
02 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 14.023,- Kurs BI $1 = Rp 14.318-

bersambung ke hal 3

Rabu
06/29/2022 Edisi 1641

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Presiden Joko Widodo memulai 
rangkaian kunjungan kerjanya ke 
beberapa negara. Salah satu agenda 
Jokowi dalam 
kunjungan 
kerja tersebut 
adalah 
membawa 
misi 
perdamaian di 
tengah perang 
antara Rusia 
dan Ukraina. 
Jokowi 
bertolak 
menuju Eropa 
dari Bandara 
Internasional 
Soekarno-
Hatta, Tangerang, Banten, 
menggunakan Pesawat Garuda 
Indonesia (GIA-1) sekitar pukul 10.36 
WIB, Minggu (26/6/2022). Jokowi dan 
rombongan menggunakan Pesawat 

Garuda Indonesia (GIA-1). Turut 
mendampingi Jokowi dan Iriana dalam 
penerbangan menuju Munich, Jerman, 

yaitu 
Sekretaris 
Kabinet 
Pramono 
Anung, 
Kepala 
Sekretariat 
Presiden 
Heru Budi 
Hartono, 
Sekretaris 
Militer 
Presiden 
Marsda TNI 
M Tonny 
Harjono, 

Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian 
Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy 
Rachmianto, Komandan Paspampres 

Misi Perdamaian
Presiden Jokowi
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Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Koordinator 
Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, 
serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan 
Media Sekretariat Presiden Bey 
Machmudin. Sementara itu, Menteri 
Luar Negeri Retno Marsudi telah berada 
di Jerman untuk menyiapkan kunjungan 
Presiden Joko Widodo. Sebelum lepas 
landas dari Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta, Presiden 
menyampaikan bahwa dalam 
kunjungannya ini dirinya juga akan 
mengunjungi Rusia dan Ukraina. 
Adapun kunjungan Jokowi ke Jerman 
dalam kapasitasnya memenuhi 
undangan sebagai G7 Partner 
Countries, bersama dengan India, 
Senegal, Argentina dan Afrika Selatan.  
Selain itu, kunjungan ini sekaligus dalam 
kapasitasnya sebagai pemegang 
Presidensi G20 tahun ini. Jokowi 
menghadiri KTT G7 pada 27-28 Juni 
2022. Jokowi akan mendorong negara-
negara G7 untuk mengampanyekan 
perdamaian di Ukraina. "Di sini kita akan 
mendorong, mengajak negara-negara 
G7 untuk bersama-sama 
mengupayakan perdamaian di Ukraina," 
kata Presiden dalam konferensi pers. 
Setelah itu, Jokowi berencana bertolak 
ke Ukraina dengan membawa misi untuk 
menghentikan peperangan dalam 
rencana pertemuannya dengan 
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy. 
“Saya akan mengunjungi Ukraina dan 
akan bertemu dengan Presiden 
Zelenskyy. Misinya adalah mengajak 
Presiden Ukraina, Presiden Zelenskyy 
untuk membuka peluang dialog dalam 
rangka perdamaian,” ucapnya. Ia 
menegaskan, sudah semestinya 
peperangan dihentikan. Oleh karena itu, 
dialog damai harus dibangun. Dengan 
terbangunnya dialog damai diharapkan 
rantai pasok pangan yang sempat 
terhambat akibat peperangan ini dapat 
dihidupkan kembali. Setelah bertemu 
Zelenskyy, Kepala Negara akan terbang 
ke Rusia untuk bertemu Presiden 
Vladimir Putin. Sama seperti saat 
nantinya bertemu Zelenskyy, Jokowi 
akan mengajak Putin berdialog untuk 
membuka peluang menghentikan 
perang. “Dan sesegera mungkin untuk 

melakukan gencatan senjata dan 
menghentikan perang,” jelas Jokowi. 
Jokowi menambahkan, kunjungannya ke 
Ukraina dan Rusia bukan semata-mata 
penting bagi Indonesia saja, melainkan 
juga penting untuk negara-negara 
berkembang. Terlebih lagi, untuk 
mencegah masyarakat di negara 
berkembang dan berpenghasilan rendah 
jatuh ke kondisi kemiskinan ekstrem 
akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan 
oleh perang. “Tapi, juga penting bagi 
negara-negara berkembang untuk 
mencegah rakyat negara-negara 
berkembang dan berpenghasilan rendah 
jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem dan 
kelaparan,” imbuh dia. Adapun setelah 
melakukan rangkaian kunjungan kerja di 
Eropa, Presiden Jokowi juga akan mampir 
ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk 
melanjutkan kembali pembahasan kerja 
sama ekonomi dan investasi. Di UEA, 
Jokowi akan melakukan pertemuan untuk 
membahas kerja sama ekonomi dan 
investasi. “Saya akan berkunjung ke Uni 
Emirat Arab untuk melanjutkan kembali 
pembahasan kerja sama ekonomi dan 
investasi antara Indonesia dengan UEA,” 
kata Jokowi. Sementara itu, Jokowi 
menugaskan Wapres Ma'ruf Amin untuk 
memimpin sementara pemerintahan 
selama dirinya melakukan kunjungan 
kerja di luar negeri. "Selama saya di luar 
negeri pemerintahan akan dipimpin Bapak 
Wakil Presiden," kata Jokowi. Guru Besar 
Hukum Internasional Universitas 
Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, 
keputusan Presiden untuk melakukan 
kunjungan kenegaraan ke Ukraina dan 
Rusia merupakan hal yang tepat. Jokowi, 
kata dia, dapat mengupayakan dibuatnya 
kesepakatan gencatan senjata. Sebab, 
pada saat ini yang terpenting adalah 
mencegah terjadinya tragedi 
kemanusiaan serta ancaman pangan 
dunia yang lebih besar, apabila perang 
terus terjadi. "Rencana kunjungan 
Presiden ke Kiev dan Moskwa akan lebih 
maksimal bila mengupayakan gencatan 
senjata dan pengakhiran tragedi 
kemanusiaan akibat konflik bersenjata, 
bukan penuntasan konflik," kata 
Hikmahanto dalam keterangan tertulis, 
Kamis (23/6/2022). Berdasarkan Undang-

Undang Dasar 1945, Indonesia 
diharapkan dapat selalu menjaga 
ketertiban dunia. Lawatan Presiden kali 
ini pun merupakan bagian dari 
penegakkan prinsip politik luar negeri 
bebas aktif yang dianut Indonesia. 
"Indonesia tidak berpihak kepada 
Ukraina maupun Rusia sehingga tidak 
memberi bantuan senjata kepada 
Ukraina maupun memberi dukungan 
kepada Rusia atas operasi militer 
khususnya," tutur Hikmahanto. Lebih 
jauh, ia menuturkan, Indonesia tidak 
perlu mengupayakan perdamaian yang 
bertujuan untuk menyelesaikan akar 
masalah terjadinya perang Rusia-
Ukraina. Sebab, Indonesia tidak berada 
di kawasan dan tidak memiliki sumber 
daya yang dibutuhkan. Gencatan 
senjata lebih diperlukan karena konflik 
bersenjata yang terjadi pada saat ini 
sudah berlangsung sejak 2014. Saat itu, 
pemberontakan meletus di wilayah timur 
Ukraina, dan Rusia menduduki Krimea 
hingga kini. Apalagi, saat ini tidak ada 
satu negara yang sedang melakukan 
upaya agar terciptanya gencatan 
senjata, kecuali Indonesia. Di sisi lain, 
kata Hikmahanto, saat Turki dan Israel 
mengupayakan gencatan senjata di 
masa awal peperangan antara Rusia 
dan Ukraina terjadi, kedua belah pihak 
masih memiliki berbagai sumber daya 
untuk saling melakukan serangan. 
Karena perang antara Rusia dan 
Ukraina berkepanjangan maka juga ikut 
berdampak pada hal lain. Rusia sebagai 
negara yang melakukan serangan juga 
menanggung kerugian. Bahkan rakyat 
Rusia juga mempertanyakan 
keuntungan apa yang diperoleh dalam 
peperangan dengan Ukraina. Kondisi 
yang sama juga dialami oleh Ukraina. 
Peperangan di kawasan itu juga turut 
mengancam ketersediaan pangan 
dunia. Sebab, Ukraina dan Rusia adalah 
eksportir gandum besar di dunia. 
"Sehingga, keberadaan Indonesia 
dibutuhkan untuk menyelamatkan muka 
Rusia bila hendak menghentikan 
serangan," ujar Hikmahanto. Demikian 
pula Ukraina yang menderita tragedi 
kemanusiaan akibat perang yang relatif 
lama. Di tengah rencana kunjungan 

Jokowi ke Ukraina, kondisi ibu kota 
Ukraina, Kyiv masih memanas. 
Dilansir dari AFP, Minggu (26/6/2022) 
empat ledakan terdengar sekitar 
pukul 06.30 waktu setempat, 
setengah jam setelah sirene 
serangan udara terdengar di Kyiv, 
yang tidak dibombardir Rusia selama 
hampir tiga minggu. "Beberapa 
ledakan di distrik Shevchenkivsky," 
kata Wali Kota Kyiv Vitali Klitschko di 
Telegram. "Ambulans dan penyelamat 
sudah di lokasi. Di dua gedung, 
penyelamatan dan evakuasi warga 
sedang berlangsung," katanya. Juru 
bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah 
menanggapi kondisi Kyiv yang masih 
memanas. Saat ini pihaknya masih 
menunggu kabar dari tim aju yang 
sudah terlebih dahulu berada di sana. 
"Kita tunggu berita dari tim aju ya. Tim 
aju adalah advance tim yang sudah 
mendahului di Ukraina," ujarnya 
kepada detikcom, Minggu (26/6). Saat 
ditanya apakan tim aju yang bakal 
memutuskan soal kelanjutan rencana 
Presiden Jokowi ke Kyiv, Teuku tidak 
bisa menyimpulkan demikian. 
Menurutnya, keputusan akhir berada 
di tangan delegasi inti. "Saya tidak 
menyimpulkan demikian, mereka 
memberi laporan dari lapangan. 
Keputusan akhir dari delegasi inti," 
ujarnya. Kita ketahui bersama, saat 
ini belum ada yang bisa melunakkan 
hati peminpin ukraina dan rusia untuk 
menghentikan perang, sementara 
korban dilapangan masih terus 
berjatuhan. Tidak Inggris tidak pula 
Turkiye, padahal Turkiye dan ukraina 
serta rusia dua duanya adalah 
sahabat baik, apalagi Turkiye dengan 
Rusia. Sejak muncul isu kudeta yang 
disponsori Amerika terhadap 
Erdogan, Hubungan Turkiye ke Rusia 
semakin dekat. Padahal Turkiye 
anggota Nato, Nato musuhnya Rusia. 
Walaupun demikian  misi perdamaian 
yang disponsori Turkiye belum ada 
titik temu. Bisa jadi Rusia berteman 
dengan Turkiye hanya hubungan 
dagang, sementara bagian politik 
masih belum percaya 100%. Jadi 
sangat wajar ketika media dunia 
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mengharapkan Jokowi menjadi 'juru 
selamat' bagi kedua negara ini. Selain 
karena Indonesia negara nonblok. Pasti 
dubes Rusia di Indonesia telah 
mengirim berita yang menyenangkan 
kepada Putin, karena banyak rakyat 
Indonesia yang lebih pro kepada Putin. 
Sementara disisi lainnya, sosok Jokowi 
yang dikenal apa adanya, selalu 
tersenyum dan terlihat gestur yang 
bersahabat. Bandingkan dengan 
pemimpin Barat, rata rata mereka 
mengajak perang dengan Putin. 
Pemimpin barat rata rata menunjukan 
sifat sombongnya. Terlalu angkuh, 
mereka merasa negara maju sehingga 
sombong dan tidak bersahabat. Tapi 
sekarang, mereka sendiri yang 
menanggung akibatnya, walaupun 
mereka penuh dengan kegengsian. 
Jokowi walaupun dari negara 
berkembang, yang masih dianggap 
negara miskin oleh negara negara 
eropa. Kali ini mereka sangat 
memperhitungkan Indonesia dikancah 
internasional, mereka sebetulnya 
berharap banyak. Karena apa? Karena 
jika tidak damai dengan Rusia. Eropa 
akan mengalami krisis pangan dan 
energi yang berkelanjutan. Mereka satu 
persatu akan bangkrut karena krisis 
pangan dan energi yang melanda 
negeri Eropa. Apalagi akan memasuki 
musim dingin. Ini yang mereka paling 
takutkan. Jadi lihat saja kenapa pada 
waktu foto bersama, Biden yang 
menyuruh Indonesia agar Rusia tidak 
diundang di G20 mau mendekat dan 
menyapa Jokowi duluan, bahkan malah 
merangkul Jokowi. Padahal saat belum 
ketemu Jokowi, Biden mengatakan 
tidak akan hadir di Indonesia saat G20 
nanti, jika Indonesia tidak 
mengeluarkan Rusia dari G20. Tapi 
saat di German? Malah Biden yang 
mendekati dan menyapa Jokowi 
duluan. Bisa dikatakan bahwa 
kepergian Presiden Jokowi ke negara 
konflik Ukraina bisa menjadi sebuah 
benchmark yang cukup kuat dicatat 
dalam sejarah dunia. Nama Jokowi 
akan otomatis keluar dari mulut setiap 
orang jika ditanya dengan pertanyaan, 
"siapa presiden yang nekat 

mengunjungi negara yang sedang 
berperang?". Sama seperti ketika kita 
ditanya tentang siapa penemu mesin uap, 
yang tanpa harus berpikir jawaban keluar 
dari mulut kita secara otomatis, "James 
Watt!". Keberanian Jokowi semakin diakui 
dunia setelah dia dengan santai 
menantang China dengan naik kapal 
perang induk Indonesia di Laut Natuna. 
Bangsa Indonesia sendiri mengakui 
keberanian Jokowi ketika dirinya di demo 
oleh 7 juta orang di depan Istana pada 
hari jum'at, eh Jokowi dengan santai 
malah datang menghampiri mereka dan 
ikut sholat Jumat bersama. Dan kepergian 
Presiden Jokowi ke Ukraina dan juga 
Rusia dilakukan karena Jokowi sudah 
meminta kedua kepala negara yang 
berkonflik itu untuk datang ke Indonesia 
dan melakukan pembicaraan perdamaian, 
tapi Presiden Ukraina dan Presiden Rusia 
menolaknya dengan alasan keamanan, 
hingga kemudian Presiden Jokowi 
menyatakan, "Ya sudah kalau kalian tidak 
mau datang ke negaraku, aku yang akan 
datang ke negara kalian!". Dan itulah yang 
kemudian Presiden Jokowi lakukan. 
Keputusan Jokowi mendatangi negara 
konflik terkesan egois atau terkesan tidak 
peduli kalau tindakan yang dia lakukan 
membuat rakyat Indonesia sport jantung 
dipacu oleh ketakutan akan sesuatu yang 
tidak diharapkan terjadi pada diri seorang 
Jokowi. Apalagi Indonesia sedang dalam 
persiapan menghadapi tahun politik 
dimana posisi dan suara Jokowi sangat 
diperhitungkan terkait siapa yang Jokowi 
dukung untuk menjadi pengganti dirinya di 
masa jabatan 2024-2029. Namun di sisi 
lain, sekali lagi, keputusan Jokowi ini lebih 
dari cukup membuktikan bahwa dirinya 
sudah selesai dengan urusan dunia dan 
meyakini secara hakiki bahwa mati, jodoh 
dan rejeki adalah rahasia Tuhan. Jokowi 
terlihat santai dengan keputusan gilanya. 
Ketakutan yang seharusnya dia miliki 
semua sudah habis. Sekarang yang 
mengalami ketakutan adalah rakyat 
Indonesia. Bahwa niatan Presiden Jokowi 
pergi ke Ukraina dan Rusia bukan hanya 
karena jabatan yang dia emban sebagai 
presiden kelompok G20 atau karena 
menjadi salah satu anggota champion 
group dari Global Crisis Respons Group 

yang dibentuk oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, tapi juga karena niatan 
pribadi yang ingin mendamaikan 
mereka yang sedang berperang demi 
menyelamatkan jutaan manusia. Jokowi 
ingin menyelamatkan dunia yang 
diambang kebangkrutan jika perang ini 
masih berlanjut. Jika hanya karena 
jabatan-jabatan tersebut tanpa ada 
niatan pribadi, seorang Jokowi memiliki 
banyak pilihan cara yang lebih aman 
untuk mendamaikan Ukraina dan Rusia. 
Bahaya yang mengancam keselamatan 
seorang Jokowi tidak hanya datang dari 
peluru dan senjata mereka yang sedang 
berperang, tapi ancaman lain juga 
datang dari mereka yang selama ini 
merasa terganggu karena posisi Jokowi 
sebagai Presiden Indonesia. Keputusan 
Presiden Jokowi ke negara konflik tidak 
bisa dikatakan sebagai sebuah prestasi, 
tapi dunia tidak akan menyangkal 
bahwa Jokowi menjadi satu-satunya 
pemimpin negara di dunia yang sangat 
berani untuk mendatangi dua negara 
yang sedang berperang demi untuk 
mendamaikan mereka. Karenanya, 
banyak pihak, terutama sesama 
pemimpin dunia dan para tokoh 

nasional menghormati dan menghargai 
sikap berani Jokowi. Di sisi lain, 
banyak pula pihak-pihak yang 
memprediksi hasil pertemuan Jokowi 
dengan Presiden Ukraina dan 
Presiden Rusia tak akan begitu 
signifikan atau tak akan membuahkan 
hasil yang berarti. Namun itu semua 
hanyalah prediksi. Jokowi sendiri 
mungkin tak terlalu memikirkan hasil, 
dia lebih menfokuskan diri pada aksi. 
Karena jika hanya melulu menduga 
hasil yang akan dicapai, apalagi kalau 
dugaan itu mengatakan hasilnya kecil, 
maka kita tak akan pernah beranjak 
untuk mencoba dan menjajal 
kemungkinan keberhasilan. Tidak 
semua usaha akan berhasil. namun 
inisiatif Jokowi untuk pergi dan 
melakukan misi perdamaian perlu 
diapresiasi dan dihargai. Pada 
akhirnya, kita sebagai anak bangsa 
turut mendoakan semoga ayunan 
Bung Karno tempo doeloe dalam 
politik luar negeri akan terulang lagi 
dalam irama lain di tangan negarawan 
kita zaman now Jokowi. Panjang 
umur Presidenku, Tuhan 
menjagamu!!!

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN
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Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo 
disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 
juncto Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi. Meski 
begitu, keduanya tidak dilakukan 
penahanan lantaran masih menjalani 
hukuman pidana atas kasus PT Garuda 
Indonesia yang ditangani oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain Emirsyah Satar dan Soetikno 
Soedarjo, Kejagung sebelumnya telah 
menetapkan tiga tersangka dalam 
perkara tersebut.

"Tidak dilakukan penahanan karena 
masing-masing sedang menjalani pidana 
atas kasus PT Garuda yang ditangani 
oleh KPK," kata Burhanuddin di 
Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (27/6).

Jaksa Agung ST Burhanuddin 
mengatakan, kerugian keuangan negara 
dalam kasus PT Garuda Indonesia ini 
mencapai Rp8,8 triliun. 

Mantan Direktur Utama Garuda 
Indonesia Emirsyah Satar dan mantan 
Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi 
(MRA) Soetikno Soedarjo ditetapkan 
Kejagung sebagai tersangka kasus 
dugaan tindak pidana korupsi dalam 
pengadaan pesawat PT Garuda 
Indonesia (persero) tahun 2011-2021. 
Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo 
diduga melakukan korupsi terkait 
pengadaan pesawat jenis ATR 70-600.

Ketiga tersangka itu adalah Executive 
Project Manager Aircraft Delivery Garuda 
Indonesia periode 2009-2014 Agus 
Wahjudo, Vice President Strategic 
Management Office Garuda Indonesia 
periode 2011-2012 Setijo Awibowo dan 
Vice President Treasury Management 
Garuda Indonesia periode 2005-2012 
Albert Burhan.

Proses Hukum di Kejagung Tetap 
Berjalan
Guru Besar Hukum Universitas 
Borobudur (Unbor) Jakarta Faisal 
Santiago menilai Kejagung tetap bisa 
menetapkan Emirsyah Satar dan 
Soetikno Soedarjo sebagai tersangka 
meski keduanya sedang menjalani masa 

Emirsyah Satar masuk lapas 
berdasarkan keputusan Majelis Hakim 
Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat 
menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun 
penjara denda Rp1 miliar subsider 3 
bulan kurungan terhadap Emirsyah 
Satar. Keputusan ini terkait suap 
pengadaan pesawat dan mesin 
pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-
Royce PLC di Garuda Indonesia dan 
Tindak Pidana Pencucian Uang 
(TPPU).
Emirsyah Satar juga diwajibkan 
membayar uang pengganti sebesar 
SGD 2.117.315. Jika tak dibayar dan 
hartanya tak cukup untuk membayar, 
maka akan diganti pidana penjara 
selama 2 tahun. Selain dianggap 
terbukti melakukan tindak pidana suap 
pengadaan pesawat dan mesin 
pesawat Garuda Indonesia, Emir 

Menurut Faisal, Kejagung mengusut 
dugaan kerugian pada PT Garuda 
Indonesia terkait penyewaan pesawat. 
Sedangkan KPK mengusut dugaan 
korupsi pengadaan suku cadang 
pesawat dilakukan PT Garuda 
Indonesia.
"Bisa saja, karena kasusnya berbeda 
yang satu korupsi pengadaan yang 
satu korupsi korporasi, itu kan 
berbeda. Kecuali kasus yang sama, 
kalau didakwa dengan sama-sama 
kasus Roll Royce, karena sudah 
memiliki kekuatan hukum yang tetap. 
Jadi itu kasus yang berbeda dengan 
ranahnya KPK," kata Faisal saat 
dihubungi merdeka.com, Senin (27/6).

hukuman setelah divonis 8 tahun 
penjara. Sebab kasus hukum yang 
diusut Kejagung dan KPK hal berbeda.

Diketahui, kasus dugaan korupsi ini 
bukan yang pertama menyeret 
Emirsyah Satar dan Soetikno 
Soedarjo. Emirsyah Satar bahkan telah 
dijebloskan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) ke 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 
Sukamiskin, Jawa Barat pada Rabu 3 
Februari 2021.

