
02 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

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

bersambung ke hal 3

Rabu
07/06/2022 Edisi 1644

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Tersontak rasanya seluruh pencinta 
dunia musik. Betapa tidak dunia musik 
sedang berduka 
dengan kepergian 
musisi senior Bob 
Tutupoly dalam usia 
82 tahun. Dia 
meninggalkan 
keluarga, sahabat 
dan pencinta dunua 
musik karena 
penyakit stroke yang 
dideritanya. 
Walaupun sudah 
mulai membaik, 
namun Tuhan 
berkehendak lain Bob 
Tutupoly 
meninggalkan kita 
semua. Sungguh 
musisi senior yang 
cukup dikenang 
dengan kelincahannya dalam berbagai 
acara dunia musik. Penyanyi senior 

Bob Tutupoly (82) meninggal dunia pada 
Selasa (5/7/2022) dini hari. Rekan Bob 

Tutupoly, Stanley 
Tulung 
menceritakan 
kronologi saat Bob 
dinyatakan 
meninggal dunia. 
Kata Stanley, 
beberapa minggu 
belakangan Bob 
sudah menjalani 
perawatan di rumah 
sakit karena stroke. 
"Iya, udah (dirawat) 
beberapa minggu 
belakangan. Di RS 
Mayapada yang di 
Lebak Bulus," kata 
Stanley kepada 
Kompas.com, 
Selasa. Sebelum 

meninggal dunia, Bob hendak menjalani 

RIP
Bob Tutupoly

Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi
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transfusi darah karena kadar HB-nya 
turun. Namun, pada Senin (4/6/2022), 
sekitar pukul 23.00 WIB, Bob sudah tak 
lagi merespons. "Mau di transfusi darah 
karena HB turun tapi sekitar jam 23.00 
WIB sudah tidak respons dan 
dinyatakan meninggal jam 00.03 WIB 
itu," lanjut Stanley. Dalam pesan 
singkat yang diterima redaksi 
Liputan6.com, Stanley menuliskan, 
"Selamat jalan Om Bob Tutupoly,", 
lengkap dengan emoji sedih. 
Sementara itu anak Bob Tutupoly, 
Sasha Karina Tutupoly menceritakan, 
bahwa sang ayahanda memang 
menderita beberapa penyakit sebelum 
akhirnya meninggal dunia. "Terakhir 
papa terkena stroke, tapi sebenarnya 
memang banyak penyakit, komplikasi. 
Sudah sejak Desember tahun lalu 
sudah bolak-balik rumah sakit," ujar 
Sasha dikutip dari YouTube Cumicumi, 
Selasa (5/7/2022). Menurut Sasha, 
kondisi sang ayah semakin menurun 
hingga dirawat di ruang ICU (Intensive 
Care Unit) dalam waktu yang cukup 
panjang. "Tapi terakhir di akhir Mei 
beliau masuk RS sampai akhirnya 
masuk ICU selama satu bulan. Dan hari 
ini, pukul 00.03 papa sudah dinyatakan 
meninggal," tutur Sasha. Padahal 
sebelum dinyatakan meninggal dunia, 
sebenarnya kondisi Bob Tutupoly 
sudah berangsur membaik. Tim medis 
berdiskusi dengan pihak keluarga 
membahas peluang homecare atau 
perawatan di rumah. Ini membuat 
keluarga Bob Tutupoly optimistis 
namun Sang Khalik berkehendak lain. 
"Sebelum meninggal kondisinya baik, 
malah sebenarnya beliau sudah 
dijadwalkan untuk home-care. Kami 
sudah menyiapkan untuk home-care 
tapi ternyata malam kondisinya kritis 
jadinya tidak bisa tertolong lagi," kata 
Sasha.
 Jenazah Bob Tutupoly saat ini 
disemayamkan di Rumah Duka RS 
Siloam Semanggi, Jakarta Selatan. 
Prosesi pemakaman akan 
dilangsungkan Kamis (7/7/2022). 
"Rencananya hari Kamis di Tanah 
Kusir, tapi saya belum tahu waktunya 
kapan, jam berapa. Hari Kamis ya," 

jelas Sasha. Sejumlah selebritas 
melayangkan ungkapan dukacita atas 
kepergian Bob Tutupoly. Yuni Shara, 
Andien, dan Krisdayanti mengunggah 
rasa belasungkawa di medsos. Aktris Rina 
Hasyim melawat rumah duka. Musisi 
Addie MS melalui keterangan Instagram-
nya menuliskan "Selamat jalan, Om Bob 
Tutupoly,” tulis Addie MS dikutip dari 
Instagram pribadinya, Selasa (5/7/2022). 
Pembawa acara senior, Helmy Yahya 
melalui Instagram-nya @helmyyahya 
dalam unggahannya, Helmy Yahya 
mengunggah fotonya dengan mendiang 
Bob Tutupoly serta mendiang Koes 
Hendratmo. Dan dalam keterangan foto, 
Helmy Yahya menuliskan ucapan duka 
cita tersebut. “Dalam waktu berdekatan 
saya ditinggal dua guru panggung saya 
yang mengajari saya bagaimana menjadi 
MC yg baik,” tulis Helmy Yahya dikutip 
Kompas.com, Selasa (5/7/2022). “Quiz 
master yang profesional dan attitude 
sebagai artis yang profesional (disiplin, on 
time dan memenuhi kewajiban) Setelah 
Koes Hendratmo, kini Om Bob Tutupoly 
juga akhirnya pergi meninggalkan kita 
semua,” tambah Helmy Yahya. Menurut 
Helmy Yahya, begitu banyak karya yang 
ditinggalkan oleh Bob Tutupoly. “Indonesia 
kehilangan MC dan penyanyi yang 
meninggalkan banyak hits seperti Widuri, 
Mengapa Tiada Maaf sampai Simfoni 
yang Indah! Selamat jalan, Om Bob! Rest 
in Peace!” tambahnya. Berikut profil Bob 
Tutupoly dirangkum dari berbagai sumber. 
Bobby Willem Tutupoly atau akrab dikenal 
Bob Tutupoly lahir di Surabaya, Jawa 
Timur pada 13 November 1939. Ia 
kemudian wafat di usia 82 tahun pada 5 
Juli 2022. Bob Tutupoly adalah anak 
kedua dari lima bersaudara. Orangtuanya 
adalah Adolf Laurens Tutupoly dan 
Elisabeth Wilhemmina Henket-
Sahusilawane. Bob Tutupoly menikah 
dengan penari sekaligus None Indonesia, 
Rosmayasuti Nasution (Yosie) pada 15 
April 1977. Sebelumnya, Bob Tutupoly 
melamar istrinya pada 1972. Pernikahan 
tersebut dihadiri oleh Adnan Buyung 
Nasution sebagai saksi atas keluarga 
Yosie dan Leo Lopulisa sebagai saksi dari 
pihak Bob. Putri semata wayang mereka 
lahir di Jakarta pada 29 Januari 1978 dan 

Bob juga diminta bergabung dengan 
Chen Brohers (Bubi Chen, Nico, Jopie 
Chen, dan Frans) untuk mengisi acara 
dansa kalangan atas. Tak hanya sukses 
di dunia tarik suara, Bob Tutupoly juga 
pernah membintangi beberapa judul film. 
Diantaranya, Kisah Cinta si Tukang 
Becak (1958), Penasaran (1977), 
Sebelah Mata (2008). Selain menjadi 
penyanyi dan aktor, Bob juga dikenal 
sebagai pembawa acara terkenal. Bob 
Tutupoly pernah menjadi pembawa 
acara Ragam Pesona selama 5 tahun. 
Dia juga pernah menjadi pembawa acara 
Tembang Kenangan di Indosiar. Ia pun 
mendapat Legend Award di Anugerah 
Musik Indonesia 2015. Nama Bob 
Tutupoly terkenal berkat sejumlah hit 
seperti Widuri hingga Lidah Tak 
Bertulang. Tembang lagu widuri yang 
cukup mengema bagi semua pencita 

diberi nama Sasha Karina Tutupoly. 
Lelaki yang akrab disapa om Bob ini 
adalah seorang penyanyi, pembawa 
acara, dan aktor Indonesia. Ia mulai 
rekaman di Jakarta pada 1965 bersama 
Pattie Bersaudara. Sosok Bob Tutupoly 
terkenal lewat lagunya berjudul Widuri 
yang merupakan lagu ciptaan Slamet 
Adriyadi. Bakat menyanyi Bob Tutupoly 
sudah terlihat sejak kecil. Dan Bob 
sempat memanfaatkan itu untuk 
mendapatkan uang jajan tambahan. Tak 
hanya menjadi penyanyi solo, di awal 
kariernya, Bob juga sempat bergabung 
dengan beberapa grup vokal dan band. 
Saat masih SMA, Bob diajak bergabung 
dalam Kwartet Jazz di RRI Surabaya. 
Pada 1969, Bob pernah pindah ke 
Amerika Serikat, dari San Fransisco dan 
Los Angeles, ia bekerja memimpin 
restoran milik Pertamina di sana. 
Kemudian Bob pindah ke Las Vegas dan 
menjadi penyanyi untuk klub malam dan 
kasino di sana. Di 1980, Bob pernah 
keluar sebagai pemenang pertama 
dalam Festival Lagu Populer 1980 di 
Budokan Hall, Jepang. Bersama Didi 
Patirane, Bob Tutupoly juga merekam 
lagu-lagu daerah Maluku, seperti Mande-
mande, Sulie, dan Donci Bagici. 
Rekaman tersebut difasilitasi oleh 
perusahaan rekaman milik negara, 
Lokananta. 

dunia musik ini takkan melupakan 
bagaimana keramah tamahannya 
dalam berbagai acara. Pada tahun 
80-an cukup banyak lagu lagu yang 
ditembangkan oleh Bob Tutupoly. 
Musisi senior ini cukup lama 
menggeluti dunia musik dan menjadi 
idola semua kalangan termasuk 
musisi muda seperti Vina 
Panduwinata dan Sitohang. Di awal 
1970-an ketika radio transistor sering 
mengumandangkan lagu yang lagi top 
ketika itu, salah satu liriknya yang 
berbunyi "jangan ditanya ke mana aku 
pergi". Ternyata sepenggal lirik 
tersebut juga menjadi judul lagu yang 
diciptakan oleh komposer brilian 
Ismail Marzuki. Lagu tersebut 
memang direkam dalam banyak versi. 
Selain Bob, Broery Marantika dan Kris 
Biantoro (keduanya sudah meninggal 
dunia), juga pernah mencetak hits 
dengan "Jangan Ditanya ke Mana Aku 
Pergi". Tapi, harus diakui, dari ratusan 
lagu yang direkam oleh Bob, lagi 
"Widuri" yang paling fenomenal, yang 
sampai sekarang masih dilantunkan 
banyak penyanyi lain pada acara-
acara yang bertajuk semacam "golden 
memories". Tak pelak lagi, Widuri 
identik dengan Bob Tutupoly, karena 
di mana beliau konser, para penonton 
biasanya meminta Bob menyanyikan 
lagu karya Slamet Adriyadi itu. 
Bob Tutupoly yang juga seorang 
pembawa acara, sering memberi 
keterangan pengantar dari lagu yang 
akan dibawakannya. Penggemar Bob 
Tutupoly bukan hanya masyarakat 
Indonesia, tapi juga melebar hingga 
Singapura, Malaysia, dan Brunei. 
Beberapa kali Bob diminta secara 
khusus menyanyi di depan keluarga 
kerajaan di Malaysia dan Brunei. 
Sedangkan di dalam negeri, Bob juga 
sering menyanyi di Istana Negara. 
Semoga kenangan bersama Bob 
Tutupoly menjadi kenangan terindah. 
Semoga engkau diberikan tempat 
terbaik disisi Tuhan. Kami akan 
mengenangmu sebagai musisi terbaik 
dalam belantika musik pop Indonesia. 
Selamat jalan Bob Tutupoly, lagu-
lagumu akan kami kenang selalu..
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Melayani Delivery Selama Corona
 
 Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : JIMMY
   215 - 275 - 4061

DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5

Menteri Perdagangan atau Mendag 
Zulkifli Hasan (Zulhas) menceritakan 
berbagai masalah di sektor perdagangan 
yang bertumpu pada dirinya. Pasca 
minyak goreng, dirinya masih harus 
menyelesaikan urusan harga bahan 
pokok lain semisal cabai hingga bawang.
Untuk urusan minyak goreng, dia 
mengaku telah menemui akar 
permasalahan di rantai distribusi. 
Sehingga Mendag Zulkifli Hasan menilai 
hal tersebut sudah cukup teratasi.
"Saya udah tiga minggu, ini memang 
sudah ketemu benang merahnya, 
karena semua (pihak) mau 
(berpartisipasi). 
Pengusaha mau berbuat baik, untuk 
kepentingannya juga. Pemerintah sama. 
Jadi kita punya goal, tujuan sama," 
ujarnya saat peluncuran produk 
Minyakita di Kantor Pusat Kementerian 
Perdagangan, Jakarta, Rabu (6/7).

