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Polemik perkawinan beda agama mulai 
menemui titik terang. Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
(Dispendukcapil) Kota Surabaya 
melakukan pencatatan dan 
mengeluarkan permohonan akta 
perkawinan pasangan suami istri 
(pasutri) beda agama, 9 Juni 2022. 
Pencatatan akta perkawinan ini 
berlandaskan Undang-Undang (UU) No 
23 Tahun 2006 tentang administrasi 
kependudukan dan Putusan Pengadilan 
Negeri (PN) Surabaya. Pasangan beda 
agama ini mengajukan permohonan 
pengesahan pernikahan melalui PN 
Surabaya pada 13 April 2022. Hakim 
yang memimpin sidang yakni Imam 
Supriyadi. Mengutip dari situs 

pengadilan, hakim mengeluarkan 
penetapan mengabulkan gugatan. Hakim 
memberi izin pada kedua pasangan itu 
untuk melangsungkan pernikahan di 
hadapan pejabat Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kota Surabaya. 
"Memberikan ijin kepada Para Pemohon 
untuk melangsungkan perkawinan beda 
agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kotamadya Surabaya," demikian bunyi 
penetapan hakim. Status putusan 
gugatan itu ialah dikabulkan. Penetapan 
diketok pada Selasa, 26 April 2022. 
"Memerintahkan kepada Pejabat Kantor 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kota Surabaya untuk melakukan 
pencatatan perkawinan beda agama Para 
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Pemohon tersebut ke dalam Register 
Pencatatan Perkawinan yang digunakan 
untuk itu dan segera menerbitkan Akta 
Perkawinan tersebut," demikian bunyi 
penetapan. 
Sidang gugatan 
ini hanya 
berlangsung 
dua kali. Sidang 
pertama ialah 
pada 21 April 
2022 dengan 
agenda 
pembacaan 
permohonan 
dilanjutkan 
dengan 
pemeriksaan 
saksi dan bukti 
surat. Sidang 
kedua pada 26 
April 2022 
dengan agenda 
pembacaan 
penetapan. 
Majelis hakim 
dalam situs 
resmi SIPP PN 
Surabaya Kota 
mengizinkan RA 
dan ED sebagai 
pasangan 
pengantin 
melangsungkan pernikahan beda 
agama di hadapan pejabat Dinas 
Dukcapil Kota Surabaya. Sepasang 
suami istri berbeda agama di Surabaya, 
Jawa Timur, bisa bernafas lega usai 
pernikahan mereka akhirnya bisa diakui 
negara. Hal itu terjadi setelah 
Pengadilan Negeri (PN) Surabaya 
mengabulkan permohonan mereka. 
Sebelum permohonan mereka 
dikabulkan PN Surabaya, pernikahan 
RA pengantin pria yang beragama Islam 
dan EDS pengantin wanita yang 
beragama Kristen, ternyata tak diakui 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil setempat. Pendaftaran berkas 
mereka ditolak. Padahal keduanya 
sudah melangsungkan pernikahan 
dengan persetujuan keluarga dan 
menggunakan cara agama mereka 
masing-masing pada Maret 2022 lalu. 

"Jadi, mereka sudah melakukan 
perkawinan secara agama Islam, 
kemudian mereka di hari yang sama 
mereka melakukan perkawinan secara 

agama 
Kristen," kata 
Wakil Humas 
PN Surabaya 
Gede Agung, 
Selasa (21/6). 
Setelah 
ditolak di 
Dispenduk 
Capil 
Surabaya, 
mereka 
kemudian 
mengajukan 
permohonan 
pernikahan 
beda agama 
ke PN 
Surabaya, 
agar 
perkawinan 
mereka bisa 
dicatatkan di 
Dispendukca
pil. "Setelah 
itu mereka 
hendak 
melakukan 
pencatatan di 

Dispendukcapil Surabaya, namun ditolak. 
Kemudian mengajukan permohonan ke 
PN Surabaya," ujarnya. Permohonan 
pernikahan beda agama ke PN Surabaya 
itu mereja ajukan 13 April 2022 lalu. 
Kemudian, permohonan mereka 
dikabulkan oleh hakim tunggal Imam 
Supriyadi pada 26 April 2022. Dengan 
Nomor penetapan 916/Pdt.P/2022/PN 
Sby. Hakim pun memerintahkan agar 
Dispendukcapil mencatatkan pernikahan 
RA dan EDS. Sebagaimana putusan 
pengadilan. Perintah ini harus dilakukan 
dan tak bisa ditolak. "Wajib tidak boleh 
ditolak," demikian putusan hakim PN 
Surabaya. Gede Agung kemudian 
memberikan alasan pertimbangan hakim 
Imam tersebut. Salah satunya adalah 
karena ada kekosongan hukum terkait 
pernikahan beda agama. Menurut Agung, 
dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, tidak diatur soal 
pernikahan beda agama. "Dengan 
pertimbangan bahwasannya adalah 
Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang 
Perkawinan tidak mengatur mengenai 
perkawinan beda agama. Oleh karena 
itu dipertimbangkan untuk mengabulkan 
permohonannya untuk mengisi 
kekosongan aturan-aturan Undang-
Undang Perkawinan," kata Agung. 
Karena adanya kekosongan hukum itu, 
dan ingin pernikahan mereka tercatat 
dalam akta pernikahan di Dukcapil 
Surabaya. Hakim merujuk sesuai Pasal 
35 huruf (a) UU Nomor 23 tahun 2006 
sebagaimana telah diubah menjadi UU 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Administrasi Pendudukan (Adminduk), 
menilai harus ada penetapan dari 
pengadilan untuk mencatat akta 
pernikahan tersebut. "Oleh karena itu 
dipertimbangkan untuk mengabulkan 
permohonannya, untuk mengisi 
kekosongan aturan-aturan UU 
Perkawinan dan juga mengacu pada UU 
Adminduk yang sudah ada di Pasal 35 
huruf (a)," kata Agung. “Perkawinannya 
sah. Ada kesepakatan untuk dicatat di 
Disdukcapil, termasuk restu orang tua 
atau keluarga. Secara pokok seperti itu, 
ya. Pada pokoknya permohonan bisa 
saja diajukan, termasuk permohonan 
untuk pencatatan perkawinan beda 
agama lainnya,” lanjut Agung. Humas 
PN Surabaya, Suparno, mengatakan 
ada beberapa pertimbangan yang 
diambil oleh hakim tunggal Imam 
Supriyadi, dalam menangani perkara ini. 
Pertama, pernikahan atau perkawinan 
berbeda agama tidaklah merupakan 
larangan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974. "Bahwasanya UU 
No. 1/1974 tentang perkawinan tidak 
mengatur mengenai perkawinan beda 
agama. Oleh karena itu 
dipertimbangkan untuk mengabulkan 
permohonannya untuk mengisi 
kekosongan aturan-aturan UU 
Perkawinan," ucapnya. Pertimbangan 
selanjutnya ialah Pasal 35 huruf a 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan, 
maka terkait dengan masalah 
perkawinan beda agama adalah 

menjadi wewenang pengadilan negeri 
untuk memeriksa dan memutusnya. 
"Kemudian mengacu juga pada UU 
Adminduk yang sudah ada, pasal 35 A 
uu 23/2006 yang diperbaiki dengan uu 
24/2013. Dengan demikian, penetapan 
ini, pada pokoknya adalahnya 
mengizinkan untuk mencatatkan 
perkawinan beda agama di 
Dispendukcapil Surabaya," ujar dia. 
Keterangan dari PN Surabaya itu juga 
dibenarkan oleh Kepala Dispendukcapil 
Surabaya, Agus Imam Sonhaji. 
Menurutnya, keputusan PN Surabaya itu 
sudah ditindaklanjuti dengan mencatat 
pernikahan BA dan EDS dan 
mengeluarkan akta pernikahan 
pasangan itu pada 9 Juni 2022 lalu. 
“Untuk pernikahan beda agama sesuai 
dengan UU Dukcapil No. 23/2006 pasal 
35 a disebutkan, dilengkapi dengan 
penetapan pengadilan. Ketika itu ada, ya 
akan kami proses,” kata Agus. Agus 
mengatakan, salah satu tugas dan 
kewajiban dispendukcapil adalah 
melayani masyarakat terkait dengan 
pencatatan sipil. Di antara pencatatan 
sipil itu meliputi akta kelahiran, akta 
kematian, dan akta perkawinan. “Jadi 
ketika ada permohonan akta perkawinan 
nonmuslim yang seagama ke 
dispendukcapil, langsung bisa kita 
proses. Tapi untuk permohonannya beda 
agama, kita mengikuti aturan di UU, 
yakni membutuhkan syarat penetapan 
pengadilan,” kata Agus Sonhaji saat 
konferensi pers di kantor eks Humas 
Pemkot Surabaya. Dia menjelaskan, 
bahwa pada Pasal 35 huruf a UU No 23 
Tahun 2006 disebutkan, pencatatan akta 
perkawinan dapat dilakukan apabila ada 
penetapan dari pengadilan. Artinya, akta 
perkawinan itu dikeluarkan 
dispendukcapil karena pihak pemohon 
sudah melengkapi dengan adanya 
putusan dari pengadilan. “Karena 
permohonan akta perkawinan pasutri 
beda agama itu sudah mencukupi 
ketentuan persyaratan yang berlaku di 
undang-undang, maka permohonan itu 
kita proses,” jelas dia. Agus menyebut, 
bahwa menerbitkan akta perkawinan 
sudah menjadi tugas dan kewajiban 
dispendukcapil. Termasuk apabila 
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pengajuan akta perkawinan beda 
agama itu sudah ada keputusan atau 
penetapan hakim di pengadilan. 
“Sehingga kita melaksanakan perintah 
putusan pengadilan dan kita terbitkan 
(akta perkawinan) tanggal 9 Juni tahun 
2022,” ungkap dia. Keputusan PN 
Surabaya ini menjadi kabar gembira 
bagi para pasangan berbeda agama. 
Rupanya ada dasar hukum yang kuat 
untuk mengesahkan perkawinan beda 
agama di Indonesia. Tidak perlu lagi 
warga Indonesia pergi ke luar negeri 
untuk mengesahkan perkawinan beda 
agama. Ada dasar hukumnya dan 
pengadilan terbuka juga jika ada yang 
mau mengajukan permohonan seperti 
BA dan EDS. Keputusan PN Surabaya 
juga mencatat sesuatu yang penting 
yakni kebebasan untuk membangun 
pernikahan sekaligus kebebasan untuk 
memeluk agama dan 
mempertahankannya. Hal ini dimuat 
dalam pasal 28 dan 29 UUD 1945. 
Dapat dikatakan bahwa pemaksaan 
pindah agama demi perkawinan adalah 
sesuatu yang bertentangan dengan 
UUD 1945. Selama ini, jalan keluar 
yang paling mudah untuk pasangan 
beda agama adalah salah satu pihak 
mengalah dan pindah agama. 
Terkadang pindah agamanya pun 
terpaksa dan tidak berasal dari pilihan 

pribadi. Apakah hal ini mau terus 
dipertahankan di Indonesia? Seharusnya 
sih tidak. Memang yang namanya 
perbedaan pasti mempunyai potensi 
konflik, apa pun itu. Tetapi perbedaan 
juga mempunyai potensi untuk 
menimbulkan toleransi yang kuat. Seperti 
negara Indonesia yang penuh 
keberagaman tetapi tetap bisa bersatu 
karena kuatnya toleransi. Fakta toleransi 
dalam perkawinan beda agama juga 
banyak ditemui di Indonesia. Sekarang ini 
sedang berlangsung judicial review 
Undang-undang (UU) Perkawinan di 
Mahkamah Konstitusi (MK). Poin 
utamanya adalah permohonan agar 
pengesahan perkawinan beda agama 
juga diatur dalam UU Perkawinan. 
Keputusan PN Surabaya seharusnya juga 
menjadi pertimbangan MK untuk 
mengabulkan permohonan tersebut. 
Seharusnya tidaka ada perbedaan hukum 
antara orang yang beda agama dengan 
agama yang sama. Harus ada kesetaraan 
hukum bagi pasangan beda agama yang 
hendak membangun perkawinan. Potensi 
konflik dan kesulitan pastilah ada tetapi 
potensi toleransi dan kebaikan lainnya 
juga ada. Setiap pasangan yang akhirnya 
menyatu dalam sebuah perkawinan 
adalah ANUGERAH dari Tuhan, maka 
tidak ada satu mahlukpun yang bisa 
menghalangi atas dasar apapun. 

Mahkamah Agung Amerika Serikat hari 
ini memutuskan warga boleh membawa 
senjata api di tempat umum.
Hakim Clarence Thomas mengatakan 
konstitusi melindungi "hak individu untuk 
membawa senjata api sebagai bentuk 
perlindungan diri di luar rumah."
Keputusan MA dengan perbandingan 
suara 6-3 ini diumumkan di tengah 
rangkaian peristiwa penembakan 
massal yang terjadi belakangan ini. 
Dengan keputusan ini maka setiap 
orang boleh membawa senjata api di 
jalanan kota besar seperti New York, 
Los Angeles, Boston dan kota lainnya. 
Sekitar seperempat warga AS yang 
tinggal di perkotaan akan terdampak 
dengan keputusan ini.

California, Hawaii, Maryland, 
Massachusetts, New Jersey, dan Rhode 
Island juga punya aturan yang sama 
seperti New York.

Dalam keputusannya, hakim Thomas 
membatalkan peraturan Kota New York 
yang mewajibkan orang memenuhi 
persyaratan khusus untuk membawa 
senjata api di tempat umum. Sang 
hakim mengatakan peraturan itu 
melanggar konstitusi AS Second 
Amendment yang menjamin hak untuk 
"mempunyai dan membawa senjata 
api."

Gubernur New York Kathy Hochul 
mengatakan keputusan MA ini cukup 
menyakitkan di saat kota itu masih 
berduka karena kematian 10 orang dalam 
peristiwa penembakan massal di sebuah 
supermarket di daerah Buffalo.

Tantangan terhadap peraturan New York 
ini diajukan oleh Asosiasi Senapan dan 
Pistol New York yang menyebut diri 
mereka sebagai organisasi pendukung 
senjata api tertua di AS. 

Di sebagian wilayah AS warga cukup 
mudah membawa senjata api ke tempat 
umum tapi di New York dan segelintir 
negara bagian sebaliknya. Aturan 
persyaratan khusus yang ada di New 
York dan sudah berlaku sejak 1913 
menyatakan orang yang ingin membawa 
senjata api di tempat umum harus punya 
alasan kuat untuk melakukan itu.

Mereka yang mendukung persyaratan 
khusus di New York beralasan dengan 
dibatalkannya peraturan itu oleh MA 
maka akan lebih banyak lagi senjata api 
beredar di jalanan sehingga tingkat 
kejahatan akan meningkat. Kekerasan 
senjata api yang sebelumnya sudah 
tinggi sejak masa pandemi kini akan 
semakin melonjak.

“Keputusan ini tidak hanya ceroboh. Ini 
mengerikan. Bukan ini yang diinginkan 
warga New York," kata dia, seperti 
dilansir laman France24, Jumat (24/6).

Warga AS Boleh Bawa Senjata Api di Tempat Umum
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Penindakan ETLE oleh Polri, kata Iqbal, 
betul-betul dilaksanakan dengan 
mengutamakan kepentingan warga dan 
bertujuan utama untuk mengedukasi 
agar masyarakat."Masyarakat 
diharapkan taat pada aturan dan 
memperhatikan aspek-aspek 
keselamatan dalam berkendara. Karena 
aturan lalu lintas dibuat untuk 
kepentingan pengguna jalan juga," 
ungkapnya.

Di wilayah Sukoharjo bahwa jalan-jalan 
penghubung antarkecamatan mayoritas 
adalah wilayah pedesaan sehingga 
cukup banyak pengendara yang 
melintas. Laka lantas di jalan dekat 

Foto surat konfirmasi tilang ETLE 
(Electronic Traffic Law Enforcement) 
dari Polres Sukoharjo karena pemotor 
tidak mengenakan helm di jalan 
pedesaan viral di media sosial. Polda 
Jateng pun memberikan penjelasan dan 
meluruskan narasi yang beredar terkait 
unggahan itu.

Jalan Penghubung Kabupaten

Nitizen sebelumnya menyebut seolah 
pengguna motor tersebut adalah petani. 
Dari foto pada surat konfirmasi itu 
memang terlihat persawahan di kiri dan 
kanan jalan kecil itu. Unggahan ini pun 
menimbulkan berbagai komentar.

Masyarakat juga diminta tidak 
menganggap situasi di jalan pedesaan 
aman dari kecelakaan lalu lintas 
sehingga tidak menggunakan 
kelengkapan yang disyaratkan sesuai 
standard berkendara.

"Pengendara motor tersebut bukan 
petani yang hendak meladang lho, dan 
yang bersangkutan sudah mengakui 
kesalahannya. Bapak tersebut langsung 
menghubungi Satlantas dan membayar 
denda melalui Briva," kata Kabid Humas 
Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudusy, 
Kamis (23/6).

Menurut Iqbal, kejadian itu tidak seperti 
narasi di media sosial yang menyebut 
pemotor ditilang di persawahan. 
Pemotor itu kena ETLE karena melintas 
di jalan penghubung kabupaten.

Pakai Motor di Desa Kena Tilang ETLE 
persawahan pun dilaporkan cukup tinggi. 
Sepanjang tahun 2021 jumlah 
kecelakaan ada 21 kejadian, 6 di 
antaranya mengakibatkan meninggal 
dunia.
"Sedangkan pada Januari hingga Mei 
2022, kejadian laka lantas di Sukoharjo 
ada 10 kejadian. Untuk tingkat 
fatalitasnya, 2 luka ringan, 5 luka berat 
dan 3 meninggal dunia," jelasnya.

Terpisah, Kapolres Sukoharjo AKBP 
Wahyu Nugroho Setyawan juga meminta 
maaf kepada publik jika penilangan yang 
terjadi justru membuat ketidaknyamanan 
di dunia maya. Dia juga menjelaskan 
pemotor itu tertangkap kamera ETLE 
mobile, bukan dari ETLE yang biasanya 
terpasang di ruas jalur protokol."Jadi 
bukan kamera E-TLE nya diletakkan di 
persawahan. Tapi memang anggota kita 
diberi aplikasi khusus di handphonenya 
untuk memantau pelanggaran sambil 
berpatroli. Itulah yang namanya ETLE 
mobile,” ujar Wahyu, Kamis (23/6).

Pihaknya meminta maaf atasnya 
ramainya tanggapan di media sosial soal 
penindakan ETLE pada warga yang 
melintas di jalan penghubung 
antarkecamatan tersebut. Polda Jateng 
juga mengimbau warga untuk tetap 
mengutamakan keselamatan berkendara 
dan menaati aturan yang berlaku

Penerapan ETLE mobile di Jateng, dapat 
dilakukan petugas melalui handphone 
khusus, sehingga dapat memotret 
pengendara kendaraan bermotor yang 
melakukan pelanggaran di jalan. 
Operator ETLE mobile ini adalah 
petugas khusus yang mendapat surat 
perintah.
"Jadi tidak setiap polantas dapat menjadi 
operator ETLE mobile. Minimal petugas 
yang berkualifikasi penyidik atau 
penyidik pembantu," tegasnya.

"Intinya penerapan ETLE untuk 
mengurangi kontak langsung petugas 
dengan pelanggar lalu lintas di jalan 
sehingga penindakan dilakukan secara 
profesional dan didukung data akurat 
berdasarkan teknologi," pungkasnya.

