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Buah Karya Anak Bangsa di Paris

Restoran Holywings sedang viral di 
media sosial. Yang mana sebelumnya 
masalah PPKM sekarang masalah 
minuman. Holywings memang selalu 
membikin sensasi dalam hal promosi. 
Setelah sukses bikin acara 
kontroversial tinju-tinjuan yang 
melibatkan anak dibawah umur dan 
wanita, kini mereka merilis promosi 
terhebat sepanjang masa, yaitu 
memberikan minuman alkohol gratis 
kepada siapa saja yang bernama 
Muhammad dan Maria. Tempat hiburan 
malam Holywings mendapat kecaman 
dari netizen Indonesia setelah 
memberikan promo kontroversial 
berupa gratis minuman beralkohol bagi 
pemilik nama “Muhammad” dan 
“Maria”. Dikutip Tribunojgja.com dari 

Tribunnews.com, promo minuman 
tersebut diunggah akun Instagram 
@holywingsindonesia melalui fitur 
Instagram Story pada Kamis (23/6/2022). 
Netizen yang melihat unggahan tersebut 
lantas mengambil tangkapan layar 
(screenshot) dan membuat promo 
Holywings menjadi viral di berbagai 
media sosial. Pada Kamis (23/6/2022), 
akun Instagram @holywingsindonesia 
mengunggah poster promosi minuman 
beralkohol. Keterangan poster yang 
ditulis dalam Bahasa Inggris itu 
menyebutkan bahwa pengunjung yang 
memiliki nama “Muhammad” dan “Maria” 
akan mendapatkan minuman beralkohol 
gratis setiap hari Kamis. Pengunjung 
bernama “Muhammad” akan 
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mendapatkan gratis satu botol minuman 
keras Gordon’s London Dry Gin khusus 
laki-laki. Sedangkan pengunjung 
bernama “Maria” akan mendapatkan 
gratis satu botol minuman keras 
Gordon’s London Dry Gin Pink khusus 
perempuan. Pengunjung bar Holywings 
bisa mendapatkan promo gratis 
minuman beralkohol 
tersebut dengan 
cara datang 
langsung ke cabang 
Holywings yang 
ditentukan, 
kemudian 
menunjukkan kartu 
tanda penduduk 
(KTP). Adapun 
menurut keterangan 
dalam poster, 
promo minuman 
beralkohol gratis 
untuk pemilik nama 
“Muhammad” dan 
“Maria” itu berlaku 
di Holywings 
cabang Club 1 
Pentagon, Mega 
Kuningan, dan 
Campus Karawaci. 
Lebih lanjut, promo 
juga berlaku untuk 
bar Holywings 
cabang Pondok Indah, Pantai Indah 
Kapuk (PIK), Ground Tanjung Duren, 
Kertajaya, Graha Famili, dan Medan. 
Netizen Indonesia langsung 
meramaikan informasi promo gratis 
minuman beralkohol di Holywings di 
berbagai media sosial. Topik tentang 
promo Holywings kemudian menjadi 
trending di media sosial Twitter. Netizen 
ramai membagikan tangkapan layar 
(screenshot) promo minuman keras 
untuk pemilik nama “Muhammad” dan 
“Maria” tersebut. Meskipun poster 
promosi di unggahan Instagram 
@holywingsindonesia telah dihapus, 
namun netizen masih membanjiri media 
sosial dengan unggahan screenshot. 
Promo ini mendapat pro kontra di 
tengah masyarakat. Tentu saja promosi 
ini pun membuat geram publik. Mereka 
menganggap pihak Holywings membuat 

blunder dengan menyertakan nama 
Muhammad dan Maria sebagai bagian 
dari promosi minuman beralkohol. Akibat 
dari promo tersebut Holywings pun 
mendapat kecaman dari pihak yang 
merasa tersinggung dengan nama 
Muhammad tersebut. Promo tersebut 
menimbulkan reaksi sejumlah pihak. 

Dikarenakan 
heboh dan 
membuat gaduh, 
maka Holywings 
langsung 
menarik promo 
tersebut dan 
menghapusnya. 
Pihak Holywings 
sendiri pada 
akhirnya 
meminta maaf 
secara terbuka 
kepada publik 
terkait promosi 
tersebut. 
Disebutkan 
dalam 
permintaan maaf 
secara terbuka 
itu, pihak 
Holywings 
mengatakan 
bahwa promosi 
menggunakan 

nama Muhammad dan Maria akan 
mereka tindak lanjuti. "Kami telah 
menikdaklanjuti pihak tim promosi yang 
membuat promosi tersebut tanpa 
sepengetahuan manajemen Holywings 
Indonesia dengan sanksi yang sangat 
berat," unggah akun Instagram Holywings 
@holywingsindonesia Ditegaskan oleh 
pihak Holywings bahwa pihak mereka 
tidak memiliki maksud membuat promosi 
untuk mengaitkan dengan unsur agama. 
"Tidak sampai maksud hati kami untuk 
mengaitkan unsur agama ke dalam 
bagian dari promosi kami, oleh karena itu 
kami meminta maaf yang sebesar-
besarnya kepada seluruh masyarakat 
Indonesia." Mereka melakukan promosi 
motifnya menarik pengunjung pada 
outlet-outlet yang dianggap penjualannya 
masih di bawah target 60 persen. Mereka 
juga ke depannya akan memperbaiki 

Sekali lagi kami memohon maaf yang 
sebesar-besarnya kepada seluruh 
masyarakat Indonesia akibat kelalaian 
kami, izinkan kami untuk bisa 
memperbaiki kesalahan kami dan 
menjadi lebih baik lagi.

semua kesalahan untuk menjadi lebih 
baik. Manajemen Holywings sendiri 
berjanji akan bersikap kooperatif 
menjalani proses hukum yang sedang 
berjalan. Bahkan Holywings telah 
menyerahkan barang bukti terkait 
promosi tersebut ke polisi. "Berdasarkan 
kejadian ini, tim promosi Holywings 
Indonesia sejumlah 3 orang telah 
menjalani pemeriksaan 1x24 jam pada 
tanggal 23 Juni 2022 mulai dari jam 1 
siang di kantor Polres Metro Jakarta 
Selatan dan memberikan barang bukti 
berupa 1 buah handphone, 1 buah laptop, 
& 1 buah PC komputer yang digunakan 
untuk kebutuhan promosi tersebut," 
katanya. Berikut pernyataan lengkap 
Manajemen Holywings Indonesia:
Holywings Indonesia dengan ketulusan 
yang mendalam meminta maaf kepada 
seluruh masyarakat Indonesia atas 
kekhilafan dan ketidaksengajaan terkait 
promosi minuman beralkohol 
menggunakan nama "MUHAMMAD" & 
"MARIA" yang diunggah melalui akun 
media sosial @holywingsindonesia & 
@holywingsbar pada tanggal 22 juni 
2022 sehingga menimbulkan kesan 
negatif di kalangan masyarakat 
Indonesia. Berdasarkan kejadian ini, team 
promosi Holywings Indonesia sejumlah 
tiga orang telah menjalani pemeriksaan 
1x24 jam pada tanggal 23 Juni 2022 
mulai dari jam 1 siang di Kantor Polres 
Metro Jakarta Selatan dan memberikan 
barang bukti berupa 1 buah handphone, 1 
buah laptop & 1 buah PC komputer yang 
digunakan untuk kebutuhan promosi 
tersebut. Holywings Indonesia tentunya 
tidak memiliki maksud untuk menutup-
nutupi kasus ini atau melindungi oknum 
yang terlibat, kami akan tetap melanjuti 
kejadian ini sesuai dengan proses hukum 
yang berlaku di Indonesia.

Atas kejadian ini Polres Metro Jakarta 
Selatan menetapkan enam orang 
tersangka kasus promosi minuman gratis 
untuk yang bernama 'Muhammad' dan 

3. Pria inisial DAD (27), pembuat 
desain virtual

1. Pria inisial EJD (27) selaku 
creative director Holywings

Dalam kasus itu, polisi menyita 
sejumlah barang bukti. Di antaranya 
screenshot postingan akun 
Holywings, 1 unit PC komputer, 1 unit 
handphone, 1 hard disk, dan 1 unit 
laptop. "Dari barang bukti kami duga 
pelaku gunakan barang bukti sebagai 
sarana dalam lakukan tindak pidana 
tersebut," kata Budhi.

2. Perempuan inisial NDP (36), 
selaku head team promotion

4. Perempuan inisial EA (22), tim 
admin media sosial
5. Perempuan inisial AAB (25), 
selaku socmed officer

"Khususnya di outlet yang 
persentasenya di bawah target 60 
persen," kata Budhi. Diketahui 
terdapat enam orang staf Holywings 
yang ditetapkan sebagai tersangka. 
Mereka dijerat pasal penistaan 
agama dan juga ujaran kebencian 
bernuansa SARA. "Ada enam orang 
yang jadi tersangka yang 
kesemuanya adalah orang yang 
bekerja pada HW (Holywings)," ujar 
Kapolres Metro Jakarta Selatan 
Kombes Budhi Herdi Susianto dalam 
jumpa pers di kantornya, Jl Wijaya I, 
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 
Jumat (24/6/2022). Berikut keenam 
tersangka itu:

'Maria' di Holywings. Mereka 
melakukan promosi tersebut untuk 
menarik minat pengunjung 
Holywings. "Adapun motif dari para 
tersangka adalah mereka membuat 
konten-konten tersebut untuk 
menarik pengunjung datang ke outlet 
HW," ujar Kapolres Metro Jakarta 
Selatan Kombes Budhi Herdi 
Susianto dalam konferensi pers, 
Jumat (24/6/2022). Budhi menyebut 
mereka melakukan promosi tersebut 
untuk menarik minat pengunjung. 
Khususnya, di outlet Holywings yang 
pendapatannya di bawah target 60 
persen.

6. Perempuan inisial AAM (25) 
selaku admin tim promo
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Sekarang mari kita lihat apa itu 
promosi. Promosi adalah salah satu 
cara guna menarik minat para 
konsumen untuk mencoba sekaligus 
membeli apa yang dipromosikan. 
Bentuk dan caranya berbeda-beda 
tergantung dari tim kreatifnya. Kerja tim 
kreatif memang mencari cara promosi 
yang seharusnya unik dan lain dari 
pada yang lain sehingga ide kreatifnya 
menjadi sesuatu penarik minat para 
konsumen. Tentu ide kreatif yang unik 
akan sangat bernilai mahal karena 
berhubungan dengan kreativitas dan 
ide. Dalam praktiknya, tim kreatif akan 
selalu berdampingan dengan tim 
marketing sehingga mampu 
melahirkan promo yang unik dan viral. 
Untuk hal ini, Holywings memang 
selalu mampu untuk membuat 
namanya viral, namun viral saja tentu 
tidaklah cukup. Menilik dari beberapa 
kasus yang pernah viral, sepertinya 
memang Holywings memiliki teknik 
marketing khusus, berupa conflict 
strategy, di mana memang mereka 
menyuguhkan sesuatu yang memiliki 
unsur konflik (bertentangan dengan 
keadaan) guna mendongkrak label 
Holywings sendiri. Ketika sebuah 
brand yang sudah memiliki nama 
membuat suatu keviralan, ini 
membuktikan bahwa tim work mereka 
sudah jalan, namun tetap tentunya, kita 
harus pula memerhatikan apa yang 
diviralkan. Artinya konten yang masuk 
ke dalam ide kreatif harus sejalan dan 
lebih dapat membangun citraan yang 
lebih positif kepada perusahaan yang 
mengusungnya. Jangan sampai malah 
menjerumuskan perusahaan kepada 
jeratan hukum yang selalu terbuka bagi 
siapa saja yang mencoba untuk masuk 
ke dalamnya. Tidak hanya individu, 
perusahaan pun harus memiliki 
branding. Tentu saja pelabelan 
branding ini dipengaruhi oleh karakter 
pimpinan dan tim worknya. 
Membranding diri dengan label tertentu 
tentu saja sudah dipikirkan secara 
matang oleh seluruh komponen. 
Termasuk membranding dengan kesan 
nyeleneh, mbeling, bahkan kesan yang 
beraroma negatif. Jangan salah, 

banyak orang yang merasa keren dan 
berjiwa merdeka ketika menyukai hal-hal 
yang dianggap bertentangan dengan 
norma, adat, bahkan agama yang 
berlaku. Seperti halnya Holywings yang 
sudah berani membuat promo minuman 
beralkohol diberikan gratis kepada orang 
yang bernama Muhammad dan Maria. 
Bisa jadi bahwa memang Holywings 
membranding diri dengan memakai label 
antaggonis/konflik untuk pangsa 
pasarnya. Atau bisa juga promo ini terlalu 
cerdas untuk konsumsi awam. 
Kebanyakan warga kita itu IQ-nya 
memang ngga cukup untuk melihat 
tujuan sebenarnya dari promo ini. Kalau 
benaran cerdas, pasti ngerti alasannya 
mereka menawari gratis untuk yang para 
lelaki berinisial Muhammad. Yaitu karena 
mereka tahu yang bernama Muhammad 
itu 99.99% enggak bakal mau minum 
miras. Jadi mereka sama sekali tak akan 
membagikan gratis. Kalaupun ada 
mungkin mereka yang tidak beragama 
ataupun sudah pindah keyakinan dan 
itupun sedikit sekali. Sedangkan untuk 
wanita inisial Maria, ya ini memang 
maksudnya untuk menarik kaum wanita 
yang 99.99% pasti non-muslim, dengan 
tujuan agar nanti mereka membawa 
kaum lelakinya juga. Kan banyak tuh 
diskotik dan klab malam yang 
menggratiskan masuk untuk kaum hawa. 
Promo ini sama seperti menawari 
minuman gratis untuk lelaki yang tinggi 
badannya lebih dari 2 meter. 99.99% 
warga pasti di bawah 2m, jadi ini 
sebenarnya tantangan kosong. Mereka 
gak akan rugi apa2. Kalau pun ada yg di 
atas 2M hanya sedikit sekali jumlahnya 
dan tak seberapa nilainya. Jadi 
sebenarnya ini hanya bagian dari 
marketing, tapi yah karena masyarakat 
kita terlalu baper, semuanya dikaitkan 
dengan agama. Semoga dengan adanya 
kasus ini, kita semakin bijak di dalam 
menentukan sebuah tindakan, baik itu 
berupa promo maupun yang lainnya. 
Semoga kedepannya kita semakin lebih 
mengerti bahwa di Indonesia orang 
orangnya masih berpikiran sempit belum 
terbuka. Dan kita lebih berhati hati dalam 
mengambil keputusan supaya tidak 
menyinggung orang lain.

Sosok Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi (Menko 
Marves) Luhut Binsar Pandjaitan begitu 
populer di Kabinet Indonesia Maju. Luhut 
menjadi salah satu menteri yang 
dipercaya Presiden Joko Widodo 
(Jokowi).
Saking dipercayanya, Luhut diberi 
segudang jabatan dan tugas oleh 
Presiden Jokowi dalam dua periode 
pemerintahan. Tercatat, Luhut 
mengemban sebanyak 13 jabatan 
penting di pemerintahan Jokowi. Bahkan, 
di luar tugas utamanya sebagai menteri.

Meski begitu, Luhut menjadi sosok 
menteri yang sangat dekat dengan 
Jokowi. Luhut membagikan cerita 
kedekatan dengan Jokowi selama 8 
tahun terakhir. Cerita itu diungkap Luhut 
bertepatan pada ulang tahun Jokowi ke-
61 pada Selasa (21/6) lalu.
"Selamat Ulang Tahun ke-61, Presiden 
Joko Widodo. Tetap penuh semangat dan 
inspirasi meskipun ujian datang silih 
berganti. Semoga Tuhan YME selalu 
memberikan berkat kesehatan, 
kebahagiaan, dan kesuksesan dalam 
memimpin Ibu Pertiwi," tulisnya melalui 
akun Instagramnya @luhut.pandjaitan.
Selama bekerja di kabinet sejak 2014, 
Luhut menilai tidak mudah mencari 
pemimpin sejati seperti Jokowi. Jokowi, 
menurut dia, selalu memberikan teladan 
kepada para menteri.

Luhut pun kerap jadi sasaran kritik atas 
seabrek jabatan yang diamanahkan 
Jokowi tersebut. Bahkan, masyarakat 
sempat menjuluki eks Danjen Kopassus 
tersebut sebagai 'Menteri Segala 
Urusan'.

"Tidak mudah mencari pemimpin seperti 
Presiden Joko Widodo. Delapan tahun 
lamanya sejak saya diberikan 
kepercayaan untuk menjalankan tugas 
sebagai menteri di bawah kepemimpinan 
Presiden @jokowi, saya menyadari 
bahwa ada rasa percaya yang cukup 
besar ketika melihat keteladanan dalam 
memimpin yang beliau tunjukkan," 
tuturnya.

Dekatnya Hubungan Jokowi Dan Luhut

Luhut diketahui menjalin kerja sama 
dengan Jokowi yang dikenal memiliki 

Luhut merasa Jokowi adalah seorang 
pemimpin dan sahabat yang saling 
percaya satu sama lain. Menurutnya, 
Jokowi telah berupaya berkali-kali 
melindungi dirinya dengan 
memindahkan dirinya ke beberapa 
posisi.
"Sebagai seorang pimpinan sekaligus 
sahabat yang saling percaya satu 
sama lain, saya seringkali merasa 
bahwa beliau berkali-kali berupaya 
melindungi saya dengan 
memindahkan saya ke beberapa 
posisi, mungkin beliau tidak pernah 
sampaikan secara eksplisit maksud 
dari sikap beliau, tetapi saya tahu 
maksudnya," tutupnya.
Awal Mula Kedekatan dengan 
Jokowi

Ketika dirinya mengenal Jokowi dari 
belasan tahun lalu, sosok eks Wali 
Kota Solo itu tidak berubah. Jokowi 
tidak pernah memiliki kepentingan 
pribadi dalam jabatannya sebagai 
Kepala Negara Republik Indonesia ini.
Luhut lalu bercerita mengenai para 
pemimpin negara yang dia temui 
memiliki rasa hormat kepada Jokowi. 
Dia pun bangga bekerja sungguh-
sungguh dan mengabdi untuk Jokowi.
“Pun demikian hal nya para pemimpin 
negara yang saya temui, mereka 
semua selalu menyampaikan 
apresiasi dan rasa hormat kepada 
Presiden Joko Widodo. Saya berpikir 
apakah apresiasi dan rasa hormat itu 
muncul karena keteladanan 
'leadership' beliau, atau karena 
mereka melihat Indonesia saat ini 
termasuk negara yang 
perekonomiannya tetap tahan 
terhadap goncangan meski di tengah 
gempuran krisis global yang melanda 
seluruh dunia? Apapun itu, bagi saya 
yang paling penting adalah saya 
bahagia bisa bekerja dan mengabdi 
secara 'all out' untuk beliau," 
ungkapnya.
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unsur konflik (bertentangan dengan 
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diskotik dan klab malam yang 
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menentukan sebuah tindakan, baik itu 
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orangnya masih berpikiran sempit belum 
terbuka. Dan kita lebih berhati hati dalam 
mengambil keputusan supaya tidak 
menyinggung orang lain.
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menjadi salah satu menteri yang 
dipercaya Presiden Joko Widodo 
(Jokowi).
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penting di pemerintahan Jokowi. Bahkan, 
di luar tugas utamanya sebagai menteri.