"Ternyata tidak kelar-kelar di Kemendag, 
karena semua urusan ada di sini. 
Termasuk harga bahan pokok, itu kita 
yang akan terus dikejar masyarakat. 
Misalnya cabai, bawang, telur, ayam, 
daging, dan setetusnya dan seterusnya," 
ungkapnya.
Mendag Zulhas pun bercerita, dia 
bersama tim pada beberapa hari terakhir 
terus bekerja untuk kepentingan banyak 
pihak, mulai dari petani, pengusaha, 
sampai masyarakat.

Seperti urusan harga bahan pokok, yang 
juga ditangani oleh Kementerian 
Pertanian (Kementan).

"Jangan sampai putusan yang kita buat 
melahirkan kesengsaraan, itu dosanya 
besar sekali. 

Namun untuk kasus lain, Kemendag 
masih harus berjibaku dengan banyak 
urusan. 

"Maka kita minta semua teman-teman, 
kita punya semangat sama. Kita di sini 
punya tugas yang mulia, kita harus 
telurkan kebijakan-kebijakan yang buat 
masyarakat lebih baik," kata Mendag.

Sehingga masyarakat, pengusaha, 
semuanya berdampak positif," tegasnya.

"Tentu kita bersyukur pagi ini kita 
melakukan sesuatu yang penting, yaitu 
peluncuran Minyakita, produk minyak 
goreng yang dikemas secara 
sederhana," ujar Mendag Zulkifli 
Hasan.
Dia pun berterimakasih terhadap 
seluruh stakeholder terkait, yang 
dalam beberapa waktu terakhir 
dinilainya ikut mengoarkan semangat 
untuk memperbaiki sistem harga 
minyak goreng yang belakangan jadi 
polemik.

"Tentu pemerintah juga sulit sekali 
sebelumnya. Ibu-ibu juga ngamuk 
(sulit dapat minyak goreng). Jadi sekali 
lagi, mustinya semua pihak bahagia, 
tapi jadi bencana," keluhnya.
"Saya datang (sebagai Mendag), saya 
diminta pak Presiden untuk selesaikan 
soal-soal ini. Yang memang tidak 
terpikirkan. 

Mendag Zulhas mengungkapkan, 
peluncuran Minyakita jadi solusi untuk 
memperbaiki mata rantai pasok 
minyak goreng yang dikeluhkan 
banyak pengusaha, petani sawit 
hingga masyarakat.

Tapi karena perintah, tugas, kita 
kerjakan. Makanya saya minta 
dukungannya agar ini bisa diurai dan 
diselesaikan cepat," tandasnya.

Luncurkan Minyakita
Menteri Perdagangan atau Mendag 
Zulkifli Hasan secara resmi 
meluncurkan produk minyak goreng 
curah kemasan Minyakita, yang masuk 
ke dalam program Minyak Goreng 
Curah Rakyat (MGCR). Seremoni 
peluncuran dilakukan di Kantor Pusat 
Kementerian Perdagangan, Jakarta, 
Rabu (6/7).

"Ini berkah sebetulnya, kalau kita 
saksikan tetangga kita semua bahagia. 
Petani sawit bahagia, pengusaha 
bahagia, pemerintah bahagia, petani 
dapat harga bagus, pemerintah dapat 
pajak bagus, pengusaha dapat cuan 
banyak, masyarakat bisa beli harga 
murah," ucapnya.

Zulkifli : Urusan di Mendag Tak Kelar - Kelar

Tanah Air



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Internasional 

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona
 
 Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : JIMMY
   215 - 275 - 4061

DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5

Menteri Perdagangan atau Mendag 
Zulkifli Hasan (Zulhas) menceritakan 
berbagai masalah di sektor perdagangan 
yang bertumpu pada dirinya. Pasca 
minyak goreng, dirinya masih harus 
menyelesaikan urusan harga bahan 
pokok lain semisal cabai hingga bawang.
Untuk urusan minyak goreng, dia 
mengaku telah menemui akar 
permasalahan di rantai distribusi. 
Sehingga Mendag Zulkifli Hasan menilai 
hal tersebut sudah cukup teratasi.
"Saya udah tiga minggu, ini memang 
sudah ketemu benang merahnya, 
karena semua (pihak) mau 
(berpartisipasi). 
Pengusaha mau berbuat baik, untuk 
kepentingannya juga. Pemerintah sama. 
Jadi kita punya goal, tujuan sama," 
ujarnya saat peluncuran produk 
Minyakita di Kantor Pusat Kementerian 
Perdagangan, Jakarta, Rabu (6/7).

"Ternyata tidak kelar-kelar di Kemendag, 
karena semua urusan ada di sini. 
Termasuk harga bahan pokok, itu kita 
yang akan terus dikejar masyarakat. 
Misalnya cabai, bawang, telur, ayam, 
daging, dan setetusnya dan seterusnya," 
ungkapnya.
Mendag Zulhas pun bercerita, dia 
bersama tim pada beberapa hari terakhir 
terus bekerja untuk kepentingan banyak 
pihak, mulai dari petani, pengusaha, 
sampai masyarakat.

Seperti urusan harga bahan pokok, yang 
juga ditangani oleh Kementerian 
Pertanian (Kementan).

"Jangan sampai putusan yang kita buat 
melahirkan kesengsaraan, itu dosanya 
besar sekali. 

Namun untuk kasus lain, Kemendag 
masih harus berjibaku dengan banyak 
urusan. 

"Maka kita minta semua teman-teman, 
kita punya semangat sama. Kita di sini 
punya tugas yang mulia, kita harus 
telurkan kebijakan-kebijakan yang buat 
masyarakat lebih baik," kata Mendag.

Sehingga masyarakat, pengusaha, 
semuanya berdampak positif," tegasnya.

"Tentu kita bersyukur pagi ini kita 
melakukan sesuatu yang penting, yaitu 
peluncuran Minyakita, produk minyak 
goreng yang dikemas secara 
sederhana," ujar Mendag Zulkifli 
Hasan.
Dia pun berterimakasih terhadap 
seluruh stakeholder terkait, yang 
dalam beberapa waktu terakhir 
dinilainya ikut mengoarkan semangat 
untuk memperbaiki sistem harga 
minyak goreng yang belakangan jadi 
polemik.

"Tentu pemerintah juga sulit sekali 
sebelumnya. Ibu-ibu juga ngamuk 
(sulit dapat minyak goreng). Jadi sekali 
lagi, mustinya semua pihak bahagia, 
tapi jadi bencana," keluhnya.
"Saya datang (sebagai Mendag), saya 
diminta pak Presiden untuk selesaikan 
soal-soal ini. Yang memang tidak 
terpikirkan. 

Mendag Zulhas mengungkapkan, 
peluncuran Minyakita jadi solusi untuk 
memperbaiki mata rantai pasok 
minyak goreng yang dikeluhkan 
banyak pengusaha, petani sawit 
hingga masyarakat.

Tapi karena perintah, tugas, kita 
kerjakan. Makanya saya minta 
dukungannya agar ini bisa diurai dan 
diselesaikan cepat," tandasnya.

Luncurkan Minyakita
Menteri Perdagangan atau Mendag 
Zulkifli Hasan secara resmi 
meluncurkan produk minyak goreng 
curah kemasan Minyakita, yang masuk 
ke dalam program Minyak Goreng 
Curah Rakyat (MGCR). Seremoni 
peluncuran dilakukan di Kantor Pusat 
Kementerian Perdagangan, Jakarta, 
Rabu (6/7).

"Ini berkah sebetulnya, kalau kita 
saksikan tetangga kita semua bahagia. 
Petani sawit bahagia, pengusaha 
bahagia, pemerintah bahagia, petani 
dapat harga bagus, pemerintah dapat 
pajak bagus, pengusaha dapat cuan 
banyak, masyarakat bisa beli harga 
murah," ucapnya.

Zulkifli : Urusan di Mendag Tak Kelar - Kelar

Tanah Air



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

ra usah 

Internasional 

Tanah Air

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona
 
 Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : JIMMY
   215 - 275 - 4061

DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5

Harga minyak dunia tercatat anjlok 
sekitar 9 persen pada akhir perdagangan 
Selasa (Rabu pagi WIB). 
Ini merupakan penurunan harian terbesar 
sejak Maret lalu. Penurunan harga terjadi 
di tengah meningkatnya kekhawatiran 
resesi global dan penguncian di China, 
serta penguatan greenback dapat 
memangkas permintaan.
Patokan global harga minyak mentah 
berjangka Brent untuk pengiriman 
September terperosok USD 10,73 atau 
9,5 persen, menjadi menetap di USD 
102,77 per barel.
Harga minyak mentah berjangka West 
Texas Intermediate (WTI) AS untuk 
pengiriman Agustus merosot USD 8,93 
atau 8,2 persen menjadi ditutup di USD 
99,50 per barel.Kedua harga acuan 
mencatat penurunan persentase harian 
terbesar sejak 9 Maret dan memukul 
harga saham perusahaan minyak dan 
gas utama."Kami sedang mendapatkan 
krim dan satu-satunya cara Anda dapat 
menjelaskan adalah ketakutan akan 
resesi," kata Direktur Energi Berjangka 
Mizuho, Robert Yawger.
"Anda sedang merasakan tekanan,” 
tambahnya.Harga minyak berjangka 
tenggelam bersama dengan gas alam, 
bensin dan ekuitas, yang sering menjadi 
indikator permintaan minyak mentah.
Sementara itu, pengujian massal Covid-
19 di China menebar kekhawatiran akan 
potensi penguncian yang mengancam 
akan memperdalam pengurangan 

konsumsi minyak.Shanghai mengatakan 
akan memulai putaran baru pengujian 
massal terhadap 25 juta penduduknya 
selama periode tiga hari, mengutip 
upaya untuk melacak infeksi yang 
terkait dengan wabah di sebuah bar 
karaoke."Kami melihat beberapa 
likuidasi panik. Banyak kegugupan," 
kata Wakil Presiden Senior untuk 
perdagangan BOK Financial, Dennis 
Kissler.

Arab Saudi, pengekspor minyak utama 
dunia, menaikkan harga minyak mentah 
Agustus untuk pembeli Asia mendekati 
level rekor di tengah ketatnya pasokan 
dan permintaan yang kuat.Sementara 
itu, mantan Presiden Rusia Dmitry 
Medvedev mengatakan proposal yang 
dilaporkan dari Jepang untuk 
membatasi harga minyak Rusia sekitar 
setengah dari level saat ini akan berarti 
lebih sedikit minyak di pasar dan dapat 
mendorong harga di atas USD 300 - 
USD 400 per barel.

Kekhawatiran pasokan masih ada, 
awalnya mengangkat WTI dan Brent di 
awal sesi, karena gangguan produksi 
yang diperkirakan di Norwegia, di mana 
pekerja lepas pantai memulai 
pemogokan.
Di akhir sesi, pemerintah Norwegia 
turun tangan untuk menghentikan 
pemogokan yang telah memangkas 
produksi minyak dan gas, kata seorang 
pemimpin serikat pekerja kepada 
Reuters.

Harga Minyak Dunia Anjlok

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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Ketokohan Joko Widodo (Jokowi) begitu 
kuat. Menyedot perhatian hampir seluruh 
masyarakat Indonesia. Setiap tindak 
tanduknya disorot media massa.
Kala itu, tahun 2012 seorang walikota 
Solo, sukses menjadi gubernur DKI 
Jakarta. Mengalahkan incumbent, Fauzi 
Bowo.
Sosoknya yang low profile, ndeso dan 
apa adanya. Membuat semua mata 
tertuju pada politikus PDIP tersebut. 
Hingga akhirnya, dia memenangkan 
Pilpres 2014. Mengalahkan Prabowo 
Subianto seorang jenderal TNI, yang 
berpasangan dengan Hatta Rajasa, 
besan presiden saat itu.
PDIP mendulang suara tinggi setelah 
mencalonkan Jokowi sebagai presiden. 
Pada Pemilu 2014, PDIP keluar sebagai 
partai pemenang setelah 10 tahun 
berada di luar kekuasaan.

Survei yang dilakukan Indikator Politik 
menunjukkan bila PDI Perjuangan 
mencapreskan Jokowi dan pemilih 
nasional mengetahui keputusan politik 
itu, maka perolehan suara PDI 
Perjuangan diprediksi mencapai 37,8 
persen. Sementara, jika PDIP tak 
mengusung Jokowi, perolehan suara 
PDIP hanya 14,4 persen.

Survei Indikator Politik Indonesia 
mencatat. sosok Jokowi memengaruhi 
perolehan suara semua partai politik 
peserta pemilihan umum 2014.

"Sosok Megawati 2 persen, ada sosok 
Soekarno 1 persen, dan sosok Ganjar 
0,5 persen," kata Direktur Eksekutif 
Media, Rico Marbun saat dihubungi 

Efek Jokowi masih berlanjut di Pemilu 
2019. Survei Median mencatat. Faktor 
Jokowi memberikan kontribusi besar 
terhadap elektabilitas PDIP yang 
memperoleh 19,6 persen suara. 21 
Persen pemilih PDIP karena sosok 
Jokowi.

Survei ini memiliki margin of error 
sebesar 2,9 persen dan tingkat 
kepercayaan sebesar 95 persen. Waktu 
wawancara dilakukan 10-20 Oktober 
2013.

