seluruh jajaran 
pemerintahan dalam negeri dari kepala 
daerah apabila kepala daerah anggota 
DPRD itu betul-betul dapat bergerak 

"Saya sangat bangga dan terharu, 
khususnya untuk Pak Kasau, saya 
berterima kasih sekali mewakili keluarga, 
bisa menjadi warga AU. Sekali lagi saya 
berterima kasih. khususnya kepada 
Angkatan Udara Indonesia," kata Tatam, 
sapaan akrabnya.Mengambil semangat 
peresmian ini, para generasi muda harus 
percaya diri. Kemerdekaan negara kita 
adalah sesuatu yang diperjuangkan 
dengan perjuangan luar biasa.

Telah diresmikan Gedung Kapten 
Penerbang (KPT PNB) Anumerta 
Surindro Supjarso yang berfungsi 
sebagai tempat latihan Air Combat 
Maneuvering Instrumentation (ACMI) di 
Lanud Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur, 
Kamis, (16/6). Gedung ini mengenang 
Kapten Penerbang Anumerta Surindro 
Supjarso, suami pertama Presiden 
Kelima RI Megawati Soekarnoputri.

Peresmian Gedung Surindro Supjarso

seirama di bawah direction dari bapak 
Presiden Jokowi dan Mendagri untuk 
menerjemahkan itu menjadi kemajuan di 
seluruh wilayah Indonesia," pungkas 
Hasto.

Anak dan cucu Surindro bersama 
Megawati hadir di lokasi mengikuti 
proses peresmian. Putra sulung 
Megawati, Mohammad Rizky Pratama, 
mengaku haru serta bangga yang 
mereka rasakan sekeluarga.

"Kita harus siap, untuk selalu tetap 
semangat, dan jangan pernah berkecil 
hati untuk para pemuda," kata Tatam.
Sementara putra kedua, Mohammad 
Prananda Prabowo yang akrab disapa 
Nanan menuturkan, mewakili keluarga 
dan pribadi mengapresiasi yang 
diberikan keluarga besar TNI AU melalui 
peresmian gedung ini."Tentunya mewakili 
pihak keluarga, khususnya saya secara 
pribadi, mengapresi apa yang sudah 
diberikan dari keluarga besar Angkatan 
Udara. Dan itu juga yang menjadikan 
kami sekeluarga menjadi bagian dari 
keluarga Angkatan Udara Republik 
Indonesia. Tentu juga membanggakan 
sekali bagi kami," kata Nanan.

Megawati Puji John Wempi Wetipo
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dan penyembuhan luka yang lambat.

Kedua kondisi ini membuat kulit gatal 
dan mengelupas. Ketombe sebagian 
besar terbatas pada kulit kepala, 
sedangkan dermatitis seboroik bisa 
muncul di wajah, dada bagian atas, 
ketiak, dan selangkangan.Kedua 
kondisi ini sangat umum dan sering 
terjadi dalam 3 bulan pertama setelah 
lahir, selama masa pubertas, dan di 
pertengahan masa dewasa.Ketombe 
dan dermatitis seboroik dapat 
disebabkan oleh banyak faktor, salah 
satunya adalah pola makan yang 
buruk. Misalnya, kadar seng, niasin 
(vitamin B3), riboflavin (vitamin B2), 
dan piridoksin (vitamin B6) yang rendah 
dalam darah.

Penglihatan yang Buruk
Tanda tubuh kekurangan vitamin yang 
keempat adalah penglihatan yang 
memburuk.Misalnya, asupan vitamin A 
yang rendah sering dikaitkan dengan 
kondisi yang dikenal sebagai rabun 
senja, yang mengurangi kemampuan 
orang untuk melihat dalam cahaya 
rendah atau gelap.Ini karena vitamin A 
diperlukan untuk memproduksi 
rhodopsin, yaitu pigmen yang 
ditemukan di retina mata yang 
membantu Anda melihat di malam hari. 
Jika tidak diobati, rabun senja dapat 
berkembang menjadi xerophthalmia, 
suatu kondisi yang dapat merusak 
kornea dan akhirnya menyebabkan 
kebutaan.
Bercak Bersisik dan Ketombe

Rambut Rontok
Rambut rontok adalah gejala yang 
sangat umum. Faktanya, hingga 50% 
orang dewasa melaporkan kerontokan 
rambut pada saat usia mereka 
mencapai 50 tahun.Diet kaya nutrisi 
berikut dapat membantu mencegah 
atau memperlambat kerontokan 
rambut.Besi. Terlalu sedikit zat besi 
dapat menyebabkan rambut berhenti 
tumbuh atau rontok.Seng ini penting 

Tanda tubuh kekurangan vitamin yang 
kelima munculnya bercak bersisik dan 
ketombe. Dermatitis seboroik dan 
ketombe adalah kelompok gangguan 
kulit yang sama yang mempengaruhi 
area penghasil minyak di tubuh Anda.

Sindrom Kaki Gelisah

Keratosis pilaris adalah suatu kondisi 
yang menyebabkan munculnya benjolan 
di pipi, lengan, paha, atau bokong. 
Benjolan kecil ini juga dapat disertai 
dengan rambut yang tumbuh ke dalam. 
Kondisi tersebut sering muncul pada 
masa kanak-kanak dan secara alami 
menghilang pada masa 
dewasa.Penyebab benjolan kecil ini 
masih belum sepenuhnya dipahami, 
tetapi mungkin saja muncul ketika terlalu 
banyak keratin diproduksi di folikel 
rambut. Ini menghasilkan benjolan merah 
atau putih di kulit.Keratosis pilaris 
mungkin dikarenakan faktor genetik, 
yang berarti bahwa seseorang lebih 
mungkin memilikinya jika ada anggota 
keluarga yang memilikinya. Namun, 
kondisi ini juga dapat terjadi pada orang 
dengan diet rendah vitamin A dan C.

 Restless leg syndrome (RLS), juga 
dikenal sebagai penyakit Willis-Ekbom, 
adalah kondisi saraf yang menyebabkan 
sensasi tidak nyaman pada kaki, serta 
dorongan yang tak tertahankan untuk 
menggerakkannya.Meski penyebab pasti 
RLS masih belum bisa dipahami 
sepenuhnya, tampak ada hubungan 
antara gejala RLS dan kadar zat besi 
seseorang.Zat besi yang rendah dengan 
meningkatnya keparahan gejala RLS. 
Beberapa penelitian juga mencatat 
bahwa gejala sering muncul selama 
kehamilan, saat kadar zat besi wanita 
cenderung turun.

Niasin (vitamin B3). Vitamin ini diperlukan 
untuk menjaga kesehatan rambut. 
Alopecia, suatu kondisi di mana rambut 
rontok dalam potongan-potongan kecil, 
adalah salah satu kemungkinan gejala 
kekurangan niasin.Biotin (vitamin B7). 
Biotin adalah vitamin B lain yang, bila 
kekurangan, dapat dikaitkan dengan 
kerontokan rambut.
Benjolan Merah atau Putih pada Kulit

untuk sintesis protein dan pembelahan 
sel, dua proses yang diperlukan untuk 
pertumbuhan rambut. Dengan demikian, 
kekurangan seng dapat menyebabkan 
rambut rontok.Asam linoleat (LA) dan 
asam alfa-linolenat (ALA). Asam lemak 
esensial ini diperlukan untuk 
pertumbuhan dan pemeliharaan rambut.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati 
Soekarnoputri melemparkan kelakar 
kepada Wakil Menteri Dalam Negeri 
John Wempi Wetipo yang hadir dalam 
Rakor Kepala/Wakil Kepala Daerah PDI 
Perjuangan di Sekolah Partai PDIP, 
Jakarta, Kamis (16/6). Candaan 
Megawati kepada kadernya dalam 
pengarahan tertutup itu diutarakan oleh 
Sekjen PDI Perjuangan Hasto 
Kristiyanto."Tadi secara bergurau 
disampaikan Bu Mega bahwa Pak 
Wempy dan Bu Mega, Bu Mega dan Pak 
Wempy bagaikan kopi susu. Karena bu 
Mega putih dan Pak Wempy itu hitam," 
kata Hasto."Tetapi hitamnya Pak Wempy 
itu mengandung spirit ya sebagai orang 
Indonesia yang berasal dari Papua yang 
kokoh dalam prinsip sebagai kader 
partai," lanjutnya.Hasto mengungkap, 
Wempy sempat menanyakan restu 
Megawati saat mendapatkan amanah 
sebagai wamendagri oleh Presiden Joko 
Widodo. Tanpa persetujuan Megawati, 
Wempy tidak bisa menjalankan tugas 
tersebut."Sebelum mendapat 
penugasan dari bapak Presiden sebagai 
wakil menteri dalam negeri, Pak Wempy 
bertemu saya dan menanyakan apakah 
penugasan tersebut disetujui ibu ketua 
umum," ujarnya.Menurut Hasto, sikap 
Wempy merupakan bukti kedisiplinan 
sebagai kader PDIP."Ini contoh 
kedisiplinan dari seorang Wempy, dia 
dua kali menjadi Bupati sehingga 
dengan penugasan sebagai wakil 
menteri dalam negeri tentu saja 
tugasnya adalah membantu Menteri 
Dalam Negeri Pak Tito karnavian," ujar 
Hasto.Diharapkan kehadiran Wempy 
sebagai wakil menteri dalam negeri 
mengonsolidasi pemerintahan. 
Khususnya kepala daerah hingga 
anggota DPRD bergerak seirama di 
bawah arahan Presiden Jokowi.
"Kita harapkan agar konsolidasi 
pemerintahan agar seluruh jajaran 
pemerintahan dalam negeri dari kepala 
daerah apabila kepala daerah anggota 
DPRD itu betul-betul dapat bergerak 

"Saya sangat bangga dan terharu, 
khususnya untuk Pak Kasau, saya 
berterima kasih sekali mewakili keluarga, 
bisa menjadi warga AU. Sekali lagi saya 
berterima kasih. khususnya kepada 
Angkatan Udara Indonesia," kata Tatam, 
sapaan akrabnya.Mengambil semangat 
peresmian ini, para generasi muda harus 
percaya diri. Kemerdekaan negara kita 
adalah sesuatu yang diperjuangkan 
dengan perjuangan luar biasa.

Telah diresmikan Gedung Kapten 
Penerbang (KPT PNB) Anumerta 
Surindro Supjarso yang berfungsi 
sebagai tempat latihan Air Combat 
Maneuvering Instrumentation (ACMI) di 
Lanud Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur, 
Kamis, (16/6). Gedung ini mengenang 
Kapten Penerbang Anumerta Surindro 
Supjarso, suami pertama Presiden 
Kelima RI Megawati Soekarnoputri.

Peresmian Gedung Surindro Supjarso

seirama di bawah direction dari bapak 
Presiden Jokowi dan Mendagri untuk 
menerjemahkan itu menjadi kemajuan di 
seluruh wilayah Indonesia," pungkas 
Hasto.

Anak dan cucu Surindro bersama 
Megawati hadir di lokasi mengikuti 
proses peresmian. Putra sulung 
Megawati, Mohammad Rizky Pratama, 
mengaku haru serta bangga yang 
mereka rasakan sekeluarga.

"Kita harus siap, untuk selalu tetap 
semangat, dan jangan pernah berkecil 
hati untuk para pemuda," kata Tatam.
Sementara putra kedua, Mohammad 
Prananda Prabowo yang akrab disapa 
Nanan menuturkan, mewakili keluarga 
dan pribadi mengapresiasi yang 
diberikan keluarga besar TNI AU melalui 
peresmian gedung ini."Tentunya mewakili 
pihak keluarga, khususnya saya secara 
pribadi, mengapresi apa yang sudah 
diberikan dari keluarga besar Angkatan 
Udara. Dan itu juga yang menjadikan 
kami sekeluarga menjadi bagian dari 
keluarga Angkatan Udara Republik 
Indonesia. Tentu juga membanggakan 
sekali bagi kami," kata Nanan.

Megawati Puji John Wempi Wetipo
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"Itu merupakan suatu yang mutlak. Kan 
negara kita merupakan negara 
kepulauan dan juga negara maritim. Itu 
tentunya selain Angkatan Udara, 
Angkatan Lautnya juga harus kuat, dan 
harus bersinergi dan dengan Angkatan 
Darat; ketiga angkatan tersebut," kata 
Prananda.Sementara Ketua DPR RI 

Prananda juga menyinggung 
pentingnya pembangunan kekuatan 
pertahanan udara Indonesia.