Emirsyah Satar di Pusaran Korupsi Garuda
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terbukti melakukan tindak pidana 
pencucian uang (TPPU).
Faisal menyebut kasus yang menjerat 
Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo 
lumrah dan pernah terjadi sebelumnya. 
Salah satunya kasus gratifikasi dan 
pencucian uang serta kasus korupsi 
Wisma Atlet yang menyeret mantan 
politisi Partai Demokrat Muhammad 
Nazaruddin.

Terkait pemeriksaan terhadap para 
tersangka, Kejagung nantinya akan 
berkoordinasi terlebih dahulu dengan 
KPK. Mengingat, keduanya saat ini 

"(Sudah biasa kasus seperti ini) Banyak 
sekali bahkan dalam dunia hukum 
boleh-boleh saja seperti contoh kasus 
Nazarudin," ujar dia.

"(Boleh di luar lapas) Itu teknis saja bisa 
diperiksa di Lapas atau di Kejagung. Jadi 
tidak masalah di mana saja, tergantung 
kebutuhan pemeriksaan. Kalau ditarik ke 
Kejagung untuk dikomper dengan 
tersangka lain. Hanya untuk memudahkan 
proses hukumnya. KPK pasti akan 
mengizinkan untuk hal tersebut," 
tutupnya.

Kejagung disebutnya harus bersurat 
kepada pihak KPK terlebih dahulu jika 
ingin melakukan pemeriksaan terhadap 
keduanya. 
Sehingga, tidak begitu saja pihak 
Kejagung untuk memeriksa Emirsyah dan 
Soetikno.

tengah menjalani kasus yang pernah 
diusut KPK.

Respons Golkar, PDI-P, hingga Ganjar 
Lantas, seperti apa partai politik 
menanggapi wacana duet tersebut? 
Berikut ini rangkuman respons sejumlah 

Gagasan ideal, tapi sulit terwujud
Menanggapi hal itu, Managing Director of 
Paramadina Public Policy Institute 
Ahmad Khoirul Umam mengatakan, duet 
pemersatu bangsa hanya gagasan ideal. 
Namun, fakta politiknya tidak mudah 
diwujudkan. "Ide itu tidak mudah 
diwujudkan. Sebab, hingga saat ini, 
belum ada titik temu dan kesepahaman 
antar-elit dalam mewujudkan persatuan," 
kata Umam kepada Kompas.com, Selasa 
(28/6/2022). Menurutnya, ide duet 
pemersatu bangsa hanya bisa dibangun 
di atas fondasi egalitarianisme, 
kesetaraan, atau sikap saling 
menghargai. Hal yang tidak kalah 
pentingnya adalah tidak saling 
mendominasi dan merasa kelompoknya 
paling tinggi dibanding yang lain dalam 
formasi koalisi. "Jika kondisi itu tidak bisa 
diwujudkan, maka fondasi koalisi 
pemersatu bangsa hanya utopia belaka," 
jelas dia. Dalam pandangan Umam, 
polarisasi saat ini seakan dijaga dan 
dinikmati, tidak terkecuali oleh pihak yang 
kerap mengampanyekan pentingnya 
kebhinekaan. 

Wacana untuk memasangkan Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan dan 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 
ramai diperbincangkan. Duet Anies-
Ganjar ini pertama kali diusulkan oleh 
Ketua Umum Partai Nasdem Surya 
Paloh. Wakil Ketua Umum Partai 
Nasdem Ahmad Ali mengatakan, usulan 
itu disampikan untuk mempersatukan 
masyarakat yang sebelumnya terbelah 
pada Pemilu 2014 dan 2019. "Pak Surya 
Paloh udah beberapa kali menyampaikan 
itu. Bahwa pilpres dua kali membuat 
perpecahan polarisasi begitu dalam dan 
nyata," kata Ali, Senin (27/6/2022). 
Lantas, apakah duet tersebut akan 
mampu mengatasi polarisasi masyarakat 
akibat Pilpres sebelumnya? 

Duet Anies - Ganjar Yang Susah Diwujudkan
parpol dikutip dari Kompas.com 
(28/6/2022).  

menolak wacana duet pemersatu ala 
Surya Paloh itu. Juru Bicara (Jubir) PSI 
Ariyo Bimo mengatakan, Anies tidak 
cocok menjadi calon wakil presiden 
untuk Ganjar. Meski demikian, hingga 
kini PSI belum menentukan siapa 
kandidat presiden yang akan didukung 
pada pilpres mendatang. Ia pun 
menyarankan agar para calon yang 
hendak maju di pilpres, lebih fokus 
menyelesaikan persoalan yang timbul 
akibat pandemi. 

3. PSI Partai Solidaritas Indonesia 
(PSI) 

1. Golkar 
Wakil Ketua Umum Partai Golkar 
Ahmad Doli Kurnia menilai wajar bila 
Surya Paloh berpandangan demikian. 
"Ya karena itu disampaikan oleh ketua 
umum partai politik, ya Pak Surya 
Paloh, saya kira kan itu suatu wacana 
atau pernyataan yang menurut saya 
biasa saja," kata Doli di Kompleks 
Parlemen, Jakarta, Senin. Meski 
begitu, ia mengatakan, setiap parpol 
memiliki kedaulatan dalam mengambil 
keputusan, kebijakan, dan strateginya 
masing-masing.
2. PDI-P 
Ketua DPD PDI Perjuangan Djarot 
Saiful Hidayat tak sepakat dengan 
usulan bahwa adanya duet figur-figur 
tertentu dapat mempersatukan bangsa. 
Sebab, persatuan bangsa dinilai terjadi 
karena adanya persamaan 
pemahaman mengenai sebuah 
ideologi. “Yang mempersatukan 
bangsa kita, sekali lagi ya itu bukan 
orang per orang lho, yang 
mempersatukan bangsa kita itu 
ideologi,” ujar Djarot saat ditemui di 
Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi 
KPK, Jakarta, Senin. "Ideologi 
Pancasila itu lah yang mempersatukan 
bangsa kita, nilai-nilai dalam ideologi 
itulah yang mempersatukan bangsa 
kita,” ucapnya. 

4. Demokrat 

“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).” 

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP 
PPP Syarifah Amelia. Sebab, Prabowo 
dan Ganjar keduanya tidak bergabung 
dengan KIB.

"Tentu tidak benar (mengusung Ganjar). 
Karena yang pertama, marwah kita 
adalah mendukung kader-kader 
internal," kata Amelia.
Lebih lanjut, Amelia mengatakan, KIB 

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.

Lebih lanjut, Amelia menyampaikan 
bahwa KIB akan fokus mempersiapkan 
kader internal dari PPP, PAN dan 
Golkar sebelum melirik tokoh eksternal.

KIB pun mencoret nama-nama 
eksternal yang selama ini beredar di 
publik diantaranya Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua 
Umum Partai Gerindra Prabowo 
Subianto dari daftar tokoh yang akan 
diusung sebagai bakal capres untuk 
bertarung di Pilpres 2024.

KIB Tolak Usung Ganjar Dan Prabowo

“Komunikasi kita tidak tertutup. Kalau 
seandainya ada komunikasi dengan 
NasDem, tentu akan ada kemungkinan. 
Itikad KIB tetap membuka diri,” tuturnya.

"Kemudian juga beberapa waktu lalu PDIP 
menegaskan bahwa kader-kadernya itu 
tidak membukakan pintu untuk diusung 
oleh koalisi atau partai lain. 

Namun, Amelia mengaku KIB saat ini 
masih membuka komunikasi dengan 
Partai NasDem. Menurutnya jika 
komunikasi KIB dengan Nasdem 
menemukan titik temu, maka 
kemungkinan terjalin koalisi dengan poros 
Surya Paloh sangat terbuka.

memiliki sosok terbaik yang siap diusung 
untuk menjadi capres. Di antaranya Ketua 
Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, 
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan 
Ketua PPP Suharso Monoarfa.

Kendati demikian, Amelia menyampaikan 
ada kemungkinan bakal menarik tokoh 
dari luar KIB untuk diusung sebagai 
pasangan capres-cawapres.

Sehingga ini jawaban dari kedua belah 
pihak sudah menutup pintu untuk itu," 
ungkapnya.

Namun sejauh ini, pihaknya masih 
memilih tokoh-tokoh di dalam internal KIB 
untuk diusung maju sebagai capres-
cawapres.“Kita belum melirik di luar KIB,” 
ujar Amelia.
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terbukti melakukan tindak pidana 
pencucian uang (TPPU).
Faisal menyebut kasus yang menjerat 
Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo 
lumrah dan pernah terjadi sebelumnya. 
Salah satunya kasus gratifikasi dan 
pencucian uang serta kasus korupsi 
Wisma Atlet yang menyeret mantan 
politisi Partai Demokrat Muhammad 
Nazaruddin.

Terkait pemeriksaan terhadap para 
tersangka, Kejagung nantinya akan 
berkoordinasi terlebih dahulu dengan 
KPK. Mengingat, keduanya saat ini 

"(Sudah biasa kasus seperti ini) Banyak 
sekali bahkan dalam dunia hukum 
boleh-boleh saja seperti contoh kasus 
Nazarudin," ujar dia.

"(Boleh di luar lapas) Itu teknis saja bisa 
diperiksa di Lapas atau di Kejagung. Jadi 
tidak masalah di mana saja, tergantung 
kebutuhan pemeriksaan. Kalau ditarik ke 
Kejagung untuk dikomper dengan 
tersangka lain. Hanya untuk memudahkan 
proses hukumnya. KPK pasti akan 
mengizinkan untuk hal tersebut," 
tutupnya.

Kejagung disebutnya harus bersurat 
kepada pihak KPK terlebih dahulu jika 
ingin melakukan pemeriksaan terhadap 
keduanya. 
Sehingga, tidak begitu saja pihak 
Kejagung untuk memeriksa Emirsyah dan 
Soetikno.

tengah menjalani kasus yang pernah 
diusut KPK.

Respons Golkar, PDI-P, hingga Ganjar 
Lantas, seperti apa partai politik 
menanggapi wacana duet tersebut? 
Berikut ini rangkuman respons sejumlah 

Gagasan ideal, tapi sulit terwujud
Menanggapi hal itu, Managing Director of 
Paramadina Public Policy Institute 
Ahmad Khoirul Umam mengatakan, duet 
pemersatu bangsa hanya gagasan ideal. 
Namun, fakta politiknya tidak mudah 
diwujudkan. "Ide itu tidak mudah 
diwujudkan. Sebab, hingga saat ini, 
belum ada titik temu dan kesepahaman 
antar-elit dalam mewujudkan persatuan," 
kata Umam kepada Kompas.com, Selasa 
(28/6/2022). Menurutnya, ide duet 
pemersatu bangsa hanya bisa dibangun 
di atas fondasi egalitarianisme, 
kesetaraan, atau sikap saling 
menghargai. Hal yang tidak kalah 
pentingnya adalah tidak saling 
mendominasi dan merasa kelompoknya 
paling tinggi dibanding yang lain dalam 
formasi koalisi. "Jika kondisi itu tidak bisa 
diwujudkan, maka fondasi koalisi 
pemersatu bangsa hanya utopia belaka," 
jelas dia. Dalam pandangan Umam, 
polarisasi saat ini seakan dijaga dan 
dinikmati, tidak terkecuali oleh pihak yang 
kerap mengampanyekan pentingnya 
kebhinekaan. 

Wacana untuk memasangkan Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan dan 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 
ramai diperbincangkan. Duet Anies-
Ganjar ini pertama kali diusulkan oleh 
Ketua Umum Partai Nasdem Surya 
Paloh. Wakil Ketua Umum Partai 
Nasdem Ahmad Ali mengatakan, usulan 
itu disampikan untuk mempersatukan 
masyarakat yang sebelumnya terbelah 
pada Pemilu 2014 dan 2019. "Pak Surya 
Paloh udah beberapa kali menyampaikan 
itu. Bahwa pilpres dua kali membuat 
perpecahan polarisasi begitu dalam dan 
nyata," kata Ali, Senin (27/6/2022). 
Lantas, apakah duet tersebut akan 
mampu mengatasi polarisasi masyarakat 
akibat Pilpres sebelumnya? 

Duet Anies - Ganjar Yang Susah Diwujudkan
parpol dikutip dari Kompas.com 
(28/6/2022).  

menolak wacana duet pemersatu ala 
Surya Paloh itu. Juru Bicara (Jubir) PSI 
Ariyo Bimo mengatakan, Anies tidak 
cocok menjadi calon wakil presiden 
untuk Ganjar. Meski demikian, hingga 
kini PSI belum menentukan siapa 
kandidat presiden yang akan didukung 
pada pilpres mendatang. Ia pun 
menyarankan agar para calon yang 
hendak maju di pilpres, lebih fokus 
menyelesaikan persoalan yang timbul 
akibat pandemi. 

3. PSI Partai Solidaritas Indonesia 
(PSI) 

1. Golkar 
Wakil Ketua Umum Partai Golkar 
Ahmad Doli Kurnia menilai wajar bila 
Surya Paloh berpandangan demikian. 
"Ya karena itu disampaikan oleh ketua 
umum partai politik, ya Pak Surya 
Paloh, saya kira kan itu suatu wacana 
atau pernyataan yang menurut saya 
biasa saja," kata Doli di Kompleks 
Parlemen, Jakarta, Senin. Meski 
begitu, ia mengatakan, setiap parpol 
memiliki kedaulatan dalam mengambil 
keputusan, kebijakan, dan strateginya 
masing-masing.
2. PDI-P 
Ketua DPD PDI Perjuangan Djarot 
Saiful Hidayat tak sepakat dengan 
usulan bahwa adanya duet figur-figur 
tertentu dapat mempersatukan bangsa. 
Sebab, persatuan bangsa dinilai terjadi 
karena adanya persamaan 
pemahaman mengenai sebuah 
ideologi. “Yang mempersatukan 
bangsa kita, sekali lagi ya itu bukan 
orang per orang lho, yang 
mempersatukan bangsa kita itu 
ideologi,” ujar Djarot saat ditemui di 
Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi 
KPK, Jakarta, Senin. "Ideologi 
Pancasila itu lah yang mempersatukan 
bangsa kita, nilai-nilai dalam ideologi 
itulah yang mempersatukan bangsa 
kita,” ucapnya. 

4. Demokrat 

“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).” 

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP 
PPP Syarifah Amelia. Sebab, Prabowo 
dan Ganjar keduanya tidak bergabung 
dengan KIB.

"Tentu tidak benar (mengusung Ganjar). 
Karena yang pertama, marwah kita 
adalah mendukung kader-kader 
internal," kata Amelia.
Lebih lanjut, Amelia mengatakan, KIB 

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.

Lebih lanjut, Amelia menyampaikan 
bahwa KIB akan fokus mempersiapkan 
kader internal dari PPP, PAN dan 
Golkar sebelum melirik tokoh eksternal.

KIB pun mencoret nama-nama 
eksternal yang selama ini beredar di 
publik diantaranya Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua 
Umum Partai Gerindra Prabowo 
Subianto dari daftar tokoh yang akan 
diusung sebagai bakal capres untuk 
bertarung di Pilpres 2024.

KIB Tolak Usung Ganjar Dan Prabowo

“Komunikasi kita tidak tertutup. Kalau 
seandainya ada komunikasi dengan 
NasDem, tentu akan ada kemungkinan. 
Itikad KIB tetap membuka diri,” tuturnya.

"Kemudian juga beberapa waktu lalu PDIP 
menegaskan bahwa kader-kadernya itu 
tidak membukakan pintu untuk diusung 
oleh koalisi atau partai lain. 

Namun, Amelia mengaku KIB saat ini 
masih membuka komunikasi dengan 
Partai NasDem. Menurutnya jika 
komunikasi KIB dengan Nasdem 
menemukan titik temu, maka 
kemungkinan terjalin koalisi dengan poros 
Surya Paloh sangat terbuka.

memiliki sosok terbaik yang siap diusung 
untuk menjadi capres. Di antaranya Ketua 
Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, 
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan 
Ketua PPP Suharso Monoarfa.

Kendati demikian, Amelia menyampaikan 
ada kemungkinan bakal menarik tokoh 
dari luar KIB untuk diusung sebagai 
pasangan capres-cawapres.

Sehingga ini jawaban dari kedua belah 
pihak sudah menutup pintu untuk itu," 
ungkapnya.

Namun sejauh ini, pihaknya masih 
memilih tokoh-tokoh di dalam internal KIB 
untuk diusung maju sebagai capres-
cawapres.“Kita belum melirik di luar KIB,” 
ujar Amelia.
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Pertama, para elite politik harus 
memberikan contoh bagaimana 
menghargai perbedaan. Kedua, para 
elite parpol harus terbiasa 
berkompetisi, bukan berupaya 
menghalangi munculnya calon lain 
dalam kontestasi pilpres. Ketiga, 
menghentikan penyebaran politik 
kebencian, framing dan labeling yang 
bernada negatif pada kubu lawan 
dalam kontestasi Pemilu. 
5. Respons Ganjar 
Sementara itu, Ganjar turut angkat 
bicara soal wacana duet ini. Gubernur 
Jawa Tengah ini memilih menanggapi 
santai wacana itu. "Lha, aku duet karo 
bojoku (lah saya duet sama istriku)," 
kata Ganjar di CFD Solo, Minggu 
(26/6/2022). Terkait wacana tersebut, 
Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi 
Rudyatmo alias Rudy menegaskan 
bahwa partainya menunggu keputusan 
resmi dari Ketua Umum Megawati 
Soekarnoputri terkait capres yang akan 

Koordinator Juru Bicara Partai 
Demokrat Herzaky Mahendra Putra 
menilai duet Ganjar-Anies bukanlah 
solusi untuk menghentikan polarisasi 
atau keterbelahan di masyarakat usai 
Pemilu 2014 dan 2019. Menurut dia, 
ada tiga hal yang bisa menjadi solusi 
atas persoalan itu. 

diusung. "Kalau saya tetap tegak lurus 
dengan Ketua Umum (Megawati 
Soekarnoputri)," kata Rudy di Solo, Jawa 
Tengah, Minggu.   
Tak cukup persamaan ideologi 
Melihat wacana Anies Ganjar, Uma 
mengatakan, hal yang bisa 
mempersatukan bangsa yang kian 
terpolarisasi saat ini tidak cukup hanya 
ideologi, melainkan keluasan hati 
pemimpin untuk menerima ragam 
perbedaan. Ia menjelaskan, demokrasi 
yang hanya dibangun di atas basis politik 
dendam dan permusuhan tidak akan 
mampu mencapai titik temu, meski 
dilakukan dengan beragam dialog antar-
ideologi. "Karena itu, dibutuhkan jiwa yang 
bersih, pikiran yang terang, dan sikap 
yang positif dari seluruh elemen bangsa, 
khususnya para pemimpin untuk 
menanggalkan ego pribadi, politik 
dendam, dan menerima perbedaan yang 
ada," ujarnya. Apabila masih ada partai 
politik yang menyuarakan pentingnya 
"Bhineka Tunggal Ika", tetapi para elit dan 
kadernya masing "mengkotak-kotakkan 
diri", Umam menilai mereka tidak 
memahami esensi kebhinekaan. 
Menurutnya, partai politik tersebut seolah 
menutup mata bahwa perbedaan adalah 
fitrah yang harus diletakkan dalam prinsip 
kemanusiaan universal.

Potongan rambut pendek yang dikenal 
secara lokal dengan kata bahasa Inggris 
“boy”, telah menjadi mencolok terlihat di 
jalan-jalan ibu kota Arab Saudi. Tren baru 
ini salah satunya muncul setelah wanita 
Arab Saudi tidak lagi diharuskan 
mengenakan hijab, sesuai reformasi 
sosial yang didorong oleh Putra Mahkota 
Mohammed bin Salman (MBS), 
Penguasa de facto Arab Saudi. Di salah 
satu salon di pusat kota Riyadh, 
permintaan untuk potongan rambut "boy" 
telah melonjak. “Tujuh atau delapan dari 
30 pelanggan memintanya pada hari 
tertentu,” kata Lamis, seorang penata 
rambut. Dia mengaku bahwa tampilan ini 
menjadi sangat populer sekarang. 
Permintaannya meningkat, terutama 
setelah perempuan memasuki pasar 
tenaga kerja. "Faktanya banyak wanita 
tidak mengenakan jilbab (memilih 
potongan pendek) telah menyoroti 
penyebarannya”, kata dia, menambahkan 
bahwa perkembangan tren ini telah 
mendorong lebih banyak pelanggan 
untuk mencobanya, terutama wanita di 
akhir usia belasan dan dua puluhan. 
Kebijakan baru Pangeran MBS bukanlah 
faktor tunggal menjamurnya tren 
potongan rambut pendek di kalangan 
wanita Arab Saudi ini. Penyebab lainnya 
adalah karena semakin banyak wanita 
kini bisa bergabung dengan angkatan 
kerja, bagian utama dari upaya 
pemerintah untuk membangun kembali 
ekonomi Saudi.
Perkembangan wanita profesional 
Arab Saudi 
Banyak wanita pekerja yang 
diwawancarai oleh AFP memuji potongan 
"boy" sebagai alat untuk menavigasi 
kehidupan profesional baru mereka. 
Mereka menggambarkan potongan "boy" 
(anak laki-laki) sebagai alternatif praktis 
dan profesional dari gaya yang lebih 
panjang, yang mungkin mereka sukai di 
masa pra-kerja mereka sebelumnya. 
Dokter Saudi Safi, yang mengambil 
pekerjaan baru di sebuah rumah sakit di 
ibu kota, mengaku memutuskan untuk 

Arab Saudi Cabut Aturan Wajib Hijab

Arab Saudi secara tradisional melarang 
pria yang "meniru wanita" atau 
memakai pakaian wanita, dan 
sebaliknya. Tapi Rose, seorang 
pramuniaga sepatu berusia 29 tahun di 
mal Riyadh, melihat potongan pendek 
rambutnya merupakan cara untuk 
menegaskan kemandiriannya dari pria, 
bukan meniru mereka. Itu "memberi 
saya kekuatan dan kepercayaan diri... 
Saya merasa berbeda, dan mampu 
melakukan apa yang saya inginkan 
tanpa perwalian siapa pun", kata Rose, 
yang tidak mau menyebutkan nama 
lengkapnya. "Awalnya keluargaku 
menolak potongan ini, tapi lama 
kelamaan mereka terbiasa," 
tambahnya. Penerimaan tersebut 
sebagian mencerminkan pengaruh dari 
bintang Arab seperti artis Yasmin Raeis 
atau penyanyi Shirene, yang telah 
mengadopsi gaya tersebut, menurut 
stylist Mesir Mai Galal. "Wanita yang 
memotong rambutnya dengan cara ini 
adalah wanita yang karakternya kuat 
karena tidak mudah bagi wanita untuk 
membuang rambutnya," kata Galal 
kepada AFP.  Nouf, yang bekerja di 

Kekuatan dan kepercayaan diri 

memadukan tampilan jas lab putih 
standarnya dengan gaya yang dulu 
pernah dianggap dramatis. Berjalan ke 
salon Riyadh, dia memerintahkan 
penata rambut untuk memotong 
pendek rambutnya yang panjang dan 
bergelombang sampai ke leher, gaya 
yang semakin populer di kalangan 
wanita pekerja di kerajaan konservatif 
itu. Bagi Safi, yang meminta untuk 
diidentifikasi dengan nama samaran 
untuk menjaga anonimitasnya, 
tampilan ini juga berfungsi sebagai 
bentuk perlindungan dari perhatian laki-
laki yang tidak diinginkan, dan 
memungkinkan dia fokus pada 
pasiennya. "Orang suka melihat 
feminitas dalam penampilan wanita," 
katanya. "Gaya ini seperti perisai yang 
melindungi saya dari orang-orang dan 
memberi saya kekuatan." 