Menariknya Jokowi Effect

Prabowo juga meraih efek Jokowi. 
Elektabilitas Prabowo mencapai 24,6 
persen di Mei 2021. Turun jadi 22,4 di 
Desember 2021. Naik lagi menjadi 
26,3 persen di Maret 2022.

“Sekarang peperangan terjadi antara 
Prabowo dengan Ganjar. Antara 

Dari Mei 2021 hingga Maret 2022, 
selama empat kali survei, Ganjar 
merebut paling banyak pemilih 
Jokowi. Dari 32,8 persen di Mei 2021, 
sempat melonjak 40,6 persen di 
Desember 2021, dan terakhir 36,9 
persen di Maret 2022.

SMRC mencatat, mereka yang 
memilih Jokowi di Pilpres 2019, 
trennya cenderung mengarahkan 
dukungan kepada Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo.

Efek Jokowi pada Capres 2024

merdeka.com.
Menurut Rico, efek Jokowi masih 
menjadi penentu elektabilitas Jokowi 
di Pemilu 2024.

Survei Median dilakukan 1-7 Maret 
2022. Sebanyak 1.200 responden 
dipilih secara random dengan teknik 
multistage random sampling, dengan 
margin of error sebesar 2,83 persen 
pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Meskipun, ada juga pro Jokowi yang 
bergeser ke Ketua Umum Partai 
Gerindra Prabowo Subianto dan 
Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan.

Sementara, Anies juga meraih efek 
Jokowi. Elektabilitasnya menjadi 23,8 
di Mei 2021. Pada bulan sebelumnya, 
20,8 persen di Maret 2022.

"Secara konsisten dari data 2-3 bulan 
lalu suara PDIP masih bagus antara 
range dari 19-22 persen. Mayoritas 
sumbangan karena magnet elektoral 
dari Pak Jokowi kurang lebih 1/5 
orang menyatakan memilih PDIP 
karena sosok Pak Jokowi," kata Rico.

"Jadi trennya, Ganjar selalu unggul. 
Kedua Prabowo. Sementara Anies 
cenderung statis," kata Saiful Mujani, 
Pendiri SMRC.

PT Pertamina Patra Niaga telah 
membuka pendaftaran kendaraan dan 
identitas pada laman 
subsiditepat.mypertamina.id mulai 1 Juli 
2022. Setelah mendaftar dan 
terkonfirmasi, nantinya masyarakat 
akan 
mendapatkan QR 
Code untuk 
membeli BBM 
subsidi, yakni 
Pertalite dan Solar 
di SPBU. Lantas, 
seperti apa tutorial 
membeli Solar 
subsidi dan 
Pertalite di SPBU 
menggunakan QR 
Code tersebut? 
Tutorial beli 
Pertalite dan solar Langkah atau 
tutorial pembelian BBM subsidi 
menggunakan QR Code telah 
diinformasikan akun Facebook resmi 
MyPertamina, Minggu (3/7/2022). 
"Begini sob caranya gunain QR Code 
tanpa HP untuk kendaraan yang sudah 
terdaftar di website 
subsiditepat.mypertamina.id," tulis 
MyPertamina. Corporate Secretary 
Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting 
membenarkan ihwal tutorial membeli 
Solar subsidi dan Pertalite 
menggunakan QR Code tersebut. 
Menurut Irto, langkah-langkah yang 
dilakukan cukup sederhana. "Betul, 
simple kan ya," ujarnya, saat 
dikonfirmasi Kompas.com melalui 
pesan WhatsApp, Rabu (6/7/2022) 
siang. 

Datang ke SPBU terdekat Siapkan print 
out QR Code atau kode QR kendaraan 
yang sudah terdaftar pada laman 
subsiditepat.mypertamina.id Berikan 
QR Code tersebut kepada operator di 
SPBU QR Code akan di-scan oleh 
operator SPBU untuk verifikasi 
Dilakukan pengisian BBM seperti biasa 
Pembayaran masih bisa dilakukan 

Berikut tutorialnya: 

Beli Bensin Dan Solar Tanpa HP

7.Apabila sudah terkonfirmasi, unduh 
(download) kode QR dan simpan untuk 
bertransaksi di SPBU Pertamina. 
Pendaftaran masih dibuka 
Dilansir dari laman pertamina.com, 
pendaftaran masih dibuka bagi konsumen 
yang ingin mendaftarkan kendaraannya 
sebagai penerima BBM subsidi. Selain 
melalui website 
subsiditepat.mypertamina.id secara 
langsung, pendaftaran juga dapat diakses 
melalui aplikasi MyPertamina. Sampai 
saat ini, pengguna aplikasi MyPertamina 
juga bertambah sebanyak 4 juta dalam 
waktu 4 hari dari berbagai daerah di 
Indonesia. Untuk mempermudah 
pendaftaran bagi masyarakat yang tidak 
memiliki handphone, dapat datang ke 
booth pendaftaran yang telah disediakan 
di SPBU Pertamina. Terdapat petugas 
yang akan membantu masyarakat 
mendaftar secara langsung.

dengan uang tunai Selesai. 
Cara daftar di 
subsiditepat.mypertamina.id 
Dilansir dari laman 
subsiditepat.mypertamina.id, berikut 
tahapan pendaftarannya: 

1.Siapkan 
dokumen 
yang 
dibutuhkan, 
yaitu KTP, 
STNK, foto 
kendaraan, 
dan dokumen 
pendukung 
lainnya 
2.Buka 
website 
subsiditepat.

mypertamina.id 
3.Centang informasi memahami 
persyaratan 
4.Klik daftar sekarang 
5.Ikuti instruksi dalam website tersebut 
6.Tunggu pencocokan data maksimal 7 
hari kerja di alamat email yang telah 
didaftarkan, atau cek status pendaftaran 
di website secara berkala 
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berpasangan dengan Hatta Rajasa, 
besan presiden saat itu.
PDIP mendulang suara tinggi setelah 
mencalonkan Jokowi sebagai presiden. 
Pada Pemilu 2014, PDIP keluar sebagai 
partai pemenang setelah 10 tahun 
berada di luar kekuasaan.

Survei yang dilakukan Indikator Politik 
menunjukkan bila PDI Perjuangan 
mencapreskan Jokowi dan pemilih 
nasional mengetahui keputusan politik 
itu, maka perolehan suara PDI 
Perjuangan diprediksi mencapai 37,8 
persen. Sementara, jika PDIP tak 
mengusung Jokowi, perolehan suara 
PDIP hanya 14,4 persen.

Survei Indikator Politik Indonesia 
mencatat. sosok Jokowi memengaruhi 
perolehan suara semua partai politik 
peserta pemilihan umum 2014.

"Sosok Megawati 2 persen, ada sosok 
Soekarno 1 persen, dan sosok Ganjar 
0,5 persen," kata Direktur Eksekutif 
Media, Rico Marbun saat dihubungi 

Efek Jokowi masih berlanjut di Pemilu 
2019. Survei Median mencatat. Faktor 
Jokowi memberikan kontribusi besar 
terhadap elektabilitas PDIP yang 
memperoleh 19,6 persen suara. 21 
Persen pemilih PDIP karena sosok 
Jokowi.

Survei ini memiliki margin of error 
sebesar 2,9 persen dan tingkat 
kepercayaan sebesar 95 persen. Waktu 
wawancara dilakukan 10-20 Oktober 
2013.

Menariknya Jokowi Effect

Prabowo juga meraih efek Jokowi. 
Elektabilitas Prabowo mencapai 24,6 
persen di Mei 2021. Turun jadi 22,4 di 
Desember 2021. Naik lagi menjadi 
26,3 persen di Maret 2022.

“Sekarang peperangan terjadi antara 
Prabowo dengan Ganjar. Antara 

Dari Mei 2021 hingga Maret 2022, 
selama empat kali survei, Ganjar 
merebut paling banyak pemilih 
Jokowi. Dari 32,8 persen di Mei 2021, 
sempat melonjak 40,6 persen di 
Desember 2021, dan terakhir 36,9 
persen di Maret 2022.

SMRC mencatat, mereka yang 
memilih Jokowi di Pilpres 2019, 
trennya cenderung mengarahkan 
dukungan kepada Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo.

Efek Jokowi pada Capres 2024

merdeka.com.
Menurut Rico, efek Jokowi masih 
menjadi penentu elektabilitas Jokowi 
di Pemilu 2024.

Survei Median dilakukan 1-7 Maret 
2022. Sebanyak 1.200 responden 
dipilih secara random dengan teknik 
multistage random sampling, dengan 
margin of error sebesar 2,83 persen 
pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Meskipun, ada juga pro Jokowi yang 
bergeser ke Ketua Umum Partai 
Gerindra Prabowo Subianto dan 
Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan.

Sementara, Anies juga meraih efek 
Jokowi. Elektabilitasnya menjadi 23,8 
di Mei 2021. Pada bulan sebelumnya, 
20,8 persen di Maret 2022.

"Secara konsisten dari data 2-3 bulan 
lalu suara PDIP masih bagus antara 
range dari 19-22 persen. Mayoritas 
sumbangan karena magnet elektoral 
dari Pak Jokowi kurang lebih 1/5 
orang menyatakan memilih PDIP 
karena sosok Pak Jokowi," kata Rico.

"Jadi trennya, Ganjar selalu unggul. 
Kedua Prabowo. Sementara Anies 
cenderung statis," kata Saiful Mujani, 
Pendiri SMRC.

PT Pertamina Patra Niaga telah 
membuka pendaftaran kendaraan dan 
identitas pada laman 
subsiditepat.mypertamina.id mulai 1 Juli 
2022. Setelah mendaftar dan 
terkonfirmasi, nantinya masyarakat 
akan 
mendapatkan QR 
Code untuk 
membeli BBM 
subsidi, yakni 
Pertalite dan Solar 
di SPBU. Lantas, 
seperti apa tutorial 
membeli Solar 
subsidi dan 
Pertalite di SPBU 
menggunakan QR 
Code tersebut? 
Tutorial beli 
Pertalite dan solar Langkah atau 
tutorial pembelian BBM subsidi 
menggunakan QR Code telah 
diinformasikan akun Facebook resmi 
MyPertamina, Minggu (3/7/2022). 
"Begini sob caranya gunain QR Code 
tanpa HP untuk kendaraan yang sudah 
terdaftar di website 
subsiditepat.mypertamina.id," tulis 
MyPertamina. Corporate Secretary 
Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting 
membenarkan ihwal tutorial membeli 
Solar subsidi dan Pertalite 
menggunakan QR Code tersebut. 
Menurut Irto, langkah-langkah yang 
dilakukan cukup sederhana. "Betul, 
simple kan ya," ujarnya, saat 
dikonfirmasi Kompas.com melalui 
pesan WhatsApp, Rabu (6/7/2022) 
siang. 

Datang ke SPBU terdekat Siapkan print 
out QR Code atau kode QR kendaraan 
yang sudah terdaftar pada laman 
subsiditepat.mypertamina.id Berikan 
QR Code tersebut kepada operator di 
SPBU QR Code akan di-scan oleh 
operator SPBU untuk verifikasi 
Dilakukan pengisian BBM seperti biasa 
Pembayaran masih bisa dilakukan 

Berikut tutorialnya: 

Beli Bensin Dan Solar Tanpa HP

7.Apabila sudah terkonfirmasi, unduh 
(download) kode QR dan simpan untuk 
bertransaksi di SPBU Pertamina. 
Pendaftaran masih dibuka 
Dilansir dari laman pertamina.com, 
pendaftaran masih dibuka bagi konsumen 
yang ingin mendaftarkan kendaraannya 
sebagai penerima BBM subsidi. Selain 
melalui website 
subsiditepat.mypertamina.id secara 
langsung, pendaftaran juga dapat diakses 
melalui aplikasi MyPertamina. Sampai 
saat ini, pengguna aplikasi MyPertamina 
juga bertambah sebanyak 4 juta dalam 
waktu 4 hari dari berbagai daerah di 
Indonesia. Untuk mempermudah 
pendaftaran bagi masyarakat yang tidak 
memiliki handphone, dapat datang ke 
booth pendaftaran yang telah disediakan 
di SPBU Pertamina. Terdapat petugas 
yang akan membantu masyarakat 
mendaftar secara langsung.

dengan uang tunai Selesai. 
Cara daftar di 
subsiditepat.mypertamina.id 
Dilansir dari laman 
subsiditepat.mypertamina.id, berikut 
tahapan pendaftarannya: 

1.Siapkan 
dokumen 
yang 
dibutuhkan, 
yaitu KTP, 
STNK, foto 
kendaraan, 
dan dokumen 
pendukung 
lainnya 
2.Buka 
website 
subsiditepat.

mypertamina.id 
3.Centang informasi memahami 
persyaratan 
4.Klik daftar sekarang 
5.Ikuti instruksi dalam website tersebut 
6.Tunggu pencocokan data maksimal 7 
hari kerja di alamat email yang telah 
didaftarkan, atau cek status pendaftaran 
di website secara berkala 
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"Kalau figur yang lain secara umum 
suara Pak Jokowi terbagi-bagi.