Meski begitu, Luhut menjadi sosok 
menteri yang sangat dekat dengan 
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kedekatan dengan Jokowi selama 8 
tahun terakhir. Cerita itu diungkap Luhut 
bertepatan pada ulang tahun Jokowi ke-
61 pada Selasa (21/6) lalu.
"Selamat Ulang Tahun ke-61, Presiden 
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inspirasi meskipun ujian datang silih 
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memberikan berkat kesehatan, 
kebahagiaan, dan kesuksesan dalam 
memimpin Ibu Pertiwi," tulisnya melalui 
akun Instagramnya @luhut.pandjaitan.
Selama bekerja di kabinet sejak 2014, 
Luhut menilai tidak mudah mencari 
pemimpin sejati seperti Jokowi. Jokowi, 
menurut dia, selalu memberikan teladan 
kepada para menteri.

Luhut pun kerap jadi sasaran kritik atas 
seabrek jabatan yang diamanahkan 
Jokowi tersebut. Bahkan, masyarakat 
sempat menjuluki eks Danjen Kopassus 
tersebut sebagai 'Menteri Segala 
Urusan'.

"Tidak mudah mencari pemimpin seperti 
Presiden Joko Widodo. Delapan tahun 
lamanya sejak saya diberikan 
kepercayaan untuk menjalankan tugas 
sebagai menteri di bawah kepemimpinan 
Presiden @jokowi, saya menyadari 
bahwa ada rasa percaya yang cukup 
besar ketika melihat keteladanan dalam 
memimpin yang beliau tunjukkan," 
tuturnya.

Dekatnya Hubungan Jokowi Dan Luhut

Luhut diketahui menjalin kerja sama 
dengan Jokowi yang dikenal memiliki 

Luhut merasa Jokowi adalah seorang 
pemimpin dan sahabat yang saling 
percaya satu sama lain. Menurutnya, 
Jokowi telah berupaya berkali-kali 
melindungi dirinya dengan 
memindahkan dirinya ke beberapa 
posisi.
"Sebagai seorang pimpinan sekaligus 
sahabat yang saling percaya satu 
sama lain, saya seringkali merasa 
bahwa beliau berkali-kali berupaya 
melindungi saya dengan 
memindahkan saya ke beberapa 
posisi, mungkin beliau tidak pernah 
sampaikan secara eksplisit maksud 
dari sikap beliau, tetapi saya tahu 
maksudnya," tutupnya.
Awal Mula Kedekatan dengan 
Jokowi

Ketika dirinya mengenal Jokowi dari 
belasan tahun lalu, sosok eks Wali 
Kota Solo itu tidak berubah. Jokowi 
tidak pernah memiliki kepentingan 
pribadi dalam jabatannya sebagai 
Kepala Negara Republik Indonesia ini.
Luhut lalu bercerita mengenai para 
pemimpin negara yang dia temui 
memiliki rasa hormat kepada Jokowi. 
Dia pun bangga bekerja sungguh-
sungguh dan mengabdi untuk Jokowi.
“Pun demikian hal nya para pemimpin 
negara yang saya temui, mereka 
semua selalu menyampaikan 
apresiasi dan rasa hormat kepada 
Presiden Joko Widodo. Saya berpikir 
apakah apresiasi dan rasa hormat itu 
muncul karena keteladanan 
'leadership' beliau, atau karena 
mereka melihat Indonesia saat ini 
termasuk negara yang 
perekonomiannya tetap tahan 
terhadap goncangan meski di tengah 
gempuran krisis global yang melanda 
seluruh dunia? Apapun itu, bagi saya 
yang paling penting adalah saya 
bahagia bisa bekerja dan mengabdi 
secara 'all out' untuk beliau," 
ungkapnya.
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Luhut juga diketahui membentuk tim 
yang disebut Tim Bravo Lima yang 
berisi pensiunan jenderal dan relawan 
sipil. Luhut dan Tim Bravo Lima berhasil 
menghantarkan Jokowi menjadi 
presiden 2014.

Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II 
pada tanggal 27 Juli 2016, dia diangkat 
menjadi Menteri Koordinator 
Kemaritiman menggantikan Rizal 
Ramli. Luhut juga pernah menjadi 
pejabat sementara (Plt) Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 

Selepas Pilpres 2014, Luhut masuk 
dalam jajaran kabinet kerja Presiden 
Jokowi. Luhut menduduki posisi 
strategis sebagai pembantu presiden. 
Pada 12 Agustus 2015 ia ditunjuk oleh 
Presiden Jokowi menjadi Menteri 
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan menggantikan Tedjo Edhy 
Purdijatno.

usaha dalam bidang kayu. Ceritanya 
saat itu, Luhut sedang mencari 
pengusaha kayu. Kemudian, Luhut 
dikenalkan ke Jokowi yang waktu itu 
masih menjadi Wali kota Solo.
"Saya dikenalkan waktu dia jadi Wali 
kota. Kemudian kita bikin dengan 
anaknya, perusahaan, karena dia jadi 
wali kota. Perusahaan finishing 
furnitures," kata Luhut pada Mei 2014.
Kedekatan Jokowi dengan terus 
berlanjut. Saat Jokowi memutuskan 
maju di Pilpres 2014 bersama dengan 
Jusuf Kalla (JK), Luhut masuk dalam 
tim sukses Jokowi yang bertugas 
menjadi pengarah untuk pasangan 
Jokowi-JK saat itu.

2. Wakil Ketua KPC-PEN

5. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 
Danau Nasional
6. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-
Bandung
7. Menteri ESDM

1. Ketua Tim Nasional Peningkatan 
Penggunaan Produksi Dalam Negeri

8. Menteri Perhubungan
9. Menteri Kelautan dan Perikanan
10. Ketua Dewan SDA Nasional

12. Menko Bidang Kemaritiman dan 
Investasi

sampai akhirnya Menteri ESDM diisi oleh 
Ignasius Jonan.

13. Kepala KSP

11. Menko Polhukam

Berikut Daftar jabatan Luhut Binsar 
Pandjaitan di Pemerintahan Jokowi:

4. Ketua Tim Gernas BBI

Jabatan Luhut di Era Jokowi

Luhut mengaku mengenal Jokowi sebagai 
sosok yang suka beribadah. Luhut heran 
dengan banyaknya tudingan yang 
menyebut Jokowi suka mengkriminalisasi 
ulama."Jadi kalau dibilang, misalnya 
dibilang kriminalisasi ulama, dari mana? 
Sejak saya kenal 12 tahun dia tukang 
sembahyang, tukang puasa. Yang 
sebelah sana kita belum jelas juga," kata 
Luhut.

3. Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali

Luhut juga dikenal sebagai sosok yang 
selalu membela Jokowi, jika Jokowi 
mendapatkan kritikan keras terlebih di 
tahun politik menjelang Pilpres 2019. 
Luhut akan orang nomor satu yang 
menjawab setiap kritikan yang diterima 
Jokowi.

Awal Mula Perseteruan Cak Imin Dan Yenny Wahid

"Saya tak pernah melawan Gus Dur. 
Saya setia sampai akhir. Jangan kita 
lawan Gus Dur. Yang kita lawan adalah 
orang yang mau memanfaatkan 
kelemahan Gus Dur," kata Cak Imin kala 
itu.

Dalam Haul Gus Dur ke-5, Desember 
2014, dia bercerita, justru ingin 
menyelamatkan sang kiai dari orang 
sekililingnya.

Bermula dari awal tahun 2008. Ketua 
Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz PKB 
memutuskan untuk memberhentikan 
Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai 
ketua umum. Hubungan antara Cak Imin 
dan pamannya, 
KH Abdurahman 
Wahid (Gus Dur) 
memanas.

Dia sempat meminta mundur dari PKB. 
Tapi saat itu, surat pengunduran diri itu 
malah dikembalikan lagi oleh Gus Dur. 
Bukti tersebut masih dia pegang sampai 
kini.

Hakim mengabulkan permohonan 
gugatan Cak Imin. Dia berhasil 
menguasai PKB sepenuhnya. Namun, 
berkali-kali, Cak Imin membantah 
melawan sang paman.

Hal ini, lanjut Cak Imin, menjadi bukti 
bahwa dia tidak pernah dipecat. 
Berdasarkan fakta ini pula, mantan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
itu memproklamirkan diri tidak pernah 
melawan Gus Dur.

14 Tahun Berlalu
Bahkan, ketika Gus Dur telah berpulang. 

Cak Imin tidak 
terima hingga 
melakukan 
gugatan ke 
pengadilan medio 
April tahun itu. 
Satu bulan 
kemudian, Cak 
Imin dan para 
pengikutnya 
menggelar 
Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol pada 
Mei 2008.

"Yeni itu bukan PKB, bikin partai 
sendiri saja gagal lolos, beberapa kali 
pemilu nyerang PKB enggak ngaruh, 
PKB malah naik terus suaranya," tulis 
Cak Imin dalam akun Twitternya, 
Kamis (23/6).
Seperti diketahui, medio 2012 lalu, 
Yenny Wahid memang sempat 
membuat parpol dengan nama Partai 
Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru 
(PKBIB). Bahkan, parpol tersebut 
sempat didaftarkan ke KPU. Namun 
tidak mampu lolos ikut kontestasi.

"Jadi ngapain ikut-ikut ngatur PKB, 
hidupin saja partaimu yang gagal itu. 
PKB sudah aman nyaman kok,” kata 
Cak Imin lagi.
Gayung pun bersambut. Yenny tak 
terima dikritik keras. Dia pun membuka 
luka lama antara Cak Imin dan Gus 

Cak Imin meminta agar Yenny tak lagi 
berkomentar tentang PKB. Dia pun 
menyarankan agar Yenny lebih baik 
fokus meloloskan parpol yang 
dibentuknya sendiri.

Awalnya Yenny Wahid mengkritik 
ngototnya PKB 
untuk 
mengusung 
Cak Imin 
sebagai 
Capres di 
Pemilu 2024. 
Yenny juga 
menyoroti 
sikap PBNU 
yang 
berseberangan 
dengan Cak 
Imin.
Hal ini 
membuat Cak 

Imin naik darah. Lewat akun 
Twitternya, Cak Imin meminta agar 
Yenny tak lagi ikut campur urusan 
PKB.

Hubungan keluarga antara Cak Imin 
dan putri almarhum Gus Dur masih 
panas. Teranyar, Cak Imin bersitegang 
dengan putri Gus Dur, Yenny Wahid.
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sipil. Luhut dan Tim Bravo Lima berhasil 
menghantarkan Jokowi menjadi 
presiden 2014.

Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II 
pada tanggal 27 Juli 2016, dia diangkat 
menjadi Menteri Koordinator 
Kemaritiman menggantikan Rizal 
Ramli. Luhut juga pernah menjadi 
pejabat sementara (Plt) Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 

Selepas Pilpres 2014, Luhut masuk 
dalam jajaran kabinet kerja Presiden 
Jokowi. Luhut menduduki posisi 
strategis sebagai pembantu presiden. 
Pada 12 Agustus 2015 ia ditunjuk oleh 
Presiden Jokowi menjadi Menteri 
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan menggantikan Tedjo Edhy 
Purdijatno.

usaha dalam bidang kayu. Ceritanya 
saat itu, Luhut sedang mencari 
pengusaha kayu. Kemudian, Luhut 
dikenalkan ke Jokowi yang waktu itu 
masih menjadi Wali kota Solo.
"Saya dikenalkan waktu dia jadi Wali 
kota. Kemudian kita bikin dengan 
anaknya, perusahaan, karena dia jadi 
wali kota. Perusahaan finishing 
furnitures," kata Luhut pada Mei 2014.
Kedekatan Jokowi dengan terus 
berlanjut. Saat Jokowi memutuskan 
maju di Pilpres 2014 bersama dengan 
Jusuf Kalla (JK), Luhut masuk dalam 
tim sukses Jokowi yang bertugas 
menjadi pengarah untuk pasangan 
Jokowi-JK saat itu.
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Danau Nasional
6. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-
Bandung
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12. Menko Bidang Kemaritiman dan 
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sampai akhirnya Menteri ESDM diisi oleh 
Ignasius Jonan.

13. Kepala KSP

11. Menko Polhukam

Berikut Daftar jabatan Luhut Binsar 
Pandjaitan di Pemerintahan Jokowi:

4. Ketua Tim Gernas BBI

Jabatan Luhut di Era Jokowi

Luhut mengaku mengenal Jokowi sebagai 
sosok yang suka beribadah. Luhut heran 
dengan banyaknya tudingan yang 
menyebut Jokowi suka mengkriminalisasi 
ulama."Jadi kalau dibilang, misalnya 
dibilang kriminalisasi ulama, dari mana? 
Sejak saya kenal 12 tahun dia tukang 
sembahyang, tukang puasa. Yang 
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3. Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali
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Luhut akan orang nomor satu yang 
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Jokowi.

Awal Mula Perseteruan Cak Imin Dan Yenny Wahid

"Saya tak pernah melawan Gus Dur. 
Saya setia sampai akhir. Jangan kita 
lawan Gus Dur. Yang kita lawan adalah 
orang yang mau memanfaatkan 
kelemahan Gus Dur," kata Cak Imin kala 
itu.

Dalam Haul Gus Dur ke-5, Desember 
2014, dia bercerita, justru ingin 
menyelamatkan sang kiai dari orang 
sekililingnya.

Bermula dari awal tahun 2008. Ketua 
Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz PKB 
memutuskan untuk memberhentikan 
Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai 
ketua umum. Hubungan antara Cak Imin 
dan pamannya, 
KH Abdurahman 
Wahid (Gus Dur) 
memanas.

Dia sempat meminta mundur dari PKB. 
Tapi saat itu, surat pengunduran diri itu 
malah dikembalikan lagi oleh Gus Dur. 
Bukti tersebut masih dia pegang sampai 
kini.

Hakim mengabulkan permohonan 
gugatan Cak Imin. Dia berhasil 
menguasai PKB sepenuhnya. Namun, 
berkali-kali, Cak Imin membantah 
melawan sang paman.

Hal ini, lanjut Cak Imin, menjadi bukti 
bahwa dia tidak pernah dipecat. 
Berdasarkan fakta ini pula, mantan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
itu memproklamirkan diri tidak pernah 
melawan Gus Dur.

14 Tahun Berlalu
Bahkan, ketika Gus Dur telah berpulang. 

Cak Imin tidak 
terima hingga 
melakukan 
gugatan ke 
pengadilan medio 
April tahun itu. 
Satu bulan 
kemudian, Cak 
Imin dan para 
pengikutnya 
menggelar 
Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol pada 
Mei 2008.

"Yeni itu bukan PKB, bikin partai 
sendiri saja gagal lolos, beberapa kali 
pemilu nyerang PKB enggak ngaruh, 
PKB malah naik terus suaranya," tulis 
Cak Imin dalam akun Twitternya, 
Kamis (23/6).
Seperti diketahui, medio 2012 lalu, 
Yenny Wahid memang sempat 
membuat parpol dengan nama Partai 
Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru 
(PKBIB). Bahkan, parpol tersebut 
sempat didaftarkan ke KPU. Namun 
tidak mampu lolos ikut kontestasi.

"Jadi ngapain ikut-ikut ngatur PKB, 
hidupin saja partaimu yang gagal itu. 
PKB sudah aman nyaman kok,” kata 
Cak Imin lagi.
Gayung pun bersambut. Yenny tak 
terima dikritik keras. Dia pun membuka 
luka lama antara Cak Imin dan Gus 

Cak Imin meminta agar Yenny tak lagi 
berkomentar tentang PKB. Dia pun 
menyarankan agar Yenny lebih baik 
fokus meloloskan parpol yang 
dibentuknya sendiri.

Awalnya Yenny Wahid mengkritik 
ngototnya PKB 
untuk 
mengusung 
Cak Imin 
sebagai 
Capres di 
Pemilu 2024. 
Yenny juga 
menyoroti 
sikap PBNU 
yang 
berseberangan 
dengan Cak 
Imin.
Hal ini 
membuat Cak 

Imin naik darah. Lewat akun 
Twitternya, Cak Imin meminta agar 
Yenny tak lagi ikut campur urusan 
PKB.

Hubungan keluarga antara Cak Imin 
dan putri almarhum Gus Dur masih 
panas. Teranyar, Cak Imin bersitegang 
dengan putri Gus Dur, Yenny Wahid.
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"Itu masa lalu semua, jangan dibahas. 
Yang penting ke depan lebih baik," 
kata Cak Imin saat ditanya wartawan, 
usai acara deklarasi capres 2024 
Perempuan NU, di kawasan Jakarta 

Dur dalam perebutan PKB.

Cak Imin Minta Tak Diperpanjang

"Cak Imin juga belum tentu lho bisa 
bikin partai sendiri. Kan bisanya 
mengambil partai punya orang lain. 
Peace, Cak," tambah Yenny.

"Hahaha inggih Cak. Tapi ndak usah 
baper to, Cak. Dan memang benar, 
saya bukan PKB Cak Imin. Saya kan 
PKB Gus Dur," kata Yenny dalam akun 
Twitternya, dikutip Kamis (23/6).
Yenny pun membalas kritik Cak Imin 
yang menyebut partainya tak lolos ikut 
Pemilu. Menurut Yenny, membuat 
partai bukan hal mudah.