Ia melanjutkan, dinamakan gedung itu 
dengan nama sang ayah bukan 
sekadar romantisme. Ada harapan agar 
peresmian ini juga menghasilkan 
makna positif. Khususnya bagaimana 
generasi muda Indonesia harus belajar 
mengenai perjuangan kemerdekaan 
dan perjuangan menjaga keutuhan 
wilayah kesatuan RI hingga saat ini. 
Dari peresmian gedung ini, generasi 
muda juga bisa menggali lebih dalam 
sejarah bangsa, termasuk bila ada 
yang sifatnya sensitif.

“Kami berharap dengan nama Almarhum 
disematkan sebagai nama gedung ini 
maka dapat menjadi pengingat bagi kita 
semua tentang tugas dan tanggungjawab 
dalam mempertahankan dan mengisi 
kemerdekaan Indonesia," kata 
Puan.Untuk diketahui, Surindro adalah 
pilot pesawat pembom TU 16KS yang 
hilang pada 22 Januari 1971 dalam tugas 
latihan di Biak, Papua. 

Puan Maharani yang juga adik ketiga, 
menyampaikan terima kasih kepada TNI 
AU karena menggunakan nama Surindro 
Supjarso.Menurut Puan, Surindro 
merupakan salah satu sosok penerbang 
tempur yang tangguh dan berjiwa patriot, 
yang mendedikasikan hidupnya untuk 
menjaga dan mempertahankan 
kemerdekaan bangsa Indonesia.

Namun, di masa Orde Baru, pesawat itu 
digrounded karena berasal dari Uni 
Soviet. Sehingga para penerbangnya 
dialihkan. Termasuk Surindro ke pesawat 
caravan.

"Suami saya kehilangan pekerjaan 
karena tidak ada gas untuk memasak 
dan biaya makanan meroket. Sangat 
sulit untuk mencari pekerjaan dan 
gajinya sangat rendah," kata Lenora. Ia 
mengatakan gajinya di Sri Langka 
adalah 2.500 rupee Sri Lanka atau 
setara Rp 102 ribu sehari. 

Dalam lima bulan pertama 2022, Sri 
Lanka telah mengeluarkan 288.645 

Selama dua hari dia sabar mengantre 
demi mendapatkan paspor yang 
menjadi tiketnya ke luar negeri.Dia 
berencana meninggalkan Sri Lanka 
yang tengah didera krisis ekonomi 
parah. 
Pekerja garmen berusia 33 tahun ini 
memutuskan melamar pekerjaan 
sebagai pembantu di Kuwait. 
Keputusan untuk meninggalkan 
keluarganya itu setelah sang suami 
diberhentikan dari sebuah restoran 
kecil tempat dia bekerja sebagai juru 
masak.

Selain Lenora, ada pula buruh, 
pemilik toko, petani, pegawai negeri, 
dan ibu rumah tangga di antrean 
tersebut. Beberapa di antaranya 
berkemah semalaman, semuanya ingin 
melarikan diri dari krisis keuangan 
terburuk di Sri Lanka dalam tujuh 
dekade.

di perbukitan tengah Sri Lanka. Ia 
melakukan perjalanan sejauh 170 
kilometer ke ibu kota Sri Lanka, 
Kolombo. Ia menyerahkan surat-surat 
untuk membuat paspor pertama.

"Dengan dua anak itu tidak 
cukup."Minggu lalu, dengan membawa 
baju ganti dan payung untuk menahan 
terik matahari, wanita mungil itu naik 
kereta api dari rumahnya di kota 
Nuwara Eliya,

R.M.R Lenora berdiri dalam antrean 
yang mengular di luar markas 
Departemen Imigrasi dan Emigrasi Sri 
Lanka pekan lalu. 

Krisis Sri Lanka telah membuat 
permintaan penerbitan paspor 
meningkat tajam. 

paspor. Angka ini meroket dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu yaitu 
91.331 paspor.

Seorang pejabat senior di Departemen 
Imigrasi dan Emigrasi mengatakan 160 
staf harus bekerja keras memenuhi 
permintaan paspor. 

Ada sekitar 3.000 orang menyerahkan 
formulir setiap hari, kata H.P. Chandralal, 
salah seorang pejabat imigrasi.

“Sangat sulit berurusan dengan 
masyarakat karena mereka frustrasi dan 
tidak mengerti bahwa sistem tidak 
dilengkapi untuk menangani permintaan 
semacam ini,” kata Chandralal. 

Sistem aplikasi online macet selama 
berbulan-bulan dan banyak pelamar baru 
tidak bisa mengambil antrean. 

Pemerintah ingin mendukung lebih 
banyak orang yang berharap bekerja di 
luar negeri untuk meningkatkan 
pengiriman uang, 

Krisis ekonomi yang parah membuat 
negara kepulauan berpenduduk 22 juta 
orang itu kekurangan makanan, gas 
untuk memasak, bahan bakar, dan obat-
obatan. Mata uang Sri Lanka 
terdepresiassi, inflasi meroket lebih dari 
33 persen. Kekhawatiran ketidakpastian 
politik dan ekonomi yang berkepanjangan 
mendorong banyak orang untuk 
bermigrasi.

“Jadi mereka marah dan menyalahkan 
kami, tetapi tidak ada yang bisa kami 
lakukan.
"Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB 
mengatakan krisis Sri Lanka berisiko 
mengalami darurat kemanusiaan besar-
besaran. PBB telah meluncurkan rencana 
untuk memberikan uang US$ 47,2 juta 
kepada 1,7 juta orang yang paling rentan 
di negara itu.

Mereka amat kelelahan.Departemen 
tersebut telah memperketat keamanan, 
memperluas jam kerja, dan 
melipatgandakan jumlah paspor yang 
dikeluarkan. 

yang telah berkurang setengahnya dalam 
beberapa bulan terakhir, menurut data 
bank sentral.

Krisis di Sri Langka Makin Parah

Hasto mengatakan Pilkada serentak 
masih akan digelar pada November 

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi 
Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto 
Kristiyanto bicara 
peluang Wali Kota 
Solo Gibran 
Rakabuming 
Raka diusung 
pada Pilgub DKI 
Jakarta 2024. 
Gibran disebut 
perlu 
menunjukkan 
kapasitas sebagai 
pemimpin, dan 
meninggalkan 
legacy saat 
memimpin kota Solo."Setiap pemimpin 
harus menunjukkan kapasitas 
kepemimpinannya. Istilah populernya 
meninggalkan legacy, membangun 
kemajuan, di situlah pemimpin akan 
mengalami ujian-ujian termasuk Mas 
Gibran," ujar Hasto di Sekolah Partai 
PDIP, Jakarta, Kamis (16/6).

2024. Pilkada digelar setelah Pemilu 
Legislatif dan Presiden. Maka itu, 

pemimpin yang 
ingin maju harus 
terus mengasah 
kemampuannya.
"Itu harus 
menegaskan 
komitmennya dan 
terus mengasah 
kemampuan 
kepemimpinanny
a," katanya.
Ini Sanksi Bagi 
Kepala Daerah 
PDIP yang 

Langgar Surat Pernyataan
Supaya dalam menghadapi ujian di 
lapangan, para pemimpin ini tetap 
berdisiplin. Hasto juga menyinggung 
pemimpin itu harus berdisiplin di jalan 
partai."Sehingga ketika menghadapi 
ujian-ujian di lapangan itu pemimpin 
tersebut tetap kokoh tetap berdisiplin. 
Termasuk pada jalan kepartaian itu," ucap 
Hasto.

Syarat PDIP Untuk Gibran
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Rencana penghapusan ini sebenarnya 
telah lama diinisiasi. Tepatnya sejak 
2015. Namun, pemerintah masih maju 
mundur.Saat ini Menteri Koordinator 
Kemaritiman dan Investasi, Luhut 
Panjaitan kembali menyuarakan, 
penghapusan minyak goreng curah 
akan dilakukan.
Terkait rencana penghapusan minyak 
goreng curah ini, berikut merdeka.com 
akan merangkum sejumlah fakta 
terbaru sejauh ini.

Pemerintah berencana menghapus 
minyak goreng curah dari pasaran. 
Nantinya minyak goreng curah akan 
digantikan dengan minyak goreng 
kemasan, guna lebih higienis.

2. Cuma Indonesia dan Bangladesh 
Masih Pakai Minyak Curah

harga mahal industri minta waktu 7 
bulan penghapusan
Ketua Umum GIMNI, Sahat Sinaga 
menilai, idealnya pemerintah 
memberikan waktu 6-7 bulan untuk 
pelaku usaha melakukan penyesuaian. 
Alasannya, para produsen 
membutuhkan waktu untuk 
mendatangkan mesin-mesin 
pengemasan minyak goreng.
"6-7 bulan ini waktu yang cukup. Jadi 
Juli ini dibikin aturannya dan nanti per 1 
Januari 2023 sudah tidak ada lagi 
minyak goreng curah," kata Sahat saat 
dihubungi merdeka.com.
Sahat menjelaskan, jika masa transisi 
yang ditetapkan pemerintah sangat 
singkat, bisa berdampak pada lonjakan 
harga mesin-mesin pengemasan. 
Apalagi mesin-mesin tersebut harus 
diimpor dari luar negeri. Kebutuhan 
yang tinggi akan mesin pengemasan 
bisa berbuah lonjakan harga mesin dan 
hanya menguntungkan pengusaha luar 
negeri.

1. Cegah Harga Mahal, Industri Minta 
Waktu 7 Bulan Penghapusan

"Kalau semua buru-buru nanti harga 
mesinnya mahal karena orang rebutan. 
Jadi jangan memperkaya tukang mesin, 
biar saja dikasih waktu," kata dia.

3. Harga Minyak Goreng Kemasan 
Sederhana

Dia mengungkapkan penghapusan 
minyak goreng curah ini akan berlaku 
secara bertahap. Namun, dia tak 
menyebut kapan target dimulainya 
tahapan tersebut.

minyak goreng kemasan sederhana
Pemerintah berencana akan menghapus 
minyak goreng curah dari pasaran. Untuk 
selanjutnya diganti dengan minyak 
goreng kemasan sederhana. Harga 
minyak goreng kemasan sederhana ini 
disebut akan dilepas sesuai mekanisme 
pasar.Menteri Koordinator Kemaritiman 
dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan 
menyebut, harga minyak goreng 
kemasan sederhana nantinya akan 
dipertahankan di Rp 14.000 per liter.
"Harga tetap ya di Rp 14.000-an, ada 
naik (atau) turun-turun dikit lah," katanya 
kepada wartawan di kantor Badan 
Pengawas Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP).
Dia juga memastikan harga minyak 
goreng kemasan sederhana akan dilepas 
ke mekanisme pasar. Dia mengatakan 
dengan stok minyak goreng yang cukup 
akan mampu mempertahankan harga di 
kisaran Rp 14.000 per liter.
4. Letak Perbedaan Minyak Goreng 
Kemasan Sederhana

Menteri Koordinator Kemaritiman dan 
Investasi, Luhut Binsar Panjaitan 
mengungkap, hanya ada dua negara 
yang masih menggunakan minyak goreng 
curah. Salah satunya Indonesia.
Ungkapan ini menambah alasan 
mengapa pemerintah berencana 
menghapus minyak goreng curah dari 
pasaran. Nantinya, minyak goreng curah 
akan digantikan dengan kemasan 
sederhana."Cuma dua (negara) di dunia 
ini yang masih (gunakan minyak goreng) 
curah, Bangladesh dan Indonesia," 
katanya kepada wartawan di depan 
Kantor Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP).

indonesia dan bangladesh masih pakai 
minyak curah South Philly 
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menilai, idealnya pemerintah 
memberikan waktu 6-7 bulan untuk 
pelaku usaha melakukan penyesuaian. 
Alasannya, para produsen 
membutuhkan waktu untuk 
mendatangkan mesin-mesin 
pengemasan minyak goreng.
"6-7 bulan ini waktu yang cukup. Jadi 
Juli ini dibikin aturannya dan nanti per 1 
Januari 2023 sudah tidak ada lagi 
minyak goreng curah," kata Sahat saat 
dihubungi merdeka.com.
Sahat menjelaskan, jika masa transisi 
yang ditetapkan pemerintah sangat 
singkat, bisa berdampak pada lonjakan 
harga mesin-mesin pengemasan. 
Apalagi mesin-mesin tersebut harus 
diimpor dari luar negeri. Kebutuhan 
yang tinggi akan mesin pengemasan 
bisa berbuah lonjakan harga mesin dan 
hanya menguntungkan pengusaha luar 
negeri.