Peneliti Populi Center, Usep Saepul 
Ahyar punya analisa sendiri. Dia 
mengatakan, efek Jokowi akan 
berpengaruh terhadap tokoh yang 
dipilih sang presiden nantinya.
Dia mencontohkan, elektabilitas Ganjar 
melesat akhir-akhir ini. 

Desember-Maret, Prabowo naik 4 
persen. Dan Ganjar turun 4 persen," 
imbuhnya.
Direktur Eksekutif Median Rico Marbun, 
menyebut, suara Jokowi akan terbagi 
ke beberapa tokoh. Salah satunya 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo.

Setelah sang gubernur Jateng tersebut 
hadir di acara Projo dan disinggung 
oleh Jokowi.

Kemudian juga masyarakat yang 

Dia menambahkan, Presiden Jokowi 
memiliki basis pemilih yang tergabung 
dalam para relawannya.Misalnya saja, 
Jokowi Mania, Jokpro, Projo dan masih 
banyak lagi. Dia meyakini, suara para 
relawan tersebut tidak bisa dianggap 
enteng.

 Yang paling besar tetap ada di Pak 
Ganjar. Ada juga di Mbak Puan, tapi 
masih tetap lebih besar Ganjar," kata 
Rico.

"Tentu orang-orang yang kriteria seperti 
ini loyal sekali sama Jokowi dan 
mengharapkan penerus dari Pak Jokowi 
yang memang meneruskan kiprah Pak 
Jokowi. Legacynya Pak Jokowi terutama 
program-program yang mungkin belum 
selesai dilaksanakan seperti IKN," 
ucapnya.

Bahkan, Usep memprediksi hampir 
setengah dari suara Jokowi akan memilih 
Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.
“Biasanya yang dianggap didukung oleh 
Pak Jokowi dan akan diikuti oleh 
pendukungnya biasanya terbagi 
kebeberapa dalam konteks ini ada Pak 
Ganjar dan Pak Prabowo," papar Usep.

tentu dalam hal ini masyarakat 
pendukung Pak Jokowi menganggap 
bahwa layak untuk meneruskan 
kepemimpinan Pak Jokowi dan mungkin 
sedikit banyak mereka merasa terjamin 
bahwa program-program Pak Jokowi 
akan diteruskan atau legesinya akan 
diteruskan," sambungnya. 

merasa puas dengan kepemimpinannya 
Jokowi. Tercatat diangka 70 persen.

"Tapi kemudian Pak Ganjar sebagai 
gubernur banyak mendukung kebijakan-
kebijakan Pak Jokowi, 

Menurutnya, Ganjar akan mendapatkan 
suara Jokowi terbanyak dibandingan 
dengan tokoh lainnya. 

"Dokumen juga tidak seperti disyaratkan 
pemerintah Saudi karena tidak 
menggunakan PIHK (Penyelenggara 
Ibadah Haji Khusus) yang resmi. Ini 
sayang sekali," sambung Hilman.

"Ini menjadi perhatian kita semua. 
Mudah-mudahan nanti ada turunannya 
bagaimana konsep (visa) mujamalah, 
aturannya seperti apa.Tentu karena ini 
terkait dengan pihak lain, setidaknya 
kami juga harus diskusi dengan 
pemerintah Saudi sejauh mana 

"46 WNI tidak lolos proses imigrasi 
karena visa yang dibawa tidak ditemukan 
dalam sistem imigrasi Arab Saudi," kata 
Hilman di Makkah, Sabtu (2/7) malam.
Ia sangat prihatin dengan peristiwa 
tersebut. Apalagi kedatangan 46 WNI ini 
ke Arab Saudi dengan niat untuk 
menunaikan ibadah haji dan telah 
mengenakan pakaian ihram.

Hilman belum bisa berkomentar lebih 
jauh apakah akan membawa kasus ini ke 
jalur hukum atau tidak. Pihaknya masih 
akan mendiskusikan dengan pihak 
berwenang.

Berikut Fakta-Fakta 46 Haji Furoda 
Dideportasi Arab Saudi:

"46 WNI ini tidak bisa masuk ke Saudi 
dan mereka dipulangkan kembali ke 
Indonesia," katanya.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 
Hilman Latief mengatakan temuan visa 
yang dikeluarkan Singapura dan 
Malaysia itulah membuat 46 Haji Furoda 
dilarang masuk oleh Imigrasi.

Peristiwa itu terjadi saat 46 Haji Furoda 
tiba di Jeddah, Kamis (30/6/2022) dini 
hari. Mereka tertahan di Imigrasi.

Imigrasi Arab Saudi menolak masuk 46 
Haji Furoda asal Indonesia. Padahal, 
mereka telah berpakaian ihram komplit, 
bersiap melaksanakan ibadah Haji.

-Visa yang dipakai dikeluarkan dari 
Singapura dan Malaysia.
-Biro perjalanan tidak terdaftar di 
Kemenag RI

-Paspor Indonesia dan masuk ke Arab 
Saudi melalui Bandara King Abdulaziz 
Internasional Airport (KAIA) Jeddah.

Selain akan membuat turunan UU 8 
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Ibadah Haji dan Umrah, ia juga akan 
mengoptimalkan peran 
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus 
(PIHK) dalam urusan visa mujamalah. 
Sehingga ke depannya, masalah 
seperti ini tidak terulang kembali.

pengaturannya dan apakah bisa diatur 
oleh kita," sambungnya.

"Sehingga kalau ada apa-apa kami 
bisa menegur perusahaan itu. Kalau 
seperti ini kami tidak bisa apa-apa," 
kata Hilman.

"Ini persoalan kompleks, harus kita 
dalami agar tidak terulang lagi. 
Kasihan jemaah," katanya.

Haji Furoda atau haji mandiri adalah 
haji yang menggunakan visa 
mujamalah. Visa mujamalah tidak 
dikelola oleh pemerintah Indonesia 
melalui Kementerian Agama.
Visa mujamalah dikeluarkan oleh 
Pemerintah Arab Saudi dan biasanya 
digunakan untuk menjamu atau 
mengundang mitra Saudi untuk 
kepentingan diplomatik dan lain-lain.

Kepada warga negara Indonesia yang 
ingin berhaji, Hilman mengingatkan 
berhati-hati bila ada tawaran berhaji 
dengan iming-iming tanpa mengantre. 
Apalagi, bila harus membayarkan 
biaya cukup tinggi. Selain itu, pastikan 
pula memilih travel atau biro 
perjalanan yang sudah terdaftar 
secara resmi di Kemenag.

Apa Itu Haji Furoda

46 Haji Furoda Indonesia Dideportasi 

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057

China memberlakukan kebijakan cukup 
ketat terkait penanganan wabah, salah 
satunya dengan lockdown dan tes 
massal.Wabah di Anhui ini muncul 
ketika perekonomian China mulai 
melambung kembali setelah lockdown 
berbulan-bulan yang diberlakukan di 
Shanghai dan pembatasan ketat Covid 
di Beijing.

 China lockdown 1,7 juta penduduk di 
Provinsi Anhui, setelah dilaporkan 
hampir 300 kasus baru Covid-19 pada 
Senin. 

Dikutip dari Al Arabiya, Rabu (6/7), dua 
daerah di Provinsi Anhui; Sixian dan 
Lingbi mengumumkan lockdown pekan 
lalu. Lebih dari 1,7 juta penduduk hanya 
diizinkan meninggalkan rumah untuk 

Gubernur Anhui, Wang Qingxian 
mendesak pemerintah daerah segera 
melakukan pemeriksaan termasuk 
karantina dan melaporkan kasus.

Tayangan televisi pemerintah CCTV 
menunjukkan jalan-jalan di Sixian kosong 
saat akhir pekan dan orang-orang 
mengantre untuk tes massal tahap 
keenam dalam beberapa hari terakhir.

Provinsi tetangga, Jiangsu juga 
melaporkan 56 kasus baru di empat kota 
pada Senin.

melakukan tes Covid.

Komisi Kesehatan Nasional China 
mengatakan, provinsi Anhui melaporkan 
287 kasus baru pada Senin, termasuk 258 
orang tanpa gejala, sehingga total kasus 
yang ditemukan lebih dari 1.000.

China Lockdown Provinsi Anhui
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"Kalau figur yang lain secara umum 
suara Pak Jokowi terbagi-bagi.

Peneliti Populi Center, Usep Saepul 
Ahyar punya analisa sendiri. Dia 
mengatakan, efek Jokowi akan 
berpengaruh terhadap tokoh yang 
dipilih sang presiden nantinya.
Dia mencontohkan, elektabilitas Ganjar 
melesat akhir-akhir ini. 

Desember-Maret, Prabowo naik 4 
persen. Dan Ganjar turun 4 persen," 
imbuhnya.
Direktur Eksekutif Median Rico Marbun, 
menyebut, suara Jokowi akan terbagi 
ke beberapa tokoh. Salah satunya 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo.

Setelah sang gubernur Jateng tersebut 
hadir di acara Projo dan disinggung 
oleh Jokowi.

Kemudian juga masyarakat yang 

Dia menambahkan, Presiden Jokowi 
memiliki basis pemilih yang tergabung 
dalam para relawannya.Misalnya saja, 
Jokowi Mania, Jokpro, Projo dan masih 
banyak lagi. Dia meyakini, suara para 
relawan tersebut tidak bisa dianggap 
enteng.

 Yang paling besar tetap ada di Pak 
Ganjar. Ada juga di Mbak Puan, tapi 
masih tetap lebih besar Ganjar," kata 
Rico.

"Tentu orang-orang yang kriteria seperti 
ini loyal sekali sama Jokowi dan 
mengharapkan penerus dari Pak Jokowi 
yang memang meneruskan kiprah Pak 
Jokowi. Legacynya Pak Jokowi terutama 
program-program yang mungkin belum 
selesai dilaksanakan seperti IKN," 
ucapnya.

Bahkan, Usep memprediksi hampir 
setengah dari suara Jokowi akan memilih 
Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.
“Biasanya yang dianggap didukung oleh 
Pak Jokowi dan akan diikuti oleh 
pendukungnya biasanya terbagi 
kebeberapa dalam konteks ini ada Pak 
Ganjar dan Pak Prabowo," papar Usep.

tentu dalam hal ini masyarakat 
pendukung Pak Jokowi menganggap 
bahwa layak untuk meneruskan 
kepemimpinan Pak Jokowi dan mungkin 
sedikit banyak mereka merasa terjamin 
bahwa program-program Pak Jokowi 
akan diteruskan atau legesinya akan 
diteruskan," sambungnya. 

merasa puas dengan kepemimpinannya 
Jokowi. Tercatat diangka 70 persen.

"Tapi kemudian Pak Ganjar sebagai 
gubernur banyak mendukung kebijakan-
kebijakan Pak Jokowi, 

Menurutnya, Ganjar akan mendapatkan 
suara Jokowi terbanyak dibandingan 
dengan tokoh lainnya. 

"Dokumen juga tidak seperti disyaratkan 
pemerintah Saudi karena tidak 
menggunakan PIHK (Penyelenggara 
Ibadah Haji Khusus) yang resmi. Ini 
sayang sekali," sambung Hilman.

"Ini menjadi perhatian kita semua. 
Mudah-mudahan nanti ada turunannya 
bagaimana konsep (visa) mujamalah, 
aturannya seperti apa.Tentu karena ini 
terkait dengan pihak lain, setidaknya 
kami juga harus diskusi dengan 
pemerintah Saudi sejauh mana 

"46 WNI tidak lolos proses imigrasi 
karena visa yang dibawa tidak ditemukan 
dalam sistem imigrasi Arab Saudi," kata 
Hilman di Makkah, Sabtu (2/7) malam.
Ia sangat prihatin dengan peristiwa 
tersebut. Apalagi kedatangan 46 WNI ini 
ke Arab Saudi dengan niat untuk 
menunaikan ibadah haji dan telah 
mengenakan pakaian ihram.

Hilman belum bisa berkomentar lebih 
jauh apakah akan membawa kasus ini ke 
jalur hukum atau tidak. Pihaknya masih 
akan mendiskusikan dengan pihak 
berwenang.

Berikut Fakta-Fakta 46 Haji Furoda 
Dideportasi Arab Saudi:

"46 WNI ini tidak bisa masuk ke Saudi 
dan mereka dipulangkan kembali ke 
Indonesia," katanya.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 
Hilman Latief mengatakan temuan visa 
yang dikeluarkan Singapura dan 
Malaysia itulah membuat 46 Haji Furoda 
dilarang masuk oleh Imigrasi.

Peristiwa itu terjadi saat 46 Haji Furoda 
tiba di Jeddah, Kamis (30/6/2022) dini 
hari. Mereka tertahan di Imigrasi.

Imigrasi Arab Saudi menolak masuk 46 
Haji Furoda asal Indonesia. Padahal, 
mereka telah berpakaian ihram komplit, 
bersiap melaksanakan ibadah Haji.

-Visa yang dipakai dikeluarkan dari 
Singapura dan Malaysia.
-Biro perjalanan tidak terdaftar di 
Kemenag RI

-Paspor Indonesia dan masuk ke Arab 
Saudi melalui Bandara King Abdulaziz 
Internasional Airport (KAIA) Jeddah.

