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Buah Karya Anak Bangsa di Paris

Setelah Piala Dunia 2022 di Qatar 
berakhir, kini semua perhatian akan 
beralih ke penyelenggaraan Piala Dunia 
Edisi berikutnya di kawasan Amerika 
Utara dan Tengah
Piala Dunia FIFA 2026 adalah Piala 
Dunia FIFA ke-23, turnamen sepak bola 
internasional yang akan diadakan pada 
tahun 2026. Turnamen ini akan 
diselenggarakan di enam kota di 
Amerika Utara; 60 pertandingan, 
termasuk babak perempat final, semi 
final, dan final, akan diselenggarakan 
oleh Amerika Serikat, sementara 

Kanada dan Meksiko masing-masing 
menyelenggarakan 10 pertandingan. Piala 
Dunia 2026 akan memperbanyak jumlah 
tim yang berpartisipasi dari 32 menjadi 48 
tim.Piala dunia 2026 ini juga merupakan 
yang pertama kalinya diselenggarakan di 
3 negara. Ini akan menjadi Piala Dunia 
dengan peserta terbanyak. Amerika 
Serikat, Kanada, dan Meksiko akan 
membagi tugas sebagai tuan rumah Piala 
Dunia 2026 dengan 16 lokasi yang sudah 
ditetapkan sebagai tempat 
penyelenggaraan pertandingan bertabur 
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bintang saat acara unggulan FIFA 
kembali ke benua Amerika untuk 
pertama kalinya setelah tahun 1994. 
Sementara AS menjadi tuan rumah 
pertunjukan termegah saat ini. 
Sedangkan tetangga mereka Meksiko 
yang sebelumnya juga perah dua kali 
menjadi tuan rumah yakni pada tahun 
1970 dan 1986. Kanada saat ini 
bergabung untuk kedua kalinya. 
Dengan membentuk tiga serangkai 
tuan rumah dengan daftar awal 43 
stadion yang disiapkan di 41 kota 
yang kemudian di kerucutkan hanya 
menjadi 16 saja. 
Michel Platini, pada saat menjabat 
sebagai Presiden UEFA, pernah 
mengusulkan penambahan jumlah 
peserta menjadi 40 tim pada Januari 
2015. Presiden FIFA Gianni Infantino 
juga memberi usulan serupa pada 
Maret 2016.

-Penambahan menjadi 40 tim 

10 grup berisi 4 tim dan 76 
pertandingan.

8 grup berisi 5 tim dan 88 
pertandingan.

-Penambahan menjadi 48 tim dibuka 
dengan babak playoff dan 80 
pertandingan.

-Penambahan menjadi 40 tim.

-Penambahan menjadi 48 tim. 
16 grup berisi 3 tim dan 80 
pertandingan.
Pada 10 Januari 2017, Dewan FIFA 
memutuskan penambahan peserta 
menjadi 48 tim.Turnamen akan dibuka 
dengan babak grup yang terdiri dari 
16 grup dengan tiap grup berisi 3 tim, 
yang mana 2 tim teratas dari tiap tim 
akan melaju ke babak gugur. Jumlah 
pertandingan yang dimainkan secara 
keseluruhan meningkat dari 64 
menjadi 80, tetapi jumlah 
pertandingan yang dimainkan oleh 
finalis tetap 7, yang mana 1 
pertandingan babak grup digantikan 

Empat pilihan penambahan yang 
dipertimbangkan:

Keinginan untuk menambah jumlah 
peserta dalam turnamen yang 
sebelumnya 32 tim diumumkan pada 
4 Oktober 2016. 

Sejauh ini, ada beberapa negara telah 
mencalonkan diri sebagai tuan rumah 
Piala Dunia FIFA 2026, yakni:
Kanada, Amerika Serikat, danMeksiko 
(Amerika Utara)

FIFA mengumumkan pada tanggal 29 
Oktober 2007 bahwa mereka tidak akan 
lagi melanjutkan kebijakan rotasi benua 
untuk pemilihan tuan rumah, yang mulai 
dilaksanakan setelah pemilihan tuan 
rumah Piala Dunia 2006. Kebijakan 
pemilihan tuan rumah terbaru adalah 
bahwa negara manapun dapat 
mengajukan pencalonan untuk Piala 
Dunia, asalkan konfederasi yang berada 
dalam benua mereka tidak 
menyelenggarakan salah satu dari dua 
Piala Dunia terakhir. Sebagai contoh, 
pada tahun 2026 Eropa dan Asia tidak 
bisa mengajukan pencalonan sebagai 
tuan rumah Piala Dunia 2026 karena 
tahun 2018 di Eropa (Rusia) dan 2022 di 
Asia (Qatar). Pemilihan Tuan Rumah  
dilaksanakan pada bulan Mei 2020.

Pada tanggal 10 April 2017, ketiga negara 
Amerika Utara resmi mengajukan diri 
sebagai tuan rumah bersama.
Pada tanggal 11 Agustus 2017, Maroko 
resmi mengajukan diri sebagai tuan 
rumah. Sebelumnya, Maroko telah 
beberapa kali mengajukan diri sebagai 
tuan rumah Piala Dunia (1994, 1998, 
2006, dan 2010), namun gagal terpilih.

dengan pertandingan babak gugur. 
Turnamen juga akan selesai dalam 32 
hari, sama seperti sebelumnya.

Pemungutan suara dilaksanakan pada 13 
Juni 2018, selama Kongres Tahunan FIFA 
di Moskow, dan terbuka bagi negara 
anggota yang memenuhi syarat. 
Penawaran 3 negara CONCACAF 
menang dengan memperoleh 134 suara 
sah, sedangkan penawaran Maroko 
memperoleh 65 suara sah. Setelah 
pemilihan, Kanada menjadi negara ke-5 
yang menjadi tuan rumah Piala Dunia Pria 
dan Wanita teranyar 2015 Meksiko 
menjadi negara pertama yang menjadi 
tuan rumah 3 Piala Dunia pria 
sebelumnya pada 1970 dan 1986 dan 
Amerika Serikat menjadi negara pertama 
yang menjadi tuan rumah Piala Dunia Pria 
dan Wanita masing-masing 2 kali pernah 
menjadi tuan rumah Piala Dunia pria 1994 
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dan wanita 1999 serta wanita 2003.
Pilihan tak menyertakan ibu kota negara 
sebagai calon penyelenggara Piala 
Dunia kembali terjadi. Washington DC, 
ibu kota AS, tak masuk dalam daftar 
kota-kota calon penyelenggara Piala 
Dunia 2026. Kebijakan ini kali pertama 
terjadi sejak Piala Dunia 1974. Kala itu, 
Jerman Barat menjadi tuan rumah. 
Berlin Barat, ibu kota Jerman Barat tidak 
ada dalam daftar nama kota 
penyelenggara.

Vancouver, Kanada (BC Place) 
Kapasitas: 54,500

Wilayah Barat:

Keunikan lain pada Piala Dunia 2026 
juga terjadi di AS, satu dari tiga negara 
penyelenggara. Yaitu kota 
penyelenggara 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 yang menggunakan bola 
lonjong). Kepala Kompetisi dan 
Penyelenggaraan Pertandingan FIFA 
Colin Smith menyebut bahwa mayoritas 
laga Piala Dunia 2026 untuk Amerika 
Serikat berlangsung di stadion klub-klub 
sepak bola amerika (american football) 
atau dikenal sebagai rugby. Menurutnya, 
tantangan yang umum adalah 
mengubah lapangan stadion dan titik 
pandang untuk penonton. "Upaya yang 
dilaksanakan adalah memperluas titik 
pandang stadion american football 
menjadi sama dengan stadion sepak 
bola," tutur Colin Smith. Namun begitu, 
ada hal yang tidak dapat diubah, kata 
Colin Smith. "Yang tidak dapat diubah 
adalah kapasitas stadion," katanya. 
Pasalnya, kata Colin Smith, jumlah 
penonton yang akan menyaksikan laga 
sepak bola di stadion american football 
dua kali lipat dari jumlah penonton 
pertandingan american football itu 
sendiri. Pada 16 Juni 2022, FIFA telah 
mengumumkan daftar kota tuan rumah 
lokasi penyelenggaraan Piala Dunia 
2026 yang dibagi berdasarkan 
wilayahnya, diantaranya:

Miami, Florida (Hard Rock Stadium)

(Yang diajukan: 67,518)

Kapasitas: 82,500 (Yang diajukan: 87,157)
Semoga pertandingan ini juga menjadi 
ajang hiburan bagi warga Indonesia yang 
mayoritas adalah penggemar bola yang 
setia.

Kapasitas: 69,796 (Yang diajukan: 69,328)

Kapasitas: 64,767

New York/New Jersey (MetLife 
Stadium) 

Wilayah Timur:

Boston, Massachusetts (Gillette 
Stadium) 
Kapasitas: 65,878 (Yang diajukan: 70,000)

Toronto, Canada (BMO Field) 
‘Kapasitas: 30,000
(Akan ditambah hingga 45,500

Philadelphia, Pennsylvania (Lincoln 
Financial Field) 

(Ditambah hingga 72,000)
Los Angeles, California (SoFi Stadium) 
Kapasitas: 70,240
(Ditambah hingga 100,240)
San Francisco, California (Levi's 
Stadium)

(Yang diajukan: 70,909 dan ditambah 
hingga 75,000) 

Kapasitas: 68,500

Guadalajara, Meksiko (Estadio Akron) 
Kapasitas: 49,850

Seattle, Washington (Lumen Field) 
Kapasitas: 69,000

(Yang diajukan: 92,967  dan ditambah 
hingga 105,000)

Wilayah Tengah: 

Kapasitas: 80,000

Atlanta, Georgia (Mercedes Benz-
Stadium)  ‘

Houston, Texas (NRG stadium) 
Kapasitas: 76,416 (Yang diajukan: 76,640)

Dallas, Texas (AT&T Stadium)

Kansas City, Missouri (Arrowhead 
Stadium) 

Kapasitas: 71,000

Kapasitas: 72,220
Monterrey, Meksiko (Estadio BBVA) 
Kapasitas: 53,500
(Yang diajukan: 53,460

(Yang diajukan: 75,000 dan ditambah 
hingga 83,000)

(Yang diajukan: 48,071)

Meksiko City, Meksiko (Estadio Azteca) 
Kapasitas: 87,523

Sebelum menyambut Piala Dunia 2026, 
publik pecinta sepak bola bakal lebih dulu 
dimanjakan dengan Piala Dunia 2022 
Qatar. Ini adalah Piala Dunia pertama 
yang digelar pada periode musim dingin 
(November - Desember).

Dengan bergabungnya Zulkifli Hasan ke 
kabinet, maka seluruh ketua umum partai 
KIB duduk di kursi kabinet Jokwoi. 
Mereka adalah Airlangga Hartarto, 
Suharso Monoarfa dan Zulkifli Hasan.

"Kita lihat saja siapa Capres yang 
diusung, internal KIB atau capres yang 
didukung Jokowi," ungkap dia.
Merdeka.com sudah menghubungi 

Ketum Golkar Airlangga Hartarto 
menjabat Menko Perekonomian. Ketum 
PPP Suharso Monoarfa menjabat 
Menteri Bappenas. Semuanya kini 
berada langsung di bawah komando 
Jokowi.
Masuknya PAN ke kabinet Jokowi 
menjadi kode Jokowi memberikan lampu 
hijau pembentukan KIB. Jokowi disebut 
ingin memperkuat komposisi Koalisi 
Indonesia Bersatu (KIB) di kabinet untuk 
2024.

Partai Amanat Nasional telah resmi 
gabung ke koalisi Jokowi. Hal ini setelah 
Zulkifli Hasan dilantik menjadi Menteri 
Perdagangan. Masuknya PAN ke Kabinet 
mulai dikaitkan dengan pengaruh 
Presiden Joko Widodo di Koalisi 
Indonesia Bersatu. KIB adalah koalisi 
yang dibentuk Partai Golkar, PAN dan 
PPP.

"KIB tak lepas dari 'tangan' Istana," kata 
seorang sumber di internal koalisi 
pemerintah saat dikonfirmasi.
Menurut informasi sumber, KIB 
diproyeksikan untuk memberikan tiket 
bagi Capres pilihan Jokowi. Sinyal 
tersebut dikuatkan dengan pernyataan 
Airlangga yang terbuka mengusung 
kader di luar KIB.
Perolehan suara Golkar, PPP dan PAN 
jika ditotal sudah melebihi ambang batas 
pencalonan Presiden 20 persen. 
Berdasarkan hasil Pemilu 2019 dari KPU, 
Golkar mendapat 85 kursi dengan 
presentase 12.31%, PAN mendapat 44 
kursi atau 6,84% dan PPP mendapat 19 
kursi atau 4,52%. Gabungan suara ketiga 
partai mencapai 23,67%. Artinya sudah 
cukup mengusung calon presiden 
sendiri.

Menteri Sekretaris Negara Pratiko dan 
Sekretaris Kabinet Pramono Anung 
atas informasi tersebut. Namun, 
hingga saat ini, keduanya tak 
membalas panggilan telepon dan 
pesan singkat kami.
Makin besarnya pengaruh Jokowi 
diamini oleh Wakil Ketua Umum PPP 
Arsul Sani. Dia mengakui Presiden 
Joko Widodo mempengaruhi 
landscape dan langkah politik ke 
depan. Dengan tiga ketua umum KIB 
di dalam kabinet akan memberikan 
kesempatan untuk semakin dekat 
dengan Jokowi.
"Memang tidak bisa kita pungkiri ya 
bahwa tentu presiden itu kan turut juga 
mempengaruhi landscape politik kita 
pasti ya," ujar Arsul kepada wartawan.

Pengamat politik Ujang Komaruddin 
menduga ada keterlibatan Jokowi 
dalam pembentukan KIB. Sebab, 

Bila ada satu ketua umum tidak berada 
di kabinet, pemahaman terhadap 
kenegaraan akan berjarak.

"Menyesuaikan artinya apa yang ada 
dalam pikiran partai-partai KIB tentang 
katakanlah visi dan misi pemerintahan 
ke depan gitu ya, dengan masukan-
masukan dari presiden pendapat-
pendapat, pandangan-pandangan dari 
presiden yang ada pada saat ini," ujar 
Arsul.

KIB juga akan mulai menyesuaikan visi 
misi dengan pemikiran Jokowi. 
Meskipun, Arsul tidak menyinggung 
soal pengaruh Jokowi dalam 
penentuan calon Presiden yang bakal 
diusung KIB.

Arsul mengatakan, ketiga ketua umum 
berada dalam pemerintahan punya 
akses ke dalam masalah 
pemerintahan dan kenegaraan. 
Karena akses itu partai-partai punya 
kesempatan sama memahami 
masalah pemerintahan untuk 
menentukan langkah KIB. Termasuk 
akan menguntungkan calon presiden 
dan calon wakil presiden yang akan 
diusung KIB.

Semua Kini Berada Dibawah Komando Jokowi

Tanah Air
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Kapasitas: 76,416 (Yang diajukan: 76,640)

Dallas, Texas (AT&T Stadium)

Kansas City, Missouri (Arrowhead 
Stadium) 

Kapasitas: 71,000

Kapasitas: 72,220
Monterrey, Meksiko (Estadio BBVA) 
Kapasitas: 53,500
(Yang diajukan: 53,460

(Yang diajukan: 75,000 dan ditambah 
hingga 83,000)

(Yang diajukan: 48,071)

Meksiko City, Meksiko (Estadio Azteca) 
Kapasitas: 87,523

Sebelum menyambut Piala Dunia 2026, 
publik pecinta sepak bola bakal lebih dulu 
dimanjakan dengan Piala Dunia 2022 
Qatar. Ini adalah Piala Dunia pertama 
yang digelar pada periode musim dingin 
(November - Desember).

Dengan bergabungnya Zulkifli Hasan ke 
kabinet, maka seluruh ketua umum partai 
KIB duduk di kursi kabinet Jokwoi. 
Mereka adalah Airlangga Hartarto, 
Suharso Monoarfa dan Zulkifli Hasan.

"Kita lihat saja siapa Capres yang 
diusung, internal KIB atau capres yang 
didukung Jokowi," ungkap dia.
Merdeka.com sudah menghubungi 

Ketum Golkar Airlangga Hartarto 
menjabat Menko Perekonomian. Ketum 
PPP Suharso Monoarfa menjabat 
Menteri Bappenas. Semuanya kini 
berada langsung di bawah komando 
Jokowi.
Masuknya PAN ke kabinet Jokowi 
menjadi kode Jokowi memberikan lampu 
hijau pembentukan KIB. Jokowi disebut 
ingin memperkuat komposisi Koalisi 
Indonesia Bersatu (KIB) di kabinet untuk 
2024.

Partai Amanat Nasional telah resmi 
gabung ke koalisi Jokowi. Hal ini setelah 
Zulkifli Hasan dilantik menjadi Menteri 
Perdagangan. Masuknya PAN ke Kabinet 
mulai dikaitkan dengan pengaruh 
Presiden Joko Widodo di Koalisi 
Indonesia Bersatu. KIB adalah koalisi 
yang dibentuk Partai Golkar, PAN dan 
PPP.

"KIB tak lepas dari 'tangan' Istana," kata 
seorang sumber di internal koalisi 
pemerintah saat dikonfirmasi.
Menurut informasi sumber, KIB 
diproyeksikan untuk memberikan tiket 
bagi Capres pilihan Jokowi. Sinyal 
tersebut dikuatkan dengan pernyataan 
Airlangga yang terbuka mengusung 
kader di luar KIB.
Perolehan suara Golkar, PPP dan PAN 
jika ditotal sudah melebihi ambang batas 
pencalonan Presiden 20 persen. 
Berdasarkan hasil Pemilu 2019 dari KPU, 
Golkar mendapat 85 kursi dengan 
presentase 12.31%, PAN mendapat 44 
kursi atau 6,84% dan PPP mendapat 19 
kursi atau 4,52%. Gabungan suara ketiga 
partai mencapai 23,67%. Artinya sudah 
cukup mengusung calon presiden 
sendiri.

Menteri Sekretaris Negara Pratiko dan 
Sekretaris Kabinet Pramono Anung 
atas informasi tersebut. Namun, 
hingga saat ini, keduanya tak 
membalas panggilan telepon dan 
pesan singkat kami.
Makin besarnya pengaruh Jokowi 
diamini oleh Wakil Ketua Umum PPP 
Arsul Sani. Dia mengakui Presiden 
Joko Widodo mempengaruhi 
landscape dan langkah politik ke 
depan. Dengan tiga ketua umum KIB 
di dalam kabinet akan memberikan 
kesempatan untuk semakin dekat 
dengan Jokowi.
"Memang tidak bisa kita pungkiri ya 
bahwa tentu presiden itu kan turut juga 
mempengaruhi landscape politik kita 
pasti ya," ujar Arsul kepada wartawan.

Pengamat politik Ujang Komaruddin 
menduga ada keterlibatan Jokowi 
dalam pembentukan KIB. Sebab, 

Bila ada satu ketua umum tidak berada 
di kabinet, pemahaman terhadap 
kenegaraan akan berjarak.

"Menyesuaikan artinya apa yang ada 
dalam pikiran partai-partai KIB tentang 
katakanlah visi dan misi pemerintahan 
ke depan gitu ya, dengan masukan-
masukan dari presiden pendapat-
pendapat, pandangan-pandangan dari 
presiden yang ada pada saat ini," ujar 
Arsul.

KIB juga akan mulai menyesuaikan visi 
misi dengan pemikiran Jokowi. 
Meskipun, Arsul tidak menyinggung 
soal pengaruh Jokowi dalam 
penentuan calon Presiden yang bakal 
diusung KIB.

Arsul mengatakan, ketiga ketua umum 
berada dalam pemerintahan punya 
akses ke dalam masalah 
pemerintahan dan kenegaraan. 
Karena akses itu partai-partai punya 
kesempatan sama memahami 
masalah pemerintahan untuk 
menentukan langkah KIB. Termasuk 
akan menguntungkan calon presiden 
dan calon wakil presiden yang akan 
diusung KIB.

Semua Kini Berada Dibawah Komando Jokowi

Tanah Air
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menurut dia, menteri-menteri Presiden 
tidak mungkin membuat koalisi tanpa 
sepengetahuan dan izin dari Jokowi. 
Jokowi pun menjadi semakin mudah 
melakukan konsolidasi politik jelang 
Pilpres 2024 dengan adanya KIB.

"Ini bukan sebatas ancaman tapi bikin 
enggak nyaman saja bagi partai yang 
belum bikin poros politik," ujar Direktur 
Eksekutif Parameter Politik Indonesia, 

Tetapi jika Capres yang diusung berasal 
dari luar seperti Ganjar, kata Ujang, itu 
menandakan KIB dibentuk untuk 
konsolidasi kekuatan bagi Capres 
pilihan Jokowi.

"Ini ingin menegaskan KIB bagian 
daripada bentukan dari Jokowi," ujar dia.
Ujang berpandangan, ada tidaknya 
pengaruh Jokowi dalam KIB bisa dilihat 
dari capres yang diusung. Bila capres 
berasal dari internal KIB, maka bisa 
diprediksi koalisi itu terbentuk secara 
murni.

Di sisi lain, pembentukan poros KIB 
diyakini membuat partai-partai koalisi 
Jokowi lain gerah. Sebab, munculnya 
KIB membuat polarisasi di internal 
koalisi. Dampaknya, partai-partai akan 
sibuk bermanuver mencari kawan.

"Perlu capres cawapres tertentu, bahkan 
perlu mencari perahu capres yang 
dijagokan itu," ujar Ujang.