Awal mula
Kegaduhan ini bermula dari 
pernyataan Yenny yang menyebut 
bahwa dirinya tidak lagi menjadi bagian 
dari PKB yang kini dipimpin oleh 
Muhaimin. Yenny mengatakan, dirinya 
bagian dari PKB Gus Dur. "Saya PKB 
Gus Dur, bukan PKB Cak Imin," kata 
Yenny usai menghadiri acara di 
Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, 
Rabu (22/6/2022), seperti dikutip 
Kompas TV, Kamis (23/6/2022). 
Tak hanya itu, Yenny juga 
menyinggung minimnya elektabilitas 
Muhaimin. Dia bilang, politisi yang 
elektabilitasnya rendah hendaknya tak 
memaksakan diri untuk maju pada 
Pemilu Presiden 2024. "Kita 
mengimbau politisi yang surveinya 
enggak terlalu ngangkat enggak usah 
terlalu ngotot (maju pada pilpres)," 
ujarnya. Terakhir, Yenny juga 
menyinggung ketegangan hubungan 
Muhaimin dengan Ketua Umum 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
(PBNU) Yahya Cholil Staquf. Dia 
bilang, seharusnya pimpinan PKB tak 
boleh berseberangan dengan warga 
Nahdliyin.  "Saya rasa yang paling 
utama, Ketua Umum PKB itu tidak 
boleh kemudian mengambil posisi 
berseberangan dengan NU, kasihan 
umat di bawah," katanya. 
Cak Imin berang 

Ketua Umum Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar 
kembali berseteru dengan putri kedua 
Gus Dur, Zaanuba Arifah Chafsoh atau 
akrab disapa Yenny Wahid. Keduanya 
saling serang soal kepemilikan PKB, 
elektabilitas menjelang Pemilu 
Presiden (Pilpres) 2024, hingga 
ketegangan PKB dengan Nahdlatul 
Ulama (NU). Ribut-ribut keduanya mau 
tak mau membuka luka lama konflik 
antara keponakan dengan putri 
presiden ke-4 RI itu. 

Mendengar pernyataan Yenny itu, 
Muhaimin meradang. Pria yang akrab 
disapa Cak Imin tersebut melakukan 

Perihal "PKB Gus Dur dan PKB Cak 
Imin" yang disinggung Yenny sedianya 
merupakan konflik lama di tubuh PKB 
yang melibatkan Gus Dur, Cak Imin, 
termasuk Yenny Wahid. Keributan 
bermula pada tahun 2005, ketika Cak 
Imin terpilih menjadi Ketua Umum PKB 
yang baru melalui Muktamar. Sementara 
itu, Gus Dur ditetapkan menjadi Ketua 
Dewan Syura PKB. Struktur ini sempat 
melahirkan dua kubu di tubuh PKB, yakni 
kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin. 
Jelang Pemilu 2009 tepatnya Mei 2008, 
kubu masing-masing menggelar 
Muktamar Luar Biasa (MLB). MLB ini 
menghasilkan struktur partai yang 
berbeda satu sama lain.
Singkat cerita, konflik dualisme partai ini 
dibawa ke pengadilan, bahkan hingga ke 
tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). 
18 Juli 2008, MA dalam putusan kasasi 
Nomor 441/kasus kasasi/Pdt/2008 
memutuskan bahwa struktur 
kepengurusan PKB kembali ke hasil 
Muktamar Semarang 2005. Artinya, 
posisi Muhaimin sebagai Ketua Umum 
PKB diperkuat, sedangkan Gus Dur 
dikukuhkan sebagai Ketua Umum 
Dewan Syura. Dua bulan sebelum 
putusan pengadilan itu terbit tepatnya 14 

serangan balik dan menyebut Yenny 
bukan bagian dari PKB. "Yenny itu bukan 
PKB," kata Muhaimin melalui akun 
Twitter resminya, @cakimiNOW, Rabu 
(23/6/2022). Kompas.com telah diizinkan 
mengutip kicauan tersebut oleh Wakil 
Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid. Tak 
hanya itu, Imin bahkan menyinggung 
partai yang pernah dibentuk Yenny yang 
kemudian tak lolos menjadi peserta 
pemilu. Imin juga bilang, Yenny beberapa 
kali menyerang PKB meskipun tak 
berdampak apa-apa. "Bikin partai sendiri 
aja gagal lolos. Beberapa kali pemilu 
nyerang PKB nggak ngaruh, PKB malah 
naik terus suaranya," ucap Muhaimin. 
"Jadi ngapain ikut-ikut ngatur PKB, 
hidupin aja partaimu yang gagal itu. PKB 
sudah aman nyaman kok," lanjutnya. 
Luka lama 

Perseteruan Cak Imin Dan Yenny Wahid
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Singkat cerita, konflik dualisme partai ini 
dibawa ke pengadilan, bahkan hingga ke 
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serangan balik dan menyebut Yenny 
bukan bagian dari PKB. "Yenny itu bukan 
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Twitter resminya, @cakimiNOW, Rabu 
(23/6/2022). Kompas.com telah diizinkan 
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pemilu. Imin juga bilang, Yenny beberapa 
kali menyerang PKB meskipun tak 
berdampak apa-apa. "Bikin partai sendiri 
aja gagal lolos. Beberapa kali pemilu 
nyerang PKB nggak ngaruh, PKB malah 
naik terus suaranya," ucap Muhaimin. 
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Luka lama 

Perseteruan Cak Imin Dan Yenny Wahid



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah Air

Amerika

Tanah Air

Internasional

Melestarikan Warisan Budaya, Candi Borobudur

Atas pemecatan itu, Yenny Wahid 
mengaku cuek. Namun, empat tahun 
pascakonflik, Yenny membentuk partai 
baru bernama Partai Kedaulatan 
Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). Partai 
tersebut dideklarasikan pada 12 Juli 
2012. Yenny pun ditetapkan sebagai 
ketua umum. Namun, jelang Pemilu 
2014, partai pimpinan Yenny itu gagal 
lolos sebagai peserta pemilu. Atas 
kegagalan tersebut, Yenny sempat 
melarang para kader partainya 
berpindah ke PKB. Kejadian inilah yang 
belakangan disinggung Cak Imin 
sebagai partai gagal yang dibentuk 
Yenny. 

Hal lain yang disinggung Yenny adalah 
elektabilitas Muhaimin. Memang, 
menurut survei sejumlah lembaga, 

Partai bentukan Yenny 

April 2008, Muhaimin memecat Yenny 
Wahid yang kala itu menjabat sebagai 
Sekretaris Jenderal PKB. Kubu Cak 
Imin mengeklaim, pemecatan itu 
didasari atas laporan tim investigasi 
DPP PKB yang menyebut bahwa Yenny 
terbukti melakukan tindakan indisipliner 
serta perbuatan yang mengancam 
keutuhan partai. 

Elektabilitas hingga ketegangan 
dengan PBNU 

Namun demikian, belakangan Cak Imin 
diterpa kabar kerenggangan dengan 
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. 
Isu ini pula yang sempat disinggung 
Yenny. Kerenggangan tersebut bermula 
dari pernyataan Yahya yang menyebut 
bahwa PBNU tak boleh jadi alat politik 
partai. Menjawab hal itu, Muhaimin 
mengatakan bahwa pernyataan Yahya tak 
berpengaruh pada 13 juta pemilih loyal 
PKB. Yahya sendiri sempat membantah 
bahwa hubungannya dengan PKB 
merenggang.

elektabilitas Cak Imin mentok di kisaran 
angka 1 persen. Sementara itu, sedari 
lama Imin sudah gembar-gembor hendak 
maju di Pilpres 2024. PKB bahkan sudah 
mewacanakan koalisi dengan sejumlah 
partai seperti Gerindra dan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS). 

Dia memang meminta partai politik tak 
menggunakan NU sebagai senjata 
berkompetisi politik. Namun, Yahya 
menegaskan larangan tersebut berlaku 
untuk semua partai politik. “Jadi NU itu 
seluruh bangsa dan ndak boleh 
digunakan sebagai senjata untuk 
kompetisi politik. Karena kalau kita 
biarkan terus-terus begini, ini tidak sehat,” 
katanya di Kantor PBNU, Jakarta, Senin 
(23/5/2022).

DPD Himpunan Pengusaha Pribumi 
Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta meminta 
pemerintah dan DPR mengkaji kembali 
penetapan undang-undang (UU) terkait 
hak cuti melahirkan 6 bulan dan cuti 
suami 40 hari untuk pekerja. Ketua 
Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman 
Simanjorang mengatakan, pemerintah 
perlu memperhatikan kondisi 
pengusaha yang akan menjalankan 
kebijakan cuti melahirkan 6 bulan ini. 
Sebab, menurut dia, psikologis 
pengusaha harus dijaga agar mereka 
memiliki kesiapan dan kemampuan jika 
RUU cuti melahirkan 6 bulan ini 
disahkan. "Pelaku usaha berharap agar 
pemerintah dan DPR melakukan kajian 
dan evaluasi yang mendalam dan 
komprehensif sebelum menetapkan UU 
tersebut karena menyangkut 
produktivitas tenaga kerja dan tingkat 
kemampuan dari masing masing 
pengusaha," ujar Sarman dalam 
keterangan tertulis, Kamis (23/6/2022). 
Selain itu dia juga meminta agar 
sinkronisasi UU Nomor 13 Tahun 2003 
dan Rancangan UU Kesejahteraan Ibu 
dan Anak (RUU KIA) dilakukan dengan 
cermat agar tidak menimbulkan 
dualisme kebijakan yang 
membingungkan pengusaha. 
Pemerintah juga diminta untuk 
mengajak pengusaha dari berbagai 
sektor dalam pembahasan RUU cuti 
melahirkan 6 bulan ini agar aturan yang 
dihasilkan dapat lebih tepat sasaran 
dan tetap produktif. Menurutnya, 
rencana aturan cuti melahirkan 6 bulan 
ini harus mempertimbangkan berbagai 
aspek, seperti tingkat produktivitas dan 
kemampuan pengusaha. Selain itu, 
dikhawatirkan aturan ini bisa 
berdampak ke UMKM. "Perlu suatu 
kajian yang mendalam apakah harus 6 
bulan atau cukup 4 bulan misalnya. 
Kemudian apakah cuti suami 40 hari 
juga menjadi keharusan," ucapnya. 
Dia pun menjabarkan apa saja yang 
perlu dikaji dan dievaluasi oleh 
pemerintah dan DPR sebelum 

Wacana Cuti 6 Bulan Bikin Pusing Pengusaha
mengesahkan hak cuti ini dalam RUU 
KIA. Pertama, jika aturan cuti ini diganti 
maka dapat berpeluang mendorong 
pengusaha untuk menyiasati pekerjanya 
menjadi pekerja kontrak. Pasalnya, 
pengusaha harus mengeluarkan biaya 
operasional dalam bentuk gaji selama 
enam bulan terhadap pekerja yang 
mendapatkan cuti hamil tersebut. Kedua, 
kebijakan cuti ini dapat berpotensi 
menurunkan peringkat produktivitas 
tenaga kerja Indonesia yang saat ini 
sudah jauh tertinggal. Data dari Asian 
Productivity Organization (APO) 2020 
menunjukkan, posisi produktivitas per 
pekerja Indonesia masih tertinggal jauh 
dibandingkan dengan Singapura dan 
Malaysia. Bahkan posisi Indonesia 
berada di bawah rata-rata tingkat 
produktivitas tenaga kerja 6 negara 
Asean dan peringkat dunia, yaitu 
Indonesia berada diurutan 107 dari 185 
negara. Ketiga, pemerintah juga perlu 
memperhatikan dampak aturan ini jika 
diterapkan kepada pelaku usaha UMKM 
yang berdasarkan data Kementerian 
Koperasi dan UKM berjumlah 64,2 juta di 
2018. Pasalnya, berdasarkan data 
Kementerian KUKM 2019, tenaga kerja 
UKM setara dengan 96,92 persen dari 
total tenaga kerja di Indonesia, yaitu 
sebanyak 119,6 juta orang. "Pelaku 
UMKM memiliki tenaga kerja antara 1-4 
orang. Bisa dibayangkan jika pekerja 
wanitanya cuti selama 6 bulan dan harus 
mengeluarkan gaji selama cuti tersebut 
apakah dari sisi financial UMKM tersebut 
memiliki kemampuan?" jelasnya. 
Menurutnya, rencana aturan hak cuti 
melahirkan 6 bulan dan cuti suami 40 hari 
untuk pekerja ini bisa diterapkan di 
instansi pemerintahan dan usaha kelas 
menengah ke atas. Namun, bagi 
kalangan pelaku usaha UMKM harus ada 
kebijakan khusus sehingga kebijakan ini 
nantinya dapat diterima pelaku usaha. 
Meski demikian, lanjutnya, dia memahami 
dan setuju dengan alasan pemberlakuan 
aturan cuti melahirkan ini jika ditinjau dari 
sisi kesehatan.
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Pasar kripto dunia saat ini masih lesu. 
Beberapa mata uang kripto populer 
seperti Bitcoin dan Ethereum pun 
harganya sempat anjlok hingga lebih 
dari 20 persen.

Misalnya saat ia mengumumkan bahwa 
perusahaannya, Tesla mulai menerima 
Bitcoin sebagai alat tukar untuk membeli 
mobil Tesla.

Musk sendiri memang tidak pernah 
secara gamblang mengajak orang untuk 
investasi kripto. Namun ia kerap 
menyatakan dukungannya ke uang 
kripto, seolah isyarat nasihat investasi, 
sehingga orang lain tergerak untuk 
melirik aset digital tersebut.

Selanjutnya, Musk pernah 
mengumumkan peluncuran satelit 
SpaceX yang diberi nama Dogecoin. 
Sebagaimana namanya, misi tersebut 
akan dibayar memakai kripto Dogecoin 
sehingga menjadikan Dogecoin sebagai 
"kripto pertama di luar angkasa".
Kemudian melalui akun Twitternya, 
Musk berkata kalau dirinya akan makan 
makanan di TV jika McDonald's 
menerima Dogecoin. Kalimat ini lagi-lagi 
seolah menjadi isyarat ajakan bagi 
orang lain untuk memakai Dogecoin.

Dalam Forum Ekonomi Qatar, Elon 
Musk menanggapi pasar kripto yang 
melemah dan menegaskan bahwa ia 
tidak pernah menyarankan orang lain 
untuk investasi kripto.
"Saya tidak pernah berkata bahwa 
orang harus investasi kripto," kata Elon 
Musk dalam Forum Ekonomi Qatar 
secara virtual.
"Dalam kasus Tesla, SpaceX, saya 
sendiri, kami semua memang membeli 
beberapa Bitcoin, tapi itu persentasenya 
kecil dari total aset tunai kami," 
imbuhnya.

Orang yang ingin membeli kendaraan 
merek Tesla dengan Bitcoin, tentu harus 
membeli atau investasi Bitcoin terlebih 
dahulu sebelum belanja mobil Tesla. 
Menurut Mashable, praktik ini agak 
bersifat promosi kripto.

Jadi, jika ditelusur, Musk memang tidak 

Harga Dogecoin juga ikut turun di tengah 
pasar kripto yang lesu. Musk sebagai 
salah satu pendukung Dogecoin bahkan 
digugat oleh investor Dogecoin bernama 
Keith Johnson.

Namun bagi mereka yang tertarik 
investasi pada aset digital tersebut, 
nasihat Musk ini mungkin bisa 
diperhatikan "Cryptocurrency memang 
menjanjikan, tapi investasilah dengan 
hati-hati."

Setelah cuitan Musk itu dipublikasikan, 
harga Dogecoin dilaporkan naik hampir 
13 persen di situs Binance menjadi 
0,05877 dollar AS (Rp 870) per keping 
koin pada Senin (20/6) waktu AS, 
sebagaimana dihimpun KompasTekno 
dari India Times.
Pantauan KompasTekno di situs 
CoinMarketCap hari ini, Rabu 
(22/6/2022), harga Dogecoin adalah 
0,06386 dollar AS (Rp 949) per koin, naik 
7,27 persen dalam 24 jam terakhir.

Elon Musk dianggap oleh Johnson 
menggunakan skema piramida untuk 
memanipulasi harga Dogecoin, dan 
mendapat untung dari uang kripto 
tersebut. Menanggapi hal itu, Musk 
berkata ia akan terus mendukung 
Dogecoin.

pernah secara langsung mengajak atau 
melarang orang lain untuk investasi kripto.

Bakal terus dukung Dogecoin

Hal ini ia sampaikan melalui akun Twitter 
pribadinya berhandle @elonmusk.

Elon : Saya Tidak Pernah Ajak Orang Investasi Kripto
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
memerintahkan harga minyak goreng 
kembali terjangkau bagi seluruh 
masyarakat. Menko Kemaritiman dan 
Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan 
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan 
meminta waktu sampai satu bulan agar 
harga minyak goreng merata di seluruh 
daerah.

Mendag Zulhas menambahkan, skema 
pembelian minyak goreng curah 
Rp14.000 per liter tersebut masih tetap 

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan 
memperbolehkan, masyarakat untuk 
membeli minyak goreng curah sesuai 
harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 
per liter atau Rp 15.500 per kilogram 
maksimal 10 liter per orang. Aturan ini 
berlaku mulai Rabu (22/6).

Saat ini, pemerintah mengklaim harga 
minyak goreng curah sudah kembali ke 
Rp 14.000 per liter. Realisasi ini lebih 
cepat dua pekan dari target. Berikut 
merdeka.com akan merangkum 
sejumlah fakta di baliknya.

2. Cara Pembelian Minyak Goreng 
Curah

Kepala negara meminta produksi 
minyak terus didorong agar meningkat. 
Selain itu, dia meminta harga minyak 
goreng distabilkan.

"Sekarang masyarakat boleh beli 
minyak (curah) sampai 10 liter. Mulai 
hari ini," ujarnya saat meninjau harga 
bahan pokok di Pasar Klender, Jakarta 
Timur.Mendag Zulhas menjelaskan, 
penerapan kebijakan pelonggaran 
pembelian minyak goreng tersebut 
bertujuan untuk membantu 
kelangsungan bisnis UMKM. "Kan ada 
yang kayak di kampung-kampung 
penjual gorengan itu kan butuh minyak 
besar," bebernya.

1. Pembelian Dibatasi 10 Liter per 
Orang

Presiden Jokowi juga meminta dalam 
jangka waktu pendek produksi minyak 
goreng bisa meningkat dan tidak 
bergantung pada impor. Terpenting, 
harga minyak goreng bisa stabil.

sama. Yakni, pembeli diwajibkan 
menyertakan kartu tanda penduduk 
(KTP).
"Pembeli tetap pakai KTP," ujar Mendag 
Zulhas.

3. Lokasi Pembelian Minyak Goreng 
Curah Rp 14.000
Kementerian Perdagangan bersama 
stakeholders terkait lainnya akan 
menambah titik lokasi penjualan minyak 
goreng curah sesuai HET Rp 14.000 
tersebut. Tercatat, saat ini sudah ada 
13.968 lokasi penjualan yang tersebar di 
wilayah Indonesia.Penjualan akan lebih 
difokuskan di Pulau Jawa, Bali, dan 
Sumatera untuk bisa diatasi dalam dua 
pekan.

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan 
mengklaim bahwa antrean masyarakat 
untuk memperoleh minyak goreng curah 
sesuai harga eceran tertinggi Rp14.000 
per liter sudah tidak terjadi lagi di seluruh 
wilayah DKI Jakarta. Menyusul, kian 
memadainya ketersediaan minyak curah 
sesuai HET tersebut."Di Jakarta tidak ada 
yang antre minyak (curah). Saya sudah 
cek, sudah monitor, tidak ada lagi yang 
antrean," katanya.Mendag mencatat, saat 
ini, produksi minyak goreng curah secara 
nasional sudah mencapai 300 ribu ton per 
bulan. Selain itu, titik lokasi penjualan 
minyak goreng curah Rp14.000 per liter 
mulai tersebar merata di seluruh wilayah 
Indonesia."Sudah ada 13.968 lokasi 
penjualan. Ke depan akan bertambah.

klaim tak ada lagi antrean

Presiden Jokowi telah meminta jajarannya 
dalam jangka waktu pendek untuk 
membuat produksi minyak goreng bisa 
meningkat dan tidak bergantung pada 
impor. Terpenting, harga minyak goreng 
bisa stabil."Paling penting solusi 
pendeknya adalah menjaga harga di 
masyarakat bawah supaya tetap stabil 
dan terjangkau," tutur Presiden Jokowi.