Selain akan membuat turunan UU 8 
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Ibadah Haji dan Umrah, ia juga akan 
mengoptimalkan peran 
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus 
(PIHK) dalam urusan visa mujamalah. 
Sehingga ke depannya, masalah 
seperti ini tidak terulang kembali.

pengaturannya dan apakah bisa diatur 
oleh kita," sambungnya.

"Sehingga kalau ada apa-apa kami 
bisa menegur perusahaan itu. Kalau 
seperti ini kami tidak bisa apa-apa," 
kata Hilman.

"Ini persoalan kompleks, harus kita 
dalami agar tidak terulang lagi. 
Kasihan jemaah," katanya.

Haji Furoda atau haji mandiri adalah 
haji yang menggunakan visa 
mujamalah. Visa mujamalah tidak 
dikelola oleh pemerintah Indonesia 
melalui Kementerian Agama.
Visa mujamalah dikeluarkan oleh 
Pemerintah Arab Saudi dan biasanya 
digunakan untuk menjamu atau 
mengundang mitra Saudi untuk 
kepentingan diplomatik dan lain-lain.

Kepada warga negara Indonesia yang 
ingin berhaji, Hilman mengingatkan 
berhati-hati bila ada tawaran berhaji 
dengan iming-iming tanpa mengantre. 
Apalagi, bila harus membayarkan 
biaya cukup tinggi. Selain itu, pastikan 
pula memilih travel atau biro 
perjalanan yang sudah terdaftar 
secara resmi di Kemenag.

Apa Itu Haji Furoda

46 Haji Furoda Indonesia Dideportasi 

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057

China memberlakukan kebijakan cukup 
ketat terkait penanganan wabah, salah 
satunya dengan lockdown dan tes 
massal.Wabah di Anhui ini muncul 
ketika perekonomian China mulai 
melambung kembali setelah lockdown 
berbulan-bulan yang diberlakukan di 
Shanghai dan pembatasan ketat Covid 
di Beijing.

 China lockdown 1,7 juta penduduk di 
Provinsi Anhui, setelah dilaporkan 
hampir 300 kasus baru Covid-19 pada 
Senin. 

Dikutip dari Al Arabiya, Rabu (6/7), dua 
daerah di Provinsi Anhui; Sixian dan 
Lingbi mengumumkan lockdown pekan 
lalu. Lebih dari 1,7 juta penduduk hanya 
diizinkan meninggalkan rumah untuk 

Gubernur Anhui, Wang Qingxian 
mendesak pemerintah daerah segera 
melakukan pemeriksaan termasuk 
karantina dan melaporkan kasus.

Tayangan televisi pemerintah CCTV 
menunjukkan jalan-jalan di Sixian kosong 
saat akhir pekan dan orang-orang 
mengantre untuk tes massal tahap 
keenam dalam beberapa hari terakhir.

Provinsi tetangga, Jiangsu juga 
melaporkan 56 kasus baru di empat kota 
pada Senin.

melakukan tes Covid.

Komisi Kesehatan Nasional China 
mengatakan, provinsi Anhui melaporkan 
287 kasus baru pada Senin, termasuk 258 
orang tanpa gejala, sehingga total kasus 
yang ditemukan lebih dari 1.000.

China Lockdown Provinsi Anhui
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Central Agency
mencari pekerja untuk 

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Terry : 929 - 369 - 9830
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Tidak seperti aset kripto tradisional 
seperti Bitcoin dan Ethereum, yang nilai 
moneternya dapat berfluktuasi secara 
luas, stablecoin USDT dirancang untuk 
mempertahankan harga konstan US$ 1 
dan didukung oleh cadangan dana yang 
besar atau rekayasa keuangan lainnya.

Selain itu, aset kripto di Indonesia 
mengalami lonjakan luar biasa. Per 
2020, nilai transaksi aset kripto sebesar 
Rp 64,9 triliun. Satu tahun kemudian, 
per Desember 2021, angkanya 
melonjak sangat signifikan menjadi Rp 
859,4 triliun. Selama periode Januari 
hingga Mei 2022, tercatat sudah 
mencapai Rp 192 triliun.

Tether (USDT) sendiri adalah aset kripto 
stablecoin yang dipatok ke dolar AS. Itu 
dibuat untuk menstabilkan nilai tukar 
dalam transaksi aset digital. Sejak 
kemunculannya, stablecoin telah 
memainkan peran yang sangat penting 
di pasar.

Ada hal menarik yang disebut dari data 
tersebut, bahwa ada lima jenis aset 
kripto teratas yang memiliki nilai 
transaksi tertinggi, yaitu Tether (Rp42,3 
triliun), Bitcoin (Rp 18,5 triliun), 
Ethereum (Rp14,2 triliun), Dogecoin (Rp 
6,8 triliun), dan Terra (Rp 6 triliun).

"Laporan transaksi aset kripto yang 
dikeluarkan oleh Kementerian 
Perdagangan untuk bulan Mei 2022, 
sejalan dengan situasi di Tokocrypto. Di 
platform kami tiga jenis aset kripto yang 
paling banyak di-trading adalah USDT, 
Ethereum dan Bitcoin. Untuk volume 

Industri aset kripto terus mengalami 
pertumbuhan dari sisi jumlah investor 
kripto dan nilai transaksi dari waktu ke 
waktu. Dari data yang dirilis Kemendag, 
disebutkan jumlah nasabah aset kripto 
telah mencapai 14,1 juta pada Mei lalu. 
Sementara itu, investor saham tercatat 
hanya 8,86 juta.

VP Growth Tokocrypto, Cenmi 
Mulyanto, mengungkap bahwa tiga jenis 
aset kripto teratas yang ditransaksinya 
di platfrom Tokocrypto adalah USDT, 
ETH dan BTC.

Aset Kripto Yang Diminati Investor Indonesia

“Dalam situasi bear market saat ini, daily 
trading volume harus diakui terjadi 
penurunan dari segi daily trading volume 
dari sebelumnya pada saat normal bisa 
mencapai US$ 50-70 juta (Rp 747 miliar-1 
Triliun), kini jadi US$ 15-20 juta (RP 224 
miliar-298 miliar)," pungkas Cenmi. 

trading masing-masing belum bisa kami 
ungkap," kata Cenmi.
Menurut CoinGecko, USD Tether (USDT) 
dan USD Coin (USDC) adalah dua 
stablecoin terbesar berdasarkan 
kapitalisasi pasar sejauh ini, masing-
masing mencapai US$ 66 miliar dan US$ 
55 miliar, pada 1 Juli 2022. Cenmi sedikit 
mengungkap kenapa volume trading 
Tether mengalami lonjakan ketika kripto 
sedang bear market.Menurut Cenmi, 
secara teori, nilai Tether seharusnya lebih 
konsisten daripada aset lainnya dan 
disukai oleh investor yang waspada 
terhadap volatilitas ekstrim dari koin lain. 
Selama pasar naik, Bitcoin biasanya akan 
jauh mengungguli stablecoin. Namun, 
selama tekanan pasar, stablecoin 
menawarkan perlindungan dari volatilitas.
"Aset kripto tradisional berada di bear 
market, karena meningkatnya inflasi dan 
ancaman kenaikan suku bunga dari The 
Fed. Akibatnya, sulit untuk menemukan 
peluang untuk menghasilkan hasil 
keuntungan. Stablecoin mewakili satu-
satunya tempat berlindung yang tersisa 
yang menawarkan pengembalian yang 
mengalahkan inflasi," jelasnya.
Meski begitu, Cenmi mengingatkan 
stablecoin adalah aset volatilitas yang 
lebih rendah, tetapi bukan tanpa risiko. 
Waspadai hal ini dan jangan 
mengalokasikan investasi yang berlebihan 
dan selalu melakukan riset serta selalu 
menggunakan uang dingin, bukan dana 
darurat.Di samping itu, Bappebti mencatat 
lima calon pedagang fisik aset kripto 
dengan nilai transaksi tertinggi pada 
Januari-Mei 2022, yaitu Tokocrypto, 
Indodax, Pintu, Rekeningku dan Zipmex. 
Cenmi mengatakan Tokocrypto masih 
memiliki daily trading volume yang terus 
tumbuh walaupun saat bear market.

"Mereka bertanya apakah ini benar-
benar diperlukan, atau apakah kita bisa 
memberikannya nanti saja," jelas dokter 
anak di Texas dan juru bicara Akademi 
Pediatrik Amerika, Jason Terk.
"Ini bukan mayoritas orang tua, tapi kami 
melihat jumlahnya semakin banyak," 
lanjutnya, dikutip dari South China 
Morning Post, Senin (4/7).

Tren ini muncul di tengah gelombang 
misinformasi dan disinformasi terkait 
Covid-19 dan vaksin yang membantu 
membendung kematian saat pandemi. 
Politisasi penyuntikan vaksin Covid 
memperkuat gerakan anti-vaksin, 
berkontribusi pada penurunan tingkat 
imunisasi rutin untuk campak, polio, dan 
penyakit berbahaya lainnya.

Di AS, persentase anak-anak TK dengan 
imunisasi yang direkomendasikan turun 
menjadi 94 persen pada tahun ajaran 
2020-2021, mewakili sekitar 35.000 anak 
yang tidak divaksinasi.
"Saya menyebutnya sebagai penularan 
parallel," kata Terk.
"Ini tampaknya berasal dari keraguan 
pada vaksinasi Covid-19 dan 
meningkatnya ketidakpercayaan 
terhadap vaksin dan tubuh yang kita 
andalkan untuk membuat kita tetap sehat 
dan sehat."
Misinformasi vaksin

Semakin banyak orang tua di Amerika 
Serikat (AS) mempertanyakan perlunya 
vaksinasi rutin untuk anak-anak. Orang 
dewasa juga melewatkan vaksinasi, 
bahkan untuk vaksin yang memiliki 
perlindungan panjang.

Gerakan anti-vaksin di Amerika 
menjamur karena pesan-pesan di media 
sosial, lalu diperkuat oleh para tokoh 
politik konservatif juga pengaruh asing, 
yang upaya penyebaran disinformasi 
vaksinnya telah ada sebelum pandemi.

belakangan makin banyak warga as 

Dengan turunnya angka imunisasi rutin, 
kekhawatiran munculnya penyakit-
penyakit tersebut meningkat yang 
sebagian besar berhasil diberantas di 
banyak negara di dunia.

Warga AS Makin Banyak Jadi Anti Vaksin

ubah sikap jadi anti-vaksin, alasannya 
mengejutkan
Perubahan dramatis terlihat di 
beberapa negara bagian, khususnya 
selama puncak pandemi: peneliti 
menemukan penurunan angka 
imunisasi sebanyak 47 persen di Texas 
di antara anak berusia lima bulan dan 
58 persen penurunan di antara anak 
berusia 16 bulan antara 2019 dan 
2020.
Para peneliti yang menulis di jurnal 
ilmiah Vaccine mengatakan penurunan 
itu salah satunya disebabkan "gerakan 
anti-vaksin yang agresif di Texas".

Avalere menemukan, diperkirakan 37 
juta dosis vaksinasi terlewatkan dari 
Januari 2020 sampai Juli 2021 untuk 
orang dewasa dan anak-anak usia 
tujuh tahun ke atas.

Profesor David Broniatowski dari 
Universitas George Washington 
mengatakan media sosial membantu 
terbentuknya koalisi para kelompok 
anti-vaksin, libertarian, dan tokoh 
politik konservatif. Segmen ini 
diperkuat aktor disinformasi dari Rusia 

Menurut konsultan kesehatan Avalere 
yang menganalisis klaim nasabah 
asuransi, tingkat imunisasi pada orang 
dewasa dan remaja juga turun, untuk 
vaksinasi terhadap penyakit seperti 
influenza, hepatitis, campak, tetanus, 
dan herpes.

Negara bagian Washington 
melaporkan 13 persen penurunan 
angka imunisasi pada anak-anak di 
2021 dibandingkan dengan saat 
sebelum pandemi. Sedangkan angka 
vaksinasi anak-anak di Michigan turun 
menjadi 69,9 persen tahun lalu, angka 
terendah dalam satu dekade.

Managing director Avalere, Jason Hall 
mengatakan penurunan angka 
imunisasi di awal pandemi disebabkan 
perintah tinggal di rumah dan jarak 
sosial, tapi juga dipengaruhi 
misinformasi terkait vaksin Covid yang 
juga berdampak pada vaksin lainnya 
yang sejak lama dikenal aman.
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Tidak seperti aset kripto tradisional 
seperti Bitcoin dan Ethereum, yang nilai 
moneternya dapat berfluktuasi secara 
luas, stablecoin USDT dirancang untuk 
mempertahankan harga konstan US$ 1 
dan didukung oleh cadangan dana yang 
besar atau rekayasa keuangan lainnya.

Selain itu, aset kripto di Indonesia 
mengalami lonjakan luar biasa. Per 
2020, nilai transaksi aset kripto sebesar 
Rp 64,9 triliun. Satu tahun kemudian, 
per Desember 2021, angkanya 
melonjak sangat signifikan menjadi Rp 
859,4 triliun. Selama periode Januari 
hingga Mei 2022, tercatat sudah 
mencapai Rp 192 triliun.