Adi punya pandangan berbeda. Meskipun 
diakui besar kekuatan Jokowi di KIB, tetapi 
dia percaya PAN, PPP dan Golkar tidak 
mudah diintervensi karena punya cukup 
suara untuk usung jagoan sendiri.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto 
ikut membantah intervensi Jokowi di KIB 
meningkat setelah bergabungnya Zulhas 
ke kabinet. Yandri menegaskan, PAN telah 
menyatakan mendukung pemerintahan 
Jokowi sejak Agustus 2021. Sedangkan, 
kata dia, KIB baru sebulan lalu terbentuk.

Adi Prayitno.

"Jadi jauh jaraknya setahun dari rakernas 
PAN gabung pak Jokowi sementara KIB 
baru sebulam terakhir," tegas Yandri.
Meski begitu, Yandri tak menampik bila 
KIB bisa saja berkomunikasi dengan 
Jokowi untuk membahas Capres 2024. 
Masukan dari Jokowi dinilai penting bagi 
KIB untuk menemukan calon pemimpin 
terbaik di masa depan.
"Intinya kan semakin banyak kita bertanya 
semakin banyak menampung aspirasi 
semakin baik untuk kepemimpinan 
nasional," ujar dia.

"Artinya sekalipun KIB dikaitkan sekoci 
politik presiden misalnya dengan asumsi 
Ganjar yang akan diusung belum tentu 
juga. Kalau melihat statement Airlangga," 
tegas Adi.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Ukraina Dan Rusia Saling Ancam

Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) sepakat untuk melakukan 
koalisi dengan nama Kebangkitan 
Indonesia Raya dalam menghadapi 
Pilpres, Pileg dan Pilkada Serentak 
2024.
Kesepakatan itu diambil setelah Ketua 
Umum Partai Gerindra Prabowo 
Subianto dan Ketua Umum PKB Abdul 
Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) 
bertemu di kediaman Prabowo, Jalan 
Kertanegara IV, Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan, Jumat (18/6/2022) 
malam.
Wakil Ketua Umum Bidang 
Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid, 
menyebut koalisi Kebangkitan Indonesia 
Raya akan memasangkan Prabowo-
Muhaimin.
“PKB-Gerindra sepakat dan terbentuk 
Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, 
dengan pasangan Mas Bowo-Gus 
Muhaimin,” kata Jazilul saat 
dikonfirmasi, Minggu (19/6/2022).

Sebelumnya, Prabowo mengatakan 
bahwa komunikasi antara Gerindra dan 
PKB sudah berlangsung cukup intensif 
dalam beberapa bulan belakangan. 
"Alhamdulillah kita sudah mencapai titik-
titik pertemuan, titik-titik kerjasama, 

“Kami juga akan mengajak partai partai 
lainnya untuk bergabung bersama sama 
membangun koalisi yang kuat, 

bekerja sama dengan erat untuk 

titik-titik kesepakatan, di mana kita 
secara garis besar menyatakan 
keinginan kita masing-masing untuk 
bersama-sama, 

Jazilul menyebut deklarasi resmi segera 
dilaksanakan dan tinggal mencari 
tanggal saja.
“Kita sedang mencari hari yang baik 
untuk Deklarasi resminya. 
Insya Allah kita langsung tancap gas 
bergerak ke masyarakat,” kata dia.
Koalisi baru itu rencananya akan 
mengajak Demokrat dan PKS untuk 
bergabung. 

baik PKS, Demokrat dan lainnya,” 
pungkasnya.

PKB - Gerindra Resmi Berkoalisi

"Moga-moga kerja sama kita ini bisa 
terus dilanjutkan bersama partai-partai 
lain untuk menuju suksesnya pilpres, 
suksesnya pilkada, dan suksesnya 
pileg di 2024. 
Dan kita PKB dan Gerindra, visi dan 
tujuan perjuangan yang sama untuk 
NKRI yang lebih maju, adil, dan 
sejahtera," kata Gus Muhaimin.

Sementara itu, 
Gus Muhaimin mengatakan bahwa 
PKB dan Gerindra siap bekerja sama 
secara utuh dan menyeluruh dalam 
menghadapi dan menyiapkan pilpres, 
pileg dan pilkada di 2024.

dan kami sebagai ketua umum partai 
yang punya kostituen dan pengikut 
yang cukup besar, 

ketua umum PKB di Kertanegara 
Nomor 4 ini dan kita melanjutkan 
pembicaraan-pembicaraan yang 
intensif," tuturnya.

mewujudkan Indonesia yang lebih 
maju, adil dan sejahtera.

pemilhan presiden, pemilihan legislatif, 
dan diujungnya pemilihan kepala 
daerah. Ini suatu tugas kenegaraan 
yang sangat serius, sangat penting, 

tentunya kami sadar akan tanggung 
jawab tersebut," katanya.

 "Tentunya kita semua sadar bahwa 
bangsa kita, negara kita akan 
menghadapi proses politik menjelang 
tahun 2024,

Menteri Pertahanan itu mengatakan 
bahwa antara dirinya dan Gus 
Muhaimin merupakan sahabat lama. 
"Kita sebenarnya sudah melakukan 
diskusi intensif selama beberapa bulan 
ini. 
Namun, malam hari ini saya mendapat 
kehormatan menerima beliau, 

Menurut Prabowo, kerjasama Gerindra 
dan PKB dalam Pemilu 2024 
dimaksudkan untuk kepentingan 
bangsa, 

menghadapi tanggung jawab 
kenegaraan tersebut, yaitu Pilpres, 
Pileg, dan Pilkada tahun 2024," ujar 
Prabowo.
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menurut dia, menteri-menteri Presiden 
tidak mungkin membuat koalisi tanpa 
sepengetahuan dan izin dari Jokowi. 
Jokowi pun menjadi semakin mudah 
melakukan konsolidasi politik jelang 
Pilpres 2024 dengan adanya KIB.

"Ini bukan sebatas ancaman tapi bikin 
enggak nyaman saja bagi partai yang 
belum bikin poros politik," ujar Direktur 
Eksekutif Parameter Politik Indonesia, 

Tetapi jika Capres yang diusung berasal 
dari luar seperti Ganjar, kata Ujang, itu 
menandakan KIB dibentuk untuk 
konsolidasi kekuatan bagi Capres 
pilihan Jokowi.

"Ini ingin menegaskan KIB bagian 
daripada bentukan dari Jokowi," ujar dia.
Ujang berpandangan, ada tidaknya 
pengaruh Jokowi dalam KIB bisa dilihat 
dari capres yang diusung. Bila capres 
berasal dari internal KIB, maka bisa 
diprediksi koalisi itu terbentuk secara 
murni.

Di sisi lain, pembentukan poros KIB 
diyakini membuat partai-partai koalisi 
Jokowi lain gerah. Sebab, munculnya 
KIB membuat polarisasi di internal 
koalisi. Dampaknya, partai-partai akan 
sibuk bermanuver mencari kawan.

"Perlu capres cawapres tertentu, bahkan 
perlu mencari perahu capres yang 
dijagokan itu," ujar Ujang.

Adi punya pandangan berbeda. Meskipun 
diakui besar kekuatan Jokowi di KIB, tetapi 
dia percaya PAN, PPP dan Golkar tidak 
mudah diintervensi karena punya cukup 
suara untuk usung jagoan sendiri.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto 
ikut membantah intervensi Jokowi di KIB 
meningkat setelah bergabungnya Zulhas 
ke kabinet. Yandri menegaskan, PAN telah 
menyatakan mendukung pemerintahan 
Jokowi sejak Agustus 2021. Sedangkan, 
kata dia, KIB baru sebulan lalu terbentuk.

Adi Prayitno.

"Jadi jauh jaraknya setahun dari rakernas 
PAN gabung pak Jokowi sementara KIB 
baru sebulam terakhir," tegas Yandri.
Meski begitu, Yandri tak menampik bila 
KIB bisa saja berkomunikasi dengan 
Jokowi untuk membahas Capres 2024. 
Masukan dari Jokowi dinilai penting bagi 
KIB untuk menemukan calon pemimpin 
terbaik di masa depan.
"Intinya kan semakin banyak kita bertanya 
semakin banyak menampung aspirasi 
semakin baik untuk kepemimpinan 
nasional," ujar dia.

"Artinya sekalipun KIB dikaitkan sekoci 
politik presiden misalnya dengan asumsi 
Ganjar yang akan diusung belum tentu 
juga. Kalau melihat statement Airlangga," 
tegas Adi.
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Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) sepakat untuk melakukan 
koalisi dengan nama Kebangkitan 
Indonesia Raya dalam menghadapi 
Pilpres, Pileg dan Pilkada Serentak 
2024.
Kesepakatan itu diambil setelah Ketua 
Umum Partai Gerindra Prabowo 
Subianto dan Ketua Umum PKB Abdul 
Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) 
bertemu di kediaman Prabowo, Jalan 
Kertanegara IV, Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan, Jumat (18/6/2022) 
malam.
Wakil Ketua Umum Bidang 
Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid, 
menyebut koalisi Kebangkitan Indonesia 
Raya akan memasangkan Prabowo-
Muhaimin.
“PKB-Gerindra sepakat dan terbentuk 
Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, 
dengan pasangan Mas Bowo-Gus 
Muhaimin,” kata Jazilul saat 
dikonfirmasi, Minggu (19/6/2022).

Sebelumnya, Prabowo mengatakan 
bahwa komunikasi antara Gerindra dan 
PKB sudah berlangsung cukup intensif 
dalam beberapa bulan belakangan. 
"Alhamdulillah kita sudah mencapai titik-
titik pertemuan, titik-titik kerjasama, 

“Kami juga akan mengajak partai partai 
lainnya untuk bergabung bersama sama 
membangun koalisi yang kuat, 

bekerja sama dengan erat untuk 

titik-titik kesepakatan, di mana kita 
secara garis besar menyatakan 
keinginan kita masing-masing untuk 
bersama-sama, 

Jazilul menyebut deklarasi resmi segera 
dilaksanakan dan tinggal mencari 
tanggal saja.
“Kita sedang mencari hari yang baik 
untuk Deklarasi resminya. 
Insya Allah kita langsung tancap gas 
bergerak ke masyarakat,” kata dia.
Koalisi baru itu rencananya akan 
mengajak Demokrat dan PKS untuk 
bergabung. 

baik PKS, Demokrat dan lainnya,” 
pungkasnya.

PKB - Gerindra Resmi Berkoalisi

"Moga-moga kerja sama kita ini bisa 
terus dilanjutkan bersama partai-partai 
lain untuk menuju suksesnya pilpres, 
suksesnya pilkada, dan suksesnya 
pileg di 2024. 
Dan kita PKB dan Gerindra, visi dan 
tujuan perjuangan yang sama untuk 
NKRI yang lebih maju, adil, dan 
sejahtera," kata Gus Muhaimin.

Sementara itu, 
Gus Muhaimin mengatakan bahwa 
PKB dan Gerindra siap bekerja sama 
secara utuh dan menyeluruh dalam 
menghadapi dan menyiapkan pilpres, 
pileg dan pilkada di 2024.

dan kami sebagai ketua umum partai 
yang punya kostituen dan pengikut 
yang cukup besar, 

ketua umum PKB di Kertanegara 
Nomor 4 ini dan kita melanjutkan 
pembicaraan-pembicaraan yang 
intensif," tuturnya.

mewujudkan Indonesia yang lebih 
maju, adil dan sejahtera.

pemilhan presiden, pemilihan legislatif, 
dan diujungnya pemilihan kepala 
daerah. Ini suatu tugas kenegaraan 
yang sangat serius, sangat penting, 

tentunya kami sadar akan tanggung 
jawab tersebut," katanya.

 "Tentunya kita semua sadar bahwa 
bangsa kita, negara kita akan 
menghadapi proses politik menjelang 
tahun 2024,

Menteri Pertahanan itu mengatakan 
bahwa antara dirinya dan Gus 
Muhaimin merupakan sahabat lama. 
"Kita sebenarnya sudah melakukan 
diskusi intensif selama beberapa bulan 
ini. 
Namun, malam hari ini saya mendapat 
kehormatan menerima beliau, 

Menurut Prabowo, kerjasama Gerindra 
dan PKB dalam Pemilu 2024 
dimaksudkan untuk kepentingan 
bangsa, 

menghadapi tanggung jawab 
kenegaraan tersebut, yaitu Pilpres, 
Pileg, dan Pilkada tahun 2024," ujar 
Prabowo.
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Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

 Partai NasDem segera melakukan 
komunikasi politik dengan berbagai partai 
untuk bisa membangun koalisi setelah 
mengumumkan tiga nama bakal calon 
presiden (capres) hasil Rapat Kerja 
Nasinal (Rakernas). Koalisi dinilai akan 
lebih mudah dengan kejelasan sikap 
NasDem pada tokoh yang diusung 
menjadi capres.

Willy menjelaskan pekan depan NasDem 
mengadakan pertemuan dengan partai 
politik (parpol) lain guna membahas 
pembentukan koalisi. 

Willy menjelaskan Ganjar, Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan, dan Panglima 
TNI Jenderal Andika Perkasa dipilih jadi 
bakal capres NasDem berdasarkan 
pertimbangan rasionalitas politik 
mengacu hasil survei di lapangan. Nama 
Anies dan Ganjar, kata dia, cukup 
mendominasi.

"Alasan kami umukan capres lebih dulu 
ialah kami sadar betul bahwa magnet 
utama dalam membangun koalisi ialah 
calon presiden," ungkap Ketua DPP 
NasDem Willy Aditya ketika dihubungi, 
Sabtu, 18 Juni 2022.

"Sementara kalau Andika perkasa kami 
tentukan berdaskaran variabel yang lebih 

"NasDem, tidak memiliki batasan dalam 
menjalin komunikasi apalagi dalam 
memajukan negara dan bangsa ini. Kami 
melihat capres dari aspek kefiguran," 
ungkap Willy.

Willy menegaskan pihaknya terbuka 
dengan partai manapun untuk 
membangun komunikasi politik. 
Termasuk, dengan PDI Perjuangan, 
selaku partai. Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo yang namanya turut 
menjadi salah satu bakal capres 
NasDem.

Tiga nama bakal capres yang 
diumumkan NasDem, kata Willy, 
mendapat respons positif dari parpol lain.
"Ada beberapa telepon yang masuk, 
kami hari Rabu depan akan bertemu 
dengan salah satu parpol untuk 
membahas kelanjutan arah koalisi," ujar 
Willy.

NasDem Ngebut Bangun Koalisi

Bisa aja kita bekerja sama untuk 
membangun bangsa dan negara ini," 
kata Puan.

"Ya bisa aja kita ini berkoalisi dengan 
siapa aja. Kalau saya kalimatnya 
bukan koalisi tapi kerja sama. 

kualitatif sebagai komitemen menjaga 
stabilitas negara bangsa," ungkapnya.

Puan menjelaskan capres PDIP 
sepenuhnya keputusan dari Ketua 
Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 
Hal tersebut merupakan amanat 
kongres PDIP sebelumnya.

Kita berpegang pada hal itu," tutur 
Puan.

Puan pun lebih memilih untuk 
menghormati hasil Rakernas NasDem. 
Puan menilai masuknya Ganjar 
Pranowo dalam bursa bakal capres 
NasDem merupakan bentuk 
mekanisme politik yang berbeda-beda 
dari setiap parpol.
"Ya menurut saya jadi sah-sah saja. 
Mekanisme setiap partai politik 
berbeda-beda," ujar Puan.

“Di PDIP sesuai dengan kongres 
bahwa nanti yang aman menjadi 
capres adalah merupakan keputusan 
dari Ketum. 

Terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan 
(PDIP) bidang Politik Puan Maharani 
menegaskan partainya terbuka dalam 
menentukan koalisi. Paling penting, 
koalisi dilakukan untuk bekerja sama 
dalam membangun bangsa dan 
negara.

Dicari pegawai yang mau
kerja di Nail Salon.
Yang berpengalaman atau
yang mau di training.
Lokasi: Center City ( busy
salon & good tips )
Text : 267 - 343 - 2123
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atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

 Partai NasDem segera melakukan 
komunikasi politik dengan berbagai partai 
untuk bisa membangun koalisi setelah 
mengumumkan tiga nama bakal calon 
presiden (capres) hasil Rapat Kerja 
Nasinal (Rakernas). Koalisi dinilai akan 
lebih mudah dengan kejelasan sikap 
NasDem pada tokoh yang diusung 
menjadi capres.

Willy menjelaskan pekan depan NasDem 
mengadakan pertemuan dengan partai 
politik (parpol) lain guna membahas 
pembentukan koalisi. 

Willy menjelaskan Ganjar, Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan, dan Panglima 
TNI Jenderal Andika Perkasa dipilih jadi 
bakal capres NasDem berdasarkan 
pertimbangan rasionalitas politik 
mengacu hasil survei di lapangan. Nama 
Anies dan Ganjar, kata dia, cukup 
mendominasi.

"Alasan kami umukan capres lebih dulu 
ialah kami sadar betul bahwa magnet 
utama dalam membangun koalisi ialah 
calon presiden," ungkap Ketua DPP 
NasDem Willy Aditya ketika dihubungi, 
Sabtu, 18 Juni 2022.

"Sementara kalau Andika perkasa kami 
tentukan berdaskaran variabel yang lebih 

"NasDem, tidak memiliki batasan dalam 
menjalin komunikasi apalagi dalam 
memajukan negara dan bangsa ini. Kami 
melihat capres dari aspek kefiguran," 
ungkap Willy.

Willy menegaskan pihaknya terbuka 
dengan partai manapun untuk 
membangun komunikasi politik. 
Termasuk, dengan PDI Perjuangan, 
selaku partai. Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo yang namanya turut 
menjadi salah satu bakal capres 
NasDem.

Tiga nama bakal capres yang 
diumumkan NasDem, kata Willy, 
mendapat respons positif dari parpol lain.
"Ada beberapa telepon yang masuk, 
kami hari Rabu depan akan bertemu 
dengan salah satu parpol untuk 
membahas kelanjutan arah koalisi," ujar 
Willy.

NasDem Ngebut Bangun Koalisi

Bisa aja kita bekerja sama untuk 
membangun bangsa dan negara ini," 
kata Puan.

"Ya bisa aja kita ini berkoalisi dengan 
siapa aja. Kalau saya kalimatnya 
bukan koalisi tapi kerja sama. 

kualitatif sebagai komitemen menjaga 
stabilitas negara bangsa," ungkapnya.

Puan menjelaskan capres PDIP 
sepenuhnya keputusan dari Ketua 
Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 
Hal tersebut merupakan amanat 
kongres PDIP sebelumnya.

Kita berpegang pada hal itu," tutur 
Puan.

Puan pun lebih memilih untuk 
menghormati hasil Rakernas NasDem. 
Puan menilai masuknya Ganjar 
Pranowo dalam bursa bakal capres 
NasDem merupakan bentuk 
mekanisme politik yang berbeda-beda 
dari setiap parpol.
"Ya menurut saya jadi sah-sah saja. 
Mekanisme setiap partai politik 
berbeda-beda," ujar Puan.

“Di PDIP sesuai dengan kongres 
bahwa nanti yang aman menjadi 
capres adalah merupakan keputusan 
dari Ketum. 

Terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan 
(PDIP) bidang Politik Puan Maharani 
menegaskan partainya terbuka dalam 
menentukan koalisi. Paling penting, 
koalisi dilakukan untuk bekerja sama 
dalam membangun bangsa dan 
negara.

Dicari pegawai yang mau
kerja di Nail Salon.
Yang berpengalaman atau
yang mau di training.
Lokasi: Center City ( busy
salon & good tips )
Text : 267 - 343 - 2123
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Surat itu akhirnya direspons 
Kemendikbud Ristek pada akhir Mei 
lalu. Sebuah rapat digelar antara PB IDI 
dengan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen 
Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud 
Ristek, Nizam.

Biaya menjadi dokter kian mahal. 
Besaran uang kuliah diserahkan kepada 
masing-masing perguruan tinggi. Ada 
yang pintar tapi tak mampu. Ada 
kampus tapi tak ada dosen. Indonesia 
kekurangan dokter. Revisi UU 
Pendidikan Kedokteran dibutuhkan 
segera.
"Kami sangat prihatin atas tingginya 
biaya pendidikan dokter dan dokter 
spesialis saat ini. Kondisi ini dapat 
berpotensi mengakibatkan dokter dan 
dokter spesialis yang dihasilkan menjadi 
kurang baik dalam memberikan 
pelayanan kesehatan."

Ada dua poin yang disampaikan 
perwakilan IDI dalam rapat. Pertama, 
tugas dokter berkaitan dengan 
kemanusiaan. Bila pendidikan 
kedokteran baik, maka dokter yang 
dihasilkan akan baik pula. Poin kedua, 
dalam UU tentang Pendidikan 
Kedokteran, biaya pendidikan harus 

IDI juga mempertanyakan, apakah 
biaya pendidikan yang berlaku di 
Fakultas Kedokteran di Indonesia sudah 
mendapat persetujuan Mendikbud 
Ristek sesuai aturan perundang-
undangan.

IDI menilai, biaya pendidikan 
kedokteran di Indonesia semakin tak 
terkendali, mahal, dan tidak terjangkau. 
IDI mendesak pemerintah melakukan 
intervensi.

Pernyataan itu merupakan petikan isi 
surat yang dilayangkan Pengurus Besar 
Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) 
kepada Mendikbud Ristek Nadiem 
Makarim. Surat bertanggal 10 Februari 
2022 yang diteken Ketum PB IDI yang 
saat itu dijabat Daeng Mohammad 
Faqih juga ditembuskan kepada 
Presiden Joko Widodo dan Dewan 
Perwakilan Rakyat.