Menanggapi perseteruannya di Twitter, 
Cak Imin menolak membahas lagi hal 
tersebut. Dia hanya menyebut jika 
persaingannya dengan Yenny 
hanyalah persoalan masa lalu.

Utara, Sabtu (25/6).
Menurut dia, kritik itu disampaikan kepada 
Yenny karena mengkritik PKB yang ngotot 
mengusung Cak Imin sebagai Capres. 
Saling sindir sejarah perebutan PKB pun 
kembali terkuak.

Dia mengaku tak tahu penyebab 
perseteruan antara Cak Imin dan Yenny di 
Twitter baru-baru ini. Hanya saja dia 
meyakini, keduanya saling sayang.
“Mereka saling sayang kok," kata Daniel 
dihubungi terpisah merdeka.com. 

"Iya itu masa lalu, ya sudah jangan 
dibahas. Yang penting rebut hari rakyat, 
rebut suara sebanyak-banyaknya 
memenangkan pemilu," ucapnya.
PKB: Cak Imin dan Yenny Wahid Saling 
Sayang
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) Daniel Johan menegaskan, 
hubungan antara Cak Imin dan Yenny 
Wahid baik-baik saja.

Cak Imin ingin lebih fokus untuk 
bagaimana memenangkan PKB pada 
Pemilu 2024 nanti.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

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

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

"Kota itu sekarang di bawah pendudukan 
penuh Rusia," jelas Wali Kota 
Severodonetsk, Oleksandr Stryuk di 
televisi nasional, dikutip dari Al Jazeera, 
Minggu (26/6).

"Hasil dari kesuksesan operasi 
penyerangan, unit milisi rakyat LPR 
(Republik Rakyat Luhans), 

Pasukan Rusia berhasil merebut 
Severodonetsk dari pasukan Ukraina dan 
menduduki wilayah itu sepenuhnya. Hal 
ini dibenarkan Wali Kota Severodonetsk 
yang berada di Ukraina timur itu.

Juru bicara Kementerian Pertahanan 
Rusia, Igor Konashenkov mengatakan 
upaya Ukraina untuk merebut pabrik kimia 
di kota itu untuk dijadikan pusat 
perlawanan berhasil digagalkan.

Pada Sabtu, rudal-rudal Rusia juga 
dijatuhkan di wilayah barat, utara, dan 
selatan Ukraina, ketika konflik terbesar di 
Eropa sejak Perang Dunia II itu memasuki 
bulan kelima.
Jatuhnya Severodonetsk yang 
berpenduduk lebih dari 100.000 jiwa itu 
dinilai sebagai kemenangan terbesar 
Moskow sejak merebut Mariupol bulan 
lalu.

dengan dukungan tentara Rusia, 
sepenuhnya telah membebaskan kota 
Severodonetsk dan Borivske," jelas 
Konashenkov.
Kepala Intelijen Pertahanan Kementerian 
Pertahanan Ukraina, 
Kyrylo Budanov menyebut jatuhnya 
Severodonetsk berarti pasukan Ukraina 
harus berkumpul kembali dari 
Severodonetsk menuju tempat yang lebih 
tinggi di Lysychansk yang jaraknya 
berdekatan.
"Rusia menggunakan taktik yang 
digunakan di Mariupol: menghapus kota 
tersebut dari muka bumi," jelasnya.
“Mengingat kondisi tersebut, tetap 
melawan di tempat yang hancur dan 
terbuka tidak lagi memungkinkan. 
Jadi pasukan Ukraina berpindah ke 
dataran yang lebih tinggi untuk 
melanjutkan operasi perlawanan."
Ukraina juga berharap pasukan Rusia 

Rusia Berhasil Rebut Severodonetsk

Moskow mengatakan Luhansk dan 
Donetsk merupakan negara merdeka 
dan meminta Ukraina menyerahkan 
seluruh wilayah dua provinsi itu 
kepada kelompok separatis. 

semakin lemah untuk melakukan 
serangan balasan dalam beberapa 
pekan ke depan, 
itu menjadi harga yang harus dibayar 
setelah merebut Severodonetsk.

"Ini dianggap secara fundamental 
sebagai kekalahan terbesar pasukan 
Ukraina sejak Mariupol bulan lalu," 
jelas wartawan Al Jazeera,

Pejabat Ukraina mengatakan mereka 
menarik pasukan dari Severodonetsk 
untuk menghindari kepungan 
pasukan Rusia,
yang telah menyeberangi sungai 
dalam beberapa hari terakhir dan 
menuju ke Lysychansk di seberang 
sungai. Gubernur Luhansk, Serhiy 
Haiday mengatakan pasukan Rusia 
berusaha memasuki dan 
memblokade Lysychansk.

Mundurnya pasukan Ukraina dari 
Severodonestk dinilai semakin 
mempermudah Moskow untuk 
menguasai Luhansk sepenuhnya. 
Penarikan pasukan Ukraina ini berarti 
Ukraina saat ini hanya menguasai 
satu kota di Luhansk.

 Charles Stratford yang melaporkan 
dari ibu kota Ukraina, Kiev.
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"Iya itu masa lalu, ya sudah jangan 
dibahas. Yang penting rebut hari rakyat, 
rebut suara sebanyak-banyaknya 
memenangkan pemilu," ucapnya.
PKB: Cak Imin dan Yenny Wahid Saling 
Sayang
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) Daniel Johan menegaskan, 
hubungan antara Cak Imin dan Yenny 
Wahid baik-baik saja.

Cak Imin ingin lebih fokus untuk 
bagaimana memenangkan PKB pada 
Pemilu 2024 nanti.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

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

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday
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televisi nasional, dikutip dari Al Jazeera, 
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"Ini panduan bagi masyarakat dalam 
menyelenggarakan Salat Hari Raya 
Iduladha dengan memperhatikan 
protokol kesehatan dan melaksanakan 
ibadah kurban dengan memperhatikan 
kesehatan hewan kurban sebagai 
upaya menjaga kesehatan 
masyarakat," pesan Menag Yaqut di 
Jakarta, Sabtu (25/6).
Edaran ini, lanjut Menag, antara lain 
mengatur tentang pelaksanaan protokol 
kesehatan saat Salat Hari Raya 
Iduladha dan pelaksanaan kurban, 
takbiran, khutbah Iduladha, ketentuan 
syariat berkurban, hingga teknis 
penyembelihan, pengulitan, 
pencacahan, pengemasan, dan 
pendistribusian daging kurban.
"Bagi umat Islam, menyembelih hewan 
kurban pada Hari Raya Iduladha 
hukumnya sunnah muakkadah.
Namun demikian, 
umat Islam diimbau untuk tidak 
memaksakan diri berkurban pada masa 
wabah Penyakit Mulut dan Kuku 
(PMK)," pesan Menag.

serta menjaganya agar tetap dalam 
keadaan sehat hingga hari 
penyembelihan. 
Bagi umat Islam yang berniat 
berkurban dan berada di daerah wabah 
atau terluar dan daerah terduga PMK, 

Menag mengimbau umat Islam untuk 
membeli hewan kurban yang sehat dan 
tidak cacat sesuai dengan kriteria, 

Menag mengimbau untuk melakukan 
penyembelihan di Rumah Potong 

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas 
menerbitkan panduan 
penyelenggaraan Salat Hari Raya 
Iduladha dan Pelaksanaan Kurban 
Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi.
Menag mengatakan, edaran ini 
diterbitkan dalam rangka memberikan 
rasa aman kepada umat Islam dalam 
penyelenggaraan salat Hari Raya 
Iduladha dan pelaksanaan kurban 
tahun 1443 H/2022 M di tengah wabah 
penyakit mulut dan kuku pada hewan 
ternak.

Menag Keluarkan Aturan Hari Raya Kurban
Hewan (RPH).

Berikut ini Ketentuan dalam Surat 
Edaran Menteri Agama Nomor SE 
10 Tahun 2022 tentang Pandauan 
Penyelenggaraan Salat Hari Raya 
Iduladha dan Pelaksanaan Kurban 
Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi
Ketentuan Umum
a. Umat Islam menyelenggarakan 
salat Hari Raya Iduladha dan 
melaksanakan kurban mengikuti 
ketentuan syariat Islam
b. Dalam penyelenggaraan salat Hari 
Raya Iduladha dan pelaksanaan 
ibadah kurban, pengurus dan 
pengelola masjid/musala 
memperhatikan Surat Edaran Menteri 
Agama mengenai pelaksanaan 
kegiatan peribadatan/keagamaan di 
tempat ibadah pada masa 
pemberlakuan pembatasan kegiatan 
masyarakat sesuai dengan status 
level wilayah masing-masing dan 
menerapkan protokol kesehatan
c. Pengurus dan pengelola 
masjid/musala sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b wajib 
menunjuk petugas yang memastikan 
sosialiasi dan penerapan protokol 
kesehatan kepada seluruh jemaah

"Atau, menitipkan pembelian, 
penyembelihan, dan pendistribusian 
hewan kurban kepada Badan Amil 
Zakat, Lembaga Amil Zakat, atau 
lembaga lainnya yang memenuhi 
syarat," tandasnya.

dan kebangsaan serta berdakwah 
dengan cara yang bijak dan santun 
sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an, 
Sunah, dan tidak mempertentangkan 
masalah khilafiah
e. Masyarakat diimbau untuk 
mengumandangkan takbir pada 
malam Hari Raya Iduladha Tahun 
1443 H/2022 M dan hari tasyrik di 

d. Para mubalig/penceramah agama 
diharapkan berperan dalam 
memperkuat nilai-nilai keimanan, 
ketakwaan, persatuan, kerukunan, 
kemaslahatan umat, 

Apa Kata Bintang Anda

 Kekompakan tim beberapa bulan 
terakhir ini mendapat goncangan. Tiba-
tiba, salah satu rekan andal Anda 
dipindahtugaskan ke divisi lain 

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Menyenangkan semua orang adalah 
hal mustahilKaryawan yang salah 
sudah sepantasnya ditegur. Untuk 
anak, ini bisa membuatnya belajar 
bertanggung jawab.
Keuangan: Salah hitung.

Keuangan: Jaga keuangan.
Asmara: Kekasih baru.
Taurus(20April-20mei)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

 Asmara:  Terbaik di dunia!

tawaran promosi otomatis berbanding 
lurus dengan beban kerja di kantor. 
Padahal Si Kecil sedang dalam masa 
pertumbuhan yang pasti membutuhkan 
Anda di sisinya. 

Gemini(21 Mei-21Juni)

Asmara: Selalu berdua.

 Keuangan: Peningkatan.

Perubahan semangat belajar pada Si 
Kecil tak boleh dianggap sepele, lo. 
Coba cari tahu kendalanya, apakah ia 
tak memiliki teman belajar di 
rumah?Biasakan untuk terbuka agar 
Anda bisa mengambil jalan jika terjadi 
hal negatif.
Keuangan: Dana misterius.
Asmara: Mencurigakan.

Asmara: Banyak tuntutan.

Ingat, dunia belum berakhir. Memang, 
sih, Anda akan kehilangan teman 
bertukar pikiran dan pendapat. Namun, 
toh, the show must go on .

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara: Ada dan tiada.

Keuangan: Tambahan pemasukan.

Pasti lebih menyenangkan mencari 
alternatif kegiatan menarik. 
Keuangan: Lupa utang.

Jangan menyerah dan langsung 
memberikan jarak.Minta waktu untuk 
bicara baik-baik akan mengatasi segala 
persoalan. 

Asmara: Tak sepaham lagi.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Keuangan: Kebobolan terus.

Jangan sampai, Si Dia menilai komunikasi 
hanya satu arah, sehingga kata-kata Anda 
diterima sebagai instruksi. Di sisi lain, 
buah hati sudah cukup besar, lo, untuk 
memahami perdebatan orangtuanya. 
Jangan diumbar, ya.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Keuangan:  Senangkan diri.
Asmara:  Dominan. 
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
Perluas pergaulan dan buka diri untuk 
seseorang yang juga mengerti minat Anda 
ini agar pikiran lebih senang dan terbuka.
Keuangan:  Bobol terus.

Keuangan: Waspada kartu ATM tertelan.

Asmara:  Insecure .

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Keuangan: Gagal target.

Keluarga adalah yang utama dalam 
hidup. Jadi ketika kantor tak memberi 
kesempatan untuk mementingkan 
keluarga di saat-saat tertentu, wajar Anda 
kecewa. 

sehingga tim mengalami “kepincangan”. 
Lakukan pengondisian darurat agar 
semua pekerjaan tetap dapat selesai 
tepat waktu, ya. Jika beban kerja mulai 
tak masuk akal, jangan ragu 
mengomunikasikannya.
Pekerjaan: Kelimpahan.

Asmara: Berbagi beban.

Asmara: Mengagumi.
Leo (23 Juli - 22 Agust)

Jika insting menyampaikan hal negatif, 
mulai saja dengan 
mengomunikasikannya. Toh, Anda sudah 
sangat mengenal pasangan sehingga 
saat ia berbohong pasti segera tercium, 
bukan?

Asmara: Dibohongi.

Keuangan:  Pinjam modal.

Memulai bisnis memang menjadi pilihan, 
namun bukan berarti ini lahan untuk “lari” 
ketika bosan menjadi karyawan, lo. 
Banyak cerita jatuh bangun seorang 
pebisnis yang tak selalu berakhir pada 
kesuksesan. 
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"Ini panduan bagi masyarakat dalam 
menyelenggarakan Salat Hari Raya 
Iduladha dengan memperhatikan 
protokol kesehatan dan melaksanakan 
ibadah kurban dengan memperhatikan 
kesehatan hewan kurban sebagai 
upaya menjaga kesehatan 
masyarakat," pesan Menag Yaqut di 
Jakarta, Sabtu (25/6).
Edaran ini, lanjut Menag, antara lain 
mengatur tentang pelaksanaan protokol 
kesehatan saat Salat Hari Raya 
Iduladha dan pelaksanaan kurban, 
takbiran, khutbah Iduladha, ketentuan 
syariat berkurban, hingga teknis 
penyembelihan, pengulitan, 
pencacahan, pengemasan, dan 
pendistribusian daging kurban.
"Bagi umat Islam, menyembelih hewan 
kurban pada Hari Raya Iduladha 
hukumnya sunnah muakkadah.
Namun demikian, 
umat Islam diimbau untuk tidak 
memaksakan diri berkurban pada masa 
wabah Penyakit Mulut dan Kuku 
(PMK)," pesan Menag.

serta menjaganya agar tetap dalam 
keadaan sehat hingga hari 
penyembelihan. 
Bagi umat Islam yang berniat 
berkurban dan berada di daerah wabah 
atau terluar dan daerah terduga PMK, 
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Menag mengimbau untuk melakukan 
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Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas 
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Menag Keluarkan Aturan Hari Raya Kurban
Hewan (RPH).

Berikut ini Ketentuan dalam Surat 
Edaran Menteri Agama Nomor SE 
10 Tahun 2022 tentang Pandauan 
Penyelenggaraan Salat Hari Raya 
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Apa Kata Bintang Anda
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Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Menyenangkan semua orang adalah 
hal mustahilKaryawan yang salah 
sudah sepantasnya ditegur. Untuk 
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tepat waktu, ya. Jika beban kerja mulai 
tak masuk akal, jangan ragu 
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2) cukup umur, yaitu:

Ketentuan Khusus

1) melakukan penyembelihan di 
Rumah Potong Hewan (RPH); atau

b. Umat Islam diimbau untuk membeli 
hewan kurban yang sehat dan tidak 
cacat sesuai dengan kriteria serta 
menjaganya agar tetap dalam 
keadaan sehat hingga hari 
penyembelihan

g. Salat Hari Raya Iduladha 10 
Zulhijjah 1443 H/2022 M dapat 
diselenggarakan di masjid atau di 
lapangan terbuka dengan 
memperhatikan protokol kesehatan

Kriteria hewan kurban:

a. Bagi umat Islam, menyembelih 
hewan kurban pada Hari Raya 
Iduladha hukumnya sunnah 
muakkadah. 

1) Jenis hewan ternak, yaitu: unta, 
sapi, kerbau, dan kambing

dan pendistribusian hewan kurban 
kepada Badan Amil Zakat, Lembaga 
Amil Zakat, atau lembaga lainnya 
yang memenuhi syarat

a) unta minimal umur 5 (lima) tahun

Dalam pelaksanaan kurban, perlu 
memperhatikan ketentuan:

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 
SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Penggunaan Pengeras Suara di 
Masjid/Musala

d. Penentuan kriteria dan 
penyembelihan hewan kurban sesuai 
dengan syariat Islam
Menag Terbitkan Edaran 
Pelaksanaan Kurban, Ini Aturan 
Lengkapnya

b) sapi dan kerbau minimal umur 2 

Namun demikian, umat Islam diimbau 
untuk tidak memaksakan diri 
berkurban pada masa wabah Penyakit 
Mulut dan Kuku (PMK)

c. Umat Islam yang berniat berkurban 
dan berada di daerah wabah atau 
terluar dan daerah terduga PMK, 
diimbau untuk:

f. Penggunaan pengeras suara 
mengacu pada 

masjid/musala atau rumah masing-
masing

2) menitipkan pembelian, 
penyembelihan, 

c) kambing minimal umur 1 (satu) tahun
(dua) tahun; dan

3) Kondisi hewan sehat, antara lain:
a) tidak menunjukkan gejala klinis PMK 
seperti lesu, lepuh pada permukaan 
selaput mulut ternak termasuk lidah, gusi, 
hidung, dan teracak atau kuku
b) tidak mengeluarkan air liur/lendir 
berlebihan, dan

4) memastikan kesehatan hewan kurban 
melalui koordinasi dengan dinas/instansi 
terkait; dan

Petugas dan masyarakat wajib 
memperhatikan Surat Edaran Menteri 
Pertanian mengenai pelaksanaan kurban 
dan pemotongan hewan dalam situasi 
wabah penyakit mulut dan kuku (foot and 
mouth disease)
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian 
Agama provinsi, Kepala Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan 
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
melakukan pemantauan pelaksanaan 
Surat Edaran ini 

e. Penyembelihan hewan kurban 
diutamakan dilakukan di RPH

c) tidak memiliki cacat, seperti buta, 
pincang, patah tanduk, putus ekor, atau 
mengalami kerusakan daun telinga 
kecuali yang disebabkan untuk pemberian 
identitas
Penyembelihan hewan kurban 
dilaksanakan pada waktu yang 
disyaratkan, yaitu: Hari Raya Iduladha 
dan hari tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijjah)

3) petugas menerapkan protokol 
kesehatan pada saat melakukan 
penyembelihan, pengulitan, pencacahan, 
pengemasan hingga pendistribusian 
daging

f. Dalam hal keterbatasan jumlah, 
jangkauan/jarak, dan kapasitas RPH, 
penyembelihan hewan kurban dapat 
dilakukan di luar RPH dengan ketentuan:
1) melaksanakan penyembelihan hewan 
kurban di area yang luas dan 
direkomendasikan oleh instansi terkait
2) penyelenggara dianjurkan membatasi 
kehadiran pihak-pihak selain petugas 
penyembelihan hewan kurban dan orang 
yang berkurban

5) penyembelihan dilakukan oleh petugas 
yang kompeten dan sesuai dengan syariat 
Islamg. 