Tether (USDT) sendiri adalah aset kripto 
stablecoin yang dipatok ke dolar AS. Itu 
dibuat untuk menstabilkan nilai tukar 
dalam transaksi aset digital. Sejak 
kemunculannya, stablecoin telah 
memainkan peran yang sangat penting 
di pasar.

Ada hal menarik yang disebut dari data 
tersebut, bahwa ada lima jenis aset 
kripto teratas yang memiliki nilai 
transaksi tertinggi, yaitu Tether (Rp42,3 
triliun), Bitcoin (Rp 18,5 triliun), 
Ethereum (Rp14,2 triliun), Dogecoin (Rp 
6,8 triliun), dan Terra (Rp 6 triliun).

"Laporan transaksi aset kripto yang 
dikeluarkan oleh Kementerian 
Perdagangan untuk bulan Mei 2022, 
sejalan dengan situasi di Tokocrypto. Di 
platform kami tiga jenis aset kripto yang 
paling banyak di-trading adalah USDT, 
Ethereum dan Bitcoin. Untuk volume 

Industri aset kripto terus mengalami 
pertumbuhan dari sisi jumlah investor 
kripto dan nilai transaksi dari waktu ke 
waktu. Dari data yang dirilis Kemendag, 
disebutkan jumlah nasabah aset kripto 
telah mencapai 14,1 juta pada Mei lalu. 
Sementara itu, investor saham tercatat 
hanya 8,86 juta.

VP Growth Tokocrypto, Cenmi 
Mulyanto, mengungkap bahwa tiga jenis 
aset kripto teratas yang ditransaksinya 
di platfrom Tokocrypto adalah USDT, 
ETH dan BTC.

Aset Kripto Yang Diminati Investor Indonesia

“Dalam situasi bear market saat ini, daily 
trading volume harus diakui terjadi 
penurunan dari segi daily trading volume 
dari sebelumnya pada saat normal bisa 
mencapai US$ 50-70 juta (Rp 747 miliar-1 
Triliun), kini jadi US$ 15-20 juta (RP 224 
miliar-298 miliar)," pungkas Cenmi. 

trading masing-masing belum bisa kami 
ungkap," kata Cenmi.
Menurut CoinGecko, USD Tether (USDT) 
dan USD Coin (USDC) adalah dua 
stablecoin terbesar berdasarkan 
kapitalisasi pasar sejauh ini, masing-
masing mencapai US$ 66 miliar dan US$ 
55 miliar, pada 1 Juli 2022. Cenmi sedikit 
mengungkap kenapa volume trading 
Tether mengalami lonjakan ketika kripto 
sedang bear market.Menurut Cenmi, 
secara teori, nilai Tether seharusnya lebih 
konsisten daripada aset lainnya dan 
disukai oleh investor yang waspada 
terhadap volatilitas ekstrim dari koin lain. 
Selama pasar naik, Bitcoin biasanya akan 
jauh mengungguli stablecoin. Namun, 
selama tekanan pasar, stablecoin 
menawarkan perlindungan dari volatilitas.
"Aset kripto tradisional berada di bear 
market, karena meningkatnya inflasi dan 
ancaman kenaikan suku bunga dari The 
Fed. Akibatnya, sulit untuk menemukan 
peluang untuk menghasilkan hasil 
keuntungan. Stablecoin mewakili satu-
satunya tempat berlindung yang tersisa 
yang menawarkan pengembalian yang 
mengalahkan inflasi," jelasnya.
Meski begitu, Cenmi mengingatkan 
stablecoin adalah aset volatilitas yang 
lebih rendah, tetapi bukan tanpa risiko. 
Waspadai hal ini dan jangan 
mengalokasikan investasi yang berlebihan 
dan selalu melakukan riset serta selalu 
menggunakan uang dingin, bukan dana 
darurat.Di samping itu, Bappebti mencatat 
lima calon pedagang fisik aset kripto 
dengan nilai transaksi tertinggi pada 
Januari-Mei 2022, yaitu Tokocrypto, 
Indodax, Pintu, Rekeningku dan Zipmex. 
Cenmi mengatakan Tokocrypto masih 
memiliki daily trading volume yang terus 
tumbuh walaupun saat bear market.

"Mereka bertanya apakah ini benar-
benar diperlukan, atau apakah kita bisa 
memberikannya nanti saja," jelas dokter 
anak di Texas dan juru bicara Akademi 
Pediatrik Amerika, Jason Terk.
"Ini bukan mayoritas orang tua, tapi kami 
melihat jumlahnya semakin banyak," 
lanjutnya, dikutip dari South China 
Morning Post, Senin (4/7).

Tren ini muncul di tengah gelombang 
misinformasi dan disinformasi terkait 
Covid-19 dan vaksin yang membantu 
membendung kematian saat pandemi. 
Politisasi penyuntikan vaksin Covid 
memperkuat gerakan anti-vaksin, 
berkontribusi pada penurunan tingkat 
imunisasi rutin untuk campak, polio, dan 
penyakit berbahaya lainnya.

Di AS, persentase anak-anak TK dengan 
imunisasi yang direkomendasikan turun 
menjadi 94 persen pada tahun ajaran 
2020-2021, mewakili sekitar 35.000 anak 
yang tidak divaksinasi.
"Saya menyebutnya sebagai penularan 
parallel," kata Terk.
"Ini tampaknya berasal dari keraguan 
pada vaksinasi Covid-19 dan 
meningkatnya ketidakpercayaan 
terhadap vaksin dan tubuh yang kita 
andalkan untuk membuat kita tetap sehat 
dan sehat."
Misinformasi vaksin

Semakin banyak orang tua di Amerika 
Serikat (AS) mempertanyakan perlunya 
vaksinasi rutin untuk anak-anak. Orang 
dewasa juga melewatkan vaksinasi, 
bahkan untuk vaksin yang memiliki 
perlindungan panjang.

Gerakan anti-vaksin di Amerika 
menjamur karena pesan-pesan di media 
sosial, lalu diperkuat oleh para tokoh 
politik konservatif juga pengaruh asing, 
yang upaya penyebaran disinformasi 
vaksinnya telah ada sebelum pandemi.

belakangan makin banyak warga as 

Dengan turunnya angka imunisasi rutin, 
kekhawatiran munculnya penyakit-
penyakit tersebut meningkat yang 
sebagian besar berhasil diberantas di 
banyak negara di dunia.

Warga AS Makin Banyak Jadi Anti Vaksin

ubah sikap jadi anti-vaksin, alasannya 
mengejutkan
Perubahan dramatis terlihat di 
beberapa negara bagian, khususnya 
selama puncak pandemi: peneliti 
menemukan penurunan angka 
imunisasi sebanyak 47 persen di Texas 
di antara anak berusia lima bulan dan 
58 persen penurunan di antara anak 
berusia 16 bulan antara 2019 dan 
2020.
Para peneliti yang menulis di jurnal 
ilmiah Vaccine mengatakan penurunan 
itu salah satunya disebabkan "gerakan 
anti-vaksin yang agresif di Texas".

Avalere menemukan, diperkirakan 37 
juta dosis vaksinasi terlewatkan dari 
Januari 2020 sampai Juli 2021 untuk 
orang dewasa dan anak-anak usia 
tujuh tahun ke atas.

Profesor David Broniatowski dari 
Universitas George Washington 
mengatakan media sosial membantu 
terbentuknya koalisi para kelompok 
anti-vaksin, libertarian, dan tokoh 
politik konservatif. Segmen ini 
diperkuat aktor disinformasi dari Rusia 

Menurut konsultan kesehatan Avalere 
yang menganalisis klaim nasabah 
asuransi, tingkat imunisasi pada orang 
dewasa dan remaja juga turun, untuk 
vaksinasi terhadap penyakit seperti 
influenza, hepatitis, campak, tetanus, 
dan herpes.

Negara bagian Washington 
melaporkan 13 persen penurunan 
angka imunisasi pada anak-anak di 
2021 dibandingkan dengan saat 
sebelum pandemi. Sedangkan angka 
vaksinasi anak-anak di Michigan turun 
menjadi 69,9 persen tahun lalu, angka 
terendah dalam satu dekade.

Managing director Avalere, Jason Hall 
mengatakan penurunan angka 
imunisasi di awal pandemi disebabkan 
perintah tinggal di rumah dan jarak 
sosial, tapi juga dipengaruhi 
misinformasi terkait vaksin Covid yang 
juga berdampak pada vaksin lainnya 
yang sejak lama dikenal aman.
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Menurutnya, orang telah lama 
menentang vaksin sejak vaksin 
diciptakan, tapi semakin populer dalam 
10 tahun terakhit salah satunya karena 
media sosial yang bisa mengorganisir 
orang-orang dari berbagai negara.

dan negara lainnya.

Pengaruh buzzer

"Salah satu perubahan utama yang 
kami lihat adalah pergeseran dari fokus 
pada vaksin itu sendiri sebagai masalah 
kesehatan menjadi hak-hak sipil dan 
masalah politik," jelasnya.

Peneliti dari Pusat Analisis Kebijakan 
Eropa menunjukkan baik China dan 

Dalam makalah tahun 2018 yang 
diterbitkan American Journal of Public 
Health yang salah satu penulisnya 
adalah Broniatowski menemukan 
aktivitas para anti-vaksin di Twitter 
diperkuat buzzer Rusia dari 2014 
sampai 2017. Salah satu tujuannya 
untuk menghancurkan kepercayaan 
dalam sistem kesehatan.

Masalah ini marak secara global. Laporan 
PBB tahun lalu menemukan 23 juta anak-
anak di seluruh dunia tidak divaksinasi 
rutin pada 2020. Di Amerika, persentase 
anak-anak yang telah divaksinasi lengkap 
turun menjadi 82 persen dari 91 persen 
pada 2016 karena sejumlah faktor 
kekurangan dana, misinformasi vaksin, 
dan stabilitas.

Rusia menggalakkan misinformasi vaksin 
Covid-19, salah satu tujuannya ingin 
menunjukkan pemerintah Barat tidak 
kompeten dan tidak bisa dipercaya.

Hal ini kemungkinan akan menciptakan 
lebih banyak risiko kesehatan di kemudian 
hari.
“Semakin banyak orang yang menolak, 
semakin besar kemungkinan kita akan 
memiliki kantong-kantong kerentanan," 
pungkas Terk.

"Ada upaya bersama dari para aktor ini 
untuk mengurangi kedudukan sains 
karena itu sesuai tujuan politik mereka," 
kata Broniatowski.

Singapura memang masih 
mendapatkan pasokan ayam beku dari 
Brasil, tetapi negara dagang itu tentu 
juga sangat membutuhkan ayam segar 
untuk konsumsi warganya, ujar Dubes.

Menurut Suryopratomo, keputusan 
Singapura ini cukup penting karena 
selama ini impor produk pangan dari 
Indonesia sangat terbatas, bahkan 
sayuran saja sulit untuk masuk.

Pemerintah Singapura akhirnya 
mengizinkan pasokan daging ayam 
dari Indonesia setelah Malaysia secara 
mendadak menghentikan ekspor ayam 
ke negara tetangga tersebut.
“Singapura sempat dikagetkan ketika 
Malaysia memutuskan untuk 
menghentikan ekspor ayamnya ke 
Singapura karena kita tahu salah satu 
signature makanan Singapura itu 
adalah chicken rice,” kata Duta Besar 
(Dubes) RI untuk Singapura 
Suryopratomo dalam perbincangan 
dengan awak media di kediaman 
resminya di Singapura, Selasa 
(5/7/2022).

“Kemarin karena mereka membutuhkan 
ayam segar dan juga ayam carcass yang 
lebih bisa cepat dikonsumsi, 

“Singapura itu kan konsumsi ayamnya 36 
kilogram per orang per tahun. Kalua kita ke 
Singapura makanannya cuma dua: nasi 
lemak atau Hainan chicken rice,” seloroh 
mantan jurnalis senior tersebut.

Dua perusahaan yang beroperasi di 
Indonesia dan sudah mendapat lampu 
hijau untuk mengekspor ayam carcass 
atau sudah dalam daging potongan ke 
Singapura adalah Charoen Pokphand dan 
Japfa.

kemudian Indonesia menawarkan untuk 
menjadi pemasok,” kata Suryopratomo.

“Kedua perusahaan itu dinilai sesuai 
dengan standar yang berlaku di Singapura 
dan diizinkan untuk ekspor [ayam],” kata 
Suryopratomo.

“Kemudian Singapore Authority memerika 
tata kelola peternakan ayam yang ada di 
Indonesia dan akhir bulan Juni lalu kita 
mendapat persetujuan untuk diperbolehkan 
produk ayam dalam bentuk carcass untuk 
bisa diekspor ke Singapura,” jelasnya.

Singapura Impor Ayam Dari Indonesia

Nah untuk mengungkap kebenaran di 
balik ketombe, simak artikel berikut serta 
cara-cara yang bisa dilakukan untuk 
mengatasinya!
Ketombe Bukan Dari Sisa Sampo

Ketombe memang sudah lama menjadi 
masalah rambut yang menyebalkan dan 
tampaknya sulit dihilangkan, bahkan 
dapat mengurangi percaya diri.
Sering kali disebutkan bahwa ketombe 
terjadi ketika sampo tidak dibilas dengan 
benar, sehingga meninggalkan sisa-sisa 
di kulit kepala. Tapi sepertinya, 
sebanyak apa pun air yang digunakan 
untuk membilas kepala, ketombe kok 
tidak kunjung hilang?