1. Cegah Harga Mahal, Industri Minta 
Waktu 7 Bulan Penghapusan

"Kalau semua buru-buru nanti harga 
mesinnya mahal karena orang rebutan. 
Jadi jangan memperkaya tukang mesin, 
biar saja dikasih waktu," kata dia.

3. Harga Minyak Goreng Kemasan 
Sederhana

Dia mengungkapkan penghapusan 
minyak goreng curah ini akan berlaku 
secara bertahap. Namun, dia tak 
menyebut kapan target dimulainya 
tahapan tersebut.

minyak goreng kemasan sederhana
Pemerintah berencana akan menghapus 
minyak goreng curah dari pasaran. Untuk 
selanjutnya diganti dengan minyak 
goreng kemasan sederhana. Harga 
minyak goreng kemasan sederhana ini 
disebut akan dilepas sesuai mekanisme 
pasar.Menteri Koordinator Kemaritiman 
dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan 
menyebut, harga minyak goreng 
kemasan sederhana nantinya akan 
dipertahankan di Rp 14.000 per liter.
"Harga tetap ya di Rp 14.000-an, ada 
naik (atau) turun-turun dikit lah," katanya 
kepada wartawan di kantor Badan 
Pengawas Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP).
Dia juga memastikan harga minyak 
goreng kemasan sederhana akan dilepas 
ke mekanisme pasar. Dia mengatakan 
dengan stok minyak goreng yang cukup 
akan mampu mempertahankan harga di 
kisaran Rp 14.000 per liter.
4. Letak Perbedaan Minyak Goreng 
Kemasan Sederhana

Menteri Koordinator Kemaritiman dan 
Investasi, Luhut Binsar Panjaitan 
mengungkap, hanya ada dua negara 
yang masih menggunakan minyak goreng 
curah. Salah satunya Indonesia.
Ungkapan ini menambah alasan 
mengapa pemerintah berencana 
menghapus minyak goreng curah dari 
pasaran. Nantinya, minyak goreng curah 
akan digantikan dengan kemasan 
sederhana."Cuma dua (negara) di dunia 
ini yang masih (gunakan minyak goreng) 
curah, Bangladesh dan Indonesia," 
katanya kepada wartawan di depan 
Kantor Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP).

indonesia dan bangladesh masih pakai 
minyak curah South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona
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WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.
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   215 - 275 - 4061

DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5

Fakta Seputar Minyak Goreng Curah
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Ketua Umum Gabungan Industri 
Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), 
Sahat Sinaga menjelaskan, minyak 
goreng curah yang dikemas tidak akan 
mengalami proses yang sama dengan 
minyak goreng kemasan premium. 
Sebab peruntukannya berbeda dengan 
kemasan premium yang harus dibuat 
tetap cair meskipun disimpan di 
ruangan dengan suhu rendah.

perbedaan minyak goreng kemasan 
sederhana

"Jadi minyaknya akan sama dengan 
yang sekarang (curah) cuma akan 
dikemas dalam kemasan sederhana," 
kata Sahat saat dihubungi 
merdeka.com.
Proses yang berbeda tersebut akan 

Minyak goreng kemasan sederhana juga 
akan tetap beku jika disimpan pada suhu 
rendah. 
Namun hal ini bukan masalah besar 
karena nantinya peredarannya lebih 
banyak di pasar-pasar tradisional.
"Minyak goreng ini tidak perlu di ruangan 
ber-AC karena ini akan dijual di pasar-
pasar," kata dia.

berpengaruh pada harga minyak goreng. 
Lantaran hanya dikemas dengan 
kemasan khusus, maka harga jualnya 
pun tetap terjangkau untuk masyarakat 
kelas bawah.
“Minyak goreng curah ini akan dikemas 
dengan kemasan khusus, kalau kita 
namakan minyak goreng pillow pad atau 
seperti bantal," kata dia.

Lonjakan kasus Covid-19 ini 
merupakan infeksi virus corona varian 
Omicron BA.4 dan BA.5. Diperkirakan, 
jumlah kasus Covid-19 akan terus 
bertambah pada periode mendatang.
Mengutip Kompas.com, Menteri 
Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi 
Sadikin menyatakan jumlah kasus 
Covid-19 di Indonesia berpotensi terus 
meningkat dalam beberapa hari ke 
depan. Hingga Rabu, 15 Juni 2022, 
penambahan kasus Covid-19 di 
Indonesia per hari mencapai 1.242.

Simak ciri-ciri dan gejala Covid-19 
akibat Omicron BA.4 dan BA.5. Virus 
corona varian Omicron BA.4 dan BA.5 
diperkirakan jadi penyebab lonjakan 
kasus Covid-19 di Indonesia pada Juni 
2022 ini. Diperkirakan, peningkatan 
kasus Covid-19 akan terus terjadi 
hingga mencapai puncaknya di level 
20.000 per hari.
Mengutip data Satgas Covid-19, kasus 
baru Covid-19 di Indonesia mengalami 
peningkatan yang tajam pada 
pertengahan Juni 2022 ini. Dimulai hari 
Senin 13 Juni 2022, penambahan 
kasus Covid-19 di Indonesia sebanyak 
591 kasus baru.
Lalu pada Selasa 14 Juni 2022, ada 
tambahan 930 kasus baru positif 
Covid-19 di Indonesia. Kemudian pada 
Rabu (14/6) ada tambahan 1.242 
kasus baru corona.
Dengan demikian, total menjadi 
6.063.251 kasus positif Covid-19 sejak 
pandemi corona terjadi di Indonesia 
pada Maret 2022. Sementara itu, 
jumlah yang sembuh dari kasus positif 
Covid-19 bertambah 525 orang 
sehingga menjadi sebanyak 5.900.574 
orang.
Sedangkan jumlah orang yang 
meninggal akibat positif Covid-19 di 
Indonesia bertambah 8 orang menjadi 
sebanyak 156.670 orang. Jumlah 
kasus aktif Covid-19 di Indonesia 
mencapai 6.007 kasus, bertambah 709 
dari sehari sebelumnya.

Diperkirakan, jumlah kasus Covid-19 

Sementara itu, subvarian Omicron BA.5 
telah dilaporkan sebanyak 8.687 
sekuens dari 63 negara, dengan lima 
negara dengan kasus terbanyak yakni 

Ciri-ciri dan gejala Covid-19 Omicron 
BA.4 dan BA.5

Namun, Budi mengungkapkan, perlu 
dilihat fatality rate atau tingkat kematian 
akibat penularan dua subvarian baru ini. 
Menurut dia, fatality rate akibat BA.5 dan 
BA.4 jauh lebih rendah dibandingkan 
kematian akibat varian Delta dan varian 
Omicron. 

akan terus naik hingga mencapai puncak 
kasus harian Covid-19 sebagai akibat 
penularan subvarian BA.4 dan BA.5 di 
level 20.000 per hari. Hal ini berdasarkan 
analisis perbandingan dengan puncak 
kasus harian akibat penularan varian 
Delta dan varian Omicron.
"Jadi kalau kita Delta dan omicron 
puncaknya di 60.000 kasus sehari, kira-
kira nanti ya estimasi berdasarkan data 
di Afrika Selatan mungkin puncaknya kita 
di 20.000 per hari karena kita pernah 
sampai 60.000 per hari paling tinggi," 
ujar Budi di Istana Kepresidenan Bogor, 
Kamis (16/6/2022).

"Yakni 1 bulan sesudah diidentifikasi jadi 
sekitar minggu ketiga, minggu ke-4 Juli 
dan kemudian nanti akan turun kembali," 
kata dia.

"Jadi kita amati di Afrika Selatan sebagai 
negara pertama yang BA.4 dan BA.5 
masuk puncaknya itu sepertiga dari 
puncaknya Omicron atau Delta 
sebelumnya," kata dia.

“Mungkin 1/12 atau 1/10 dari Delta dan 
Omicron, jadi kita percaya bahwa nanti 
akan ada kenaikan kira-kira 
maksimalnya mungkin 20.000 per hari 
gitu," ujar Budi.

Kompas.com memberitakan, di dunia 
sudah ditemukan 6.903 sekuens 
subvarian BA.4 sebanyak melalui 
GISAID dari 58 negara. Afrika Selatan, 
Amerika Serikat, Inggris, Denmark, dan 
Israel merupakan negara yang 
melaporkan kasus terbanyak subvarian 
BA.4.

Gejala Omicron BA.4 Dan BA.5

Satpol PP setempat mengungkap 
peristiwa itu merupakan kali kedua 
terjadi. Sebelumnya, sekitar dua bulan 
lalu ada juga papan reklame yang 
roboh.Jika begini, siapa yang tanggung 
jawab. Pasalnya, ukuran papan reklame 
yang besar cukup membahayakan 
pengendara maupun pejalan kaki di 
bawahnya.Pengamat Tata Kota Nirwono 
Yoga mengatakan pemegang lisensi 
atau izin seharusnya bertanggung 
jawab merawat papan reklame.
"Sehingga jika ada yang roboh menjadi 
tanggung jawabnya untuk ganti rugi ke 
korban," kata pengamat dari Universitas 
Trisakti .Selain itu, kata Nirwono, 
Pemda terutama Dinas PTSP harus 
melakukan audit papan reklame yang 
berdiri di wilayahnya masing-
masing.Hal itu guna mengetahui 

Sebuah papan reklame berukuran 6x12 
meter roboh. Peristiwa itu terjadi di Jl 
Kemiri, Pamulang, Tangsel, Minggu 
(12/6) sekira pukul 16.30 
Wib.Penyebabnya, saat itu lokasi 
tersebut tengah diguyur hujan deras 
disertai angin kencang. Beruntung, 
papan reklame yang roboh tidak sampai 
memakan korban jiwa, namun aliran 
listrik di sekitarnya menjadi terputus.

apakah reklame tersebut berpotensi 
membahayakan pengguna jalan di 
bawahnya."Jika ada yg membahayakan 
diberi peringatan, jika tidak dirawat 
dengan baik izinnya bisa dicabut," 
tuturnya.Nirwono menegaskan pemilik izin 
bisa dipidana manakala papan 
reklamenya roboh hingga menimbulkan 
korban jiwa.

1. Pemohon datang ke kantor Dinas 
Pendapatan Daerah (Dispenda) setempat 
dan mengisi formulir pendaftaran wajib 
pajak/wajib retribusi pribadi atau badan 
usaha untuk mendapatkan nomor pokok 
wajib pajak daerah (NPWPD)/nomor 
pokok wajib retribusi daerah (NPWRD).

Untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, 
prosedur izin pasang reklame diatur 
dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Reklame (Perda DKI 
Jakarta 9/2014)

2. Setelah mendapatkan 
NPWPD/NPWRD, kemudian pemohon 
mengisi surat pemberitahuan pajak 
daerah, pajak reklame dengan 
melampirkan fotokopi surat izin tempat 
usaha (SITU), formulir permohonan izin 
pemasaran reklame dan rekomendasi dari 
camat.

Prosedur Urus Izin Pasang Reklame:

Papan Reklame Roboh, Siapa Yang Bertanggung Jawab ?
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Ketua Umum Gabungan Industri 
Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), 
Sahat Sinaga menjelaskan, minyak 
goreng curah yang dikemas tidak akan 
mengalami proses yang sama dengan 
minyak goreng kemasan premium. 
Sebab peruntukannya berbeda dengan 
kemasan premium yang harus dibuat 
tetap cair meskipun disimpan di 
ruangan dengan suhu rendah.

perbedaan minyak goreng kemasan 
sederhana

"Jadi minyaknya akan sama dengan 
yang sekarang (curah) cuma akan 
dikemas dalam kemasan sederhana," 
kata Sahat saat dihubungi 
merdeka.com.
Proses yang berbeda tersebut akan 

Minyak goreng kemasan sederhana juga 
akan tetap beku jika disimpan pada suhu 
rendah. 
Namun hal ini bukan masalah besar 
karena nantinya peredarannya lebih 
banyak di pasar-pasar tradisional.
"Minyak goreng ini tidak perlu di ruangan 
ber-AC karena ini akan dijual di pasar-
pasar," kata dia.

berpengaruh pada harga minyak goreng. 
Lantaran hanya dikemas dengan 
kemasan khusus, maka harga jualnya 
pun tetap terjangkau untuk masyarakat 
kelas bawah.
“Minyak goreng curah ini akan dikemas 
dengan kemasan khusus, kalau kita 
namakan minyak goreng pillow pad atau 
seperti bantal," kata dia.