Menghasilkan Dokter Dengan Biaya Terjangkau

"Bagi orang tua atau peserta didik, calon 
peserta didik yang tidak mampu tapi 
pintar, enggak akan bisa menjangkau. Ini 
perlu dicarikan sistem lain, jangan 
dibebankan ke peserta didik dan orang 
tua saja. Itu yang bikin mahal," ujarnya 
kepada merdeka.com, pekan lalu.

Daeng juga menyebut penghambat 

mendapat persetujuan Mendikbud 
Ristek. Bukan hanya peserta didik pada 
program reguler, tapi juga mandiri.

Penjelasan Kemendikbud Ristek itu 
membuat IDI bertanya-tanya. 
Membandingkan biaya pendidikan 
kedokteran di Indonesia dengan negara 
tetangga dianggap tidak tepat. Ada 
banyak faktor yang mempengaruhinya. 
Salah satunya pendapatan per kapita di 
Singapura dan Indonesia jauh berbeda.

"Itu sampai mahasiswanya misalnya 
tidak dapat dosen, padahal fakultas itu 
sudah dibuka tapi tidak ada dosen yang 
ngajar. Karena enggak ada dosennya, 
akhirnya diampu oleh universitas lain," 
ujarnya.

Ketua Umum PB IDI periode 2018-2021, 
Daeng Mohammad Faqih yang dihubungi 
melalui telepon mengungkapkan, faktor 
mahalnya biaya kuliah kedokteran 
berbanding lurus dengan kurangnya 
jumlah dokter umum dan dokter spesialis 
di Indonesia.

Yang miris, tambah Daeng, di Papua dan 
Sulawesi, beberapa kampus telah 
membuka fakultas kedokteran. Namun, 
tidak ada dosen yang mengajar karena 
keterbatasan sumber daya di wilayah 
tersebut.

Awalnya, dua poin itu disetujui oleh 
seluruh peserta rapat saat Plt Dirjen Dikti 
Kemendikbud Ristek Nizam belum 
memasuki ruang rapat. Namun, setelah 
Nizam bergabung, dia malah 
membandingkan biaya pendidikan 
kedokteran di Indonesia jauh lebih 
rendah dibandingkan Singapura dan 
Malaysia. Nizam juga mengatakan, bila 
ada sumbangan dari masyarakat, seperti 
orang tua dan peserta didik tidak perlu 
ditolak. Rapat berakhir buntu tanpa hasil.

Khusus untuk dokter spesialis, Daeng 
mengungkapkan empat bidang yang 
paling diminati adalah spesialis penyakit 
dalam, obstetri dan ginekologi (obgin), 
anak, dan bedah. Masing-masing bidang 
spesialis itu, jumlahnya saat ini di 
Indonesia mencapai 4.000 sampai 5.000 
dokter.

jumlah produksi dokter tiap tahun adalah 
Uji Kompetensi Mahasiswa Program 
Profesi Dokter (UKMPPD) yang 
diselenggarakan oleh Kemendikbud. Ujian 
ini dulu dikenal dengan nama Uji 
Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI).
Hingga 2021, Daeng mengungkapkan 
ada 3.000 calon dokter yang tidak lulus 
UKMPPD sehingga mereka tidak bisa 
mendapat izin praktik atau Surat Tanda 
Registrasi (STR). Ujian itu, lanjut dia, 
seharusnya digelar oleh pihak asosiasi 
pendidikan kedokteran. Tapi praktiknya 
selama ini dilaksanakan oleh panitia yang 
dibentuk Kemendikbud Ristek.

Nyatanya, jumlah dokter yang memiliki 
surat tanda registrasi (STR) hanya 
140.000. Dibutuhkan sebanyak 130.000 
dokter lagi. Dengan produksi dokter setiap 
tahunnya yang hanya 12.000 orang, 
Menkes menghitung, dibutuhkan waktu 11 
tahun untuk mencapai angka ideal seperti 
yang disebut WHO. Menkes meminta 
kampus meningkatkan jumlah lulusan 
Fakultas Kedokteran setiap tahun.
"Ini perlu akselerasi lulusan Fakultas 

"Itu yang enggak lulus, yang mengulang 
sampai berkali-kali ikut ujian, ada yang 
sampai 10 kali, ada yang 15 kali. Itu total 
(3.000 calon dokter) yang terkatung-
katung karena tidak lulus ujian yang 
sifatnya nasional," paparnya.

"Itu masih sedikit untuk kebutuhan 
masyarakat kita. Harus ada proses 
percepatan. Nah kalau mau ada 
percepatan, salah satu strategi itu 
wahana pendidikan dokter spesialis 
ditambah," tukasnya.
Berdasarkan perbandingan yang dibuat 
Badan Kesehatan Dunia (WHO), 
idealnya, setiap 1.000 jumlah penduduk 
ada satu dokter. Dengan jumlah 
penduduk Indonesia mencapai 270 juta 
lebih, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi 
Gunadi Sadikin mengatakan, dibutuhkan 
270.000 dokter.

Kedokteran," ujar Menkes dalam 
pembukaan Muktamar Asosiasi 
Institusi Pendidikan Kedokteran 
Indonesia (AIPKI) di Jakarta, Jumat 10 
Juni 2022.
Akselerasi yang dilakukan Kemenkes 
dengan menambah jumlah fakultas 
kedokteran di provinsi yang belum 
memiliki fakultas kedokteran seperti di 
Papua, Maluku, Sulawesi. Kepada 
perguruan tinggi yang memiliki 
Fakultas Kedokteran yang sudah 
mapan, Budi Gunadi meminta bantuan 
agar dapat mengatasi ketimpangan 
jumlah dokter di Tanah Air dalam 
beberapa tahun ke depan.

“Kami mendukung dari apa yang 
sudah diupayakan dan kami berharap 
ini segera bisa direalisasikan sebagai 
bagian dukungan kami, organisasi 
profesi terhadap upaya perbaikan. 
Dan tentunya transformasi pendidikan 
kedokteran dengan melihat masalah-
masalah di pendidikan kedokteran 
saat ini," kata Adib saat rapat dengar 
pendapat Baleg DPR membahas revisi 
UU Dikdok di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Senin (13/6).
Dalam rapat yang sama, Ketua Dewan 
Pertimbangan IDI Ilham Oetama 
Marsis mengatakan, salah satu alasan 
pentingnya revisi UU Dikdok bertujuan 
memenuhi kebutuhan dokter spesialis. 
Dia mencontohkan, jumlah dokter 
spesialis obgin yang tersedia hanya 
4.900 dokter. Dalam beberapa tahun 
ke depan dibutuhkan hingga 7.200 
dokter obgin. Jika UU Dikdok tidak 
direvisi, butuh waktu 10-40 tahun 
untuk memenuhi kebutuhan dokter 
spesialis obgin."Sehingga kita coba 
dengan UU baru membuat suatu 
skema atau formula baru untuk 
memproses percepatan dari 
pendidikan kedokteran spesialis," kata 
Marsis.

Sementara Ketua Umum PB IDI 2022-
2025 Adib Khumaidi berharap Badan 
Legislasi DPR segera merampungkan 
revisi UU 20/2013 tentang Pendidikan 
Kedokteran (Dikdok) untuk 
memperbaiki sumber daya manusia di 
bidang kedokteran.

Selain itu, revisi UU Dikdok juga 
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Surat itu akhirnya direspons 
Kemendikbud Ristek pada akhir Mei 
lalu. Sebuah rapat digelar antara PB IDI 
dengan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen 
Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud 
Ristek, Nizam.

Biaya menjadi dokter kian mahal. 
Besaran uang kuliah diserahkan kepada 
masing-masing perguruan tinggi. Ada 
yang pintar tapi tak mampu. Ada 
kampus tapi tak ada dosen. Indonesia 
kekurangan dokter. Revisi UU 
Pendidikan Kedokteran dibutuhkan 
segera.
"Kami sangat prihatin atas tingginya 
biaya pendidikan dokter dan dokter 
spesialis saat ini. Kondisi ini dapat 
berpotensi mengakibatkan dokter dan 
dokter spesialis yang dihasilkan menjadi 
kurang baik dalam memberikan 
pelayanan kesehatan."

Ada dua poin yang disampaikan 
perwakilan IDI dalam rapat. Pertama, 
tugas dokter berkaitan dengan 
kemanusiaan. Bila pendidikan 
kedokteran baik, maka dokter yang 
dihasilkan akan baik pula. Poin kedua, 
dalam UU tentang Pendidikan 
Kedokteran, biaya pendidikan harus 

IDI juga mempertanyakan, apakah 
biaya pendidikan yang berlaku di 
Fakultas Kedokteran di Indonesia sudah 
mendapat persetujuan Mendikbud 
Ristek sesuai aturan perundang-
undangan.

IDI menilai, biaya pendidikan 
kedokteran di Indonesia semakin tak 
terkendali, mahal, dan tidak terjangkau. 
IDI mendesak pemerintah melakukan 
intervensi.

Pernyataan itu merupakan petikan isi 
surat yang dilayangkan Pengurus Besar 
Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) 
kepada Mendikbud Ristek Nadiem 
Makarim. Surat bertanggal 10 Februari 
2022 yang diteken Ketum PB IDI yang 
saat itu dijabat Daeng Mohammad 
Faqih juga ditembuskan kepada 
Presiden Joko Widodo dan Dewan 
Perwakilan Rakyat.

Menghasilkan Dokter Dengan Biaya Terjangkau

"Bagi orang tua atau peserta didik, calon 
peserta didik yang tidak mampu tapi 
pintar, enggak akan bisa menjangkau. Ini 
perlu dicarikan sistem lain, jangan 
dibebankan ke peserta didik dan orang 
tua saja. Itu yang bikin mahal," ujarnya 
kepada merdeka.com, pekan lalu.

Daeng juga menyebut penghambat 

mendapat persetujuan Mendikbud 
Ristek. Bukan hanya peserta didik pada 
program reguler, tapi juga mandiri.

Penjelasan Kemendikbud Ristek itu 
membuat IDI bertanya-tanya. 
Membandingkan biaya pendidikan 
kedokteran di Indonesia dengan negara 
tetangga dianggap tidak tepat. Ada 
banyak faktor yang mempengaruhinya. 
Salah satunya pendapatan per kapita di 
Singapura dan Indonesia jauh berbeda.

"Itu sampai mahasiswanya misalnya 
tidak dapat dosen, padahal fakultas itu 
sudah dibuka tapi tidak ada dosen yang 
ngajar. Karena enggak ada dosennya, 
akhirnya diampu oleh universitas lain," 
ujarnya.

Ketua Umum PB IDI periode 2018-2021, 
Daeng Mohammad Faqih yang dihubungi 
melalui telepon mengungkapkan, faktor 
mahalnya biaya kuliah kedokteran 
berbanding lurus dengan kurangnya 
jumlah dokter umum dan dokter spesialis 
di Indonesia.

Yang miris, tambah Daeng, di Papua dan 
Sulawesi, beberapa kampus telah 
membuka fakultas kedokteran. Namun, 
tidak ada dosen yang mengajar karena 
keterbatasan sumber daya di wilayah 
tersebut.

Awalnya, dua poin itu disetujui oleh 
seluruh peserta rapat saat Plt Dirjen Dikti 
Kemendikbud Ristek Nizam belum 
memasuki ruang rapat. Namun, setelah 
Nizam bergabung, dia malah 
membandingkan biaya pendidikan 
kedokteran di Indonesia jauh lebih 
rendah dibandingkan Singapura dan 
Malaysia. Nizam juga mengatakan, bila 
ada sumbangan dari masyarakat, seperti 
orang tua dan peserta didik tidak perlu 
ditolak. Rapat berakhir buntu tanpa hasil.

Khusus untuk dokter spesialis, Daeng 
mengungkapkan empat bidang yang 
paling diminati adalah spesialis penyakit 
dalam, obstetri dan ginekologi (obgin), 
anak, dan bedah. Masing-masing bidang 
spesialis itu, jumlahnya saat ini di 
Indonesia mencapai 4.000 sampai 5.000 
dokter.

jumlah produksi dokter tiap tahun adalah 
Uji Kompetensi Mahasiswa Program 
Profesi Dokter (UKMPPD) yang 
diselenggarakan oleh Kemendikbud. Ujian 
ini dulu dikenal dengan nama Uji 
Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI).
Hingga 2021, Daeng mengungkapkan 
ada 3.000 calon dokter yang tidak lulus 
UKMPPD sehingga mereka tidak bisa 
mendapat izin praktik atau Surat Tanda 
Registrasi (STR). Ujian itu, lanjut dia, 
seharusnya digelar oleh pihak asosiasi 
pendidikan kedokteran. Tapi praktiknya 
selama ini dilaksanakan oleh panitia yang 
dibentuk Kemendikbud Ristek.

Nyatanya, jumlah dokter yang memiliki 
surat tanda registrasi (STR) hanya 
140.000. Dibutuhkan sebanyak 130.000 
dokter lagi. Dengan produksi dokter setiap 
tahunnya yang hanya 12.000 orang, 
Menkes menghitung, dibutuhkan waktu 11 
tahun untuk mencapai angka ideal seperti 
yang disebut WHO. Menkes meminta 
kampus meningkatkan jumlah lulusan 
Fakultas Kedokteran setiap tahun.
"Ini perlu akselerasi lulusan Fakultas 

"Itu yang enggak lulus, yang mengulang 
sampai berkali-kali ikut ujian, ada yang 
sampai 10 kali, ada yang 15 kali. Itu total 
(3.000 calon dokter) yang terkatung-
katung karena tidak lulus ujian yang 
sifatnya nasional," paparnya.

"Itu masih sedikit untuk kebutuhan 
masyarakat kita. Harus ada proses 
percepatan. Nah kalau mau ada 
percepatan, salah satu strategi itu 
wahana pendidikan dokter spesialis 
ditambah," tukasnya.
Berdasarkan perbandingan yang dibuat 
Badan Kesehatan Dunia (WHO), 
idealnya, setiap 1.000 jumlah penduduk 
ada satu dokter. Dengan jumlah 
penduduk Indonesia mencapai 270 juta 
lebih, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi 
Gunadi Sadikin mengatakan, dibutuhkan 
270.000 dokter.

Kedokteran," ujar Menkes dalam 
pembukaan Muktamar Asosiasi 
Institusi Pendidikan Kedokteran 
Indonesia (AIPKI) di Jakarta, Jumat 10 
Juni 2022.
Akselerasi yang dilakukan Kemenkes 
dengan menambah jumlah fakultas 
kedokteran di provinsi yang belum 
memiliki fakultas kedokteran seperti di 
Papua, Maluku, Sulawesi. Kepada 
perguruan tinggi yang memiliki 
Fakultas Kedokteran yang sudah 
mapan, Budi Gunadi meminta bantuan 
agar dapat mengatasi ketimpangan 
jumlah dokter di Tanah Air dalam 
beberapa tahun ke depan.

“Kami mendukung dari apa yang 
sudah diupayakan dan kami berharap 
ini segera bisa direalisasikan sebagai 
bagian dukungan kami, organisasi 
profesi terhadap upaya perbaikan. 
Dan tentunya transformasi pendidikan 
kedokteran dengan melihat masalah-
masalah di pendidikan kedokteran 
saat ini," kata Adib saat rapat dengar 
pendapat Baleg DPR membahas revisi 
UU Dikdok di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Senin (13/6).
Dalam rapat yang sama, Ketua Dewan 
Pertimbangan IDI Ilham Oetama 
Marsis mengatakan, salah satu alasan 
pentingnya revisi UU Dikdok bertujuan 
memenuhi kebutuhan dokter spesialis. 
Dia mencontohkan, jumlah dokter 
spesialis obgin yang tersedia hanya 
4.900 dokter. Dalam beberapa tahun 
ke depan dibutuhkan hingga 7.200 
dokter obgin. Jika UU Dikdok tidak 
direvisi, butuh waktu 10-40 tahun 
untuk memenuhi kebutuhan dokter 
spesialis obgin."Sehingga kita coba 
dengan UU baru membuat suatu 
skema atau formula baru untuk 
memproses percepatan dari 
pendidikan kedokteran spesialis," kata 
Marsis.

Sementara Ketua Umum PB IDI 2022-
2025 Adib Khumaidi berharap Badan 
Legislasi DPR segera merampungkan 
revisi UU 20/2013 tentang Pendidikan 
Kedokteran (Dikdok) untuk 
memperbaiki sumber daya manusia di 
bidang kedokteran.

Selain itu, revisi UU Dikdok juga 
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Central Agency
mencari pekerja untuk 

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

pabrik di PA dan NJ

Hubungi : 

InternasionalDokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

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

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

Untuk PTN, kata Nizam, UKT yang 
dibebankan kepada mahasiswa harus 
disesuaikan dengan kemampuan orang 
tua. PTN juga wajib menerima 
mahasiswa dari kelompok tidak mampu 
paling kurang 20 persen dari 
kapasitasnya."Tidak boleh ada 
mahasiswa yang ditolak masuk ke PTN 
karena alasan ekonomi," tegasnya.

"Harapannya RUU Dikdok baru menjadi 
solusi bagi penguatan layanan primer 
kesehatan, pemerataan distribusi 
dokter dan kecukupannya dengan 
program afirmasi, beasiswa program 
pendidikan kedinasan, program 
percepatan produksi dokter spesialis. 
Itu termuat dalam pasal 24 dan 29 RUU 
Dikdok yang baru," jelas Marsis.

diharapkan menjadi solusi pemerintah 
terhadap distribusi dokter dan beasiswa 
program pendidikan kedinasan.

Mahasiswa Miskin Tidak Boleh 
Ditolak

Sedangkan untuk kampus swasta, 
Kemendikbud mengaku tidak bisa 
melakukan intervensi. Namun, 
pemerintah membantu mahasiswa PTS 
melalui program Kartu Indonesia Pintar 
Kuliah (KIP Kuliah). Nizam menyebut, 
besarnya KIP Kuliah disesuaikan 
dengan program pendidikan dan 
kualitas akreditasi masing-masing 
pergururan tinggi."Jadi kalau ada 
mahasiswa kuliah kedokteran di PTS, 
bisa mendapatkan beasiswa KIP Kuliah 
dari pemerintah juga," kata Nizam.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Dikti 
Kemendikbud Ristek Nizam mengakui 
mahalnya biaya pendidikan kedokteran 
di Indonesia. Meski begitu, biaya kuliah 
di perguruan tinggi negeri (PTN) diatur 
melalui penetapan Biaya Kuliah 
Tertinggi (BKT). Besarnya Uang Kuliah 
Tunggal (UKT) di PTN tidak boleh 
melampaui BKT.Nizam menjelaskan, 
pihaknya mendengarkan masukan-
masukan dari PB IDI. "Kita sependapat 
memang biaya penyelenggaraan 
pendidikan dokter tidak murah. Karena 
proses pendidikan dan pemahiran 
seorang dokter memerlukan proses, 
sarana-prasarana, dan SDM yang 
intensif," ujarnya ketika dihubungi 
merdeka.com, 9 Juni lalu.

Terkait masukan dari IDI, Ditjen Dikti 
masih melakukan review dengan 
menghitung komponen biaya seluruh 
proses pendidikan dokter berdasar 
kondisi riil di lapangan. Misal kebutuhan 
laboratorium, peralatan, bahan habis 
pakai praktikum, wahana pemahiran di 
rumah sakit, tenaga dosen hingga dosen 
klinis.

"Kami mengimbau agar uang kuliah di FK 
jangan dibebani dengan biaya-biaya 
lainnya. Karena pendidikan dokter sendiri 
membutuhkan biaya yang besar. Kalau 
masih ditambah untuk menutup biaya 
pendidikan yang lain, tentu akan 
memberatkan bagi mahasiswa dan orang 
tuanya," kata Nizam.Nizam juga 
mengklarifikasi perbandingan biaya kuliah 
kedokteran dengan negara lain yang dia 
sampaikan saat rapat dengan PB IDI. 
Menurutnya, biaya kuliah di Indonesia 
saat ini rata-rata sekitar 1/4 hingga 1/10 
dibanding negara maju. Padahal harga 
peralatan laboratorium dan bahan-bahan 
habis pakai laboratorium di Indonesia 
lebih mahal dibanding di luar 
negeri."Pendidikan yang berkualitas 
membutuhkan biaya yang tidak kecil. 
Untuk membiayai pendidikan tinggi yang 
berkualitas tidak mungkin hanya 
mengandalkan APBN," ujarnya.

Proses review, kata Nizam, melibatkan 
Kemenkes, perguruan tinggi, rumah sakit 
pendidikan. "Saya juga minta masukan 
dari IDI, Konsil Kedokteran Indonesia dan 
LSM Kesehatan," ujarnya.
Jika angka komponen sudah diketahui, 
diharapkan biaya pendidikan kedokteran 
bisa diturunkan. Nizam menargetkan, 
proses review selesai sebelum tahun 
ajaran baru 2022 dimulai.

Nizam juga menyinggung peran 
masyarakat membantu pemerintah dalam 
membiayai pendidikan tinggi. Tugas 
pemerintah melindungi masyarakat agar 
tidak ada mahasiswa yang tidak bisa 
mengikuti kuliah di PTN karena tidak bisa 
membayar uang kuliah."Jadi pembiayaan 
secara gotong royong, yang mampu 
membayar sesuai kemampuan, yang 
tidak mampu dibantu pemerintah, bahkan 
diberi beasiswa untuk bisa kuliah. Yang 
tidak boleh adalah jual beli bangku masuk 
perguruan tinggi," ujarnya.