Fraksi PAN MPR segera menyerahkan 
Surat Keputusan (SK) pergantian 
Zulhas kepada Ketua MPR Bambang 
Soesatyo.
Viva menyebut, keputusan penunjukan 
Yandri diambil secara musyawarah 
mufakat dalam rapat Harian DPP PAN 
tanpa memakai voting.
"Karena bagi PAN, soal posisi kader 
dan anggota fraksi PAN di DPR/MPR 
adalah tentang pembagian tugas, 
peran dan kerja buat partai dan 

PAN menunjuk Yandri Susanto menjadi 
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN. 
Yandri menggantikan Ketum PAN 
Zulkifli Hasan yang kini menjabat 
Menteri Perdagangan.

Jokowi membeberkan sejumlah alasan 
sehingga memilih Zulhas dan Hadi masuk 
bergabung ke kabinet."Kita melihat 
semuanya rekam jejak, pengalaman, 
kemudian... terutama untuk skil 
managerial karena sekarang memang 
bukan hanya makro saja, tepi mikronya 
harus secara detail dikerjakan," kata 
Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, 
Rabu (15/6).
Jokowi menilai Zulhas punya pengalaman 
yang cukup panjang sehingga dinilai pas 
mengisi pos Menteri Perdagangan. 
Apalagi pengalaman panjang dinilai 
penting untuk menangani urusan pangan.

terutama memberi manfaat bagi 
masyarakat," ucapnya.

Yandri Susanto Jadi Pengganti Zulkifli Hasan
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Pertama, para elite politik harus 
memberikan contoh bagaimana 
menghargai perbedaan. Kedua, para 
elite parpol harus terbiasa 
berkompetisi, bukan berupaya 
menghalangi munculnya calon lain 
dalam kontestasi pilpres. Ketiga, 
menghentikan penyebaran politik 
kebencian, framing dan labeling yang 
bernada negatif pada kubu lawan 
dalam kontestasi Pemilu. 
5. Respons Ganjar 
Sementara itu, Ganjar turut angkat 
bicara soal wacana duet ini. Gubernur 
Jawa Tengah ini memilih menanggapi 
santai wacana itu. "Lha, aku duet karo 
bojoku (lah saya duet sama istriku)," 
kata Ganjar di CFD Solo, Minggu 
(26/6/2022). Terkait wacana tersebut, 
Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi 
Rudyatmo alias Rudy menegaskan 
bahwa partainya menunggu keputusan 
resmi dari Ketua Umum Megawati 
Soekarnoputri terkait capres yang akan 

Koordinator Juru Bicara Partai 
Demokrat Herzaky Mahendra Putra 
menilai duet Ganjar-Anies bukanlah 
solusi untuk menghentikan polarisasi 
atau keterbelahan di masyarakat usai 
Pemilu 2014 dan 2019. Menurut dia, 
ada tiga hal yang bisa menjadi solusi 
atas persoalan itu. 

diusung. "Kalau saya tetap tegak lurus 
dengan Ketua Umum (Megawati 
Soekarnoputri)," kata Rudy di Solo, Jawa 
Tengah, Minggu.   
Tak cukup persamaan ideologi 
Melihat wacana Anies Ganjar, Uma 
mengatakan, hal yang bisa 
mempersatukan bangsa yang kian 
terpolarisasi saat ini tidak cukup hanya 
ideologi, melainkan keluasan hati 
pemimpin untuk menerima ragam 
perbedaan. Ia menjelaskan, demokrasi 
yang hanya dibangun di atas basis politik 
dendam dan permusuhan tidak akan 
mampu mencapai titik temu, meski 
dilakukan dengan beragam dialog antar-
ideologi. "Karena itu, dibutuhkan jiwa yang 
bersih, pikiran yang terang, dan sikap 
yang positif dari seluruh elemen bangsa, 
khususnya para pemimpin untuk 
menanggalkan ego pribadi, politik 
dendam, dan menerima perbedaan yang 
ada," ujarnya. Apabila masih ada partai 
politik yang menyuarakan pentingnya 
"Bhineka Tunggal Ika", tetapi para elit dan 
kadernya masing "mengkotak-kotakkan 
diri", Umam menilai mereka tidak 
memahami esensi kebhinekaan. 
Menurutnya, partai politik tersebut seolah 
menutup mata bahwa perbedaan adalah 
fitrah yang harus diletakkan dalam prinsip 
kemanusiaan universal.

Potongan rambut pendek yang dikenal 
secara lokal dengan kata bahasa Inggris 
“boy”, telah menjadi mencolok terlihat di 
jalan-jalan ibu kota Arab Saudi. Tren baru 
ini salah satunya muncul setelah wanita 
Arab Saudi tidak lagi diharuskan 
mengenakan hijab, sesuai reformasi 
sosial yang didorong oleh Putra Mahkota 
Mohammed bin Salman (MBS), 
Penguasa de facto Arab Saudi. Di salah 
satu salon di pusat kota Riyadh, 
permintaan untuk potongan rambut "boy" 
telah melonjak. “Tujuh atau delapan dari 
30 pelanggan memintanya pada hari 
tertentu,” kata Lamis, seorang penata 
rambut. Dia mengaku bahwa tampilan ini 
menjadi sangat populer sekarang. 
Permintaannya meningkat, terutama 
setelah perempuan memasuki pasar 
tenaga kerja. "Faktanya banyak wanita 
tidak mengenakan jilbab (memilih 
potongan pendek) telah menyoroti 
penyebarannya”, kata dia, menambahkan 
bahwa perkembangan tren ini telah 
mendorong lebih banyak pelanggan 
untuk mencobanya, terutama wanita di 
akhir usia belasan dan dua puluhan. 
Kebijakan baru Pangeran MBS bukanlah 
faktor tunggal menjamurnya tren 
potongan rambut pendek di kalangan 
wanita Arab Saudi ini. Penyebab lainnya 
adalah karena semakin banyak wanita 
kini bisa bergabung dengan angkatan 
kerja, bagian utama dari upaya 
pemerintah untuk membangun kembali 
ekonomi Saudi.
Perkembangan wanita profesional 
Arab Saudi 
Banyak wanita pekerja yang 
diwawancarai oleh AFP memuji potongan 
"boy" sebagai alat untuk menavigasi 
kehidupan profesional baru mereka. 
Mereka menggambarkan potongan "boy" 
(anak laki-laki) sebagai alternatif praktis 
dan profesional dari gaya yang lebih 
panjang, yang mungkin mereka sukai di 
masa pra-kerja mereka sebelumnya. 
Dokter Saudi Safi, yang mengambil 
pekerjaan baru di sebuah rumah sakit di 
ibu kota, mengaku memutuskan untuk 

Arab Saudi Cabut Aturan Wajib Hijab

Arab Saudi secara tradisional melarang 
pria yang "meniru wanita" atau 
memakai pakaian wanita, dan 
sebaliknya. Tapi Rose, seorang 
pramuniaga sepatu berusia 29 tahun di 
mal Riyadh, melihat potongan pendek 
rambutnya merupakan cara untuk 
menegaskan kemandiriannya dari pria, 
bukan meniru mereka. Itu "memberi 
saya kekuatan dan kepercayaan diri... 
Saya merasa berbeda, dan mampu 
melakukan apa yang saya inginkan 
tanpa perwalian siapa pun", kata Rose, 
yang tidak mau menyebutkan nama 
lengkapnya. "Awalnya keluargaku 
menolak potongan ini, tapi lama 
kelamaan mereka terbiasa," 
tambahnya. Penerimaan tersebut 
sebagian mencerminkan pengaruh dari 
bintang Arab seperti artis Yasmin Raeis 
atau penyanyi Shirene, yang telah 
mengadopsi gaya tersebut, menurut 
stylist Mesir Mai Galal. "Wanita yang 
memotong rambutnya dengan cara ini 
adalah wanita yang karakternya kuat 
karena tidak mudah bagi wanita untuk 
membuang rambutnya," kata Galal 
kepada AFP.  Nouf, yang bekerja di 

Kekuatan dan kepercayaan diri 

memadukan tampilan jas lab putih 
standarnya dengan gaya yang dulu 
pernah dianggap dramatis. Berjalan ke 
salon Riyadh, dia memerintahkan 
penata rambut untuk memotong 
pendek rambutnya yang panjang dan 
bergelombang sampai ke leher, gaya 
yang semakin populer di kalangan 
wanita pekerja di kerajaan konservatif 
itu. Bagi Safi, yang meminta untuk 
diidentifikasi dengan nama samaran 
untuk menjaga anonimitasnya, 
tampilan ini juga berfungsi sebagai 
bentuk perlindungan dari perhatian laki-
laki yang tidak diinginkan, dan 
memungkinkan dia fokus pada 
pasiennya. "Orang suka melihat 
feminitas dalam penampilan wanita," 
katanya. "Gaya ini seperti perisai yang 
melindungi saya dari orang-orang dan 
memberi saya kekuatan." 

Fraksi PAN MPR segera menyerahkan 
Surat Keputusan (SK) pergantian 
Zulhas kepada Ketua MPR Bambang 
Soesatyo.
Viva menyebut, keputusan penunjukan 
Yandri diambil secara musyawarah 
mufakat dalam rapat Harian DPP PAN 
tanpa memakai voting.
"Karena bagi PAN, soal posisi kader 
dan anggota fraksi PAN di DPR/MPR 
adalah tentang pembagian tugas, 
peran dan kerja buat partai dan 

PAN menunjuk Yandri Susanto menjadi 
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN. 
Yandri menggantikan Ketum PAN 
Zulkifli Hasan yang kini menjabat 
Menteri Perdagangan.

Jokowi membeberkan sejumlah alasan 
sehingga memilih Zulhas dan Hadi masuk 
bergabung ke kabinet."Kita melihat 
semuanya rekam jejak, pengalaman, 
kemudian... terutama untuk skil 
managerial karena sekarang memang 
bukan hanya makro saja, tepi mikronya 
harus secara detail dikerjakan," kata 
Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, 
Rabu (15/6).
Jokowi menilai Zulhas punya pengalaman 
yang cukup panjang sehingga dinilai pas 
mengisi pos Menteri Perdagangan. 
Apalagi pengalaman panjang dinilai 
penting untuk menangani urusan pangan.

terutama memberi manfaat bagi 
masyarakat," ucapnya.

Yandri Susanto Jadi Pengganti Zulkifli Hasan
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sebuah toko kosmetik, 
menggambarkan pesan dibalik tren 
potongan "boy" itu sebagai berikut: 
"Kami ingin mengatakan bahwa kami 
ada, dan peran kami dalam 
masyarakat tidak jauh berbeda dengan 
peran laki-laki di masyarakat" Rambut 
pendek, tambahnya, adalah 
"pertunjukan kekuatan wanita". 
Perubahan kebijakan bagi wanita 
Arab Saudi 
Pencabutan persyaratan hijab 
hanyalah salah satu dari banyak 
perubahan bagi wanita Saudi di bawah 
Pangeran Mohammed, yang 
dinobatkan sebagai pewaris ayahnya 
yang berusia 86 tahun, Raja Salman, 
lima tahun lalu. Wanita Saudi tidak lagi 
dilarang mengikuti konser dan acara 
olahraga. Pada 2018, wanita Arab 
Saudi juga diperbolehkan 
mendapatkan hak untuk mengemudi. 
Kerajaan Saudi juga melonggarkan 
apa yang disebut aturan perwalian, 
yang berarti perempuan sekarang 
dapat memperoleh paspor dan 

bepergian ke luar negeri tanpa izin 
kerabat laki-laki. Meski begitu, reformasi 
semacam itu masih disertai dengan 
tindakan keras terhadap aktivis hak-hak 
perempuan, yang merupakan bagian dari 
kampanye yang lebih luas melawan 
perbedaan pendapat. Baca juga: 
Maskapai Arab Saudi untuk Kali Pertama 
Terbang dengan Kru Semuanya 
Perempuan Mendapatkan lebih banyak 
perempuan untuk bekerja, adalah 
komponen utama dari rencana reformasi 
Visi 2030 Pangeran MBS, untuk membuat 
Arab Saudi tidak terlalu bergantung pada 
minyak. Rencana tersebut awalnya 
menyerukan agar perempuan 
menyumbang 30 persen dari angkatan 
kerja pada akhir dekade ini. “Tetapi, angka 
itu sudah mencapai 36 persen,” kata 
Asisten Menteri Pariwisata Kerajaan Putri 
Haifa Al-Saud kepada Forum Ekonomi 
Dunia di Davos bulan lalu. "Kami melihat 
perempuan hari ini di setiap jenis 
pekerjaan," kata Putri Haifa, mencatat 
bahwa 42 persen usaha kecil dan 
menengah adalah milik perempuan.

Pertemuan Presiden ke-6 RI Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) dengan 
Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla (JK) di 
Cikeas, dinilai untuk mengalahkan PDI 
Perjuangan. Terlebih, di hari itu Ketum 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 
9AHY) bertemu dengan 
Ketum NasDem Surya 
Paloh.

Andreas tidak khawatir soal anggapan 
PDIP ditinggal sendiri tanpa rekan 
koalisi. Justru, kata dia, banyak parpol 
lain yang ingin berkoalisi dengan PDIP.

Adi mengatakan, semakin kuatnya sinyal 
tersebut karena pertemuan antara SBY 

"Faktanya, banyak yang pengen tuh, 
berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. 
Malah sudah pada deg-degan tunggu 
diajak berkomunikasi," ucapnya.

"Rakyat kan tidak pilih para tokoh-tokoh 
yang sedang berambisi jadi 'King Maker'. 
Rakyat akan pilih capres, toh," kata 
Andreas.
Andreas memahami, soal pertemuan 
SBY dan JK itu. Dia berkata, semua 
ingin menang pada Pilpres 2024.

"Kalau enggak percaya, tanya saja ke 
teman-teman petinggi partai," kata 
Andreas.
Galang Kekuatan Lawan PDIP
Direktur Eksekutif Parameter Politik 
Indonesia, Adi Prayitno menilai, 
pertemuan Presiden ke-6 RI SBY 
dengan Wakil Presiden ke-10 JK di 
Cikeas, Bogor demi kepentingan pemilu 
2024. Adi menduga, pertemuan dua 
tokoh tersebut untuk menyatukan visi 
yakni mengalahkan PDI Perjuangan.

Politisi PDIP Andreas 
Hugo Pareira berujar, 
rakyat tidak memilih 
para tokoh untuk 
menjadi 'king maker'. 
Tetapi, rakyat pilih calon 
presiden pada 2024.

"Namanya kontestasi pilpres ya pasti 
semua juga ingin menang. Tapi sampai 
sekarang belum ada capresnya tuh," 
ucapnya.
Banyak yang Deg-Degan Tunggu PDIP

PDIP : Rakyat Tak Pilih King Maker

dengan JK bersamaan dengan 
pertemuan Ketua Umum Partai 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY) dan Ketua Umum Partai 
NasDem Surya Paloh.
“Kenapa saya sebut untuk 

kepentingan 2024. 
Pertama, NasDem 
menominasikan Anies 
Baswedan sebagai 
kandidat capres dan itu 
pilihan paling realitas untuk 
NasDem. Karena kalau 
Ganjar pasti bentrok 
dengan PDIP. Kalau 
Andika Perkasa pasti 

diprotes publik sebagai jenderal aktif 
yang tak boleh berpolitik. Maka pilihan 
rasional adalah Anies," kata Adi 
Prayitno, dalam diskusi di Jakarta, 
Jumat (24/6).

"Ketika Anies (diusung) maka 
Demokrat tertarik bergabung, kenapa? 
tentu kepentingannya sama ingin 
mengalahkan dominasi PDIP yang 
dua periode memenangkan 
pertarungan," ucapnya.
"Artinya ketika NasDem mengusung 
nama seperti Anies secara tidak 
langsung kan ingin bikin front terbuka 
dengan PDIP. Bahkan dengan 
pemerintah," sambung Adi Prayitno.
Sebab, jika pertemuan SBY-JK hanya 
romantisme sahabat lama, maka tidak 
perlu bertemu langsung di kediaman 
SBY."Dalam konteks itulah JK adalah 
mentor utamanya Anies Baswedan 
karena momen pertemuan dengan 
SBY dan JK bersamaan dengan 
pertemuan AHY NasDem itulah yang 
semakin menebalkan bahwa JK dan 
SBY pasti bicara tentang Demokrat 
bergabung dengan NasDem," 
paparnya.

Menurutnya, bila NasDem mengusung 
Anies sebagai capres, maka Demokrat 
pasti akan tertarik untuk bergabung. 
Adi menyakini hal itu sudah dipastikan 
bahwa poros tersebut mampu 
mengalahkan PDI Perjuangan.

Mendag Zulhas mengatakan, program 
'Minyak Kita' ini merupakan program 
lanjutan dari program sebelumnya yaitu 
Minyak Goreng Curah Rakyat alias 
MGCR. Dia menjelaskan, 
perbedaannya hanya terletak pada 
kemasan minyak goreng yang lebih 
kuat dan rapi. "Kalau minyak goreng 
curah yang MGCR itu kan plastiknya 
tipis takut pecah. Nah dengan program 
Minyak Kita itu nantinya packagingya 
lebih bagus. Lebih kuat dan rapi," ujar 
Mendag Zulhas.

Kemendag menargetkan dalam waktu 
dekat ini akan memasarkan minyak 
goreng kemasan sederhana yang 
dilabeli merek "Minyak Kita". Menteri 
Perdagangan Zulkifli Hasan 
mengatakan, saat ini pihaknya sedang 
memproses izin edar Minyak Kita ke 
Badan Pengawasa Obat dan Makanan 
(BPOM). 

Lebih lanjut Zulhas menjelaskan, 

kemasan baru migor curah ini nantinya 
jauh lebih bersih dari kemasan 
sebelumnya. Kemudian, sesuai dengan 
harganya, selain ada label kemasan 
"Minyak Kita" juga akan tertulis label 
harga sebesar Rp 14.000. Adapun 
ongkos pengemasannya, kata Zulhas, 
akan menjadi tanggung jawab pihak 
produsen dan tidak dibebankan ke 
konsumen. 
“Biaya pengemasan ditanggung 
produsen, jadi nggak naik lagi," kata 
Zulhas. Zulhas menambahkan, nantinya 
apabila izin Minyak Kita sudah selesai, 
pasarnya akan diperluas hingga ke 
supermarket. "Kalau beli liter gini kan 
harus di tempat tertentu kan harus 
dicurahkan. Harus dituang, perlu orang 
lagi dan kadang-kadang bisa netes kotor. 
Kalau itu kan toko-toko yang semacam 
minimarket itu enggak mau, tapi kalau 
sudah dikemas mereka akan mau," jelas 
Zulhas.

Zulhas Kenalkan Program Minyak Kita
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sebuah toko kosmetik, 
menggambarkan pesan dibalik tren 
potongan "boy" itu sebagai berikut: 
"Kami ingin mengatakan bahwa kami 
ada, dan peran kami dalam 
masyarakat tidak jauh berbeda dengan 
peran laki-laki di masyarakat" Rambut 
pendek, tambahnya, adalah 
"pertunjukan kekuatan wanita". 
Perubahan kebijakan bagi wanita 
Arab Saudi 
Pencabutan persyaratan hijab 
hanyalah salah satu dari banyak 
perubahan bagi wanita Saudi di bawah 
Pangeran Mohammed, yang 
dinobatkan sebagai pewaris ayahnya 
yang berusia 86 tahun, Raja Salman, 
lima tahun lalu. Wanita Saudi tidak lagi 
dilarang mengikuti konser dan acara 
olahraga. Pada 2018, wanita Arab 
Saudi juga diperbolehkan 
mendapatkan hak untuk mengemudi. 
Kerajaan Saudi juga melonggarkan 
apa yang disebut aturan perwalian, 
yang berarti perempuan sekarang 
dapat memperoleh paspor dan 

bepergian ke luar negeri tanpa izin 
kerabat laki-laki. Meski begitu, reformasi 
semacam itu masih disertai dengan 
tindakan keras terhadap aktivis hak-hak 
perempuan, yang merupakan bagian dari 
kampanye yang lebih luas melawan 
perbedaan pendapat. Baca juga: 
Maskapai Arab Saudi untuk Kali Pertama 
Terbang dengan Kru Semuanya 
Perempuan Mendapatkan lebih banyak 
perempuan untuk bekerja, adalah 
komponen utama dari rencana reformasi 
Visi 2030 Pangeran MBS, untuk membuat 
Arab Saudi tidak terlalu bergantung pada 
minyak. Rencana tersebut awalnya 
menyerukan agar perempuan 
menyumbang 30 persen dari angkatan 
kerja pada akhir dekade ini. “Tetapi, angka 
itu sudah mencapai 36 persen,” kata 
Asisten Menteri Pariwisata Kerajaan Putri 
Haifa Al-Saud kepada Forum Ekonomi 
Dunia di Davos bulan lalu. "Kami melihat 
perempuan hari ini di setiap jenis 
pekerjaan," kata Putri Haifa, mencatat 
bahwa 42 persen usaha kecil dan 
menengah adalah milik perempuan.