4. Pemerintah Klaim Tak Ada Lagi Antrean

"Untuk minyak (curah) yakin dua minggu 
stabil. Dua minggu tidak ada ribut minyak 
ya, paling tidak di Jawa, Bali, dan 
Sumatera," ujarnya.

Fakta Harga Minyak Goreng Curah Kembali Rp 14.000
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Pasar kripto dunia saat ini masih lesu. 
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menyatakan dukungannya ke uang 
kripto, seolah isyarat nasihat investasi, 
sehingga orang lain tergerak untuk 
melirik aset digital tersebut.

Selanjutnya, Musk pernah 
mengumumkan peluncuran satelit 
SpaceX yang diberi nama Dogecoin. 
Sebagaimana namanya, misi tersebut 
akan dibayar memakai kripto Dogecoin 
sehingga menjadikan Dogecoin sebagai 
"kripto pertama di luar angkasa".
Kemudian melalui akun Twitternya, 
Musk berkata kalau dirinya akan makan 
makanan di TV jika McDonald's 
menerima Dogecoin. Kalimat ini lagi-lagi 
seolah menjadi isyarat ajakan bagi 
orang lain untuk memakai Dogecoin.

Dalam Forum Ekonomi Qatar, Elon 
Musk menanggapi pasar kripto yang 
melemah dan menegaskan bahwa ia 
tidak pernah menyarankan orang lain 
untuk investasi kripto.
"Saya tidak pernah berkata bahwa 
orang harus investasi kripto," kata Elon 
Musk dalam Forum Ekonomi Qatar 
secara virtual.
"Dalam kasus Tesla, SpaceX, saya 
sendiri, kami semua memang membeli 
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Orang yang ingin membeli kendaraan 
merek Tesla dengan Bitcoin, tentu harus 
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Jadi, jika ditelusur, Musk memang tidak 

Harga Dogecoin juga ikut turun di tengah 
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investasi pada aset digital tersebut, 
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13 persen di situs Binance menjadi 
0,05877 dollar AS (Rp 870) per keping 
koin pada Senin (20/6) waktu AS, 
sebagaimana dihimpun KompasTekno 
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Pantauan KompasTekno di situs 
CoinMarketCap hari ini, Rabu 
(22/6/2022), harga Dogecoin adalah 
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Elon Musk dianggap oleh Johnson 
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memanipulasi harga Dogecoin, dan 
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pernah secara langsung mengajak atau 
melarang orang lain untuk investasi kripto.

Bakal terus dukung Dogecoin

Hal ini ia sampaikan melalui akun Twitter 
pribadinya berhandle @elonmusk.

Elon : Saya Tidak Pernah Ajak Orang Investasi Kripto
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
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memperbolehkan, masyarakat untuk 
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per liter atau Rp 15.500 per kilogram 
maksimal 10 liter per orang. Aturan ini 
berlaku mulai Rabu (22/6).

Saat ini, pemerintah mengklaim harga 
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hari ini," ujarnya saat meninjau harga 
bahan pokok di Pasar Klender, Jakarta 
Timur.Mendag Zulhas menjelaskan, 
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Tadi saya sudah datang tepat waktu, 
tepat hari, dan melaksanakan semua 
yang ditanyakan dan menjawab semua 
dengan sebenernya-benarnya," tutur 
Lutfi di Gedung Bundar Kejagung, 
Jakarta Selatan, Rabu (22/6).
Lutfi enggan membeberkan terkait 
keterangan yang diminta penyidik 
selama pemeriksaan berlangsung. Dia 
meminta materi pemeriksaan 
ditanyakan langsung oleh penyidik.

"Jadi sampai saat ini kita belum bisa 
menemukan fakta itu (suap ke Lutfi)," 
kata Supardi di Gedung Bundar 
Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, 
Rabu (22/6).

Meski begitu, ada banyak materi 
pemeriksaan yang belum dapat dibuka 
ke publik.
"Saya tidak bisa sampaikan materi. 
Jadi biar di pengadilan nanti terbuka di 
situ. Tapi nanti setelah proses ini di 
persidangan," kata Supardi.
Diketahui, Lutfi baru keluar dari 
Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta 
Selatan sekitar pukul 21.05 WIB. Dia 
diperiksa hingga 12 jam oleh penyidik 
Kejagung.

Direktur Penyidikan Jampidsus 
Kejagung Supardi menyatakan, belum 
ditemukan ada fakta Lutfi menerima 
suap dari pengusaha sawit.

Setelah Dicopot Baru Diperiksa

Menurut Supardi, Lutfi sudah cukup 
terbuka selama menjalani pemeriksaan 
terkait kasus mafia minyak goreng di 
lingkungan Kementerian Perdagangan 
(Kemendag). 

"Pada hari ini saya menjalankan tugas 
saya, sebagai rakyat Indonesia, 
memenuhi, yang taat dengan hukum 
memenuhi panggilan sebagai saksi di 
Kejagung. 

Kejagung melakukan pemeriksaan 

Kejaksaan Agung (Kejagung) 
memeriksa mantan Mendag M Lutfi 
dalam perkara impor minyak goreng, 
Rabu (22/6).
Lutfi diperiksa dari pagi hingga malam 
hari.

5 Tersangka
Sebelumnya, Kejagung menyerahkan 
lima berkas perkara atas lima tersangka 
kasus pemberian fasilitas ekspor Crude 
Palm Oil (CPO) dan turunannya pada 
Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, 
ke Direktorat Penuntutan pada Jampidsus 
untuk dilakukan penelitian sesuai Pasal 
110 ayat (1) KUHAP.

Kemudian Pierre Togar Sitanggang (PTS) 
selaku General Manager di Bagian 
General Affair PT Musim Mas, dan Lin 
Che Wei (LCW) selaku Penasihat 
Kebijakan/Analisa pada Independent 
Research & Advisory Indonesia.

"Ya kita kan punya strategi," tutur 
Supardi.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung 
Supardi menyampaikan, alasan baru 
memeriksa Lutfi setelah dicopot dari 
menteri oleh Presiden Jokowi. 
Menurut dia, ini menjadi strategi penyidik 
dalam menangani kasus mafia minyak 
goreng.

Menurut dia, Lutfi dimintai keterangan 
seputar peran para tersangka. Supardi 
menegaskan, pemeriksaan terhadap 
mantan Mendag tersebut akan 
menyeluruh sesuai dengan kebutuhan 
penyidikan.
"Semua proses diklarifikasi. Apa yang dia 
dengar, dia ketahui, dia alami, semua 
proses itu sehingga terjadi sebuah tindak 
pidana yang ada beberapa tersangka itu. 
Ya semua (termasuk peran tersangka 
LCW)," Supardi.

Kelima tersangka adalah Indrasari Wisnu 
Wardhana (IWW) selaku Direktur 
Jenderal Perdagangan Luar Negeri 
Kementerian Perdagangan, Stanley MA 
(SM) selaku Senior Manager Corporate 
Affair Permata Hijau Grup, dan Master 
Parulian Tumanggor (MPT) selaku 
Komisaris Utama PT Wilmar Nabati 
Indonesia.

terhadap Lutfi dalam perkara dugaan 
tindak pidana korupsi pemberian fasilitas 
ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan 
turunannya pada Januari 2021 sampai 
dengan Maret 2022.

Kejagung Periksa M. Lutfi Dari Pagi Sampai Malam7 Poin Hasil Dari KTT  BRICS
Situasi di Ukraina menjadi salah satu 
poin penting dalam deklarasi KTT 
BRICS ke-14 di Beijing, Kamis 
(23/6/2022).
KTT BRICS ke-14 2022 dipimpin oleh 
Presiden China Xi Jinping dan dihadiri 
Presiden Brasil Jair Bolsonaro, 
Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana 
Menteri India Narendra Modi, dan 
Presiden Afrika Selatan, Cyril 
Ramaphosa.
Para pemimpin BRICS mengatakan 
telah membahas situasi di Ukraina.
BRICS adalah akronim untuk grup 
pasar berkembang Brasil, Rusia, India, 
Cina, dan Afrika Selatan.
Dikutip CGTN, kelompok BRICS berjanji 
menjaga perdamaian dan keamanan 
dunia dalam deklarasi bersama yang 
diadposi dalam pertemuan virtual 
tersebut.
Para pemimpin juga berkomitmen 
menghormati kedaulatan dan integritas 
teritorial semua negara dan untuk 
penyelesaian damai perbedaan dan 
perselisihan antar negara melalui dialog 
dan konsultasi.

Negara-negara BRICS mendukung 
pembicaraan antara Moskow dan Kiev, 
serta upaya PBB dan Palang Merah di 
Ukraina, kata Deklarasi Beijing KTT 
BRICS ke-14.

Mereka menganjurkan dunia tanpa 
senjata nuklir dan meminta negara-
negara maju untuk menjalankan 
"kebijakan ekonomi yang bertanggung 
jawab, sambil mengelola dampak 
kebijakan."
1. Situasi di Ukraina

Mereka juga sepakat mendukung 
semua upaya yang kondusif untuk 
penyelesaian krisis secara damai.

Para pemimpin menggarisbawahi 
kepatuhan mereka terhadap kedaulatan 
dan integritas teritorial semua negara.

Para pemimpin BRICS mengatakan 
telah membahas situasi di Ukraina dan 
mengingat kembali posisi nasional tiap 
negara, seperti diungkapkan pada 
forum yang tepat, yaitu DK PBB dan 

BRICS juga menyerukan untuk 
melestarikan dan memperkuat sistem 
kontrol senjata.

Asosiasi tersebut menyuarakan 
dukungannya terhadap upaya PBB dan 
Sekretaris Jenderalnya Antonio Guterres, 
serta Komite Internasional Palang Merah 
dalam penyediaan bantuan kemanusiaan 
untuk Ukraina.
2. Politik global

Asosiasi ini terus mengadvokasi 
"reformasi menyeluruh PBB, termasuk 
Dewan Keamanannya," untuk 
meningkatkan keterwakilan negara-
negara berkembang sehingga dapat 
secara memadai menjawab tantangan 
global.

Para pemimpin juga menyuarakan 
dukungan untuk Afghanistan yang 
damai, aman dan stabil.

Mereka menekankan bahwa wilayahnya 
tidak boleh digunakan untuk mengancam 
atau menyerang negara mana pun atau 
untuk melindungi atau melatih teroris, 
atau merencanakan untuk mendanai 
tindakan teroris.
BRICS berharap untuk keberhasilan 
pembicaraan tentang pemulihan 
Kesepakatan Nuklir Iran dan mendukung 
pembicaraan bilateral dan multilateral 
untuk resolusi "semua masalah yang 
berkaitan dengan Semenanjung Korea, 
termasuk denuklirisasi lengkapnya."

UNGA.
"Kami mendukung pembicaraan antara 
Rusia dan Ukraina," demikian bunyi 
deklarasi tersebut.

BRICS menekankan komitmen kami 
untuk penyelesaian perbedaan dan 
perselisihan secara damai dan komitmen 
kuatnya terhadap perlucutan senjata 
nuklir.

Negara-negara BRICS menegaskan 
kembali "menghormati kedaulatan dan 
integritas teritorial semua negara".

BRICS juga menekankan penghormatan 
terhadap kedaulatan, kemerdekaan, 
integritas teritorial, persatuan nasional, 
dan tidak campur tangan dalam urusan 
internalnya.
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memenuhi panggilan sebagai saksi di 
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dalam perkara impor minyak goreng, 
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dalam penyediaan bantuan kemanusiaan 
untuk Ukraina.
2. Politik global

Asosiasi ini terus mengadvokasi 
"reformasi menyeluruh PBB, termasuk 
Dewan Keamanannya," untuk 
meningkatkan keterwakilan negara-
negara berkembang sehingga dapat 
secara memadai menjawab tantangan 
global.

Para pemimpin juga menyuarakan 
dukungan untuk Afghanistan yang 
damai, aman dan stabil.

Mereka menekankan bahwa wilayahnya 
tidak boleh digunakan untuk mengancam 
atau menyerang negara mana pun atau 
untuk melindungi atau melatih teroris, 
atau merencanakan untuk mendanai 
tindakan teroris.
BRICS berharap untuk keberhasilan 
pembicaraan tentang pemulihan 
Kesepakatan Nuklir Iran dan mendukung 
pembicaraan bilateral dan multilateral 
untuk resolusi "semua masalah yang 
berkaitan dengan Semenanjung Korea, 
termasuk denuklirisasi lengkapnya."

UNGA.
"Kami mendukung pembicaraan antara 
Rusia dan Ukraina," demikian bunyi 
deklarasi tersebut.

BRICS menekankan komitmen kami 
untuk penyelesaian perbedaan dan 
perselisihan secara damai dan komitmen 
kuatnya terhadap perlucutan senjata 
nuklir.

Negara-negara BRICS menegaskan 
kembali "menghormati kedaulatan dan 
integritas teritorial semua negara".

BRICS juga menekankan penghormatan 
terhadap kedaulatan, kemerdekaan, 
integritas teritorial, persatuan nasional, 
dan tidak campur tangan dalam urusan 
internalnya.
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Olahraga merupakan salah satu hal 
yang penting dilakukan sehari-hari 
karena berbagai alasan. 

Walau begitu, olahraga juga tidak bisa 
dilakukan secara sembarangan. 
Terdapat berbagai hal yang harus 
kamu patuhi dan perhatikan untuk 
mendapat manfaat dari olahraga ini.

Langsung Mengecek Ponsel

Untuk menjaga kesehatan dan 
kebugaran tubuh yang kamu miliki 
sehari-hari, olahraga merupakan cara 
yang paling tepat. Cara ini bisa 
membuat tubuhmu tetap bugar 
sembari menghilangkan sejumlah 
masalah kesehatan lain.

Selain saat olahraga, hal yang kamu 
lakukan sebelum dan sesudah 
berolahraga juga penting untuk 
diperhatikan. 

Rasa lelah usai berolahraga, bisa 
membuat seseorang menjadi sedikit 
sembrono usai berolahraga. 
Dilansir dari Live Strong berikut 
sejumlah hal yang sebaiknya tidak 
kamu lakukan usai berolahraga.

Ketika kamu kurang berolahraga, 
kamu bakal mengalami peningkatan 
risiko dari berbagai penyakit.

Pasalnya, hal ini bisa berhubungan 
dengan dampak yang bisa kamu 
peroleh usai berolahraga.

Sebaiknya kamu tunggu beberapa 
waktu dulu sebelum langsung 
mengecek ponsel setelah berolahraga. 
Hal ini bisa membantu kamu 
memperoleh dampak yang optimal dari 
olahraga yang telah dilakukan.
“semakin cepat kamu memeriksa 
ponsel, maka euforia setelah olahraga 
bisa hilang," terang Erin Moone, 
pendiri dari StarCycle."Beri waktu 

Jangan Lakukan Ini Setelah Olahraga

Melewatkan Pendinginan

Menggunakan baju yang basah oleh 
keringat bisa berdampak pada tubuh 
berupa suhu tubuh yang tidak sesuai 
untuk melakukan pemulihan. Masalah 
ini juga bisa menimbulkan dampak pada 
kesehatan kulit.

beberapa menit untuk meresapi 
perasaanmu baik secara fisik maupun 
mental," sambungnya.

Berlama-lama menggunakan baju yang 
sama dengan ketika berolahraga 
merupakan kesalahan yang terlihat 
sepele namun mampu menimbulkan 
efek. 

Tidak Segera Ganti Baju

Makan Besar

Usai berolahraga, banyak orang terburu-
buru untuk menyelesaikan urusan 
mereka selanjutnya dan melawatkan 
bagian terpenting yaitu pemulihan. 
Mendinginkan tubuh usai berolahraga 
sangat penting untuk pemulihan tubuh 
dan membuat tubuh memperoleh 
dampak maksimal.

Usai lelah berolahraga, banyak orang 
yang ingin memberi 'hadiah' bagi diri 
sendiri dengan makan besar. Namun hal 

Meremehkan Upayamu
Usalakan untuk selalu puas dan 
mengapresiasi hal yang telah kamu 
lakukan. Banyak orang meremehkan 
upaya yang dilakukan dalam 
berolahraga. Ketika kamu cukup 
memberi apresiasi pada dirimu, maka 
mentalmu bakal lebih siap pada sesi 
olahraga selanjutnya.

Dilakukan untuk melakukan pendinginan 
ini dalam beberapa sesi singkat. Cara ini 
bisa membantu menghilangkan lelah 
lebih cepat serta membantu tubuhmu 
pulih.

Kelima pemimpin mengakui pentingnya 
memperkuat mekanisme Contingent 
Reserve Arrangement (CRA), yang 
berkontribusi untuk memperkuat jaring 
pengaman keuangan global dan 
melengkapi pengaturan moneter dan 
keuangan internasional yang ada.

4. Ketahanan pangan

Mereka juga menyambut baik kerja 
sama lebih lanjut dari bank sentral di 
jalur pembayaran.
6. Iklim dan pembangunan 
berkelanjutan
Deklarasi BRICS menyebut negara-
negara maju memiliki tanggung jawab 
historis untuk perubahan iklim global, 

Para pemimpin menunjukkan bahwa 
negara-negara BRICS memproduksi 
sekitar sepertiga dari semua makanan 
di dunia.

BRICS mendesak lembaga keuangan 
multilateral dan organisasi internasional 
untuk memainkan peran konstruktif 
dalam membangun konsensus global 
tentang kebijakan ekonomi dan 
mencegah risiko sistemik gangguan 
ekonomi dan fragmentasi keuangan.

"Kami mendesak negara-negara maju 
utama untuk mengadopsi kebijakan 
ekonomi yang bertanggung jawab, 
sambil mengelola limpahan kebijakan, 
untuk menghindari dampak parah pada 
negara-negara berkembang," kata para 
pemimpin BRICS.

Kelima pemimpin tersebut 
menggarisbawahi bahwa G20 "akan 
tetap utuh dan menanggapi tantangan 
global saat ini."

BRICS mencatat "pentingnya strategis" 
input pertanian, termasuk, antara lain, 
pupuk, untuk memastikan keamanan 
pangan global.

3. Ekonomi global
Deklarasi tersebut mengatakan 
pemulihan (ekonomi) tidak seimbang 
setelah pandemi memperburuk 
ketidaksetaraan di seluruh dunia.
Momentum pertumbuhan global telah 
melemah, dan prospek ekonomi telah 
menurun, kata deklarasi tersebut.

5. Kerjasama mata uang

Dokumen tersebut tidak menyebut 
secara langsung masalah krisis 
pangan.

dan harus memimpin dalam 
meningkatkan tindakan mitigasi.

BRICS menggarisbawahi bahwa negara-
negara anggota harus lebih siap untuk 
keadaan darurat perawatan kesehatan di 
masa depan.

Para pemimpin menekankan perlunya 
penciptaan sistem peringatan dini yang 
kompleks untuk risiko epidemi dalam 
asosiasi.

7. Memerangi pandemi

BRICS juga meminta badan-badan 
internasional dan badan amal untuk 
membeli vaksin dan booster "dari 
produsen di negara berkembang, 
termasuk di Afrika, untuk memastikan 
bahwa kemampuan manufaktur yang 
dikembangkan dipertahankan.".

tidak boleh menjadikan sarana 
diskriminasi yang sewenang-wenang 
atau tidak dapat dibenarkan atau 
pembatasan terselubung perdagangan 
internasional dan tidak boleh 
menciptakan hambatan yang tidak perlu 
bagi perdagangan internasional," lanjut 
deklarasi tersebut.