Lonjakan kasus Covid-19 ini 
merupakan infeksi virus corona varian 
Omicron BA.4 dan BA.5. Diperkirakan, 
jumlah kasus Covid-19 akan terus 
bertambah pada periode mendatang.
Mengutip Kompas.com, Menteri 
Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi 
Sadikin menyatakan jumlah kasus 
Covid-19 di Indonesia berpotensi terus 
meningkat dalam beberapa hari ke 
depan. Hingga Rabu, 15 Juni 2022, 
penambahan kasus Covid-19 di 
Indonesia per hari mencapai 1.242.

Simak ciri-ciri dan gejala Covid-19 
akibat Omicron BA.4 dan BA.5. Virus 
corona varian Omicron BA.4 dan BA.5 
diperkirakan jadi penyebab lonjakan 
kasus Covid-19 di Indonesia pada Juni 
2022 ini. Diperkirakan, peningkatan 
kasus Covid-19 akan terus terjadi 
hingga mencapai puncaknya di level 
20.000 per hari.
Mengutip data Satgas Covid-19, kasus 
baru Covid-19 di Indonesia mengalami 
peningkatan yang tajam pada 
pertengahan Juni 2022 ini. Dimulai hari 
Senin 13 Juni 2022, penambahan 
kasus Covid-19 di Indonesia sebanyak 
591 kasus baru.
Lalu pada Selasa 14 Juni 2022, ada 
tambahan 930 kasus baru positif 
Covid-19 di Indonesia. Kemudian pada 
Rabu (14/6) ada tambahan 1.242 
kasus baru corona.
Dengan demikian, total menjadi 
6.063.251 kasus positif Covid-19 sejak 
pandemi corona terjadi di Indonesia 
pada Maret 2022. Sementara itu, 
jumlah yang sembuh dari kasus positif 
Covid-19 bertambah 525 orang 
sehingga menjadi sebanyak 5.900.574 
orang.
Sedangkan jumlah orang yang 
meninggal akibat positif Covid-19 di 
Indonesia bertambah 8 orang menjadi 
sebanyak 156.670 orang. Jumlah 
kasus aktif Covid-19 di Indonesia 
mencapai 6.007 kasus, bertambah 709 
dari sehari sebelumnya.

Diperkirakan, jumlah kasus Covid-19 

Sementara itu, subvarian Omicron BA.5 
telah dilaporkan sebanyak 8.687 
sekuens dari 63 negara, dengan lima 
negara dengan kasus terbanyak yakni 

Ciri-ciri dan gejala Covid-19 Omicron 
BA.4 dan BA.5

Namun, Budi mengungkapkan, perlu 
dilihat fatality rate atau tingkat kematian 
akibat penularan dua subvarian baru ini. 
Menurut dia, fatality rate akibat BA.5 dan 
BA.4 jauh lebih rendah dibandingkan 
kematian akibat varian Delta dan varian 
Omicron. 

akan terus naik hingga mencapai puncak 
kasus harian Covid-19 sebagai akibat 
penularan subvarian BA.4 dan BA.5 di 
level 20.000 per hari. Hal ini berdasarkan 
analisis perbandingan dengan puncak 
kasus harian akibat penularan varian 
Delta dan varian Omicron.
"Jadi kalau kita Delta dan omicron 
puncaknya di 60.000 kasus sehari, kira-
kira nanti ya estimasi berdasarkan data 
di Afrika Selatan mungkin puncaknya kita 
di 20.000 per hari karena kita pernah 
sampai 60.000 per hari paling tinggi," 
ujar Budi di Istana Kepresidenan Bogor, 
Kamis (16/6/2022).

"Yakni 1 bulan sesudah diidentifikasi jadi 
sekitar minggu ketiga, minggu ke-4 Juli 
dan kemudian nanti akan turun kembali," 
kata dia.

"Jadi kita amati di Afrika Selatan sebagai 
negara pertama yang BA.4 dan BA.5 
masuk puncaknya itu sepertiga dari 
puncaknya Omicron atau Delta 
sebelumnya," kata dia.

“Mungkin 1/12 atau 1/10 dari Delta dan 
Omicron, jadi kita percaya bahwa nanti 
akan ada kenaikan kira-kira 
maksimalnya mungkin 20.000 per hari 
gitu," ujar Budi.

Kompas.com memberitakan, di dunia 
sudah ditemukan 6.903 sekuens 
subvarian BA.4 sebanyak melalui 
GISAID dari 58 negara. Afrika Selatan, 
Amerika Serikat, Inggris, Denmark, dan 
Israel merupakan negara yang 
melaporkan kasus terbanyak subvarian 
BA.4.

Gejala Omicron BA.4 Dan BA.5

Satpol PP setempat mengungkap 
peristiwa itu merupakan kali kedua 
terjadi. Sebelumnya, sekitar dua bulan 
lalu ada juga papan reklame yang 
roboh.Jika begini, siapa yang tanggung 
jawab. Pasalnya, ukuran papan reklame 
yang besar cukup membahayakan 
pengendara maupun pejalan kaki di 
bawahnya.Pengamat Tata Kota Nirwono 
Yoga mengatakan pemegang lisensi 
atau izin seharusnya bertanggung 
jawab merawat papan reklame.
"Sehingga jika ada yang roboh menjadi 
tanggung jawabnya untuk ganti rugi ke 
korban," kata pengamat dari Universitas 
Trisakti .Selain itu, kata Nirwono, 
Pemda terutama Dinas PTSP harus 
melakukan audit papan reklame yang 
berdiri di wilayahnya masing-
masing.Hal itu guna mengetahui 

Sebuah papan reklame berukuran 6x12 
meter roboh. Peristiwa itu terjadi di Jl 
Kemiri, Pamulang, Tangsel, Minggu 
(12/6) sekira pukul 16.30 
Wib.Penyebabnya, saat itu lokasi 
tersebut tengah diguyur hujan deras 
disertai angin kencang. Beruntung, 
papan reklame yang roboh tidak sampai 
memakan korban jiwa, namun aliran 
listrik di sekitarnya menjadi terputus.

apakah reklame tersebut berpotensi 
membahayakan pengguna jalan di 
bawahnya."Jika ada yg membahayakan 
diberi peringatan, jika tidak dirawat 
dengan baik izinnya bisa dicabut," 
tuturnya.Nirwono menegaskan pemilik izin 
bisa dipidana manakala papan 
reklamenya roboh hingga menimbulkan 
korban jiwa.

1. Pemohon datang ke kantor Dinas 
Pendapatan Daerah (Dispenda) setempat 
dan mengisi formulir pendaftaran wajib 
pajak/wajib retribusi pribadi atau badan 
usaha untuk mendapatkan nomor pokok 
wajib pajak daerah (NPWPD)/nomor 
pokok wajib retribusi daerah (NPWRD).

Untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, 
prosedur izin pasang reklame diatur 
dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Reklame (Perda DKI 
Jakarta 9/2014)

2. Setelah mendapatkan 
NPWPD/NPWRD, kemudian pemohon 
mengisi surat pemberitahuan pajak 
daerah, pajak reklame dengan 
melampirkan fotokopi surat izin tempat 
usaha (SITU), formulir permohonan izin 
pemasaran reklame dan rekomendasi dari 
camat.

Prosedur Urus Izin Pasang Reklame:

Papan Reklame Roboh, Siapa Yang Bertanggung Jawab ?
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Menurut Ketua Pokja Infeksi Pengurus 
Pusat Perhimpunan Dokter Paru 
Indonesia Erlina Burhan, tingkat 
keparahan gejala Covid-19 Omicron 
BA.4 dan BA.5 sama dengan subvarian 
Omicron sebelumnya.

Amerika Serikat, Portugal, Jerman, 
Inggris, dan Afrika Selatan.

Menurut Dicky, subvarian Omicron BA.4 
dan BA.5 memiliki kemampuan reinfeksi 
atau menginfeksi ulang, lanjut dia, yang 
meskipun pernah terinfeksi oleh 
subvarian BA.1, BA.2, BA.3, atau Delta, 
virus masih bisa menyebabkan infeksi 
ulang.

Epidemiolog Griffith University Dicky 
Budiman menjelaskan, kedua subvarian 
Omicron BA.4 dan BA.5 ini dapat 
menginfeksi hampir semua orang, baik 
yang telah mempunyai bekal antibodi 
maupun belum. 
Bahkan yang sudah mendapatkan 3 
dosis juga bisa terinfeksi, meski gejala 
yang ditimbulkan akan berbeda.

Gejala dan ciri-ciri Omicron cenderung 
lebih ringan ketimbang infeksi virus 
corona SARS-CoV-2 Delta dan varian 

Mual atau muntah

Badan pegal

Menurut Erlina, dari laporan sementara, 
penderita Covid-19 Omicron BA.4 dan 
BA.5 sebagian besar tidak bergejala dan 
merasakan gejala ringan. 

Tidak bergejala

Hanya satu penderita Covid-19 Omicron 
BA.5 yang merasakan gejala sedang.

Batuk

Sesak napas

Sakit tenggorokan

pendahulu Omicron lainnya. Hal ini tak 
lepas dari vaksinasi Covid-19 dan infeksi 
alami.

Gejala dan ciri-ciri infeksi subvarian 
Omicron BA.4 dan BA.5 adalah 
sebagai berikut:

Sakit perut

Itulah ciri-ciri dan gejala Covid-19 
Omicron BA.4 dan BA.5. Mari tingkatkan 
lagi kedisiplinan menjalankan protokol 
kesehatan untuk mencegah penularan 
Covid-19 Omicron BA.4 dan BA.5.

Demam

Sakit kepala
Badan lemas

"Apa lamaran-lamaran emangnya mau 
nikah," katanya.Ganjar mengaku akan 
tetap menjadi kader PDIP meski ada 
partai lain yang meliriknya menjadi 
calon presiden. Ia menegaskan 
komitmennya sebagai kader 

Nama Gubernur Ganjar Pranowo kerap 
menduduki posisi teratas dalam 
berbagai survei yang digelar. Ia menjadi 
Capres populer yang kerap dijagokan 
sejumlah responden lembaga survei.
Saat ditanya, begini respons Ganjar 
Pranowo. "Halah, Survei Opo," katanya 
santai kepada wartawan disela acara 
Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, 
Jakarta Selatan, Kamis (16/6).
Di samping itu, ia juga menanggapi 
menanggapi kemungkinannya pindah 
partai bila tidak mendapatkan tiket calon 
presiden dari PDIP. Ganjar menepis 
pertanyaan bila ada partai selain PDIP 
yang melamarnya menjadi capres.

PDIP."Partainya PDIP markasnya PDIP 
kok," ujarnya."Kita kan kader PDIP," 
sambungnya.Sebelumnya, elektabilitas 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
sebagai calon presiden mengalami 
kenaikan cukup pesat setelah Rakernas 
Projo. Dalam Rakernas itu, muncul kode 
Presiden Joko Widodo dukungan kepada 
Ganjar.Kenaikan tersebut terekam dalam 
hasil survei Charta Politika. Elektabilitas 
Ganjar Pranowo pada Juni 2022 
mencapai 31,2 persen. Teratas 
dibandingkan tokoh lain. Ganjar 
mengalami kenaikan dari sebelumnya 
29,2 persen pada April 2022.
"Saya bisa mengatakan pada momen 
rakernas Projo mas Ganjar Pranowo 
angkanya ada di atas 30 persen bahkan 
di simulasi 10 nama. Dan bisa dikatakan 
melesat cukup naik kalau kita lihat data 
tren," ujar Direktur Eksekutif Charta 
Politika Yunarto Wijaya saat pemaparan 
survei secara daring, Senin (13/6).

Ganjar : Halah, Survei Opo

Hanta yang sudah memaparkan 
bagaimana gambaran peta politik pada 
Pemilu maupun Pilpres 2024 kepada 
para kader NasDem itu, menilai jika 
alasan tidak diusulkan dua nama 
tersebut karena baik Prabowo maupin 
AHY merupakan figur ketum partai yang 
sudah melekat identitas partainya 
masing-masing.

Tinggal menunggu hitungan jam, Partai 
NasDem bakal mengumumkan tiga 
nama kandidat calon presiden (Capres) 
yang telah dihimpun dari usulan setiap 
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 
34 Provinsi pada rapat kerja nasional 
(rakernas) 2022.

"Karena dia udah punya partai, NasDem 
realistis ngapain ngambil figur yang 

Sederet tokoh baik internal partai 
maupun eksternal telah diusulkan untuk 
kemudian diumumkan sebagai tiga 
kandidat sebagai Capres dari partai 
besutan Surya Paloh, pada pemilihan 
presiden (Pilpres) 2024 nanti.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia 
Hanta Yuda menilai, tidak masuknya 
nama Prabowo Subianto dan AHY dari 
usulan DPW sudah menjadi pilihan 
realistis yang tepat bagi partai tersebut.
"Tidak masuk (Prabowo dan AHY dalam 
Capres Rakernas), sudah benar 
realistis," ujar Hanta usai pemaparan 
strategi pemilu dalam sidang komisi 
Rakernas di JCC, Senayan Jakarta 
Pusat, Kamis (16/6).