Negara-negara Barat 
telah menjatuhkan 
sanksi terhadap 
Rusia atas invasinya 
ke Ukraina. Hingga 
kini perang masih 
berkecamuk yang 
menimbulkan dampak 
yang sangat meluas 
ke seluruh dunia.  
"Bersama-sama, G7 
akan mengumumkan bahwa kami akan 
melarang impor emas Rusia, ekspor 
utama yang menghasilkan puluhan 
miliar dolar untuk Rusia," kata Presiden 
AS Joe Biden melalui akun resminya 
@POTUS.

 "KTT harus mengirim tidak hanya pesan 

Jerman sebagai ketua G7 tahun ini 
mengundang negara mitra, seperti 
Indonesia, India, Senegal, Argentina dan 
Afrika Selatan. Menurut salah satu 
sumber yang mengetahui KTT G7, mitra 
G7 akan setuju untuk melarang impor 
emas dari Rusia. Sebuah sumber 
pemerintah Jerman kemudian 
mengatakan bahwa para pemimpin 
melakukan percakapan yang sangat 
konstruktif tentang kemungkinan 
pembatasan harga pada impor minyak 
Rusia.

Pertemuan Tingkat Tinggi (KTT) 
kelompok tujuh (G7) dimulai di Elmau, 
Jerman yang dihadiri para pemimpinnya, 
Ahad (26/6/2022) waktu setempat. KTT 
akan membahas 
berbagai isu terutama 
tentang dampak 
perang yang terjadi di 
Ukraina.

Biden mengatakan, Amerika akan 
menjatuhkan pendapatan negara Rusia 
untuk menghentikan perangnya ke 
Ukraina. "AS telah menggunakan biaya 
yang belum pernah terjadi sebelumnya 
pada Presiden Rusia Vladimir Putin 
untuk menjatuhkan pendapatan yang 
dibutuhkan Moskow untuk mendanai 
perangnya melawan Ukraina," kata 
Biden.

G7 Larang Impor Emas Dari Rusia
bahwa NATO dan G7 lebih bersatu 
dari sebelumnya, tetapi juga bahwa 
demokrasi dunia berdiri bersama 
melawan imperialisme Putin seperti 
yang mereka lakukan dalam perang 

melawan kelaparan 
dan kemiskinan," 
kata Kanselir 
Jerman Olaf Scholz 
kepada parlemen 
Jerman pekan ini.

Itu juga merupakan kesalahan untuk 
menganggap perang Ukraina sebagai 
masalah regional semata. "Lebih dari 
ini. Ini mempertanyakan tatanan, 
tatanan pasca Perang Dunia Kedua," 
kata pejabat itu.

Setelah KTT G7, 
para pemimpin 
negara kaya dunia 
juga akan 
menghadiri KTT 
NATO. Keduanya 
pertemuan akan 
berlangsung di 
bawah bayang-

bayang invasi Rusia ke Ukraina, 
kerawanan bangan hingga 
kekurangan energi. Selain itu, KTT 
juga berada di tengah linjakan inflasi 
global, ketakutan akan resesi, dan 
tantangan yang samikin besar untuk 
menahan China sambil menghindari 
konflik terbuka.
KTT berlangsung dengan latar 
belakang yang lebih gelap ketimbang 
tahun lalu ketika para pemimpin 
Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, 
Italia, Jepang, dan AS bertemu untuk 
pertama kalinya sejak sebelum 
pandemi COVID-19 dan berjanji 
untuk membangun kembali dengan 
lebih baik. Seorang pejabat UE 
mengatakan negara-negara G7 akan 
memberi kesan kepada negara-
negara mitra bahwa lonjakan harga 
pangan yang melanda mereka 
adalah hasil dari tindakan Rusia dan 
bahwa tidak ada sanksi yang 
menargetkan makanan.
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kepada Badan Amil Zakat, Lembaga 
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untuk tidak memaksakan diri 
berkurban pada masa wabah Penyakit 
Mulut dan Kuku (PMK)
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mengatakan bahwa para pemimpin 
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untuk membangun kembali dengan 
lebih baik. Seorang pejabat UE 
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Manfaat Tomat untuk Wajah Berjerawat 
dan Berminyak

Adanya manfaat tomat untuk wajah 
berjerawat dan berminyak disebabkan 
karena sifat asam dan astringennya, serta 
kandungan vitamin dan nutrisi lainnya di 
dalam makanan ini.

Padahal, untuk mengatasi beberapa 
masalah kulit seperti jerawat dan kulit 
berminyak, Anda bisa mendapatkan 
bahan alami yang mungkin sering Anda 
konsumsi. Tomat adalah salah satunya, 
yang memberikan manfaat tomat untuk 
wajah berjerawat dan berminyak.

Dalam artikel kali ini, kami akan 
membahas terkait manfaat tomat untuk 
wajah berjerawat dan berminyak serta 
kegunaannya untuk kesehatan kulit 
lainnya.

Selain manfaat tomat untuk wajah 
berjerawat dan berminyak, tomat juga 
kaya akan likopen, antioksidan yang 
dapat memperbaiki kulit rusak dan 
mengembalikan cahaya alami dan sehat.

Dilansir dari laman bebeautiful.in, tomat 
mengandung bahan pembersih dan juga 
sekaligus membantu memperbaiki tingkat 
pH kulit, sehingga dapat mencegah 

Kulit berjerawat dan berminyak adalah 
dua hal yang tak boleh kita biarkan 
berlama-lama di wajah. Produk 
perawatan kulit pun menjadi incaran demi 
menghilangkan masalah-masalah kulit di 
wajah.

Jerawat dan kulit berminyak adalah 
masalah kulit yang umum di kalangan 
remaja dan orang dewasa. Ketika kita 
berusaha mencari cara mengatasinya, 
terkadang sesuatu yang sederhana 
seperti manfaat tomat untuk wajah 
berjerawat dan berminyak dapat 
digunakan untuk membantu kita.

Kulit berminyak sendiri adalah 
penyebab jerawat. Jadi untuk ketika 
Anda mampu mengatasi kulit 
berminyak, Anda juga sudah 
mengambil langkah untuk mencegah 
jerawat muncul di wajah.

Sedangkan kulit berminyak sendiri 
dapat menghambat penampilan secara 
keseluruhan serta mempersulit untuk 
mempertahankan riasan. Jika Anda 
ingin segera menghilangkan jerawat 
dan kulit berminyak, coba gunakan 
tomat untuk mendapatkan manfaat 
tomat untuk wajah berjerawat dan 
berminyak.

Untuk merasakan manfaat tomat 
untuk wajah berjerawat dan 
berminyak, Anda bisa mencoba 
ramuan tomat berikut:
-Ambil daging dari satu tomat dan 
tambahkan beberapa tetes minyak 
esensial pohon teh ke dalamnya.

jerawat dan meminimalkan jerawat 
dengan sangat baik.

Selain memberi manfaat pada kulit 

Sedangkan bagi kulit berminyak, 
Anda bisa mencoba cara berikut:

Merangsang Produksi Kolagen

-Potong tomat menjadi dua dan 
gosokkan ke seluruh wajah.

-Aduk rata dan oleskan ke seluruh 
wajah lalu biarkan selama 10-15 menit, 
kemudian bilas.
-Ulangi dua hingga tiga kali seminggu 
untuk merawat kulit berjerawat Anda.

Dengan penggunaan yang teratur, 
akan mengatasi masalah kulit yang 
terlalu berminyak dan 
menyeimbangkan tingkat pH alami 
kulit Anda.

-Diamkan selama 10-15 menit lalu 
bilas untuk mendapatkan kulit yang 
halus dan lembut.

Atasi Kulit Berjerawat Dengan Tomat
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Sedangkan bagi kulit berminyak, 
Anda bisa mencoba cara berikut:

Merangsang Produksi Kolagen

-Potong tomat menjadi dua dan 
gosokkan ke seluruh wajah.

-Aduk rata dan oleskan ke seluruh 
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B-5
B-6
B-9
Vitamin ini memiliki sifat anti-penuaan 
yang dapat membantu mengurangi 

yang berjerawat dan berminyak, tomat 
juga memiliki manfaat lainnya untuk 
mendukung kesehatan kulit.
Dikutip dari Healthline, tomat dinilai 
dapat merangsang produksi kolagen. 
Tomat adalah sumber vitamin C yang 
sangat baik. Selain meningkatkan 
sistem kekebalan tubuh, vitamin C juga 
dapat membantu merangsang produksi 
kolagen.Ketika diterapkan secara 
topikal, vitamin C dapat membantu 
meningkatkan elastisitas kulit. Hal ini 
dianggap bisa membuat kulit jadi lebih 
kencang.Membantu Mengangkat Sel 
Kulit Mati
Beberapa orang mengklaim bahwa 
enzim dalam tomat dapat memberikan 
manfaat eksfoliasi ketika dioleskan ke 
kulit.
Untuk membuat scrub tomat, 
campurkan gula dan tomat yang sudah 
dihaluskan. Kemudian gosokkan scrub 
pada tubuh Anda, tetapi hindari wajah 
Anda. Kristal gula terlalu kasar dan 
dapat menyebabkan luka pada kulit 
wajah, yang lebih tipis daripada kulit di 
bagian tubuh lainnya.
Memiliki Sifat Anti-Penuaan
Vitamin B sangat penting untuk 
kesehatan kulit. Dan tomat memiliki 
banyak vitamin ini, seperti
B-1
B-3

Seiring dengan perkembangan 
pengobatan alami dan tradisional, 
beberapa orang mengklaim bahwa Anda 
juga bisa mengoleskan jus tomat ke kulit 
kering untuk membantu memberikan 
kelembapan.Tomat adalah sumber 
potasium yang sangat baik. Menurut 
penelitian, penurunan kadar kalium 
dapat menyebabkan kulit kering pada 
orang dengan dermatitis atopik, sejenis 
eksim.

Tomat mengandung antioksidan, seperti 
likopen dan vitamin C. Dengan 
mengonsumsi tomat dapat membantu 
memberikan tubuh Anda asupan 
antioksidan ini. Dan pada gilirannya, 
dapat membantu melawan radikal 
bebas.Anda juga dapat mencoba 
mengoleskan masker tomat, meskipun 
tidak ada bukti bahwa aplikasi topikal 
tomat memberikan manfaat antioksidan 
pada kulit Anda.

Namun, tidak ada bukti ilmiah yang 
menunjukkan bahwa jus tomat dapat 
digunakan secara topikal untuk 
memberikan manfaat yang sama seperti 
pelembap tradisional.

Radikal bebas dapat merusak sel-sel di 
kulit Anda. Ini akan meningkatkan risiko 
keriput dan tanda-tanda penuaan.

Membantu Melawan Kerusakan Sel

bintik-bintik penuaan, garis-garis halus, 
dan kerutan. Vitamin B juga 
berkontribusi pada perbaikan sel. 
Vitamin B juga dapat mengurangi 
hiperpigmentasi dan kerusakan akibat 
sinar matahari.
Dapat Melembapkan Kulit

Dikutip dari Reuters, berlakunya UU 
senjata federal ini dilakukan pada pekan 
yang sama ketika Mahkamah Agung 
memperluas hak-hak pemilik senjata, 
mengizinkan seseorang membawa 
senjata di tempat umum untuk membela 
diri. Keputusan Mahkamah Agung ini 
dikritik keras Biden.

RUU 
keamanan 
senjata ini 
dibahas 
hanya 
beberapa 
pekan 
setelah 
penembakan 
massal di 
Uvalde dan 
Buffalo yang 
menewaskan 30 orang, termasuk 19 
anak-anak di sekolah dasar.

"Mahkamah Agung telah membuat 
beberapa keputusan yang mengerikan," 
kata Biden kepada wartawan setelah 
keluarnya keputusan Mahkamah Agung 
tersebut, yang juga memutuskan pada 
Jumat menghapus aturan hak aborsi 

"Dengan kehendak Tuhan, ini akan 
menyelamat
kan banyak 
nyawa," 
jelasnya di 
Gedung 
Putih setelah 
menandatan
gani UU 
tersebut, 
didampingi 
istrinya, Jill 
Biden.

UU ini berisi ketentuan untuk membantu 
negara-negara bagian menjauhkan 
senjata dari orang yang dianggap 
berbahaya baik bagi diri mereka sendiri 
maupun orang lain.

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe 
Biden, menandatangani undang-undang 
pertama federal terkait keamanan 
senjata dalam tiga dasawarsa.

Biden mengatakan, dia akan menerima 
para keluarga korban kekerasan senjata 
dan anggota parlemen di Gedung Putih 
pada 11 Juli mendatang untuk 
memperingati disahkannya UU 
keamanan senjata ini.

bagi perempuan.

UU baru ini 
melarang 
penjualan senjata 
kepada orang 
yang terbukti 
melakukan 
kekerasan 
terhadap 
pasangannya dan 
menindak keras 
penjualan senjata 
kepada orang 
yang pernah 
dihukum terkait 
kasus kekerasan 
dalam rumah 
tangga. UU baru 
ini juga 
menyediakan 
dana federal baru 
untuk negara 
bagian yang 

menjalankan undang-undang "bendera 
merah" yang dimaksudkan untuk 
menghilangkan senjata dari orang-
orang yang dianggap berbahaya bagi 
diri mereka sendiri dan orang lain.

Pengendalian senjata telah lama 
menjadi isu yang diperdebatkan di AS, 
di mana beberapa upaya membuat 
aturan untuk mengendalikan penjualan 

senjata gagal 
berulang kali.

UU ini tidak melarang penjualan 
senapan serbu atau selongsong peluru 
berkapasitas tinggi. Namun UU ini 
mengatur pemeriksaan latar belakang 
Tapi itu mengambil beberapa langkah 
pada pemeriksaan latar belakang 
pembeli dengan mengizinkan akses 
untuk menggali informasi terkait 
kejahatan signifikan yang dilakukan 
oleh remaja.

Biden Tandatangani UU Senjata Api

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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mengatur pemeriksaan latar belakang 
Tapi itu mengambil beberapa langkah 
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pembeli dengan mengizinkan akses 
untuk menggali informasi terkait 
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Biden Tandatangani UU Senjata Api

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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Menyatakan bahwa pemerintah dapat 
membatasi atau melarang aborsi pada 
trimester terakhir karena janin mendekati 
titik di mana ia dapat hidup di luar rahim. 
Roe vs Wade juga menetapkan bahwa 

 Apa itu putusan Roe vs Wade? 
Pada1969, seorang perempuan lajang 
berusia 25 tahun, Norma McCorvey, 
dengan nama samaran "Jane Roe", 
menentang larangan aborsi di Texas. 
Negara bagian itu menggolongkan aborsi 
sebagai tindakan inkonstitusional, kecuali 
dalam kasus di mana nyawa sang ibu 
dalam bahaya. 
Yang mempertahankan aturan anti-aborsi 
itu adalah Henry Wade -jaksa wilayah di 
Dallas County- karenanya disebut kasus 
Roe vs Wade. McCorvey sedang hamil 
anaknya yang ketiga ketika dia 
mengajukan kasus tersebut, dan 
mengeklaim bahwa dia telah diperkosa. 
Namun kasusnya ditolak dan dia 
terpaksa melahirkan sang anak.
Pada 1973, upaya bandingnya sampai ke 
Mahkamah Agung AS. Kala itu, kasus 
Roe disidangkan bersama dengan 
seorang perempuan berusia 20 tahun, 
Sandra Bensing. 

Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) 
telah memutuskan untuk menganulir 
putusan 50 tahun lalu yang 
membolehkan perempuan melakukan 
aborsi.

Bagaimana kasus itu mengubah hak-
hak perempuan?
Kasus tersebut di antaranya telah 
menciptakan sistem "trimester", yaitu: 
Memberi perempuan Amerika hak mutlak 
untuk melakukan aborsi dalam tiga bulan 
pertama (trimester) kehamilan 
Memungkinkan pembuatan peraturan 
pemerintah untuk trimester kedua 
kehamilan. 

Dengan putusan ini maka pelarangan 
dan dibolehkannya hak aborsi diserahkan 
ke masing-masing negara bagian. 
Sebelumnya, aborsi dilegalkan di AS 
melalui putusan hukum pada tahun 1973, 
yang sering disebut sebagai kasus Roe 
vs Wade. 

Pro Kontra Hak Aborsi di Amerika 

Namun, perempuan yang 
bersangkutanlah dan bukan pihak 
berwenang yang harus membuktikan 
bahwa peraturan itu benar-benar 
merugikan. Akibatnya banyak 
pemerintah negara bagian kini 
memiliki batasan seperti persyaratan 
bahwa wanita yang hamil muda harus 
melibatkan orang tua mereka atau 
hakim dalam membuat keputusan 
aborsi.

pada trimester terakhir, seorang 
wanita dapat melakukan aborsi 
meskipun ada larangan hukum hanya 
jika dokter menyatakan perlu untuk 
menyelamatkan hidup atau 
kesehatannya. 

Kemudian pada 1989 MA menyetujui 
lebih banyak pembatasan, termasuk 
mengizinkan pemerintah negara 
bagian untuk melarang aborsi di klinik 
negara bagian atau oleh pegawai 
negara bagian. Dampak terbesar 
datang dari putusan MA dalam kasus 
Planned Parenthood vs Casey pada 
tahun 1992.

Pembatasan aborsi apa saja yang 
telah diberlakukan sejak itu? 
Dalam 49 tahun sejak keputusan Roe 
vs Wade, para juru kampanye anti-
aborsi mendapatkan kembali 
landasan argumen mereka. Pada 
1980 Mahkamah Agung AS 
mendukung undang-undang yang 
melarang penggunaan dana federal 
untuk aborsi kecuali bila diperlukan 
untuk menyelamatkan hidup seorang 
wanita. 