"Semua tindakan yang diambil untuk 
mengatasi perubahan iklim dan hilangnya 
keanekaragaman hayati harus dirancang, 
diadopsi dan diimplementasikan sesuai 
sepenuhnya dengan perjanjian WTO," 
terang deklarasi KTT BRICS ke-14 2022.

BRICS menentang hambatan 
perdagangan "hijau".

Asosiasi juga menganjurkan "distribusi 
vaksin yang adil".

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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Olahraga merupakan salah satu hal 
yang penting dilakukan sehari-hari 
karena berbagai alasan. 

Walau begitu, olahraga juga tidak bisa 
dilakukan secara sembarangan. 
Terdapat berbagai hal yang harus 
kamu patuhi dan perhatikan untuk 
mendapat manfaat dari olahraga ini.

Langsung Mengecek Ponsel

Untuk menjaga kesehatan dan 
kebugaran tubuh yang kamu miliki 
sehari-hari, olahraga merupakan cara 
yang paling tepat. Cara ini bisa 
membuat tubuhmu tetap bugar 
sembari menghilangkan sejumlah 
masalah kesehatan lain.

Selain saat olahraga, hal yang kamu 
lakukan sebelum dan sesudah 
berolahraga juga penting untuk 
diperhatikan. 

Rasa lelah usai berolahraga, bisa 
membuat seseorang menjadi sedikit 
sembrono usai berolahraga. 
Dilansir dari Live Strong berikut 
sejumlah hal yang sebaiknya tidak 
kamu lakukan usai berolahraga.

Ketika kamu kurang berolahraga, 
kamu bakal mengalami peningkatan 
risiko dari berbagai penyakit.

Pasalnya, hal ini bisa berhubungan 
dengan dampak yang bisa kamu 
peroleh usai berolahraga.

Sebaiknya kamu tunggu beberapa 
waktu dulu sebelum langsung 
mengecek ponsel setelah berolahraga. 
Hal ini bisa membantu kamu 
memperoleh dampak yang optimal dari 
olahraga yang telah dilakukan.
“semakin cepat kamu memeriksa 
ponsel, maka euforia setelah olahraga 
bisa hilang," terang Erin Moone, 
pendiri dari StarCycle."Beri waktu 

Jangan Lakukan Ini Setelah Olahraga

Melewatkan Pendinginan

Menggunakan baju yang basah oleh 
keringat bisa berdampak pada tubuh 
berupa suhu tubuh yang tidak sesuai 
untuk melakukan pemulihan. Masalah 
ini juga bisa menimbulkan dampak pada 
kesehatan kulit.

beberapa menit untuk meresapi 
perasaanmu baik secara fisik maupun 
mental," sambungnya.

Berlama-lama menggunakan baju yang 
sama dengan ketika berolahraga 
merupakan kesalahan yang terlihat 
sepele namun mampu menimbulkan 
efek. 

Tidak Segera Ganti Baju

Makan Besar

Usai berolahraga, banyak orang terburu-
buru untuk menyelesaikan urusan 
mereka selanjutnya dan melawatkan 
bagian terpenting yaitu pemulihan. 
Mendinginkan tubuh usai berolahraga 
sangat penting untuk pemulihan tubuh 
dan membuat tubuh memperoleh 
dampak maksimal.

Usai lelah berolahraga, banyak orang 
yang ingin memberi 'hadiah' bagi diri 
sendiri dengan makan besar. Namun hal 

Meremehkan Upayamu
Usalakan untuk selalu puas dan 
mengapresiasi hal yang telah kamu 
lakukan. Banyak orang meremehkan 
upaya yang dilakukan dalam 
berolahraga. Ketika kamu cukup 
memberi apresiasi pada dirimu, maka 
mentalmu bakal lebih siap pada sesi 
olahraga selanjutnya.

Dilakukan untuk melakukan pendinginan 
ini dalam beberapa sesi singkat. Cara ini 
bisa membantu menghilangkan lelah 
lebih cepat serta membantu tubuhmu 
pulih.

Kelima pemimpin mengakui pentingnya 
memperkuat mekanisme Contingent 
Reserve Arrangement (CRA), yang 
berkontribusi untuk memperkuat jaring 
pengaman keuangan global dan 
melengkapi pengaturan moneter dan 
keuangan internasional yang ada.

4. Ketahanan pangan

Mereka juga menyambut baik kerja 
sama lebih lanjut dari bank sentral di 
jalur pembayaran.
6. Iklim dan pembangunan 
berkelanjutan
Deklarasi BRICS menyebut negara-
negara maju memiliki tanggung jawab 
historis untuk perubahan iklim global, 

Para pemimpin menunjukkan bahwa 
negara-negara BRICS memproduksi 
sekitar sepertiga dari semua makanan 
di dunia.

BRICS mendesak lembaga keuangan 
multilateral dan organisasi internasional 
untuk memainkan peran konstruktif 
dalam membangun konsensus global 
tentang kebijakan ekonomi dan 
mencegah risiko sistemik gangguan 
ekonomi dan fragmentasi keuangan.

"Kami mendesak negara-negara maju 
utama untuk mengadopsi kebijakan 
ekonomi yang bertanggung jawab, 
sambil mengelola limpahan kebijakan, 
untuk menghindari dampak parah pada 
negara-negara berkembang," kata para 
pemimpin BRICS.

Kelima pemimpin tersebut 
menggarisbawahi bahwa G20 "akan 
tetap utuh dan menanggapi tantangan 
global saat ini."

BRICS mencatat "pentingnya strategis" 
input pertanian, termasuk, antara lain, 
pupuk, untuk memastikan keamanan 
pangan global.

3. Ekonomi global
Deklarasi tersebut mengatakan 
pemulihan (ekonomi) tidak seimbang 
setelah pandemi memperburuk 
ketidaksetaraan di seluruh dunia.
Momentum pertumbuhan global telah 
melemah, dan prospek ekonomi telah 
menurun, kata deklarasi tersebut.

5. Kerjasama mata uang

Dokumen tersebut tidak menyebut 
secara langsung masalah krisis 
pangan.

dan harus memimpin dalam 
meningkatkan tindakan mitigasi.

BRICS menggarisbawahi bahwa negara-
negara anggota harus lebih siap untuk 
keadaan darurat perawatan kesehatan di 
masa depan.

Para pemimpin menekankan perlunya 
penciptaan sistem peringatan dini yang 
kompleks untuk risiko epidemi dalam 
asosiasi.

7. Memerangi pandemi

BRICS juga meminta badan-badan 
internasional dan badan amal untuk 
membeli vaksin dan booster "dari 
produsen di negara berkembang, 
termasuk di Afrika, untuk memastikan 
bahwa kemampuan manufaktur yang 
dikembangkan dipertahankan.".

tidak boleh menjadikan sarana 
diskriminasi yang sewenang-wenang 
atau tidak dapat dibenarkan atau 
pembatasan terselubung perdagangan 
internasional dan tidak boleh 
menciptakan hambatan yang tidak perlu 
bagi perdagangan internasional," lanjut 
deklarasi tersebut.

"Semua tindakan yang diambil untuk 
mengatasi perubahan iklim dan hilangnya 
keanekaragaman hayati harus dirancang, 
diadopsi dan diimplementasikan sesuai 
sepenuhnya dengan perjanjian WTO," 
terang deklarasi KTT BRICS ke-14 2022.

BRICS menentang hambatan 
perdagangan "hijau".

Asosiasi juga menganjurkan "distribusi 
vaksin yang adil".
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di Pabrik coklat 
30 menit dari Philadelphia 

Claudia : 908 - 510 - 6840

Hub : 
Rudi / Yati : 267 - 728 - 9439

Langsung Mengonsumsi Vitamin 
dan Suplemen

Rasa lelah usai olahraga membuat 
kita kerap ingin duduk-duduk atau 
tiduran. 

"Hal ini menyebabkan otot lebih lelah 
dan terhambatnya masa pemulihan," 
jelas Zumpano.

Fisiolog olahraga, Omega Zumpano 
mengatakan bahwa ketika kamu 
duduk atau tiduran selama satu jam 
setelah olahraga, darah bakal 
berkumpul di satu titik sehingga 
pemulihan lebih sulit dilakukan.

Menimbang Tubuh
Terlalu terobsesi dengan naik atau 
turunnya berat badan bisa berdampak 
buruk terhadap upaya menurunkan 
berat badan yang kamu lakukan. Hasil 

ini justru bisa menimbulkan masalah. 
Pasalnya, kamu baru disarankan 
untuk makan 30 menit setelah 
berolahraga dan itu pun dalam jumlah 
tak terlalu besar dan bernutrisi karena 
sistem pencernaanmu masih dalam 
kondisi menurun.

Banyak orang langsung mengonsumsi 
vitamin dan suplemen setelah 
olahraga untuk mempercepat 
pemulihan mereka. Namun pada dosis 
besar, hal ini justru bisa mengganggu 
adaptasi yang dilakukan oleh tubuh 
usai berolahraga. Hal ini bisa 
membuatmu kesulitan untuk 
menyesuaikan diri pada sesi olahraga 
selanjutnya.
Duduk Atau Tiduran

Hal ini rupanya juga tidak disarankan 
untuk dilakukan. 

Konsumsi alkohol setelah berolahraga 
merupakan hal yang bisa berdampak 
sangat buruk terhadap tubuhmu. 
Pasalnya, dalam kondisi tubuhmu yang 
tengah siaga, konsumsi alkohol bisa 
sangat berdampak dibanding biasanya.

Hal ini bisa memperlambat pemulihan 
tubuh yang kamu lakukan dan bahkan 
membuatmu terbangun dengan 
perasaan tak nyaman.

Konsumsi Alkohol

Kurang Minum Air

Selain itu pastikan juga air kencingmu 
memiliki warna kuning pucat, karena 
ketika warnanya semakin gelap, maka 
artinya kamu mengalami dehidrasi.
Sejumlah kesalahan tersebut kerap 
dilakukan banyak orang usai 
berolahraga. Usahakan untuk 
menghindari hal-hal tersebut agar 
olahraga yang kamu lakukan benar-
benar berdampak positif terhadap tubuh.

Disarankan untuk segera minum air 
tanpa harus menunggu kamu merasa 
haus. 

baik dan buruk yang kamu dapat dari 
olahraga bisa berdampak buruk 
terhadap olahraga yang kamu lakukan.

Konsumsi alkohol setelah berolahraga 
bisa menurunkan sintetis protein otot 
secara seketika. 

Banyak orang kadang terlupa 
mengonsumsi air dalam jumlah cukup 
usai berolahraga. Ketika kamu dehidrasi, 
pemulihan tubuhmu bakal melambat, 
sintetis protein otot menurun, dan juga 
tubuh kekurangan air untuk 
menghilangkan sampah yang diproduksi 
dari kerusakan otot.

Sejumlah tim elit milik TNI akan 
diturunkan untuk mengawal Presiden 
Jokowi Widodo ( Jokowi ) yang akan 
melakukan kunjungan ke Rusia dan 
Ukraina pada pekan depan.
Dalam rencana kunjungan tersebut, 
Presiden Jokowi akan mengadakan 
pertemuan dengan Presiden Ukraina 
Volodymyr Zelenskyy di Kiev dan 
Presiden Rusia Vladimir Putin di 
Moskow.

Komandan Pasukan Pengamanan 
Presiden (Paspampres) Mayjen Tri 
Budi Utomo mengatakan bahwa 39 
personel Pasukan Pengamanan 
Presiden (Paspampres) diterjunkan 
mengawal Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) dalam lawatannya ke Ukraina 
dan Rusia pada akhir bulan ini.

Lalu bagaimana pengamanan 
Jokowi?

Apalagi karena di negara itu tengah 
berkecamuk perang antara Ukraina 
dan Rusia.

Ukraina juga sudah memberi kita 
keleluasaan untuk membawa senjata 
laras panjang sesuai dengan jumlah 
personil Paspampres kita dengan 
amunisi yang tidak terbatas katanya.

Disebutkan, kunjungan Jokowi ke 
Ukraina bukan tanpa resiko.

Kalau kita sendiri yang melekat ke 
beliau ada 19 ditambah yang matan-
nya sendiri 10 di sana, berarti 29 
ditambah dengan 10 orang yang 
sudah stanby di sana kata Tri kepada 
wartawan, Kamis, (23/6/2022).

Bahkan Pihak Ukraina, kata Tri 
memperbolehkan Paspampres 
membawa senjata laras panjang 
dengan amunisi tidak terbatas.

Personel Paspampres yang 
diterjunkan tersebut dibekali sejumlah 
peralatan canggih, mulai dari helm, 
rompi anti peluru, hingga senjata laras 
panjang.

Tri mengaku percaya diri dalam 
melakukan pengamanan presiden, 
meski ke dua negara tersebut saat ini 
masih berperang.

Tri yakin kunjungan presiden ke Ukraina 
akan aman.

Mereka masih melakukan serangan ya 
memang di seputaran Donetsk itu saja, 
jadi alhamdulillah masih jauh lah dari 
Kiev,� katanya.
Paspampres kata Tri telah melakukan 
pelatihan khusus untuk pengawalan 
Presiden ke Ukriana dan Rusia.

Sementara aman karena kalau kami 
melihat sampai di Kota Donetsk dari 
Kota Kiev itu kurang lebih jaraknya 
sekitar paling dekat yang ledakan itu 
adalah 380 KM dari Kiev itu yang sudah 
kita antisipasi sementara. 

Pada saat kunjungan, 

Paspampres terdiri dari sejumlah 
pasukan elite yang dimiliki oleh TNI.

Berdasarkan hasil pemantauan 
sementara lokasi peperangan dengan 
tempat yang akan disinggahi presiden di 
Kiev masih terbilang jauh yakni 380 
kilometer.

Pelatihan terkait pengamanan saat 
kegiatan berlangsung dan juga 
antisipasi terhadap kemungkinan 
adanya ancaman terhadap presiden 
Jokowi di lokasi kunjungan.

Paspampres menyiapkan helm untuk 
seluruh delegasi termasuk Presiden.

Paspampres akan melakukan 
pengawalan secara melekat kepada 
Presiden.

Paspampres ini banyak terdiri dari 
pasukan pasukan khusus juga sehingga 
alhamdulillah kita juga tidak terlalu 
khawatir karena Paspampres ini ada 
dari Kopassus, ada dari Denjaka, ada 
dari paskhas. Alhamdulillah kita percaya 
diri katanya.

Termasuk, di dalam kereta api yang 
rencananya akan digunakan Presiden.

Dalam melakukan pengawalan 
Presiden, Paspampres berkoordinasi 
dengan pihak KBRI di negara yang 
menjadi tujuan lawatan Presiden.
Paspampres lalu mengirimkan tim 
pendahulu ke negara tersebut untuk 
memetakan lokasi dan jalur yang akan 
dilalui presiden dalam lawatannya.

Kopassus Dan Denjaka Akan Kawal Jokowi di Ukraina

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

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

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,
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Langsung Mengonsumsi Vitamin 
dan Suplemen

Rasa lelah usai olahraga membuat 
kita kerap ingin duduk-duduk atau 
tiduran. 

"Hal ini menyebabkan otot lebih lelah 
dan terhambatnya masa pemulihan," 
jelas Zumpano.

Fisiolog olahraga, Omega Zumpano 
mengatakan bahwa ketika kamu 
duduk atau tiduran selama satu jam 
setelah olahraga, darah bakal 
berkumpul di satu titik sehingga 
pemulihan lebih sulit dilakukan.

Menimbang Tubuh
Terlalu terobsesi dengan naik atau 
turunnya berat badan bisa berdampak 
buruk terhadap upaya menurunkan 
berat badan yang kamu lakukan. Hasil 

ini justru bisa menimbulkan masalah. 
Pasalnya, kamu baru disarankan 
untuk makan 30 menit setelah 
berolahraga dan itu pun dalam jumlah 
tak terlalu besar dan bernutrisi karena 
sistem pencernaanmu masih dalam 
kondisi menurun.

Banyak orang langsung mengonsumsi 
vitamin dan suplemen setelah 
olahraga untuk mempercepat 
pemulihan mereka. Namun pada dosis 
besar, hal ini justru bisa mengganggu 
adaptasi yang dilakukan oleh tubuh 
usai berolahraga. Hal ini bisa 
membuatmu kesulitan untuk 
menyesuaikan diri pada sesi olahraga 
selanjutnya.
Duduk Atau Tiduran

Hal ini rupanya juga tidak disarankan 
untuk dilakukan. 

Konsumsi alkohol setelah berolahraga 
merupakan hal yang bisa berdampak 
sangat buruk terhadap tubuhmu. 
Pasalnya, dalam kondisi tubuhmu yang 
tengah siaga, konsumsi alkohol bisa 
sangat berdampak dibanding biasanya.

Hal ini bisa memperlambat pemulihan 
tubuh yang kamu lakukan dan bahkan 
membuatmu terbangun dengan 
perasaan tak nyaman.

Konsumsi Alkohol

Kurang Minum Air

Selain itu pastikan juga air kencingmu 
memiliki warna kuning pucat, karena 
ketika warnanya semakin gelap, maka 
artinya kamu mengalami dehidrasi.
Sejumlah kesalahan tersebut kerap 
dilakukan banyak orang usai 
berolahraga. Usahakan untuk 
menghindari hal-hal tersebut agar 
olahraga yang kamu lakukan benar-
benar berdampak positif terhadap tubuh.

Disarankan untuk segera minum air 
tanpa harus menunggu kamu merasa 
haus. 

baik dan buruk yang kamu dapat dari 
olahraga bisa berdampak buruk 
terhadap olahraga yang kamu lakukan.

Konsumsi alkohol setelah berolahraga 
bisa menurunkan sintetis protein otot 
secara seketika. 

Banyak orang kadang terlupa 
mengonsumsi air dalam jumlah cukup 
usai berolahraga. Ketika kamu dehidrasi, 
pemulihan tubuhmu bakal melambat, 
sintetis protein otot menurun, dan juga 
tubuh kekurangan air untuk 
menghilangkan sampah yang diproduksi 
dari kerusakan otot.

Sejumlah tim elit milik TNI akan 
diturunkan untuk mengawal Presiden 
Jokowi Widodo ( Jokowi ) yang akan 
melakukan kunjungan ke Rusia dan 
Ukraina pada pekan depan.
Dalam rencana kunjungan tersebut, 
Presiden Jokowi akan mengadakan 
pertemuan dengan Presiden Ukraina 
Volodymyr Zelenskyy di Kiev dan 
Presiden Rusia Vladimir Putin di 
Moskow.

Komandan Pasukan Pengamanan 
Presiden (Paspampres) Mayjen Tri 
Budi Utomo mengatakan bahwa 39 
personel Pasukan Pengamanan 
Presiden (Paspampres) diterjunkan 
mengawal Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) dalam lawatannya ke Ukraina 
dan Rusia pada akhir bulan ini.

Lalu bagaimana pengamanan 
Jokowi?

Apalagi karena di negara itu tengah 
berkecamuk perang antara Ukraina 
dan Rusia.

Ukraina juga sudah memberi kita 
keleluasaan untuk membawa senjata 
laras panjang sesuai dengan jumlah 
personil Paspampres kita dengan 
amunisi yang tidak terbatas katanya.

Disebutkan, kunjungan Jokowi ke 
Ukraina bukan tanpa resiko.

Kalau kita sendiri yang melekat ke 
beliau ada 19 ditambah yang matan-
nya sendiri 10 di sana, berarti 29 
ditambah dengan 10 orang yang 
sudah stanby di sana kata Tri kepada 
wartawan, Kamis, (23/6/2022).