Pertemuan Presiden ke-6 RI Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) dengan 
Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla (JK) di 
Cikeas, dinilai untuk mengalahkan PDI 
Perjuangan. Terlebih, di hari itu Ketum 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 
9AHY) bertemu dengan 
Ketum NasDem Surya 
Paloh.

Andreas tidak khawatir soal anggapan 
PDIP ditinggal sendiri tanpa rekan 
koalisi. Justru, kata dia, banyak parpol 
lain yang ingin berkoalisi dengan PDIP.

Adi mengatakan, semakin kuatnya sinyal 
tersebut karena pertemuan antara SBY 

"Faktanya, banyak yang pengen tuh, 
berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. 
Malah sudah pada deg-degan tunggu 
diajak berkomunikasi," ucapnya.

"Rakyat kan tidak pilih para tokoh-tokoh 
yang sedang berambisi jadi 'King Maker'. 
Rakyat akan pilih capres, toh," kata 
Andreas.
Andreas memahami, soal pertemuan 
SBY dan JK itu. Dia berkata, semua 
ingin menang pada Pilpres 2024.

"Kalau enggak percaya, tanya saja ke 
teman-teman petinggi partai," kata 
Andreas.
Galang Kekuatan Lawan PDIP
Direktur Eksekutif Parameter Politik 
Indonesia, Adi Prayitno menilai, 
pertemuan Presiden ke-6 RI SBY 
dengan Wakil Presiden ke-10 JK di 
Cikeas, Bogor demi kepentingan pemilu 
2024. Adi menduga, pertemuan dua 
tokoh tersebut untuk menyatukan visi 
yakni mengalahkan PDI Perjuangan.

Politisi PDIP Andreas 
Hugo Pareira berujar, 
rakyat tidak memilih 
para tokoh untuk 
menjadi 'king maker'. 
Tetapi, rakyat pilih calon 
presiden pada 2024.

"Namanya kontestasi pilpres ya pasti 
semua juga ingin menang. Tapi sampai 
sekarang belum ada capresnya tuh," 
ucapnya.
Banyak yang Deg-Degan Tunggu PDIP

PDIP : Rakyat Tak Pilih King Maker

dengan JK bersamaan dengan 
pertemuan Ketua Umum Partai 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY) dan Ketua Umum Partai 
NasDem Surya Paloh.
“Kenapa saya sebut untuk 

kepentingan 2024. 
Pertama, NasDem 
menominasikan Anies 
Baswedan sebagai 
kandidat capres dan itu 
pilihan paling realitas untuk 
NasDem. Karena kalau 
Ganjar pasti bentrok 
dengan PDIP. Kalau 
Andika Perkasa pasti 

diprotes publik sebagai jenderal aktif 
yang tak boleh berpolitik. Maka pilihan 
rasional adalah Anies," kata Adi 
Prayitno, dalam diskusi di Jakarta, 
Jumat (24/6).

"Ketika Anies (diusung) maka 
Demokrat tertarik bergabung, kenapa? 
tentu kepentingannya sama ingin 
mengalahkan dominasi PDIP yang 
dua periode memenangkan 
pertarungan," ucapnya.
"Artinya ketika NasDem mengusung 
nama seperti Anies secara tidak 
langsung kan ingin bikin front terbuka 
dengan PDIP. Bahkan dengan 
pemerintah," sambung Adi Prayitno.
Sebab, jika pertemuan SBY-JK hanya 
romantisme sahabat lama, maka tidak 
perlu bertemu langsung di kediaman 
SBY."Dalam konteks itulah JK adalah 
mentor utamanya Anies Baswedan 
karena momen pertemuan dengan 
SBY dan JK bersamaan dengan 
pertemuan AHY NasDem itulah yang 
semakin menebalkan bahwa JK dan 
SBY pasti bicara tentang Demokrat 
bergabung dengan NasDem," 
paparnya.

Menurutnya, bila NasDem mengusung 
Anies sebagai capres, maka Demokrat 
pasti akan tertarik untuk bergabung. 
Adi menyakini hal itu sudah dipastikan 
bahwa poros tersebut mampu 
mengalahkan PDI Perjuangan.

Mendag Zulhas mengatakan, program 
'Minyak Kita' ini merupakan program 
lanjutan dari program sebelumnya yaitu 
Minyak Goreng Curah Rakyat alias 
MGCR. Dia menjelaskan, 
perbedaannya hanya terletak pada 
kemasan minyak goreng yang lebih 
kuat dan rapi. "Kalau minyak goreng 
curah yang MGCR itu kan plastiknya 
tipis takut pecah. Nah dengan program 
Minyak Kita itu nantinya packagingya 
lebih bagus. Lebih kuat dan rapi," ujar 
Mendag Zulhas.

Kemendag menargetkan dalam waktu 
dekat ini akan memasarkan minyak 
goreng kemasan sederhana yang 
dilabeli merek "Minyak Kita". Menteri 
Perdagangan Zulkifli Hasan 
mengatakan, saat ini pihaknya sedang 
memproses izin edar Minyak Kita ke 
Badan Pengawasa Obat dan Makanan 
(BPOM). 

Lebih lanjut Zulhas menjelaskan, 

kemasan baru migor curah ini nantinya 
jauh lebih bersih dari kemasan 
sebelumnya. Kemudian, sesuai dengan 
harganya, selain ada label kemasan 
"Minyak Kita" juga akan tertulis label 
harga sebesar Rp 14.000. Adapun 
ongkos pengemasannya, kata Zulhas, 
akan menjadi tanggung jawab pihak 
produsen dan tidak dibebankan ke 
konsumen. 
“Biaya pengemasan ditanggung 
produsen, jadi nggak naik lagi," kata 
Zulhas. Zulhas menambahkan, nantinya 
apabila izin Minyak Kita sudah selesai, 
pasarnya akan diperluas hingga ke 
supermarket. "Kalau beli liter gini kan 
harus di tempat tertentu kan harus 
dicurahkan. Harus dituang, perlu orang 
lagi dan kadang-kadang bisa netes kotor. 
Kalau itu kan toko-toko yang semacam 
minimarket itu enggak mau, tapi kalau 
sudah dikemas mereka akan mau," jelas 
Zulhas.

Zulhas Kenalkan Program Minyak Kita
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Info SIP
Penyebab kencing berdarah perlu 
diketahui dan diwaspadai oleh semua 
orang. Cairan kencing atau urine 
normalnya terdiri dari zat-zat sisa hasil 
penyaringan ginjal. Namun, jika ada 
darah di dalam urine hal itu tentu tidak 
bisa disepelekan.

-Nyeri perut bagian bawah

Tergantung dengan penyebabnya, 
hematuria bisa disertai dengan 
gejala, seperti:

Sebab, jika diabaikan hematuria bisa 
memperburuk kondisi yang sebenarnya 
diderita. Lantas, apa saja penyebab 
kencing berdarah alias hematuria itu 
sendiri? Simak ulasan selengkapnya 
dilansir dari laman Healthline dan 
berbagai sumber, Selasa (14/6/2022):

Melansir dari laman Healthline, 
hematuria dibedakan menjadi dua jenis. 
Yakni hematuria kotor dan hematuria 
mikroskopis. Hematuria kotor terjadi jika 
kehadiran darah membuat urine menjadi 
tampak merah muda atau muncul bintik-
bintik merah yang terlihat.Sementara 
hematuria mikroskopis terjadi saat 
jumlah darah pada urine sangat sedikit. 
Keberadaan darah hanya bisa dideteksi 
melalui tes laboratorium. 

Gejala Hematuria

-Sering buang air kecil atau sulit buang  
air kecil

Dalam dunia medis, kencing berdarah 
dikenal dengan nama hematuria. Yakni 
kondisi ketika urine mengandung sel 
darah merah sehingga berwarna merah 
muda, merah, atau merah gelap agak 
kecoklatan.
Darah pada urine bisa menjadi salah 
satu tanda masalah kesehatan yang 
serius. Anda wajib langsung 
berkonsultasi dengan dokter jika 
mengalami kencing berdarah.

Penyebab Kencing Berdarah

-Demam

2. Gangguan Ginjal

Batu yang besar dapat memicu 
penyumbatan dan mengakibatkan 
hematuria serta rasa nyeri yang 
menyakitkan. Selain kencing berdarah, 
adanya gangguan pada ginjal juga 
bisa menimbulkan gejala lain.

Infeksi terjadi saat bakteri bergerak ke 
atas uretra, tabung yang membawa 
urine keluar dari tubuh ke kandung 
kemih.

Alasan kencing darah yang umum 
lainnya adalah keberadaan batu di 
kandung kemih atau ginjal. Batu 
merupakan kristal yang terbentuk dari 
mineral dalam urine.

Infeksi merupakan salah satu 
penyebab umum hematuria. Infeksi ini 
bisa terjadi di saluran kemih, kandung 
kemih, atau ginjal.

-Mual dan muntah
-Nyeri pinggang

Infeksi dapat berpindah ke kandung 
kemih, bahkan hingga ke ginjal. Infeksi 
umumnya meningkatkan frekuensi 
buang air kecil dan menimbulkan rasa 
sakit.
Infeksi yang disebabkan oleh 
masuknya bakteri ini bisa dipicu oleh 
banyak hal. Misal pemasangan kateter 
urine, kebiasaan menahan pipis, aliran 
urine yang tidak lancar, atau cara 
membersihkan vagina yang kurang 
benar.

Seperti nyeri di punggung bawah atau 
pinggang, bengkak-bengkak di tubuh, 
kaki, tangan, dan wajah, sesak napas, 

Penyebab Kencing Berdarah
Ada beberapa kemungkinan penyebab 
dari kencing berdarah alias hematuria, 
di antaranya:
1. Infeksi

Polda Metro Jaya segera 
mengumumkan status Roy Suryo dalam 
kasus dugaan penistaan agama terkait 
meme stupa Candi Borobudur.

Zulpan menambahkan, rencananya 
Polda Metro Jaya akan menyampaikan 
status dari mantan Menteri Pemuda dan 
Olahraga era pemerintahan Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Lebih lanjut, dia mengatakan penyidik 
Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tengah 
menangani tiga laporan dugaan kasus 
penistaan agama terkait unggahan 
meme stupa Candi Borobudur tersebut.
Laporan pertama dari Roy Suryo 
melalui kuasa hukumnya, Pitra 
Romadoni melaporkan tiga akun media 
sosial.
Sementara dua laporan lainnya, terkait 
unggahan meme Patung Sang Budha 
oleh Roy Suryo di akun media sosial 

"Belum bisa sampaikan detailnya. Hari 
ini akan dilihat, kemudian sore, kami 
update dari tiga laporan ini mana yang 
naik ke penyidikan. Sore nanti 
updatenya, pukul 16.00 WIB," ujar 
Zulpan.

Kabid Humas 
Polda Metro 
Jaya Kombes 
Pol Endra 
Zulpan di 
Jakarta, Selasa 
(28/6/2022), 
mengatakan 
saat ini Roy 
Suryo menjadi 
pelapor 
sekaligus 
terlapor dalam 
kasus meme 
Candi 
Borobudur 
yang diedit 
mirip wajah 
Presiden Joko 
Widodo.
"Nanti penyidik akan menentukan hari 
ini, kasus laporan mana yang bisa naik 
ke tingkat penyidikan," kata Zulpan.

Lebih lanjut Dedi mengungkapkan, 
update terkait kasus itu nantinya akan 
disampaikan oleh Kabid Humas Polda 
Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan.

pribadinya. Dalam hal ini, Roy Suryo 
berstatus sebagai terlapor dugaan kasus 
penistaan agama.

Artinya, dengan ditingkatkan kasus 
tersebut ke penyidikan, polisi telah 
mengantongi unsur pidananya.
"Ya, kan sudah ditingkatkan ke 
penyidikan. Polda Metro akan diasistensi 
Ditrektorat Tindak Pidana Siber 
Bareskrim konsen, fokus, dan akan 
penanganan perkara," tutur Dedi.

Sebelumnya, Kadiv 
Humas Polri Irjen Pol 
Dedi Prasetyo 
mengatakan, kasus 
penyebaran foto stupa 
Candi Borobudur yang 
diedit dengan wajah 
mirip Presiden Jokowi 
yang menjerat Roy 
Suryo telah 
ditingkatkan statusnya 
dari penyelidikan ke 

penyidikan.

"Penyelidikannya beriringan. Jadi, yang 
hari ini sudah ditangani 
baik Roy Suryo 
sebagai pelapor dan 
terlapor. Penyidik 
bekerja secara 
maraton, tetapi 
kecepatan sama," kata 
Zulpan.

Dikatakan Dedi, pihaknya telah 
melakukan gelar perkara. Gelar perkara 
yang ditangani Bareskrim Polri saat ini 
sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.
"Dari Polda Metro akan menangani 
terkait masalah laporan perkara RS (Roy 
Suryo) yang statusnya dari proses 
penyelidikan ditingkatkan menjadi 
penyidikan," ucapnya.

"Statusnya dari proses penyelidikan 
ditingkatkan menjadi penyidikan," kata 
Dedi kepada wartawan di Mabes Polri, 
Selasa (28/6/2022).

 Status Roy Suryo Segera Diumumkan
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orang. Cairan kencing atau urine 
normalnya terdiri dari zat-zat sisa hasil 
penyaringan ginjal. Namun, jika ada 
darah di dalam urine hal itu tentu tidak 
bisa disepelekan.

-Nyeri perut bagian bawah

Tergantung dengan penyebabnya, 
hematuria bisa disertai dengan 
gejala, seperti:

Sebab, jika diabaikan hematuria bisa 
memperburuk kondisi yang sebenarnya 
diderita. Lantas, apa saja penyebab 
kencing berdarah alias hematuria itu 
sendiri? Simak ulasan selengkapnya 
dilansir dari laman Healthline dan 
berbagai sumber, Selasa (14/6/2022):

Melansir dari laman Healthline, 
hematuria dibedakan menjadi dua jenis. 
Yakni hematuria kotor dan hematuria 
mikroskopis. Hematuria kotor terjadi jika 
kehadiran darah membuat urine menjadi 
tampak merah muda atau muncul bintik-
bintik merah yang terlihat.Sementara 
hematuria mikroskopis terjadi saat 
jumlah darah pada urine sangat sedikit. 
Keberadaan darah hanya bisa dideteksi 
melalui tes laboratorium. 

Gejala Hematuria

-Sering buang air kecil atau sulit buang  
air kecil

Dalam dunia medis, kencing berdarah 
dikenal dengan nama hematuria. Yakni 
kondisi ketika urine mengandung sel 
darah merah sehingga berwarna merah 
muda, merah, atau merah gelap agak 
kecoklatan.
Darah pada urine bisa menjadi salah 
satu tanda masalah kesehatan yang 
serius. Anda wajib langsung 
berkonsultasi dengan dokter jika 
mengalami kencing berdarah.

Penyebab Kencing Berdarah

-Demam

2. Gangguan Ginjal

Batu yang besar dapat memicu 
penyumbatan dan mengakibatkan 
hematuria serta rasa nyeri yang 
menyakitkan. Selain kencing berdarah, 
adanya gangguan pada ginjal juga 
bisa menimbulkan gejala lain.

Infeksi terjadi saat bakteri bergerak ke 
atas uretra, tabung yang membawa 
urine keluar dari tubuh ke kandung 
kemih.

Alasan kencing darah yang umum 
lainnya adalah keberadaan batu di 
kandung kemih atau ginjal. Batu 
merupakan kristal yang terbentuk dari 
mineral dalam urine.

Infeksi merupakan salah satu 
penyebab umum hematuria. Infeksi ini 
bisa terjadi di saluran kemih, kandung 
kemih, atau ginjal.

-Mual dan muntah
-Nyeri pinggang

Infeksi dapat berpindah ke kandung 
kemih, bahkan hingga ke ginjal. Infeksi 
umumnya meningkatkan frekuensi 
buang air kecil dan menimbulkan rasa 
sakit.
Infeksi yang disebabkan oleh 
masuknya bakteri ini bisa dipicu oleh 
banyak hal. Misal pemasangan kateter 
urine, kebiasaan menahan pipis, aliran 
urine yang tidak lancar, atau cara 
membersihkan vagina yang kurang 
benar.

Seperti nyeri di punggung bawah atau 
pinggang, bengkak-bengkak di tubuh, 
kaki, tangan, dan wajah, sesak napas, 

Penyebab Kencing Berdarah
Ada beberapa kemungkinan penyebab 
dari kencing berdarah alias hematuria, 
di antaranya:
1. Infeksi

Polda Metro Jaya segera 
mengumumkan status Roy Suryo dalam 
kasus dugaan penistaan agama terkait 
meme stupa Candi Borobudur.

Zulpan menambahkan, rencananya 
Polda Metro Jaya akan menyampaikan 
status dari mantan Menteri Pemuda dan 
Olahraga era pemerintahan Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Lebih lanjut, dia mengatakan penyidik 
Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tengah 
menangani tiga laporan dugaan kasus 
penistaan agama terkait unggahan 
meme stupa Candi Borobudur tersebut.
Laporan pertama dari Roy Suryo 
melalui kuasa hukumnya, Pitra 
Romadoni melaporkan tiga akun media 
sosial.
Sementara dua laporan lainnya, terkait 
unggahan meme Patung Sang Budha 
oleh Roy Suryo di akun media sosial 

"Belum bisa sampaikan detailnya. Hari 
ini akan dilihat, kemudian sore, kami 
update dari tiga laporan ini mana yang 
naik ke penyidikan. Sore nanti 
updatenya, pukul 16.00 WIB," ujar 
Zulpan.

Kabid Humas 
Polda Metro 
Jaya Kombes 
Pol Endra 
Zulpan di 
Jakarta, Selasa 
(28/6/2022), 
mengatakan 
saat ini Roy 
Suryo menjadi 
pelapor 
sekaligus 
terlapor dalam 
kasus meme 
Candi 
Borobudur 
yang diedit 
mirip wajah 
Presiden Joko 
Widodo.
"Nanti penyidik akan menentukan hari 
ini, kasus laporan mana yang bisa naik 
ke tingkat penyidikan," kata Zulpan.

Lebih lanjut Dedi mengungkapkan, 
update terkait kasus itu nantinya akan 
disampaikan oleh Kabid Humas Polda 
Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan.

pribadinya. Dalam hal ini, Roy Suryo 
berstatus sebagai terlapor dugaan kasus 
penistaan agama.

Artinya, dengan ditingkatkan kasus 
tersebut ke penyidikan, polisi telah 
mengantongi unsur pidananya.
"Ya, kan sudah ditingkatkan ke 
penyidikan. Polda Metro akan diasistensi 
Ditrektorat Tindak Pidana Siber 
Bareskrim konsen, fokus, dan akan 
penanganan perkara," tutur Dedi.

Sebelumnya, Kadiv 
Humas Polri Irjen Pol 
Dedi Prasetyo 
mengatakan, kasus 
penyebaran foto stupa 
Candi Borobudur yang 
diedit dengan wajah 
mirip Presiden Jokowi 
yang menjerat Roy 
Suryo telah 
ditingkatkan statusnya 
dari penyelidikan ke 

penyidikan.

"Penyelidikannya beriringan. Jadi, yang 
hari ini sudah ditangani 
baik Roy Suryo 
sebagai pelapor dan 
terlapor. Penyidik 
bekerja secara 
maraton, tetapi 
kecepatan sama," kata 
Zulpan.

Dikatakan Dedi, pihaknya telah 
melakukan gelar perkara. Gelar perkara 
yang ditangani Bareskrim Polri saat ini 
sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.
"Dari Polda Metro akan menangani 
terkait masalah laporan perkara RS (Roy 
Suryo) yang statusnya dari proses 
penyelidikan ditingkatkan menjadi 
penyidikan," ucapnya.

"Statusnya dari proses penyelidikan 
ditingkatkan menjadi penyidikan," kata 
Dedi kepada wartawan di Mabes Polri, 
Selasa (28/6/2022).

 Status Roy Suryo Segera Diumumkan
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5. Konsumsi Obat

Beberapa jenis kanker, seperti kandung 
kemih, ginjal, dan prostat dapat 
menyebabkan timbulnya darah pada 
urine. Kondisi ini kerap menjadi tanda 
pada kanker stadium lanjut.

4. Kanker

Kanker kandung kemih bisa disebabkan 
oleh banyak faktor, antara lain 
kebiasaan merokok, infeksi saluran 
kemih kronis, paparan zat kimia, 
paparan radiasi, atau memiliki riwayat 
kanker kandung kemih pada keluarga.

Penyebab kencing berdarah yang 
terakhir juga bisa dikarenakan konsumsi 
obat-obatan. Ada beberapa jenis obat 
yang disebut dapat memicu hematuria, 
di antaranya penisilin, aspirin, obat 

3. Pembesaran Prostat
Pembesaran prostat menjadi penyebab 
kencing darah pada pria yang cukup 
umum. Kelenjar prostat terletak tepat di 
bawah kandung kemih, berdekatan 
dengan uretra.
Prostat yang membesar akan menekan 
uretra. Kondisi ini dapat menyebabkan 
infeksi saluran kemih yang ditandai 
dengan adanya darah pada urine.  
Umumnya kondisi ini terjadi pada pria 
berusia di atas 50 tahun.
Selain keluarnya darah dalam urine, 
pembesaran prostat juga bisa 
menyebabkan kesulitan buang air kecil, 
sering ingin buang air kecil, lebih 
banyak buang air kecil di malam hari, 
dan sensasi kurang tuntas setelah 
buang air kecil.

mual, muntah, berkurangnya nafsu 
makan, gatal-gatal, hingga nyeri dada.

-Berusia di atas 50 tahun, terutama pada 
pria
-Berolahraga terlalu berat, seperti berlari 
maraton

-Mengonsumsi makanan dengan gizi 
lengkap dan seimbang

-Memiliki keluarga yang menderita 
hematuria
Jika mengalami kencing berdarah, Anda 
disarankan untuk segera berkonsultasi 
dengan dokter untuk mengetahui 
penyebab dan langsung mengatasinya.