 Walau tetap menjunjung tinggi 
keputusan Roe vs Wade, MA juga 
menetapkan bahwa pemerintah 
negara bagian dapat membatasi 
aborsi bahkan pada trimester 
pertama untuk alasan non-medis. 
Aturan baru itu tidak boleh 
menempatkan "beban yang tidak 
semestinya" pada perempuan yang 
mencari layanan aborsi. 

Di samping itu, ada aturan lain yang 
memberlakukan masa tunggu antara 
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meskipun ada larangan hukum hanya 
jika dokter menyatakan perlu untuk 
menyelamatkan hidup atau 
kesehatannya. 

Kemudian pada 1989 MA menyetujui 
lebih banyak pembatasan, termasuk 
mengizinkan pemerintah negara 
bagian untuk melarang aborsi di klinik 
negara bagian atau oleh pegawai 
negara bagian. Dampak terbesar 
datang dari putusan MA dalam kasus 
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tahun 1992.

Pembatasan aborsi apa saja yang 
telah diberlakukan sejak itu? 
Dalam 49 tahun sejak keputusan Roe 
vs Wade, para juru kampanye anti-
aborsi mendapatkan kembali 
landasan argumen mereka. Pada 
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untuk aborsi kecuali bila diperlukan 
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 Walau tetap menjunjung tinggi 
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menempatkan "beban yang tidak 
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Melalui putusan tersebut, 

saat seorang wanita pertama kali 
mengunjungi klinik aborsi hingga saat 
menjalani tindakan. Dampak dari 
pembatasan-pembatasan itu adalah 
banyak perempuan harus melakukan 
perjalanan lebih jauh untuk melakukan 
aborsi, 

MA AS merilis putusannya setelah 
mempertimbangkan sebuah kasus 
yang menantang larangan aborsi di 
Mississippi setelah 15 minggu. 

seringkali ke negara bagian yang lain, 
dan harus membayar biaya lebih besar. 
Menurut gerakan pro-aborsi, 
perempuan miskin paling dirugikan 
oleh pengetatan aturan itu. Bagaimana 
putusan Roe vs Wade diakhiri? 

MA secara efektif mengakhiri hak 
konstitusional warga untuk melakukan 
aborsi, dan membuat keputusan legal 
tidaknya hak aborsi akan diserahkan 
kepada pemerintah negara bagian 
masing-masing.
Siapa saja kelompok perempuan 
yang paling terdampak? 
Membatasi akses aborsi secara tidak 
proporsional akan berdampak pada 
wanita yang lebih muda, wanita miskin 

Mayoritas perempuan yang melakukan 
aborsi di AS berusia 20-an tahun. Dr 
Antonia Biggs, seorang peneliti di Bixby 
Center for Global Reproductive Health 
mengatakan, "Ketidaksetaraan struktural -
termasuk hidup dengan pendapatan 
rendah dan akses terbatas ke asuransi 
kesehatan- semuanya berkontribusi pada 
tingkat aborsi yang lebih tinggi di antara 
orang-orang kulit berwarna".
Orang kulit hitam menyumbang 13 persen 
dari total populasi AS, 

dan wanita Afrika-Amerika, karena 
kelompok-kelompok ini lebih cenderung 
mencari layanan aborsi, menurut data 
resmi. 

tetapi perempuan kulit hitam mewakili 
lebih dari sepertiga praktik aborsi yang 
tercatat di AS dan wanita Hispanik sekitar 
seperlimanya. Selama sepuluh tahun 
terakhir, lebih sedikit perempuan yang 
melakukan aborsi di seluruh AS, menurut 
statistik terbaru dari CDC. 
Jumlah aborsi yang dilaporkan turun 
hampir 18 persen antara 2010 hingga 
2019. Pada 2019, ada sekitar 630.000 
aborsi yang dilaporkan di AS, 
dibandingkan dengan lebih dari 765.000 
pada 2010.

Kepala Bidang Mitigasi Gempabumi dan 
Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika (BMKG) Daryono 
menjelaskan mengenai adanya sesar aktif 
Baribis yang membentang di selatan 
Jakarta. Sesar Baribis merupakan sesar 
aktif yang bisa memicu terjadinya aktivitas 
gempa di daerah Jakarta dan sekitarnya.  
"Ya, struktur Sesar Baribis segmen di 
selatan Jakarta terbukti aktif dengan 
estimasi laju geser mencapai sekitar 5 
milimeter per tahun," ujar Daryono saat 
dihubungi Kompas.com, Sabtu 
(25/6/2022). "Selain itu, keaktifan sesar ini 
didukung hasil monitoring peralatan 

Dikutip dari Kompas.id, penelitian terbaru 
yang dipublikasikan di Scientific Reports-
Nature, pada Kamis (16/6/2022), 
menambah bukti ancaman gempa yang 
mengepung Jakarta dan sekitarnya.  
Selain itu, penelitian yang ditulis Guru 
Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan 
Perminyakan Institut Teknologi Bandung 
(ITB) Sri Widiyantoro dan tim ini 
menunjukkan bahwa Sesar Baribis, jalur 
patahan di selatan Jakarta, aktif dan 
menyimpan ancaman besar. 
Sesar Baribis ini terletak di bagian utara 
Pulau Jawa, membentang dari Kabupaten 
Purwakarta sampai perbukitan Baribis di 
Kabupaten Majalengka (Van Bemmelen, 
1949). 

Sesar Baribis dan potensi gempa 
Jakarta 

Jakarta-Bogor perlu bersiap-siap 
menghadapi potensi ancaman gempa.  
Hal itu mengingat Jakarta dan sekitarnya 
berada di zona bahaya gempa, baik dari 
zona subduksi maupun jalur patahan di 
daratan. Data sejarah juga menunjukkan, 
kota ini sudah berulang kali mengalami 
kerusakan akibat gempa bumi yang 
mengharuskannya untuk bersiaga 
terhadap ancaman berikutnya.

Jakarta, 22 Januari 1780: Gempa 
magnitudo 7,0 Cirebon, 16 November 
1847: Gempa magnitudo 7,0 
Apa itu Sesar Baribis? 

Riwayat gempa terkait Sesar Baribis:  
Jakarta, 5 Januari 1699: Gempa 
magnitudo 8,0’’

Potensi Gempa Jakarta - Bogor

sensor seismograf BMKG di mana 
terdapat aktivitas gempa yang 
terpantau di jalur sesar, meskipun 
dalam magnitudo kecil 2,3 – 3,1," 
lanjut dia. 

Dengan data-data sejarah dan kajian 
geofisika terbaru, wilayah megapolitan 
Jabodetabek yang dihuni 29.116.662 
jiwa atau sekitar 11 persen dari 
penduduk Indonesia ini memiliki 
kerentanan gempa bumi. Endra 
Gunawan, peneliti geofisika yang juga 
dosen di Fakultas Teknik 
Pertambangan dan Perminyakan ITB, 
mengatakan, masyarakat perlu 
diedukasi sehingga bisa memitigasi 
ancaman gempa tersebut.  ”Ini 
memang agak sensitif karena 
berkaitan dengan daerah yang padat 
penduduk. Tetapi, harus disampaikan 
apa adanya bahwa dari sisi sains, 
zona tektonik di selatan Jakarta 
memang aktif,” kata dia.  Endra yang 
terlibat dalam serangkaian studi 
kegempaan di Jawa, khususnya 
sekitar Jakarta ini, menjelaskan, 
kerentanan bencana di Jakarta dan 
sekitarnya ini perlu dikomunikasikan 
ke masyarakat. Sehingga dengan 
mengetahui potensi ancaman bencana 
tersebut bisa harus mulai dipersiapkan 
mitigasinya. ”Selain tata ruang dan 
tata bangunan, juga edukasi dan 
pelatihan menghadapi gempa perlu 
disiapkan secara rutin,” kata dia. 
Kesiapsiagaan gempa di Jakarta 
Daryono juga mengingatkan 
pentingnya membangun 
kesiapsiagaan gempa di Jakarta dan 
sekitarnya. Apalagi, risiko guncangan 
karena gempa di Jakarta dan 
sekitarnya bisa diamplifikasi oleh 
kondisi tanah yang lunak karena 
tersusun endapan muda. Dia 
mengingatkan kejadian gempa bumi 
berkekuatan M 5,8 dari zona subduksi 
yang melanda Jakarta pada 17 Maret 
1997 yang menimbulkan kerusakan 

Jabodetabek bersiap hadapi 
ancaman gempa 
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tersebut bisa harus mulai dipersiapkan 
mitigasinya. ”Selain tata ruang dan 
tata bangunan, juga edukasi dan 
pelatihan menghadapi gempa perlu 
disiapkan secara rutin,” kata dia. 
Kesiapsiagaan gempa di Jakarta 
Daryono juga mengingatkan 
pentingnya membangun 
kesiapsiagaan gempa di Jakarta dan 
sekitarnya. Apalagi, risiko guncangan 
karena gempa di Jakarta dan 
sekitarnya bisa diamplifikasi oleh 
kondisi tanah yang lunak karena 
tersusun endapan muda. Dia 
mengingatkan kejadian gempa bumi 
berkekuatan M 5,8 dari zona subduksi 
yang melanda Jakarta pada 17 Maret 
1997 yang menimbulkan kerusakan 

Jabodetabek bersiap hadapi 
ancaman gempa 
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bangunan tembok di beberapa gedung 
di kawasan Jalan Jenderal Sudirman-
Thamrin. Demikian halnya gempa 
berkekuatan M 6,7 di Selat Sunda pada 
Jumat (14/1/2022) pukul 16.05 yang 
menimbulkan kerusakan dan dirasakan 
cukup kuat hingga Jakarta. Padahal, 
potensi kegempaan dari zona subduksi 
di Jawa bagian barat ini bisa mencapai 
M 8,8, yang 
jika saatnya 
itu terjadi, 
dampak 
guncanganny
a hingga 
Jakarta pasti 
jauh lebih 
hebat. Bisa 
lebih masif 
dampaknya 
sebagaimana 
terjadi pada 
tahun 1699. Belum lagi, ancaman 
gempa bersumber di daratan dari 
Sesar Baribis yang bisa menimbulkan 
guncangan hebat sebagaimana terjadi 
pada 1780 dan 1834 di Jakarta dan 
sekitarnya. Dengan kepadatan 
penduduk yang berlipat dibandingkan 
seabad lalu, dampaknya bisa sangat 
dahsyat.  "Ini yang patut diwaspadai. 
Kita punya banyak bukti catatan gempa 
kecil bahkan dengan magnitudo 4,5 

mampu menimbulkan kerusakan karena 
hiposenternya dangkal dengan 
episenternya dekat dengan permukaan," 
ujar Daryono. Tetapi, jika ternyata gempa 
yang terjadi memiliki magnitudo lebih 
besar tentu potensi kerusakannya pun 
akan semakin besar. 
Mitigasi bencana gempa bumi Jakarta 
dan sekitarnya 

1. Mewujudkan 
bangunan tahan 
gempa dengan 
struktur yang kuat 
serta 
perencanaan tata 
ruang berbasis 
risiko gempa 
yang mengacu 
pada peta 
mikrozonasi 
bahaya gempa 
dalam skala detil. 

2. Seluruh lapisan masyarakat perlu 
memahami keterampilan cara selamat 
saat terjadi gempa, perlu ada edukasi 
massif dan latihan evakuasi yang 
berkelanjutan. Daryono mengatakan, 
edukasi dan latihan evakuasi ini tidak 
hanya untuk antisipasi gempa akibat 
Sesar Baribis, tapi juga untuk antisipasi 
potensi gempa megathrust yang 
sumbernya jauh dan dapat berdampak 
hingga Jakarta.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

Menurut Prabowo, pertemuan awal ini 
untuk membuka komunikasi dan tak ingin 
terburu-buru membuat kesepakatan 
dengan Demokrat. 

Kedatangan 
AHY langsung 
disambut oleh 
tuan rumah 
Prabowo 
Subianto. Saat 
disapa 
Prabowo, AHY 
memberikan 
salam hormat 
kepada 
mantan 
Danjen 
Kopassus itu.

Sebab, waktu sampai pendaftaran calon 
presiden dan calon wakil presiden juga 
masih lama.
Prabowo yakin koalisi baru akan 
terbentuk di menit-menit terakhir 
mendekati pendaftaran calon presiden 

Pertemuan keduanya dilakukan sekitar 
dua jam, hasilnya, belum ada 
kesepakatan untuk melakukan koalisi 
antara Gerindra dan Demokrat. 

Partai Demokrat kian gencar silaturahmi 
ke partai politik lain. Kini giliran Ketua 
Umum Partai Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) menyambangi 
kediaman Ketua Umum Gerindra 
Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 
No.4, Jakarta, Jumat (24/6).

Rombongan 
AHY tiba 
sebelum pukul 
19.00 WIB. 
AHY ditemani 
Sekjen 
Demokrat Teuku Riefky Harsya, Bendum 
Renville Antonio, Ketua Dewan 
Kehormatan Hinca Panjaitan, Wasekjen 
Agust Jovan Latuconsina, serta Ka 
Bakomstra Herzaky Mahendra Putra. 
Sementara dari partai Gerindra, Prabowo 
ditemani oleh Sekjen Ahmad Muzani, 
Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, serta 
Waketum Sugiono.

Prabowo Bertemu AHY di Kertanegara

"Biasanya di Indonesia itu last minute 
ya," ujar Prabowo.
Bahas Isu Global, Ekonomi dan 
Kebangsaan

dan calon wakil presiden. AHY juga 
sepakat dengan pernyataan Prabowo 
tersebut.

AHY 
mengatak
an 
pertemuan
nya 
dengan 
Prabowo 
membaha
s berbagai 
hal, mulai 
dari isu-isu 
global, 
tantangan 
ekonomi, 
hingga isu 
kebangsa
an dan 
kerakyata
n.
"Kami tadi 

juga saling bertukar pandangan, 
berdiskusi tentang berbagai hal, dari 
isu-isu global terkini, hingga tantangan 
dunia di bidang ekonomi 
pascapandemi, yang tentunya memiliki 
dampak-dampak tertentu pada 
Indonesia. Kami juga berdiskusi tentang 
isu kebangsaan dan kerakyatan," kata 
AHY.

"Jadi, mudah-mudahan, kami bisa 
meningkatkan komunikasi dan 

Dari pembahasan itu, lanjut dia, 
Demokrat dan Gerindra berpandangan 
bahwa Indonesia harus makin maju 
serta sejahtera. 
Hal itu dapat diwujudkan melalui kerja-
kerja efektif, persahabatan, sinergi, 
ataupun kolaborasi di antara partai-
partai politik.
AHY berharap komunikasi antara 
Demokrat dan Gerindra dapat makin 
terjalin intens sehingga mereka mampu 
memberikan kontribusi bagi Tanah Air.
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bangunan tembok di beberapa gedung 
di kawasan Jalan Jenderal Sudirman-
Thamrin. Demikian halnya gempa 
berkekuatan M 6,7 di Selat Sunda pada 
Jumat (14/1/2022) pukul 16.05 yang 
menimbulkan kerusakan dan dirasakan 
cukup kuat hingga Jakarta. Padahal, 
potensi kegempaan dari zona subduksi 
di Jawa bagian barat ini bisa mencapai 
M 8,8, yang 
jika saatnya 
itu terjadi, 
dampak 
guncanganny
a hingga 
Jakarta pasti 
jauh lebih 
hebat. Bisa 
lebih masif 
dampaknya 
sebagaimana 
terjadi pada 
tahun 1699. Belum lagi, ancaman 
gempa bersumber di daratan dari 
Sesar Baribis yang bisa menimbulkan 
guncangan hebat sebagaimana terjadi 
pada 1780 dan 1834 di Jakarta dan 
sekitarnya. Dengan kepadatan 
penduduk yang berlipat dibandingkan 
seabad lalu, dampaknya bisa sangat 
dahsyat.  "Ini yang patut diwaspadai. 
Kita punya banyak bukti catatan gempa 
kecil bahkan dengan magnitudo 4,5 

mampu menimbulkan kerusakan karena 
hiposenternya dangkal dengan 
episenternya dekat dengan permukaan," 
ujar Daryono. Tetapi, jika ternyata gempa 
yang terjadi memiliki magnitudo lebih 
besar tentu potensi kerusakannya pun 
akan semakin besar. 
Mitigasi bencana gempa bumi Jakarta 
dan sekitarnya 

1. Mewujudkan 
bangunan tahan 
gempa dengan 
struktur yang kuat 
serta 
perencanaan tata 
ruang berbasis 
risiko gempa 
yang mengacu 
pada peta 
mikrozonasi 
bahaya gempa 
dalam skala detil. 

2. Seluruh lapisan masyarakat perlu 
memahami keterampilan cara selamat 
saat terjadi gempa, perlu ada edukasi 
massif dan latihan evakuasi yang 
berkelanjutan. Daryono mengatakan, 
edukasi dan latihan evakuasi ini tidak 
hanya untuk antisipasi gempa akibat 
Sesar Baribis, tapi juga untuk antisipasi 
potensi gempa megathrust yang 
sumbernya jauh dan dapat berdampak 
hingga Jakarta.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

Menurut Prabowo, pertemuan awal ini 
untuk membuka komunikasi dan tak ingin 
terburu-buru membuat kesepakatan 
dengan Demokrat. 

Kedatangan 
AHY langsung 
disambut oleh 
tuan rumah 
Prabowo 
Subianto. Saat 
disapa 
Prabowo, AHY 
memberikan 
salam hormat 
kepada 
mantan 
Danjen 
Kopassus itu.

Sebab, waktu sampai pendaftaran calon 
presiden dan calon wakil presiden juga 
masih lama.
Prabowo yakin koalisi baru akan 
terbentuk di menit-menit terakhir 
mendekati pendaftaran calon presiden 

Pertemuan keduanya dilakukan sekitar 
dua jam, hasilnya, belum ada 
kesepakatan untuk melakukan koalisi 
antara Gerindra dan Demokrat. 

Partai Demokrat kian gencar silaturahmi 
ke partai politik lain. Kini giliran Ketua 
Umum Partai Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) menyambangi 
kediaman Ketua Umum Gerindra 
Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 
No.4, Jakarta, Jumat (24/6).