Tercatat nama besar yang sudah 
malang melintang dengan elektabilitas 
cukup tinggi turut diusulkan. 
Adapun sorotan pemilik usulan tertinggi 
dari DPW jatuh pada; Gubernur DKI 
Anies Baswedan dan Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo.
Sementara untuk nama yang tak ada 
diusulkan meski memiliki nama yang 
cukup mumpuni dari sejumlah survei, 
yaitu Ketua Umum Gerindra Prabowo 
Subianto dan Ketua Umum Partai 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. 
Lantas bagaimana dampak skema 
politiknya bagi NasDem?

Menanti Capres Kandidat NasDem
terasosiasi kuat ketum partainya. Jadi 
faktor Prabowo Ketum partai, kedua AHY 
juga ketum partai itu yang saya baca," 
tuturnya.

"Kedua NasDem baca dari kekuatan 
elektabilitas Anies dan Ganjar lebih 
prospektif. Karena figur baru dan mereka 
bukan ketum, kalau Prabowo figur lama. 
Meski tentu masih punya basis masih 
cukup kuat tapi beliau Ketum Gerindra," 
tuturnya.

"Justru yang nonpartai itu yang 
elektabilitasnya tinggi akan 
menguntungkan NasDem," ujarnya.
Pasalnya, dengan NasDem di bawah 
komando Surya Paloh menjatuhkan 
pilihannya ke Anies Baswedan, 
kemungkinan besar akan mendongkrak 
elektabilitas. 

Menurutnya, faktor tersebut harus bisa 
menjadi bahan pertimbangan Partai 
NasDem. Terlebih sosok Anies yang 
memang kerap kali dianggap dekat 
dengan partai tersebut.
"Jadi NasDem yang harus dipikirkan satu 
peluang menang dari Capres yang 
elektabilitasnya tinggi. Kedua cari Capres 
yang bisa menyumbang suara secara 
elektoral yang belum terobsesi ke partai 
lain," ujarnya.
"Kalau Anies, sementara Anies karena 
belum punya warna jaket. Itu Lebih bisa 
diandalkan memberi dampak dari sisi 

Untungnya NasDem Bila Usung Anies 
atau Ganjar

Terlebih sosok yang belum terobsesi kuat 
ke salah satu parpol.

Lebih jauh, Hanta menggambarkan 
keuntungan jika Partai NasDem nantinya 
mengusung Anies Baswedan saat Pilpres 
2024 adalah faktor elektabilitas Anies 
yang cukup tinggi, dibarengi dengan 
posisinya sebagai nonpartai bisa 
menguntung NasDem.

Sedangkan untuk nama Anies maupun 
Ganjar yang juga mendapatkan usulan 
terbanyak dari DPW, adalah figur yang 
tepat sebagai nama baru yang bisa jadi 
opsi sebagai tiga kandidat capres yang 
seharusnya diusulkan NasDem nantinya.
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Menurut Ketua Pokja Infeksi Pengurus 
Pusat Perhimpunan Dokter Paru 
Indonesia Erlina Burhan, tingkat 
keparahan gejala Covid-19 Omicron 
BA.4 dan BA.5 sama dengan subvarian 
Omicron sebelumnya.

Amerika Serikat, Portugal, Jerman, 
Inggris, dan Afrika Selatan.

Menurut Dicky, subvarian Omicron BA.4 
dan BA.5 memiliki kemampuan reinfeksi 
atau menginfeksi ulang, lanjut dia, yang 
meskipun pernah terinfeksi oleh 
subvarian BA.1, BA.2, BA.3, atau Delta, 
virus masih bisa menyebabkan infeksi 
ulang.

Epidemiolog Griffith University Dicky 
Budiman menjelaskan, kedua subvarian 
Omicron BA.4 dan BA.5 ini dapat 
menginfeksi hampir semua orang, baik 
yang telah mempunyai bekal antibodi 
maupun belum. 
Bahkan yang sudah mendapatkan 3 
dosis juga bisa terinfeksi, meski gejala 
yang ditimbulkan akan berbeda.

Gejala dan ciri-ciri Omicron cenderung 
lebih ringan ketimbang infeksi virus 
corona SARS-CoV-2 Delta dan varian 

Mual atau muntah

Badan pegal

Menurut Erlina, dari laporan sementara, 
penderita Covid-19 Omicron BA.4 dan 
BA.5 sebagian besar tidak bergejala dan 
merasakan gejala ringan. 

Tidak bergejala

Hanya satu penderita Covid-19 Omicron 
BA.5 yang merasakan gejala sedang.

Batuk

Sesak napas

Sakit tenggorokan

pendahulu Omicron lainnya. Hal ini tak 
lepas dari vaksinasi Covid-19 dan infeksi 
alami.

Gejala dan ciri-ciri infeksi subvarian 
Omicron BA.4 dan BA.5 adalah 
sebagai berikut:

Sakit perut

Itulah ciri-ciri dan gejala Covid-19 
Omicron BA.4 dan BA.5. Mari tingkatkan 
lagi kedisiplinan menjalankan protokol 
kesehatan untuk mencegah penularan 
Covid-19 Omicron BA.4 dan BA.5.

Demam

Sakit kepala
Badan lemas

"Apa lamaran-lamaran emangnya mau 
nikah," katanya.Ganjar mengaku akan 
tetap menjadi kader PDIP meski ada 
partai lain yang meliriknya menjadi 
calon presiden. Ia menegaskan 
komitmennya sebagai kader 

Nama Gubernur Ganjar Pranowo kerap 
menduduki posisi teratas dalam 
berbagai survei yang digelar. Ia menjadi 
Capres populer yang kerap dijagokan 
sejumlah responden lembaga survei.
Saat ditanya, begini respons Ganjar 
Pranowo. "Halah, Survei Opo," katanya 
santai kepada wartawan disela acara 
Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, 
Jakarta Selatan, Kamis (16/6).
Di samping itu, ia juga menanggapi 
menanggapi kemungkinannya pindah 
partai bila tidak mendapatkan tiket calon 
presiden dari PDIP. Ganjar menepis 
pertanyaan bila ada partai selain PDIP 
yang melamarnya menjadi capres.

PDIP."Partainya PDIP markasnya PDIP 
kok," ujarnya."Kita kan kader PDIP," 
sambungnya.Sebelumnya, elektabilitas 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
sebagai calon presiden mengalami 
kenaikan cukup pesat setelah Rakernas 
Projo. Dalam Rakernas itu, muncul kode 
Presiden Joko Widodo dukungan kepada 
Ganjar.Kenaikan tersebut terekam dalam 
hasil survei Charta Politika. Elektabilitas 
Ganjar Pranowo pada Juni 2022 
mencapai 31,2 persen. Teratas 
dibandingkan tokoh lain. Ganjar 
mengalami kenaikan dari sebelumnya 
29,2 persen pada April 2022.
"Saya bisa mengatakan pada momen 
rakernas Projo mas Ganjar Pranowo 
angkanya ada di atas 30 persen bahkan 
di simulasi 10 nama. Dan bisa dikatakan 
melesat cukup naik kalau kita lihat data 
tren," ujar Direktur Eksekutif Charta 
Politika Yunarto Wijaya saat pemaparan 
survei secara daring, Senin (13/6).

Ganjar : Halah, Survei Opo

Hanta yang sudah memaparkan 
bagaimana gambaran peta politik pada 
Pemilu maupun Pilpres 2024 kepada 
para kader NasDem itu, menilai jika 
alasan tidak diusulkan dua nama 
tersebut karena baik Prabowo maupin 
AHY merupakan figur ketum partai yang 
sudah melekat identitas partainya 
masing-masing.

Tinggal menunggu hitungan jam, Partai 
NasDem bakal mengumumkan tiga 
nama kandidat calon presiden (Capres) 
yang telah dihimpun dari usulan setiap 
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 
34 Provinsi pada rapat kerja nasional 
(rakernas) 2022.

"Karena dia udah punya partai, NasDem 
realistis ngapain ngambil figur yang 

Sederet tokoh baik internal partai 
maupun eksternal telah diusulkan untuk 
kemudian diumumkan sebagai tiga 
kandidat sebagai Capres dari partai 
besutan Surya Paloh, pada pemilihan 
presiden (Pilpres) 2024 nanti.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia 
Hanta Yuda menilai, tidak masuknya 
nama Prabowo Subianto dan AHY dari 
usulan DPW sudah menjadi pilihan 
realistis yang tepat bagi partai tersebut.
"Tidak masuk (Prabowo dan AHY dalam 
Capres Rakernas), sudah benar 
realistis," ujar Hanta usai pemaparan 
strategi pemilu dalam sidang komisi 
Rakernas di JCC, Senayan Jakarta 
Pusat, Kamis (16/6).

Tercatat nama besar yang sudah 
malang melintang dengan elektabilitas 
cukup tinggi turut diusulkan. 
Adapun sorotan pemilik usulan tertinggi 
dari DPW jatuh pada; Gubernur DKI 
Anies Baswedan dan Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo.
Sementara untuk nama yang tak ada 
diusulkan meski memiliki nama yang 
cukup mumpuni dari sejumlah survei, 
yaitu Ketua Umum Gerindra Prabowo 
Subianto dan Ketua Umum Partai 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. 
Lantas bagaimana dampak skema 
politiknya bagi NasDem?

Menanti Capres Kandidat NasDem
terasosiasi kuat ketum partainya. Jadi 
faktor Prabowo Ketum partai, kedua AHY 
juga ketum partai itu yang saya baca," 
tuturnya.

"Kedua NasDem baca dari kekuatan 
elektabilitas Anies dan Ganjar lebih 
prospektif. Karena figur baru dan mereka 
bukan ketum, kalau Prabowo figur lama. 
Meski tentu masih punya basis masih 
cukup kuat tapi beliau Ketum Gerindra," 
tuturnya.

"Justru yang nonpartai itu yang 
elektabilitasnya tinggi akan 
menguntungkan NasDem," ujarnya.
Pasalnya, dengan NasDem di bawah 
komando Surya Paloh menjatuhkan 
pilihannya ke Anies Baswedan, 
kemungkinan besar akan mendongkrak 
elektabilitas. 

Menurutnya, faktor tersebut harus bisa 
menjadi bahan pertimbangan Partai 
NasDem. Terlebih sosok Anies yang 
memang kerap kali dianggap dekat 
dengan partai tersebut.
"Jadi NasDem yang harus dipikirkan satu 
peluang menang dari Capres yang 
elektabilitasnya tinggi. Kedua cari Capres 
yang bisa menyumbang suara secara 
elektoral yang belum terobsesi ke partai 
lain," ujarnya.
"Kalau Anies, sementara Anies karena 
belum punya warna jaket. Itu Lebih bisa 
diandalkan memberi dampak dari sisi 

Untungnya NasDem Bila Usung Anies 
atau Ganjar

Terlebih sosok yang belum terobsesi kuat 
ke salah satu parpol.

Lebih jauh, Hanta menggambarkan 
keuntungan jika Partai NasDem nantinya 
mengusung Anies Baswedan saat Pilpres 
2024 adalah faktor elektabilitas Anies 
yang cukup tinggi, dibarengi dengan 
posisinya sebagai nonpartai bisa 
menguntung NasDem.

Sedangkan untuk nama Anies maupun 
Ganjar yang juga mendapatkan usulan 
terbanyak dari DPW, adalah figur yang 
tepat sebagai nama baru yang bisa jadi 
opsi sebagai tiga kandidat capres yang 
seharusnya diusulkan NasDem nantinya.
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Apalagi nama-nama yang diusulkan oleh 

Hanta Yuda menyampaikan, dampak 
baik yang akan dirasakan dengan 
skema tersebut yakni, Surya Paloh akan 
menjadi king maker dan NasDem akan 
menjadi poros koalisi di pemilu 2024.

"Partai nasDem dan itu partai pertama 
yang mengumumkan secara resmi 
meskipun baru tiga nama.

orang kebiasaan ketum yang jadi capres 
dan NasDem ketumnya gamau jadi 
capres. NasDem membuka peluang dan 
besok diumumkan," tutur Hanta.

Surya Paloh Berpeluang Jadi King 
Maker
Hanta menilai skema yang dilakukan 
Partai NasDem akan memberikan 
dampak besar, yang mana Surya Paloh 
tidak mencalonkan sebagai capres.
"NasDem bagusnya di situ, 

Saya menduga Capres keluar tiga, 
Anies, Ganjar dan satunya lagi tinggal 
nunggu besok (saat diumumkan Surya 
Paloh)," sebutnya.