“Dia membuat semua orang yang dia 
temui merasa istimewa."

Dilansir NBC News, pelaku diidentifikasi 
bernama Robert Findlay Smith, berusia 
70 tahun.
Smith menghadiri pertemuan "Boomer 
Potluck" di Gereja Episkopal St. Stephen 
di Vestavia Hills pada hari Kamis 
(16/6/2022).Dalam pertemuan itu, entah 
bagaimana Smith mengeluarkan 
pistolnya dan mulai menembak, ujar 
polisi Vestavia Hills, Kapten Shane 
Ware."Tersangka sebelumnya pernah 
menghadiri kebaktian di gereja ini," kata 
Ware.Setelah Smith melepaskan 
tembakannya, peserta lain di acara itu 
langsung membekuk Smith dan 
menahannya sampai polisi tiba, kata 
Ware."Orang yang membekuk tersangka 
menurut saya adalah pahlawan," 
tambahnya.Walter Rainey (84), 
dinyatakan meninggal di tempat 
kejadian, menurut pihak berwenang.

Carr mengatakan surat perintah 

Beberapa jam sebelumnya, otoritas 
mengumumkan bahwa pelaku adalah 
orang yang beberapa kali menghadiri 
acara di gereja tersebut.

Sementara Sarah Yeager (75), 
dinyatakan meninggal di rumah sakit 
terdekat.Korban ketiga, Jane Pounds 
(84), yang sebelumnya dirawat di rumah 
sakit, meninggal pada hari Jumat kata 
Jaksa Wilayah Jefferson, Danny Carr 
dalam sebuah pernyataan.Keluarga 
Rainey mengatakan dalam sebuah 
pernyataan bahwa Walter meninggal 
dalam pelukan istrinya yang dinikahinya 
selama 61 tahun, Linda Foster Rainey.
Sambil memeluk suaminya yang 
sekarat, Linda mengucapkan kata-kata 
cinta dan menghibur ke telinganya.
"Bart Rainey kuat dalam iman dan aman 
dalam cinta keluarga dan teman-
temannya," kata putrinya, Straughn 
Rainey, dalam pernyataannya.

Jumlah korban tewas akibat 
penembakan di dalam gereja di 
Alabama, AS naik menjadi tiga orang 
pada Jumat (17/6/2022).

dikeluarkan terhadap Smith atas 
pembunuhan besar terhadap dua 
orang atau lebih.

Pendeta John Burruss, yang berada di 
Athena, Yunani dalam ziarah gereja, 
mengatakan dalam sebuah video 
bahwa dia sedang berusaha kembali 
ke Alabama setelah mendengar 
insiden itu.

Insiden ini terjadi hampir tujuh tahun 
setelah seorang supremasi kulit putih 
membunuh sembilan orang selama 
pelajaran Alkitab di Gereja Emanuel 
AME di Charleston, Carolina Selatan.
Ada pula beberapa insiden 
penembakan pada bulan Mei dan Juni 
2022.Dimulai dengan serangan rasis 
pada 14 Mei yang menewaskan 10 
orang kulit hitam di sebuah 
supermarket di Buffalo, New 
York.Minggu berikutnya, seorang pria 
bersenjata membantai 19 anak-anak 
dan dua orang dewasa di sebuah 
sekolah dasar di Uvalde, Texas.

Smith diduga bertindak sendiri dan 
tidak ada ancaman bagi masyarakat, 
kata Ware.
Departemen kepolisian merespons 
laporan pada pukul 18.22 waktu 
setempat.Beberapa lembaga penegak 
hukum dan pemadam kebakaran 
berada di lokasi, kata polisi.

Penembakan pada hari Kamis ini 
terjadi lebih dari sebulan setelah satu 
orang tewas dan lima terluka ketika 
seorang pria melepaskan tembakan ke 
umat paroki Taiwan di sebuah gereja di 
California Selatan.

Orang-orang yang selamat dari 
penembakan massal dan insiden 
kekerasan senjata lainnya bersaksi di 
Capitol Hill awal bulan ini.
Pada hari Sabtu (11/6/2022), ribuan 
orang berunjuk rasa di AS dan di 
National Mall di Washington untuk 
memperbarui seruan untuk tindakan 
pengendalian senjata yang lebih ketat.

Motif penembakan sedang diselidiki.

Dia tampak menahan air mata dan 
meminta doa.

Penembakan di Gereja Alabama 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

Dicari
Sopir Part time untuk
Antar jemput pabrik
Hub : 267 - 235 - 3359

Internasional

Tanah Air

Central Agency
mencari pekerja untuk 

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

pabrik di PA dan NJ

Hubungi : 

InternasionalDokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

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

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

Untuk PTN, kata Nizam, UKT yang 
dibebankan kepada mahasiswa harus 
disesuaikan dengan kemampuan orang 
tua. PTN juga wajib menerima 
mahasiswa dari kelompok tidak mampu 
paling kurang 20 persen dari 
kapasitasnya."Tidak boleh ada 
mahasiswa yang ditolak masuk ke PTN 
karena alasan ekonomi," tegasnya.

"Harapannya RUU Dikdok baru menjadi 
solusi bagi penguatan layanan primer 
kesehatan, pemerataan distribusi 
dokter dan kecukupannya dengan 
program afirmasi, beasiswa program 
pendidikan kedinasan, program 
percepatan produksi dokter spesialis. 
Itu termuat dalam pasal 24 dan 29 RUU 
Dikdok yang baru," jelas Marsis.

diharapkan menjadi solusi pemerintah 
terhadap distribusi dokter dan beasiswa 
program pendidikan kedinasan.

Mahasiswa Miskin Tidak Boleh 
Ditolak

Sedangkan untuk kampus swasta, 
Kemendikbud mengaku tidak bisa 
melakukan intervensi. Namun, 
pemerintah membantu mahasiswa PTS 
melalui program Kartu Indonesia Pintar 
Kuliah (KIP Kuliah). Nizam menyebut, 
besarnya KIP Kuliah disesuaikan 
dengan program pendidikan dan 
kualitas akreditasi masing-masing 
pergururan tinggi."Jadi kalau ada 
mahasiswa kuliah kedokteran di PTS, 
bisa mendapatkan beasiswa KIP Kuliah 
dari pemerintah juga," kata Nizam.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Dikti 
Kemendikbud Ristek Nizam mengakui 
mahalnya biaya pendidikan kedokteran 
di Indonesia. Meski begitu, biaya kuliah 
di perguruan tinggi negeri (PTN) diatur 
melalui penetapan Biaya Kuliah 
Tertinggi (BKT). Besarnya Uang Kuliah 
Tunggal (UKT) di PTN tidak boleh 
melampaui BKT.Nizam menjelaskan, 
pihaknya mendengarkan masukan-
masukan dari PB IDI. "Kita sependapat 
memang biaya penyelenggaraan 
pendidikan dokter tidak murah. Karena 
proses pendidikan dan pemahiran 
seorang dokter memerlukan proses, 
sarana-prasarana, dan SDM yang 
intensif," ujarnya ketika dihubungi 
merdeka.com, 9 Juni lalu.

Terkait masukan dari IDI, Ditjen Dikti 
masih melakukan review dengan 
menghitung komponen biaya seluruh 
proses pendidikan dokter berdasar 
kondisi riil di lapangan. Misal kebutuhan 
laboratorium, peralatan, bahan habis 
pakai praktikum, wahana pemahiran di 
rumah sakit, tenaga dosen hingga dosen 
klinis.

"Kami mengimbau agar uang kuliah di FK 
jangan dibebani dengan biaya-biaya 
lainnya. Karena pendidikan dokter sendiri 
membutuhkan biaya yang besar. Kalau 
masih ditambah untuk menutup biaya 
pendidikan yang lain, tentu akan 
memberatkan bagi mahasiswa dan orang 
tuanya," kata Nizam.Nizam juga 
mengklarifikasi perbandingan biaya kuliah 
kedokteran dengan negara lain yang dia 
sampaikan saat rapat dengan PB IDI. 
Menurutnya, biaya kuliah di Indonesia 
saat ini rata-rata sekitar 1/4 hingga 1/10 
dibanding negara maju. Padahal harga 
peralatan laboratorium dan bahan-bahan 
habis pakai laboratorium di Indonesia 
lebih mahal dibanding di luar 
negeri."Pendidikan yang berkualitas 
membutuhkan biaya yang tidak kecil. 
Untuk membiayai pendidikan tinggi yang 
berkualitas tidak mungkin hanya 
mengandalkan APBN," ujarnya.

Proses review, kata Nizam, melibatkan 
Kemenkes, perguruan tinggi, rumah sakit 
pendidikan. "Saya juga minta masukan 
dari IDI, Konsil Kedokteran Indonesia dan 
LSM Kesehatan," ujarnya.
Jika angka komponen sudah diketahui, 
diharapkan biaya pendidikan kedokteran 
bisa diturunkan. Nizam menargetkan, 
proses review selesai sebelum tahun 
ajaran baru 2022 dimulai.

Nizam juga menyinggung peran 
masyarakat membantu pemerintah dalam 
membiayai pendidikan tinggi. Tugas 
pemerintah melindungi masyarakat agar 
tidak ada mahasiswa yang tidak bisa 
mengikuti kuliah di PTN karena tidak bisa 
membayar uang kuliah."Jadi pembiayaan 
secara gotong royong, yang mampu 
membayar sesuai kemampuan, yang 
tidak mampu dibantu pemerintah, bahkan 
diberi beasiswa untuk bisa kuliah. Yang 
tidak boleh adalah jual beli bangku masuk 
perguruan tinggi," ujarnya.

“Dia membuat semua orang yang dia 
temui merasa istimewa."

Dilansir NBC News, pelaku diidentifikasi 
bernama Robert Findlay Smith, berusia 
70 tahun.
Smith menghadiri pertemuan "Boomer 
Potluck" di Gereja Episkopal St. Stephen 
di Vestavia Hills pada hari Kamis 
(16/6/2022).Dalam pertemuan itu, entah 
bagaimana Smith mengeluarkan 
pistolnya dan mulai menembak, ujar 
polisi Vestavia Hills, Kapten Shane 
Ware."Tersangka sebelumnya pernah 
menghadiri kebaktian di gereja ini," kata 
Ware.Setelah Smith melepaskan 
tembakannya, peserta lain di acara itu 
langsung membekuk Smith dan 
menahannya sampai polisi tiba, kata 
Ware."Orang yang membekuk tersangka 
menurut saya adalah pahlawan," 
tambahnya.Walter Rainey (84), 
dinyatakan meninggal di tempat 
kejadian, menurut pihak berwenang.

Carr mengatakan surat perintah 

Beberapa jam sebelumnya, otoritas 
mengumumkan bahwa pelaku adalah 
orang yang beberapa kali menghadiri 
acara di gereja tersebut.

Sementara Sarah Yeager (75), 
dinyatakan meninggal di rumah sakit 
terdekat.Korban ketiga, Jane Pounds 
(84), yang sebelumnya dirawat di rumah 
sakit, meninggal pada hari Jumat kata 
Jaksa Wilayah Jefferson, Danny Carr 
dalam sebuah pernyataan.Keluarga 
Rainey mengatakan dalam sebuah 
pernyataan bahwa Walter meninggal 
dalam pelukan istrinya yang dinikahinya 
selama 61 tahun, Linda Foster Rainey.
Sambil memeluk suaminya yang 
sekarat, Linda mengucapkan kata-kata 
cinta dan menghibur ke telinganya.
"Bart Rainey kuat dalam iman dan aman 
dalam cinta keluarga dan teman-
temannya," kata putrinya, Straughn 
Rainey, dalam pernyataannya.

Jumlah korban tewas akibat 
penembakan di dalam gereja di 
Alabama, AS naik menjadi tiga orang 
pada Jumat (17/6/2022).

dikeluarkan terhadap Smith atas 
pembunuhan besar terhadap dua 
orang atau lebih.

Pendeta John Burruss, yang berada di 
Athena, Yunani dalam ziarah gereja, 
mengatakan dalam sebuah video 
bahwa dia sedang berusaha kembali 
ke Alabama setelah mendengar 
insiden itu.

Insiden ini terjadi hampir tujuh tahun 
setelah seorang supremasi kulit putih 
membunuh sembilan orang selama 
pelajaran Alkitab di Gereja Emanuel 
AME di Charleston, Carolina Selatan.
Ada pula beberapa insiden 
penembakan pada bulan Mei dan Juni 
2022.Dimulai dengan serangan rasis 
pada 14 Mei yang menewaskan 10 
orang kulit hitam di sebuah 
supermarket di Buffalo, New 
York.Minggu berikutnya, seorang pria 
bersenjata membantai 19 anak-anak 
dan dua orang dewasa di sebuah 
sekolah dasar di Uvalde, Texas.

Smith diduga bertindak sendiri dan 
tidak ada ancaman bagi masyarakat, 
kata Ware.
Departemen kepolisian merespons 
laporan pada pukul 18.22 waktu 
setempat.Beberapa lembaga penegak 
hukum dan pemadam kebakaran 
berada di lokasi, kata polisi.

Penembakan pada hari Kamis ini 
terjadi lebih dari sebulan setelah satu 
orang tewas dan lima terluka ketika 
seorang pria melepaskan tembakan ke 
umat paroki Taiwan di sebuah gereja di 
California Selatan.

Orang-orang yang selamat dari 
penembakan massal dan insiden 
kekerasan senjata lainnya bersaksi di 
Capitol Hill awal bulan ini.
Pada hari Sabtu (11/6/2022), ribuan 
orang berunjuk rasa di AS dan di 
National Mall di Washington untuk 
memperbarui seruan untuk tindakan 
pengendalian senjata yang lebih ketat.

Motif penembakan sedang diselidiki.

Dia tampak menahan air mata dan 
meminta doa.

Penembakan di Gereja Alabama 
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"Ini kan taktik 
elektoral ya terlepas 
pada pembicaraan 
yang normatif, ini 
partai yang terbuka, 
partai yang inklusif. 
Tapi berbicara 
Pemilu tentu NasDem punya 
kepentingan," kata Adi, Sabtu (18/6).
Selain nama Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan, terdapat dua nama 
lainnya masuk dalam daftar yang 
menjadi rekomendasi Partai NasDem, 
yakni Panglima TNI Jenderal Andika 
Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo.

Anies kata dia, punya satu variabel yang 
akan sedikit memberatkan karena selalu 

Pengamat Politik Adi Prayitno 
memandang keputusan Partai Nasional 
Demokrat (NasDem) menetapkan tiga 
bakal calon presiden (Capres) sebagai 
langkah awal, untuk memperlihatkan 
kelayakan sebagai 
poros politik di 
Pemilu 2024.

Menurut Adi, usai terpilihnya tiga nama 
ini, semua proses ke depan sangat 
tergantung pada cara NasDem 
meyakinkan partai politik yang lain untuk 
mau berkoalisi. Adi menilai setiap nama 
punya kerumitan masing-masing.

Selain itu, Akademisi 
Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
ini menyebut dengan 
mengusung bakal 
Capres lebih awal, 
NasDem juga akan 
mendapatkan coat-
tail effect dari nama-
nama yang diusung.

"Dengan mengusung tiga namanya ini 
kan secara perlahan tentu harapan 
terbesarnya NasDem itu bisa terasosiasi 
dengan para pendukung Anies, 
terasosiasi dengan pendukung Ganjar, 
terasosiasi dengan pendukung 
Andhika," ungkapnya.

Potensi Kerumitan NasDem Dengan 3 Capresnya

Adi menyatakan meskipun sudah ada 
tiga nama yang dimunculkan NasDem, 
tidak semerta-merta dapat membuat 
parpol lain tertarik untuk segera 
berkoalisi. Dia mengatakan akan banyak 
hal-hal yang menjadi pertimbangan 
parpol lain.

"Kalau dukung Ganjar problemnya pasti 
berbentur dengan PDIP. Ganjar ini 
apapun tujuannya PDIP bukan NasDem. 
Dan akhirnya kalau yang diusung itu 
Andhika Perkasa pertanyaannya adalah 
Andhika kan memang potensial lah tapi 
kan elektabilitasnya kan masih inikan dari 
nama-nama lain," kata Adi.

Sementara untuk 
Ganjar, Adi 
berpendapat tidak 
mudah bagi Gubernur 
Jawa Tengah tersebut 
untuk meninggalkan 
PDIP. Begitu pun 
dengan Andhika 
Prakasa yang 
menurutnya belum 
punya elektabilitas 
yang setara 
dibandingkan dengan 
dua nama tersebut.

"Kok rasa-rasanya partai koalisinya 
pemerintah saat ini ya agak nahan diri 
juga, terus untuk mendalami Anies 

sebagai bagian dari 
kandidat mereka. Ini 
kan tentu untuk 
menjaga hubungan 
baik PDIP dengan 
Istana tentunya ya," 
jelas dia.

digambarkan sebagai figur yang dihadap-
hadapkan dengan pemerintah.

“Tidak akan otomatis membuat partai lain 
merasa tertarik untuk segera bergabung, 
pasti banyak pertimbangan. Ya buktinya 
di tengah NasDem Rakernas umum 
kandidat calon, tiga partai politik justru 
ingin mengumumkan koalisi tuh, yang 
pacaran diam-diam PKB, PKS, sama 
Demokrat. Artinya kan tidak terlampau 
tertarik kan begitu," jelas dia.Fungsi kelenjar endokrin adalah 

Fungsi Pankreas
Selain dari fungsi pankreas yang telah 
disebutkan, terdapat dua fungsi utama 
dari kerja pankreas di dalam tubuh. 
Beberapa fungsi pankreas tersebut yaitu:
Fungsi endokrin
Fungsi pankreas yang pertama ini 
melibatkan kelenjar yang terdapat pada 
pankreas. Kelenjar tersebut adalah 
kelenjar endokrin yang menyalurkan 
produk ke dalam aliran darah di seluruh 
tubuh.

Pankreas adalah salah satu organ 
penting yang terdapat di dalam tubuh 
manusia. Organ yang satu ini tidak kalah 
pentingnya dengan otak, paru-paru, 
ginjal, dan hati.
Organ kecil yang satu ini berbentuk 
seperti buah pear dengan memiliki 3 
bagian di dalamnya. Patut diketahui, 
berikut fungsi pankreas pada sistem 
pencernaan yang dirangkum dari 
berbagai sumber.
Pankreas adalah organ yang penting 
dengan fungsi utamanya yakni 
memproduksi enzim untuk membantu 
sistem pencernaan. Beberapa 
kandungan yang menjadi fokus dari 
kinerja fungsi pankreas adalah lemak dan 
protein.
Terletak pada perut bagian atas, secara 
umum organ pankreas ini memiliki fungsi 
yang lainnya. Fungsi pankreas lainnya 
tersebut yaitu memproduksi hormon 
insulin yang berguna untuk mengatur 
kadar gula yang masuk ke dalam tubuh 
melalui sistem pencernaan.
Selain itu, pankreas juga berfungsi untuk 
menghasilkan hormon penting lainnya 
seperti hormon polypeptide, hormon 
somatostatin, dan glucagon.

Mengenal Pankreas Si Organ Penting

memproduksi hormon insulin dan 
glucagon yang berperan penting untuk 
mengatur kandungan gula darah 
dalam tubuh agar tetap stabil dan 
normal.

Fungsi eksokrin
Fungsi pankreas yang lain yakni juga 
membutuhkan kinerja kelenjar 
eksokrin yang terdapat pada 
pankreas. Fungsi kelenjar eksokrin 
adalah memproduksi hasilnya melalui 
suatu saluran yang kemudian 
disalurkan menuju jaringan tubuh.
Beberapa hasilnya yakni antara lain 
kelenjar air liur, keringat, saluran 
cerna, dan lain sebagainya. Selain itu, 
kelenjar eksokrin juga menghasilkan 
enzim yang dibutuhkan oleh sistem 
pencernaan seperti enzim lipase, 
kemotripsin, tripsin, serta amilase.

Hormon insulin ini juga memiliki 
kegunaan bagi hati yakni dengan 
membantu untuk menyerap glukosa 
dan menyimpannya sebagai glikogen, 
yakni cadangan energi tubuh.

Gangguan

Sementara itu, hormon insulin akan 
mengikat glukosa yang terdapat di 
dalam tubuh untuk selanjutnya 
diedarkan ke seluruh bagian tubuh 
yang membutuhkan energi.

Apabila organ di dalam tubuh tidak 
dijaga kesehatannya dengan baik, 
tentu akan menimbulkan melemahnya 
kinerja organ hingga kerusakan. 
Begitu pula dengan fungsi pankreas. 
Fungsi pankreas akan melemah 
apabila sistem pencernaan tidak 
terjaga dengan baik.
Beberapa gangguan yang dapat 
menyerang fungsi pankreas antara 
lain sebagai berikut.
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"Ini kan taktik 
elektoral ya terlepas 
pada pembicaraan 
yang normatif, ini 
partai yang terbuka, 
partai yang inklusif. 
Tapi berbicara 
Pemilu tentu NasDem punya 
kepentingan," kata Adi, Sabtu (18/6).
Selain nama Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan, terdapat dua nama 
lainnya masuk dalam daftar yang 
menjadi rekomendasi Partai NasDem, 
yakni Panglima TNI Jenderal Andika 
Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo.

Anies kata dia, punya satu variabel yang 
akan sedikit memberatkan karena selalu 

Pengamat Politik Adi Prayitno 
memandang keputusan Partai Nasional 
Demokrat (NasDem) menetapkan tiga 
bakal calon presiden (Capres) sebagai 
langkah awal, untuk memperlihatkan 
kelayakan sebagai 
poros politik di 
Pemilu 2024.