Bahkan Pihak Ukraina, kata Tri 
memperbolehkan Paspampres 
membawa senjata laras panjang 
dengan amunisi tidak terbatas.

Personel Paspampres yang 
diterjunkan tersebut dibekali sejumlah 
peralatan canggih, mulai dari helm, 
rompi anti peluru, hingga senjata laras 
panjang.

Tri mengaku percaya diri dalam 
melakukan pengamanan presiden, 
meski ke dua negara tersebut saat ini 
masih berperang.

Tri yakin kunjungan presiden ke Ukraina 
akan aman.

Mereka masih melakukan serangan ya 
memang di seputaran Donetsk itu saja, 
jadi alhamdulillah masih jauh lah dari 
Kiev,� katanya.
Paspampres kata Tri telah melakukan 
pelatihan khusus untuk pengawalan 
Presiden ke Ukriana dan Rusia.

Sementara aman karena kalau kami 
melihat sampai di Kota Donetsk dari 
Kota Kiev itu kurang lebih jaraknya 
sekitar paling dekat yang ledakan itu 
adalah 380 KM dari Kiev itu yang sudah 
kita antisipasi sementara. 

Pada saat kunjungan, 

Paspampres terdiri dari sejumlah 
pasukan elite yang dimiliki oleh TNI.

Berdasarkan hasil pemantauan 
sementara lokasi peperangan dengan 
tempat yang akan disinggahi presiden di 
Kiev masih terbilang jauh yakni 380 
kilometer.

Pelatihan terkait pengamanan saat 
kegiatan berlangsung dan juga 
antisipasi terhadap kemungkinan 
adanya ancaman terhadap presiden 
Jokowi di lokasi kunjungan.

Paspampres menyiapkan helm untuk 
seluruh delegasi termasuk Presiden.

Paspampres akan melakukan 
pengawalan secara melekat kepada 
Presiden.

Paspampres ini banyak terdiri dari 
pasukan pasukan khusus juga sehingga 
alhamdulillah kita juga tidak terlalu 
khawatir karena Paspampres ini ada 
dari Kopassus, ada dari Denjaka, ada 
dari paskhas. Alhamdulillah kita percaya 
diri katanya.

Termasuk, di dalam kereta api yang 
rencananya akan digunakan Presiden.

Dalam melakukan pengawalan 
Presiden, Paspampres berkoordinasi 
dengan pihak KBRI di negara yang 
menjadi tujuan lawatan Presiden.
Paspampres lalu mengirimkan tim 
pendahulu ke negara tersebut untuk 
memetakan lokasi dan jalur yang akan 
dilalui presiden dalam lawatannya.

Kopassus Dan Denjaka Akan Kawal Jokowi di Ukraina

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

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

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

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 )



20 19www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah Air

InternasionalInternasional

Internasional

Internasional

Internasional

bersambung hari Minggu

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Gaji $16, ada overtime

Hub : Claudia Lopez  
     908 - 510 - 6840

Loading 25- 50 pound
di NJ, 35 menit dr Philadelphia

Internasional

Kemudian dari personil kami juga 
sudah menyiapkan tim penyelamatan 
yang biasanya pada saat kegiatan 
tertentu kita tidak membawa, khusus 
ini kita membawa personil tersebut 
dengan menggunakan pakaian 
nantinya rencanannya akan 
menggunakan PDL TNI katanya.
Untuk diketahui lawatan presiden 
Jokowi ke Ukraina dan Rusia untuk 
bertemu dengan pemimpin kedua 
negara yakni Presiden Ukraina 
Volodymyr Zelenskyy dan Presiden 
Rusia Vladimir Putin.
Pakai Pesawat Garuda
Presiden Joko Widodo akan 
mengawali kunjungannya ke Jerman 
pada Minggu (26/6/2022) atau akhir 
pekan ini.

Selain itu, Paspampres juga 
menyiapkan tim penyelamatan 
(Matan) apabila terjadi sesuatu pada 
saat kunjungan. Tim Matan ini 
sebelumnya tidak pernah dibawa oleh 
Paspampres dalam kunjungan 
presiden.

Kunjungan itu mengawali rangkaian 
lawatannya ke empat negara, yakni 
Jerman, Ukraina, Rusia dan Uni 
Emirat Arab (UEA) selama akhir Juni.

Di sela-sela KTT, Jokowi juga 
diagendakan melakukan pertemuan 
bilateral dengan sejumlah pemimpin 
negara G7 dan negara undangan 
lainnya.

Pesawat tersebut sebelumnya juga 
digunakan Jokowi ke Amerika Serikat 
(AS) untuk menghadiri KTT khusus 
ASEAN-AS pada Mei 2022.
Pesawat yang sama juga digunakan 
Jokowi saat bertolak ke Roma, Italia, 
dalam rangka KTT G20 pada 2021.

"Iya berangkat tanggal 26 (Juni)," ujar 
Kepala Sekretariat Presiden 
(Kasetpres) Heru Budi Hartono saat 
dikonfirmasi Kompas.com, Kamis 
(23/6/2022).
Heru juga menyampaikan, dalam 
kunjungan ke sejumlah negara kali 
ini, Presiden dan rombongan akan 
kembali menggunakan pesawat 
Garuda Indonesia tipe Boeing 777-
300ER yang dicarter.

"Betul pesawat sama," kata Heru.

Di dalam kunjungan ke Kiev dan 
Moskow, tentunya Bapak Presiden 
akan melakukan pertemuan dengan 
Presiden Zelenskyy dan Presiden Putin 
tutur Retno.

Meskipun situasinya sulit dan 
masalahnya kompleks, sebagai 
Presiden G20 dan satu satu anggota 
Champion Group dari Global Crisis 
Response Group yang dibentuk Sekjen 
PBB, Presiden Jokowi memilih untuk 
mencoba berkontribusi, 

Permintaan pertemuan bilateral banyak 
sekali diterima oleh Presiden dan 
tentunya semaksimal mungkin akan 
diatur,� kata Retno.

Namun, sebagai Presiden G20, Jokowi 
memilih untuk mencoba berkontribusi.

tidak memilih untuk diam ucap Retno.

Kunjungan dimaksudkan untuk 
menindaklanjuti kerja sama di bidang 
ekonomi antara kedua negara,� kata 
Retno.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi 
mengatakan, ada banyak permintaan 
pertemuan bilateral yang diterima 
Jokowi.

Dari Jerman ke Ukraina

Setelah kunjungan ke Ukraina dan 
Rusia, Presiden akan melanjutkan 
kunjungan kerjanya ke Abu Dhabi, 
UEA.

Bila kunjungan tersebut terlaksana, 
Presiden Jokowi akan menjadi presiden 
pertama di Asia yang mengunjungi 
kedua negara pasca konflik.

Dia mengungkapkan, kunjungan 
Kepala Negara ke dua negara ini 
adalah wujud kepedulian terhadap isu 
kemanusiaan serta semangat untuk 
terus mendorong perdamaian.

Presiden akan mengadakan pertemuan 
dengan Presiden Ukraina Volodymyr 
Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir 
Putin.

Setelah rangkaian acara di Jerman 
selesai, Presiden Jokowi akan 
mengunjungi Kiev, Ukraina dan 
Moskow, Rusia.

Menlu menyampaikan, kunjungan ke 
dua negara ini merupakan kunjungan 
yang dilakukan dalam situasi yang tidak 
normal.

"Beliau (Surya Paloh) sering 
mengingatkan kita tidak boleh terburu-
buru semuanya harus di update 
dengan baik karena memang inilah 
nature dari politik kita, begitu dinamis 
begitu penuh dengan kejutan misterius 
kadang-kadang. Tetapi InsyaAllah 
dengan semakin dekat dan juga 
semakin sering kami bisa 
berkomunikasi dan bersilaturahmi 
maka akan semakin kuat lagi," ujar 
AHY.

AHY mengaku hubungan partainya 
dengan Partai NasDem semakin 
hangat dan merekat. Menurut dia, hal 
itu dibuktikan dengan ruang yang 
diberikan oleh NasDem untuk 
membedah lebih dalam lagi soal politik.

Meski arah kedua partai ini semakin 
positif, AHY tetap mengingat pesan 
Surya Paloh untuk tidak terlalu terburu-
buru. Sebab situasi politik saat ini 
masih sangat dinamis.

"Kami terasa nyaman semakin hari 
semakin kuat. Kita bisa membedah 
lebih leluasa peta politik hari ini," kata 
AHY.

Karena itu, AHY memahami betul 
segala proses yang saat ini tengah 
coba dibangun antara partainya 
dengan NasDem."Kalau beliau (Surya 
Paloh) mengatakan, buat apa buru-
buru? kemudian buru-buru bubar juga, 
lebih baik kita enjoy berproses kita 
semangat sekali makin lama makin 
hangat makin harmonis dalam arti 
semangatnya itu makin bertemu dan 
InsyaAllah tentu ketika ada ruang dan 
momentum yang baik,” AHY 
menandasi.
Belum Banyak Bicara Koalisi

"Kalau kata Pak Surya ada yang bisa 

AHY belum banyak bicara mengenai 
koalisi dengan partai NasDem untuk 
Pemilu 2024 mendatang. AHY hanya 
mengatakan bahwa hubungan kedua 
partai semakin nyaman dan kuat 
setelah pertemuan lanjutannya dengan 
ketua umum partai NasDem Surya 
Paloh, hari ini.

disampaikan ke publik, ada yang lebih 
tertutup. Tetapi saya bisa pastikan di sini 
hubungan kami lebih terasa nyaman, 
semakin hari semakin kuat, dan juga 
lebih terbuka. Terbuka dalam arti kita bisa 
lebih membedah dengan lebih leluasa 
dinamika hari ini, peta politik hari ini, dan 
proyeksi-proyeksi yang bisa kita ikuti 
bersama," kata AHY di NasDem Tower, 
Jakarta, Kamis (23/6).
AHY menyebut, hubungan antara 
Demokrat-NasDem yang dibangun tak 
boleh terburu-buru untuk mengarah ke 
koalisi. Baik Demokrat dan NasDem 
masih memantau dinamika politik yang 
penuh kejutan.

“Dalam arti semangatnya makin bertemu 
dan InsyaAllah ketika ada ruang dan 
momentum yang baik ya pada saatnya 
kita belum menentukan itu sekarang," 
pungkasnya.Sementara itu, Surya Paloh 
mengatakan, pertemuannya dengan AHY 
yang berlangsung hari ini diisi dengan 
diskusi ringan dibalut canda dan tukar 
pikiran."Pertemuan yang penuh dengan 
banyak candaan sekaligus juga sharing 
bertukar pikiran bersama terhadap 
masalah-masalah yang cukup aktual 
pada saat ini," kata Paloh saat jumpa 
pers di NasDem Tower.Paloh mengakui 
NasDem dan Demokrat memiliki 
keinginan untuk membentuk suatu 
kebersamaan. Menurut dia, hal itu 
dibuktikan dengan semakin mendekatnya 
hubungan silaturahmi yang sudah ada 
antara NasDem dan Demokrat.

AHY melanjutkan, Demokrat dan 
NasDem masih menikmati proses yang 
ada. "Kita ingin meyakinkan terlebih 
dahulu, kalau beliau mengatakan buat 
apa buru-buru, kemudian buru-buru 
bubar juga. Lebih baik kita enjoy the 
proccess, kita senang sekali semakin 
hangat, makin harmonis," kata AHY.

"Beliau juga sering mengingatkan, kita 
tidak boleh terburu-buru, semuanya 
harus diupdate dengan baik, karena 
memang inilah nature dari politik kita 
begitu dinamis, penuh dengan kejutan, 
misterius kadang-kadang," ucap dia.

Surya Paloh Peringatkan AHY
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Kemudian dari personil kami juga 
sudah menyiapkan tim penyelamatan 
yang biasanya pada saat kegiatan 
tertentu kita tidak membawa, khusus 
ini kita membawa personil tersebut 
dengan menggunakan pakaian 
nantinya rencanannya akan 
menggunakan PDL TNI katanya.
Untuk diketahui lawatan presiden 
Jokowi ke Ukraina dan Rusia untuk 
bertemu dengan pemimpin kedua 
negara yakni Presiden Ukraina 
Volodymyr Zelenskyy dan Presiden 
Rusia Vladimir Putin.
Pakai Pesawat Garuda
Presiden Joko Widodo akan 
mengawali kunjungannya ke Jerman 
pada Minggu (26/6/2022) atau akhir 
pekan ini.

Selain itu, Paspampres juga 
menyiapkan tim penyelamatan 
(Matan) apabila terjadi sesuatu pada 
saat kunjungan. Tim Matan ini 
sebelumnya tidak pernah dibawa oleh 
Paspampres dalam kunjungan 
presiden.

Kunjungan itu mengawali rangkaian 
lawatannya ke empat negara, yakni 
Jerman, Ukraina, Rusia dan Uni 
Emirat Arab (UEA) selama akhir Juni.

Di sela-sela KTT, Jokowi juga 
diagendakan melakukan pertemuan 
bilateral dengan sejumlah pemimpin 
negara G7 dan negara undangan 
lainnya.

Pesawat tersebut sebelumnya juga 
digunakan Jokowi ke Amerika Serikat 
(AS) untuk menghadiri KTT khusus 
ASEAN-AS pada Mei 2022.
Pesawat yang sama juga digunakan 
Jokowi saat bertolak ke Roma, Italia, 
dalam rangka KTT G20 pada 2021.

"Iya berangkat tanggal 26 (Juni)," ujar 
Kepala Sekretariat Presiden 
(Kasetpres) Heru Budi Hartono saat 
dikonfirmasi Kompas.com, Kamis 
(23/6/2022).
Heru juga menyampaikan, dalam 
kunjungan ke sejumlah negara kali 
ini, Presiden dan rombongan akan 
kembali menggunakan pesawat 
Garuda Indonesia tipe Boeing 777-
300ER yang dicarter.

"Betul pesawat sama," kata Heru.

Di dalam kunjungan ke Kiev dan 
Moskow, tentunya Bapak Presiden 
akan melakukan pertemuan dengan 
Presiden Zelenskyy dan Presiden Putin 
tutur Retno.

Meskipun situasinya sulit dan 
masalahnya kompleks, sebagai 
Presiden G20 dan satu satu anggota 
Champion Group dari Global Crisis 
Response Group yang dibentuk Sekjen 
PBB, Presiden Jokowi memilih untuk 
mencoba berkontribusi, 

Permintaan pertemuan bilateral banyak 
sekali diterima oleh Presiden dan 
tentunya semaksimal mungkin akan 
diatur,� kata Retno.

Namun, sebagai Presiden G20, Jokowi 
memilih untuk mencoba berkontribusi.

tidak memilih untuk diam ucap Retno.

Kunjungan dimaksudkan untuk 
menindaklanjuti kerja sama di bidang 
ekonomi antara kedua negara,� kata 
Retno.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi 
mengatakan, ada banyak permintaan 
pertemuan bilateral yang diterima 
Jokowi.

Dari Jerman ke Ukraina

Setelah kunjungan ke Ukraina dan 
Rusia, Presiden akan melanjutkan 
kunjungan kerjanya ke Abu Dhabi, 
UEA.

Bila kunjungan tersebut terlaksana, 
Presiden Jokowi akan menjadi presiden 
pertama di Asia yang mengunjungi 
kedua negara pasca konflik.

Dia mengungkapkan, kunjungan 
Kepala Negara ke dua negara ini 
adalah wujud kepedulian terhadap isu 
kemanusiaan serta semangat untuk 
terus mendorong perdamaian.

Presiden akan mengadakan pertemuan 
dengan Presiden Ukraina Volodymyr 
Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir 
Putin.

Setelah rangkaian acara di Jerman 
selesai, Presiden Jokowi akan 
mengunjungi Kiev, Ukraina dan 
Moskow, Rusia.

Menlu menyampaikan, kunjungan ke 
dua negara ini merupakan kunjungan 
yang dilakukan dalam situasi yang tidak 
normal.

"Beliau (Surya Paloh) sering 
mengingatkan kita tidak boleh terburu-
buru semuanya harus di update 
dengan baik karena memang inilah 
nature dari politik kita, begitu dinamis 
begitu penuh dengan kejutan misterius 
kadang-kadang. Tetapi InsyaAllah 
dengan semakin dekat dan juga 
semakin sering kami bisa 
berkomunikasi dan bersilaturahmi 
maka akan semakin kuat lagi," ujar 
AHY.

AHY mengaku hubungan partainya 
dengan Partai NasDem semakin 
hangat dan merekat. Menurut dia, hal 
itu dibuktikan dengan ruang yang 
diberikan oleh NasDem untuk 
membedah lebih dalam lagi soal politik.

Meski arah kedua partai ini semakin 
positif, AHY tetap mengingat pesan 
Surya Paloh untuk tidak terlalu terburu-
buru. Sebab situasi politik saat ini 
masih sangat dinamis.

"Kami terasa nyaman semakin hari 
semakin kuat. Kita bisa membedah 
lebih leluasa peta politik hari ini," kata 
AHY.

Karena itu, AHY memahami betul 
segala proses yang saat ini tengah 
coba dibangun antara partainya 
dengan NasDem."Kalau beliau (Surya 
Paloh) mengatakan, buat apa buru-
buru? kemudian buru-buru bubar juga, 
lebih baik kita enjoy berproses kita 
semangat sekali makin lama makin 
hangat makin harmonis dalam arti 
semangatnya itu makin bertemu dan 
InsyaAllah tentu ketika ada ruang dan 
momentum yang baik,” AHY 
menandasi.
Belum Banyak Bicara Koalisi

"Kalau kata Pak Surya ada yang bisa 

AHY belum banyak bicara mengenai 
koalisi dengan partai NasDem untuk 
Pemilu 2024 mendatang. AHY hanya 
mengatakan bahwa hubungan kedua 
partai semakin nyaman dan kuat 
setelah pertemuan lanjutannya dengan 
ketua umum partai NasDem Surya 
Paloh, hari ini.

disampaikan ke publik, ada yang lebih 
tertutup. Tetapi saya bisa pastikan di sini 
hubungan kami lebih terasa nyaman, 
semakin hari semakin kuat, dan juga 
lebih terbuka. Terbuka dalam arti kita bisa 
lebih membedah dengan lebih leluasa 
dinamika hari ini, peta politik hari ini, dan 
proyeksi-proyeksi yang bisa kita ikuti 
bersama," kata AHY di NasDem Tower, 
Jakarta, Kamis (23/6).
AHY menyebut, hubungan antara 
Demokrat-NasDem yang dibangun tak 
boleh terburu-buru untuk mengarah ke 
koalisi. Baik Demokrat dan NasDem 
masih memantau dinamika politik yang 
penuh kejutan.

“Dalam arti semangatnya makin bertemu 
dan InsyaAllah ketika ada ruang dan 
momentum yang baik ya pada saatnya 
kita belum menentukan itu sekarang," 
pungkasnya.Sementara itu, Surya Paloh 
mengatakan, pertemuannya dengan AHY 
yang berlangsung hari ini diisi dengan 
diskusi ringan dibalut canda dan tukar 
pikiran."Pertemuan yang penuh dengan 
banyak candaan sekaligus juga sharing 
bertukar pikiran bersama terhadap 
masalah-masalah yang cukup aktual 
pada saat ini," kata Paloh saat jumpa 
pers di NasDem Tower.Paloh mengakui 
NasDem dan Demokrat memiliki 
keinginan untuk membentuk suatu 
kebersamaan. Menurut dia, hal itu 
dibuktikan dengan semakin mendekatnya 
hubungan silaturahmi yang sudah ada 
antara NasDem dan Demokrat.