 Itu menarik dan patut diapresiasi, bisa 
diikuti partai lain," sambungnya.

"Nanti kalau survei enggak berubah 
setelah tiga kan jadi satu. 
Nah satu (Capres)nya saya prediksi 
antara Anies dan Ganjar dan NasDem 
paling rasional," sambungnya.

Lebih lanjut, 

efek elektoralnya," tambahnya.
Sementara untuk sosok Ganjar, lanjut 
Hanta, juga berpeluang memberikan 
elektabilitas bagi NasDem. Asalkan 
Gubernur Jawa Tengah itu tak diusung 
oleh PDIP.
"Kalau Ganjar kan belum tahu, kalau 
misal tidak diusung oleh PDIP sama 
saja. Mendukung Ganjar bisa 
memberikan dampak kuat ke NasDem 
kalau dia tidak didukung oleh PDIP," 
tuturnya.Walaupun, 
Hanta menilai kedua pilihan nama itu 
masih bersaing ketat untuk perolehan 
elektabilitas berdasarkan survei-survei 
yang ada. Sehingga baik Anies maupun 
Ganjar memiliki kans baik untuk 
NasDem jika diusulkan sebagai kandidat 
capres.
“Sekarang surveinya kompetitif baik 
Anies maupun Ganjar, tergantung nanti 
tinggal perhitungkan itu aja. 

DPW mayoritas sosok yang kuat dengan 
elektabilitas tinggi.

 Surya sebagai king maker dan NasDem 
menjadi poros nanti koalisi. NasDem ajak 
Gerindra sudah bisa ajak PKB udah bisa. 
Tapi kalau Demokrat atau PKS harus tiga 
partai," ujarnya.

Pada Rakernas hari kedua, yang mana 
34 DPW Partai NasDem 

"Saya kira NasDem berpotensi Pak

Partai NasDem gelar Rapat Kerja 
Nasional (rakernas) pada 15-17 Juni 
2022 untuk menghasilkan tiga nama 
potensial yang akan diusung menjadi 
capres serta menarik partai lain untuk 
berkoalisi di 2024 nanti.

Nantinya, Ketua Umum Surya Paloh akan 
mengumumkan secara resmi tiga nama 
capres dari nama-nama usulan DPW 
untuk nantinya diusung oleh Partai 
NasDem.

 Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo 
mendominasi rekomendasi yang 
dibacakan 34 DPW Partai NasDem 
dalam Rakernas NasDem di JCC, Kamis 
(16/6).

"Tiga nama itu nanti akan disampaikan 
kepada Ketua Umum. Dan Ketua Umum 
akan membacakan di dalam rapat pleno 
internal Nasdem pada besok malam," 
kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem, 
Johnny Gerard Plate, di JCC, Jakarta, 
Kamis (16/6).

Rakernas NasDem Usung Tiga Nama 
Kandidat Capres

Ketum NasDem, Surya Paloh 
mengatakan dari sekian banyak nama 
rekomendasi NasDem daerah akan 

Anies atau Ganjar Teratas Jadi Usulan 
DPW NasDem
Sebelumnya Sejumlah nama figur 
direkomendasikan 34 DPW Partai 
NasDem untuk diusung sebagai Capres 
di Pilpres 2024.

diberikan kesempatan untuk 
mengusulkan nama-nama yang nantinya 
berhak diusung oleh Partai NasDem 
sebagai capres.
Dari usulan tersebut tercatat nama Anies 
Baswedan mendapat suara terbanyak 
dengan mengantongi 32 DPW yang 
mengusulkan untuk menjadi capres. 
Disusul Ganjar Pranowo sebanyak 29 
DPW.

“Saya yakin dan percaya kita masih 
memiliki calon terbaik dari yang baik, 
dari beberapa nama akan berproses 
menjadi 3 nama yg akan mendapat 
rekomendasi dan diajukan kepada saya 
sebagai pucuk pimpinan partai ini," kata 
Surya Paloh, dalam sambutan 
Rakernas di Hall Jakarta Convention 
Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu 
(15/6).
1. Anies Baswedan
Gubernur DKI Anies Baswedan 
mendapat rekomendasi dari 32 DPW 
NasDem, kecuali DPW NasDem Papua 
Barat dan DPW NasDem Kalimantan 
Timur.
2. Ganjar Pranowo

disaring hingga keluar tiga nama yang 
akan diberikan kepadanya.

1. DPW NasDem Papua: Ganjar 
Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan 
Kamil, Mathius Awoitauw
2. DPW NasDem Sulawesi Tengah: 
Lestari Moerdijat, Anies Baswedan, 
Ganjar Pranowo

4. DPW NasDem Sumatera Utara: 
Siswono Yudo Husodo, Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika 
Perkasa, Erick Thohir

Berikut daftar kandidat yang diusung 
DPW Partai NasDem:

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo 
mendapat rekomendasi dari 29 DPW 
NasDem, kecuali DPW NasDem 
Kalimantan Timur, DPW NasDem 
Banten, DPW NasDem Kalimantan 
Selatan, DPW NasDem Maluku Utara 
dan DPW NasDem DKI Jakarta.

6. DPW NasDem Sulawesi Tenggara: 
Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, 
Rachmat Gobel, Prananda Surya 
Paloh, Syahrul Yasin Limpo
7. DPW NasDem Sumatera Selatan: 
Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, 

3. DPW NasDem Nusa Tenggara Timur: 
Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, 
Dudung Abdurachman, Viktor Laiskodat

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa 
mendapat rekomendasi dari 13 DPW 
NasDem.

5. DPW NasDem Kalimantan Barat: 
Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, 
Khofifah Indar Parawansa

3. Andika Perkasa

10. DPW NasDem Kalimantan Timur: 
Prananda Surya Paloh, Isran Noor

15. DPW NasDem Sulawesi Selatan: 
Ahmad Ali, Syahrul Yasin Limpo, Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Rachmat 
Gobel

19. DPW NasDem Aceh: Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Rachmat 
Gobel, Erick Thohir, Sofyan Kalio

21. DPW NasDem Sumatera Barat: Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, 
Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni
22. DPW NasDem Kalimantan Tengah: 
Surya Paloh, Anies Baswedan, Ganjar 
Pranowo, Ridwan Kamil, Andika Perkasa
23. DPW NasDem Lampung: Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, 
Lestari Moerdijat, Rachmat Gobel

14. DPW NasDem Daerah Istimewa 
Yogyakarta: Andika Perkasa, Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Rachmat 
Gobel

24. DPW NasDem Kalimantan Selatan: 

13. DPW NasDem Maluku: Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, 
Rachmat Gobel, Syahrul Yasin Limpo

20. DPW NasDem Kalimantan Utara: 
Anies Baswedan, Syahrul Yasin Limpo, 
Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Khofifah 
Indar Parawansa

8. DPW NasDem Papua Barat: Ganjar 
Pranowo, Syahrul Yasin Limpo, Prananda 
Surya Paloh, Mathius Awoitauw

12. DPW NasDem Kepulauan Riau: Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Ahmad 
Sahroni, Lestari Moerdijat, Erick Thohir

16. DPW NasDem Banten: Anies 
Baswedan, Erick Thohir, Sandiaga Uno, 
Andika Perkasa, Wahidin Halim
17. DPW NasDem Jawa Tengah: Ganjar 
Pranowo, Andika Perkasa, Anies 
Baswedan, Erick Thohir, Lestari Moerdijat
18. DPW NasDem Gorontalo: Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Rachmat 
Gobel, Erick Thohir, Andika Perkasa

11. DPW NasDem Nusa Tenggara Barat: 
Tuan Guru Bajang, Anies Baswedan, 
Ganjar Pranowo

Herman Deru, Erick Thohir, Rachmat 
Gobel

9. DPW NasDem Jawa Timur: Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika 
Perkasa, Khofifah Indar Parawansa, 
Rachmat Gobel
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Gojek Keliling
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Apalagi nama-nama yang diusulkan oleh 

Hanta Yuda menyampaikan, dampak 
baik yang akan dirasakan dengan 
skema tersebut yakni, Surya Paloh akan 
menjadi king maker dan NasDem akan 
menjadi poros koalisi di pemilu 2024.

"Partai nasDem dan itu partai pertama 
yang mengumumkan secara resmi 
meskipun baru tiga nama.

orang kebiasaan ketum yang jadi capres 
dan NasDem ketumnya gamau jadi 
capres. NasDem membuka peluang dan 
besok diumumkan," tutur Hanta.

Surya Paloh Berpeluang Jadi King 
Maker
Hanta menilai skema yang dilakukan 
Partai NasDem akan memberikan 
dampak besar, yang mana Surya Paloh 
tidak mencalonkan sebagai capres.
"NasDem bagusnya di situ, 

Saya menduga Capres keluar tiga, 
Anies, Ganjar dan satunya lagi tinggal 
nunggu besok (saat diumumkan Surya 
Paloh)," sebutnya.

 Itu menarik dan patut diapresiasi, bisa 
diikuti partai lain," sambungnya.

"Nanti kalau survei enggak berubah 
setelah tiga kan jadi satu. 
Nah satu (Capres)nya saya prediksi 
antara Anies dan Ganjar dan NasDem 
paling rasional," sambungnya.

Lebih lanjut, 

efek elektoralnya," tambahnya.
Sementara untuk sosok Ganjar, lanjut 
Hanta, juga berpeluang memberikan 
elektabilitas bagi NasDem. Asalkan 
Gubernur Jawa Tengah itu tak diusung 
oleh PDIP.
"Kalau Ganjar kan belum tahu, kalau 
misal tidak diusung oleh PDIP sama 
saja. Mendukung Ganjar bisa 
memberikan dampak kuat ke NasDem 
kalau dia tidak didukung oleh PDIP," 
tuturnya.Walaupun, 
Hanta menilai kedua pilihan nama itu 
masih bersaing ketat untuk perolehan 
elektabilitas berdasarkan survei-survei 
yang ada. Sehingga baik Anies maupun 
Ganjar memiliki kans baik untuk 
NasDem jika diusulkan sebagai kandidat 
capres.
“Sekarang surveinya kompetitif baik 
Anies maupun Ganjar, tergantung nanti 
tinggal perhitungkan itu aja. 

DPW mayoritas sosok yang kuat dengan 
elektabilitas tinggi.

 Surya sebagai king maker dan NasDem 
menjadi poros nanti koalisi. NasDem ajak 
Gerindra sudah bisa ajak PKB udah bisa. 
Tapi kalau Demokrat atau PKS harus tiga 
partai," ujarnya.

Pada Rakernas hari kedua, yang mana 
34 DPW Partai NasDem 

"Saya kira NasDem berpotensi Pak

Partai NasDem gelar Rapat Kerja 
Nasional (rakernas) pada 15-17 Juni 
2022 untuk menghasilkan tiga nama 
potensial yang akan diusung menjadi 
capres serta menarik partai lain untuk 
berkoalisi di 2024 nanti.

Nantinya, Ketua Umum Surya Paloh akan 
mengumumkan secara resmi tiga nama 
capres dari nama-nama usulan DPW 
untuk nantinya diusung oleh Partai 
NasDem.

 Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo 
mendominasi rekomendasi yang 
dibacakan 34 DPW Partai NasDem 
dalam Rakernas NasDem di JCC, Kamis 
(16/6).

"Tiga nama itu nanti akan disampaikan 
kepada Ketua Umum. Dan Ketua Umum 
akan membacakan di dalam rapat pleno 
internal Nasdem pada besok malam," 
kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem, 
Johnny Gerard Plate, di JCC, Jakarta, 
Kamis (16/6).

Rakernas NasDem Usung Tiga Nama 
Kandidat Capres

Ketum NasDem, Surya Paloh 
mengatakan dari sekian banyak nama 
rekomendasi NasDem daerah akan 

Anies atau Ganjar Teratas Jadi Usulan 
DPW NasDem
Sebelumnya Sejumlah nama figur 
direkomendasikan 34 DPW Partai 
NasDem untuk diusung sebagai Capres 
di Pilpres 2024.

diberikan kesempatan untuk 
mengusulkan nama-nama yang nantinya 
berhak diusung oleh Partai NasDem 
sebagai capres.
Dari usulan tersebut tercatat nama Anies 
Baswedan mendapat suara terbanyak 
dengan mengantongi 32 DPW yang 
mengusulkan untuk menjadi capres. 
Disusul Ganjar Pranowo sebanyak 29 
DPW.