Menurut Adi, usai terpilihnya tiga nama 
ini, semua proses ke depan sangat 
tergantung pada cara NasDem 
meyakinkan partai politik yang lain untuk 
mau berkoalisi. Adi menilai setiap nama 
punya kerumitan masing-masing.

Selain itu, Akademisi 
Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
ini menyebut dengan 
mengusung bakal 
Capres lebih awal, 
NasDem juga akan 
mendapatkan coat-
tail effect dari nama-
nama yang diusung.

"Dengan mengusung tiga namanya ini 
kan secara perlahan tentu harapan 
terbesarnya NasDem itu bisa terasosiasi 
dengan para pendukung Anies, 
terasosiasi dengan pendukung Ganjar, 
terasosiasi dengan pendukung 
Andhika," ungkapnya.

Potensi Kerumitan NasDem Dengan 3 Capresnya

Adi menyatakan meskipun sudah ada 
tiga nama yang dimunculkan NasDem, 
tidak semerta-merta dapat membuat 
parpol lain tertarik untuk segera 
berkoalisi. Dia mengatakan akan banyak 
hal-hal yang menjadi pertimbangan 
parpol lain.

"Kalau dukung Ganjar problemnya pasti 
berbentur dengan PDIP. Ganjar ini 
apapun tujuannya PDIP bukan NasDem. 
Dan akhirnya kalau yang diusung itu 
Andhika Perkasa pertanyaannya adalah 
Andhika kan memang potensial lah tapi 
kan elektabilitasnya kan masih inikan dari 
nama-nama lain," kata Adi.

Sementara untuk 
Ganjar, Adi 
berpendapat tidak 
mudah bagi Gubernur 
Jawa Tengah tersebut 
untuk meninggalkan 
PDIP. Begitu pun 
dengan Andhika 
Prakasa yang 
menurutnya belum 
punya elektabilitas 
yang setara 
dibandingkan dengan 
dua nama tersebut.

"Kok rasa-rasanya partai koalisinya 
pemerintah saat ini ya agak nahan diri 
juga, terus untuk mendalami Anies 

sebagai bagian dari 
kandidat mereka. Ini 
kan tentu untuk 
menjaga hubungan 
baik PDIP dengan 
Istana tentunya ya," 
jelas dia.

digambarkan sebagai figur yang dihadap-
hadapkan dengan pemerintah.

“Tidak akan otomatis membuat partai lain 
merasa tertarik untuk segera bergabung, 
pasti banyak pertimbangan. Ya buktinya 
di tengah NasDem Rakernas umum 
kandidat calon, tiga partai politik justru 
ingin mengumumkan koalisi tuh, yang 
pacaran diam-diam PKB, PKS, sama 
Demokrat. Artinya kan tidak terlampau 
tertarik kan begitu," jelas dia.Fungsi kelenjar endokrin adalah 

Fungsi Pankreas
Selain dari fungsi pankreas yang telah 
disebutkan, terdapat dua fungsi utama 
dari kerja pankreas di dalam tubuh. 
Beberapa fungsi pankreas tersebut yaitu:
Fungsi endokrin
Fungsi pankreas yang pertama ini 
melibatkan kelenjar yang terdapat pada 
pankreas. Kelenjar tersebut adalah 
kelenjar endokrin yang menyalurkan 
produk ke dalam aliran darah di seluruh 
tubuh.

Pankreas adalah salah satu organ 
penting yang terdapat di dalam tubuh 
manusia. Organ yang satu ini tidak kalah 
pentingnya dengan otak, paru-paru, 
ginjal, dan hati.
Organ kecil yang satu ini berbentuk 
seperti buah pear dengan memiliki 3 
bagian di dalamnya. Patut diketahui, 
berikut fungsi pankreas pada sistem 
pencernaan yang dirangkum dari 
berbagai sumber.
Pankreas adalah organ yang penting 
dengan fungsi utamanya yakni 
memproduksi enzim untuk membantu 
sistem pencernaan. Beberapa 
kandungan yang menjadi fokus dari 
kinerja fungsi pankreas adalah lemak dan 
protein.
Terletak pada perut bagian atas, secara 
umum organ pankreas ini memiliki fungsi 
yang lainnya. Fungsi pankreas lainnya 
tersebut yaitu memproduksi hormon 
insulin yang berguna untuk mengatur 
kadar gula yang masuk ke dalam tubuh 
melalui sistem pencernaan.
Selain itu, pankreas juga berfungsi untuk 
menghasilkan hormon penting lainnya 
seperti hormon polypeptide, hormon 
somatostatin, dan glucagon.

Mengenal Pankreas Si Organ Penting

memproduksi hormon insulin dan 
glucagon yang berperan penting untuk 
mengatur kandungan gula darah 
dalam tubuh agar tetap stabil dan 
normal.

Fungsi eksokrin
Fungsi pankreas yang lain yakni juga 
membutuhkan kinerja kelenjar 
eksokrin yang terdapat pada 
pankreas. Fungsi kelenjar eksokrin 
adalah memproduksi hasilnya melalui 
suatu saluran yang kemudian 
disalurkan menuju jaringan tubuh.
Beberapa hasilnya yakni antara lain 
kelenjar air liur, keringat, saluran 
cerna, dan lain sebagainya. Selain itu, 
kelenjar eksokrin juga menghasilkan 
enzim yang dibutuhkan oleh sistem 
pencernaan seperti enzim lipase, 
kemotripsin, tripsin, serta amilase.

Hormon insulin ini juga memiliki 
kegunaan bagi hati yakni dengan 
membantu untuk menyerap glukosa 
dan menyimpannya sebagai glikogen, 
yakni cadangan energi tubuh.

Gangguan

Sementara itu, hormon insulin akan 
mengikat glukosa yang terdapat di 
dalam tubuh untuk selanjutnya 
diedarkan ke seluruh bagian tubuh 
yang membutuhkan energi.

Apabila organ di dalam tubuh tidak 
dijaga kesehatannya dengan baik, 
tentu akan menimbulkan melemahnya 
kinerja organ hingga kerusakan. 
Begitu pula dengan fungsi pankreas. 
Fungsi pankreas akan melemah 
apabila sistem pencernaan tidak 
terjaga dengan baik.
Beberapa gangguan yang dapat 
menyerang fungsi pankreas antara 
lain sebagai berikut.
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Gangguan kedua pada fungsi pankreas 
adalah fibrosis kistik. Gangguan 
kesehatan yang satu ini merupakan 
gangguan genetic yang dapat merusak 
paru-paru hingga sistem pencernaan.

Gangguan berikutnya yang dapat 
terjadi pada pankreas adalah 
munculnya penyakit berbahaya yakni 
diabetes tipe 1 dan tipe 2.
Pada penderita diabetes tipe 1, 
pankreas tidak mampu melepaskan dan 
memproduksi hormon insulin yang 
dibutuhkan oleh tubuh agar tetap stabil.

Sementara itu, pada penderita diabetes 
tipe 2 pankreas sudah tidak dapat lagi 

Hal ini jelas dapat membahayakan jiwa 
seseorang yang menderita fibrosis 
kistik.

Fibrosis kistik

Namun, sebenarnya belum diketahui 
secara pasti dari munculnya gangguan 
yang satu ini. Pankreatitis diduga kuat 
rentan terjadi pada orang-orang yang 
sering mengonsumsi alkohol dalam 
jumlah yang berlebihan dan orang yang 
memiliki riwayat penyakit batu empedu.

Diabetes tipe 1 dan tipe 2

Tidak bekerjanya hormon insulin jelas 
akan mempengaruhi kandungan gula 
darah yang ada di dalam tubuh untuk 
naik secara tidak terduga.

Gangguan yang pertama ini terjadi 
ketika kondisi pankreas sudah rusak 
dan terjadi peradangan akibat dari kerja 
zat-zat pada sistem pencernaan yang 
kacau.

memproduksi hormon insulin lantaran 
sistem imun tubuh yang melawan sel-sel 
pankreas.

Kanker pankreas adalah jenis penyakit 
yang tergolong berbahaya dan cukup 
mematikan. Pasalnya, gejala awalnya 
seringkali tidak terlihat sehingga sulit 
untuk menemukan hingga mendiagnosa 
penyakit yang satu ini.

Kanker pankreas

Gangguan yang satu ini juga dapat 
membahayakan bagi kesehatan tubuh. 
Pseudokista atau kista pankreas dapat 
terjadi sebagai akibat dari terbentuknya 
rongga berisi cairan yang dihasilkan dari 
penyakit sebelumnya yakni pankreatitis.
Rongga inilah yang kemudian 
mengandung cairan pseudokista. Kendati 
demikian, gangguan fungsi pankreas 
yang satu ini apabila belum terlalu parah 
akan dapat sembuh tanpa diberikannya 
tindakan medis seperti pengobatan 
hingga operasi.

Pseudokista pankreas

Hal inilah yang kemudian menyebabkan 
penderita diabetes tipe 2 harus selalu 
menyuntikkan insulin secara terus 
menerus agar kondisi aliran darah tetap 
stabil.

Gangguan selanjutnya yang dapat 
menyerang fungsi pankreas adalah 
kanker pankreas. Beberapa faktor yang 
memicu antara lain faktor genetik, 
kebiasaan yang jauh dari kata sehat 
seperti merokok dan konsumsi alkohol 
berlebih.

Politbiro Cina menyatakan, jaringan 
lembaga keuangan anti-korupsi telah 
sukses menjalankan tugasnya. 
Penyelidikan Komisi Pusat untuk 
Inspeksi Disiplin telah membantu 
memperkuat kepemimpinan partai atas 
sektor keuangan dan mencegah risiko 
korupsi.

Kantor berita Xinhua dalam laporannya 
pada Kamis (2/6/2022) mengungkapkan, 
Tong, yang juga mantan sekretaris Partai 
Komunis Cina (PKC) di kota Sanya, 
Hainan, menerima suap senilai 274 juta 
yuan antara 2004 dan 2020. Menurut 

Presiden Cina Xi Jinping mengatakan, 
korupsi di Cina masih merajalela 
meskipun telah ada kemajuan yang 
dicapai dalam perang melawan korupsi. 
Hal ini 
diungkapkan Xi 
pada sesi 
pertemuan Biro 
Politik Komite 
Sentral Partai 
Komunis Cina, 
pada Jumat 
(17/6/2022).

Belum lama ini, Cina telah menjatuhkan 
hukuman mati kepada Tong Daochi, 
mantan pejabat senior di pemerintahan 
provinsi Hainan sekaligus mantan 
regulator sekuritas. Tong terbukti terlibat 
dalam kasus suap dan perdagangan 
orang dalam.  

Xi bersumpah tidak akan menoleransi 
korupsi. Dia meminta pejabat senior 
pemerintah untuk menjaga diri sendiri, 
keluarga serta kerabat mereka dari 
bahaya korupsi. Xi juga meminta kader 
senior untuk mematuhi hubungan yang 
moderat serta bersih antara pemerintah 
dan dunia usaha.

“Kekerasan hati 
dan bahaya 
korupsi tidak 
dapat 
diremehkan,” kata 
Xi, dilansir 
Bloomberg, Sabtu 
(18/6/2022).

Penangguhan membuka peluang 
mengubah hukuman, dari vonis mati 
menjadi penjara seumur hidup. 
Hukuman bisa pula diubah menjadi 
jangka waktu yang ditetapkan pada 
akhir masa penangguhan dua tahun 
jika yang bersangkutan tidak dihukum 
karena kejahatan lebih lanjut atau 
melakukan “layanan yang berjasa”.
Sebelumnya lembaga anti-korupsi Cina 
mengungkapkan, mereka juga tengah 
memeriksa Wang Zhongcheng atas 
dugaan pelanggaran hukum dan 
peraturan. Wang adalah mantan kepala 
departemen akuntansi CSRC. Menurut 
situs web Komisi Pusat Inspeksi 
Disiplin Cina (CCDI), sebelumnya 
Wang adalah kepala biro CSRC di 
provinsi Zhejiang timur antara Juli 2016 
dan Desember 2018.

Xinhua, saat menjabat wakil kepala 
departemen penerbitan Komisi 
Regulasi Sekuritas Cina (CSRC) pada 
2006 dan 2007, Tong juga memperoleh 

3,38 juta yuan 
keuntungan ilegal 
melalui 
perdagangan 
orang dalam.

Cina memiliki sistem peradilan yang 
tegas terhadap koruptor. Presiden Cina 
Xi Jinping sudah meluncurkan 
beberapa kampanye anti-korupsi yang 
telah menjatuhkan pejabat pemerintah, 
regulator, bankir, dan eksekutif senior 
perusahaan. 

Tong bergabung 
dengan CSRC 
pada tahun 2000. 
Sebelumnya dia 
sempat bekerja di 
Bank Dunia dan 
RAND Corp, 
sebuah lembaga 
kajian kebijakan 
publik di Amerika 
Serikat (AS). 

Meski telah divonis hukuman mati, 
Tong memperoleh penangguhan 
hukuman dua tahun. 

Xi Jinping : Korupsi di China Masih Merajalela
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Gangguan kedua pada fungsi pankreas 
adalah fibrosis kistik. Gangguan 
kesehatan yang satu ini merupakan 
gangguan genetic yang dapat merusak 
paru-paru hingga sistem pencernaan.

Gangguan berikutnya yang dapat 
terjadi pada pankreas adalah 
munculnya penyakit berbahaya yakni 
diabetes tipe 1 dan tipe 2.
Pada penderita diabetes tipe 1, 
pankreas tidak mampu melepaskan dan 
memproduksi hormon insulin yang 
dibutuhkan oleh tubuh agar tetap stabil.

Sementara itu, pada penderita diabetes 
tipe 2 pankreas sudah tidak dapat lagi 

Hal ini jelas dapat membahayakan jiwa 
seseorang yang menderita fibrosis 
kistik.

Fibrosis kistik

Namun, sebenarnya belum diketahui 
secara pasti dari munculnya gangguan 
yang satu ini. Pankreatitis diduga kuat 
rentan terjadi pada orang-orang yang 
sering mengonsumsi alkohol dalam 
jumlah yang berlebihan dan orang yang 
memiliki riwayat penyakit batu empedu.

Diabetes tipe 1 dan tipe 2

Tidak bekerjanya hormon insulin jelas 
akan mempengaruhi kandungan gula 
darah yang ada di dalam tubuh untuk 
naik secara tidak terduga.

Gangguan yang pertama ini terjadi 
ketika kondisi pankreas sudah rusak 
dan terjadi peradangan akibat dari kerja 
zat-zat pada sistem pencernaan yang 
kacau.

memproduksi hormon insulin lantaran 
sistem imun tubuh yang melawan sel-sel 
pankreas.

Kanker pankreas adalah jenis penyakit 
yang tergolong berbahaya dan cukup 
mematikan. Pasalnya, gejala awalnya 
seringkali tidak terlihat sehingga sulit 
untuk menemukan hingga mendiagnosa 
penyakit yang satu ini.

Kanker pankreas

Gangguan yang satu ini juga dapat 
membahayakan bagi kesehatan tubuh. 
Pseudokista atau kista pankreas dapat 
terjadi sebagai akibat dari terbentuknya 
rongga berisi cairan yang dihasilkan dari 
penyakit sebelumnya yakni pankreatitis.
Rongga inilah yang kemudian 
mengandung cairan pseudokista. Kendati 
demikian, gangguan fungsi pankreas 
yang satu ini apabila belum terlalu parah 
akan dapat sembuh tanpa diberikannya 
tindakan medis seperti pengobatan 
hingga operasi.

Pseudokista pankreas

Hal inilah yang kemudian menyebabkan 
penderita diabetes tipe 2 harus selalu 
menyuntikkan insulin secara terus 
menerus agar kondisi aliran darah tetap 
stabil.

Gangguan selanjutnya yang dapat 
menyerang fungsi pankreas adalah 
kanker pankreas. Beberapa faktor yang 
memicu antara lain faktor genetik, 
kebiasaan yang jauh dari kata sehat 
seperti merokok dan konsumsi alkohol 
berlebih.

Politbiro Cina menyatakan, jaringan 
lembaga keuangan anti-korupsi telah 
sukses menjalankan tugasnya. 
Penyelidikan Komisi Pusat untuk 
Inspeksi Disiplin telah membantu 
memperkuat kepemimpinan partai atas 
sektor keuangan dan mencegah risiko 
korupsi.

Kantor berita Xinhua dalam laporannya 
pada Kamis (2/6/2022) mengungkapkan, 
Tong, yang juga mantan sekretaris Partai 
Komunis Cina (PKC) di kota Sanya, 
Hainan, menerima suap senilai 274 juta 
yuan antara 2004 dan 2020. Menurut 

Presiden Cina Xi Jinping mengatakan, 
korupsi di Cina masih merajalela 
meskipun telah ada kemajuan yang 
dicapai dalam perang melawan korupsi. 
Hal ini 
diungkapkan Xi 
pada sesi 
pertemuan Biro 
Politik Komite 
Sentral Partai 
Komunis Cina, 
pada Jumat 
(17/6/2022).

Belum lama ini, Cina telah menjatuhkan 
hukuman mati kepada Tong Daochi, 
mantan pejabat senior di pemerintahan 
provinsi Hainan sekaligus mantan 
regulator sekuritas. Tong terbukti terlibat 
dalam kasus suap dan perdagangan 
orang dalam.  

Xi bersumpah tidak akan menoleransi 
korupsi. Dia meminta pejabat senior 
pemerintah untuk menjaga diri sendiri, 
keluarga serta kerabat mereka dari 
bahaya korupsi. Xi juga meminta kader 
senior untuk mematuhi hubungan yang 
moderat serta bersih antara pemerintah 
dan dunia usaha.

“Kekerasan hati 
dan bahaya 
korupsi tidak 
dapat 
diremehkan,” kata 
Xi, dilansir 
Bloomberg, Sabtu 
(18/6/2022).

Penangguhan membuka peluang 
mengubah hukuman, dari vonis mati 
menjadi penjara seumur hidup. 
Hukuman bisa pula diubah menjadi 
jangka waktu yang ditetapkan pada 
akhir masa penangguhan dua tahun 
jika yang bersangkutan tidak dihukum 
karena kejahatan lebih lanjut atau 
melakukan “layanan yang berjasa”.
Sebelumnya lembaga anti-korupsi Cina 
mengungkapkan, mereka juga tengah 
memeriksa Wang Zhongcheng atas 
dugaan pelanggaran hukum dan 
peraturan. Wang adalah mantan kepala 
departemen akuntansi CSRC. Menurut 
situs web Komisi Pusat Inspeksi 
Disiplin Cina (CCDI), sebelumnya 
Wang adalah kepala biro CSRC di 
provinsi Zhejiang timur antara Juli 2016 
dan Desember 2018.

Xinhua, saat menjabat wakil kepala 
departemen penerbitan Komisi 
Regulasi Sekuritas Cina (CSRC) pada 
2006 dan 2007, Tong juga memperoleh 

3,38 juta yuan 
keuntungan ilegal 
melalui 
perdagangan 
orang dalam.

Cina memiliki sistem peradilan yang 
tegas terhadap koruptor. Presiden Cina 
Xi Jinping sudah meluncurkan 
beberapa kampanye anti-korupsi yang 
telah menjatuhkan pejabat pemerintah, 
regulator, bankir, dan eksekutif senior 
perusahaan. 

Tong bergabung 
dengan CSRC 
pada tahun 2000. 
Sebelumnya dia 
sempat bekerja di 
Bank Dunia dan 
RAND Corp, 
sebuah lembaga 
kajian kebijakan 
publik di Amerika 
Serikat (AS). 

Meski telah divonis hukuman mati, 
Tong memperoleh penangguhan 
hukuman dua tahun. 
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1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267
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  Sabtu 2pm - 8pm

Ramayana
Warteg

Aneka masakan Indonesia
Kami juga menerima 
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South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona
 
 Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : JIMMY
   215 - 275 - 4061

DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5

Menyalip di Tikungan
Kemudian, Sekjen PDIP Hasto 
Kristiyanto juga menyinggung pihak yang 
kerap menyalip di tikungan. PDIP, kata 
dia, berpolitik dengan dilandasi moral 
dengan ideologi Pancasila.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDIP) mengeluarkan sindiran-sindiran 
keras di tengah penjajakan koalisi jelang 
Pemilu 2024. PDIP sampai menyinggung 
soal komitmen, pembajakan kader partai 
hingga bergerak lincah sebelum dapat 
tiket capres.Sekjen PDIP Hasto 
Kristiyanto menyoroti partai-partai sudah 
bergerak lincah menyiapkan diri 
menghadapi Pemilu 2024. Padahal 
partai tersebut belum memiliki kursi yang 
cukup untuk memenuhi ambang batas 
pencalonan presiden."Untuk 
mencalonkan saja persyaratan belum 
cukup lalu bergerak lincah," ujar Hasto 
dalam acara Pendidikan Kader 
Perempuan PDIP di Sekolah Partai, 
Jalan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat 
(10/6).Sementara, PDIP saat ini sibuk 
melakukan konsolidasi dan kaderisasi 
internal. Hal ini agar membuat politik 
tidak hanya berada di awang-awang.

"Kita tidak pernah diajarkan berpolitik 
main di belakang. Membuat skenario-
skenario yang tidak sama dengan 
ideologi pancasila.""Dalam berpolitik kita 
diajarkan untuk yang dilandasi moral. 
Sehingga kita bukan pemain yang suka 
menyalip di tikungan," jelas Hasto dalam 
penutupan Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) Kepala dan Wakil Kepala 
Daerah PDIP di Sekolah Partai, Lenteng 
Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/6).