AHY melanjutkan, Demokrat dan 
NasDem masih menikmati proses yang 
ada. "Kita ingin meyakinkan terlebih 
dahulu, kalau beliau mengatakan buat 
apa buru-buru, kemudian buru-buru 
bubar juga. Lebih baik kita enjoy the 
proccess, kita senang sekali semakin 
hangat, makin harmonis," kata AHY.

"Beliau juga sering mengingatkan, kita 
tidak boleh terburu-buru, semuanya 
harus diupdate dengan baik, karena 
memang inilah nature dari politik kita 
begitu dinamis, penuh dengan kejutan, 
misterius kadang-kadang," ucap dia.

Surya Paloh Peringatkan AHY
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Respons awal pemerintah di dunia 
untuk menangani pandemi mulai dari 
lockdown, tes massal, perintah 
pemakaian masker, dan karantina. Saat 
ini sejumlah tindakan tersebut 
dilonggarkan di sebagian besar negara, 
khususnya di Barat, setelah vaksinasi.
Di Asia, masih muncul pertanyaan 
terkait sistem pemerintahan seperti apa 
yang ampuh atau lebih baik dalam 
penanganan pandemi; apakah sistem 
pemerintahan demokrasi atau otoriter.
Berdasarkan hasil survei Indeks 
Persepsi Demokrasi tahun ini, kepuasan 
masyarakat di Asia terhadap kebijakan 
pemerintah menangani pandemi lebih 
tinggi daripada Eropa dan Amerika 
Latin.

Ini menyoroti orang-orang yang hidup 
dalam demokrasi bebas jauh lebih tidak 
puas dengan respons atau tanggap 
Covid-19 negara mereka, dimana 51 
persen mengatakan negara mereka 
merespons dengan baik.
Menurut Frederick DeVeaux, peneliti 
utama survei tersebut, tingkat kepuasan 
ini mencerminkan tingkat kematian 
akibat Covid-19.
"Walaupun banyak negara Asia masih 
bergulat dengan perintah masker dan 
lockdown, tingkat kepuasan warga 
negara mereka masih lebih tinggi 
karena mereka menghubungkannya 
dengan angka kematian rendah dan 
berpikir pemerintah mereka melakukan 
tugas dengan lebih baik dibandingkan 
Eropa dan AS, di mana kematian Covid 
masih lebih tinggi," jelasnya, dikutip dari 
South China Morning Post, Rabu (22/6).
"Tapi sulit untuk mengetahui apakah ini 

Telah dua tahun lebih sejak pandmei 
virus corona pertama kali ditetapkan. 
Sejak saat itu, virus ini telah menginfeksi 
lebih dari 500 juta orang di seluruh 
dunia dan menjungkirbalikkan 
perekonomian.

Survei yang berlangsung antara 30 
Maret dan 10 Mei mengumpulkan 
52.785 respons dari 53 negara di 
seluruh dunia.
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Pilih Demokrasi Atau Otoliter Dalam Atasi Pandemi?

Laporan Carnegie Endowment for 
International Peace 2020 menyoroti, 
cara pemerintah merespons pandemi 
memiliki dampak yang lebih kuat terkait 
bagaimana warga menilai kinerja 
pemerintah mereka.

karena respons otokratis atau 
demokratis," lanjutnya.
Nancy Qian, seorang profesor ekonomi 
manajerial dari Fakultas Manajemen 
Kellogg Universitas Northwestern dan 
direktur China Lab, mengatakan tidak 
ada perbedaan antara demokrasi dan 
otokrasi dalam hal penanganan 
pandemi.

Politisasi pandemi

"Jepang dan Korea Selatan demokratis. 
China dan Singapura, kurang 
(demokratis). Di seluruh dunia, orang 
menilai pengelolaan pandemi oleh 
pemerintah mereka berdasarkan tingkat 
infeksi dan kematian yang rendah serta 
kinerja ekonomi yang tinggi," jelasnya.

"Dengan gaya otoriter yang khas, Iran 
dan China sama-sama 
menyembunyikan tingkat krisis dari 
dunia dan masyarakat mereka sendiri," 
tulis Rachel Kleinfeld, penulis laporan 
tersebut.
"Namun di Singapura yang otoriter, 
komunikasi dan transparansi perdana 
menteri yang sangat baik dengan cepat 
menghentikan orang menimbun barang 
dengan memberi tahu mereka apa yang 
diharapkan (pemerintah)," tambahnya.
Kleinfeld juga menjelaskan bagaimana 
negara demokrasi seperti Amerika pada 
awalnya mempolitisasi pandemi, tidak 
transparan dengan jumlah kematian 
karena bisa mempengaruhi pemilih saat 
pemilihan presiden.

"Ketika pandemi menghantam, 
pemerintah membuat masyarakat 
percaya pandemi sama buruknya di 
Italia atau Inggris dan tidak ada 

Sementara itu di India, persepsi 
masyarakat dipengaruhi propaganda 
pemerintah, menurut dokter dan peneliti 
kesehatan masyarakat, Bijayalaxmi 
Biswal.
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persen mengatakan negara mereka 
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akibat Covid-19.
"Walaupun banyak negara Asia masih 
bergulat dengan perintah masker dan 
lockdown, tingkat kepuasan warga 
negara mereka masih lebih tinggi 
karena mereka menghubungkannya 
dengan angka kematian rendah dan 
berpikir pemerintah mereka melakukan 
tugas dengan lebih baik dibandingkan 
Eropa dan AS, di mana kematian Covid 
masih lebih tinggi," jelasnya, dikutip dari 
South China Morning Post, Rabu (22/6).
"Tapi sulit untuk mengetahui apakah ini 
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Sejak saat itu, virus ini telah menginfeksi 
lebih dari 500 juta orang di seluruh 
dunia dan menjungkirbalikkan 
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bagaimana warga menilai kinerja 
pemerintah mereka.
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demokratis," lanjutnya.
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manajerial dari Fakultas Manajemen 
Kellogg Universitas Northwestern dan 
direktur China Lab, mengatakan tidak 
ada perbedaan antara demokrasi dan 
otokrasi dalam hal penanganan 
pandemi.

Politisasi pandemi

"Jepang dan Korea Selatan demokratis. 
China dan Singapura, kurang 
(demokratis). Di seluruh dunia, orang 
menilai pengelolaan pandemi oleh 
pemerintah mereka berdasarkan tingkat 
infeksi dan kematian yang rendah serta 
kinerja ekonomi yang tinggi," jelasnya.

"Dengan gaya otoriter yang khas, Iran 
dan China sama-sama 
menyembunyikan tingkat krisis dari 
dunia dan masyarakat mereka sendiri," 
tulis Rachel Kleinfeld, penulis laporan 
tersebut.
"Namun di Singapura yang otoriter, 
komunikasi dan transparansi perdana 
menteri yang sangat baik dengan cepat 
menghentikan orang menimbun barang 
dengan memberi tahu mereka apa yang 
diharapkan (pemerintah)," tambahnya.
Kleinfeld juga menjelaskan bagaimana 
negara demokrasi seperti Amerika pada 
awalnya mempolitisasi pandemi, tidak 
transparan dengan jumlah kematian 
karena bisa mempengaruhi pemilih saat 
pemilihan presiden.

"Ketika pandemi menghantam, 
pemerintah membuat masyarakat 
percaya pandemi sama buruknya di 
Italia atau Inggris dan tidak ada 
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“Tetapi setelah bekerja di fasilitas 
perawatan kesehatan pemerintah di 
negara ini, saya dapat meyakinkan 
Anda bahwa pandemi itu bukan 
pertama kalinya rata-rata pasien India 
kehilangan nyawa atau orang yang 
mereka cintai karena perawatan 
kesehatan yang tidak dapat diakses 
atau tidak terjangkau. Mereka tidak 
pernah benar-benar mendapatkan 
jaminan kesehatan yang baik," 
paparnya.

Tetapi Nancy Qian mengatakan dengan 
adanya pandemi, ketakutan terhadap 
pemerintah tidak selalu mempengaruhi 

Rezim mana yang lebih baik?

Survei BTI baru-baru ini menemukan 
ada 70 negara otoriter di seluruh dunia 
yang "memanfaatkan pandemi untuk 
semakin membatasi hak-hak 
fundamental dan menekan suara-suara 
kritis".

Propaganda pemerintah, sensor, dan 
kurangnya kebebasan adalah masalah 
umum di negara otoriter dan meningkat 
selama pandemi, menurut lembaga 
analisis demokrasi Bertelsmann 
Transformation Index (BTI).

kaitannya dengan salah penanganan 
pemerintah," jelasnya.

"Rezim otokratis jauh lebih baik dalam 
mobilisasi massa untuk kebaikan bersama 
yang terlihat jelas selama tahap awal 
pandemi ketika China melakukan 
tugasnya dengan lebih baik," jelasnya.

Sedangkan Biswal mengatakan model 
demokrasi akan memungkinkan warga 
untuk meminta pertanggungjawaban 
pemerintah, yang pada gilirannya 
membantu memperbaiki kebijakan 
kesehatan masyarakat di masa depan.

"Di Asia Timur khususnya, bahkan 
sebelum Covid, adalah etiket umum untuk 
memakai masker jika Anda sedang pilek 
agar tidak menularkannya ke orang lain. 
Demikian pula, di tempat-tempat dengan 
polusi udara yang tinggi, 

persepsi warga karena di beberapa 
negara, mematuhi aturan atas nama 
kesehatan masyarakat, adalah "kebiasaan 
bersejarah".

seperti sebagian China, merupakan 
praktik umum untuk memakai masker 
untuk melindungi diri Anda dari 
lingkungan. Jadi ada kebiasaan umum 
melakukan sesuatu demi kesehatan 
masyarakat," jelasnya.

Sementara menurut Qian, tidak selalu 
mudah untuk menentukan rezim seperti 
apa yang bekerja lebih baik.

Setidaknya 2.000 rumah hancur di 
wilayah itu. Setiap rumah di situ rata-rata 
ditempati oleh tujuh atau delapan orang, 
berdasarkan keterangan wakil 
perwakilan khusus PBB untuk 
Afghanistan, Ramiz Alakbarov, seperti 
dikutip AP. 

Reruntuhan dinding dan atap yang 
runtuh adalah sisa-sisa desa tempat 
Zaitullah Ghurziwal (21 tahun) tinggal, di 
pusat gempa Afghanistan pada Rabu. 
Ghurziwal adalah warga Ghurza, salah 
satu desa yang paling terdampak oleh 
gempa pada menit-menit pertama 
pergantian hari tersebut. Orang-orang 
yang selamat di Ghurza berkeliaran 
dalam kondisi terguncang. Mereka 
mencari tempat berlindung atau melihat 
ke langit, berharap ada bantuan datang 

Gempa berkekuatan magnitudo 5,9 
mengguncang Afghanistan, Rabu 
(22/6/2022) dini hari waktu setempat. 
Korban jiwa diperkirakan lebih dari 1.000 
orang, baru dari satu provinsi yang 
paling parah terdampak. Diperkirakan 
1.500 orang terluka, dengan mereka 
yang selamat pun tak lagi punya 
naungan. Disebut sebagai paling 
mematikan dalam dua dekade terakhir, 
gempa pada Rabu melumat negara yang 
sudah dihajar oleh perang, kemiskinan, 
dan kelaparan ini.Rumah berbahan batu 
dan bata lumpur runtuh di kawasan timur 
negara ini. 
Pemimpin tertinggi Taliban, Haibatullah 
Akhundzadah, yang jarang tampil ke 
publik meminta pertolongan pada dunia, 
Kamis (23/6/2022). Dikutip Assosiated 
Press (AP), Akhundzadah memohon 
masyarakat internasional untuk 
membantu rakyat Afghanistan yang 
terdampak tragedi ini. Warga di daerah 
terpencil di dekat perbatasan 
Afghanistan dan Pakistan ini terpantau 
menggali reruntuhan menggunakan 
tangan kosong untuk mencari korban 
baik hidup maupun meninggal. 
Penguburan jenazah pun memakai 
peralatan seadanya.

Air bersih saja tak ada 

melalui jalur udara. "Tidak ada selimut 
atau tenda... tidak ada tempat berteduh. 
Orang-orang bergeletakan di tanah 
terbuka," kata Ghurziwal kepada AFP, 
sambil menunjuk ke sisa tempat 
tinggalnya selama ini bersama enam 
anggota keluarga lain."Kami 
membutuhkan makanan dan air. Seluruh 
sistem distribusi air kami hancur. 
Semuanya hancur.”

“Kami bahkan tidak memiliki sekop untuk 

 Jalanan rusak dan sejumlah longsor 
sebelum ini makin menyulitkan akses ke 
sana. Sejumlah tim penolong berupaya 
turun tangan menggunakan helikopter 
untuk menuju ke lokasi terdampak 
gempa. Namun, seturut penarikan 
pasukan Amerika dan NATO dari 
Afghanistan yang dimulai pada 
pengujung kekuasaan Presiden Donald 
Trump dan finalisasinya di pemerintahan 
Joe Biden, banyak organisasi 
kemanusiaan meninggalkan negara 
yang selama berdekade-dekade telah 
menjadi arena perang berbasis 
perebutan penguasaan sumber daya 
energi dan ideologi itu.  Sebagaimana 
dikutip AP, Alakbarov menyebut bahwa 
Afghanistan tidak secara resmi meminta 
PBB memobilisasi bantuan dunia ke 
lokasi gempa. 

Gempa Afghanistan pada Rabu berpusat 
di Provinsi Paktika, sekitar 50 kilometer 
arah barat daya dari Kota Khost. Pusat 
gempa disebut hanya berkedalaman 10 
kilometer dari permukaan tanah dan 
masuk kategori gempa dangkal yang 
kekuatannya cenderung 
menghancurkan.  

Namun, kata dia, Afghanistan membuka 
akses penuh ke sana bagi bantuan 
internasional.

Dalam keadaan tidak dilumat gempa 
saja, kawasan tersebut sudah sulit 
dijangkau.

Setelah kengerian pada jam-jam 
pertama setelah gempa melumat 
Ghurza, warga yang selamat telah 
menguburkan 60 orang pada Rabu dan 
30 orang pada Kamis.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Afghanistan Minta Bantuan Dunia
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Reruntuhan dinding dan atap yang 
runtuh adalah sisa-sisa desa tempat 
Zaitullah Ghurziwal (21 tahun) tinggal, di 
pusat gempa Afghanistan pada Rabu. 
Ghurziwal adalah warga Ghurza, salah 
satu desa yang paling terdampak oleh 
gempa pada menit-menit pertama 
pergantian hari tersebut. Orang-orang 
yang selamat di Ghurza berkeliaran 
dalam kondisi terguncang. Mereka 
mencari tempat berlindung atau melihat 
ke langit, berharap ada bantuan datang 

Gempa berkekuatan magnitudo 5,9 
mengguncang Afghanistan, Rabu 
(22/6/2022) dini hari waktu setempat. 
Korban jiwa diperkirakan lebih dari 1.000 
orang, baru dari satu provinsi yang 
paling parah terdampak. Diperkirakan 
1.500 orang terluka, dengan mereka 
yang selamat pun tak lagi punya 
naungan. Disebut sebagai paling 
mematikan dalam dua dekade terakhir, 
gempa pada Rabu melumat negara yang 
sudah dihajar oleh perang, kemiskinan, 
dan kelaparan ini.Rumah berbahan batu 
dan bata lumpur runtuh di kawasan timur 
negara ini. 
Pemimpin tertinggi Taliban, Haibatullah 
Akhundzadah, yang jarang tampil ke 
publik meminta pertolongan pada dunia, 
Kamis (23/6/2022). Dikutip Assosiated 
Press (AP), Akhundzadah memohon 
masyarakat internasional untuk 
membantu rakyat Afghanistan yang 
terdampak tragedi ini. Warga di daerah 
terpencil di dekat perbatasan 
Afghanistan dan Pakistan ini terpantau 
menggali reruntuhan menggunakan 
tangan kosong untuk mencari korban 
baik hidup maupun meninggal. 
Penguburan jenazah pun memakai 
peralatan seadanya.

Air bersih saja tak ada 

melalui jalur udara. "Tidak ada selimut 
atau tenda... tidak ada tempat berteduh. 
Orang-orang bergeletakan di tanah 
terbuka," kata Ghurziwal kepada AFP, 
sambil menunjuk ke sisa tempat 
tinggalnya selama ini bersama enam 
anggota keluarga lain."Kami 
membutuhkan makanan dan air. Seluruh 
sistem distribusi air kami hancur. 
Semuanya hancur.”

“Kami bahkan tidak memiliki sekop untuk 

 Jalanan rusak dan sejumlah longsor 
sebelum ini makin menyulitkan akses ke 
sana. Sejumlah tim penolong berupaya 
turun tangan menggunakan helikopter 
untuk menuju ke lokasi terdampak 
gempa. Namun, seturut penarikan 
pasukan Amerika dan NATO dari 
Afghanistan yang dimulai pada 
pengujung kekuasaan Presiden Donald 
Trump dan finalisasinya di pemerintahan 
Joe Biden, banyak organisasi 
kemanusiaan meninggalkan negara 
yang selama berdekade-dekade telah 
menjadi arena perang berbasis 
perebutan penguasaan sumber daya 
energi dan ideologi itu.  Sebagaimana 
dikutip AP, Alakbarov menyebut bahwa 
Afghanistan tidak secara resmi meminta 
PBB memobilisasi bantuan dunia ke 
lokasi gempa. 

Gempa Afghanistan pada Rabu berpusat 
di Provinsi Paktika, sekitar 50 kilometer 
arah barat daya dari Kota Khost. Pusat 
gempa disebut hanya berkedalaman 10 
kilometer dari permukaan tanah dan 
masuk kategori gempa dangkal yang 
kekuatannya cenderung 
menghancurkan.  

Namun, kata dia, Afghanistan membuka 
akses penuh ke sana bagi bantuan 
internasional.

Dalam keadaan tidak dilumat gempa 
saja, kawasan tersebut sudah sulit 
dijangkau.

Setelah kengerian pada jam-jam 
pertama setelah gempa melumat 
Ghurza, warga yang selamat telah 
menguburkan 60 orang pada Rabu dan 
30 orang pada Kamis.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Afghanistan Minta Bantuan Dunia
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"Saya menguburkan mereka hari ini," 
kata perempuan yang mengaku 
bernama Zulfana, kepada AFP. 
Sekarang, tidak ada yang bisa 
dilakukan selain menunggu bantuan 
dan penyelamat tiba. "Saya merasa 
sangat tidak berdaya, saya tidak punya 
satu sen pun," ujar Zulfana lirih. 
Gempa pada Rabu dini hari itu 
merobohkan menara telekomunikasi 
dan memutus jaringan listrik. 

menggali, tidak ada peralatan," kata 
Ghurziwal. Di pelataran sisa-sisa 
rumahnya, ibu Ghurziwal yang berusia 
80 tahun terbaring di dipan, mencoba 
mencari perlindungan dari terik 
matahari. Pada malam setelah gempa, 
hujan deras mengguyur mereka yang 
kehilangan tempat tinggal. Baca juga: 
Kenapa Batas Biden Menarik Pasukan 
dari Afghanistan 31 Agustus? 
Bagaimana jika Telat? Masih dari 
Ghurza, Nawab Khan mengatakan 
kepada AFP bahwa dia kehilangan 
tujuh anggota keluarganya. Mereka 
adalah istri dan enam anaknya.
Di dekatnya, sebuah tenda didirikan di 
sebelah rumah yang diratakan, 
menyediakan tempat berlindung bagi 
sekitar 15 wanita dan anak-anak. 
Wanita tua lainnya, mengenakan gaun 
beludru merah bermotif bunga dan 
selendang hijau panjang, kehilangan 
empat kerabat. 