“Saya yakin dan percaya kita masih 
memiliki calon terbaik dari yang baik, 
dari beberapa nama akan berproses 
menjadi 3 nama yg akan mendapat 
rekomendasi dan diajukan kepada saya 
sebagai pucuk pimpinan partai ini," kata 
Surya Paloh, dalam sambutan 
Rakernas di Hall Jakarta Convention 
Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu 
(15/6).
1. Anies Baswedan
Gubernur DKI Anies Baswedan 
mendapat rekomendasi dari 32 DPW 
NasDem, kecuali DPW NasDem Papua 
Barat dan DPW NasDem Kalimantan 
Timur.
2. Ganjar Pranowo

disaring hingga keluar tiga nama yang 
akan diberikan kepadanya.

1. DPW NasDem Papua: Ganjar 
Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan 
Kamil, Mathius Awoitauw
2. DPW NasDem Sulawesi Tengah: 
Lestari Moerdijat, Anies Baswedan, 
Ganjar Pranowo

4. DPW NasDem Sumatera Utara: 
Siswono Yudo Husodo, Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika 
Perkasa, Erick Thohir

Berikut daftar kandidat yang diusung 
DPW Partai NasDem:

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo 
mendapat rekomendasi dari 29 DPW 
NasDem, kecuali DPW NasDem 
Kalimantan Timur, DPW NasDem 
Banten, DPW NasDem Kalimantan 
Selatan, DPW NasDem Maluku Utara 
dan DPW NasDem DKI Jakarta.

6. DPW NasDem Sulawesi Tenggara: 
Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, 
Rachmat Gobel, Prananda Surya 
Paloh, Syahrul Yasin Limpo
7. DPW NasDem Sumatera Selatan: 
Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, 

3. DPW NasDem Nusa Tenggara Timur: 
Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, 
Dudung Abdurachman, Viktor Laiskodat

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa 
mendapat rekomendasi dari 13 DPW 
NasDem.

5. DPW NasDem Kalimantan Barat: 
Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, 
Khofifah Indar Parawansa

3. Andika Perkasa

10. DPW NasDem Kalimantan Timur: 
Prananda Surya Paloh, Isran Noor

15. DPW NasDem Sulawesi Selatan: 
Ahmad Ali, Syahrul Yasin Limpo, Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Rachmat 
Gobel

19. DPW NasDem Aceh: Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Rachmat 
Gobel, Erick Thohir, Sofyan Kalio

21. DPW NasDem Sumatera Barat: Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, 
Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni
22. DPW NasDem Kalimantan Tengah: 
Surya Paloh, Anies Baswedan, Ganjar 
Pranowo, Ridwan Kamil, Andika Perkasa
23. DPW NasDem Lampung: Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, 
Lestari Moerdijat, Rachmat Gobel

14. DPW NasDem Daerah Istimewa 
Yogyakarta: Andika Perkasa, Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Rachmat 
Gobel

24. DPW NasDem Kalimantan Selatan: 

13. DPW NasDem Maluku: Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, 
Rachmat Gobel, Syahrul Yasin Limpo

20. DPW NasDem Kalimantan Utara: 
Anies Baswedan, Syahrul Yasin Limpo, 
Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Khofifah 
Indar Parawansa

8. DPW NasDem Papua Barat: Ganjar 
Pranowo, Syahrul Yasin Limpo, Prananda 
Surya Paloh, Mathius Awoitauw

12. DPW NasDem Kepulauan Riau: Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Ahmad 
Sahroni, Lestari Moerdijat, Erick Thohir

16. DPW NasDem Banten: Anies 
Baswedan, Erick Thohir, Sandiaga Uno, 
Andika Perkasa, Wahidin Halim
17. DPW NasDem Jawa Tengah: Ganjar 
Pranowo, Andika Perkasa, Anies 
Baswedan, Erick Thohir, Lestari Moerdijat
18. DPW NasDem Gorontalo: Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Rachmat 
Gobel, Erick Thohir, Andika Perkasa

11. DPW NasDem Nusa Tenggara Barat: 
Tuan Guru Bajang, Anies Baswedan, 
Ganjar Pranowo

Herman Deru, Erick Thohir, Rachmat 
Gobel

9. DPW NasDem Jawa Timur: Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika 
Perkasa, Khofifah Indar Parawansa, 
Rachmat Gobel
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X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

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

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia : 908 - 510 - 6840

Charles : 267 - 423 - 1718

pabrik di  PA dan NJ
Hubungi : 

Joe : 201 - 744 - 0438

267 - 881 - 8899

5x dapat 1 x Gratis

Promosi Paket

5x dapat 

1x gratis

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

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

 * Promosi Paket 5x dapat 1x gratis

( 9:30 pagi )

Janji Putin Jika Sanksi Dicabut

Central Agency
mencari pekerja di PA & NJ

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Gaji $10 - $13

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)

Anies Baswedan, Khofifah Indar 
Parawansa, Andika Perkasa
25. DPW NasDem Jambi: Anies 
Baswedan, Rachmat Gobel, Syarif 
Fasha, Ganjar Pranowo, Erick Thohir
26. DPW NasDem Sulawesi Barat: 
Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, 
Erick Thohir, Andika Perkasa, Rachmat 
Gobel, Syahrul Yasin Limpo
27. DPW NasDem Bangka Belitung: 
Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, 
Erick Thohir, Ridwan Kamil
28. DPW NasDem Maluku Utara: Anies 
Baswedan, Ahmad Ali, Prananda Surya 
Paloh, Rachmat Gobel
29. DPW NasDem Riau: Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick 
Thohir, Andika Perkasa, Siti Nurbaya 
Bakar

32. DPW NasDem DKI Jakarta: Anies 
Baswedan, Ahmad Sahroni, Lestari 
Moerdijat

30. DPW NasDem Bali: Ganjar Pranowo, 
Rachmat Gobel, Dudung Abdurachman, 
Anies Baswedan

33. DPW NasDem Sulawesi Utara: 
Prananda Surya Paloh, Rachmat Gobel, 
Syahrul Yasin Limpo, Ganjar Pranowo, 
Andika Perkasa, Anies Baswedan. 
Cawapres: Isran Noor
34. DPW NasDem Jawa Barat: Anies 
Baswedan, Andika Perkasa, Ganjar 
Pranowo, Erick Thohir.

31. DPW NasDem Bengkulu: Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika 
Perkasa, Ahmad Sahroni, Lestari 
Moerdijat

Biden mengatakan dia melihat alasan 
untuk tetap optimistis dengan tingkat 
pengangguran yang hanya sebesar 
3,6%.

 Presiden Amerika Serikat (AS) Joe 
Biden menyatakan bahwa resesi 
memang mengancam. 

"Percaya diri, karena saya yakin kita 

Warga AS pun disebut benar-benar 
terpuruk akibat pandemi Covid-19 
ditambah dengan kenaikan harga yang 
telah mendorong inflasi ke rekor 
tertinggi.
"Mereka benar-benar terpuruk. 
Kebutuhan akan kesehatan mental di 
Amerika telah meroket. 

Dia juga menyinggung ramalan para 
ekonom yang memperingatkan bahwa 
AS tengah berada di jalan menuju 
resesi.

Sebagian besar adalah konsekuensi 
dari apa yang terjadi, apa yang terjadi 
sebagai konsekuensi dari krisis Covid," 
katanya dalam wawancara khusus 
dengan Associated Press, Kamis 
(16/6/2022).

"Pertama-tama, itu (resesi) bukannya 
tidak bisa dihindari. Kedua, kita berada 
dalam posisi yang lebih kuat daripada 
negara manapun di dunia untuk 
mengatasi inflasi," tuturnya.

Adapun, inflasi AS pada Mei 2022 melejit 
ke angka 8,6% secara tahunan (year-on-
year/yoy) sekaligus menjadi yang tertinggi 
dalam 41 tahun terakhir.

inflasi Mei itu juga mematahkan rekor 
sebelumnya yang terjadi pada Maret 
2022 sebesar 8,5% dan menjadi yang 
tertinggi sejak Desember 1981. Adapun, 
inflasi pada April 2022 sebesar 8,3%.

Berdasarkan data Biro Statistik dan 
Tenaga Kerja AS, 

berada di posisi yang lebih baik daripada 
negara mana pun di dunia untuk 
menguasai kuartal kedua abad ke-21," 
kata Biden. "Itu bukan hiperbola, itu 
fakta."
Sebelumnya, Bank Sentral Amerika 
Serikat (Federal Reserve/The Fed) 
mengumumkan kenaikan suku bunga 
sebesar 75 basis poin atau 0,75%, 
tertinggi dalam 30 tahun demi meredam 
gejolak inflasi. 
Peluang untuk melakukan langka serupa 
terbuka pada bulan depan.
Kenaikan terbesar suku bunga sejak 
November 1994 itu diambil di bawah 
tekanan kuat untuk mengekang 
melonjaknya harga gas dan makanan 
yang telah membuat jutaan orang 
Amerika berjuang untuk memenuhi 
kebutuhannya sehari-hari.

Ramalan Biden Tentang Resesi AS

Sekretaris Jendral PDI Perjuangan 
Hasto Kristiyanto angkat bicara soal 
NasDem yang tengah menggelar 
Rakernas untuk menentukan Capres. 
Hasto menyatakan bahwa PDIP 
berbeda dan hanya akan mengusung 
kader sendiri.“PDI Perjuangan ya tentu 
saja kita tidak campur tangan rumah 
tangga partai lain, hanya saja kami 
punya prinsip bahwa menjadi partai 
politik itu punya tugas untuk 
menyiapkan kader-kader pemimpin 
yang digembleng dari anggota Partai,” 
kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, 
Kamis (16/6/2022).Oleh karena itu, 
Hasto menyebut alasan Rakernas 
digelar di sekolah partai sebab menjadi 
pengingat hanya kader yang akan jadi 
pemimpin dari PDIP.“Karena itulah 
Rakernas perjuangan nanti diadakan di 
sekolah partai sebagai suatu pengingat 
bahwa kepemimpinan itu lahir melalui 
proses sekolah partai dan kemudian 
penugasan penugasan kader partai,” 
kata dia.Hasto juga memastikan 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo akan tetap setia pada partai 
berlambang Banteng.Hasto menyebut 
Ganjar telah menyatakan dirinya adalah 
kader PDIP meski disebutkan banyak 
lamaran atau tawaran dari parpol lain 
yang ingin mengusungnya sebagai 
capres di Pilpres 2024.
“Pak Ganjar menegaskan saya adalah 
PDI Perjuangan, tegak lurus pada 
disiplin partai dan terkait dengan calon 
presiden dan wakil presiden itu 
kewenangan Ibu ketua umum,” 
pungkasnya.Sebelumnya, Sejumlah 
DPW Partai NasDem disebut akan 
mengusulkan nama Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo sebagai 
capres di Rakernas 
NasDem.Menanggapi hal tersebut, 
Ganjar mengucapkan terima kasih. 
“Saya terima kasih mendapatkan 
kehormatan itu, tapi saya PDI 
Perjuangan,” kata Ganjar di Sekolah 
Partai PDIP, Kamis (16/6/2022).
Ganjar juga menegaskan tak mau 

Hasto Sindir NasDem Masalah Capres

Menurut Paloh, bangsa Indonesia ke 
depan membutuhkan pemimpin yang bisa 
membawa kebangkitan pasca pandemi 
dan mampu menjaga eksistensi negeri ini 
di tengah gelombong perubahan dunia.
“Untuk itu, pada kesempatan ini saya 
ingin menegaskan, kita harus tetap 
konsisten dengan semangat partai yang 
mampu menentukan arah perjalanan 
untuk bangsa yang kita cintai,” jelas 
Paloh.

memikirkan lamaran pertai lain untuk 
mengusung dirinya. Ia menyebut dirinya 
kader banteng.“Lamaran opo emang mau 
nikah, lha wong saya partainya PDI 
Perjuangan.Ya tetap (di PDIP) kita kan 
kader PDIP,” kata dia.Sebelumnya, Ketua 
Umum Partai NasDem Surya Paloh 
menyatakan dirinya akan menunggu 
hadirnya tiga nama calon presiden pilihan 
kader partainya.Menurut dia, tiga nama 
tersebut akan direnungkan secara objektif 
untuk menghasilkan satu nama yang 
akan mendapat dukungan partainya pada 
Pemilu 2024.“Saya percaya kita masih 
memiliki calon terbaik dari yang terbaik, 
dari beberapa nama akan berproses 
menjadi tiga nama yang akan mendapat 
rekomendasi dan diajukan kepada saya. 
Tentu saya harus kontemplasi, dengan 
tingkat rasional objektifitas, dan untuk itu 
kita akan mempertaruhkan segala risiko,” 
gelegar Paloh saat pidato pembukaan 
Rakernas Partai NasDem di JCC, 
Jakarta, Rabu (15/6/2022).