-Terpapar radiasi

 -Berolahraga secara rutin

-Minum air putih yang cukup

-Berkonsultasi ke dokter terlebih dulu bila 
ingin mengonsumsi suplemen

-Tidak menahan buang air kecil
 -Membersihkan alat kelamin setelah  
berhubungan seksual
-idak merokok

-Membatasi konsumsi makanan asin

-Merokok

 -Menjaga berat badan agar tetap ideal

 -Terlalu sering mengonsumsi obat pereda 
nyeri
-Terpapar bahan kimia tertentu

pengencer darah seperti heparin dan 
warfarin, dan cyclophosphamide.
Pencegahan Hematuria
Bisa dibilang hematuria merupakan salah 
satu kondisi yang sulit dicegah karena 
penyebabnya beragam. Namun, secara 
umum ada beberapa tindakan 
pencegahan yang bisa dilakukan untuk 
menghindari kencing berdarah, seperti:

Melansir dari laman Alodokter, ada 
beberapa faktor risiko seseorang lebih 
mudah mengalami kencing berdarah:

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Tingginya harga keekonomian Pertalite 
ini didorong oleh lonjakan harga minyak 
dunia imbas perang Rusia dan Ukraina.

1. Harga Keekonomian Pertalite dan 
Pertamax Rata-Rata Sudah Rp 30.000

"Sekarang ini harga minyak dunia sudah 
di atas USD 100 - USD 120 per barel. 
Harga keekonomian BBM RON 90 
maupun RON 92, rata-rata di atas 

keekonomian pertalite dan pertamax rata 
rata sudah rp 30000 rev1

Cara Beli Pertalite dan Solar di SPBU 
dengan aplikasi MyPertamina mulai 1 Juli 
2022.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM), Arifin Tasrif mencatat, saat ini, 
harga keekonomian Bahan Bakar Minyak 
BBM) jenis Pertalite telah menembus 
Rp30.000 per liter.

Saat ini masih terjadi di lapangan adanya 
konsumen yang tidak berhak 
mengonsumsi Pertalite dan Solar. Jika 
tidak diatur, besar potensinya kuota yang 
telah ditetapkan selama satu tahun tidak 
akan mencukupi.

Pertamina bersiap untuk melakukan uji 
coba penyaluran Bahan Bakar Minyak 
(BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar 
bagi pengguna berhak yang sudah 
terdaftar di dalam sistem MyPertamina. 
Uji coba akan mulai diberlakukan pada 1 
Juli 2022.

Untuk memastikan mekanisme 
penyaluran makin tepat sasaran, maka 
Pertamina Patra Niaga berinisiatif dan 
berinovasi untuk melakukan uji coba 
penyaluran Pertalite dan Solar bagi 
pengguna berhak yang sudah terdaftar di 
dalam sistem MyPertamina.
"Inilah yang kami harapkan, Pertamina 
dapat mengenali siapa saja konsumen 
Pertalite dan Solar sehingga 
kedepannya, bisa menjadi acuan dalam 
membuat program ataupun kebijakan 
terkait subsidi energi bersama 
pemerintah sekaligus melindungi 
masyarakat yang saat ini berhak 
menikmati bahan bakar bersubsidi," 
papar Direktur Utama Pertamina Patra 
Niaga, Alfian Nasution.

Cara Beli Pertalite Dan Solar Mulai 1 Juli

Uji coba awal akan dilakukan di 
beberapa kota maupun kabupaten 
yang tersebar di lima provinsi yakni 
Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, 
Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan 
Yogyakarta.

"Kami menyiapkan website 
MyPertamina, yakni 
https://subsiditepat.mypertamina.id/ 
yang dibuka pada 1 Juli 2022," kata 
Alfian.

Berkaca pada situasi tersebut, Menteri 
Arifin mengimbau masyarakat untuk 
lebih hemat dalam menggunakan 
Pertalite. Hal ini demi menekan 
anggaran subsidi pemerintah untuk 
sektor energi yang kian melambung.

Mengutip laman 
https://subsiditepat.mypertamina.id/, 
berikut ke-11 wilayah itu yakni:

Rp30.000," ujar Menteri Arifin.

Pada tahap 1, ada 11 kota dan 
kabupaten di 5 provinsi yang akan 
diterapkan uji coba pembelian pertalite 
dan solar melalui sistem MyPertamina 
ini.

Saat ini, harga bbm dengan 
kandungan RON 90 tersebut masih 
dijual di angka Rp7.650 per liter meski 
minyak dunia mahal.

1. Kota Bukit Tinggi

4. Kabupaten Tanah Datar

Simak, Ini Link untuk Mendaftar Beli 
Pertalite di Bandung dan Tasikmalaya

3. Kota Padang Panjang

Direktur Utama Pertamina Patra 
Niaga, Alfian Nasution mengatakan, 
pihaknya berinisiatif dan berinovasi 
untuk melakukan uji coba penyaluran 
Pertalite dan Solar bagi pengguna 
berhak yang sudah terdaftar di dalam 
sistem MyPertamina mulai 1 Juli 2022.

5. Kota Banjarmasin

2. Uji Coba Awal Dilakukan di 5 
Provinsi 

2. Kabupaten Agam

Menteri Arifin menyebut, harga 
Pertalite di Indonesia menjadi salah 
satu yang termurah dibandingkan 
negara lainnya. 
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5. Konsumsi Obat

Beberapa jenis kanker, seperti kandung 
kemih, ginjal, dan prostat dapat 
menyebabkan timbulnya darah pada 
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pada kanker stadium lanjut.
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ingin mengonsumsi suplemen

-Tidak menahan buang air kecil
 -Membersihkan alat kelamin setelah  
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Tingginya harga keekonomian Pertalite 
ini didorong oleh lonjakan harga minyak 
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Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

Contact: 267 - 809 - 6268
215 - 939 - 3636

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

Terry : 929 - 369 - 9830

pabrik roti dan coklat
dekat Philadelphia

Hubungi : 

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

8. Kabupaten Ciamis

11. Kota Sukabumi

PT Pertamina (Persero) memastikan 
kebijakan uji coba pembelian Bahan 
Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis 
Pertalite dan Solar lewat aplikasi 
MyPertamina tidak berlaku untuk 
kendaraan roda dua. Melainkan, hanya 
untuk pemilik kendaraan roda empat 
atau lebih.
"Pendaftaran untuk kendaraan roda 4 
atau lebih. Untuk sementara tidak 
(berlaku) sepeda motor," kata 
Corporate Secretary Pertamina Irto 
Ginting.
Informasi lebih lanjut mengenai 
mekanisme penyaluran Pertalite dan 
Solar subsidi menggunakan sistem 
MyPertamina, 

6. Kota Bandung

9. Kota Manado

7. Kota Tasikmalaya

10. Kota Yogyakarta

3. Kebijakan Baru Berlaku untuk 
Mobil dan Truk
baru berlaku untuk mobil dan truk rev1

masyarakat dapat menghubungi 
Pertamina Call Center (PCC) 135 serta 
sosial media resmi 

4. Cara dan Proses Pendaftaran

Menurutnya, pengguna yang sudah 
melakukan pendaftaran kendaraan dan 
identitasnya kemudian akan mendapatkan 
notifikasi melalui email yang didaftarkan.

@ptpertaminapatraniaga dan 
@mypertamina.

Pertamina menjelaskan bahwa 
masyarakat yang merasa berhak 
menggunakan Pertalite dan Solar dapat 
mendaftarkan datanya melalui laman 
https://subsiditepat.mypertamina.id/ untuk 
kemudian menunggu apakah kendaraan 
dan identitasnya terkonfirmasi sebagai 
pengguna yang terdaftar.

Pertamina menjamin jika seluruh data 
sudah cocok, maka konsumen dapat 
melakukan transaksi di SPBU dan seluruh 
transaksinya akan tercatat secara digital.

Alfian meminta masyarakat untuk tidak 
khawatir apabila tidak memiliki aplikasi 
MyPertamina karena pendaftaran 
dilakukan semua di laman MyPertamina 
https://subsiditepat.mypertamina.id/.

"Pengguna terdaftar akan mendapatkan 
kode QR khusus yang menunjukkan 
bahwa data mereka telah cocok dan 
dapat membeli Pertalite dan Solar," jelas 
Alfian.

Sebelumnya, Adam Deni 
juga mengatakan vonis 
yang dibacakan Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri 
Jakarta Utara karena 
pengaruh Ahmad Sahroni. Pria berusia 
26 tahun itu mencurigai adanya 
keinginan beberapa pihak untuk 
menutupi kasus yang ingin 
dibongkarnya. "Kalau memang vonisnya 
masih tinggi berarti masih sesuai dengan 
pesanan dan barang bukti saya tidak 
bisa dikembalikan berarti ada dugaan 
bahwa kasus yang ingin saya bongkar ini 
ditutup-tutupi oleh pihak-pihak yang tidak 
suka dengan yang saya lakukan," 
paparnya. Vonis Adam Deni dan Ni Made 
Dwita sebenarnya sudah mengalami 
pengurangan dari tuntutan awal 8 tahun 
penjara. 
Namun, Adam Deni dan Ni Made Dwita 
berniat mengajukan banding atas amar 
putusan yang telah dibacakan. Diketahui 
sebelumnya, Adam Deni dan Ni Made 
didakwa melanggar Pasal 48 Ayat (3) jo 
Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang (UU) 

Pegiat media sosial Adam Deni 
menyebut Ahmad Sahroni menghabiskan 
dana lebih dari Rp 30 miliar demi 
membungkamnya. Pernyataan tersebut 
dilontarkan Adam Deni setelah Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara 
memvonisnya dengan hukuman 4 tahun 
penjara dan denda Rp 1 miliar. "Saya 
mikirnya begini, lho. Seorang Adam Deni 
itu ditahan sangat mahal 
bisa lebih dari Rp 30 
miliar karena apa?" kata 
Adam saat ditemui usai 
sidang, Selasa 
(28/6/2022). 
"Penangkapan saya ini 
cepat, penanganan saya 
cepat, P21 saya cepat, 
tuntutan saya pun juga 
tinggi. Habis berapa 
puluh milliar saudara AS 
untuk membungkam 
saya?" sambungnya 
berapi-api. 

Adam Deni Divonis 4 Tahun Penjara Dan Denda Rp 1M
Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik 
(ITE) sebagaimana diubah dan 
ditambah dengan UU Nomor 19 Tahun 
2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 
Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) menyebutkan Adam Deni 
menyebarkan dokumen pribadi milik 
anggota Komisi III DPR Fraksi Partai 
Nasdem, Ahmad Sahroni. Dokumen itu 

terkait pembelian sepeda 
bernilai ratusan juta milik 
Sahroni dari transaksi 
dengan terdakwa lain, Ni 
Made Dwita Anggari. 
Dua sepeda itu dibeli 
Sahroni pada 2020, yaitu 
merk Firefly seharga Rp 
450 juta, dan merk 
Bastion senilai Rp 378 
juta. Menurut Adam Deni, 
Ahmad Sahroni diduga 
telah melakukan 
pembelian ilegal berupa 
sepeda dari luar negeri 
agar tidak membayar 
pajak negara. "Kita 
berdua ingin melapor ke 
KPK. Cuma karena status 

saya sebagai pegiat media sosial, 
saya ingin follow up lewat media sosial 
agar memperoleh atensi publik 
dahulu," ujar Adam Deni dalam 
persidangan sebelumnya. Adam Deni 
kemudian mengunggah informasi 
tersebut ke media sosialnya karena 
yakin akan menyita perhatian publik. 
Adapun penyebaran dokumen pribadi 
itu dilakukan Adam melalui akun 
Instagram-nya @adamdenigrk. 
Tindakan tersebut ternyata 
membuahkan perkara hukum. Ahmad 
Sahroni kemudian melaporkan Adam 
Deni atas diduga telah mengunggah 
informasi pribadi miliknya ke media 
sosial tanpa izin. Adam Deni sempat 
mengajukan upaya damai. Pihak 
Ahmad Sahroni memaafkan namun 
ingin proses hukum tetap berjalan di 
pengadilan.

San Antonio yang terletak sekitar 250 
kilometer dari perbatasan AS-Meksiko 
dikenal kerap menjadi rute 
penyelundupan orang.
“Mereka punya keluarga dan 
tampaknya mereka ingin mencari 
penghidupan yang lebih baik," kata Wali 
Kota San Antonio 

Petugas mengatakan 16 orang, 
termasuk empat anak juga dibawa ke 
rumah sakit.
Korban selamat di dalam truk itu 
dikatakan "terlalu panas untuk disentuh" 
dan mengalami sengatan panas dan 
dehidrasi.

Petugas pemadam kebakaran di San 
Antonio, Negara Bagian Texas, Amerika 
Serikat, kemarin menemukan 46 mayat, 
diduga migran, di dalam sebuah truk 
yang terlantar.

Dia mengatakan kendaraan itu 
ditinggalkan oleh sopirnya dan tidak ada 
pendingin ruangan, dan tidak ada air 
minum di dalamnya.

Sejauh ini sudah tidak orang ditahan dan 
penyelidikan masih berlangsung. 

Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo 
Ebrard mengatakan dua warga Guatemala 
termasuk yang dibawa ke rumah sakit. 
Sementara kewarganegaraan korban lain 
belum diketahui.

"Kami tidak menyangka membuka sebuah 
truk dan melihat tumpukan mayat di 
dalamnya. Tak seorang pun 
membayangkan seperti itu sebelumnya," 
kata dia.

Tim gawat darurat tiba di lokasi sekitar 
pukul 18.00 waktu setempat setelah 
menanggapi sebuah laporan yang 
menyebut ditemukan mayat.

46 Mayat Ditemukan Dalam Truk di Texas
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tuntutan saya pun juga 
tinggi. Habis berapa 
puluh milliar saudara AS 
untuk membungkam 
saya?" sambungnya 
berapi-api. 

Adam Deni Divonis 4 Tahun Penjara Dan Denda Rp 1M
Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik 
(ITE) sebagaimana diubah dan 
ditambah dengan UU Nomor 19 Tahun 
2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 
Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) menyebutkan Adam Deni 
menyebarkan dokumen pribadi milik 
anggota Komisi III DPR Fraksi Partai 
Nasdem, Ahmad Sahroni. Dokumen itu 

terkait pembelian sepeda 
bernilai ratusan juta milik 
Sahroni dari transaksi 
dengan terdakwa lain, Ni 
Made Dwita Anggari. 
Dua sepeda itu dibeli 
Sahroni pada 2020, yaitu 
merk Firefly seharga Rp 
450 juta, dan merk 
Bastion senilai Rp 378 
juta. Menurut Adam Deni, 
Ahmad Sahroni diduga 
telah melakukan 
pembelian ilegal berupa 
sepeda dari luar negeri 
agar tidak membayar 
pajak negara. "Kita 
berdua ingin melapor ke 
KPK. Cuma karena status 

saya sebagai pegiat media sosial, 
saya ingin follow up lewat media sosial 
agar memperoleh atensi publik 
dahulu," ujar Adam Deni dalam 
persidangan sebelumnya. Adam Deni 
kemudian mengunggah informasi 
tersebut ke media sosialnya karena 
yakin akan menyita perhatian publik. 
Adapun penyebaran dokumen pribadi 
itu dilakukan Adam melalui akun 
Instagram-nya @adamdenigrk. 
Tindakan tersebut ternyata 
membuahkan perkara hukum. Ahmad 
Sahroni kemudian melaporkan Adam 
Deni atas diduga telah mengunggah 
informasi pribadi miliknya ke media 
sosial tanpa izin. Adam Deni sempat 
mengajukan upaya damai. Pihak 
Ahmad Sahroni memaafkan namun 
ingin proses hukum tetap berjalan di 
pengadilan.

San Antonio yang terletak sekitar 250 
kilometer dari perbatasan AS-Meksiko 
dikenal kerap menjadi rute 
penyelundupan orang.
“Mereka punya keluarga dan 
tampaknya mereka ingin mencari 
penghidupan yang lebih baik," kata Wali 
Kota San Antonio 

Petugas mengatakan 16 orang, 
termasuk empat anak juga dibawa ke 
rumah sakit.
Korban selamat di dalam truk itu 
dikatakan "terlalu panas untuk disentuh" 
dan mengalami sengatan panas dan 
dehidrasi.

Petugas pemadam kebakaran di San 
Antonio, Negara Bagian Texas, Amerika 
Serikat, kemarin menemukan 46 mayat, 
diduga migran, di dalam sebuah truk 
yang terlantar.

Dia mengatakan kendaraan itu 
ditinggalkan oleh sopirnya dan tidak ada 
pendingin ruangan, dan tidak ada air 
minum di dalamnya.

Sejauh ini sudah tidak orang ditahan dan 
penyelidikan masih berlangsung. 

Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo 
Ebrard mengatakan dua warga Guatemala 
termasuk yang dibawa ke rumah sakit. 
Sementara kewarganegaraan korban lain 
belum diketahui.

"Kami tidak menyangka membuka sebuah 
truk dan melihat tumpukan mayat di 
dalamnya. Tak seorang pun 
membayangkan seperti itu sebelumnya," 
kata dia.

Tim gawat darurat tiba di lokasi sekitar 
pukul 18.00 waktu setempat setelah 
menanggapi sebuah laporan yang 
menyebut ditemukan mayat.

46 Mayat Ditemukan Dalam Truk di Texas
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Selain ancaman Perang Dunia 3, 
Medvedev yang kini menjabat sebagai 
Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia 
mengingatkan konsekuensi jika 
Finlandia dan Swedia benar-benar 
gabung NATO.
Ia menegaskan Rusia akan 
memperkuat pertahanan di sekitar 

Crimea yang sebelumnya bagian dari 
Ukraina, dicaplok Rusia pada 2014. 
Kremlin pun mendeklarasikan bahwa 
semenanjung di selatan Ukraina itu 
merupakan bagian dari Federas Rusia.

Rusia kembali melontarkan ancaman 
kepada Pakta Pertahanan Atlantik 
Utara (NATO) agar tak gegabah 
mengusik semenanjung Crimea.
Mantan Presiden Rusia, Dmitry 
Medvedev, mengingatkan Perang Dunia 
3 akan pecah jika NATO tetap nekat 
mengganggu Crimea.
"Crimea merupakan bagian dari Rusia. 
Setiap upaya mengusik Crimea berarti 
deklarasi perang terhadap negara 
kami," kata Medvedev kepada situs 
Argumenty i Fakty, seperti dilansir dari 
Reuters, Selasa (28/6).
"Apabila [gangguan] ini dilakukan salah 
satu anggota NATO, ini berarti konflik 
dengan seluruh sekutu Atlantik Utara, 
Perang Dunia Ketiga. Sebuah bencana 
total," Medvedev menambahkan.

Rusia Ancam NATO

Akibat penolakan Ankara, Swedia 
dilaporkan menggelar konsultasi dengan 
NATO. Namun, diplomat senior NATO 
menyebut perselisihan antara Turki dan 
dua negara Nordik itu lebih terkait politik 
dibandingkan masalah teknis soal 
persyaratan masuk aliansi tersebut.

Namun, langkah tersebut menuai 
rintangan karena Turki tak mengizinkan 
Swedia-Finlandia jadi anggota NATO. 
Padahal, untuk bisa bergabung suatu 
negara harus mengantongi izin seluruh 
anggota aliansi itu.

Sementara itu, NATO masih terus merayu 
Turki agar menyetujui Swedia dan 
Finlandia bergabung denga aliansi 
tersebut. Turki merupakan satu-satunya 
anggota NATO yang menolak dua negara 
itu bergabung di pakta pertahanan 
tersebut.

perbatasan dengan kedua negara itu. 
Kremlin, lanjut Medvedev, bahkan siap 
untuk langkah pembalasan yang nyata.

Mereka khawatir akan keamanan 
negaranya.

Finlandia dan Swedia memutuskan 
bergabung dengan NATO menyusul 
invasi Rusia ke Ukraina. 

Salah satu upayanya adalah dengan 
rencana memasang rudal hipersonik 
Iskander di depan 'halaman' Swedia dan 
Finlandia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 
memastikan akan mulai mencairkan gaji 
ke-13 PNS (Pegawai Negeri Sipil) 
maupun aparatur sipil negara (ASN) lain 
pada 1 Juli mendatang.

Selain cair 1 Juli, berikut fakta-fakta 
terbaru soal gaji ke-13 PNS, termasuk 
nominal yang lebih besar dari tahun 
sebelumnya:
PNS Dapat Lebih Besar Dibanding 
Tahun Lalu
Menteri Keuangan, Sri Mulyani 
mengatakan, pembayaran gaji ke-13 
untuk PNS pemerintah pusat, termasuk 
tunjangan hari raya (THR) yang sudah 
dibayarkan 10 hari sebelum Idul Fitri 
2022, jumlahnya pada tahun ini relatif 
lebih besar dibanding 2020 atau 2021 
lalu.
"Untuk tahun ini, THR yang sudah 
dibayarkan dan gaji ke-13 dibayarkan 
dalam bentuk; diberikan kepada seluruh 
ASN, sebesar gaji atau pensiunan pokok 
ditambah tunjangan yang melekat pada 
gaji/pensiunan pokok, berhubungan 
dengan tunjangan 
keluarga/pangan/tunjangan jabatan 
secara umum," bebernya.
"Plus, 50 persen tunjangan kinerja per 
bulan bagi mereka yang mendapat 

"Sesuai dengan ketentuannya Gaji ke-13 
akan dibayarkan pada bulan Juli," kata 
Direktur Pelaksanaan Anggaran 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
(DJPb) Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu), Tri Budhianto,
Tri Budhianto menjelaskan, untuk proses 
persiapan pembayaran Gaji ke-13 sudah 
bisa dimulai tanggal 23 Juni untuk 
rekonsiliasi Gaji.
Selanjutnya, pengajuan Surat Perintah 
Membayar (SPM) sudah bisa dilakukan 
setelah proses rekonsiliasi gaji atau mulai 
pada 24 Juni. Tapi, pembayarannya mulai 
diberikan pada 1 Juli.
"Proses pencairan diatur lebih cepat 
mulai tanggal 23 Juni sebagai bagian dari 
pelayanan DJPb dan merupakan strategi 
agar tidak terjadi bottle neck pencairan 
dana di tgl 1 Juli," ujarnya.

Gaji ke-13 PNS Cair 1 Juli
tunjangan kinerja. Perbedaan dari 
tahun 2021, THR dan gaji ke-13 tahun 
ini ditambah dengan 50 persen 
tunjangan kinerja per bulan," terang Sri 
Mulyani.
Senada untuk PNS di pemerintah 
daerah, aturannya paling banyak 50 
persen tambahan penghasilan 
tunjangan kinerja dengan 
memperhatikan kemampuan dari 
masing-masing APBD atau fiskal 
daerah.
"Itu diberikan sesuai peraturan 
perundang-undangan, termasuk dalam 
hal ini landasannya PP 16/2022, dan 
peraturan yang menyangkut ASN 
daerah," kata Sri Mulyani.
Habiskan Anggaran Rp35 Triliun

"Dan ini dapat ditambahkan dari APBD 
tahun anggaran 2022 sesuai 
kemampuan fiskal pemerintah daerah 
masing-masing," terangnya.