Ketombe sebenarnya merupakan 
sesuatu yang dimiliki oleh semua orang. 
Hanya saja terdapat orang-orang yang 
lebih banyak memiliki ketombe. 
Biasanya, laki-laki lebih rentan 
mengalami ketombe daripada 
perempuan.

Minyak yang dimakan kemudian 
menyisakan lemak yang tidak 
tersaturasi. Lemak ini kemudian 

Kepala gatal-gatal biasanya menjadi 
penanda adanya ketombe di kulit kepala 
kita. Ketika digaruk, terkadang 
menemukan butiran-butiran berwarna 
putih di kuku kita. Saking banyaknya, 
ketombe bahkan juga bisa berjatuhan ke 
bahu.

Penyebab munculnya ketombe 
sebenarnya terjadi karena suatu jamur 
bernama Malassezia. 
Jamur ini merupakan jenis jamur yang 
ada di kulit setiap orang sejak lahir 
namun, paling banyak di kepala. Hal ini 
karena kepala paling banyak 
memproduksi minyak yang merupakan 
makanan Malassezia.

Beberapa hal yang bisa Anda lakukan 
untuk mengatasi ketombe dengan 
mudah dapat dengan bahan-bahan 
alami ini.
Minyak zaitun: ada banyak sampo 
yang mengandung ekstrak minyak 
zaitun karena memang dikenal 

Dermatitis Seboroik, merupakan kondisi 
medis yang paling sering dijumpai 
menyerang kulit kepala ditandai dengan 
ketombe dan kulit kepala yang 
kemerahan.

Kurang sering keramas, menyebabkan 
sel-sel kulit mati di kepala menumpuk 
dan menyebabkan gatal. Penggunaan 
produk sampo yang tidak efektif 
menghilangkan ketombe juga dapat 
berkontribusi.

Mengatasi Ketombe Secara Alami

Sisa lemak ini juga dapat menggumpal 
besar. Inilah lapisan putih terlihat 
menempel di kuku ketika kita 
menggaruk kulit kepala. Nah, beberapa 
orang memang memiliki jumlah jamur 
Malassezia yang lebih banyak dari 
yang lainnya, yang mana kemudian 
dapat menyebabkan mereka lebih 
‘diganggu’ ketombe.

meresap ke kulit kepala yang kemudian 
di respons tubuh dengan rasa gatal 
agar digaruk.

Ketombe juga bisa menjadi reaksi 
alergi terhadap sesuatu yang masuk ke 
dalam tubuh, baik itu makanan maupun 
kandungan dalam produk rambut yang 
digunakan.

Faktor lain yang mendukung 
munculnya ketombe di antaranya:

Kulit kepala kering bisa menyebabkan 
rasa gatal di kepala dan sel-sel kulit 
mati yang mudah terlepas dari kepala 
karena kurangnya kelembapan.

Fakta Seputar Ketombe
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Menurutnya, orang telah lama 
menentang vaksin sejak vaksin 
diciptakan, tapi semakin populer dalam 
10 tahun terakhit salah satunya karena 
media sosial yang bisa mengorganisir 
orang-orang dari berbagai negara.

dan negara lainnya.

Pengaruh buzzer

"Salah satu perubahan utama yang 
kami lihat adalah pergeseran dari fokus 
pada vaksin itu sendiri sebagai masalah 
kesehatan menjadi hak-hak sipil dan 
masalah politik," jelasnya.

Peneliti dari Pusat Analisis Kebijakan 
Eropa menunjukkan baik China dan 

Dalam makalah tahun 2018 yang 
diterbitkan American Journal of Public 
Health yang salah satu penulisnya 
adalah Broniatowski menemukan 
aktivitas para anti-vaksin di Twitter 
diperkuat buzzer Rusia dari 2014 
sampai 2017. Salah satu tujuannya 
untuk menghancurkan kepercayaan 
dalam sistem kesehatan.

Masalah ini marak secara global. Laporan 
PBB tahun lalu menemukan 23 juta anak-
anak di seluruh dunia tidak divaksinasi 
rutin pada 2020. Di Amerika, persentase 
anak-anak yang telah divaksinasi lengkap 
turun menjadi 82 persen dari 91 persen 
pada 2016 karena sejumlah faktor 
kekurangan dana, misinformasi vaksin, 
dan stabilitas.

Rusia menggalakkan misinformasi vaksin 
Covid-19, salah satu tujuannya ingin 
menunjukkan pemerintah Barat tidak 
kompeten dan tidak bisa dipercaya.

Hal ini kemungkinan akan menciptakan 
lebih banyak risiko kesehatan di kemudian 
hari.
“Semakin banyak orang yang menolak, 
semakin besar kemungkinan kita akan 
memiliki kantong-kantong kerentanan," 
pungkas Terk.

"Ada upaya bersama dari para aktor ini 
untuk mengurangi kedudukan sains 
karena itu sesuai tujuan politik mereka," 
kata Broniatowski.

Singapura memang masih 
mendapatkan pasokan ayam beku dari 
Brasil, tetapi negara dagang itu tentu 
juga sangat membutuhkan ayam segar 
untuk konsumsi warganya, ujar Dubes.

Menurut Suryopratomo, keputusan 
Singapura ini cukup penting karena 
selama ini impor produk pangan dari 
Indonesia sangat terbatas, bahkan 
sayuran saja sulit untuk masuk.

Pemerintah Singapura akhirnya 
mengizinkan pasokan daging ayam 
dari Indonesia setelah Malaysia secara 
mendadak menghentikan ekspor ayam 
ke negara tetangga tersebut.
“Singapura sempat dikagetkan ketika 
Malaysia memutuskan untuk 
menghentikan ekspor ayamnya ke 
Singapura karena kita tahu salah satu 
signature makanan Singapura itu 
adalah chicken rice,” kata Duta Besar 
(Dubes) RI untuk Singapura 
Suryopratomo dalam perbincangan 
dengan awak media di kediaman 
resminya di Singapura, Selasa 
(5/7/2022).

“Kemarin karena mereka membutuhkan 
ayam segar dan juga ayam carcass yang 
lebih bisa cepat dikonsumsi, 

“Singapura itu kan konsumsi ayamnya 36 
kilogram per orang per tahun. Kalua kita ke 
Singapura makanannya cuma dua: nasi 
lemak atau Hainan chicken rice,” seloroh 
mantan jurnalis senior tersebut.

Dua perusahaan yang beroperasi di 
Indonesia dan sudah mendapat lampu 
hijau untuk mengekspor ayam carcass 
atau sudah dalam daging potongan ke 
Singapura adalah Charoen Pokphand dan 
Japfa.

kemudian Indonesia menawarkan untuk 
menjadi pemasok,” kata Suryopratomo.

“Kedua perusahaan itu dinilai sesuai 
dengan standar yang berlaku di Singapura 
dan diizinkan untuk ekspor [ayam],” kata 
Suryopratomo.

“Kemudian Singapore Authority memerika 
tata kelola peternakan ayam yang ada di 
Indonesia dan akhir bulan Juni lalu kita 
mendapat persetujuan untuk diperbolehkan 
produk ayam dalam bentuk carcass untuk 
bisa diekspor ke Singapura,” jelasnya.

Singapura Impor Ayam Dari Indonesia

Nah untuk mengungkap kebenaran di 
balik ketombe, simak artikel berikut serta 
cara-cara yang bisa dilakukan untuk 
mengatasinya!
Ketombe Bukan Dari Sisa Sampo

Ketombe memang sudah lama menjadi 
masalah rambut yang menyebalkan dan 
tampaknya sulit dihilangkan, bahkan 
dapat mengurangi percaya diri.
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benar, sehingga meninggalkan sisa-sisa 
di kulit kepala. Tapi sepertinya, 
sebanyak apa pun air yang digunakan 
untuk membilas kepala, ketombe kok 
tidak kunjung hilang?

Ketombe sebenarnya merupakan 
sesuatu yang dimiliki oleh semua orang. 
Hanya saja terdapat orang-orang yang 
lebih banyak memiliki ketombe. 
Biasanya, laki-laki lebih rentan 
mengalami ketombe daripada 
perempuan.

Minyak yang dimakan kemudian 
menyisakan lemak yang tidak 
tersaturasi. Lemak ini kemudian 

Kepala gatal-gatal biasanya menjadi 
penanda adanya ketombe di kulit kepala 
kita. Ketika digaruk, terkadang 
menemukan butiran-butiran berwarna 
putih di kuku kita. Saking banyaknya, 
ketombe bahkan juga bisa berjatuhan ke 
bahu.

Penyebab munculnya ketombe 
sebenarnya terjadi karena suatu jamur 
bernama Malassezia. 
Jamur ini merupakan jenis jamur yang 
ada di kulit setiap orang sejak lahir 
namun, paling banyak di kepala. Hal ini 
karena kepala paling banyak 
memproduksi minyak yang merupakan 
makanan Malassezia.

Beberapa hal yang bisa Anda lakukan 
untuk mengatasi ketombe dengan 
mudah dapat dengan bahan-bahan 
alami ini.
Minyak zaitun: ada banyak sampo 
yang mengandung ekstrak minyak 
zaitun karena memang dikenal 

Dermatitis Seboroik, merupakan kondisi 
medis yang paling sering dijumpai 
menyerang kulit kepala ditandai dengan 
ketombe dan kulit kepala yang 
kemerahan.

Kurang sering keramas, menyebabkan 
sel-sel kulit mati di kepala menumpuk 
dan menyebabkan gatal. Penggunaan 
produk sampo yang tidak efektif 
menghilangkan ketombe juga dapat 
berkontribusi.

Mengatasi Ketombe Secara Alami

Sisa lemak ini juga dapat menggumpal 
besar. Inilah lapisan putih terlihat 
menempel di kuku ketika kita 
menggaruk kulit kepala. Nah, beberapa 
orang memang memiliki jumlah jamur 
Malassezia yang lebih banyak dari 
yang lainnya, yang mana kemudian 
dapat menyebabkan mereka lebih 
‘diganggu’ ketombe.

meresap ke kulit kepala yang kemudian 
di respons tubuh dengan rasa gatal 
agar digaruk.

Ketombe juga bisa menjadi reaksi 
alergi terhadap sesuatu yang masuk ke 
dalam tubuh, baik itu makanan maupun 
kandungan dalam produk rambut yang 
digunakan.

Faktor lain yang mendukung 
munculnya ketombe di antaranya:

Kulit kepala kering bisa menyebabkan 
rasa gatal di kepala dan sel-sel kulit 
mati yang mudah terlepas dari kepala 
karena kurangnya kelembapan.

Fakta Seputar Ketombe
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berkhasiat untuk kesehatan rambut. 
Untuk mendapat kandungan minyak 
zaitun secara murni, usapkan 10 tetes 
minyak zaitun ke kulit kepala. Kemudian 
lindungi rambut dengan topi mandi dan 
diamkan semalaman. Jangan lupa 
untuk membasuhnya di pagi hari 
kemudian.

Cuka apel: campurkan ¼ gelas cuka 
apel dengan ¼ gelas air. Kemudian 

Minyak kelapa: sebelum keramas, 
usap 3-5 sdt minyak kelapa untuk 
didiamkan selama 60 menit.

Baking soda: saat keramas, usapkan 
sejumlah baking soda ke kepala 
kemudian bilas hingga bersih.

Aloe vera: memang dikenal untuk 
kesehatan rambut, cukup usapkan daun 
aloe vera ke kulit kepala sebelum 
keramas.

sambil menahan baunya, aplikasikan 
campuran tersebut ke kepala dan 
diamkan selama 15-60 menit sebelum 
dibilas. Lakukan metode ini cukup dua 
kali dalam seminggu.

Nah, itulah kupas tuntas terkait 
permasalahan kulit kepala gatal-gatal 
karena ketombe. Faktanya ketombe pasti 
dialami oleh semua orang, jadi Anda tidak 
perlu minder. 
Tapi jika ketombe sudah sangat  
mengganggu, cobalah beberapa tips 
alami mudah yang efektif menghilangkan 
ketombe!

Selanjutnya kembali usapkan air perasan 
lemon yang sudah dicampur dengan 
segelas air.

Air lemon: bisa Anda lakukan setiap hari. 
Caranya, usap 2 sdt air perasan lemon 
ke kulit kepala, lalu bilas. 

1. Periksa Mata secara Rutin
Cara terbaik untuk melindungi 
kesehatan mata adalah dengan 
memeriksanya secara rutin. Hal ini bisa 
sangat membantu dalam mencegah 
terjadinya masalah kesehatan mata 
yang berangsur memburuk seiring usia.

Oleh karena itu, berhenti merokok bisa 
menjadi cara dalam menjaga 
kesehatan rumah.

Masalah yang terjadi pada mata ini 
biasanya akan berangsur muncul 
secara perlahan seiring waktu. 