"Buat PDIP daripada asik-asik ikutan 
dalam pergerakan politik elite, langkah-
langkah organisasi kaderisasi peran 
perempuan pelatihan-pelatihan saksi itu 
lebih penting dan tiada hari tanpa 
konsolidasi dan tiada hari tanpa soft 
campaign," ujar Hasto.

Hasto juga meminta seluruh kepala dan 
wakil kepala daerah untuk menyatukan 
barisan memajukan Indonesia. Hasto 
menyampaikan, kepada seluruh kepala 

 Sindiran Keras PDIP Jelang Pemilu 

Hasto mengibaratkan kader partai 
sebagai sebuah pohon yang berakar. 
Jika akar tersebut milik orang lain, 
maka PDIP tak akan mencabut akar 
yang bukan miliknya tersebut.

Dan meskipun saat ini Ganjar 
Pranowo memiliki elektabilitas paling 
tinggi, Hasto mengatakan, belum 
tentu ia akan dipilih sebagai capres. 
Sebab, pemilihan siapa sosok capres 
tersebut berada ditangan Ketua 
Umum PDI Perjuangan Megawati 
Soekarnoputri."Jadi capres cawapres 
nanti ketum (yang putuskan) tugas 
partai menyiapkan visi, misi dan 
program calon yang akan diusung 
oleh PDIP," jelas Hasto.

“Jadi kalau akar kita bergerak, di sana 
ada akar kuning, kita berbelok. 
Karena masih banyak akar lain. Misal 
ketemu akar NU, Muhammadiyah, 
PKB dan PPP, PAN, kita berbelok. 
Sehingga akar PDI Perjuangan jadi 
kokoh tanpa merusak akar yang lain. 
Kita bukan partai yang suka mencabut 
akar yang lain. Akar yang kita garap 
adalah akar Wong Cilik. Itulah yang 
dikedepankan PDI Perjuangan, 
berpolitik dengan etika,” kata Hasto.
Tak Cuma Elektabilitas
Tak cuma itu, Sekjen PDIP Hasto 
Kristiyanto juga mengungkap modal 
seseorang yang bisa diusung sebagai 
calon presiden oleh PDIP. Bukan 
cuma sekadar memiliki elektabilitas 
yang tinggi."Meskipun survei elektoral 
tinggi namun tanpa ada spiritual, 
tanpa ada suatu yang disebut Ibu 
Mega a burning of fire yang ada di 
dada setiap kader, maka itu tidak ada 
artinya," kata Hasto.Namun, saat 
disinggung apakah yang dimaksud 
adalah Ganjar Pranowo, Hasto 
berdalih bahwa sikap semangat 
tersebut ada dalam setiap kader 
partai PDIP. "Kalau kader partai tanpa 
spirit juang, itu bukan kader partai, 
tapi gerombolan," ucapnya.

daerah, PDIP bukan partai yang suka 
‘membajak’ kader partai lain.
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"Jangan sampai pemimpin tidak 
memahami, sehingga misalnya rakyat 
memerlukan traktor untuk pengolahan 
tanah-tanah pertaniannya kemudian 
yang dibuatkan adalah berbeda dari 
yang dibutuhkan rakyat," kata Hasto.

Baru Bergerak di Satu Povinsi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto 
mengatakan, meskipun belum 
diputuskan siapa capres 2024 yang 
akan diusung, namun PDIP memiliki 
klasifikasi. Salah satunya yaitu 
memahami rakyat Indonesia.

PDI Perjuangan belum menentukan 
siapa calon presiden (capres) yang 
akan diusung. Keputusan tersebut 
masih menunggu arahan dari Ketua 
Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Ketua DPR RI Puan Maharani 
menyambangi kantor DPC PDI 
Perjuangan (PDIP) Sidoarjo. Ketua 
DPP PDIP itu mengingatkan kader 
untuk memanaskan mesin partai 
mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah 

"Jangan hanya karena baru bergerak di 
salah satu provinsi, lalu sudah 
menyebut dirinya sebagai pemimpin. 
Ibu Mega selalu mengingatkan 
kenalilah seluruh rakyat Indonesia," 
kata Hasto di Bogor, Jawa Barat, 
Minggu (5/6).Karenanya, Hasto 
mengatakan, siapa pun yang berminat 
menjadi pemimpin disarankan untuk 
berkeliling Indonesia untuk memahami 
kehendak rakyat. Sehingga kebutuhan 
rakyat dapat terpenuhi.

Tak Ada Bintang Bersinar Sendiri

Sebagai partai pemenang pemilu, Puan 
menyebut, PDIP harus bisa menabuh 
genderang sendiri. Ia menegaskan, PDIP 
harus bisa mengatur ritme sendiri tanpa 
terpengaruh pihak lain. "Justru yang lain 
yang harus mengikuti ritme kita," ujar 
Puan.Puan juga mengingatkan, mesin 
partai harus bergerak secara bersama-
sama. Sebab, kata Puan, peserta pemilu 
adalah partai politik. "Bukan pribadi-
pribadi sendiri. Apalagi di PDI 
Perjuangan, tidak ada istilahnya bintang 
bersinar sendiri. Yang ada adalah 
Pancasila sebagai bintang penuntun kita, 
dan inti Pancasila adalah gotong royong," 
sebutnya."Dalam gotong royong tidak 
ada yang namanya kerja sendiri, dalam 
gotong royong tidak ada yang namanya 
maju sendiri. Dalam gotong royong itu 
yang namanya maju ya sama-sama, satu 
dua maju maka yang lainnya ikut 
dimajukan," lanjut Puan.

dimulai."Saya minta segenap struktur 
DPC PDI Perjuangan Sidoarjo hafal 
jadwal-jadwal Tahapan Pemilu 2024 di 
luar kepala," kata Puan, dalam 
keterangannya, Kamis (16/6).

"Sudah tidak bisa tidak, mesin partai dari 
sekarang sudah harus panas, tidak boleh 
sekadar hangat-hangat lagi, sudah harus 
bergerak kencang," tuturnya.

Puan menjelaskan, tahapan pertama 
Pemilu 2024 yaitu pendaftaran dan 
verifikasi peserta pemilu akan dimulai 
pada 29 Juli-13 Desember mendatang. Ia 
meminta seluruh mesin partai sudah 
mulai bergerak sejak sekarang.

Dikatakan, keputusannya ini diambil 
karena Ketua Umum Partai Nasdem, 
Surya Paloh mendukung politikus muda. 
Keputusan pindah partai itu pun diambil 
Heikal setelah beberapa kali bertemu dan 
berdiskusi dengan Surya Paloh.

Sekretaris Jenderal Partai Priboemi, 
Heikal Safar melakukan langkah politik 
dengan pindah ke Partai Nasdem untuk 
menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Heikal Safar bahkan mengikuti Rakernas 
Partai Nasdem di Jakarta Convention 
Center (JCC), Jumat (17/6/2022).

"Yang pada akhirnya saya mendapatkan 
tawaran Ketua Umum Partai Nasdem 
bapak Surya Paloh untuk bergabung 
menjadi kader di Partai Nasdem, bagi 
saya ini adalah merupakan panggilan jiwa 
dan perjuangan untuk mewujudkan 
Indonesia menjadi negara yang sangat 
membanggakan anak cucu kita." katanya.
Heikal menyatakan, keputusannya untuk 
pindah partai sudah bulat untuk cita-cita 
restorasi Indonesia. Menurutnya, berjuang 

di partai politik termasuk bagian dari 
ibadah. Setelah diberikan 
kepercayaan menjadi kader Partai 
Nasdem, Heikal mengaku fokus 
konsolidasi dan mengajak para 
pendukungnya untuk bergabung ke 
Partai Nasdem.ri (adik kandung dari 
Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan 
Sejahtera Habib Salim Segaf Al 
Jufri).Heikal Safar bersama mantan 
Panglima TNI almarhum Jenderal TNI 
(Purn) Djoko Santoso 
mendeklarasikan Partai Priboemi pada 
17 Agustus 2015. Semasa hidupnya, 
Djoko Santoso menjabat sebagai 
Ketua Dewan Pembina Partai 
Priboemi.Selain menjabat Sekjen 
Partai Priboemi, Heikal juga menjabat 
Sekjen Rekat Indonesia Raya 
pimpinan mantan Menteri Pertahanan, 
Jenderal TNI (Purn) Ryamizard 
Ryacudu dan Ketua Polhukam GPMI 
(Gerakan Persaudaraan Muslim 
Indonesia).

Sekjen Partai Priboemi Pindah ke NasDem

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

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

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday
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Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh 
negara-negara Barat mencoba 
menghancurkan negaranya dengan 
sanksi ekonomi. Hal ini diungkapkan 
dalam pidato Putin di Forum Ekonomi 
Internasional St Petersburg, pada 
Jumat, 17 Juni 2022.Dia berulang kali 
mengatakan kembali ke kedaulatan dan 
kekuatan Rusia dalam menghadapi 
permusuhan oleh Barat. "Kami adalah 
orang-orang kuat dan dapat mengatasi 
tantangan apa pun. Seperti nenek 
moyang kami, kami akan 
menyelesaikan masalah apa pun, 
seluruh sejarah seribu tahun negara 
kami membicarakan hal ini," ujar Putin 
dilansir dari Channel News Asia, Sabtu, 
18 Juni 2022.Putin mendapat tepuk 
tangan meriah dari aula saat dia 
menegaskan kembali tekadnya 
melanjutkan operasi militer khusus di 
Ukraina. Putin tak menghiraukan 
deretan sanksi ekonomi oleh Barat yang 
belum pernah terjadi sebelumnya.Dia 
mengatakan tujuan utama dari 
serangan itu adalah membela rakyat 

Donbas yang sebagian besar berbahasa 
Rusia di Ukraina timur. Dalam pidato yang 
berlangsung lebih dari satu jam, Putin 
mengatakan tentara Rusia di Donbas 
berjuang untuk membela hak 
mengamankan pembangunan. "Barat 
pada dasarnya menolak memenuhi 
kewajibannya sebelumnya, tidak mungkin 
mencapai kesepakatan baru dengan 
Barat," kata Putin.“Dalam situasi saat ini, 
dengan latar belakang meningkatnya 
risiko dan ancaman bagi kami, keputusan 
Rusia untuk melakukan operasi militer 
khusus terpaksa dan perlu,” katanya.
Putin juga mengatakan Amerika Serikat 
menganggap dirinya "utusan Tuhan di 
Bumi." Sanksi Barat didasarkan pada 
premis yang salah bahwa Rusia tidak 
memiliki kedaulatan ekonomi. Washington 
dan sekutunya, ujar Putin, berusaha 
mengubah jalannya sejarah.
Sesaat sebelum Putin berpidato, Kremlin 
mengumumkan adanya serangan di dunia 
maya yang mengganggu jalannya 
konferensi. Pidato Putin pun sempat 
tertunda selama satu jam.

Putin : Kami Orang - Orang Kuat

Setelah kerusuhan SARA berkepanjangan 
akibat kebijakannya yang dinilai 
mendiskr
editkan 
ummat 
Islam, 
sampai 
kasus 
penghina
an Nabi 
Muham
mad 
SAW 
oleh 
politisi 
lokal 
hingga 
beberap
a kasus 
lainnya.
Terbaru, 
India kembali membara gara-gara 
demonstrasi menentang kebijakan 
perekrutan militer dengan waktu singkat.
Untuk menanggulangi kerusuhan ini, 
pemerintah India menangguhkan layanan 
Internet di sejumlah wilayah dan 
memblokir platform media sosial seperti 
Facebook, Twitter dan Whatsapp.
Pembatasan dan pemblokiran ini 
dilakukan di 15 dari 38 distrik di Bihar. 
Demikian disampaikan pejabat senior 
kepolisian Sanjay Singh.
Dalam aksi-aksi protes di negara bagian 
itu pekan ini, para pengunjuk rasa 
membakar kereta dan bus untuk 
mengungkapkan kemarahan.

Akhir-akhir ini negara India terus dilanda 
kerusuhan panjang di era kepemimpinan 
Perdana Menteri Narendra Modi.

Seorang pengunjuk rasa tewas dan 
belasan lainnya terluka dalam 
serangkaian protes di beberapa wilayah 
India.
Massa menentang kebijakan baru 
Perdana Menteri Narendra Modi untuk 
merekrut tentara dengan masa dinas 
singkat.
Sistem perekrutan bernama Agnipath 
(jejak api) itu akan menerima lebih banyak 

Tujuannya agar rata-rata usia tentara 
India yang berjumlah 1,38 juta orang 
dapat diturunkan dan anggaran 

pensiun dapat 
dipangkas, kata 
pemerintah.

Para pemrotes 
yang 
kebanyakan 
pemuda 
mengatakan 
rencana itu akan 
membatasi 

kesempatan mereka mendapatkan 
pekerjaan tetap di angkatan 
bersenjata.

"Saya tidak mengira ada protes seperti 
ini," kata Laksamana R. Hari Kumar 
kepada stasiun TV ANI.

Menteri Pertahanan Rajnath Singh 
mengimbau para pemuda untuk 
mendaftarkan diri berdasarkan skema 
baru itu.

Massa turun ke 
jalan-jalan di 
Bihar, 
Telangana, Uttar 
Pradesh dan 
Bengal Barat 
untuk 
memprotes 
rencana itu.

"(Sistem perekrutan) ini adalah 
transformasi manajemen sumber daya 
manusia terbesar yang pernah terjadi 
di militer India," katanya. ANTARA

Pekerjaan tetap memberikan jaminan 
gaji, pensiun dan manfaat lain.

Kepala staf angkatan laut pada Jumat 
mengatakan protes itu di luar perkiraan 
dan mungkin diakibatkan oleh 
misinformasi tentang sistem perekrutan 
yang baru.

Di Uttar Pradesh, negara bagian 
terpadat di India, polisi telah 
menangkap sedikitnya 250 orang. 
Sejumlah demonstran menuduh polisi 
bertindak berlebihan.

orang di kemiliteran dengan kontrak 
empat tahun.

Konflik di India Makin Parah
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Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia Tan : 908 - 510 - 6840

Tenny : 929 - 369 - 9830

pabrik roti dan coklat
dekat Philadelphia

Hubungi : 

Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Setiap orang akan memiliki siklus 
masing-masing yang tak bisa 
disamaratakan. Fokus saja kepada 
target dan jangan buang waktu hanya 
untuk mengikuti harapan orang lain. 
Keuangan: Ada bonus.

Asmara: Tambah cinta.

Keuangan: Dompet tebal.

Asmara: Agresif.

Keuangan : Ada lebih.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)
Asmara: Awas tergoda.

 Kapan terakhir kali Anda menemani Si 
Kecil mengerjakan PR? Memang, sih, 
pekerjaan penting untuk masa depan 
Anda dan keluarga. Akan tetapi, tak 
ada salahnya mengambil cuti saat 
proyek ini usai

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Keuangan: Terkumpul!
Asmara: Makin serasi.
Aries (21 Mar - 19 Apr)

Pintar-pintar saja beradaptasi dan 
ingatlah tak semua orang bisa memiliki 
pola pikir yang sama. 

You're in the mood for love!Keinginan 
untuk bermesraan seperti tak kunjung 
sirna, ya.Pernah terpikir untuk bulan 
madu kedua?
Keuangan: Aman.

Taurus(20April-20mei)
Biasanya Anda begitu enggan 
membiarkan masalah larut dalam 
ketidakpastian, bukan? Lalu, mengapa 
Anda masih berpikir dua kali untuk 
mengambil keputusan? 

Gemini(21 Mei-21Juni)

Cobalah berdamai dengan masa lalu. 
Toh, orang yang Anda pikirkan selama 

Pesannya, jangan mudah percaya 
kepada orang lain dan kerjakan semua 
hal sesuai instruksi atasanTenang, 
riuhnya kabar burung perlahan-lahan 
akan mereda asalkan Anda tidak 
mudah tersulut emosi. 
Keuangan: Cicilan lunas.

Asmara: Buka hati.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)
Asmara: Digantung.

Keuangan: Dompet tebal.

ini sudah memulai hidup baru. Sayang 
sekali, lho, bila waktu dan tenaga 
terbuang untuk masalah usang ini.

Ke mana “taring” Anda pergi.Hanya 
pecundang yang mundur di tengah jalan 
atau lari dari persoalan. Ayo, hadapi 
semua! 
Keuangan: Tak tersisa.
Asmara: Tahan godaan.

Asmara: Buka hati.
Leo (23 Juli - 22 Agust)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Keuangan: Bisa belanja.

Jangan terlalu lama memelihara rasa 
pesimis.Namun, jangan lekas puas juga 
sebab masih banyak target yang harus 
diraih. 

Belajarlah dari kesalahan. Jangan 
membuat kesalahan yang sama berulang 
kali. Bertanggung jawab dan mau 
mendengarkan kritik orang lain, bisa 
membuat Anda lebih maju di kemudian 
hari. 
Keuangan: Sedang tidak banyak 
pemasukan, alias masih biasa-biasa saja. 
Asmara: Anda merasa si dia terus 
mendikte dan menggurui. Padahal 
kekasih Anda coba membantu 
memecahkan masalah.

Asmara: Quality times .

Asmara: Gayung bersambut.

Percayalah, sebesar apa pun rasa cinta 
terhadap pekerjaan.Khusus bagi Anda 
yang masih melajang, siap-siap 
menerima ajakan berkencan dari 
seseorang!

Keuangan: Banyak maunya.

Keuangan: Terkendali.
Asmara: Mengurut dada.

Siap-siap! Keberuntungan berpihak 
kepada Anda! Namun peluang ini tentu 
saja harus diraih dengan kerja keras. Oh 
ya, stop membeli kain jika Anda tak 
kunjung menjahitnya. Karena hal itu 
hanya akan merugikan diri anda lebih 
baik uangnya digunakan untuk yang lebih 
penting

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

 

"Kalau ditanya, jangan tanya ke saya, 
tanya ke kader lain itu pasti itulah 
kedisiplinan kami dalam berorganisasi," 
tambahnya.
Pesan Masinton untuk Ganjar

Politisi PDIP Masinton Pasaribu tak 
masalah nama Ganjar masuk dalam 
bursa capres NasDem. Selama PDIP 
belum ada keputusan politik. Setiap 
partai punya mekanisme masing-
masing.

"Kalau umpama masalah dukung 
mendukung selama PDIP belum 
mencalonkan dan PDIP selalu BTL, 
Banteng Tegak Lurus," ucapnya.

Masinton punya pesan untuk semua 
kader PDIP. "Sepanjang belum 
diputuskan oleh mekanisme partai ya 
belum ada yang semuanya ya tegak 
lurus saja menunggu keputusan 
organisasi partai," kata Masinton di 
kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu 
(19/6).
Masinton mengingatkan, kader PDIP 
harus tegak lurus dengan sikap partai. 
Kedisiplinan berorganisasi adalah yang 
utama.

Nama Gubernur Jawa Tengah sekaligus 
Politisi PDIP Ganjar Pranowo masuk 
dalam nominasi kandidat yang akan 
diusung Partai NasDem untuk Pilpres 
2024. Nominasi itu keluar dari hasil 
rakernas NasDem beberapa hari lalu.

Masinton mengingatkan agar Ganjar 
harus dalam barisan PDIP. Kader 
banteng wajib untuk tegak lurus, tidak 
'kemajon' atau melewati batas.

Ketua Steering Committee (SC) 
Rakernas Partai Nasdem Prananda 
Surya Paloh menambahkan, ketiga 
nama yang sudah diserahkan pastinya 
sesuai dengan persyaratan partai.

Hasilnya, partai besutan Surya Paloh 
itu siap mengusung Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan, Gubernur 
Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan 
Panglima TNI Andika Perkasa untuk 
maju Pilpres 2024.

Partai NasDem telah menyelesaikan 
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang 
diselenggarakan selama tiga hari, 
mulai 15 Juni sampai dengan 17 Juni 
2022 di Jakarta Convention Center 
(JCC), Senayan, Jakarta.

"Ya wajib BTL (Ganjar), Banteng Tegak 
Lurus, ya harus di dalam barisan," kata 
anggota DPR ini.

"Maka saya akan bacakan penetapan 
rekomendasi bakal calon presiden 
Republik Indonesia pada Pemilu 2024. 
Pertama Anies Rasyid Baswedan, 
kedua Muhammad Andika Perkasa, 
ketiga Ganjar Pranowo," tutur Ketua 
Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya 
Paloh di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat 
(17/6/2022).

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

Pesan Masinton Untuk Ganjar
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Masinton mengingatkan agar Ganjar 
harus dalam barisan PDIP. Kader 
banteng wajib untuk tegak lurus, tidak 
'kemajon' atau melewati batas.

Ketua Steering Committee (SC) 
Rakernas Partai Nasdem Prananda 
Surya Paloh menambahkan, ketiga 
nama yang sudah diserahkan pastinya 
sesuai dengan persyaratan partai.

Hasilnya, partai besutan Surya Paloh 
itu siap mengusung Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan, Gubernur 
Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan 
Panglima TNI Andika Perkasa untuk 
maju Pilpres 2024.

Partai NasDem telah menyelesaikan 
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang 
diselenggarakan selama tiga hari, 
mulai 15 Juni sampai dengan 17 Juni 
2022 di Jakarta Convention Center 
(JCC), Senayan, Jakarta.

"Ya wajib BTL (Ganjar), Banteng Tegak 
Lurus, ya harus di dalam barisan," kata 
anggota DPR ini.

"Maka saya akan bacakan penetapan 
rekomendasi bakal calon presiden 
Republik Indonesia pada Pemilu 2024. 
Pertama Anies Rasyid Baswedan, 
kedua Muhammad Andika Perkasa, 
ketiga Ganjar Pranowo," tutur Ketua 
Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya 
Paloh di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat 
(17/6/2022).