Anggaran ini berasal dari alokasi 
Kementerian/Lembaga, Dana Alokasi 
Umum plus bisa ditambah dari 
anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (APBD), serta dana dari 
Bendahara Umum Negara.

Sementara untuk, aparatur daerah, 
sebesar Rp15 triliun yang berasal dari 
Dana Alokasi Umum (DAU). Ini juga 
bisa ditambahkan dana yang 
bersumber dari APBD 2022.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani 
Indrawati mengatakan bahwa 
pemerintah bahkan telah menyiapkan 
anggaran mencapai Rp35,5 triliun 
untuk membayar gaji ke-13 PNS.

"Dalam hal ini sudah disediakan APBN 
kita tahun 2022, yaitu untuk seluruh 
ASN Pusat yang bekerja di 
Kementerian Lembaga total gaji 13 ini 
adalah Rp11,5 triliun untuk seluruh 
ASN pusat termasuk TNI dan Polri," 
kata dia dalam konferensi pers, Selasa 
(28/6/2022).

Sementara, untuk kategori pensiunan, 
dialokasikan dari Bendahara Umum 
Negara sebanyak Rp9 triliun.
Daftar Penerima Gaji ke13

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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Selain ancaman Perang Dunia 3, 
Medvedev yang kini menjabat sebagai 
Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia 
mengingatkan konsekuensi jika 
Finlandia dan Swedia benar-benar 
gabung NATO.
Ia menegaskan Rusia akan 
memperkuat pertahanan di sekitar 

Crimea yang sebelumnya bagian dari 
Ukraina, dicaplok Rusia pada 2014. 
Kremlin pun mendeklarasikan bahwa 
semenanjung di selatan Ukraina itu 
merupakan bagian dari Federas Rusia.

Rusia kembali melontarkan ancaman 
kepada Pakta Pertahanan Atlantik 
Utara (NATO) agar tak gegabah 
mengusik semenanjung Crimea.
Mantan Presiden Rusia, Dmitry 
Medvedev, mengingatkan Perang Dunia 
3 akan pecah jika NATO tetap nekat 
mengganggu Crimea.
"Crimea merupakan bagian dari Rusia. 
Setiap upaya mengusik Crimea berarti 
deklarasi perang terhadap negara 
kami," kata Medvedev kepada situs 
Argumenty i Fakty, seperti dilansir dari 
Reuters, Selasa (28/6).
"Apabila [gangguan] ini dilakukan salah 
satu anggota NATO, ini berarti konflik 
dengan seluruh sekutu Atlantik Utara, 
Perang Dunia Ketiga. Sebuah bencana 
total," Medvedev menambahkan.

Rusia Ancam NATO

Akibat penolakan Ankara, Swedia 
dilaporkan menggelar konsultasi dengan 
NATO. Namun, diplomat senior NATO 
menyebut perselisihan antara Turki dan 
dua negara Nordik itu lebih terkait politik 
dibandingkan masalah teknis soal 
persyaratan masuk aliansi tersebut.

Namun, langkah tersebut menuai 
rintangan karena Turki tak mengizinkan 
Swedia-Finlandia jadi anggota NATO. 
Padahal, untuk bisa bergabung suatu 
negara harus mengantongi izin seluruh 
anggota aliansi itu.

Sementara itu, NATO masih terus merayu 
Turki agar menyetujui Swedia dan 
Finlandia bergabung denga aliansi 
tersebut. Turki merupakan satu-satunya 
anggota NATO yang menolak dua negara 
itu bergabung di pakta pertahanan 
tersebut.

perbatasan dengan kedua negara itu. 
Kremlin, lanjut Medvedev, bahkan siap 
untuk langkah pembalasan yang nyata.

Mereka khawatir akan keamanan 
negaranya.

Finlandia dan Swedia memutuskan 
bergabung dengan NATO menyusul 
invasi Rusia ke Ukraina. 

Salah satu upayanya adalah dengan 
rencana memasang rudal hipersonik 
Iskander di depan 'halaman' Swedia dan 
Finlandia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 
memastikan akan mulai mencairkan gaji 
ke-13 PNS (Pegawai Negeri Sipil) 
maupun aparatur sipil negara (ASN) lain 
pada 1 Juli mendatang.

Selain cair 1 Juli, berikut fakta-fakta 
terbaru soal gaji ke-13 PNS, termasuk 
nominal yang lebih besar dari tahun 
sebelumnya:
PNS Dapat Lebih Besar Dibanding 
Tahun Lalu
Menteri Keuangan, Sri Mulyani 
mengatakan, pembayaran gaji ke-13 
untuk PNS pemerintah pusat, termasuk 
tunjangan hari raya (THR) yang sudah 
dibayarkan 10 hari sebelum Idul Fitri 
2022, jumlahnya pada tahun ini relatif 
lebih besar dibanding 2020 atau 2021 
lalu.
"Untuk tahun ini, THR yang sudah 
dibayarkan dan gaji ke-13 dibayarkan 
dalam bentuk; diberikan kepada seluruh 
ASN, sebesar gaji atau pensiunan pokok 
ditambah tunjangan yang melekat pada 
gaji/pensiunan pokok, berhubungan 
dengan tunjangan 
keluarga/pangan/tunjangan jabatan 
secara umum," bebernya.
"Plus, 50 persen tunjangan kinerja per 
bulan bagi mereka yang mendapat 

"Sesuai dengan ketentuannya Gaji ke-13 
akan dibayarkan pada bulan Juli," kata 
Direktur Pelaksanaan Anggaran 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
(DJPb) Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu), Tri Budhianto,
Tri Budhianto menjelaskan, untuk proses 
persiapan pembayaran Gaji ke-13 sudah 
bisa dimulai tanggal 23 Juni untuk 
rekonsiliasi Gaji.
Selanjutnya, pengajuan Surat Perintah 
Membayar (SPM) sudah bisa dilakukan 
setelah proses rekonsiliasi gaji atau mulai 
pada 24 Juni. Tapi, pembayarannya mulai 
diberikan pada 1 Juli.
"Proses pencairan diatur lebih cepat 
mulai tanggal 23 Juni sebagai bagian dari 
pelayanan DJPb dan merupakan strategi 
agar tidak terjadi bottle neck pencairan 
dana di tgl 1 Juli," ujarnya.

Gaji ke-13 PNS Cair 1 Juli
tunjangan kinerja. Perbedaan dari 
tahun 2021, THR dan gaji ke-13 tahun 
ini ditambah dengan 50 persen 
tunjangan kinerja per bulan," terang Sri 
Mulyani.
Senada untuk PNS di pemerintah 
daerah, aturannya paling banyak 50 
persen tambahan penghasilan 
tunjangan kinerja dengan 
memperhatikan kemampuan dari 
masing-masing APBD atau fiskal 
daerah.
"Itu diberikan sesuai peraturan 
perundang-undangan, termasuk dalam 
hal ini landasannya PP 16/2022, dan 
peraturan yang menyangkut ASN 
daerah," kata Sri Mulyani.
Habiskan Anggaran Rp35 Triliun

"Dan ini dapat ditambahkan dari APBD 
tahun anggaran 2022 sesuai 
kemampuan fiskal pemerintah daerah 
masing-masing," terangnya.

Anggaran ini berasal dari alokasi 
Kementerian/Lembaga, Dana Alokasi 
Umum plus bisa ditambah dari 
anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (APBD), serta dana dari 
Bendahara Umum Negara.

Sementara untuk, aparatur daerah, 
sebesar Rp15 triliun yang berasal dari 
Dana Alokasi Umum (DAU). Ini juga 
bisa ditambahkan dana yang 
bersumber dari APBD 2022.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani 
Indrawati mengatakan bahwa 
pemerintah bahkan telah menyiapkan 
anggaran mencapai Rp35,5 triliun 
untuk membayar gaji ke-13 PNS.

"Dalam hal ini sudah disediakan APBN 
kita tahun 2022, yaitu untuk seluruh 
ASN Pusat yang bekerja di 
Kementerian Lembaga total gaji 13 ini 
adalah Rp11,5 triliun untuk seluruh 
ASN pusat termasuk TNI dan Polri," 
kata dia dalam konferensi pers, Selasa 
(28/6/2022).

Sementara, untuk kategori pensiunan, 
dialokasikan dari Bendahara Umum 
Negara sebanyak Rp9 triliun.
Daftar Penerima Gaji ke13

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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"Untuk itu kami mengucapkan terima 
kasih atas dedikasi seluruh aparatur 
negara yang telah melaksanakan tugas 
untuk tetap memberikan pelayanan dan 
berkontribusi terhadap upaya 
pemulihan ekonomi nasional," kata Sri 
Mulyani di Jakarta, Selasa (28/6).
Dia menjelaskan, gaji ke-13 bagi 
aparatur negara bisa dicairkan mulai 
Juli 2022, dengan jumlah lebih besar 

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati mengatakan, lebih dari 8 juta 
PNS dan pensiunan akan 
mendapatkan gaji ke-13. Rinciannya, 
aparatur negara pusat sebanyak 1,79 
juta orang, aparatur negara daerah 
sebanyak 3,65 juta orang, dan 
pensiunan sebanyak 3,32 juta orang.

“Plus, 50 persen tunjangan kinerja per 
bulan bagi mereka yang mendapat 
tunjangan kinerja. Perbedaan dari tahun 
2021, THR dan gaji ke-13 tahun ini 
ditambah dengan 50 persen tunjangan 
kinerja per bulan," katanya.

ketimbang gaji ke-13 pada tahun lalu. 
Perbedaan besaran ini mengacu pada 
membaiknya kondisi ekonomi nasional. 
Sebelumnya, Indonesia menghadapi 
tantangan adanya pandemi Covid-19.
Gaji ke-13 diberikan kepada seluruh ASN, 
sebesar gaji atau pensiunan pokok 
ditambah tunjangan yang melekat pada 
gaji/pensiunan pokok, berhubungan 
dengan tunjangan 
keluarga/pangan/tunjangan jabatan 
secara umum.

Akan tetapi, Ahmad Ali mengaku hingga 

"Bisa jadi (peluang diusung), NasDem 
selalu mengedepankan kehendak 
masyarakat," sambung Ahmad Ali.

Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali 
menegaskan, partainya sangat mungkin 
mengusung mantan Kapolda Jabar 
tersebut. Syaratnya, jika warga Jabar 
menghendaki.

Beredar stiker Ketum PSSI, Mochamad 
Iriawan alias Iwan Bule sebagai 
Gubernur Jawa Barat (Jabar). NasDem 
menyambut positif nama Iwan Bule 
dalam kontestasi Pilkada serentak 2024.

"NasDem dalam Pilkada selalu tidak 
menempatkan figur sebagai syarat, tapi 
kita selalu menempatkan kehendak 
rakyat. Jadi kalau masyarakat Jabar 
menghendaki Iwan Bule sebagai cagub 
2024, InsyAllah Partai NasDem akan 
mengikuti itu," kata Ahmad Ali, saat 
dihubungi merdeka.com, Rabu (29/6).
Namun, Ahmad Ali mengatakan, hal itu 
juga berlaku bagi semua tokoh yang 
ingin maju sebagai calon gubernur. Ia 
juga mengingatkan, kepada tokoh yang 
akan maju di Pemilu 2024, untuk 
memantaskan diri agar mendapatkan 
dukungan dari masyarakat.
"Tapi tak hanya sebatas Iwan Bule, tapi 
tokoh-tokoh lain, siapa saja tidak hanya 
Iwan Bule siapa saja yang berkeinginan 
itu, menurut saya silakan memantaskan 
diri di masyarakat," tegasnya.

kini belum ada komunikasi antara Iwan 
Bule dengan Partai NasDem perihal 
wacana tersebut.
"Belum ada sampai hari ini, pertemuan 
secara khusus tentang wacana Pak 
Iwan untuk maju, tapi saya secara 
pribadi mengenal beliau secara baik," 
ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PSSI 
Mochamad Iriawan alias Iwan Bule 
dikabarkan berniat maju sebagai calon 
Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 
2024. Ternyar, stiker Iwan bertuliskan 
Gubernur Jawa Barat beredar luas di 
angkutan umum.

Terlebih, soal Pilgub Jawa Barat, dia 
melihat masih banyak politikus muda 
yang lebih berpeluang maju. 

Saya belum kepikiran. Masih fokus 
bola," tegas Iwan.

Blak-Blakan Iwan Bule

Saya lagi ngurus bola," jelas Iwan saat 
dihubungi merdeka.com, Selasa 
(28/6).

Menurut dia, saat ini belum kepikiran 
untuk maju sebagai Cagub Jabar.

Iwan Bule blak-blakan soal kabar 
tersebut. Menurut dia, saat ini dirinya 
tengah fokus menyelesaikan tugasnya 
sebagai Ketua Umum PSSI.
"Belum lah, belum saatnya. 

"Ada yang lebih muda, banyak tuh 
yang muda-muda, ada Arya Bima, 
Dede Yusuf. 

NasDem Akan Dukung Iwan Bule di Pilkada 2024

Grace pun mengungkit sikap PSI yang 
tidak akan pernah mendukung Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Sesuai pernyataan saya sebelumnya, 
bahwa PSI tidak akan pernah 
mendukung Anies Baswedan karena 
yang bersangkutan memiliki rekam jejak 
terlibat dalam politik identitas yang 
sangat bertentangan dengan DNA PSI," 
ujar Grace saat dimintai konfirmasi 
Kompas.com, Selasa (28/6/2022).
Grace menjelaskan, Sunny sudah tidak 
aktif dalam operasional PSI sejak 
mengundurkan diri setahun yang lalu.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai 
Solidaritas Indonesia (PSI) Grace 
Natalie menyebut Sunny Tanuwidjaja 
mundur dari Sekretaris Dewan Pembina 
PSI karena beda jalan politik.

Dia mengaku jarang berkomunikasi 
dengan Sunny, sehingga tidak tahu 
aktivitasnya saat ini.
"Sunny mundur atas keinginannya 
sendiri, karena beliau menyadari akan 
memilih jalan politik yang berbeda 
dengan PSI," imbuhnya.
Kini, posisi Sekretaris Dewan Pembina 
PSI diisi oleh Raja Juli Antoni.
Sebelumnya, PSI menegaskan tetap 
tidak akan mendukung Anies Baswedan 
sebagai calon presiden pada Pilpres 

“Menyangkut hal ini, sudah sangat jelas 
bahwa PSI tidak akan mendukung Mas 
Anies di Pilpres 2024,” ujar Wakil Ketua 
Dewan Pembina PSI Grace Natalie 
dalam keterangan tertulis, Minggu 
(19/6/2022).
Grace kemudian mengungkit isu 
intoleransi dan korupsi.

“Prinsip harus ditegakkan dengan sebaik-
baiknya. 

Selama Anies duduk di tampuk 
kepemimpinan Ibu Kota, PSI memang 
lantang mengkritik Anies dalam dua hal 
tersebut, terkait isu SARA dalam Pilgub 
DKI 2017 dan hajatan Formula E yang 
dianggap memiliki masalah terkait 
anggaran.

PSI menolak untuk bersikap pragmatis 
dan oportunis,” lanjutnya.

“Kami memeluk teguh prinsip anti-
intoleransi dan antikorupsi. Maka, tak 
mungkin kami mendukung kandidat yang 
bermasalah dalam dua atau salah satu 
prinsip tersebut,” kata Grace.

2024.Adapun dukungan bagi Anies 
mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional 
Partai Nasdem, di mana Ketua Umum 
Nasdem Surya Paloh mengumumkan 
Anies sebagai 1 dari 3 kandidat bakal 
capres yang bakal diajukan Nasdem 
untuk Pilpres 2024.

Sunny Tanuwidjaja Mundur dari PSI Demi Anies
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"Untuk itu kami mengucapkan terima 
kasih atas dedikasi seluruh aparatur 
negara yang telah melaksanakan tugas 
untuk tetap memberikan pelayanan dan 
berkontribusi terhadap upaya 
pemulihan ekonomi nasional," kata Sri 
Mulyani di Jakarta, Selasa (28/6).
Dia menjelaskan, gaji ke-13 bagi 
aparatur negara bisa dicairkan mulai 
Juli 2022, dengan jumlah lebih besar 

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati mengatakan, lebih dari 8 juta 
PNS dan pensiunan akan 
mendapatkan gaji ke-13. Rinciannya, 
aparatur negara pusat sebanyak 1,79 
juta orang, aparatur negara daerah 
sebanyak 3,65 juta orang, dan 
pensiunan sebanyak 3,32 juta orang.

“Plus, 50 persen tunjangan kinerja per 
bulan bagi mereka yang mendapat 
tunjangan kinerja. Perbedaan dari tahun 
2021, THR dan gaji ke-13 tahun ini 
ditambah dengan 50 persen tunjangan 
kinerja per bulan," katanya.

ketimbang gaji ke-13 pada tahun lalu. 
Perbedaan besaran ini mengacu pada 
membaiknya kondisi ekonomi nasional. 
Sebelumnya, Indonesia menghadapi 
tantangan adanya pandemi Covid-19.
Gaji ke-13 diberikan kepada seluruh ASN, 
sebesar gaji atau pensiunan pokok 
ditambah tunjangan yang melekat pada 
gaji/pensiunan pokok, berhubungan 
dengan tunjangan 
keluarga/pangan/tunjangan jabatan 
secara umum.

Akan tetapi, Ahmad Ali mengaku hingga 

"Bisa jadi (peluang diusung), NasDem 
selalu mengedepankan kehendak 
masyarakat," sambung Ahmad Ali.

Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali 
menegaskan, partainya sangat mungkin 
mengusung mantan Kapolda Jabar 
tersebut. Syaratnya, jika warga Jabar 
menghendaki.

Beredar stiker Ketum PSSI, Mochamad 
Iriawan alias Iwan Bule sebagai 
Gubernur Jawa Barat (Jabar). NasDem 
menyambut positif nama Iwan Bule 
dalam kontestasi Pilkada serentak 2024.

"NasDem dalam Pilkada selalu tidak 
menempatkan figur sebagai syarat, tapi 
kita selalu menempatkan kehendak 
rakyat. Jadi kalau masyarakat Jabar 
menghendaki Iwan Bule sebagai cagub 
2024, InsyAllah Partai NasDem akan 
mengikuti itu," kata Ahmad Ali, saat 
dihubungi merdeka.com, Rabu (29/6).
Namun, Ahmad Ali mengatakan, hal itu 
juga berlaku bagi semua tokoh yang 
ingin maju sebagai calon gubernur. Ia 
juga mengingatkan, kepada tokoh yang 
akan maju di Pemilu 2024, untuk 
memantaskan diri agar mendapatkan 
dukungan dari masyarakat.
"Tapi tak hanya sebatas Iwan Bule, tapi 
tokoh-tokoh lain, siapa saja tidak hanya 
Iwan Bule siapa saja yang berkeinginan 
itu, menurut saya silakan memantaskan 
diri di masyarakat," tegasnya.

kini belum ada komunikasi antara Iwan 
Bule dengan Partai NasDem perihal 
wacana tersebut.
"Belum ada sampai hari ini, pertemuan 
secara khusus tentang wacana Pak 
Iwan untuk maju, tapi saya secara 
pribadi mengenal beliau secara baik," 
ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PSSI 
Mochamad Iriawan alias Iwan Bule 
dikabarkan berniat maju sebagai calon 
Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 
2024. Ternyar, stiker Iwan bertuliskan 
Gubernur Jawa Barat beredar luas di 
angkutan umum.

Terlebih, soal Pilgub Jawa Barat, dia 
melihat masih banyak politikus muda 
yang lebih berpeluang maju. 

Saya belum kepikiran. Masih fokus 
bola," tegas Iwan.

Blak-Blakan Iwan Bule

Saya lagi ngurus bola," jelas Iwan saat 
dihubungi merdeka.com, Selasa 
(28/6).

Menurut dia, saat ini belum kepikiran 
untuk maju sebagai Cagub Jabar.

Iwan Bule blak-blakan soal kabar 
tersebut. Menurut dia, saat ini dirinya 
tengah fokus menyelesaikan tugasnya 
sebagai Ketua Umum PSSI.
"Belum lah, belum saatnya. 

"Ada yang lebih muda, banyak tuh 
yang muda-muda, ada Arya Bima, 
Dede Yusuf. 

NasDem Akan Dukung Iwan Bule di Pilkada 2024

Grace pun mengungkit sikap PSI yang 
tidak akan pernah mendukung Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Sesuai pernyataan saya sebelumnya, 
bahwa PSI tidak akan pernah 
mendukung Anies Baswedan karena 
yang bersangkutan memiliki rekam jejak 
terlibat dalam politik identitas yang 
sangat bertentangan dengan DNA PSI," 
ujar Grace saat dimintai konfirmasi 
Kompas.com, Selasa (28/6/2022).
Grace menjelaskan, Sunny sudah tidak 
aktif dalam operasional PSI sejak 
mengundurkan diri setahun yang lalu.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai 
Solidaritas Indonesia (PSI) Grace 
Natalie menyebut Sunny Tanuwidjaja 
mundur dari Sekretaris Dewan Pembina 
PSI karena beda jalan politik.

Dia mengaku jarang berkomunikasi 
dengan Sunny, sehingga tidak tahu 
aktivitasnya saat ini.
"Sunny mundur atas keinginannya 
sendiri, karena beliau menyadari akan 
memilih jalan politik yang berbeda 
dengan PSI," imbuhnya.
Kini, posisi Sekretaris Dewan Pembina 
PSI diisi oleh Raja Juli Antoni.
Sebelumnya, PSI menegaskan tetap 
tidak akan mendukung Anies Baswedan 
sebagai calon presiden pada Pilpres 

“Menyangkut hal ini, sudah sangat jelas 
bahwa PSI tidak akan mendukung Mas 
Anies di Pilpres 2024,” ujar Wakil Ketua 
Dewan Pembina PSI Grace Natalie 
dalam keterangan tertulis, Minggu 
(19/6/2022).
Grace kemudian mengungkit isu 
intoleransi dan korupsi.