Jalan pun terblokir bebatuan yang 
longsor.  "Ketika saya keluar dari 
rumah saya, keadaan sepi karena 
semua orang terkubur di bawah rumah 
mereka. Tidak ada yang tersisa di sini," 
kata Ghurziwal, menuturkan detik-detik 
gempa melumat desanya.  Mohammad 
Amin Huzaifa, kepala otoritas informasi 
di Provinsi Paktika mengatakan 
informasi di lapangan sangat sulit 
dikumpulkan karena putusnya jaringan 
komunikasi dan listrik tersebut.  
"(Terlebih lagi), daerah tersebut terkena 
banjir karena hujan deras tadi malam... 
juga sulit untuk mengakses lokasi yang 
terkena dampak," imbuh Huzaifa, 
Kamis, seperti dikutip AFP. 
Dari gempa ke gempa dalam 
kemiskinan 
Badan seismologi Eropa mengatakan, 

gempa Afghanistan pada Rabu dirasakan 
hingga jarak lebih dari 500 kilometer, yang 
menjangkau kawasan lain di Afghanistan, 
juga wilayah Pakistan dan India. Kondisi 
sarana dan prasarana kesehatan yang 
buruk memperparah upaya pencarian dan 
penyelamatan di lokasi paling terdampak 
gempa ini.  
Gempa dengan kekuatan serupa di 
kawasan utara Afghanistan pada 
2002—sekaligus salah satu yang paling 
mematikan sejak 1998—telah 
menewaskan sedikitnya 4.500 orang.  
Lokasi yang terdampak gempa pada Rabu 
berada di dataran yang rawan longsor, 
dengan banyak bangunan tua dan rapuh.  
Sebelum ada gempa ini, kehidupan lebih 
dari 60 persen warga Afghanistan telah 
bergantung pada bantuan internasional. 
Persentase itu setara dengan 38 juta jiwa.  
Belum lama berselang, UNICEF 
menyatakan pula bahwa tak kurang dari 
1,1 juta anak Afghanistan berusia kurang 
dari 5 tahun terancam kurang gizi. 
Pakistan menyatakan akan segera 
mengirimkan makanan, tenda, selimut, 
dan bantuan darurat lain ke lokasi paling 
terdampak gempa. 

Dari Amerika Serikat, penasihat keamanan 
nasional Presiden Joe Biden, Jake 
Sullivan, menyatakan negaranya akan 
mencari cara untuk memberi bantuan, 
termasuk membuka pembicaraan dengan 
penguasa Taliban. 

Amerika berencana menyalurkan bantuan 
lewat PBB dan lembaga kemanusiaan, 
untuk menghindari pemberian uang ke 
Pemerintah Taliban. 

Presiden Biden sedang memantau 
perkembangan dan telah mengarahkan 
USAID dan mitra lain pemerintah federal 
untuk menilai opsi respons AS membantu 
mereka yang paling terkena dampak," kata 
Sullivan, seperti dikutip AFP, Kamis 
(23/6/2022). 
Sementara itu, Menteri Luar Negeri 
Amerika Serikat Antony Blinken 
mengatakan bahwa pemerintahnya telah 
pula menghubungi kelompok-kelompk 
kemanusiaan yang masih aktif di 
Afghanistan yang selama ini mendapat 
sokongan dana dari Washington.  "Mitra 
kemanusiaan AS sudah merespons, 
termasuk dengan mengirim tim medis 

untuk membantu mereka yang terkena 
dampak, dan kami sedang menilai opsi 
respons lainnya," kata Blinken dalam 
sebuah pernyataan sebagaimana 
dikutip AFP. 
Tak berselang lama setelah penarikan 
pasukan Amerika dan NATO dimulai, 
Taliban mengambil alih kembali 
pemerintahan Afghanistan. Amerika 
membuka pembicaraan dengan Taliban 
tapi menolak mengakui pemerintahan 
mereka.Gempa merupakan salah satu 
bencana yang berulang kali melumat 
dan mengoyak Afghanistan, salah satu 
negara termiskin di dunia pada saat ini 
dengan pendapatan domestik bruto 
(PDB) tak lebih dari 500 dollar AS 
menurut catatan World Population 
Review. 
Dalam seperempat abad terakhir, 
gempa paling mematikan di 
Afghanistan terjadi di 1998. Pada tahun 
itu ada dua gempa besar di sana. Pada 
4 Februari 1998, Afghanistan 
diguncang gempa berkekuatan 
magnitudo 5,9 dan setidaknya 4.500 
orang tewas.

Krisis kemanusiaan

Lalu, pada 30 Mei 1998, gempa 
berkekuatan magnitudo 6,6 
menewaskan paling tidak 5.000 orang.  
Gempa terbesar di Afghanistan dalam 
seperempat abad terakhir terjadi pada 
26 Oktober 2015. 
Berkekuatan magnitudo 7,5, gempa di 
perbatasan Afghanistan dan Pakistan 
ini menewaskan 380 orang.  Di antara 
yang paling mematikan dan 
berkekuatan terbesar itu, gempa 
berkekuatan magnitudo 6,9 pada 1 
Februari 1991 di Afghanistan tercatat 
menewaskan 1.500 orang.  

Pengerahan tim kesehatan dan 
pasokan obat, makanan, peralatan 
trauma, dan tempat penampungan 
darurat telah terkonfirmasi. 
Akhundzada mengungkapkan 
kekhawatiran korban jiwa masih akan 
terus bertambah, seturut informasi 
yang sulit didapat dari lapangan.  "Itu 

 Sekretaris Jenderal PBB, Antonio 
Guterres, mengatakan organisasi ini 
telah menyerukan mobilisasi untuk 
bantuan. 

“ Rekaman yang dirilis Taliban 
menunjukkan penduduk dari satu desa 
menggali parit panjang untuk 
menguburkan jenazah.  "Pemerintah 
bekerja sesuai kemampuannya," ujar 
Anas Haqqani, pejabat senior Taliban 
melalui Twitter. "Kami berharap 
Komunitas Internasional & lembaga 
bantuan juga akan membantu rakyat 
kami dalam situasi yang mengerikan ini.
" Gutteres dalam ungkapan dukanya 
mencatat betapa beratnya tragedi ini di 
negeri yang sudah terkoyak oleh 
beragam krisis sebelum ini. "Hati saya 
tertuju kepada rakyat Afghanistan yang 
sudah terhuyung-huyung akibat dampak 
konflik bertahun-tahun, kesulitan 
ekonomi, dan kelaparan. Saya 
menyampaikan belasungkawa yang 
mendalam kepada keluarga para korban 
dan berharap pemulihan cepat bagi yang 
terluka," kata Gutteres dalam 
pernyataannya, Rabu. Selain 
menyatakan pengerahan bantuan sudah 
dilakukan, Gutteres juga menyeru 
kepada komunitas internasional untuk 
turun tangan.

"Ada tangisan di mana-mana. Anak-anak 
dan keluarga saya berada di bawah 
lumpur." Direktur Rumah Sakit Sharan, 
Mohammad Yahya Wiar, mengatakan 
rumah sakitnya berupaya melakukan 
yang terbaik untuk merawat korban luka 
dari gempa pada Rabu.  "(Namun), 
negara kami miskin dan kekurangan 
sumber daya," katanya kepada AFP. "Ini 
adalah krisis kemanusiaan. 

 "Sekarang saatnya solidaritas," ujar dia. 
Tomas Niklasson, utusan khusus Uni 
Eropa untuk Afghanistan, lewat akun 
Twitter menyatakan, Uni Eropa sudah 
memantau situasi dan bersiap 
mengkoordinir bantuan darurat. Dari 
Vatikan, Rabu, Paus Fransiskus 
memanjatkan doa untuk para korban 
gempa Afghanistan, bersama seruan 
untuk dunia turut membantu. Doa dan 
seruan ini kemudian diunggah pula di 
akun Twitter-nya.

adalah situasi yang mengerikan," kata 
Arup Khan (22), yang dirawat di rumah 
sakit di Ibu Kota Provinsi Paktika, 
Sharan.

Ini seperti tsunami.
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"Saya menguburkan mereka hari ini," 
kata perempuan yang mengaku 
bernama Zulfana, kepada AFP. 
Sekarang, tidak ada yang bisa 
dilakukan selain menunggu bantuan 
dan penyelamat tiba. "Saya merasa 
sangat tidak berdaya, saya tidak punya 
satu sen pun," ujar Zulfana lirih. 
Gempa pada Rabu dini hari itu 
merobohkan menara telekomunikasi 
dan memutus jaringan listrik. 

menggali, tidak ada peralatan," kata 
Ghurziwal. Di pelataran sisa-sisa 
rumahnya, ibu Ghurziwal yang berusia 
80 tahun terbaring di dipan, mencoba 
mencari perlindungan dari terik 
matahari. Pada malam setelah gempa, 
hujan deras mengguyur mereka yang 
kehilangan tempat tinggal. Baca juga: 
Kenapa Batas Biden Menarik Pasukan 
dari Afghanistan 31 Agustus? 
Bagaimana jika Telat? Masih dari 
Ghurza, Nawab Khan mengatakan 
kepada AFP bahwa dia kehilangan 
tujuh anggota keluarganya. Mereka 
adalah istri dan enam anaknya.
Di dekatnya, sebuah tenda didirikan di 
sebelah rumah yang diratakan, 
menyediakan tempat berlindung bagi 
sekitar 15 wanita dan anak-anak. 
Wanita tua lainnya, mengenakan gaun 
beludru merah bermotif bunga dan 
selendang hijau panjang, kehilangan 
empat kerabat. 

Jalan pun terblokir bebatuan yang 
longsor.  "Ketika saya keluar dari 
rumah saya, keadaan sepi karena 
semua orang terkubur di bawah rumah 
mereka. Tidak ada yang tersisa di sini," 
kata Ghurziwal, menuturkan detik-detik 
gempa melumat desanya.  Mohammad 
Amin Huzaifa, kepala otoritas informasi 
di Provinsi Paktika mengatakan 
informasi di lapangan sangat sulit 
dikumpulkan karena putusnya jaringan 
komunikasi dan listrik tersebut.  
"(Terlebih lagi), daerah tersebut terkena 
banjir karena hujan deras tadi malam... 
juga sulit untuk mengakses lokasi yang 
terkena dampak," imbuh Huzaifa, 
Kamis, seperti dikutip AFP. 
Dari gempa ke gempa dalam 
kemiskinan 
Badan seismologi Eropa mengatakan, 

gempa Afghanistan pada Rabu dirasakan 
hingga jarak lebih dari 500 kilometer, yang 
menjangkau kawasan lain di Afghanistan, 
juga wilayah Pakistan dan India. Kondisi 
sarana dan prasarana kesehatan yang 
buruk memperparah upaya pencarian dan 
penyelamatan di lokasi paling terdampak 
gempa ini.  
Gempa dengan kekuatan serupa di 
kawasan utara Afghanistan pada 
2002—sekaligus salah satu yang paling 
mematikan sejak 1998—telah 
menewaskan sedikitnya 4.500 orang.  
Lokasi yang terdampak gempa pada Rabu 
berada di dataran yang rawan longsor, 
dengan banyak bangunan tua dan rapuh.  
Sebelum ada gempa ini, kehidupan lebih 
dari 60 persen warga Afghanistan telah 
bergantung pada bantuan internasional. 
Persentase itu setara dengan 38 juta jiwa.  
Belum lama berselang, UNICEF 
menyatakan pula bahwa tak kurang dari 
1,1 juta anak Afghanistan berusia kurang 
dari 5 tahun terancam kurang gizi. 
Pakistan menyatakan akan segera 
mengirimkan makanan, tenda, selimut, 
dan bantuan darurat lain ke lokasi paling 
terdampak gempa. 

Dari Amerika Serikat, penasihat keamanan 
nasional Presiden Joe Biden, Jake 
Sullivan, menyatakan negaranya akan 
mencari cara untuk memberi bantuan, 
termasuk membuka pembicaraan dengan 
penguasa Taliban. 

Amerika berencana menyalurkan bantuan 
lewat PBB dan lembaga kemanusiaan, 
untuk menghindari pemberian uang ke 
Pemerintah Taliban. 

Presiden Biden sedang memantau 
perkembangan dan telah mengarahkan 
USAID dan mitra lain pemerintah federal 
untuk menilai opsi respons AS membantu 
mereka yang paling terkena dampak," kata 
Sullivan, seperti dikutip AFP, Kamis 
(23/6/2022). 
Sementara itu, Menteri Luar Negeri 
Amerika Serikat Antony Blinken 
mengatakan bahwa pemerintahnya telah 
pula menghubungi kelompok-kelompk 
kemanusiaan yang masih aktif di 
Afghanistan yang selama ini mendapat 
sokongan dana dari Washington.  "Mitra 
kemanusiaan AS sudah merespons, 
termasuk dengan mengirim tim medis 

untuk membantu mereka yang terkena 
dampak, dan kami sedang menilai opsi 
respons lainnya," kata Blinken dalam 
sebuah pernyataan sebagaimana 
dikutip AFP. 
Tak berselang lama setelah penarikan 
pasukan Amerika dan NATO dimulai, 
Taliban mengambil alih kembali 
pemerintahan Afghanistan. Amerika 
membuka pembicaraan dengan Taliban 
tapi menolak mengakui pemerintahan 
mereka.Gempa merupakan salah satu 
bencana yang berulang kali melumat 
dan mengoyak Afghanistan, salah satu 
negara termiskin di dunia pada saat ini 
dengan pendapatan domestik bruto 
(PDB) tak lebih dari 500 dollar AS 
menurut catatan World Population 
Review. 
Dalam seperempat abad terakhir, 
gempa paling mematikan di 
Afghanistan terjadi di 1998. Pada tahun 
itu ada dua gempa besar di sana. Pada 
4 Februari 1998, Afghanistan 
diguncang gempa berkekuatan 
magnitudo 5,9 dan setidaknya 4.500 
orang tewas.

Krisis kemanusiaan

Lalu, pada 30 Mei 1998, gempa 
berkekuatan magnitudo 6,6 
menewaskan paling tidak 5.000 orang.  
Gempa terbesar di Afghanistan dalam 
seperempat abad terakhir terjadi pada 
26 Oktober 2015. 
Berkekuatan magnitudo 7,5, gempa di 
perbatasan Afghanistan dan Pakistan 
ini menewaskan 380 orang.  Di antara 
yang paling mematikan dan 
berkekuatan terbesar itu, gempa 
berkekuatan magnitudo 6,9 pada 1 
Februari 1991 di Afghanistan tercatat 
menewaskan 1.500 orang.  

Pengerahan tim kesehatan dan 
pasokan obat, makanan, peralatan 
trauma, dan tempat penampungan 
darurat telah terkonfirmasi. 
Akhundzada mengungkapkan 
kekhawatiran korban jiwa masih akan 
terus bertambah, seturut informasi 
yang sulit didapat dari lapangan.  "Itu 

 Sekretaris Jenderal PBB, Antonio 
Guterres, mengatakan organisasi ini 
telah menyerukan mobilisasi untuk 
bantuan. 

“ Rekaman yang dirilis Taliban 
menunjukkan penduduk dari satu desa 
menggali parit panjang untuk 
menguburkan jenazah.  "Pemerintah 
bekerja sesuai kemampuannya," ujar 
Anas Haqqani, pejabat senior Taliban 
melalui Twitter. "Kami berharap 
Komunitas Internasional & lembaga 
bantuan juga akan membantu rakyat 
kami dalam situasi yang mengerikan ini.
" Gutteres dalam ungkapan dukanya 
mencatat betapa beratnya tragedi ini di 
negeri yang sudah terkoyak oleh 
beragam krisis sebelum ini. "Hati saya 
tertuju kepada rakyat Afghanistan yang 
sudah terhuyung-huyung akibat dampak 
konflik bertahun-tahun, kesulitan 
ekonomi, dan kelaparan. Saya 
menyampaikan belasungkawa yang 
mendalam kepada keluarga para korban 
dan berharap pemulihan cepat bagi yang 
terluka," kata Gutteres dalam 
pernyataannya, Rabu. Selain 
menyatakan pengerahan bantuan sudah 
dilakukan, Gutteres juga menyeru 
kepada komunitas internasional untuk 
turun tangan.

"Ada tangisan di mana-mana. Anak-anak 
dan keluarga saya berada di bawah 
lumpur." Direktur Rumah Sakit Sharan, 
Mohammad Yahya Wiar, mengatakan 
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Sebenarnya, Rima 
memang cukup kuat 
untuk melawan 
penyakit kanker yang 
dideritanya sejak usia 
45 tahun ini. Namun, 
sejak Frans 
meninggal, kondisinya 
makin menurun. Hal 
itu diungkapkan artis 
Widyawati yang 
menjadi sahabat 
Rima saat dihubungi 
media.

Diterangkan Widyawati, selain 
mengidap penyakit kanker Payudara, 
Rima juga berjuang melawan penyakit 
ulkus decubitus atau luka di kulit dan 
jaringan di bawahnya akibat tekanan 
yang berkepanjangan pada kulit 
setelah berbaring terus-menerus.
Bagian tubuh yang paling sering 
mengalami luka dekubitus adalah area 
dekat tulang belakang yang mengalami 
tekanan ketika berbaring, seperti 
pinggul, tumit pergelangan kaki dan 
tulang ekor. Hal itu membuat dirinya tak 
bisa bangun dari tempat tidur sejak 

Artis senior Rima Melati meninggal 
dunia, Kamis (23/6/2022), sekitar pukul 
15.14 WIB di Rumah Sakit Pusat 
Angkatan Darat (RSPAD) Gatot 
Subroto Jakarta. Ia meninggal akibat 
penyakit kanker payudara yang 
dideritanya sejak 1989. Kondisinya 
terus menurun setelah suaminya, 
Frans Tumbuan 
meninggal pada 
Maret 2015 lalu.

"Dulu sebelum mas 
Frans meninggal, 
Rima begitu kuat 
melawan penyakit 
kanker payudara, 
tetapi setelah beliau (Frans Tumbuan) 
kondisi Rima makin menurun. Bahkan 
terakhir saat ketemu awal Juni lalu saat 
beliau masuk ICU di RS Bintaro, Rima 
terus drop dan fisiknya lebih kurus dari 
sebelumnya," ungkap Rima.

Meski merasa kehilangan sosok yang 
baik, Widyawati tetap berpikiran positif. 
Hal itu jalan terbaik bagi Rima agar tak 
sakit lagi.
"Banyak sekali momen kita bersama. 
Buat saya, di mana pun kapan pun saya 
pasti akan mengingat dia karena 
memang dia orangnya baik, dan saya 
hanya bisa mengucapkan selamat jalan 
buat sahabat terbaikku ini," tandasnya.

Terakhir, ujarnya, 
Aditya sempat 

mengabarinya bahwa Rima sudah 
baikan dan dipindahkan ke ruang biasa 
serta setiap hari cuci darah.

"Saya sudah lama 
tidak menengok, 
lebih dari dua 
Minggu. Terakhir 
saya ke sini sama 
teman-teman, 
Ratna, Yayang, 
menengok ke sini. 
Itu terakhir, saya 
nggak sempat lagi 
ke sini karena 
syuting. Paling saya 
yang sering 
menghubungi 
anaknya Aditya 
Tumbuan,” kata 
Widyawati.

Widyawati kaget dengan kabar 
meninggalnya sahabatnya itu. Terlebih 

dia sudah hampir 
dua minggu tidak 
menjenguk Rima.

“Terus tadi siang anaknya whatsapp, 
kasih kabar Rima kembali drop dan 
jantungnya terus dipompa, tahunya tadi 
dikabarin anaknya bahwa mama (Rima 
Melati) sudah tidak ada, sedih banget 
mendengarnya," tutur Widyawati sambil 
menangis.

lama.
"Dia juga punya dekubitus, jadi luka 
yang dibelakang susah kering karena 
terlalu lama tiduran, itu yang membuat 
penyakitnya jadi ke mana-mana," 
tambahnya.