Rombongan 
AHY tiba 
sebelum pukul 
19.00 WIB. 
AHY ditemani 
Sekjen 
Demokrat Teuku Riefky Harsya, Bendum 
Renville Antonio, Ketua Dewan 
Kehormatan Hinca Panjaitan, Wasekjen 
Agust Jovan Latuconsina, serta Ka 
Bakomstra Herzaky Mahendra Putra. 
Sementara dari partai Gerindra, Prabowo 
ditemani oleh Sekjen Ahmad Muzani, 
Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, serta 
Waketum Sugiono.

Prabowo Bertemu AHY di Kertanegara

"Biasanya di Indonesia itu last minute 
ya," ujar Prabowo.
Bahas Isu Global, Ekonomi dan 
Kebangsaan

dan calon wakil presiden. AHY juga 
sepakat dengan pernyataan Prabowo 
tersebut.

AHY 
mengatak
an 
pertemuan
nya 
dengan 
Prabowo 
membaha
s berbagai 
hal, mulai 
dari isu-isu 
global, 
tantangan 
ekonomi, 
hingga isu 
kebangsa
an dan 
kerakyata
n.
"Kami tadi 

juga saling bertukar pandangan, 
berdiskusi tentang berbagai hal, dari 
isu-isu global terkini, hingga tantangan 
dunia di bidang ekonomi 
pascapandemi, yang tentunya memiliki 
dampak-dampak tertentu pada 
Indonesia. Kami juga berdiskusi tentang 
isu kebangsaan dan kerakyatan," kata 
AHY.

"Jadi, mudah-mudahan, kami bisa 
meningkatkan komunikasi dan 

Dari pembahasan itu, lanjut dia, 
Demokrat dan Gerindra berpandangan 
bahwa Indonesia harus makin maju 
serta sejahtera. 
Hal itu dapat diwujudkan melalui kerja-
kerja efektif, persahabatan, sinergi, 
ataupun kolaborasi di antara partai-
partai politik.
AHY berharap komunikasi antara 
Demokrat dan Gerindra dapat makin 
terjalin intens sehingga mereka mampu 
memberikan kontribusi bagi Tanah Air.
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Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia Tan : 908 - 510 - 6840

Tenny : 929 - 369 - 9830

pabrik roti dan coklat
dekat Philadelphia

Hubungi : 

Menurut Prabowo, Gerindra dan 
Demokrat memiliki banyak kesamaan.

"Saya sampaikan prinsip saya 
sebagai pimpinan Gerindra. 

Mantan Danjen Kopassus ini 
berterima kasih atas kedatangan AHY. 

Prinsip Gerindra adalah 1000 kawan 
terlalu sedikit sehingga kita ingin 
menjalin komunikasi, kita ingin 
merintis kerjasama dengan sebanyak 
mungkin pihak sama-sama kita harus 
bekerja keras untuk mencari solusi-
solusi terbaik pada kesulitan yang 
masih dihadapi bangsa Indonesia," 
ujar Prabowo.

silaturahmi semacam ini sehingga 
pada saatnya nanti kami bisa 
berkontribusi lebih luas lagi untuk 
Indonesia," ujar AHY.
Komunikasi Berlanjut

Kita sama-sama sangat komitmen 
sangat berpegang teguh pada 
Pancasila UUD 1945 NKRI bhinneka 
tunggal ika," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, sebagai pimpinan 
Gerindra, 1.000 kawan terlalu sedikit. 
Maka itu Gerindra terus menjalin 
komunikasi dan kerja sama dengan 
banyak pihak. Termasuk dengan 
Demokrat.

"Kita pernah kerja sama. Kita punya 
banyak persamaan ideologis, 
persamaan visi. 

"Karena itu kita sepakat untuk terus 
melanjutkan komunikasi ini dengan 
sebaik-baiknya," tegasnya.

Prabowo juga titip salam kepada SBY. 
"Saya juga sampaikan tadi salam hormat 
saya pada bapak SBY sebagai ketua 
majelis tinggi Partai Demokrat," ujar 
Prabowo.

Pertemuan AHY dan Prabowo sudah 
direncanakan sejak lama. Tetapi tidak 
bisa komunikasi secara fisik karena 
pandemi Covid-19. 

Sebabnya jajaran Gerindra banyak 
generasi muda. 

Ia kembali menegaskan, akan menjalin 
komunikasi dan kerjasama dengan 
Demokrat.
Prabowo Titip Salam ke SBY

Prabowo menuturkan, pertemuan ini juga 
sebuah reuni. 

“Kalau diperhatikan banyak generasi 
muda ini semacam reuni. Banyak rekan-
rekan mas Agus ternyata kita kumpul 
kembali," ujar Prabowo.

Sekarang pertemuan tersebut akhirnya 
terselenggara.
"Kita merasa bahwa kita sebagai 
pimpinan parpol punya tanggung jawab 
untuk menjalin komunikasi yang baik dan 
karena itu lah saya ucapkan thanks 
kepada ketum Partai Demokrat, kepada 
kawan-kawan di Partai Demokrat," ujar 
Prabowo.
"Kehormatan yang saudara berikan 
kepada kami dan kami ingin terus 
menjalin komunikasi dan kerjasama 
dengan saudara marilah kita sama-sama 
berbakti pada negara dan rakyat yang kita 
cintai," ujar Prabowo.

Menyediakan aneka 

 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 

  Sabtu 2pm - 8pm

Ramayana
Warteg

Aneka masakan Indonesia
Kami juga menerima 
catering pabrik

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDI-P) beberapa waktu belakangan 
mendapatkan sorotan publik karena 
pernyataan Ketua Umumnya, Megawati 
Soekarnoputri. Megawati yang kerap 
melabeli partainya sebagai partai wong 
cilik (rakyat kecil dalam bahasa Jawa) 
justru kerap melontarkan pernyataan 
yang bertolak belakang dengan titel itu. 
Pernyataan-pernyataan itu ia sampaikan 
di forum terbuka dan menjadi konsumsi 
publik. Ada dua pernyataan kontroversial 
Megawati yang masih diingat oleh publik. 
Pertama soal minyak goreng dan yang 
kedua terkait tukang bakso. 

Hal ini disampaikan Megawati ketika 
masyarakat tengah kesulitan 
memperoleh minyak goreng di pasaran. 
Pernyataan Megawati itu pun mendapat 
cibiran dari masyarakat. Megawati disorot 
atas pernyataannya. Ia mengaku heran 
melihat ibu-ibu rela mengantre berjam-
jam demi membeli minyak goreng. Ia 
juga mempertanyakan kebiasan para ibu-
ibu Indonesia yang terlalu banyak 
menggoreng. "Saya sampai mengelus 
dada, bukan urusan masalah nggak ada 
atau mahalnya minyak goreng, saya 
sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu 
apakah hanya menggoreng sampai 
begitu rebutannya?" kata Megawati 
dalam webinar yang disiarkan Youtube 
Tribunnews, Jumat (18/3/2022). Padahal, 
menurut Mega, masih banyak cara untuk 
membuat makanan selain menggoreng. 
Misalnya dengan direbus atau dikukus. 
"Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu 
mengukus, atau seperti rujak, apa tidak 
ada? Itu menu Indonesia lho. Lha kok 
njelimet (rumit) gitu," imbuh Megawati. 
Sebulan kemudian, lagi-lagi Megawati 
berbicara soal antrean minyak goreng. 
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (BRIN) itu mengaku 

Megawati soal minyak goreng 
Beberapa bulan lalu, Megawati 
Soekarnoputri menyarankan masyarakat 
untuk merebus atau mengukus makanan 
sebagai solusi kelangkaan minyak 
goreng. 

Gurauan soal tukang bakso 
Megawati disoroti lantaran ucapannya 
soal tukang bakso. Hal itu terjadi pada 
saat rapat kerja nasional (Rakernas) 
kedua PDI-P tahun 2021 dibuka 
Selasa (21/6/2022) di Sekolah Partai, 
Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

bingung dengan maraknya warga yang 
mengantre lama untuk mendapatkan 
minyak goreng ketika terjadi 
kelangkaan. Pasalnya, di saat 
bersamaan, ibu-ibu juga berbondong-
bondong belanja ke pasar untuk 
membeli baju baru. "Saya lihat di 
pasar-pasar sekarang akibat sudah 
dilepaskannya PPKM (Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat), 
ibu-ibu berbondong-bondong beli baju 
baru dan sebagainya. Padahal, di sisi 
lain bingung, mereka antre minyak 
goreng," kata Megawati dalam acara 
Kick Off Pembentukan Brida yang 
ditayangkan secara virtual, Rabu 
(20/4/2022). Direktur Eksekutif 
Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi 
Wibowo, menilai bahwa komunikasi 
politik Megawati terkait pernyataan ini 
cenderung ceroboh. Tak heran jika 
rakyat merasa tersakiti atas 
pernyataan Mega, sebab masyarakat 
di berbagai daerah berbulan-bulan 
dalam kondisi sulit akibat kelangkaan 
dan mahalnya harga minyak. 
"Komunikasi politik Bu Mega ini agak 
ceroboh karena pertama kondisi 
masyarakat sedang susah," kata Kunto 
kepada Kompas.com, Minggu 
(20/3/2022). Kunto menilai, gaya 
komunikasi Mega ini menunjukkan 
adanya diskrepansi atau gap yang 
besar antara elite politik dengan 
kalangan akar rumput. Rupanya tak 
seluruh elite politik menganggap kisruh 
minyak goreng sebagai masalah 
prioritas, sementara bagi publik 
persoalan ini sangat mendasar. "Ini 
yang menurut saya jadi problem. 
Berarti ada saluran komunikasi, 
saluran aspirasi dari bawah ke atas 
yang mandek," ujar Kunto. 

Bluder Megawati Sebagai Pimpinan “Partai Wong Cilik”
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Menurut Prabowo, Gerindra dan 
Demokrat memiliki banyak kesamaan.

"Saya sampaikan prinsip saya 
sebagai pimpinan Gerindra. 

Mantan Danjen Kopassus ini 
berterima kasih atas kedatangan AHY. 

Prinsip Gerindra adalah 1000 kawan 
terlalu sedikit sehingga kita ingin 
menjalin komunikasi, kita ingin 
merintis kerjasama dengan sebanyak 
mungkin pihak sama-sama kita harus 
bekerja keras untuk mencari solusi-
solusi terbaik pada kesulitan yang 
masih dihadapi bangsa Indonesia," 
ujar Prabowo.

silaturahmi semacam ini sehingga 
pada saatnya nanti kami bisa 
berkontribusi lebih luas lagi untuk 
Indonesia," ujar AHY.
Komunikasi Berlanjut

Kita sama-sama sangat komitmen 
sangat berpegang teguh pada 
Pancasila UUD 1945 NKRI bhinneka 
tunggal ika," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, sebagai pimpinan 
Gerindra, 1.000 kawan terlalu sedikit. 
Maka itu Gerindra terus menjalin 
komunikasi dan kerja sama dengan 
banyak pihak. Termasuk dengan 
Demokrat.

"Kita pernah kerja sama. Kita punya 
banyak persamaan ideologis, 
persamaan visi. 

"Karena itu kita sepakat untuk terus 
melanjutkan komunikasi ini dengan 
sebaik-baiknya," tegasnya.

Prabowo juga titip salam kepada SBY. 
"Saya juga sampaikan tadi salam hormat 
saya pada bapak SBY sebagai ketua 
majelis tinggi Partai Demokrat," ujar 
Prabowo.

Pertemuan AHY dan Prabowo sudah 
direncanakan sejak lama. Tetapi tidak 
bisa komunikasi secara fisik karena 
pandemi Covid-19. 

Sebabnya jajaran Gerindra banyak 
generasi muda. 

Ia kembali menegaskan, akan menjalin 
komunikasi dan kerjasama dengan 
Demokrat.
Prabowo Titip Salam ke SBY

Prabowo menuturkan, pertemuan ini juga 
sebuah reuni. 

“Kalau diperhatikan banyak generasi 
muda ini semacam reuni. Banyak rekan-
rekan mas Agus ternyata kita kumpul 
kembali," ujar Prabowo.

Sekarang pertemuan tersebut akhirnya 
terselenggara.
"Kita merasa bahwa kita sebagai 
pimpinan parpol punya tanggung jawab 
untuk menjalin komunikasi yang baik dan 
karena itu lah saya ucapkan thanks 
kepada ketum Partai Demokrat, kepada 
kawan-kawan di Partai Demokrat," ujar 
Prabowo.
"Kehormatan yang saudara berikan 
kepada kami dan kami ingin terus 
menjalin komunikasi dan kerjasama 
dengan saudara marilah kita sama-sama 
berbakti pada negara dan rakyat yang kita 
cintai," ujar Prabowo.

Menyediakan aneka 

 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 

  Sabtu 2pm - 8pm

Ramayana
Warteg

Aneka masakan Indonesia
Kami juga menerima 
catering pabrik

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDI-P) beberapa waktu belakangan 
mendapatkan sorotan publik karena 
pernyataan Ketua Umumnya, Megawati 
Soekarnoputri. Megawati yang kerap 
melabeli partainya sebagai partai wong 
cilik (rakyat kecil dalam bahasa Jawa) 
justru kerap melontarkan pernyataan 
yang bertolak belakang dengan titel itu. 
Pernyataan-pernyataan itu ia sampaikan 
di forum terbuka dan menjadi konsumsi 
publik. Ada dua pernyataan kontroversial 
Megawati yang masih diingat oleh publik. 
Pertama soal minyak goreng dan yang 
kedua terkait tukang bakso. 

Hal ini disampaikan Megawati ketika 
masyarakat tengah kesulitan 
memperoleh minyak goreng di pasaran. 
Pernyataan Megawati itu pun mendapat 
cibiran dari masyarakat. Megawati disorot 
atas pernyataannya. Ia mengaku heran 
melihat ibu-ibu rela mengantre berjam-
jam demi membeli minyak goreng. Ia 
juga mempertanyakan kebiasan para ibu-
ibu Indonesia yang terlalu banyak 
menggoreng. "Saya sampai mengelus 
dada, bukan urusan masalah nggak ada 
atau mahalnya minyak goreng, saya 
sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu 
apakah hanya menggoreng sampai 
begitu rebutannya?" kata Megawati 
dalam webinar yang disiarkan Youtube 
Tribunnews, Jumat (18/3/2022). Padahal, 
menurut Mega, masih banyak cara untuk 
membuat makanan selain menggoreng. 
Misalnya dengan direbus atau dikukus. 
"Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu 
mengukus, atau seperti rujak, apa tidak 
ada? Itu menu Indonesia lho. Lha kok 
njelimet (rumit) gitu," imbuh Megawati. 
Sebulan kemudian, lagi-lagi Megawati 
berbicara soal antrean minyak goreng. 
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (BRIN) itu mengaku 

Megawati soal minyak goreng 
Beberapa bulan lalu, Megawati 
Soekarnoputri menyarankan masyarakat 
untuk merebus atau mengukus makanan 
sebagai solusi kelangkaan minyak 
goreng. 

Gurauan soal tukang bakso 
Megawati disoroti lantaran ucapannya 
soal tukang bakso. Hal itu terjadi pada 
saat rapat kerja nasional (Rakernas) 
kedua PDI-P tahun 2021 dibuka 
Selasa (21/6/2022) di Sekolah Partai, 
Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

bingung dengan maraknya warga yang 
mengantre lama untuk mendapatkan 
minyak goreng ketika terjadi 
kelangkaan. Pasalnya, di saat 
bersamaan, ibu-ibu juga berbondong-
bondong belanja ke pasar untuk 
membeli baju baru. "Saya lihat di 
pasar-pasar sekarang akibat sudah 
dilepaskannya PPKM (Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat), 
ibu-ibu berbondong-bondong beli baju 
baru dan sebagainya. Padahal, di sisi 
lain bingung, mereka antre minyak 
goreng," kata Megawati dalam acara 
Kick Off Pembentukan Brida yang 
ditayangkan secara virtual, Rabu 
(20/4/2022). Direktur Eksekutif 
Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi 
Wibowo, menilai bahwa komunikasi 
politik Megawati terkait pernyataan ini 
cenderung ceroboh. Tak heran jika 
rakyat merasa tersakiti atas 
pernyataan Mega, sebab masyarakat 
di berbagai daerah berbulan-bulan 
dalam kondisi sulit akibat kelangkaan 
dan mahalnya harga minyak. 
"Komunikasi politik Bu Mega ini agak 
ceroboh karena pertama kondisi 
masyarakat sedang susah," kata Kunto 
kepada Kompas.com, Minggu 
(20/3/2022). Kunto menilai, gaya 
komunikasi Mega ini menunjukkan 
adanya diskrepansi atau gap yang 
besar antara elite politik dengan 
kalangan akar rumput. Rupanya tak 
seluruh elite politik menganggap kisruh 
minyak goreng sebagai masalah 
prioritas, sementara bagi publik 
persoalan ini sangat mendasar. "Ini 
yang menurut saya jadi problem. 
Berarti ada saluran komunikasi, 
saluran aspirasi dari bawah ke atas 
yang mandek," ujar Kunto. 

Bluder Megawati Sebagai Pimpinan “Partai Wong Cilik”
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Mulanya, Megawati menceritakan soal 
gurauannya kepada ketiga anaknya 
saat akan mencari jodoh. Iya terang-
terangan meminta anak-anaknya agar 
tidak mencari pasangan yang 
berprofesi sebagai tukang bakso. "Jadi 
ketika saya mau 
punya mantu, 
saya sudah bilang 
ke anak-anak 
yang tiga ini. 
Awas lho kalau 
nyarinya kayak 
tukang bakso," 
ujar Megawati 
saat berpidato 
dalam Rapat 
Kerja Nasional 
(Rakernas) II PDI-P Tahun 2021 di 
Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta 
Selatan, Selasa. "Jadi maaf, tapi 
bukannya saya apa. Maksud saya, 
manusia Indonesia ini kan Bhinneka 
Tunggal Ika. Ya maka harus berpadu. 
Bukan hanya tubuh dan perasaan, 
tetapi juga dari rekayasa genetika. Kita 
cari-cari begitu," kata dia. Tak 
melanjutkan pernyataan itu, Megawati 
lantas beralih ke persoalan kawin 
campur. Presiden ke-5 RI itu 
menekankan agar kawin campur 
mestinya bisa dilakukan masyarakat 
Indonesia yang terdiri dari berbagai 
suku. Dia lantas mencontohkan dirinya 
sendiri yang merupakan anak biologis 
dari perkawinan antarsuku. Pengamat 
politik dari Universitas Paramadina, 
Ahmad Khoirul Umam berpandangan 

bahwa pernyataan Megawati yang 
bergurau soal tukang bakso dapat 
berimbas pada merosotnya elektabilitas 
PDI-P. Sebab, jargon "partainya wong 
cilik" yang selama diusung oleh PDI-P 
dapat dipandang sebagai gimik semata. 