“Prinsip harus ditegakkan dengan sebaik-
baiknya. 

Selama Anies duduk di tampuk 
kepemimpinan Ibu Kota, PSI memang 
lantang mengkritik Anies dalam dua hal 
tersebut, terkait isu SARA dalam Pilgub 
DKI 2017 dan hajatan Formula E yang 
dianggap memiliki masalah terkait 
anggaran.

PSI menolak untuk bersikap pragmatis 
dan oportunis,” lanjutnya.

“Kami memeluk teguh prinsip anti-
intoleransi dan antikorupsi. Maka, tak 
mungkin kami mendukung kandidat yang 
bermasalah dalam dua atau salah satu 
prinsip tersebut,” kata Grace.

2024.Adapun dukungan bagi Anies 
mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional 
Partai Nasdem, di mana Ketua Umum 
Nasdem Surya Paloh mengumumkan 
Anies sebagai 1 dari 3 kandidat bakal 
capres yang bakal diajukan Nasdem 
untuk Pilpres 2024.

Sunny Tanuwidjaja Mundur dari PSI Demi Anies
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Tanah Air

Sejak awal memang sudah diduga akan 
terjadi, tapi jatuhnya Kota 
Severodonetsk tetap menyakitkan bagi 
Ukraina.

Pada akhirnya komandan perang 
Ukraina mengatakan, mempertahankan 
reruntuhan akan terlalu banyak 
memakan korban nyawa.
Dalam pidato Sabtu malam setelah 
Rusia mengumumkan mereka 
menguasai penuh Severodetsk, 
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy 
mengatakan hari itu adalah hari yang 
berat "secara moral dan emosional" bagi 
negaranya.

Tapi menguasai keseluruhan Luhansk 
masih belum jadi jaminan. Di jalur Rusia 
ada Kota Lysychansk, beberapa 
kilometer dari Severodonetsk yang 
masih dikuasai Ukraina.
Untuk memahami mengapa Lysychansk 
penting, kita harus memahami geografi 
dari wilayah itu dan apa perannya 
selama perang.
Kedua kota itu, Severodonetsk dan 
Lysychansk, terletak di dekat sungai 
Siversky Donets yang mengalir melalui 
wilayah Donbas dan menjadi lokasi 
kerugian besar bagi tentara Rusia. 
Sebulan lalu satu batalyon pasukan 

Laman BBC melaporkan, Senin (27/6), 
jatuhnya kota terbesar di wilayah 
Luhansk itu membuat Rusia kembali 
mempunyai keuntungan strategis. Sejak 
mereka gagal mencoba menguasai 
seluruh Ukraina, Moskow kini fokus 
melancarkan serangan ke wilayah timur 
Ukraina yang disebut Donbas.
Daerah itu meliputi dua wilayah 
pemerintahan, Donetsk dan Luhansk. 
Mengambil alih salah satu akan 
membuat Presiden Rusia Vladimir Putin 
mempersembahkannya sebagai suatu 
pencapaian setelah kegagalan beruntun 
di awal perang.

Selama beberapa pekan Rusia 
membombardir wilayah Donbas, 
sebelah timur Ukraina itu dengan artileri 
berat dan serangan udara. 
Kota industri di Ukraina itu luluh lantak.

taktis Rusia disapu habis ketika 
mencoba menyeberangi sungai.
Ratusan tentara dan puluhan 
kendaraan perang Rusia hancur oleg 
artileri Ukraina ketika mereka mencoba 
mencapai sisi seberang sungai.
Dengan kondisi jembatan antara 
Severodonetsk dan Lysychansk yang 
hancur, bentuk lengkungan sungai ini 
menjadi penghalang bagi pasukan 
Rusia. 

"Dengan posisi tentara kami saat ini, 
tidak lama lagi seluruh wilayah 
Republik Rakyat Luhansk akan 
dibebaskan," kata Andrei Marochko, 
perwakilan dari tentara dukungan 
Kremlin di Luhansk.
"Tentara kami sudah ada di daerah 
kota Lysychansk. Jami kami bisa 
katakan, kami menguasai seluruh 
pergerakan tentara Ukraina."

Seorang juru bicara pasukan milisi 
dukungan Rusia mengatakan upaya 
pasukan Ukraina untuk 
mempertahankan Lysychansk dan 
Severodonetsk akan sia-sia.

Itu masuk akal, terutama jika pasukan 
Rusia sudah lelah, seperti yang 
dibilang para pengamat. Di dalam 
negeri, mereka akan dianggap sukses. 

Pertanyaan pentingnya: apa yang 
menjadi incaran Rusia sebenarnya?

Terlebih lagi Lysychank posisinya 
berada di atas bukit dan itu menjadi 
keuntungan bagi pasukan Ukraina.
Analisis dari Institute for the Study of 
War yang dirilis tiga hari lalu 
menyatakan "pasukan Ukraina akan 
menguasai dataran lebih tinggi di 
Lysychansk sehingga mereka bisa 
menangkis serangan Rusia jika musuh 
tidak berhasil mengepung."

Apakah mereka akan mengambil 
wilayah Donbas, memaksa Ukraina 
menerima gencatan senjata, 
mencaplok Luhansk dan Donetsk dan 
memetakan kembali wilayah 
perbatasan nasional?

Tapi tampaknya Rusia merangsek dari 
selatan. 

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Pidato Putin Dan Akhir Perang Rusia Dan Ukraina
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Tanah Air

Sejak awal memang sudah diduga akan 
terjadi, tapi jatuhnya Kota 
Severodonetsk tetap menyakitkan bagi 
Ukraina.

Pada akhirnya komandan perang 
Ukraina mengatakan, mempertahankan 
reruntuhan akan terlalu banyak 
memakan korban nyawa.
Dalam pidato Sabtu malam setelah 
Rusia mengumumkan mereka 
menguasai penuh Severodetsk, 
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy 
mengatakan hari itu adalah hari yang 
berat "secara moral dan emosional" bagi 
negaranya.

Tapi menguasai keseluruhan Luhansk 
masih belum jadi jaminan. Di jalur Rusia 
ada Kota Lysychansk, beberapa 
kilometer dari Severodonetsk yang 
masih dikuasai Ukraina.
Untuk memahami mengapa Lysychansk 
penting, kita harus memahami geografi 
dari wilayah itu dan apa perannya 
selama perang.
Kedua kota itu, Severodonetsk dan 
Lysychansk, terletak di dekat sungai 
Siversky Donets yang mengalir melalui 
wilayah Donbas dan menjadi lokasi 
kerugian besar bagi tentara Rusia. 
Sebulan lalu satu batalyon pasukan 

Laman BBC melaporkan, Senin (27/6), 
jatuhnya kota terbesar di wilayah 
Luhansk itu membuat Rusia kembali 
mempunyai keuntungan strategis. Sejak 
mereka gagal mencoba menguasai 
seluruh Ukraina, Moskow kini fokus 
melancarkan serangan ke wilayah timur 
Ukraina yang disebut Donbas.
Daerah itu meliputi dua wilayah 
pemerintahan, Donetsk dan Luhansk. 
Mengambil alih salah satu akan 
membuat Presiden Rusia Vladimir Putin 
mempersembahkannya sebagai suatu 
pencapaian setelah kegagalan beruntun 
di awal perang.

Selama beberapa pekan Rusia 
membombardir wilayah Donbas, 
sebelah timur Ukraina itu dengan artileri 
berat dan serangan udara. 
Kota industri di Ukraina itu luluh lantak.

taktis Rusia disapu habis ketika 
mencoba menyeberangi sungai.
Ratusan tentara dan puluhan 
kendaraan perang Rusia hancur oleg 
artileri Ukraina ketika mereka mencoba 
mencapai sisi seberang sungai.
Dengan kondisi jembatan antara 
Severodonetsk dan Lysychansk yang 
hancur, bentuk lengkungan sungai ini 
menjadi penghalang bagi pasukan 
Rusia. 

"Dengan posisi tentara kami saat ini, 
tidak lama lagi seluruh wilayah 
Republik Rakyat Luhansk akan 
dibebaskan," kata Andrei Marochko, 
perwakilan dari tentara dukungan 
Kremlin di Luhansk.
"Tentara kami sudah ada di daerah 
kota Lysychansk. Jami kami bisa 
katakan, kami menguasai seluruh 
pergerakan tentara Ukraina."

Seorang juru bicara pasukan milisi 
dukungan Rusia mengatakan upaya 
pasukan Ukraina untuk 
mempertahankan Lysychansk dan 
Severodonetsk akan sia-sia.

Itu masuk akal, terutama jika pasukan 
Rusia sudah lelah, seperti yang 
dibilang para pengamat. Di dalam 
negeri, mereka akan dianggap sukses. 

Pertanyaan pentingnya: apa yang 
menjadi incaran Rusia sebenarnya?

Terlebih lagi Lysychank posisinya 
berada di atas bukit dan itu menjadi 
keuntungan bagi pasukan Ukraina.
Analisis dari Institute for the Study of 
War yang dirilis tiga hari lalu 
menyatakan "pasukan Ukraina akan 
menguasai dataran lebih tinggi di 
Lysychansk sehingga mereka bisa 
menangkis serangan Rusia jika musuh 
tidak berhasil mengepung."

Apakah mereka akan mengambil 
wilayah Donbas, memaksa Ukraina 
menerima gencatan senjata, 
mencaplok Luhansk dan Donetsk dan 
memetakan kembali wilayah 
perbatasan nasional?

Tapi tampaknya Rusia merangsek dari 
selatan. 
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Hanya Putin sendiri yang bisa 
menjawabnya.
Tapi jika kita mencari petunjuk ke mana 
kira-kira arah perang ini bermuara, 

Operasi militer khusus berhasil 
membebaskan Donbas.

Ukraina tentu hampir pasti menolak 
dan konflik akan berkepanjangan.
Alternatifnya, apakah Presiden Putin 
mungkin akan mengakhiri apa yang 
sudah dia mulai, mengambil seluruh 
wilayah selatan atau kembali menekan 
Kiev?

Rusia kemudian bisa berharap pada 
strategi politik untuk menekan Ukraina 
agar mengakui kehilangan wilayahnya 
demi perdamaian dan stabilitas global.

omongan Putin sendiri mungkin bisa 
menjadi jawaban.

Perkataan Putin itu secara implisit 
mengungkap pencaplokan wilayah.

Dalam sebuah pidato di awal bulan ini dia 
secara terang-terangan membandingkan 
dirinya dengan Peter Agung, raja Rusia 
tiga abad lalu yang memperluas wilayah 
dan membawa negeri itu ke masa 
modern.

“Sepertinya sudah jatuh ke tangan kita 
juga, untuk mengambil kembali dan 
memperkuat (wilayah kita)," kata Putin 
saat itu seraya tersenyum di depan para 
pengusaha muda Rusia. Rasanya cukup 
jelas yang dia maksud adalah invasi Rusia 
di Ukraina.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 
menyelenggarakan Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 
2022 pada Rabu (29/6/2022). 
Dalam RUPST tersebut perseroan 
menyetujui pengangkatan 
anggota direksi perseroan 
untuk masa bakti 2022 
–2026. 

Pemegang saham juga mengangkat 
kembali I Gede Nyoman Yetna 
sebagai Direktur Penilaian 
Perusahaan, dan Kristian Manullang 
pada posisi Direktur Pengawasan 
Transaksi dan Kepatuhan.
RUPST juga menyetujui 
pengangkatan Jeffery Hendrik sebagai 
Direktur Pengembangan BEI yang 
menggantikan Hasan Fawzi, dan 
menunjuk Irvan Susandy sebagai 
Direktur Perdagangan dan Pengaturan 

Dalam RUPST, para 
pemegang saham 
menyetujui pengangkatan 
Iman Rachman menjadi 
Direktur Utama BEI 
menggantikan Inarno 
Djajadi yang akan 
menduduki posisi baru 
sebagai Kepala Eksekutif 
Pasar Pengawasan Pasar 
Modal OJK. 

-DirekturPengawasan Transaksi dan 
Kepatuhan: Kristian Manullang Direktur 

Anggota Bursa menggantikan Laksono 
Widodo. “4 tahun ini saya sangat 
berterimakasih atas dukungan, sehingga 
dapat mendorong pencapaian kita tahun 
ini dan tahun lalu yang luar biasa, indeks 

kita sempat mencapai yang 
tertinggi sepanjan masa, 
total frekuensi 
perdagangan juga tertinggi 
sepanjang masa, juga 
volume, yang mencapai 
rekor all time high yang 
luar biasa,” kata Inarno. 
RUPST BEI 2022 dihadiri 
oleh 93 pemegang saham 
(atau 100 persen dari 
jumlah pemegang saham 
yang memiliki hak suara). 
Adapun susunan direksi 
PT Bursa Efek Indonesia 

periode 2022 - 2026 sebagai berikut: 

-Direktur Perdagangan dan Pengaturan 
Anggota Bursa: Irvan Susandy Direktur  
-Pengembangan: Jeffrey Hendrik  

-Teknologi Informasi dan Manajemen 
Risiko: Sunandar Direktur Keuangan

-Direktur Utama: Iman Rachman Direktur 
-Penilaian Perusahaan: I Gede Nyoman 
Yetna 

- SDM: Risa Effenita

Iman Rachman Jadi Dirut BEI 
Sedangkan nama Ganjar ada di posisi 
kedua hasil survei Litbang Kompas 
dengan elektabilitas sebesar 22 persen. 
Di posisi teratas masih ditempati Ketua 
Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri 
Pertahanan Prabowo Subianto, dengan 
elektabilitas 25,3 persen. 

Sebab elektabilitas Puan masih sangat 
jauh dibanding rekan satu partai 
sekaligus Gubernur Jawa Tengah, 
Ganjar Pranowo. Dalam hasil survei 
Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan Kompas pada Juni 
2022, nama Puan yang juga Ketua 
Dewan Pimpinan Pusat PDI-P tidak 
muncul dalam posisi papan tengah 
ataupun atas dalam prediksi bursa 
capres 2024. 

"Kans PDI-P untuk berkoalisi dengan 
partai semakin kecil ketika Puan jadi 
sosok harga mati menimbang raihan 
elektabilitasnya rendah," kata Agung 
saat dihubungi Kompas.com, Senin 
(27/6/2022). Memang sampai saat ini 
terlihat ada geliat buat mempersiapkan 
Puan untuk menggantikan 
kepemimpinan sang ibu yang juga Ketua 

Walaupun sosok Puan digadang-gadang 
bakal meramaikan bursa Pilpres 2024, 
menurut Agung, PDI-P bakal kesulitan di 
kemudian hari jika berupaya mengusung 
Puan. 

Kemudian pada posisi ketiga ditempati 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
dengan elektabilitas sebesar 12,6 
persen. Menurut Direktur Eksekutif Trias 
Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro, 
walaupun PDI-P mempunyai peluang 
mengusung capres pada pemilihan 
presiden 2024 tanpa perlu membentuk 
koalisi, mereka tetap harus cermat 
dalam menentukan siapa calon yang 
bakal diusung. 

Peluang Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDI-P) buat berkoalisi 
dengan partai politik lain dinilai semakin 
sempit jika mereka menginginkan 
mengusung Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Puan Maharani sebagai bakal 
calon presiden 2024. 

 "Jika hal ini yang menjadi dasar, wajar 
bila Ganjar harus siap-siap mencari 
perahu lain atau memang rela menjadi 
penyokong Puan sebagaimana ia 
disokong saat 2 kali Pilgub Jateng," 
ucap Agung. 

Jika PDI-P memutuskan tidak 
mengusung Ganjar untuk maju dalam 
Pilpres 2024, menurut Agung, dia 
mempunyai dua pilihan.

Maka dari itu, jika memang Puan tetap 
akan diusung dalam Pilpres 2024, PDI-
P mesti mencari mitra koalisi yang tepat 
supaya bisa mendorong elektabilitas 
Puan yang sampai saat ini masih 
berada di papan bawah. "Tak bisa 
dimungkiri bahwa PDI-P ingin 
menyiapkan suksesor Mega dalam diri 
Puan. Kebutuhan internal akan hal ini 
tampaknya jadi bahan pertimbangan 
yang sama pentingnya dengan siapa 
kelak nanti PDI-P berkoalisi agar kans 
Puan menang semakin besar dalam 
Pilpres," ucap Agung. 

Menjelang pemilihan umum dan 
pemilihan presiden 2024, Megawati 
menugaskan Puan buat membuka 
komunikasi dengan sejumlah partai 
politik. 

Di sisi lain, aroma persaingan di internal 
PDI-P semakin kuat setelah Puan 
beberapa kali melontarkan pernyataan 
yang bernada sindiran, seperti calon 
pemimpin yang hanya aktif di media 
sosial dan lainnya. Meski tidak secara 
langsung menyebutkan nama, diduga 
pernyataan Puan itu diarahkan kepada 
Ganjar. 
Sebab, Ganjar memang aktif di media 
sosial dan mempunyai pengikut yang 
jumlahnya lumayan. 

Puan juga menegaskan bahwa PDI-P 

Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. 
Beberapa waktu lalu baliho hingga 
spanduk berisi wajah Puan menghiasi 
berbagai kota di Indonesia. Hal itu bisa 
dianggap sebagai sinyal buat 
mengenalkan sosok Puan kepada 
masyarakat. 

Merugi tanpa koalisi 

Pilihan PDIP Koalisi Atau Puan
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Hanya Putin sendiri yang bisa 
menjawabnya.
Tapi jika kita mencari petunjuk ke mana 
kira-kira arah perang ini bermuara, 

Operasi militer khusus berhasil 
membebaskan Donbas.

Ukraina tentu hampir pasti menolak 
dan konflik akan berkepanjangan.
Alternatifnya, apakah Presiden Putin 
mungkin akan mengakhiri apa yang 
sudah dia mulai, mengambil seluruh 
wilayah selatan atau kembali menekan 
Kiev?

Rusia kemudian bisa berharap pada 
strategi politik untuk menekan Ukraina 
agar mengakui kehilangan wilayahnya 
demi perdamaian dan stabilitas global.

omongan Putin sendiri mungkin bisa 
menjadi jawaban.

Perkataan Putin itu secara implisit 
mengungkap pencaplokan wilayah.

Dalam sebuah pidato di awal bulan ini dia 
secara terang-terangan membandingkan 
dirinya dengan Peter Agung, raja Rusia 
tiga abad lalu yang memperluas wilayah 
dan membawa negeri itu ke masa 
modern.

“Sepertinya sudah jatuh ke tangan kita 
juga, untuk mengambil kembali dan 
memperkuat (wilayah kita)," kata Putin 
saat itu seraya tersenyum di depan para 
pengusaha muda Rusia. Rasanya cukup 
jelas yang dia maksud adalah invasi Rusia 
di Ukraina.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 
menyelenggarakan Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 
2022 pada Rabu (29/6/2022). 
Dalam RUPST tersebut perseroan 
menyetujui pengangkatan 
anggota direksi perseroan 
untuk masa bakti 2022 
–2026. 

Pemegang saham juga mengangkat 
kembali I Gede Nyoman Yetna 
sebagai Direktur Penilaian 
Perusahaan, dan Kristian Manullang 
pada posisi Direktur Pengawasan 
Transaksi dan Kepatuhan.
RUPST juga menyetujui 
pengangkatan Jeffery Hendrik sebagai 
Direktur Pengembangan BEI yang 
menggantikan Hasan Fawzi, dan 
menunjuk Irvan Susandy sebagai 
Direktur Perdagangan dan Pengaturan 

Dalam RUPST, para 
pemegang saham 
menyetujui pengangkatan 
Iman Rachman menjadi 
Direktur Utama BEI 
menggantikan Inarno 
Djajadi yang akan 
menduduki posisi baru 
sebagai Kepala Eksekutif 
Pasar Pengawasan Pasar 
Modal OJK. 

-DirekturPengawasan Transaksi dan 
Kepatuhan: Kristian Manullang Direktur 

Anggota Bursa menggantikan Laksono 
Widodo. “4 tahun ini saya sangat 
berterimakasih atas dukungan, sehingga 
dapat mendorong pencapaian kita tahun 
ini dan tahun lalu yang luar biasa, indeks 

kita sempat mencapai yang 
tertinggi sepanjan masa, 
total frekuensi 
perdagangan juga tertinggi 
sepanjang masa, juga 
volume, yang mencapai 
rekor all time high yang 
luar biasa,” kata Inarno. 
RUPST BEI 2022 dihadiri 
oleh 93 pemegang saham 
(atau 100 persen dari 
jumlah pemegang saham 
yang memiliki hak suara). 
Adapun susunan direksi 
PT Bursa Efek Indonesia 

periode 2022 - 2026 sebagai berikut: 

-Direktur Perdagangan dan Pengaturan 
Anggota Bursa: Irvan Susandy Direktur  
-Pengembangan: Jeffrey Hendrik  

-Teknologi Informasi dan Manajemen 
Risiko: Sunandar Direktur Keuangan

-Direktur Utama: Iman Rachman Direktur 
-Penilaian Perusahaan: I Gede Nyoman 
Yetna 

- SDM: Risa Effenita

Iman Rachman Jadi Dirut BEI 
Sedangkan nama Ganjar ada di posisi 
kedua hasil survei Litbang Kompas 
dengan elektabilitas sebesar 22 persen. 
Di posisi teratas masih ditempati Ketua 
Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri 
Pertahanan Prabowo Subianto, dengan 
elektabilitas 25,3 persen. 

Sebab elektabilitas Puan masih sangat 
jauh dibanding rekan satu partai 
sekaligus Gubernur Jawa Tengah, 
Ganjar Pranowo. Dalam hasil survei 
Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan Kompas pada Juni 
2022, nama Puan yang juga Ketua 
Dewan Pimpinan Pusat PDI-P tidak 
muncul dalam posisi papan tengah 
ataupun atas dalam prediksi bursa 
capres 2024. 

"Kans PDI-P untuk berkoalisi dengan 
partai semakin kecil ketika Puan jadi 
sosok harga mati menimbang raihan 
elektabilitasnya rendah," kata Agung 
saat dihubungi Kompas.com, Senin 
(27/6/2022). Memang sampai saat ini 
terlihat ada geliat buat mempersiapkan 
Puan untuk menggantikan 
kepemimpinan sang ibu yang juga Ketua 

Walaupun sosok Puan digadang-gadang 
bakal meramaikan bursa Pilpres 2024, 
menurut Agung, PDI-P bakal kesulitan di 
kemudian hari jika berupaya mengusung 
Puan. 