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057
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X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

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

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia : 908 - 510 - 6840

Charles : 267 - 423 - 1718

pabrik di  PA dan NJ
Hubungi : 

Joe : 201 - 744 - 0438

267 - 881 - 8899

5x dapat 1 x Gratis

Promosi Paket

5x dapat 

1x gratis

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

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

 * Promosi Paket 5x dapat 1x gratis

( 9:30 pagi )

Janji Putin Jika Sanksi Dicabut

Central Agency
mencari pekerja di PA & NJ

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Gaji $10 - $13

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)

Anies Baswedan, Khofifah Indar 
Parawansa, Andika Perkasa
25. DPW NasDem Jambi: Anies 
Baswedan, Rachmat Gobel, Syarif 
Fasha, Ganjar Pranowo, Erick Thohir
26. DPW NasDem Sulawesi Barat: 
Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, 
Erick Thohir, Andika Perkasa, Rachmat 
Gobel, Syahrul Yasin Limpo
27. DPW NasDem Bangka Belitung: 
Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, 
Erick Thohir, Ridwan Kamil
28. DPW NasDem Maluku Utara: Anies 
Baswedan, Ahmad Ali, Prananda Surya 
Paloh, Rachmat Gobel
29. DPW NasDem Riau: Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick 
Thohir, Andika Perkasa, Siti Nurbaya 
Bakar

32. DPW NasDem DKI Jakarta: Anies 
Baswedan, Ahmad Sahroni, Lestari 
Moerdijat

30. DPW NasDem Bali: Ganjar Pranowo, 
Rachmat Gobel, Dudung Abdurachman, 
Anies Baswedan

33. DPW NasDem Sulawesi Utara: 
Prananda Surya Paloh, Rachmat Gobel, 
Syahrul Yasin Limpo, Ganjar Pranowo, 
Andika Perkasa, Anies Baswedan. 
Cawapres: Isran Noor
34. DPW NasDem Jawa Barat: Anies 
Baswedan, Andika Perkasa, Ganjar 
Pranowo, Erick Thohir.

31. DPW NasDem Bengkulu: Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika 
Perkasa, Ahmad Sahroni, Lestari 
Moerdijat

Biden mengatakan dia melihat alasan 
untuk tetap optimistis dengan tingkat 
pengangguran yang hanya sebesar 
3,6%.

 Presiden Amerika Serikat (AS) Joe 
Biden menyatakan bahwa resesi 
memang mengancam. 

"Percaya diri, karena saya yakin kita 

Warga AS pun disebut benar-benar 
terpuruk akibat pandemi Covid-19 
ditambah dengan kenaikan harga yang 
telah mendorong inflasi ke rekor 
tertinggi.
"Mereka benar-benar terpuruk. 
Kebutuhan akan kesehatan mental di 
Amerika telah meroket. 

Dia juga menyinggung ramalan para 
ekonom yang memperingatkan bahwa 
AS tengah berada di jalan menuju 
resesi.

Sebagian besar adalah konsekuensi 
dari apa yang terjadi, apa yang terjadi 
sebagai konsekuensi dari krisis Covid," 
katanya dalam wawancara khusus 
dengan Associated Press, Kamis 
(16/6/2022).

"Pertama-tama, itu (resesi) bukannya 
tidak bisa dihindari. Kedua, kita berada 
dalam posisi yang lebih kuat daripada 
negara manapun di dunia untuk 
mengatasi inflasi," tuturnya.

Adapun, inflasi AS pada Mei 2022 melejit 
ke angka 8,6% secara tahunan (year-on-
year/yoy) sekaligus menjadi yang tertinggi 
dalam 41 tahun terakhir.

inflasi Mei itu juga mematahkan rekor 
sebelumnya yang terjadi pada Maret 
2022 sebesar 8,5% dan menjadi yang 
tertinggi sejak Desember 1981. Adapun, 
inflasi pada April 2022 sebesar 8,3%.

Berdasarkan data Biro Statistik dan 
Tenaga Kerja AS, 

berada di posisi yang lebih baik daripada 
negara mana pun di dunia untuk 
menguasai kuartal kedua abad ke-21," 
kata Biden. "Itu bukan hiperbola, itu 
fakta."
Sebelumnya, Bank Sentral Amerika 
Serikat (Federal Reserve/The Fed) 
mengumumkan kenaikan suku bunga 
sebesar 75 basis poin atau 0,75%, 
tertinggi dalam 30 tahun demi meredam 
gejolak inflasi. 
Peluang untuk melakukan langka serupa 
terbuka pada bulan depan.
Kenaikan terbesar suku bunga sejak 
November 1994 itu diambil di bawah 
tekanan kuat untuk mengekang 
melonjaknya harga gas dan makanan 
yang telah membuat jutaan orang 
Amerika berjuang untuk memenuhi 
kebutuhannya sehari-hari.

Ramalan Biden Tentang Resesi AS

Sekretaris Jendral PDI Perjuangan 
Hasto Kristiyanto angkat bicara soal 
NasDem yang tengah menggelar 
Rakernas untuk menentukan Capres. 
Hasto menyatakan bahwa PDIP 
berbeda dan hanya akan mengusung 
kader sendiri.“PDI Perjuangan ya tentu 
saja kita tidak campur tangan rumah 
tangga partai lain, hanya saja kami 
punya prinsip bahwa menjadi partai 
politik itu punya tugas untuk 
menyiapkan kader-kader pemimpin 
yang digembleng dari anggota Partai,” 
kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, 
Kamis (16/6/2022).Oleh karena itu, 
Hasto menyebut alasan Rakernas 
digelar di sekolah partai sebab menjadi 
pengingat hanya kader yang akan jadi 
pemimpin dari PDIP.“Karena itulah 
Rakernas perjuangan nanti diadakan di 
sekolah partai sebagai suatu pengingat 
bahwa kepemimpinan itu lahir melalui 
proses sekolah partai dan kemudian 
penugasan penugasan kader partai,” 
kata dia.Hasto juga memastikan 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo akan tetap setia pada partai 
berlambang Banteng.Hasto menyebut 
Ganjar telah menyatakan dirinya adalah 
kader PDIP meski disebutkan banyak 
lamaran atau tawaran dari parpol lain 
yang ingin mengusungnya sebagai 
capres di Pilpres 2024.
“Pak Ganjar menegaskan saya adalah 
PDI Perjuangan, tegak lurus pada 
disiplin partai dan terkait dengan calon 
presiden dan wakil presiden itu 
kewenangan Ibu ketua umum,” 
pungkasnya.Sebelumnya, Sejumlah 
DPW Partai NasDem disebut akan 
mengusulkan nama Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo sebagai 
capres di Rakernas 
NasDem.Menanggapi hal tersebut, 
Ganjar mengucapkan terima kasih. 
“Saya terima kasih mendapatkan 
kehormatan itu, tapi saya PDI 
Perjuangan,” kata Ganjar di Sekolah 
Partai PDIP, Kamis (16/6/2022).
Ganjar juga menegaskan tak mau 

Hasto Sindir NasDem Masalah Capres

Menurut Paloh, bangsa Indonesia ke 
depan membutuhkan pemimpin yang bisa 
membawa kebangkitan pasca pandemi 
dan mampu menjaga eksistensi negeri ini 
di tengah gelombong perubahan dunia.
“Untuk itu, pada kesempatan ini saya 
ingin menegaskan, kita harus tetap 
konsisten dengan semangat partai yang 
mampu menentukan arah perjalanan 
untuk bangsa yang kita cintai,” jelas 
Paloh.

memikirkan lamaran pertai lain untuk 
mengusung dirinya. Ia menyebut dirinya 
kader banteng.“Lamaran opo emang mau 
nikah, lha wong saya partainya PDI 
Perjuangan.Ya tetap (di PDIP) kita kan 
kader PDIP,” kata dia.Sebelumnya, Ketua 
Umum Partai NasDem Surya Paloh 
menyatakan dirinya akan menunggu 
hadirnya tiga nama calon presiden pilihan 
kader partainya.Menurut dia, tiga nama 
tersebut akan direnungkan secara objektif 
untuk menghasilkan satu nama yang 
akan mendapat dukungan partainya pada 
Pemilu 2024.“Saya percaya kita masih 
memiliki calon terbaik dari yang terbaik, 
dari beberapa nama akan berproses 
menjadi tiga nama yang akan mendapat 
rekomendasi dan diajukan kepada saya. 
Tentu saya harus kontemplasi, dengan 
tingkat rasional objektifitas, dan untuk itu 
kita akan mempertaruhkan segala risiko,” 
gelegar Paloh saat pidato pembukaan 
Rakernas Partai NasDem di JCC, 
Jakarta, Rabu (15/6/2022).
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We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

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

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Email : bagusprinting88@gmail.com

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

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

"Saya mengurus keuangan negara saja 
ya," ujar Sri Mulyani di Kompleks 
Parlemen, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Cak Imin harus gigit jari karena Sri 
Mulyani enggan berpasangan dengan 
dirinya di Pilpres 2024.
Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati irit 
bicara saat dimintai 
tanggapan soal 
tawaran dari Ketua 
Umum Partai 
Kebangkitan Bangsa 
(PKB) Muhaimin 
Iskandar agar ia mau 
maju sebagai calon 
wakil presiden 
mendampingi 
Muhaimin.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia 
itu pun ogah berkomentar lebih lanjut 
saat ditanyai soal isu tersebut.

Kepada wartawan, ia mengaku ingin 
fokus mengurus keuangan negara yang 
menjadi bidang tugasnya selama ini.

"Itu enggak usah dijawab," kata dia.
Sri Mulyani juga tidak berbicara sepatah 

"Insya Allah nanti kita 
maju di 2024 dapat 
pasangan yang baik, 
pasangan yang tepat, 
salah satu yang saya 
lirik menjadi calon 

wakil presiden saya adalah bu Sri 
Mulyani, Menteri Keuangan," ujar 
Muhaimin di Alun-alun Kota Tangerang, 
Minggu (12/6/2022)

pun saat ditanya apakah ia tertarik untuk 
tampil di Pemilihan Presiden 2024 
mendatang.Diberitakan sebelumnya, 

Muhaimin mengaku 
bakal maju sebagai 
calon presiden dan 
tertarik untuk 
mengajak Sri Mulyani 
mendampinginya 
sebagai calon wakil 
presiden.

Sri Mulyani Menolak Dipasangkan Dengan Cak Imin

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

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

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

Dibutuhkan 1 laki - laki untuk kerja
di laundry.
Hub : 267 - 266 - 8756
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Call or Text 
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Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :
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Indonesia

Terbit Tiap Hari

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

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Email : bagusprinting88@gmail.com

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

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

"Saya mengurus keuangan negara saja 
ya," ujar Sri Mulyani di Kompleks 
Parlemen, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Cak Imin harus gigit jari karena Sri 
Mulyani enggan berpasangan dengan 
dirinya di Pilpres 2024.
Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati irit 
bicara saat dimintai 
tanggapan soal 
tawaran dari Ketua 
Umum Partai 
Kebangkitan Bangsa 
(PKB) Muhaimin 
Iskandar agar ia mau 
maju sebagai calon 
wakil presiden 
mendampingi 
Muhaimin.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia 
itu pun ogah berkomentar lebih lanjut 
saat ditanyai soal isu tersebut.

Kepada wartawan, ia mengaku ingin 
fokus mengurus keuangan negara yang 
menjadi bidang tugasnya selama ini.

"Itu enggak usah dijawab," kata dia.
Sri Mulyani juga tidak berbicara sepatah 

"Insya Allah nanti kita 
maju di 2024 dapat 
pasangan yang baik, 
pasangan yang tepat, 
salah satu yang saya 
lirik menjadi calon 

wakil presiden saya adalah bu Sri 
Mulyani, Menteri Keuangan," ujar 
Muhaimin di Alun-alun Kota Tangerang, 
Minggu (12/6/2022)

pun saat ditanya apakah ia tertarik untuk 
tampil di Pemilihan Presiden 2024 
mendatang.Diberitakan sebelumnya, 

Muhaimin mengaku 
bakal maju sebagai 
calon presiden dan 
tertarik untuk 
mengajak Sri Mulyani 
mendampinginya 
sebagai calon wakil 
presiden.

Sri Mulyani Menolak Dipasangkan Dengan Cak Imin

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

Room for rent .
Location : 7st and Oregon, 
17 st and Mc Kean st.
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Good pay, free room and drop off
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