Hal ini karena 
pernyataan 
Megawati yang 
dianggap 
merendahkan wong 
cilik. "Jika kekeliruan 
ini terus berlanjut 
dan bertubi-tubi, 
tidak menutup 
kemungkinan akan 
menghadirkan 
koreksi elektabilitas 

bagi PDI-P," kata Umam saat dihubungi 
Kompas.com, Kamis (23/6/2022). 
"Karena jargonnya sebagai partainya 
wong cilik seolah hanya sebatas gimik 
semata yang tidak dibuktikan oleh 
keberpihakannya terhadap rakyat kecil," 
ujar Umam. Menurutnya, gurauan 
Megawati pada pembukaan Rakernas 
PDI-P itu tidak tepat disampaikan oleh 
seorang ketua umum partai politik besar. 
Ia mengatakan, pernyataan itu 
menunjukkan Megawati tidak memiliki 
sensitivitas sosial terhadap nasib wong 
cilik. "Guyonan itu seolah meletakkan 
'tukang bakso' sebagai kelompok sosial 
rendahan tak layak hidup dalam lingkup 
keluarganya, hingga layak ditertawakan 
dalam candaan para elite politik dalam 
forum internal partainya tersebut," 
tuturnya.

Awal mula 

Suhu politik antara PDI Perjuangan, 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan 
Partai Demokrat meninggi. Pernyataan 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto 
Kristyanto soal partainya sulit berkoalisi 
dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 
2024 berbuntut panjang. PKS dan 
Demokrat tak mampu menutupi 
kegusaran mereka atas ucapan Hasto. Di 
sisi lain, interal PDI-P ada yang 
menyanggah pernyataan Hasto. Namun, 
pada akhirnya, kader tersebut ditegur 
oleh partai karena ucapannya. 

Menurut Hasto, terkait kerja sama politik, 
PDI-P akan melihat bagaimana suara 
para pendukung partainya. Dia 
menerangkan, pendukung PDI-P adalah 
rakyat kecil yang berkarakter apa 
adanya. "(Pemilih PDI-P adalah wong 
cilik) tidak suka berbagai bentuk 
kamuflase politik. Rakyat apa adanya," 
ujar Hasto. "Rakyat yang bicara dengan 
bahasa rakyat, sehingga aspek historis 
itu tetap dilakukan," tuturnya. 
Belakangan, Hasto mengungkapkan 
alasan partainya sulit berkoalisi dengan 
PKS. Menurut dia, ini karena PKS sering 
menyerang pemerintahan Presiden Joko 

Kegaduhan ini bermula ketika Hasto 
mengatakan bahwa kemungkinan besar 
partainya tidak akan bekerja sama 
dengan PKS dan Demokrat, termasuk 
untuk Pemilu 2024. Hal itu ia sampaikan 
ketika ditanya soal peluang kerja sama 
dengan dua partai tersebut. "Ya kalau 
dengan PKS tidak (ada peluang bekerja 
sama)," kata Hasto di Sekolah Partai 
PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 
Kamis (23/6/2022). Ketika itu, Hasto tak 
menjelaskan alasan PDI-P sulit bekerja 
sama dengan PKS. Sementara, terkait 
dengan kecilnya kemungkinan kerja 
sama dengan Demokrat, Hasto beralasan 
ada dinamika politik. “Kalau saya pribadi 
sebagai sekjen memang tidak mudah 
untuk bekerja sama dengan Partai 
Demokrat karena dalam berbagai 
dinamika politik menunjukkan hal itu," 
jelasnya.

Dia menilai, kritik yang kerap dilempar 
PKS terhadap Jokowi dan jajarannya 
merupakan salah satu bentuk check 
and balance terhadap pemerintah. 
"Kami menghormati posisi PKS yang 
berada di luar pemerintahan, tetapi 
untuk bekerja sama dengan PKS, 
ditinjau dari aspek ideologi, aspek 
historis, ada hal yang memang 
berbeda," tutur politisi PDI-P itu. 
Dinilai diskriminatif 

Andi mengeklaim partainya tak akan 
menunjukkan sikap seperti PDI-P. 
Demokrat, kata dia, akan terus 
membuka kemungkinan kerja sama 
dengan partai berlambang banteng itu. 
“Jika suatu saat PDI-P jatuh terkilir, 
tentu kita akan tetap mengajak 
bergabung bersama membangun di 
lapangan yang luas bernama 

Pernyataan Hasto ini tak direspons 
baik oleh Demokrat. Ketua Badan 
Pemenangan Pemilu Partai Demokrat 
Andi Arief mengaku tak menyangka 
mendengar pernyataan Hasto. Menurut 
dia, seharusnya PDI-P tak membeda-
bedakan sikapnya dengan parpol lain. 
“PDI-P tak mau berkoalisi dengan 
Demokrat dan PKS tentu bertabrakan 
dengan apa yang kita bayangkan,” 
ungkap Andi dalam keterangannya, 
Kamis (23/6/2022). “Terus terang kita 
sedang membayangkan PDI-P 
sepenuhnya mempraktikan toleransi, 
tidak diskriminatif dan gotong royong 
dalam membangun negeri yang 
demikian besar,” tutur dia. 

Widodo yang tak lain diusung oleh 
PDI-P. "Saat ini posisi PDI Perjuangan 
mendukung Pak Jokowi sehingga tidak 
mungkin juga kita bekerja sama 
dengan Pak Jokowi dan pada saat 
bersamaan ada pihak-pihak yang terus 
menyerang pemerintahan Pak Jokowi," 
kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, 
Sabtu (25/6/2022). Kendati demikian, 
Hasto mengaku, PDI-P tetap 
menghormati posisi PKS maupun 
Demokrat yang menjadi oposisi atau 
berada di luar pemerintahan. 

Mungkinkah PDI-P, PKS Dan Demokrat Berkoalisi?
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Mulanya, Megawati menceritakan soal 
gurauannya kepada ketiga anaknya 
saat akan mencari jodoh. Iya terang-
terangan meminta anak-anaknya agar 
tidak mencari pasangan yang 
berprofesi sebagai tukang bakso. "Jadi 
ketika saya mau 
punya mantu, 
saya sudah bilang 
ke anak-anak 
yang tiga ini. 
Awas lho kalau 
nyarinya kayak 
tukang bakso," 
ujar Megawati 
saat berpidato 
dalam Rapat 
Kerja Nasional 
(Rakernas) II PDI-P Tahun 2021 di 
Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta 
Selatan, Selasa. "Jadi maaf, tapi 
bukannya saya apa. Maksud saya, 
manusia Indonesia ini kan Bhinneka 
Tunggal Ika. Ya maka harus berpadu. 
Bukan hanya tubuh dan perasaan, 
tetapi juga dari rekayasa genetika. Kita 
cari-cari begitu," kata dia. Tak 
melanjutkan pernyataan itu, Megawati 
lantas beralih ke persoalan kawin 
campur. Presiden ke-5 RI itu 
menekankan agar kawin campur 
mestinya bisa dilakukan masyarakat 
Indonesia yang terdiri dari berbagai 
suku. Dia lantas mencontohkan dirinya 
sendiri yang merupakan anak biologis 
dari perkawinan antarsuku. Pengamat 
politik dari Universitas Paramadina, 
Ahmad Khoirul Umam berpandangan 

bahwa pernyataan Megawati yang 
bergurau soal tukang bakso dapat 
berimbas pada merosotnya elektabilitas 
PDI-P. Sebab, jargon "partainya wong 
cilik" yang selama diusung oleh PDI-P 
dapat dipandang sebagai gimik semata. 

Hal ini karena 
pernyataan 
Megawati yang 
dianggap 
merendahkan wong 
cilik. "Jika kekeliruan 
ini terus berlanjut 
dan bertubi-tubi, 
tidak menutup 
kemungkinan akan 
menghadirkan 
koreksi elektabilitas 

bagi PDI-P," kata Umam saat dihubungi 
Kompas.com, Kamis (23/6/2022). 
"Karena jargonnya sebagai partainya 
wong cilik seolah hanya sebatas gimik 
semata yang tidak dibuktikan oleh 
keberpihakannya terhadap rakyat kecil," 
ujar Umam. Menurutnya, gurauan 
Megawati pada pembukaan Rakernas 
PDI-P itu tidak tepat disampaikan oleh 
seorang ketua umum partai politik besar. 
Ia mengatakan, pernyataan itu 
menunjukkan Megawati tidak memiliki 
sensitivitas sosial terhadap nasib wong 
cilik. "Guyonan itu seolah meletakkan 
'tukang bakso' sebagai kelompok sosial 
rendahan tak layak hidup dalam lingkup 
keluarganya, hingga layak ditertawakan 
dalam candaan para elite politik dalam 
forum internal partainya tersebut," 
tuturnya.

Awal mula 

Suhu politik antara PDI Perjuangan, 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan 
Partai Demokrat meninggi. Pernyataan 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto 
Kristyanto soal partainya sulit berkoalisi 
dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 
2024 berbuntut panjang. PKS dan 
Demokrat tak mampu menutupi 
kegusaran mereka atas ucapan Hasto. Di 
sisi lain, interal PDI-P ada yang 
menyanggah pernyataan Hasto. Namun, 
pada akhirnya, kader tersebut ditegur 
oleh partai karena ucapannya. 

Menurut Hasto, terkait kerja sama politik, 
PDI-P akan melihat bagaimana suara 
para pendukung partainya. Dia 
menerangkan, pendukung PDI-P adalah 
rakyat kecil yang berkarakter apa 
adanya. "(Pemilih PDI-P adalah wong 
cilik) tidak suka berbagai bentuk 
kamuflase politik. Rakyat apa adanya," 
ujar Hasto. "Rakyat yang bicara dengan 
bahasa rakyat, sehingga aspek historis 
itu tetap dilakukan," tuturnya. 
Belakangan, Hasto mengungkapkan 
alasan partainya sulit berkoalisi dengan 
PKS. Menurut dia, ini karena PKS sering 
menyerang pemerintahan Presiden Joko 

Kegaduhan ini bermula ketika Hasto 
mengatakan bahwa kemungkinan besar 
partainya tidak akan bekerja sama 
dengan PKS dan Demokrat, termasuk 
untuk Pemilu 2024. Hal itu ia sampaikan 
ketika ditanya soal peluang kerja sama 
dengan dua partai tersebut. "Ya kalau 
dengan PKS tidak (ada peluang bekerja 
sama)," kata Hasto di Sekolah Partai 
PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 
Kamis (23/6/2022). Ketika itu, Hasto tak 
menjelaskan alasan PDI-P sulit bekerja 
sama dengan PKS. Sementara, terkait 
dengan kecilnya kemungkinan kerja 
sama dengan Demokrat, Hasto beralasan 
ada dinamika politik. “Kalau saya pribadi 
sebagai sekjen memang tidak mudah 
untuk bekerja sama dengan Partai 
Demokrat karena dalam berbagai 
dinamika politik menunjukkan hal itu," 
jelasnya.

Dia menilai, kritik yang kerap dilempar 
PKS terhadap Jokowi dan jajarannya 
merupakan salah satu bentuk check 
and balance terhadap pemerintah. 
"Kami menghormati posisi PKS yang 
berada di luar pemerintahan, tetapi 
untuk bekerja sama dengan PKS, 
ditinjau dari aspek ideologi, aspek 
historis, ada hal yang memang 
berbeda," tutur politisi PDI-P itu. 
Dinilai diskriminatif 

Andi mengeklaim partainya tak akan 
menunjukkan sikap seperti PDI-P. 
Demokrat, kata dia, akan terus 
membuka kemungkinan kerja sama 
dengan partai berlambang banteng itu. 
“Jika suatu saat PDI-P jatuh terkilir, 
tentu kita akan tetap mengajak 
bergabung bersama membangun di 
lapangan yang luas bernama 

Pernyataan Hasto ini tak direspons 
baik oleh Demokrat. Ketua Badan 
Pemenangan Pemilu Partai Demokrat 
Andi Arief mengaku tak menyangka 
mendengar pernyataan Hasto. Menurut 
dia, seharusnya PDI-P tak membeda-
bedakan sikapnya dengan parpol lain. 
“PDI-P tak mau berkoalisi dengan 
Demokrat dan PKS tentu bertabrakan 
dengan apa yang kita bayangkan,” 
ungkap Andi dalam keterangannya, 
Kamis (23/6/2022). “Terus terang kita 
sedang membayangkan PDI-P 
sepenuhnya mempraktikan toleransi, 
tidak diskriminatif dan gotong royong 
dalam membangun negeri yang 
demikian besar,” tutur dia. 

Widodo yang tak lain diusung oleh 
PDI-P. "Saat ini posisi PDI Perjuangan 
mendukung Pak Jokowi sehingga tidak 
mungkin juga kita bekerja sama 
dengan Pak Jokowi dan pada saat 
bersamaan ada pihak-pihak yang terus 
menyerang pemerintahan Pak Jokowi," 
kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, 
Sabtu (25/6/2022). Kendati demikian, 
Hasto mengaku, PDI-P tetap 
menghormati posisi PKS maupun 
Demokrat yang menjadi oposisi atau 
berada di luar pemerintahan. 

Mungkinkah PDI-P, PKS Dan Demokrat Berkoalisi?
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Indonesia. Bisa dicatat janji kami ini,” 
sebut dia. 
Dianggap berlebihan 
Respons serupa juga disampaikan 
oleh PKS. Juru Bicara PKS 
Muhammad Kholid 
menilai bahwa 
pernyataan Hasto 
berlebihan. 
"Tentunya kami 
sebagai sesama 
anak bangsa 
mengingatkan ada 
pepatah Jawa yang 
mengatakan, 
'ngono yo ngono, 
tapi ojo ngono'. 
Janganlah terlalu berlebihan dalam 
bersikap," kata Kholid dalam 
keterangan videonya, Kamis 
(23/6/2022). Kholid mengajak PDI-P 
untuk menunjukkan politik kebangsaan 
yang damai, sejuk, dan kolaboratif. 
"Orang Jawa selalu mengatakan, 
'adigang, adigung, adiguno'. Ketika kita 
memiliki kekuasaan, gunakanlah 
kekuasan itu dengan bijaksana," 
tuturnya. 
Meski demikian, kata Kholid, PKS 
menghormati sikap yang diambil setiap 
partai politik, termasuk PDI-P. 
Menurutnya, sikap PDI-P yang 
menegaskan tidak akan berkoalisi 
dengan PKS merupakan hak prerogatif 
dan hak kedaulatan partai tersebut. 
Sanggahan berujung teguran 
Pernyataan Hasto itu sempat 
disanggah oleh sesama kader PDI-P, 
Masinton Pasaribu. Masinton menilai, 
ucapan Hasto terkait sulitnya kerja 
sama dengan PKS dan Demokrat di 
Pemilu 2024 merupakan pendapat 
pribadi. Anggota Komisi XI DPR RI itu 
berpandangan, pernyataan Hasto 
menggambarkan fenomena di akar 
rumput atau masyarakat tingkat 
bawah. "Yang disampaikan Pak Sekjen 
secara pribadi. Tentu beliau 
menyampaikan itu fenomena di akar 
rumput," kata Masinton di Kompleks 
Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 
(24/6/2022). "Terutama kepengurusan 
di level bawah ketika melakukan kerja 
sama dalam suatu gerak umpama 

Tak lama, Masinton mendapat teguran 
dari PDI-P atas pernyataannya. Hal ini 
diungkap langsung oleh Hasto. "Saya 
sudah koordinasi dengan Badan 
Kehormatan dan sebelumnya Pak 
Masinton sudah mendapat teguran lisan 
dan sekarang akan diberikan teguran lagi 
sesuai dengan AD/ART partai," kata Hasto 
di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu 
(25/6/2022). Hasto mengatakan, 
pernyataan Masinton keluar dari ruang 
lingkupnya sebagai anggota DPR. 
"Anggota partai harus berbicara sesuai 
dengan ruang lingkupnya," ujarnya. Hasto 
pun menegaskan bahwa pernyataan 
dirinya yang menyebut PDI-P sulit 
berkoalisi dengan PKS dan Demokrat 
didasari oleh perbedaan ideologi, platform, 
serta sejarah. "Saya kira itu sikap yang 
rasional, dan di dalam politik, kerja sama 
itu penting. Tetapi kerja sama juga harus 
melihat ideologi, platform, kesejarahan, 
sehingga setiap partai punya sikap," kata 
dia.

fenomena dalam pilkada," lanjut dia.  
Masinton mengatakan, perbedaan kerja 
sama politik bisa saja terjadi di level atas 
maupun bawah partai. Di tingkat atas, 
kerja sama politik berjalan lancar dengan 

partai politik 
lainnya. Namun, 
keadaan berbeda 
ketika di level 
daerah. Dia 
menyebutkan, PDI-
P pernah bekerja 
sama dengan 
Demokrat di 
pemilihan kepala 
daerah (Pilkada). 
"Cuma di 

bawahnya, di atasnya ketemu, di 
bawahnya bisa beda. Langgam geraknya 
enggak sama. Kadang begitu. Itu harus di-
mix (dicampur)," jelasnya. Lebih lanjut, 
Masinton menilai PDI-P tetap akan 
terbuka dengan partai politik mana pun. 
Menurutnya, partai pimpinan Megawati 
Soekarnoputri ini tidak anti bekerja sama 
dengan partai politik lain. "Bahkan di luar 
elemen partai politik, PDI Perjuangan 
selalu membangun komunikasi dan 
kerjasama untuk membangun bangsa ini," 
katanya. 