Rima Melati Meninggal Dunia

Sejumlah orang berkerah merah fokus 
memperhatikan laptop. Jari-jarinya sibuk 
Mengetik sangat cepat bahasa 
pemrograman komputer. Sudah hafal 
betul dengan bahasa coding.Di depan 
mereka ada sebuah maket besar kota 
cerdas yang sudah terhubung dengan 
teknologi digital. Bisa dikendalikan lewat 
dunia maya hanya bermodal laptop, 
bahkan smartphone.Hanya dengan 
koneksi internet, sebuah kereta api listrik 
bisa diberhentikan. Listrik perkotaan 
bisa mati total, kota menjadi lumpuh 
gelap gulita. Hal ini bisa terjadi di 
sebuah smart city bila keamanan siber 
jantung negara dibobol.Tak terkecuali di 
Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dicita-
citakan menjadi smart city. Badan Siber 
dan Sandi Negara (BSSN) sudah 
menaruh perhatian sejak dini terhadap 
keamanan siber IKN. Mereka 
membangun simulator kota cerdas yang 
terintegrasi dengan teknologi.Tujuannya, 
untuk mengantisipasi serangan siber di 
IKN. Para personel BSSN berkerah 
merah dilatih menjaga keamanan dari 
serangan siber terhadap fasilitas publik 
nasional melalui simulator smart city itu. 
Mulai dari bandara, pusat perbelanjaan, 
kereta listrik, industri, gas station, dan 
pembangkit listrik.Menurut BSSN, 
keamanan siber penting dijaga untuk 
sebuah kota cerdas. Lengah sedikit, ibu 
kota bisa lumpuh dengan kelihaian 
hacker-hacker anonim. Contohnya, pada 
kasus peretasan Suzuki Indonesia pada 
15 Oktober 2021.Suzuki Indonesia kala 
itu mengalami percobaan peretasan ke 
sistem internal mereka yang ada di 
pabrik dan sejumlah data konsumen. 
Alhasil, merek mobil dan motor asal 
Jepang tersebut menghentikan produksi 
mereka selama 2 hari.Untuk 
mengantisipasi hal itu, sumber daya 
manusia BSSN dilatih sejak dini agar 
keamanan siber di IKN tidak tembus. 
Caranya lewat simulator smart city yang 
sudah disiapkan. Belajar bagaimana 
pola serangan siber masuk di smart city 
maupun cara menangkalnya.

Canggihnya Pertahanan Siber IKN

“BSSN melihat tugas dan fungsi BSSN 
mengamankan ruang siber nasional 
termasuk mengamankan ruang siber di 
Ibu Kota yang akan dibangun," kata 
Kepala BSSN Hinsa Siburian di Kantor 
Pusat Pengembangan SDM Sentul, Jawa 
Barat.Pada prinsipnya, BSSN melatih 
SDM guna mengoperasionalkan sistem 
elektronik dengan bentuk apapun di ibu 
kota baru yang mengusung konsep smart 
city."Nanti ibu kota itu sistem 
elektroniknya apakah sama dengan 
simulator kita? pada prinsipnya yang kita 
latih ini adalah untuk menyiapkan supaya 
mereka bisa memgoperasionalkan 
apapun nanti bentuknya di ibu kota, 
makanya latihan kita ini bertahap 
bertingkat dan berlanjut," jelas Hinsa.Tak 
hanya itu, BSSN juga melatih 
personelnya khusus Cyber Security 
Online Simulation Platform. Berbicara 
tentang keamanan siber terdapat dua 
istilah, yaitu blue team dan red team. 
Pelatihan ini juga dilakukan di Pusbang 
BSSN.Secara sederhana, blue team 
dikenal sebagai tim internal yang 
bertugas melakukan pencegahan serta 
perlindungan terhadap kemungkinan 
serangan siber. Bisa dikatakan blue tim 
merupakan defensif tim.Maka, dibutuhkan 
red team sebagai sisi lain dari blue team. 
Red team bertugas mencari celah dan 
membobol suatu sistem atau bisa 
dikatakan tim penyerang.Red team akan 
melakukan tes terhadap sistem yang 
dibuat dan menguji kemampuan dari blue 
team sendiri. Setidaknya, kombinasi 
kedua tim itu dapat memperkecil 
kemungkinan celah yang ada."Kalau kami 
di pendidikan di Pusbang SDM di 
pelatihan itu kita kerangka pelatihan blue 
teamnya dan red teamnya. Kalau dalam 
konteksnya pelatihan, pelatihan red team 
kurang lebihnya gimana caranya kita 
memberikan materi tentang menyerang 
itu seperti apa," kata Widyaiswara 
Pusbang BSSN, Amrizal Arif.
"Kemudian kalau blue timenya 
bagaimana menghadapi serangan 
serangan yang dilakukan oleh red time. 
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X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

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

267 - 881 - 8899

5x dapat 1 x Gratis

Promosi Paket

5x dapat 

1x gratis

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

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

 * Promosi Paket 5x dapat 1x gratis

( 9:30 pagi )

Janji Putin Jika Sanksi Dicabut

Central Agency
mencari pekerja di PA & NJ

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Gaji $10 - $13

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Pria yang karib disapa Rio ini 
menyebutkan, pihaknya tengah 
menggodok opsi-opsi lain, termasuk 
opsi untuk melaksanakan lelang 
terpisah.Dalam 3 lelang sebelumnya, 
aset eks milik Tommy Soeharto 
memang dijual dalam satu lelang. Tak 
heran, nilai limit lelang mencapai Rp 2 
triliun dengan besaran uang jaminan 
tembus ratusan miliar rupiah.

Pemerintah melalui Satgas Bantuan 
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tetap 
akan menjual atau memanfaatkan aset 
milik putra bungsu Presiden Soeharto, 
Tommy Soeharto pasca disita satgas.

"Yang Tommy asetnya ya akan kita 
monetisasi, tetap akan dimonetisasi. 
Yang penting kita monetisasi atau itu 
kita pastikan bisa dimanfaatkan untuk 
kepentingan publik," kata Ketua Satgas 
BLBI Rionald Silaban dalam konferensi 
pers di Jakarta, Jumat (24/6/2022).

"Kita ada beberapa opsi-opsi lain, opsi-
opsi lain itu sedang kita bahas tapi pada 
dasarnya itu tetap akan dimanfaatkan. 
Jadi setiap opsi kita lihat. Saya sendiri 
juga tidak berkeinginan bahwa kita 
memegang aset terlalu banyak," tutur 
Rio.Menurut Rio, pemanfaatan aset tak 
hanya berlaku untuk aset eks milik 
Tommy. Aset milik obligor lain pun akan 
dimanfaatkan baik dengan lelang 
maupun hibah atau cara lainnya.
"Jadi any option kita. Dan itu bukan soal 
aset Tommy suharto, untuk setiap aset. 
Ingat ya, untuk semua aset yang kita 
sita, semua opsinya kita lihat," sebut 
Rio.Sebelumnya diberitakan, aset yang 
disita dari Tommy Soeharto tetap tak 
laku terjual dalam lelang ketiga. Hingga 
satu hari sebelum pelaksanaan lelang, 
tidak ada satu pun peserta lelang yang 
mendaftar dan menyetorkan uang 
jaminan.Adapun aset yang dilelang 
berupa 4 aset tanah PT Timor Putera 
Nasional (TPN). Lelang dilaksanakan 

Pemanfaatan dengan melelang maupun 
cara lain sesuai aturan perundang-
undangan tetap dilakukan meski aset 
tersebut tiga kali tidak laku dilelang.

Aset Tommy Soeharto Tak Laku Dilelang

2. Tanah seluas 98.896,700 meter persegi 
terletak di Desa Kalihurip, Kabupaten 
Karawang sebagaimana SHGB Nomor 
22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor 
Motors.

Nilai ini lebih kecil dibanding lelang kedua 
yang notabene sudah turun. Nilai limit 
yang diminta Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) sebesar Rp 
2,15 triliun dan uang jaminan Rp 430,2 
miliar. Lelang kedua dilaksanakan pada 
Rabu (27/4/2022) dengan batas akhir 
penawaran pukul 10.00 WIB (sesuai 
server).Di lelang pertama tanggal 12 
Januari 2022, nilai limit lelang menembus 
angka Rp 2,45 triliun dengan uang 
jaminan Rp 1 triliun."Lelang eksekusi 
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) 
yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas 
1 KPKNL Purwakarta dinyatakan Tidak 
Ada Peminat (TAP)," kata Direktur Hukum 
dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) Kemenkeu, Tri 
Wahyuningsih, kepada Kompas.com, 
Jumat (17/6/2022).

1. Tanah seluas 530.125,526 meter 
persegi terletak di Desa Kamojing, 
Kabupaten Karawang sebagaimana 
SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT 
KIA Timor Motors.

Berikut ini tanah Tommy Soeharto yang 
tak laku dilelang negara:

3. Tanah seluas 100.985,15 meter persegi 
terletak di Desa Cikampek Pusaka, 
Kabupaten Karawang sebagaimana 
SHGB Nomor 5/ Cikampek Pusaka atas 
nama PT KIA Timor Motors.
4. Tanah seluas 518.870 meter persegi 
terletak di Desa Kamojing, Kabupaten 
Karawang sebagaimana SHGB Nomor 3/ 
Kamojing atas nama PT Timor Industri 
Komponen.

melalui www.lelang.go.id yang telah 
dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Juni 
2022 oleh DJKN melalui KPKNL Jakarta 
V.Sebagai informasi, lelang tetap tak laku 
meski nilai limit lelang sudah turun 
berkali-kali. Pada lelang ketiga, nilai limit 
lelang menjadi Rp 2,06 triliun dengan 
uang jaminan Rp 420 miliar.
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X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

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

267 - 881 - 8899

5x dapat 1 x Gratis

Promosi Paket

5x dapat 

1x gratis

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

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

 * Promosi Paket 5x dapat 1x gratis

( 9:30 pagi )

Janji Putin Jika Sanksi Dicabut

Central Agency
mencari pekerja di PA & NJ

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Gaji $10 - $13

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Pria yang karib disapa Rio ini 
menyebutkan, pihaknya tengah 
menggodok opsi-opsi lain, termasuk 
opsi untuk melaksanakan lelang 
terpisah.Dalam 3 lelang sebelumnya, 
aset eks milik Tommy Soeharto 
memang dijual dalam satu lelang. Tak 
heran, nilai limit lelang mencapai Rp 2 
triliun dengan besaran uang jaminan 
tembus ratusan miliar rupiah.

Pemerintah melalui Satgas Bantuan 
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tetap 
akan menjual atau memanfaatkan aset 
milik putra bungsu Presiden Soeharto, 
Tommy Soeharto pasca disita satgas.

"Yang Tommy asetnya ya akan kita 
monetisasi, tetap akan dimonetisasi. 
Yang penting kita monetisasi atau itu 
kita pastikan bisa dimanfaatkan untuk 
kepentingan publik," kata Ketua Satgas 
BLBI Rionald Silaban dalam konferensi 
pers di Jakarta, Jumat (24/6/2022).

"Kita ada beberapa opsi-opsi lain, opsi-
opsi lain itu sedang kita bahas tapi pada 
dasarnya itu tetap akan dimanfaatkan. 
Jadi setiap opsi kita lihat. Saya sendiri 
juga tidak berkeinginan bahwa kita 
memegang aset terlalu banyak," tutur 
Rio.Menurut Rio, pemanfaatan aset tak 
hanya berlaku untuk aset eks milik 
Tommy. Aset milik obligor lain pun akan 
dimanfaatkan baik dengan lelang 
maupun hibah atau cara lainnya.
"Jadi any option kita. Dan itu bukan soal 
aset Tommy suharto, untuk setiap aset. 
Ingat ya, untuk semua aset yang kita 
sita, semua opsinya kita lihat," sebut 
Rio.Sebelumnya diberitakan, aset yang 
disita dari Tommy Soeharto tetap tak 
laku terjual dalam lelang ketiga. Hingga 
satu hari sebelum pelaksanaan lelang, 
tidak ada satu pun peserta lelang yang 
mendaftar dan menyetorkan uang 
jaminan.Adapun aset yang dilelang 
berupa 4 aset tanah PT Timor Putera 
Nasional (TPN). Lelang dilaksanakan 

Pemanfaatan dengan melelang maupun 
cara lain sesuai aturan perundang-
undangan tetap dilakukan meski aset 
tersebut tiga kali tidak laku dilelang.

Aset Tommy Soeharto Tak Laku Dilelang

2. Tanah seluas 98.896,700 meter persegi 
terletak di Desa Kalihurip, Kabupaten 
Karawang sebagaimana SHGB Nomor 
22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor 
Motors.

Nilai ini lebih kecil dibanding lelang kedua 
yang notabene sudah turun. Nilai limit 
yang diminta Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) sebesar Rp 
2,15 triliun dan uang jaminan Rp 430,2 
miliar. Lelang kedua dilaksanakan pada 
Rabu (27/4/2022) dengan batas akhir 
penawaran pukul 10.00 WIB (sesuai 
server).Di lelang pertama tanggal 12 
Januari 2022, nilai limit lelang menembus 
angka Rp 2,45 triliun dengan uang 
jaminan Rp 1 triliun."Lelang eksekusi 
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) 
yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas 
1 KPKNL Purwakarta dinyatakan Tidak 
Ada Peminat (TAP)," kata Direktur Hukum 
dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) Kemenkeu, Tri 
Wahyuningsih, kepada Kompas.com, 
Jumat (17/6/2022).

1. Tanah seluas 530.125,526 meter 
persegi terletak di Desa Kamojing, 
Kabupaten Karawang sebagaimana 
SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT 
KIA Timor Motors.

Berikut ini tanah Tommy Soeharto yang 
tak laku dilelang negara:

3. Tanah seluas 100.985,15 meter persegi 
terletak di Desa Cikampek Pusaka, 
Kabupaten Karawang sebagaimana 
SHGB Nomor 5/ Cikampek Pusaka atas 
nama PT KIA Timor Motors.
4. Tanah seluas 518.870 meter persegi 
terletak di Desa Kamojing, Kabupaten 
Karawang sebagaimana SHGB Nomor 3/ 
Kamojing atas nama PT Timor Industri 
Komponen.

melalui www.lelang.go.id yang telah 
dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Juni 
2022 oleh DJKN melalui KPKNL Jakarta 
V.Sebagai informasi, lelang tetap tak laku 
meski nilai limit lelang sudah turun 
berkali-kali. Pada lelang ketiga, nilai limit 
lelang menjadi Rp 2,06 triliun dengan 
uang jaminan Rp 420 miliar.
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We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

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

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

Work in Beer Deli. Live free 
and eat free.
Call : 610 - 202 - 9277

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

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

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

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

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

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

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

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

Email : bagusprinting88@gmail.com

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

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

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

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

Dibutuhkan 1 laki - laki untuk kerja
di laundry.
Hub : 267 - 266 - 8756

Disewakan 1 kamar diatas dan 
1 kamar di basement. Bersih dekat 
Pendawa. Lokasi di 15th dan Mifflin
Hub : 267 - 622 - 9364

Komisioner Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) RI Divisi Teknis 
Penyelenggaraan, Idham Holik, 
mengisyaratkan bahwa masa 
kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari 
tidak akan berubah. Hal ini ia 
sampaikan ketika ditanya soal protes 
Partai Buruh, partai pendatang baru 
yang merasa keberatan dengan masa 
kampanye yang kelewat singkat dan 
mengungkap rencana untuk 
mengerahkan massa sebagai bentuk 
protes. Idham mengaku menghormati 
protes tersebut sebagai bagian dari 
proses demokrasi, namun masa 
kampanye 75 hari sudah ditetapkan 
dalam peraturan. "Terkait dengan apa 
yang ditanyakan tersebut, kami akan 
tetap melaksanakan ketentuan yang 
telah kami tetapkan dalam Peraturan 
KPU Nomor 3 Tahun 2022 karena 
dalam penyelenggaraan Pemilu, Pasal 
3 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 
huruf d, salah satu prinsipnya adalah 
berkepastian hukum," jelas Idham 
kepada wartawan, Jumat (24/6/2022). 
"Salah satu prinsip berkepastian hukum 

itu ada dalam tahapan penyelenggaraan 
pemilu," tambahnya. Idham menegaskan 
bahwa penetapan masa kampanye 75 
hari sudah dilakukan dengan proses yang 
panjang dan melibatkan semua pihak. 
Usul agar masa kampanye Pemilu 2024 
hanya 75 hari sebelumnya datang dari 
DPR yang kemudian disanggupi KPU. 
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II 
dengan DPR dan pemerintah pada pekan 
lalu, masa kampanye 75 hari ini 
disepakati oleh KPU dalam rancangan 
PKPU. Dalam hal ini lah, Partai Buruh 
menganggap KPU diintervensi oleh DPR. 
Mereka beranggapan, masa kampanye 
yang singkat itu merugikan partai-partai 
nonparlemen dan partai-partai baru 
seperti mereka, dan sebaliknya 
menguntungkan partai-partai politik di 
DPR yang punya keistimewaan menemui 
konstituen lewat program reses.

KPU : Masa Kampanye Tetap 75 Hari
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We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

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

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

Work in Beer Deli. Live free 
and eat free.
Call : 610 - 202 - 9277

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

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

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

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

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

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

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

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

Email : bagusprinting88@gmail.com

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

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

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

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

Dibutuhkan 1 laki - laki untuk kerja
di laundry.
Hub : 267 - 266 - 8756

Disewakan 1 kamar diatas dan 
1 kamar di basement. Bersih dekat 
Pendawa. Lokasi di 15th dan Mifflin
Hub : 267 - 622 - 9364

Komisioner Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) RI Divisi Teknis 
Penyelenggaraan, Idham Holik, 
mengisyaratkan bahwa masa 
kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari 
tidak akan berubah. Hal ini ia 
sampaikan ketika ditanya soal protes 
Partai Buruh, partai pendatang baru 
yang merasa keberatan dengan masa 
kampanye yang kelewat singkat dan 
mengungkap rencana untuk 
mengerahkan massa sebagai bentuk 
protes. Idham mengaku menghormati 
protes tersebut sebagai bagian dari 
proses demokrasi, namun masa 
kampanye 75 hari sudah ditetapkan 
dalam peraturan. "Terkait dengan apa 
yang ditanyakan tersebut, kami akan 
tetap melaksanakan ketentuan yang 
telah kami tetapkan dalam Peraturan 
KPU Nomor 3 Tahun 2022 karena 
dalam penyelenggaraan Pemilu, Pasal 
3 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 
huruf d, salah satu prinsipnya adalah 
berkepastian hukum," jelas Idham 
kepada wartawan, Jumat (24/6/2022). 
"Salah satu prinsip berkepastian hukum 

itu ada dalam tahapan penyelenggaraan 
pemilu," tambahnya. Idham menegaskan 
bahwa penetapan masa kampanye 75 
hari sudah dilakukan dengan proses yang 
panjang dan melibatkan semua pihak. 
Usul agar masa kampanye Pemilu 2024 
hanya 75 hari sebelumnya datang dari 
DPR yang kemudian disanggupi KPU. 
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II 
dengan DPR dan pemerintah pada pekan 
lalu, masa kampanye 75 hari ini 
disepakati oleh KPU dalam rancangan 
PKPU. Dalam hal ini lah, Partai Buruh 
menganggap KPU diintervensi oleh DPR. 
Mereka beranggapan, masa kampanye 
yang singkat itu merugikan partai-partai 
nonparlemen dan partai-partai baru 
seperti mereka, dan sebaliknya 
menguntungkan partai-partai politik di 
DPR yang punya keistimewaan menemui 
konstituen lewat program reses.

KPU : Masa Kampanye Tetap 75 Hari