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

Pesan Masinton Untuk Ganjar
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Khilafatul Muslimin Tersebar di 25 
Provinsi, Kantor Pusat di Lampung

Peran

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir 
Reskrimum) Polda Metro Jaya Kombes 
Hengki Heriyadi mengatakan bahwa 
struktur Khilafatul Muslimin dimulai dari 
pimpinan tertinggi yang disebut khalifah 
yakni Abdul Qodir Baraja. Kemudian 
Amir Daulah setingkat provinsi.
"Kemudian Amir wilayah setingkat 
Kabupaten, kemudian Ummul Qura 
setingkat Kecamatan dan yang paling 
rendah adalah Amir Masyul," kata 
Hengki kepada wartawan, Kamis (16/6).

Satu persatu para pimpinan pusat 
Khilafatul Muslimin diringkus polisi usai 
pendiri kelompok tersebut, Abdul Qadir 
Hasan Baraja diringkus dan ditetapkan 
tersangka. Lima pimpinan petinggi 
Khilafatul Muslimin diringkus pada 
kisaran waktu 11 Juni 2022 di empat 
daerah berbeda.

Selanjutnya ada IN yang ditangkap di 
Kota Bandar Lampung. Dia berperan 
menyebarkan doktrin melalui sistem 
pendidikan dan pelatihan yang 
dilakukan Ormas Khilafatul Muslimin.

Keempat tersangka itu di antaranya, AA 
seorang yang berperan sebagai 
sekretaris pusat ditangkap di Bandar 
Lampung. AA berperan sebagai 
sekretaris khilafatul muslimin yang 
menjalankan operasional dan keuangan 
organisasi.

Enam Petinggi dan 17 Anggota 
Khilafatul Muslimin Ditangkap

Polisi mengungkap fakta baru 
pergerakan kelompok Khilafatul 
Muslimin. Kelompok yang dipimpin 
Abdul Qadir Hasan Baraja itu terindikasi 
menyebarkan berupaya mengganti 
ideologi Pancasila menjadi Khilafah dan 
memiliki struktur mirip dengan negara.

Sedangkan untuk dua tersangka 
lainnya, berinisial F diamankan di Kota 
Medan memiliki peran sebagai 
penanggung jawab dan pengumpul 
dana dari Khilafatul Muslimin.

Terakhir petinggi yang ditangkap berinisial 
AS (74). AS yang ditangkap di Mojokerto, 
memiliki peran sebagai pendoktrin terkait 
ajaran daripada kelompok ini.

berinisial SW. Dia ditangkap di Kota 
Bekasi, dan berperan selaku pengurus 
dan juga pendiri Khilafatul Muslimin 
bersama pimpinan petinggi lainnya.

Pengikut Khilafatul Muslimin Capai 14 
Ribu Orang
Pengikut kelompok Khilafatul Muslimin 
mencapai 14 ribu orang. Belasan ribu 
pengikut Khilafatul Muslimin itu tersebar 
di sejumlah wilayah Indonesia sejak 
kelompok tersebut dibentuk Abdul Qadir 
Hasan Baraja di Lampung pada 1997 
silam.

"Berperan bagian kewenangan doktrin-
doktrin kaitannya dengan khilafah, dia 
sebagai menteri pendidikan," kata Kabid 
Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra 
Zulpan kepada wartawan, Senin (13/6).
Sedangkan jumlah anggota Khilafatul 
Muslimin yang telah ditangkap dan 
ditetapkan tersangka mencapai 23 orang. 
Mereka di antaranya enam tersangka 
ditangkap di Jateng, lima di Jabar dan 
satu di Jatim.

Asal Usul Berdirinya Khilafatul Muslimin 
Pimpinan Abdul Qadir Hasan Baraja

Kemudian lima di Lampung dan enam di 
wilayah hukum Polda Metro Jaya. Para 
tersangka dijerat Pasal 14 dan atau Pasal 
15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 
tentang Peraturan Hukum Pidana dan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Organisasi Masyarakat.

Hengki menjelaskan, warga yang ingin 
bergabung dengan Khilafatul Muslimin 
akan dibaiat atau diambil sumpah terlebih 
dahulu oleh Khalifah atau pimpinan di 
wilayah masing-masing. Selanjutnya 
warga yang mendaftar mendapatkan 
Nomor Induk Warga (NIW) dan Kartu 
Tanda Warga setelah dibaiat.
"Apabila sudah dibaiat baru dinyatakan 
resmi menjadi warga Khilafatul Muslimin 
dan kemudian akan diberikan Nomor 
Induk Warga (NIW) serta kartu tanda 
warga dari Khalifah atau Amir Daulah," 

Tersebar di 25 Provinsi

ujar Hengki kepada wartawan, Kamis 
(16/6).

Sementara itu, Badan Nasional 
Penanggulangan Teroris (BNPT) 
mencatat warga Khilafatul Muslimin (KM) 
tersebar di 25 provinsi Indonesia. 
Jumlah pengikut kelompok ini tersebar di 
sejumlah wilayah sejak Khilafatul 
Muslimin didirikan oleh Abdul Qadir 
Hasan Baraja di Lampung pada tahun 
1997 silam.

Meski tak menyebut detail angka 
pastinya, namun Zulpan mengungkap 
dari dokumen puluhan ribu anggota 
tersebut telah terdata dengan kode yang 

"Kemudian aktivitas Khilafatul Muslimin 
tidak ubahnya dengan aktivitas yang 
dilakukan organisasi yang sudah 
dilarang yaitu NII atau JI, dalam hal 
pengkaderan maupun aktivitas 
pendanaan serat tujuan organisasi yang 
mengganti ideologi negara," ujar Wawan 
kepada wartawan di Polda Metro Jaya, 
Kamis (16/6).

"Kita temukan di situ data induk warga 
Khilafatul Muslimin se-Indonesia yang 
sampai sore ini kita temukan berjumlah 
mencapai puluhan ribu," kata Kabid 
Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol 
Endra Zulpan saat jumpa pers, Minggu 
(12/6).

Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT 
Brigjen Wawan Ridwan mengatakan 
bahwa pergerakan Khilafatul Muslimin 
mempunyai pusat pemerintahan di 
tingkat provinsi yang berpusat di 
Lampung. Kemudian beberapa kantor 
wilayah Umul Quro di pelbagai provinsi.
Wawan melanjutkan, untuk kegiatan 
Khilafatul Muslimin ternyata sama 
dengan aktivitas Negara Islama 
Indonesia (NII). Sebab pendiri NII dan 
Khilafatul Muslimin sama yakni Abdul 
Qadir Hasan Baraja.

Anggota Khilafatul Muslimin Pakai 
Nomor Induk Warga
Polisi juga menemukan dokumen data 
puluhan ribu anggota Khilafatul Muslimin 
saat menggeledah kantor pusat ormas 
itu di Bandar Lampung. Setiap Anggota 
Khilafatul Muslimin mendapat Nomor 
Induk Warga (NIW) sebagai pengganti 
Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Namun demikian, Zulpan masih belum 
bisa menjabarkan terkait tujuan lebih 
jauh penggunaan NIW para anggota 
Khilafatul Muslimin. Saat ini seluruh 
barang bukti yang diamankan masih 
dalam pemeriksaan penyidik Ditkrimum 
Polda Metro Jaya.

Polisi juga mengungkap bahwa sumber 
pendanaan kelompok Khilafatul 
Muslimin selama ini berasal dari iuran 
pengikutnya. Para petinggi Khilafatul 
Muslimin, termasuk Abdul Qodir Baraja 
selaku pendiri menarik iuran Rp1.000 
kepada setiap anggotanya setiap hari.

disebut Nomor Induk Warga (NIW). 
Penggunaan NIW yang dipakai anggota 
Khilafatul Muslimin ini, dimaksud untuk 
menggantikan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) yang tersemat 
dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Polisi berkoordinasi dengan Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), 

Kemudian tidak menutup kemungkinan 
akan ada dana-dana dari luar. Ini masih 
tahap penyelidikan dan sejak awal kami 
sudah berkoordinasi dengan PPATK," 
kata Hengki, Kamis (16/6).

"Dari semua ini warga-warganya mulai 
dari tingkat paling bawah wajib 
memberikan infak sodaqoh per hari 
Rp1.000, data yang kami dapatkan ini 
baru puluhan ribu. 

"PPATK selama ini adalah telah 
menghentikan sementara atau istilah 
awam membekukan sementara sekitar 
21 rekening yang ada dibeberapa 
bank," kata Direktur Analisis PPATK 
Maryanto kepada wartawan di Polda 
Metro Jaya, Kamis (16/6).

untuk menyelidiki aliran dana Khilafatul 
Muslimin. PPATK telah memblokir atau 
membekukan sebanyak 21 rekening 
yang terkait dengan aliran dana 
Khilafatul Muslimin.

"Dan ada temuan menarik, mereka juga 
sudah membuat nomor induk warga 
atau NIW yang digunakan Khilafatul 
Muslimin untuk menggantikan E-KTP 
yang diterbitkan pemerintah Indonesia," 
sebutnya.

Sumber Pendanaan Khilafatul 
Muslimin

Fakta Terbaru Dari Kelompok Khilafatul Muslimin
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Khilafatul Muslimin Tersebar di 25 
Provinsi, Kantor Pusat di Lampung

Peran

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir 
Reskrimum) Polda Metro Jaya Kombes 
Hengki Heriyadi mengatakan bahwa 
struktur Khilafatul Muslimin dimulai dari 
pimpinan tertinggi yang disebut khalifah 
yakni Abdul Qodir Baraja. Kemudian 
Amir Daulah setingkat provinsi.
"Kemudian Amir wilayah setingkat 
Kabupaten, kemudian Ummul Qura 
setingkat Kecamatan dan yang paling 
rendah adalah Amir Masyul," kata 
Hengki kepada wartawan, Kamis (16/6).

Satu persatu para pimpinan pusat 
Khilafatul Muslimin diringkus polisi usai 
pendiri kelompok tersebut, Abdul Qadir 
Hasan Baraja diringkus dan ditetapkan 
tersangka. Lima pimpinan petinggi 
Khilafatul Muslimin diringkus pada 
kisaran waktu 11 Juni 2022 di empat 
daerah berbeda.

Selanjutnya ada IN yang ditangkap di 
Kota Bandar Lampung. Dia berperan 
menyebarkan doktrin melalui sistem 
pendidikan dan pelatihan yang 
dilakukan Ormas Khilafatul Muslimin.

Keempat tersangka itu di antaranya, AA 
seorang yang berperan sebagai 
sekretaris pusat ditangkap di Bandar 
Lampung. AA berperan sebagai 
sekretaris khilafatul muslimin yang 
menjalankan operasional dan keuangan 
organisasi.

Enam Petinggi dan 17 Anggota 
Khilafatul Muslimin Ditangkap

Polisi mengungkap fakta baru 
pergerakan kelompok Khilafatul 
Muslimin. Kelompok yang dipimpin 
Abdul Qadir Hasan Baraja itu terindikasi 
menyebarkan berupaya mengganti 
ideologi Pancasila menjadi Khilafah dan 
memiliki struktur mirip dengan negara.

Sedangkan untuk dua tersangka 
lainnya, berinisial F diamankan di Kota 
Medan memiliki peran sebagai 
penanggung jawab dan pengumpul 
dana dari Khilafatul Muslimin.

Terakhir petinggi yang ditangkap berinisial 
AS (74). AS yang ditangkap di Mojokerto, 
memiliki peran sebagai pendoktrin terkait 
ajaran daripada kelompok ini.

berinisial SW. Dia ditangkap di Kota 
Bekasi, dan berperan selaku pengurus 
dan juga pendiri Khilafatul Muslimin 
bersama pimpinan petinggi lainnya.

Pengikut Khilafatul Muslimin Capai 14 
Ribu Orang
Pengikut kelompok Khilafatul Muslimin 
mencapai 14 ribu orang. Belasan ribu 
pengikut Khilafatul Muslimin itu tersebar 
di sejumlah wilayah Indonesia sejak 
kelompok tersebut dibentuk Abdul Qadir 
Hasan Baraja di Lampung pada 1997 
silam.

"Berperan bagian kewenangan doktrin-
doktrin kaitannya dengan khilafah, dia 
sebagai menteri pendidikan," kata Kabid 
Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra 
Zulpan kepada wartawan, Senin (13/6).
Sedangkan jumlah anggota Khilafatul 
Muslimin yang telah ditangkap dan 
ditetapkan tersangka mencapai 23 orang. 
Mereka di antaranya enam tersangka 
ditangkap di Jateng, lima di Jabar dan 
satu di Jatim.

Asal Usul Berdirinya Khilafatul Muslimin 
Pimpinan Abdul Qadir Hasan Baraja

Kemudian lima di Lampung dan enam di 
wilayah hukum Polda Metro Jaya. Para 
tersangka dijerat Pasal 14 dan atau Pasal 
15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 
tentang Peraturan Hukum Pidana dan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Organisasi Masyarakat.

Hengki menjelaskan, warga yang ingin 
bergabung dengan Khilafatul Muslimin 
akan dibaiat atau diambil sumpah terlebih 
dahulu oleh Khalifah atau pimpinan di 
wilayah masing-masing. Selanjutnya 
warga yang mendaftar mendapatkan 
Nomor Induk Warga (NIW) dan Kartu 
Tanda Warga setelah dibaiat.
"Apabila sudah dibaiat baru dinyatakan 
resmi menjadi warga Khilafatul Muslimin 
dan kemudian akan diberikan Nomor 
Induk Warga (NIW) serta kartu tanda 
warga dari Khalifah atau Amir Daulah," 

Tersebar di 25 Provinsi

ujar Hengki kepada wartawan, Kamis 
(16/6).

Sementara itu, Badan Nasional 
Penanggulangan Teroris (BNPT) 
mencatat warga Khilafatul Muslimin (KM) 
tersebar di 25 provinsi Indonesia. 
Jumlah pengikut kelompok ini tersebar di 
sejumlah wilayah sejak Khilafatul 
Muslimin didirikan oleh Abdul Qadir 
Hasan Baraja di Lampung pada tahun 
1997 silam.

Meski tak menyebut detail angka 
pastinya, namun Zulpan mengungkap 
dari dokumen puluhan ribu anggota 
tersebut telah terdata dengan kode yang 

"Kemudian aktivitas Khilafatul Muslimin 
tidak ubahnya dengan aktivitas yang 
dilakukan organisasi yang sudah 
dilarang yaitu NII atau JI, dalam hal 
pengkaderan maupun aktivitas 
pendanaan serat tujuan organisasi yang 
mengganti ideologi negara," ujar Wawan 
kepada wartawan di Polda Metro Jaya, 
Kamis (16/6).

"Kita temukan di situ data induk warga 
Khilafatul Muslimin se-Indonesia yang 
sampai sore ini kita temukan berjumlah 
mencapai puluhan ribu," kata Kabid 
Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol 
Endra Zulpan saat jumpa pers, Minggu 
(12/6).

Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT 
Brigjen Wawan Ridwan mengatakan 
bahwa pergerakan Khilafatul Muslimin 
mempunyai pusat pemerintahan di 
tingkat provinsi yang berpusat di 
Lampung. Kemudian beberapa kantor 
wilayah Umul Quro di pelbagai provinsi.
Wawan melanjutkan, untuk kegiatan 
Khilafatul Muslimin ternyata sama 
dengan aktivitas Negara Islama 
Indonesia (NII). Sebab pendiri NII dan 
Khilafatul Muslimin sama yakni Abdul 
Qadir Hasan Baraja.

Anggota Khilafatul Muslimin Pakai 
Nomor Induk Warga
Polisi juga menemukan dokumen data 
puluhan ribu anggota Khilafatul Muslimin 
saat menggeledah kantor pusat ormas 
itu di Bandar Lampung. Setiap Anggota 
Khilafatul Muslimin mendapat Nomor 
Induk Warga (NIW) sebagai pengganti 
Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Namun demikian, Zulpan masih belum 
bisa menjabarkan terkait tujuan lebih 
jauh penggunaan NIW para anggota 
Khilafatul Muslimin. Saat ini seluruh 
barang bukti yang diamankan masih 
dalam pemeriksaan penyidik Ditkrimum 
Polda Metro Jaya.

Polisi juga mengungkap bahwa sumber 
pendanaan kelompok Khilafatul 
Muslimin selama ini berasal dari iuran 
pengikutnya. Para petinggi Khilafatul 
Muslimin, termasuk Abdul Qodir Baraja 
selaku pendiri menarik iuran Rp1.000 
kepada setiap anggotanya setiap hari.

disebut Nomor Induk Warga (NIW). 
Penggunaan NIW yang dipakai anggota 
Khilafatul Muslimin ini, dimaksud untuk 
menggantikan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) yang tersemat 
dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Polisi berkoordinasi dengan Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), 

Kemudian tidak menutup kemungkinan 
akan ada dana-dana dari luar. Ini masih 
tahap penyelidikan dan sejak awal kami 
sudah berkoordinasi dengan PPATK," 
kata Hengki, Kamis (16/6).

"Dari semua ini warga-warganya mulai 
dari tingkat paling bawah wajib 
memberikan infak sodaqoh per hari 
Rp1.000, data yang kami dapatkan ini 
baru puluhan ribu. 

"PPATK selama ini adalah telah 
menghentikan sementara atau istilah 
awam membekukan sementara sekitar 
21 rekening yang ada dibeberapa 
bank," kata Direktur Analisis PPATK 
Maryanto kepada wartawan di Polda 
Metro Jaya, Kamis (16/6).

untuk menyelidiki aliran dana Khilafatul 
Muslimin. PPATK telah memblokir atau 
membekukan sebanyak 21 rekening 
yang terkait dengan aliran dana 
Khilafatul Muslimin.

"Dan ada temuan menarik, mereka juga 
sudah membuat nomor induk warga 
atau NIW yang digunakan Khilafatul 
Muslimin untuk menggantikan E-KTP 
yang diterbitkan pemerintah Indonesia," 
sebutnya.

Sumber Pendanaan Khilafatul 
Muslimin

Fakta Terbaru Dari Kelompok Khilafatul Muslimin
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Gerombolan separatis di tanah 
Cenderawasih itu kali ini sesumbar 
mengancam Presiden Joko Widodo ( 
Jokowi ).Dalam tayangan video yang 
beredar, KKB Papua memberi pesan 
peringatan kepada pemerintah Indonesia, 
khususnya Presiden Jokowi.

 Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB ) di 
Papua kembali muncukl menampakkan 
diri di media sosial.

Berdasarkan keterangan video, pesan itu 
merupakan suara dari 33 Panglima KKB 
Papua.Video tersebut salah satunya 
diunggah akun YouTube Rimbah Hutan 
61, Sabtu (18/6/2022).Salah satu 
pimpinan KKB Papua yang menyebut 
anggotanya sebagai Kodap 15 Ngalum 
Kupel mendesak daerah konflik harus 
segera dikosongkan.Pesan itu secara 
khusus disampaikan untuk masyarakat 
non-Papua.“Bahwa daerah konflik 
kosongkan,” kata pimpinan KKB Papua 
Kodap 15 Ngalum Kupel.“Kami siap 
bersihkan, yang berbeda dengan kami, 
siap kami bersihkan,” tambahnya.Selain 
itu, KKB Papua juga meminta pemerintah 
Indonesia untuk berhenti mengirim tenaga 
kesehatan dan tenaga pendidik ke 
wilayah Papua.Bahkan, KKB Papua 
mengancam bakal melakukan 
penyerangan jika permintaan tersebut 
diabaikan.“Kepada Joko Widodo, tidak 
boleh macam-macam, kami siap 
merdeka,” kata anggota KKB 
Papua.Bukan rahasia lagi KKB Papua 
membekali diri setiap anggotanya dengan 
kemampuan berperang.Tak hanya 
dibekali senjata api, para anggota KKB 
Papua diajarkan cara menggunakan 
senjata tersebut dengan benar.Tak hanya 
para anggota bawahan, bahkan petinggi 
KKB Papua juga membekali diri mereka 
dengan kemampuan militer.
Salah satunya KKB Papua bernama 
Sebby Sambom.Dalam video yang 
beredar di media sosial, terlihat juru 
bicara KKB Papua itu sedang berlatih 
tembak.Diduga, bos KKB Papua itu 
berlatih tembak di negara Inggris.
Video Sebby Sambom berlatih tembak 

Bos KKB Ancam Presiden Jokowi

Belum diketahui pasti, kapan dan di 
mana video tersebut direkam.
Namun dalam keterangan video, 
disebutkan Sebby Sambom berlatih 
tembak di luar negeri.
Ajak TNI-Polri Tempur di Hutan
Kelompok separatis di Papua kembali 
menyampaikan tantangan terhadap 
TNI-Polri.Tantangan itu disampaikan 
langsung oleh pemimpin KKB Papua, 
Egianus Kogoya.Melalui video yang 
disebarkan di media sosial, Egianus 
Kogoya menantang TNI-Polri untuk 
datang ke makas mereka.Bahkan, 
KKB Papua menegaskan tak akan lari 
dan tetap menunggu TNI-Polri di 
markas.“Kami tidak akan ke mana-
mana. Tetap bertahan di markas 
kami,” kata Egianus Kogoya dalam 
video yang diunggah di YouTube 
Suara Papua TV, Rabu (8/6/2022).
Dalam pesannya itu, Egianus Kogoya 
juga membocorkan lokasi markas 
mereka saat ini.Egianus Kogoya 
terang-terangan menyebut markas 
mereka terletak di Kampung Alguru.