Kepala Subdirektorat (Kasubdit) STNK 
Korlantas Polri, Kombes Taslim 
Chairuddin mengatakan, dari perspektif 
hukum, penggantian STNK dan BPKB 
bersifat wajib. Pasalnya, BPKB dan 
STNK adalah dokumen kepemilikan dan 
operasional yang menjadi acuan dalam 
memberikan perlindungan dan kepastian 
hukum atas kepemilikannya. "Oleh 
sebab itu dokumen itu harus memiliki 
hubungan atau ikatan hukum antara 
pemiliknya, kendaraannya, dan dokumen 
kepemilikannya," kata Taslim.
 Lebih lanjut ia mengatakan, 
ketidaksesuaian identitas di dalam 
dokumen akan mengurangi nilai dan 
memerlukan tambahan keterangan untuk 
memastikan siapa pemiliknya. 
Sementara itu, dari perspektif sosial, 
karena bertujuan melayani masyarakat, 
pihaknya pun memahami bahwa 
masyarakat masih memiliki kesulitan 
atau hambatan dalam mengubah data 
pada STNK maupun BPKB. Oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi 
mengganti 22 nama jalan di Jakarta 
dengan nama tokoh-tokoh Betawi pada 
Senin (20/6/2022). Imbas dari pergantian 
nama ini, sejumlah warga DKI harus 
memperbarui data dokumen 
kependudukannya maupun dokumen 
resmi lain dengan alamat yang baru. 
Direktur Jenderal Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 
(Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif 
Fakrulloh mengatakan, setiap ada 
perubahan wilayah, maka wajib diikuti 
dengan perubahan dokumen 
kependudukan. Hal tersebut juga berlaku 
untuk perubahan nama jalan seperti 
yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. 
"Misalnya pemekaran kecamatan. Itu 
datanya satu kecamatan kita ganti 
semua. Misalnya pemekaran provinsi, 
yang terakhir Kalimantan Utara, itu kita 
ganti semua, Kartu Keluarga (KK), Kartu 
Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu 
Identitas Anak (KIA), itu kita ganti 
semua," ungkapnya, dilansir dari 
Kompas.com (23/6/2022). 

Imbas Dari Penggantian Nama Jalan di Jakarta
karenanya, perubahan dokumen STNK 
dan BPKB bisa dilakukan jika 
masyarakat sudah mengganti dokumen 
awal seperti KTP dan KK miliknya. 
Dengan kata lain, masyarakat harus 
mengubah data pada KTP dan KK 
dahulu, sebelum mengganti data STNK 
dan BPKB. "KTP dan KK-nya diubah 
dulu untuk dasar kita mengubah 
dokumen kendaraan," ujar Taslim.

Anies mengatakan, setelah 22 nama 
baru jalan yang diresmikan tersebut, 
akan ada tempat lain yang diubah 
menggunakan nama tokoh Betawi. 
Pasalnya, masih banyak nama tokoh 
Betawi yang harus diabadikan agar 
masyarakat dan generasi muda 
mengenal jasa tokoh-tokoh tersebut. 
"Perlu saya sampaikan di sini bahwa 
nama-nama yang berjasa amat banyak. 
Kami akan mengerjakan secara 
bergelombang, ini adalah satu 
gelombang awal dan nanti harapannya 
semua mereka yang berjasa bisa punya 
catatan di kota ini," papar Anies.

Biaya perubahan STNK dan BPKB 
Penuturan Taslim, perubahan data pada 
dokumen BPKB tidak dipungut biaya. 
Sebab, Polri hanya memberi catatan 
kepolisian terkait perubahan alamat. 
"Perubahan BPKB insyaallah tidak 
menimbulkan biaya, karena material 
BPKB tidak perlu diganti, Polri hanya 
akan memberikan catatan kepolisian 
terkait perubahan alamat itu," kata dia. 
Sementara STNK, karena harus 
mengganti material, maka masyarakat 
akan dibebankan dengan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP).  
“Namun untuk pelayanan STNK 
terpaksa harus ada biaya oleh karena 
materialnya harus diganti. Biayanya 
hanya terkait PNBP STNK," tutur 
Taslim. 
Perubahan nama jalan di DKI 
Diberitakan Kompas.com (20/6/2022), 
penggunaan nama tokoh Betawi 
merupakan bentuk apresiasi atas 
perannya dalam perjalanan Kota 
Jakarta. 
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Indonesia. Bisa dicatat janji kami ini,” 
sebut dia. 
Dianggap berlebihan 
Respons serupa juga disampaikan 
oleh PKS. Juru Bicara PKS 
Muhammad Kholid 
menilai bahwa 
pernyataan Hasto 
berlebihan. 
"Tentunya kami 
sebagai sesama 
anak bangsa 
mengingatkan ada 
pepatah Jawa yang 
mengatakan, 
'ngono yo ngono, 
tapi ojo ngono'. 
Janganlah terlalu berlebihan dalam 
bersikap," kata Kholid dalam 
keterangan videonya, Kamis 
(23/6/2022). Kholid mengajak PDI-P 
untuk menunjukkan politik kebangsaan 
yang damai, sejuk, dan kolaboratif. 
"Orang Jawa selalu mengatakan, 
'adigang, adigung, adiguno'. Ketika kita 
memiliki kekuasaan, gunakanlah 
kekuasan itu dengan bijaksana," 
tuturnya. 
Meski demikian, kata Kholid, PKS 
menghormati sikap yang diambil setiap 
partai politik, termasuk PDI-P. 
Menurutnya, sikap PDI-P yang 
menegaskan tidak akan berkoalisi 
dengan PKS merupakan hak prerogatif 
dan hak kedaulatan partai tersebut. 
Sanggahan berujung teguran 
Pernyataan Hasto itu sempat 
disanggah oleh sesama kader PDI-P, 
Masinton Pasaribu. Masinton menilai, 
ucapan Hasto terkait sulitnya kerja 
sama dengan PKS dan Demokrat di 
Pemilu 2024 merupakan pendapat 
pribadi. Anggota Komisi XI DPR RI itu 
berpandangan, pernyataan Hasto 
menggambarkan fenomena di akar 
rumput atau masyarakat tingkat 
bawah. "Yang disampaikan Pak Sekjen 
secara pribadi. Tentu beliau 
menyampaikan itu fenomena di akar 
rumput," kata Masinton di Kompleks 
Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 
(24/6/2022). "Terutama kepengurusan 
di level bawah ketika melakukan kerja 
sama dalam suatu gerak umpama 

Tak lama, Masinton mendapat teguran 
dari PDI-P atas pernyataannya. Hal ini 
diungkap langsung oleh Hasto. "Saya 
sudah koordinasi dengan Badan 
Kehormatan dan sebelumnya Pak 
Masinton sudah mendapat teguran lisan 
dan sekarang akan diberikan teguran lagi 
sesuai dengan AD/ART partai," kata Hasto 
di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu 
(25/6/2022). Hasto mengatakan, 
pernyataan Masinton keluar dari ruang 
lingkupnya sebagai anggota DPR. 
"Anggota partai harus berbicara sesuai 
dengan ruang lingkupnya," ujarnya. Hasto 
pun menegaskan bahwa pernyataan 
dirinya yang menyebut PDI-P sulit 
berkoalisi dengan PKS dan Demokrat 
didasari oleh perbedaan ideologi, platform, 
serta sejarah. "Saya kira itu sikap yang 
rasional, dan di dalam politik, kerja sama 
itu penting. Tetapi kerja sama juga harus 
melihat ideologi, platform, kesejarahan, 
sehingga setiap partai punya sikap," kata 
dia.

fenomena dalam pilkada," lanjut dia.  
Masinton mengatakan, perbedaan kerja 
sama politik bisa saja terjadi di level atas 
maupun bawah partai. Di tingkat atas, 
kerja sama politik berjalan lancar dengan 

partai politik 
lainnya. Namun, 
keadaan berbeda 
ketika di level 
daerah. Dia 
menyebutkan, PDI-
P pernah bekerja 
sama dengan 
Demokrat di 
pemilihan kepala 
daerah (Pilkada). 
"Cuma di 

bawahnya, di atasnya ketemu, di 
bawahnya bisa beda. Langgam geraknya 
enggak sama. Kadang begitu. Itu harus di-
mix (dicampur)," jelasnya. Lebih lanjut, 
Masinton menilai PDI-P tetap akan 
terbuka dengan partai politik mana pun. 
Menurutnya, partai pimpinan Megawati 
Soekarnoputri ini tidak anti bekerja sama 
dengan partai politik lain. "Bahkan di luar 
elemen partai politik, PDI Perjuangan 
selalu membangun komunikasi dan 
kerjasama untuk membangun bangsa ini," 
katanya. 

Kepala Subdirektorat (Kasubdit) STNK 
Korlantas Polri, Kombes Taslim 
Chairuddin mengatakan, dari perspektif 
hukum, penggantian STNK dan BPKB 
bersifat wajib. Pasalnya, BPKB dan 
STNK adalah dokumen kepemilikan dan 
operasional yang menjadi acuan dalam 
memberikan perlindungan dan kepastian 
hukum atas kepemilikannya. "Oleh 
sebab itu dokumen itu harus memiliki 
hubungan atau ikatan hukum antara 
pemiliknya, kendaraannya, dan dokumen 
kepemilikannya," kata Taslim.
 Lebih lanjut ia mengatakan, 
ketidaksesuaian identitas di dalam 
dokumen akan mengurangi nilai dan 
memerlukan tambahan keterangan untuk 
memastikan siapa pemiliknya. 
Sementara itu, dari perspektif sosial, 
karena bertujuan melayani masyarakat, 
pihaknya pun memahami bahwa 
masyarakat masih memiliki kesulitan 
atau hambatan dalam mengubah data 
pada STNK maupun BPKB. Oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi 
mengganti 22 nama jalan di Jakarta 
dengan nama tokoh-tokoh Betawi pada 
Senin (20/6/2022). Imbas dari pergantian 
nama ini, sejumlah warga DKI harus 
memperbarui data dokumen 
kependudukannya maupun dokumen 
resmi lain dengan alamat yang baru. 
Direktur Jenderal Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 
(Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif 
Fakrulloh mengatakan, setiap ada 
perubahan wilayah, maka wajib diikuti 
dengan perubahan dokumen 
kependudukan. Hal tersebut juga berlaku 
untuk perubahan nama jalan seperti 
yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. 
"Misalnya pemekaran kecamatan. Itu 
datanya satu kecamatan kita ganti 
semua. Misalnya pemekaran provinsi, 
yang terakhir Kalimantan Utara, itu kita 
ganti semua, Kartu Keluarga (KK), Kartu 
Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu 
Identitas Anak (KIA), itu kita ganti 
semua," ungkapnya, dilansir dari 
Kompas.com (23/6/2022). 

Imbas Dari Penggantian Nama Jalan di Jakarta
karenanya, perubahan dokumen STNK 
dan BPKB bisa dilakukan jika 
masyarakat sudah mengganti dokumen 
awal seperti KTP dan KK miliknya. 
Dengan kata lain, masyarakat harus 
mengubah data pada KTP dan KK 
dahulu, sebelum mengganti data STNK 
dan BPKB. "KTP dan KK-nya diubah 
dulu untuk dasar kita mengubah 
dokumen kendaraan," ujar Taslim.

Anies mengatakan, setelah 22 nama 
baru jalan yang diresmikan tersebut, 
akan ada tempat lain yang diubah 
menggunakan nama tokoh Betawi. 
Pasalnya, masih banyak nama tokoh 
Betawi yang harus diabadikan agar 
masyarakat dan generasi muda 
mengenal jasa tokoh-tokoh tersebut. 
"Perlu saya sampaikan di sini bahwa 
nama-nama yang berjasa amat banyak. 
Kami akan mengerjakan secara 
bergelombang, ini adalah satu 
gelombang awal dan nanti harapannya 
semua mereka yang berjasa bisa punya 
catatan di kota ini," papar Anies.

Biaya perubahan STNK dan BPKB 
Penuturan Taslim, perubahan data pada 
dokumen BPKB tidak dipungut biaya. 
Sebab, Polri hanya memberi catatan 
kepolisian terkait perubahan alamat. 
"Perubahan BPKB insyaallah tidak 
menimbulkan biaya, karena material 
BPKB tidak perlu diganti, Polri hanya 
akan memberikan catatan kepolisian 
terkait perubahan alamat itu," kata dia. 
Sementara STNK, karena harus 
mengganti material, maka masyarakat 
akan dibebankan dengan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP).  
“Namun untuk pelayanan STNK 
terpaksa harus ada biaya oleh karena 
materialnya harus diganti. Biayanya 
hanya terkait PNBP STNK," tutur 
Taslim. 
Perubahan nama jalan di DKI 
Diberitakan Kompas.com (20/6/2022), 
penggunaan nama tokoh Betawi 
merupakan bentuk apresiasi atas 
perannya dalam perjalanan Kota 
Jakarta. 
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Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

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

31www.sipbuletin.com

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

p1

Hubungi 

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

Apa Kata Bintang Anda

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

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

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

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

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

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

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

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

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

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

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

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

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

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

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Tanah Air

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

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

Tanah Air

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

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

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

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

- We will train you

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

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

Disewakan 1 kamar di street kecil 
dan Snyder. Dekat jalur bis # 45 & 79
SMS : 267 - 847 - 6996

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

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

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

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

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

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

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

Email : bagusprinting88@gmail.com

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

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

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
menyebut Koalisi Indonesia Bersatu 
(KIB) tegas akan mengusung tokoh 
internal untuk melaju di Pilpres 2024. 
Pengamat Politik Hendri Satrio menilai 
seharusnya PPP fokus untuk 
menyelamatkan diri dari ancaman tidak 
lolos ke Senayan ketimbang mengurusi 
KIB.Karena, KIB dari awal 
semangatnya memang untuk Ketua 
Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 
dan Menteri BUMN Erick Thohir. Sebab, 
di dalam koalisi tersebut diisi Partai 
Golkar dan PAN. PPP Harusnya 
konsentrasi menyelamatkan dirinya dari 
ancaman tidak lolos ambang batas 
pertama kalinya ke Senayan.Lebih 
lanjut, Hendri mengatakan, cara satu-
satunya PPP selamatkan diri dari 
ancaman tidak lolos ke Senayan yakni 
dengan melihat suara konstituennya. 
Yang mana, mayoritas memihak di luar 
dari tokoh KIB.“Kalau enggak lolos ke 
Senayan malu itu PPP kan partai yang 
sangat senior sudah lama kalau enggak 
sampai lolos di Senayan wah repot. 
Makanya menurut saya harus berpikir 
jernih juga PPP untuk mengusung siapa 
nanti calon presidennya," ucapnya.
"Dan calon presiden yang paling dekat 
dengan konstituen mereka itu adanya di 

luar dari PPP," sambung Hendri.
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan 
Partai Golkar, PAN dan PPP menegaskan 
jika pihaknya akan mengusung calon 
presiden (capres) di Pemilu 2024 hanya 
dari pihak internal partai yang tergabung 
dalam KIB.KIB pun mencoret nama-nama 
eksternal yang selama ini beredar di publik 
diantaranya Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai 
Gerindra Prabowo Subianto hingga Ketua 
Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak 
Imin dari daftar tokoh yang akan diusung 
sebagai bakal capres untuk bertarung di 
Pilpres 2024.Hal itu disampaikan oleh 
Ketua DPP PPP Syarifah Amelia. Sebab, 
tokoh-tokoh tersebut tidak bergabung 
dengan KIB.“Tentu tidak (diusung) karena 
itu di luar koalisi. Jadi seperti yang kita 
sampaikan kalau PPP sendiri terkait KIB 
kami berharap kader terbaik yang ada di 
dalam KIB (untuk diusung),” katanya saat 
diwawancarai di Jakarta Selatan, Jumat 
(24/6).
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Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

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

31www.sipbuletin.com

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

p1

Hubungi 

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

Apa Kata Bintang Anda

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

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

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

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

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

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

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

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

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

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

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

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

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

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

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Tanah Air

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

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

Tanah Air

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

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

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

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

- We will train you

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

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

Disewakan 1 kamar di street kecil 
dan Snyder. Dekat jalur bis # 45 & 79
SMS : 267 - 847 - 6996

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

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

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

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

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

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

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

Email : bagusprinting88@gmail.com

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

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

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
menyebut Koalisi Indonesia Bersatu 
(KIB) tegas akan mengusung tokoh 
internal untuk melaju di Pilpres 2024. 
Pengamat Politik Hendri Satrio menilai 
seharusnya PPP fokus untuk 
menyelamatkan diri dari ancaman tidak 
lolos ke Senayan ketimbang mengurusi 
KIB.Karena, KIB dari awal 
semangatnya memang untuk Ketua 
Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 
dan Menteri BUMN Erick Thohir. Sebab, 
di dalam koalisi tersebut diisi Partai 
Golkar dan PAN. PPP Harusnya 
konsentrasi menyelamatkan dirinya dari 
ancaman tidak lolos ambang batas 
pertama kalinya ke Senayan.Lebih 
lanjut, Hendri mengatakan, cara satu-
satunya PPP selamatkan diri dari 
ancaman tidak lolos ke Senayan yakni 
dengan melihat suara konstituennya. 
Yang mana, mayoritas memihak di luar 
dari tokoh KIB.“Kalau enggak lolos ke 
Senayan malu itu PPP kan partai yang 
sangat senior sudah lama kalau enggak 
sampai lolos di Senayan wah repot. 
Makanya menurut saya harus berpikir 
jernih juga PPP untuk mengusung siapa 
nanti calon presidennya," ucapnya.
"Dan calon presiden yang paling dekat 
dengan konstituen mereka itu adanya di 

luar dari PPP," sambung Hendri.
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan 
Partai Golkar, PAN dan PPP menegaskan 
jika pihaknya akan mengusung calon 
presiden (capres) di Pemilu 2024 hanya 
dari pihak internal partai yang tergabung 
dalam KIB.KIB pun mencoret nama-nama 
eksternal yang selama ini beredar di publik 
diantaranya Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai 
Gerindra Prabowo Subianto hingga Ketua 
Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak 
Imin dari daftar tokoh yang akan diusung 
sebagai bakal capres untuk bertarung di 
Pilpres 2024.Hal itu disampaikan oleh 
Ketua DPP PPP Syarifah Amelia. Sebab, 
tokoh-tokoh tersebut tidak bergabung 
dengan KIB.“Tentu tidak (diusung) karena 
itu di luar koalisi. Jadi seperti yang kita 
sampaikan kalau PPP sendiri terkait KIB 
kami berharap kader terbaik yang ada di 
dalam KIB (untuk diusung),” katanya saat 
diwawancarai di Jakarta Selatan, Jumat 
(24/6).
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