Kemudian pada posisi ketiga ditempati 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
dengan elektabilitas sebesar 12,6 
persen. Menurut Direktur Eksekutif Trias 
Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro, 
walaupun PDI-P mempunyai peluang 
mengusung capres pada pemilihan 
presiden 2024 tanpa perlu membentuk 
koalisi, mereka tetap harus cermat 
dalam menentukan siapa calon yang 
bakal diusung. 

Peluang Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDI-P) buat berkoalisi 
dengan partai politik lain dinilai semakin 
sempit jika mereka menginginkan 
mengusung Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Puan Maharani sebagai bakal 
calon presiden 2024. 

 "Jika hal ini yang menjadi dasar, wajar 
bila Ganjar harus siap-siap mencari 
perahu lain atau memang rela menjadi 
penyokong Puan sebagaimana ia 
disokong saat 2 kali Pilgub Jateng," 
ucap Agung. 

Jika PDI-P memutuskan tidak 
mengusung Ganjar untuk maju dalam 
Pilpres 2024, menurut Agung, dia 
mempunyai dua pilihan.

Maka dari itu, jika memang Puan tetap 
akan diusung dalam Pilpres 2024, PDI-
P mesti mencari mitra koalisi yang tepat 
supaya bisa mendorong elektabilitas 
Puan yang sampai saat ini masih 
berada di papan bawah. "Tak bisa 
dimungkiri bahwa PDI-P ingin 
menyiapkan suksesor Mega dalam diri 
Puan. Kebutuhan internal akan hal ini 
tampaknya jadi bahan pertimbangan 
yang sama pentingnya dengan siapa 
kelak nanti PDI-P berkoalisi agar kans 
Puan menang semakin besar dalam 
Pilpres," ucap Agung. 

Menjelang pemilihan umum dan 
pemilihan presiden 2024, Megawati 
menugaskan Puan buat membuka 
komunikasi dengan sejumlah partai 
politik. 

Di sisi lain, aroma persaingan di internal 
PDI-P semakin kuat setelah Puan 
beberapa kali melontarkan pernyataan 
yang bernada sindiran, seperti calon 
pemimpin yang hanya aktif di media 
sosial dan lainnya. Meski tidak secara 
langsung menyebutkan nama, diduga 
pernyataan Puan itu diarahkan kepada 
Ganjar. 
Sebab, Ganjar memang aktif di media 
sosial dan mempunyai pengikut yang 
jumlahnya lumayan. 

Puan juga menegaskan bahwa PDI-P 

Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. 
Beberapa waktu lalu baliho hingga 
spanduk berisi wajah Puan menghiasi 
berbagai kota di Indonesia. Hal itu bisa 
dianggap sebagai sinyal buat 
mengenalkan sosok Puan kepada 
masyarakat. 

Merugi tanpa koalisi 

Pilihan PDIP Koalisi Atau Puan
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Persyaratan tentang ambang batas 
pencalonan presiden (presidential 
threshold) itu diberlakukan pada Pilpres 
2024. 
Ambang batas yang digunakan pada 
Pilpres 2024 berdasarkan perolehan 
jumlah kursi DPR atau suara sah 
nasional partai pada pemilihan legislatif 
2019 lalu. Dalam Pemilu 2019, tidak 
ada satu pun partai politik peserta yang 
mendapat perolehan suara 25 persen. 
Akan tetapi, PDI-P meraih perolehan 
suara tertinggi dalam Pemilu 2019, 
yakni sebanyak 27.503.961. Dengan 
jumlah suara itu, PDI-P mendapat 128 
kursi di DPR. Karena jumlah kursi PDI-
P di DPR sudah melampaui 20 persen 
dari jumlah keseluruhan yang mencapai 
575 kursi, partai berlambang banteng 
dengan moncong putih itu bisa 
mengusung capres secara mandiri. 

Menurut Pasal 222 
Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum, 
partai politik atau 
gabungan partai politik 
yang memperoleh 
paling sedikit 20 persen 
dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 
25 persen dari suara sah secara 
nasional pada pemilihan umum 
sebelumnya bisa mengusung calon 
presiden. 

akan tetap menjajaki kerja sama 
dengan partai politik lain, meski hingga 
kini belum melakukan pertemuan 
dengan partai politik lain. "Kerja sama 
dengan semua partai kita akan jajaki. 
Jadi jangan kemudian karena PDI 
Perjuangan belum ketemu sama ketua 
umum yang lain, kemudian dianggap 
enggak mau kerja sama," kata Puan 
saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, 
Sabtu (25/6/2022) lalu. PDI-P sampai 
saat ini bisa bersikap 
tenang karena jumlah 
kursi mereka di Dewan 
Perwakilan Rakyat 
(DPR) sudah 
memenuhi syarat untuk 
mengusung calon 
presiden tanpa harus 
berkoalisi. 

Menurut Agung, PDI-P sebagai partai 
yang beraliran nasionalis tetap harus 
menggandeng partai politik lain yang 
mempunyai basis pemilih dan corak lain. 
Misalnya, kata Agung, dengan 
membentuk koalisi dengan partai 
bercorak Islam moderat. 
“Sehingga, kans menang semakin besar 
dalam pileg dan pilpres bukan hanya 
salah satunya," kata Agung.

PDI-P untuk sementara tidak perlu 
bermanuver menggalang kerja sama 
karena perolehan kursi mereka di DPR 
mencukupi buat mengusung capres. Akan 
tetapi, jika PDI-P menginginkan meraih 
cita-citanya untuk menang ketiga kalinya 
dalam Pemilu 2024, Agung menilai 
mereka tetap harus bermitra dengan 
partai politik lain. "Karena bila mereka 
mau sendiri secara mandiri, untuk 
menang ketiga kalinya (hattrick) semakin 
sulit. Bagaimanapun politik kita bicara 
representasi atas beragama kepentingan, 
ideologi, dan golongan-golongan," ujar 
Agung. 

Poros kerja sama politik yang saat ini 
terbentuk adalah koalisi Indonesia Baru 
(KIB). 
KIB digagas oleh tiga partai pendukung 
pemerintahan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, 
yakni Partai Amanat Nasional (PAN), 
Partai Golkar, dan Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP). PAN, Golkar, dan 
PPP membentuk koalisi dengan tujuan 
bisa mengusung calon presiden pada 
Pilpres 2024. Jika dihitung, 

penggabungan perolehan 
kursi di DPR milik PAN, 
Golkar, dan PPP mencapai 
148. Beberapa partai politik 
yang lolos ke parlemen pada 
Pemilihan Umum 2019 juga 
mewacanakan akan 
membentuk koalisi. Mereka 
adalah Partai Gerindra, Partai 
Demokrat, Partai Nasdem, 
Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB), Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS). Meski 
begitu, sampai saat ini belum 
terlihat pertanda bakal ada 
poros koalisi selain KIB yang 
terbentuk.

Masih lekat dalam ingatan publik kisah 
sepasang suami istri asal Kabupaten 
Sanggau, Kalimantan Barat, Fidelis Arie 
Sudewarto dan Yeni Irawati. Awal 2017, 
kisah keduanya menjadi sorotan lantaran 
perjuangan Fidelis menyembuhkan 
penyakit sang istri tercinta menggunakan 
ganja medis justru mengantarkannya ke 
penjara. Cerita bermula ketika awal 
Januari 2016, Yeni Irawati didiagnosis 
mengidap syringomyelia atau tumbuhnya 
kista berisi cairan atau syrinx dalam 
sumsum tulang belakang. Penyakit 
syringomyelia membuat kondisi tubuh 
Yeni memprihatinkan. Dia sulit tidur 
hingga berhari-hari. Yeni juga tidak bisa 
mengeluarkan urine hingga perutnya 
membesar. Atau sebaliknya, tak bisa 
mengendalikan kencing karena terjadi 
pembengkakan di sekitar kemaluan. 
Setiap makanan yang Yeni telan tak 
berapa lama kemudian dimuntahkan 
kembali. Selain itu, terdapat luka besar 
dan dalam di pinggang bagian belakang 
yang membuat tulang Yeni terlihat. Kaki 
Yeni juga sering mengalami kram dan 
kebas dengan rasa sakit yang kadang 
membuatnya harus berteriak menahan 
kesakitan. Yeni juga kerap kali 
mengeluarkan keringat berlebihan, 
sekalipun cuaca dingin atau dalam ruang 
yang dilengkapi AC. Sejak saat itu, Fidelis 
merawat Yeni di rumahnya.
Sejumlah pengobatan diupayakan Fidelis 
untuk kesembuhan istrinya, mulai dari 
obat medis, obat herbal, bahkan orang 
pintar. Namun, upaya itu tak mampu 
mengembalikan kondisi fisik Yeni. 
Berbekal literatur-literatur yang 
didapatkan dari luar negeri, Fidelis 
akhirnya menerapkan pengobatan 
ekstrak ganja untuk Yeni. Ganja itu 
ditanam Fidelis di rumahnya sendiri. 
Kakak kandung Fidelis, Yohana LA 
Suyati, kala itu mengatakan, kondisi Yeni 
berangsur-angsur membaik setelah 
mendapat pengobatan ganja. Nafsu 
makannya mulai meningkat dan tidurnya 
bisa pulas sebagaimana orang pada 
umumnya. Pencernaan Yeni juga mulai 

Menanti Sahnya Ganja Medis di Indonesia
lancar, baik itu buang air kecil maupun 
buang air besar. Tak hanya itu, lubang-
lubang pada sejumlah luka di tubuh 
Yeni pun perlahan menutup. 
Pandangan mata dan penglihatan Yeni 
juga mulai jelas dan ingatannya mulai 
pulih. "Yeni juga sudah mulai berbicara 
tentang harapan atau angan-angannya 
kalau sudah sembuh dari penyakitnya," 
kata Yohana, seperti diberitakan 
Kompas.com, 4 April 2017. 
Berujung bui 
Namun, keceriaan Yeni itu tak 
berlangsung lama. Pada 19 Februari 
2017, petugas Badan Narkotika 
Nasional (BNN) menangkap Fidelis 
karena kedapatan menanam 39 batang 
pohon ganja di rumahnya. Fidelis pun 
ditahan oleh BNN Kabupaten Sanggau. 
Ekstrak ganja untuk Yeni dimusnahkan. 
Artinya, pengobatan ganja untuk Yeni 
berakhir.
Dari situ, kondisi Yeni yang semula 
sempat membaik mengalami 
kemunduran. Ia kembali mengalami 
sulit tidur dan nafsu makannya turun. 
Luka-luka di tubuh Yeni kembali 
terbuka, bahkan muncul di tempat 
baru. Perut Yeni juga perlahan 
bengkak. Dia sempat dilarikan ke 
rumah sakit, tetapi kondisinya tak juga 
membaik. Akhirnya, pada 25 Maret 
2017 atau tepat 32 hari setelah Fidelis 
ditangkap BNN, Yeni mengembuskan 
napas terakhir. 
“Hanya Fidelis yang tahu bagaimana 
cara merawat istrinya itu sehingga 
ketika dia ditahan, kami keluarga juga 
tidak bisa berbuat banyak. Sementara 
itu, kasus hukum Fidelis terus bergulir. 
Pada Agustus 2017, dia divonis 8 bulan 
penjara dan denda Rp 1 miliar atau 
subsider 1 bulan kurungan. Putusan itu 
lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang 
menuntut 5 bulan penjara dan denda 
Rp 800 juta. Oleh majelis hakim, 
perbuatan Fidelis dinilai memenuhi 
unsur dalam Pasal 111 dan 116 UU 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. Kala itu, Fidelis mengaku 
kecewa atas vonisnya.Kisah ini sempat 
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Persyaratan tentang ambang batas 
pencalonan presiden (presidential 
threshold) itu diberlakukan pada Pilpres 
2024. 
Ambang batas yang digunakan pada 
Pilpres 2024 berdasarkan perolehan 
jumlah kursi DPR atau suara sah 
nasional partai pada pemilihan legislatif 
2019 lalu. Dalam Pemilu 2019, tidak 
ada satu pun partai politik peserta yang 
mendapat perolehan suara 25 persen. 
Akan tetapi, PDI-P meraih perolehan 
suara tertinggi dalam Pemilu 2019, 
yakni sebanyak 27.503.961. Dengan 
jumlah suara itu, PDI-P mendapat 128 
kursi di DPR. Karena jumlah kursi PDI-
P di DPR sudah melampaui 20 persen 
dari jumlah keseluruhan yang mencapai 
575 kursi, partai berlambang banteng 
dengan moncong putih itu bisa 
mengusung capres secara mandiri. 

Menurut Pasal 222 
Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum, 
partai politik atau 
gabungan partai politik 
yang memperoleh 
paling sedikit 20 persen 
dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 
25 persen dari suara sah secara 
nasional pada pemilihan umum 
sebelumnya bisa mengusung calon 
presiden. 

akan tetap menjajaki kerja sama 
dengan partai politik lain, meski hingga 
kini belum melakukan pertemuan 
dengan partai politik lain. "Kerja sama 
dengan semua partai kita akan jajaki. 
Jadi jangan kemudian karena PDI 
Perjuangan belum ketemu sama ketua 
umum yang lain, kemudian dianggap 
enggak mau kerja sama," kata Puan 
saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, 
Sabtu (25/6/2022) lalu. PDI-P sampai 
saat ini bisa bersikap 
tenang karena jumlah 
kursi mereka di Dewan 
Perwakilan Rakyat 
(DPR) sudah 
memenuhi syarat untuk 
mengusung calon 
presiden tanpa harus 
berkoalisi. 

Menurut Agung, PDI-P sebagai partai 
yang beraliran nasionalis tetap harus 
menggandeng partai politik lain yang 
mempunyai basis pemilih dan corak lain. 
Misalnya, kata Agung, dengan 
membentuk koalisi dengan partai 
bercorak Islam moderat. 
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PDI-P untuk sementara tidak perlu 
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Poros kerja sama politik yang saat ini 
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(KIB). 
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Partai Golkar, dan Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP). PAN, Golkar, dan 
PPP membentuk koalisi dengan tujuan 
bisa mengusung calon presiden pada 
Pilpres 2024. Jika dihitung, 

penggabungan perolehan 
kursi di DPR milik PAN, 
Golkar, dan PPP mencapai 
148. Beberapa partai politik 
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Pemilihan Umum 2019 juga 
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(PKB), Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS). Meski 
begitu, sampai saat ini belum 
terlihat pertanda bakal ada 
poros koalisi selain KIB yang 
terbentuk.

Masih lekat dalam ingatan publik kisah 
sepasang suami istri asal Kabupaten 
Sanggau, Kalimantan Barat, Fidelis Arie 
Sudewarto dan Yeni Irawati. Awal 2017, 
kisah keduanya menjadi sorotan lantaran 
perjuangan Fidelis menyembuhkan 
penyakit sang istri tercinta menggunakan 
ganja medis justru mengantarkannya ke 
penjara. Cerita bermula ketika awal 
Januari 2016, Yeni Irawati didiagnosis 
mengidap syringomyelia atau tumbuhnya 
kista berisi cairan atau syrinx dalam 
sumsum tulang belakang. Penyakit 
syringomyelia membuat kondisi tubuh 
Yeni memprihatinkan. Dia sulit tidur 
hingga berhari-hari. Yeni juga tidak bisa 
mengeluarkan urine hingga perutnya 
membesar. Atau sebaliknya, tak bisa 
mengendalikan kencing karena terjadi 
pembengkakan di sekitar kemaluan. 
Setiap makanan yang Yeni telan tak 
berapa lama kemudian dimuntahkan 
kembali. Selain itu, terdapat luka besar 
dan dalam di pinggang bagian belakang 
yang membuat tulang Yeni terlihat. Kaki 
Yeni juga sering mengalami kram dan 
kebas dengan rasa sakit yang kadang 
membuatnya harus berteriak menahan 
kesakitan. Yeni juga kerap kali 
mengeluarkan keringat berlebihan, 
sekalipun cuaca dingin atau dalam ruang 
yang dilengkapi AC. Sejak saat itu, Fidelis 
merawat Yeni di rumahnya.
Sejumlah pengobatan diupayakan Fidelis 
untuk kesembuhan istrinya, mulai dari 
obat medis, obat herbal, bahkan orang 
pintar. Namun, upaya itu tak mampu 
mengembalikan kondisi fisik Yeni. 
Berbekal literatur-literatur yang 
didapatkan dari luar negeri, Fidelis 
akhirnya menerapkan pengobatan 
ekstrak ganja untuk Yeni. Ganja itu 
ditanam Fidelis di rumahnya sendiri. 
Kakak kandung Fidelis, Yohana LA 
Suyati, kala itu mengatakan, kondisi Yeni 
berangsur-angsur membaik setelah 
mendapat pengobatan ganja. Nafsu 
makannya mulai meningkat dan tidurnya 
bisa pulas sebagaimana orang pada 
umumnya. Pencernaan Yeni juga mulai 
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lancar, baik itu buang air kecil maupun 
buang air besar. Tak hanya itu, lubang-
lubang pada sejumlah luka di tubuh 
Yeni pun perlahan menutup. 
Pandangan mata dan penglihatan Yeni 
juga mulai jelas dan ingatannya mulai 
pulih. "Yeni juga sudah mulai berbicara 
tentang harapan atau angan-angannya 
kalau sudah sembuh dari penyakitnya," 
kata Yohana, seperti diberitakan 
Kompas.com, 4 April 2017. 
Berujung bui 
Namun, keceriaan Yeni itu tak 
berlangsung lama. Pada 19 Februari 
2017, petugas Badan Narkotika 
Nasional (BNN) menangkap Fidelis 
karena kedapatan menanam 39 batang 
pohon ganja di rumahnya. Fidelis pun 
ditahan oleh BNN Kabupaten Sanggau. 
Ekstrak ganja untuk Yeni dimusnahkan. 
Artinya, pengobatan ganja untuk Yeni 
berakhir.
Dari situ, kondisi Yeni yang semula 
sempat membaik mengalami 
kemunduran. Ia kembali mengalami 
sulit tidur dan nafsu makannya turun. 
Luka-luka di tubuh Yeni kembali 
terbuka, bahkan muncul di tempat 
baru. Perut Yeni juga perlahan 
bengkak. Dia sempat dilarikan ke 
rumah sakit, tetapi kondisinya tak juga 
membaik. Akhirnya, pada 25 Maret 
2017 atau tepat 32 hari setelah Fidelis 
ditangkap BNN, Yeni mengembuskan 
napas terakhir. 
“Hanya Fidelis yang tahu bagaimana 
cara merawat istrinya itu sehingga 
ketika dia ditahan, kami keluarga juga 
tidak bisa berbuat banyak. Sementara 
itu, kasus hukum Fidelis terus bergulir. 
Pada Agustus 2017, dia divonis 8 bulan 
penjara dan denda Rp 1 miliar atau 
subsider 1 bulan kurungan. Putusan itu 
lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang 
menuntut 5 bulan penjara dan denda 
Rp 800 juta. Oleh majelis hakim, 
perbuatan Fidelis dinilai memenuhi 
unsur dalam Pasal 111 dan 116 UU 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. Kala itu, Fidelis mengaku 
kecewa atas vonisnya.Kisah ini sempat 
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Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

iklan jimmy

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

di pabrik buah 

Gaji $12/jam

 70 jam/minggu ada OT
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Kisso Sushi Restaurant ( Old City )
Looking for full time waiters for
Tuesday - Saturday. From 4pm - 9pm.
Please call : 215 - 69 - 9691  (Herman)

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Bagus Printing
Menerima Pesanan Kalendar 2023

Text:267 - 235 - 3359
Email : bagusprinting88@gmail.com

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

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

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

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

iklan baru

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

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

Kini, wacana legalisasi ganja medis 
hidup kembali. Hal ini menyusul aksi 
Santi Warastuti, seorang ibu yang 
putrinya mengidap cerebral palsy, yang 
kini tengah mengajukan gugatan uji 
materi UU Narkotika ke Mahkamah 
Konstitusi (MK). Karena penyakitnya, 
putri Santi membutuhkan pengobatan 
cannabis oil (CBD) yang terbuat dari 
ekstrak ganja. Namun, karena UU 
Nomor 35 Tahun 2009 melarang 
penggunaan narkotika untuk 
kepentingan medis, pengobatan ini 
menjadi terhalang. Santi tak sendiri. Ia 
menggugat ketentuan mengenai 
larangan penggunaan ganja medis di 
UU Narkotika bersama dua orang 
lainnya. Dua orang tersebut ialah Dwi 
Pertiwi, ibu dari Musa IBN Hassan 
Pedresen yang juga mengalami 
cerebral palsy. Belum sempat 
mendapatkan pertolongan ganja medis, 
Musa mengembuskan napas terakhir 
sebulan setelah ibunya mengajukan 

mengundang perhatian dan simpati 
publik. Sejumlah lembaga swadaya 
masyarakat (LSM) menyesalkan 
pemidanaan terhadap Fidelis. Namun 
demikian, Fidelis tetap menjalani 
hukumannya hingga bebas 9 bulan 
setelah ditahan atau pada 16 November 
2017. Berangkat dari kisah Fidelis dan 
Yeni, diskursus legalisasi ganja medis di 
Indonesia bolak-balik disuarakan, meski 
hingga kini belum terealisasi. 

gugatan ke MK atau 26 Desember 2020. 
Penggugat ketiga juga merupakan 
seorang ibu bernama Nafiah Muharyanti. 
Putri Nafiah, Masayu, mengidap epilepsi 
dan diplegia spactic yang juga merupakan 
bentuk dari cerebral palsy.Hampir dua 
tahun sejak gugatan diajukan, MK tak 
kunjung memutuskan perkara ini. 
Akhirnya, Santi melakukan aksi 
membawa poster bertuliskan "Tolong, 
anakku butuh ganja medis" di Car Free 
Day (CFD) Bundaran HI Jakarta pada 
Minggu (26/6/2022). Unggahan mengenai 
aksi ini lantas viral di media sosial dan 
berujung pada terbukanya kembali 
wacana legalisasi ganja medis di 
Indonesia. Terkait hal ini, Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengaku 
akan mengkaji kemungkinan legalisasi 
ganja medis seiring dengan rencana revisi 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. Tak hanya itu, Wakil 
Presiden sekaligus Ketua Dewan 
Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) Ma'ruf Amin bahkan meminta MUI 
membuat fatwa mengenai wacana 
penggunaan ganja untuk kebutuhan 
medis.
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