Dalam video, terlihat Sebby Sambom 
berlatih tembak di dalam sebuah 
ruangan.Ia menggunakan senjata 
laras panjang dilengkapi dengan 
peredam.Dua pria yang diduga 
instruktur tembak terlihat memberikan 
pengarahan kepada bos KKB Papua 
itu.Salah satunya cara mamasang 
magasin senjata dengan cepat.

“Kami anak-anak daerah, bukan 
datang dari luar,” kata Egianus 
Kogoya menutup pesannya.

Salah satunya diunggah akun 
YouTube Mualem TV.

Terlihat pula dalam video lain, Sebby 
Sambom dilatih menembak 
menggunakan pistol.Bos KKB Papua 
itu kemudian diminta membidik 
sasaran sambil berjalan.

Adapun Kampung Alguru masuk 
dalam wilayah Distrik Krepkuri, 
Kabupaten Nduga, Papua.

dengan senjata canggih itu menjadi 
viral di media sosial.

Polisi Panggil Lima Pengurus Khilafatul 
Muslimin Solo untuk Penyelidikan
"Dan diikuti oleh 7 orang lain yang 
tercantum dalam struktur organisasi 
pada akta pendirian No. 83 tanggal 12 
April 2011 yang dibuat oleh notaris 
Rosita Siagian S.H," sambungnya.

30 Sekolah Terafiliasi Khilafatul 
Muslimin

Hengki mengatakan, sejak berdiri pada 
1997, Khilafatul Muslimin ternyata 
sudah memiliki pengikut 14 ribu orang. 
Untuk menjadi warga Khilafatul 
Muslimin, kata Hengki, seseorang harus 
lebih dulu baiat atau disumpah oleh 
Khalifah atau Amir daulah kewilayahan.
"Apabila sudah di baiat, baru dinyatakan 
resmi menjadi warga Khilafatul Muslimin 
dan kemudian akan diberikan Nomor 
Induk Warga (NIW) serta kartu tanda 
warga dari Khalifah Atau Amir Daulah," 
tutupnya.

Polisi juga mengungkap bahwa 30 
sekolah terafiliasi Khilafatul Muslimin. 
30 sekolah terafiliasi Khilafatul Muslimin 

Didaftarkan sebagai Yayasan 
Pendidikan Tahun 2011
Hengki menambahkan, Khilafatul 
Muslimin pernah mendaftarkan sebagai 
Yayasan Pendidikan pada tahun 2011 
silam. Kala itu, tertulis dalam 
pengajuan, Abdul Qadir Hasan Baraja 
sebagai pembina yayasan. Diketahui, 
kelompok ini berpusat di Lampung 
tersebut dibentuk sejak tahun 1997.
"Pada tahun 2011, Khilafatul Muslimin 
mendaftarkan organisasi tersebut dalam 
bentuk Yayasan Pendidikan (No. S.K. 
AHU. 3101. AH.01.04, tanggal 31 Mei 
2011) dengan Abdul Qodir Hasan 
Baraja sebagai ketua/pembinanya," 
kata Hengki kepada wartawan, Jumat 
(17/6).

"Pada saat kami melakukan 
penghentian sementara, saldo tidak 
signifkan," tutup dia.

Maryanto menjelaskan, pemblokiran 
rekening itu dilakukan untuk 
mempermudah penyidik dalam 
menangani perkara terhadap Khilafatul 
Muslimin. Namun PPATK membeberkan 
secara rinci terkait jumlah aliran dana 
dari puluhan rekening yang sudah 
dibekukan.

Namun polisi belum dapat mengungkap 
lebih dalam lokasi 30 sekolah karena 
masih menjadi materi pemeriksaan yang 
butuh penggalian lebih jauh.

itu di bawah tanggung jawab tersangka 
AS, yang merupakan seorang menteri 
pendidikan.

"Jadi 30 sekolah dimana belum bisa 
disampaikan, masih didalami penyidik," 
kata Kabid Humas Polda Metro Jaya 
Kombes Endra Zulpan di Mapolda Metro 
Jaya, Senin (13/6).
Pesantren Khilafatul Muslimin Tak 
Terdaftar

Selain itu, dia memastikan akan terus 
bersinergi dengan baik di pusat dan 
wilayah untuk melakukan pemantauan 
dan pengawasan pesantren yang terdaftar 
di kementeriannya.

Waryono menjelaskan, pesantren harus 
memenuhi Arkanul Ma’had dan Ruuhul 
Ma’had sebagaimana diatur dalam PMA 
30 tahun 2020 tentang Pendidikan 
Pesantren. 

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri 
Agama No 30 tahun 2020 tentang 
Pendidikan Pesantren," tutur Waryono.

Oleh karena itu, jika ada indikasi Khilafatul 
Muslimin mengelola lembaga pendidikan, 
dipastikan tidak ada pengajuan izin 
operasionalnya. Baik di tingkat 
Kankemenag Kabupaten/Kota, Kanwil 
Kemenag Provinsi, maupun Pusat.

Berdasarkan hasil pengawasan Kanwil 
Kemenag Lampung, Khilafatul Muslimin 
merupakan ormas bukan satuan lembaga 
pendidikan. 

Sementara itu, Kementerian Agama 
menyatakan Pesantren Khilafatul 
Muslimin tidak terdaftar. Sebanyak 30 
pesantren diduga terafiliasi ajaran 
Khilafatul Muslimin.

"Pesantren yang terdaftar di Kemenag 
telah melewati serangkaian verifikasi yang 
ketat, mulai dari Kemenag Kab/Kota, 
Kanwil Provinsi hingga Pusat. 

“Pesantren Khilafatul Muslimin tidak 
terdaftar di Kemenag dan tidak memiliki 
Nomor Statistik Pesantren atau Lembaga 
Keagamaan Islam,” kata Direktur 
Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren (PD Pontren) Waryono dalam 
keterangan tertulis, Rabu (15/6).
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Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)
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Warteg Ramayana  Kami Juga Menerima Catering Pabrik

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 )

Gerombolan separatis di tanah 
Cenderawasih itu kali ini sesumbar 
mengancam Presiden Joko Widodo ( 
Jokowi ).Dalam tayangan video yang 
beredar, KKB Papua memberi pesan 
peringatan kepada pemerintah Indonesia, 
khususnya Presiden Jokowi.

 Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB ) di 
Papua kembali muncukl menampakkan 
diri di media sosial.

Berdasarkan keterangan video, pesan itu 
merupakan suara dari 33 Panglima KKB 
Papua.Video tersebut salah satunya 
diunggah akun YouTube Rimbah Hutan 
61, Sabtu (18/6/2022).Salah satu 
pimpinan KKB Papua yang menyebut 
anggotanya sebagai Kodap 15 Ngalum 
Kupel mendesak daerah konflik harus 
segera dikosongkan.Pesan itu secara 
khusus disampaikan untuk masyarakat 
non-Papua.“Bahwa daerah konflik 
kosongkan,” kata pimpinan KKB Papua 
Kodap 15 Ngalum Kupel.“Kami siap 
bersihkan, yang berbeda dengan kami, 
siap kami bersihkan,” tambahnya.Selain 
itu, KKB Papua juga meminta pemerintah 
Indonesia untuk berhenti mengirim tenaga 
kesehatan dan tenaga pendidik ke 
wilayah Papua.Bahkan, KKB Papua 
mengancam bakal melakukan 
penyerangan jika permintaan tersebut 
diabaikan.“Kepada Joko Widodo, tidak 
boleh macam-macam, kami siap 
merdeka,” kata anggota KKB 
Papua.Bukan rahasia lagi KKB Papua 
membekali diri setiap anggotanya dengan 
kemampuan berperang.Tak hanya 
dibekali senjata api, para anggota KKB 
Papua diajarkan cara menggunakan 
senjata tersebut dengan benar.Tak hanya 
para anggota bawahan, bahkan petinggi 
KKB Papua juga membekali diri mereka 
dengan kemampuan militer.
Salah satunya KKB Papua bernama 
Sebby Sambom.Dalam video yang 
beredar di media sosial, terlihat juru 
bicara KKB Papua itu sedang berlatih 
tembak.Diduga, bos KKB Papua itu 
berlatih tembak di negara Inggris.
Video Sebby Sambom berlatih tembak 

Bos KKB Ancam Presiden Jokowi

Belum diketahui pasti, kapan dan di 
mana video tersebut direkam.
Namun dalam keterangan video, 
disebutkan Sebby Sambom berlatih 
tembak di luar negeri.
Ajak TNI-Polri Tempur di Hutan
Kelompok separatis di Papua kembali 
menyampaikan tantangan terhadap 
TNI-Polri.Tantangan itu disampaikan 
langsung oleh pemimpin KKB Papua, 
Egianus Kogoya.Melalui video yang 
disebarkan di media sosial, Egianus 
Kogoya menantang TNI-Polri untuk 
datang ke makas mereka.Bahkan, 
KKB Papua menegaskan tak akan lari 
dan tetap menunggu TNI-Polri di 
markas.“Kami tidak akan ke mana-
mana. Tetap bertahan di markas 
kami,” kata Egianus Kogoya dalam 
video yang diunggah di YouTube 
Suara Papua TV, Rabu (8/6/2022).
Dalam pesannya itu, Egianus Kogoya 
juga membocorkan lokasi markas 
mereka saat ini.Egianus Kogoya 
terang-terangan menyebut markas 
mereka terletak di Kampung Alguru.

Dalam video, terlihat Sebby Sambom 
berlatih tembak di dalam sebuah 
ruangan.Ia menggunakan senjata 
laras panjang dilengkapi dengan 
peredam.Dua pria yang diduga 
instruktur tembak terlihat memberikan 
pengarahan kepada bos KKB Papua 
itu.Salah satunya cara mamasang 
magasin senjata dengan cepat.

“Kami anak-anak daerah, bukan 
datang dari luar,” kata Egianus 
Kogoya menutup pesannya.

Salah satunya diunggah akun 
YouTube Mualem TV.

Terlihat pula dalam video lain, Sebby 
Sambom dilatih menembak 
menggunakan pistol.Bos KKB Papua 
itu kemudian diminta membidik 
sasaran sambil berjalan.

Adapun Kampung Alguru masuk 
dalam wilayah Distrik Krepkuri, 
Kabupaten Nduga, Papua.

dengan senjata canggih itu menjadi 
viral di media sosial.

Polisi Panggil Lima Pengurus Khilafatul 
Muslimin Solo untuk Penyelidikan
"Dan diikuti oleh 7 orang lain yang 
tercantum dalam struktur organisasi 
pada akta pendirian No. 83 tanggal 12 
April 2011 yang dibuat oleh notaris 
Rosita Siagian S.H," sambungnya.

30 Sekolah Terafiliasi Khilafatul 
Muslimin

Hengki mengatakan, sejak berdiri pada 
1997, Khilafatul Muslimin ternyata 
sudah memiliki pengikut 14 ribu orang. 
Untuk menjadi warga Khilafatul 
Muslimin, kata Hengki, seseorang harus 
lebih dulu baiat atau disumpah oleh 
Khalifah atau Amir daulah kewilayahan.
"Apabila sudah di baiat, baru dinyatakan 
resmi menjadi warga Khilafatul Muslimin 
dan kemudian akan diberikan Nomor 
Induk Warga (NIW) serta kartu tanda 
warga dari Khalifah Atau Amir Daulah," 
tutupnya.

Polisi juga mengungkap bahwa 30 
sekolah terafiliasi Khilafatul Muslimin. 
30 sekolah terafiliasi Khilafatul Muslimin 

Didaftarkan sebagai Yayasan 
Pendidikan Tahun 2011
Hengki menambahkan, Khilafatul 
Muslimin pernah mendaftarkan sebagai 
Yayasan Pendidikan pada tahun 2011 
silam. Kala itu, tertulis dalam 
pengajuan, Abdul Qadir Hasan Baraja 
sebagai pembina yayasan. Diketahui, 
kelompok ini berpusat di Lampung 
tersebut dibentuk sejak tahun 1997.
"Pada tahun 2011, Khilafatul Muslimin 
mendaftarkan organisasi tersebut dalam 
bentuk Yayasan Pendidikan (No. S.K. 
AHU. 3101. AH.01.04, tanggal 31 Mei 
2011) dengan Abdul Qodir Hasan 
Baraja sebagai ketua/pembinanya," 
kata Hengki kepada wartawan, Jumat 
(17/6).

"Pada saat kami melakukan 
penghentian sementara, saldo tidak 
signifkan," tutup dia.

Maryanto menjelaskan, pemblokiran 
rekening itu dilakukan untuk 
mempermudah penyidik dalam 
menangani perkara terhadap Khilafatul 
Muslimin. Namun PPATK membeberkan 
secara rinci terkait jumlah aliran dana 
dari puluhan rekening yang sudah 
dibekukan.

Namun polisi belum dapat mengungkap 
lebih dalam lokasi 30 sekolah karena 
masih menjadi materi pemeriksaan yang 
butuh penggalian lebih jauh.

itu di bawah tanggung jawab tersangka 
AS, yang merupakan seorang menteri 
pendidikan.

"Jadi 30 sekolah dimana belum bisa 
disampaikan, masih didalami penyidik," 
kata Kabid Humas Polda Metro Jaya 
Kombes Endra Zulpan di Mapolda Metro 
Jaya, Senin (13/6).
Pesantren Khilafatul Muslimin Tak 
Terdaftar

Selain itu, dia memastikan akan terus 
bersinergi dengan baik di pusat dan 
wilayah untuk melakukan pemantauan 
dan pengawasan pesantren yang terdaftar 
di kementeriannya.

Waryono menjelaskan, pesantren harus 
memenuhi Arkanul Ma’had dan Ruuhul 
Ma’had sebagaimana diatur dalam PMA 
30 tahun 2020 tentang Pendidikan 
Pesantren. 

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri 
Agama No 30 tahun 2020 tentang 
Pendidikan Pesantren," tutur Waryono.

Oleh karena itu, jika ada indikasi Khilafatul 
Muslimin mengelola lembaga pendidikan, 
dipastikan tidak ada pengajuan izin 
operasionalnya. Baik di tingkat 
Kankemenag Kabupaten/Kota, Kanwil 
Kemenag Provinsi, maupun Pusat.

Berdasarkan hasil pengawasan Kanwil 
Kemenag Lampung, Khilafatul Muslimin 
merupakan ormas bukan satuan lembaga 
pendidikan. 

Sementara itu, Kementerian Agama 
menyatakan Pesantren Khilafatul 
Muslimin tidak terdaftar. Sebanyak 30 
pesantren diduga terafiliasi ajaran 
Khilafatul Muslimin.

"Pesantren yang terdaftar di Kemenag 
telah melewati serangkaian verifikasi yang 
ketat, mulai dari Kemenag Kab/Kota, 
Kanwil Provinsi hingga Pusat. 

“Pesantren Khilafatul Muslimin tidak 
terdaftar di Kemenag dan tidak memiliki 
Nomor Statistik Pesantren atau Lembaga 
Keagamaan Islam,” kata Direktur 
Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren (PD Pontren) Waryono dalam 
keterangan tertulis, Rabu (15/6).
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Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

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

31www.sipbuletin.com

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

p1

Hubungi 

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

Apa Kata Bintang Anda

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

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

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

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

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

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

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

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

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

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

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

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

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

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

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Tanah Air

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

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

Tanah Air

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Email : bagusprinting88@gmail.com

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming 
Raka mengikuti sekolah partai di 
Lenteng Agung, Jakarta, Kamis sampai 
Jumat (16-17/6). Selain Gibran, 
kegiatan tersebut juga diikuti seluruh 
kepala daerah yang merupakan kader 
PDIP, termasuk Wakil Wali Kota Solo 
Teguh Prakosa.Berbeda dengan Teguh 
Prakosa yang segera pulang ke Solo 
usai kegiatan, Gibran mengaku masih 
memiliki sejumlah agenda. Selain 
bertandang ke rumah Menteri 
Pertahanan (Menhan) Prabowo 
Subianto di Hambalang, Gibran juga 
bertemu Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri dan Ketua DPR Puan 
Maharani.Putra sulung Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) ini membagikan foto 
pertemuannya dengan dua tokoh 
penting itu di grup WhatsApp media 
Solo. Pertemuan dilakukan di 
kediaman Megawati."Setelah sekolah 
partai (pertemuannya)," kata Gibran 
singkat, Sabtu (18/6).Gibran tidak 
banyak bercerita terkait apa yang 
dibicarakan pertemuan tersebut. 
Namun saat merdeka.com 
menanyakan, apakah dia mendapat 
pesan khusus dari Megawati maupun 
Puan Maharani, Gibran hanya 
menjawab singkat."Dapet," kata Gibran 
tanpa membeberkan apa isi pesan dari 
Presiden Republik Indonesia kelima 
tersebut.Selain bertemu Megawati dan 
Puan Maharani, suami Selvi Ananda 

Kunjungannya ke Hambalang tersebut 
untuk memenuhi undangan Prabowo saat 
bertemu beberapa minggu lalu di 
pernikahan Idayati."Saya sempat diajari 
naik kuda oleh beliau. Saya juga dihadiahi 
sepatu berkuda," ujarnya.Usai berkuda, 
kata Gibran, acara dilanjutkan dengan 
makan siang bersama. Dalam 
kesempatan tersebut, Prabowo mengajak 
putra dan keponakannya. Gibran 
mengaku banyak belajar dari 
Prabowo."Saya banyak diskusi dan 
ngangsu kawruh (menimba ilmu) dari Pak 
Prabowo soal patriotisme, kebangsaan 
dan kenegaraan," katanya.Gibran 
menambahkan, saat berpamitan pulang, 
ia mendapatkan oleh-oleh berupa sepatu 
berkuda."Ketika saya hendak pulang saya 
juga diberikan oleh-oleh berupa sepatu 
berkuda ukuran kecil untuk anak saya. 
Beliau berpesan 'ini sepatu untuk Jan 
Ethes, ayo ajak dia ke Hambalang, saya 
mau ajari dia berkuda juga'," pungkas 
Gibran menirukan ucapan Prabowo.

juga memenuhi undangan Prabowo 
Subianto di kediaman bukit Hambalang, 
Desa Bojong Koneng, Bogor, Sabtu 
(18/6). Di rumah Ketua Umum Partai 
Gerindra, Gibran diajari cara berkuda.

Gibran Dapat Pesan Rahasia Dari Megawati
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Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

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

p1

Hubungi 

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

Apa Kata Bintang Anda

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

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

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

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

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

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

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

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

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

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

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

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

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

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

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Tanah Air

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

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

Tanah Air

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Email : bagusprinting88@gmail.com

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming 
Raka mengikuti sekolah partai di 
Lenteng Agung, Jakarta, Kamis sampai 
Jumat (16-17/6). Selain Gibran, 
kegiatan tersebut juga diikuti seluruh 
kepala daerah yang merupakan kader 
PDIP, termasuk Wakil Wali Kota Solo 
Teguh Prakosa.Berbeda dengan Teguh 
Prakosa yang segera pulang ke Solo 
usai kegiatan, Gibran mengaku masih 
memiliki sejumlah agenda. Selain 
bertandang ke rumah Menteri 
Pertahanan (Menhan) Prabowo 
Subianto di Hambalang, Gibran juga 
bertemu Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri dan Ketua DPR Puan 
Maharani.Putra sulung Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) ini membagikan foto 
pertemuannya dengan dua tokoh 
penting itu di grup WhatsApp media 
Solo. Pertemuan dilakukan di 
kediaman Megawati."Setelah sekolah 
partai (pertemuannya)," kata Gibran 
singkat, Sabtu (18/6).Gibran tidak 
banyak bercerita terkait apa yang 
dibicarakan pertemuan tersebut. 
Namun saat merdeka.com 
menanyakan, apakah dia mendapat 
pesan khusus dari Megawati maupun 
Puan Maharani, Gibran hanya 
menjawab singkat."Dapet," kata Gibran 
tanpa membeberkan apa isi pesan dari 
Presiden Republik Indonesia kelima 
tersebut.Selain bertemu Megawati dan 
Puan Maharani, suami Selvi Ananda 

Kunjungannya ke Hambalang tersebut 
untuk memenuhi undangan Prabowo saat 
bertemu beberapa minggu lalu di 
pernikahan Idayati."Saya sempat diajari 
naik kuda oleh beliau. Saya juga dihadiahi 
sepatu berkuda," ujarnya.Usai berkuda, 
kata Gibran, acara dilanjutkan dengan 
makan siang bersama. Dalam 
kesempatan tersebut, Prabowo mengajak 
putra dan keponakannya. Gibran 
mengaku banyak belajar dari 
Prabowo."Saya banyak diskusi dan 
ngangsu kawruh (menimba ilmu) dari Pak 
Prabowo soal patriotisme, kebangsaan 
dan kenegaraan," katanya.Gibran 
menambahkan, saat berpamitan pulang, 
ia mendapatkan oleh-oleh berupa sepatu 
berkuda."Ketika saya hendak pulang saya 
juga diberikan oleh-oleh berupa sepatu 
berkuda ukuran kecil untuk anak saya. 
Beliau berpesan 'ini sepatu untuk Jan 
Ethes, ayo ajak dia ke Hambalang, saya 
mau ajari dia berkuda juga'," pungkas 
Gibran menirukan ucapan Prabowo.

juga memenuhi undangan Prabowo 
Subianto di kediaman bukit Hambalang, 
Desa Bojong Koneng, Bogor, Sabtu 
(18/6). Di rumah Ketua Umum Partai 
Gerindra, Gibran diajari cara berkuda.

Gibran Dapat Pesan Rahasia Dari Megawati