Seiring bertambahnya usia, sejumlah 
masalah kesehatan bakal menyerang 
tubuh kita. Hal yang sama juga terjadi 
pada mata kita.

2. Berhenti Merokok

Cara-cara sederhana yang dilakukan 
bisa membuat kondisi mata tetap prima 
hingga usia senja. 

Pemeriksaan mata ini semakin penting 
dilakukan secara rutin pada usia di atas 
65 tahun. Mengetahui kondisi mata 
bisa membuatmu mencegah sebelum 
kondisinya semakin memburuk.

Merokok tak hanya menjadi penyebab 
munculnya sejumlah jenis kanker 
namun juga bisa menyebabkan 
masalah pada mata. 

4. Menggunakan Kacamata Hitam
Cahaya matahari memang hal yang 
dibutuhkan tubuh, namun ternyata sinar 
ini bisa sangat menyakiti mata. 

5. Konsumsi Makanan Sehat
Konsumsi makanan yang tepat terutama 
mengandung antioksidan, vitamin C, 
vitamin E, dan zinc bisa menjadi cara 
melindungi mata. 
Konsumsi makanan dengan beragam 
warna juga bisa sangat membantu dalam 
mencegah munculnya masalah 
kesehatan pada mata.

3. Jaga Tekanan Darah Normal
Tekanan darah tinggi juga merupakan 
faktor risiko dari munculnya masalah 
kesehatan mata. Menjaga tekanan darah 
tetap normal dengan pola makan dan 
olahraga bisa menjadi cara menjaga 
masalah kesehatan lebih jauh.

Paparan dari cahaya UVA dan UVB ini 
diketahui merupakan penyebab utama 
dari katarak. Memakai kacamata hitam 
bisa menjadi cara untuk mencegah 
masalah lebih lanjut.

Sejumlah cara tersebut bisa kamu 
terapkan untuk mencegah munculnya 
masalah kesehatan pada mata. Kondisi 
mata yang sehat ini bisa sangat 
membantu kita menua dengan lebih baik.

Menjaga Kesehatan Mata Diusia Senja

Harga tiket pesawat mengalami lonjakan 
drastis setidaknya dalam 6 bulan terakhir. 
Kondisi ini dipicu berbagai hal, mulai dari 
kenaikan harga atur hingga kemampuan 
perusahaan maskapai penerbangan 
untuk kembali bangkit dari dampak 
pandemi.
Harga tiket pesawat per Juli 2022 di 
platform pembelian tiket online untuk rute 
Jakarta- Surabaya sudah mencapai 
Rp1,3 juta , Rute Jakarta-Bali sekitar 
Rp1,1 juta. Sedangkan harga tiket 
pesawat untuk Jakarta-Kualanamu Rp1,5 
juta.

 Alvin Lie menilai kenaikan harga tiket 
pesawat ini masih dalam batas atas, 
sebagaimana aturan dari Kementerian 
Perhubungan Nomor 106 tahun 2019 
tentang tarif Batas Atas Penumpang 
Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan 
Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Naiknya harga tiket pesawat tak lepas 
dari ketidakmampuan maskapai 
menanggung beban akibat kenaikan 
harga avtur. 

Pengamat penerbangan,

Tarif Penumpang Pelayanan Kelas 
Ekonomi Angkutan Udara Niaga 
Berjadwal Dalam Negeri.

Ditambah, tahun ini Kementerian 
Perhubungan telah mengeluarkan 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 
68 tahun 2022 tentang Biaya Tambahan 
(fuel surcharge) 

"Harga tiket pesawat sekarang memang 
tinggi tapi masih di koridor matas atas, 
jadi tidak ada pelanggaran," kata Alvin 
Lie saat dihubungi merdeka.com, 
Jakarta, Rabu (6/7).

Sehingga dia menilai mahalnya tarif tiket 
pesawat yang dipatok maskapai 
penerbangan tidak melanggar aturan 
pemerintah.

Harga tiket pesawat rute internasional 
juga sudah tinggi. Rata-rata rute 
penerbangan Jakarta-Singapura 
dibanderol Rp3,7 juta, rute Jakarta-Kuala 
Lumpur dari Rp3,8 juta. Sedangkan rute 
Jakarta- Tokyo mulai dari Rp6,7 juta - 
Rp8,3 juta untuk satu kali perjalanan.

Menanti Turunnya Harga Tiket Pesawat

Harga tersebut mengalami kenaikan 
dibandingkan periode 1-14 Juni 2022 
yakni Rp15.748 per liter.
"Harga avtur itu di luar kendali kita, 
kalau harga minyak naik terus, avtur ini 
bisa naik terus," kata Alvin.

"Ini bukan karena mereka (maskapai 
penerbangan) mau menaikkan harga, 
tapi karena tidak ada pilihan. 

Konflik geopolitik ini telah 
menyebabkan harga energi melonjak.

Dia mengaku tidak bisa memprediksi 
kapan harga avtur bisa turun. 
Nanti ketika harga avtur turun, terbuka 
peluang harga tiket pesawat akan 
turun lagi. "Kalau harga avtur balik lagi, 
nanti harga tiket ini bisa turun,' 
katanya.
Selain kenaikan harga avtur, mahalnya 
tiket pesawat saat ini juga dipicu 
tingginya permintaan dari masyarakat. 
Mengingat saat ini tengah musim libur 
tahun ajaran baru. 

Akibat kenaikan harga avtur, biaya 
operasional maskapai jadi bengkak. 
Biasanya biaya avtur untuk pesawat 
tipe baling-baling sekitar 35 persen 
dari biaya operasional. Namun saat ini 
sudah mencapai 60 persen. Hal inilah 
yang membuat maskapai penerbangan 
menaikkan harga tiket pesawat 
mencapai batas atasnya.

Saat ini harga bahan bakar pesawat 
sudah naik 100 persen dari harga 
tahun 2021.

Biaya untuk avtur sudah mencapai 60 
persen dari biaya operasional," kata 
Alvin.
Pengaruh Perang Rusia-Ukraina
Lebih jauh mantan anggota 
Ombudsman ini mengatakan kenaikan 
harga avtur tidak terlepas dari 
pengaruh perang yang terjadi antara 
Rusia dan Ukraina. 

Hal ini pun membuat harga bahan 
bakar minyak (BBM) melonjak tinggi, 
tak terkecuali avtur. Merujuk informasi 
milik Pertamina, harga avtur untuk 1-
14 Juli 2021 sebesar Rp18.431 per 
liter di Bandara Soekarno-Hatta. 
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berkhasiat untuk kesehatan rambut. 
Untuk mendapat kandungan minyak 
zaitun secara murni, usapkan 10 tetes 
minyak zaitun ke kulit kepala. Kemudian 
lindungi rambut dengan topi mandi dan 
diamkan semalaman. Jangan lupa 
untuk membasuhnya di pagi hari 
kemudian.

Cuka apel: campurkan ¼ gelas cuka 
apel dengan ¼ gelas air. Kemudian 

Minyak kelapa: sebelum keramas, 
usap 3-5 sdt minyak kelapa untuk 
didiamkan selama 60 menit.

Baking soda: saat keramas, usapkan 
sejumlah baking soda ke kepala 
kemudian bilas hingga bersih.

Aloe vera: memang dikenal untuk 
kesehatan rambut, cukup usapkan daun 
aloe vera ke kulit kepala sebelum 
keramas.

sambil menahan baunya, aplikasikan 
campuran tersebut ke kepala dan 
diamkan selama 15-60 menit sebelum 
dibilas. Lakukan metode ini cukup dua 
kali dalam seminggu.

Nah, itulah kupas tuntas terkait 
permasalahan kulit kepala gatal-gatal 
karena ketombe. Faktanya ketombe pasti 
dialami oleh semua orang, jadi Anda tidak 
perlu minder. 
Tapi jika ketombe sudah sangat  
mengganggu, cobalah beberapa tips 
alami mudah yang efektif menghilangkan 
ketombe!

Selanjutnya kembali usapkan air perasan 
lemon yang sudah dicampur dengan 
segelas air.

Air lemon: bisa Anda lakukan setiap hari. 
Caranya, usap 2 sdt air perasan lemon 
ke kulit kepala, lalu bilas. 

1. Periksa Mata secara Rutin
Cara terbaik untuk melindungi 
kesehatan mata adalah dengan 
memeriksanya secara rutin. Hal ini bisa 
sangat membantu dalam mencegah 
terjadinya masalah kesehatan mata 
yang berangsur memburuk seiring usia.

Oleh karena itu, berhenti merokok bisa 
menjadi cara dalam menjaga 
kesehatan rumah.

Masalah yang terjadi pada mata ini 
biasanya akan berangsur muncul 
secara perlahan seiring waktu. 

Seiring bertambahnya usia, sejumlah 
masalah kesehatan bakal menyerang 
tubuh kita. Hal yang sama juga terjadi 
pada mata kita.

2. Berhenti Merokok

Cara-cara sederhana yang dilakukan 
bisa membuat kondisi mata tetap prima 
hingga usia senja. 

Pemeriksaan mata ini semakin penting 
dilakukan secara rutin pada usia di atas 
65 tahun. Mengetahui kondisi mata 
bisa membuatmu mencegah sebelum 
kondisinya semakin memburuk.

Merokok tak hanya menjadi penyebab 
munculnya sejumlah jenis kanker 
namun juga bisa menyebabkan 
masalah pada mata. 

4. Menggunakan Kacamata Hitam
Cahaya matahari memang hal yang 
dibutuhkan tubuh, namun ternyata sinar 
ini bisa sangat menyakiti mata. 

5. Konsumsi Makanan Sehat
Konsumsi makanan yang tepat terutama 
mengandung antioksidan, vitamin C, 
vitamin E, dan zinc bisa menjadi cara 
melindungi mata. 
Konsumsi makanan dengan beragam 
warna juga bisa sangat membantu dalam 
mencegah munculnya masalah 
kesehatan pada mata.

3. Jaga Tekanan Darah Normal
Tekanan darah tinggi juga merupakan 
faktor risiko dari munculnya masalah 
kesehatan mata. Menjaga tekanan darah 
tetap normal dengan pola makan dan 
olahraga bisa menjadi cara menjaga 
masalah kesehatan lebih jauh.

Paparan dari cahaya UVA dan UVB ini 
diketahui merupakan penyebab utama 
dari katarak. Memakai kacamata hitam 
bisa menjadi cara untuk mencegah 
masalah lebih lanjut.

Sejumlah cara tersebut bisa kamu 
terapkan untuk mencegah munculnya 
masalah kesehatan pada mata. Kondisi 
mata yang sehat ini bisa sangat 
membantu kita menua dengan lebih baik.

Menjaga Kesehatan Mata Diusia Senja

Harga tiket pesawat mengalami lonjakan 
drastis setidaknya dalam 6 bulan terakhir. 
Kondisi ini dipicu berbagai hal, mulai dari 
kenaikan harga atur hingga kemampuan 
perusahaan maskapai penerbangan 
untuk kembali bangkit dari dampak 
pandemi.
Harga tiket pesawat per Juli 2022 di 
platform pembelian tiket online untuk rute 
Jakarta- Surabaya sudah mencapai 
Rp1,3 juta , Rute Jakarta-Bali sekitar 
Rp1,1 juta. Sedangkan harga tiket 
pesawat untuk Jakarta-Kualanamu Rp1,5 
juta.

 Alvin Lie menilai kenaikan harga tiket 
pesawat ini masih dalam batas atas, 
sebagaimana aturan dari Kementerian 
Perhubungan Nomor 106 tahun 2019 
tentang tarif Batas Atas Penumpang 
Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan 
Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Naiknya harga tiket pesawat tak lepas 
dari ketidakmampuan maskapai 
menanggung beban akibat kenaikan 
harga avtur. 

Pengamat penerbangan,

Tarif Penumpang Pelayanan Kelas 
Ekonomi Angkutan Udara Niaga 
Berjadwal Dalam Negeri.

Ditambah, tahun ini Kementerian 
Perhubungan telah mengeluarkan 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 
68 tahun 2022 tentang Biaya Tambahan 
(fuel surcharge) 

"Harga tiket pesawat sekarang memang 
tinggi tapi masih di koridor matas atas, 
jadi tidak ada pelanggaran," kata Alvin 
Lie saat dihubungi merdeka.com, 
Jakarta, Rabu (6/7).

Sehingga dia menilai mahalnya tarif tiket 
pesawat yang dipatok maskapai 
penerbangan tidak melanggar aturan 
pemerintah.

Harga tiket pesawat rute internasional 
juga sudah tinggi. Rata-rata rute 
penerbangan Jakarta-Singapura 
dibanderol Rp3,7 juta, rute Jakarta-Kuala 
Lumpur dari Rp3,8 juta. Sedangkan rute 
Jakarta- Tokyo mulai dari Rp6,7 juta - 
Rp8,3 juta untuk satu kali perjalanan.

Menanti Turunnya Harga Tiket Pesawat

Harga tersebut mengalami kenaikan 
dibandingkan periode 1-14 Juni 2022 
yakni Rp15.748 per liter.
"Harga avtur itu di luar kendali kita, 
kalau harga minyak naik terus, avtur ini 
bisa naik terus," kata Alvin.

"Ini bukan karena mereka (maskapai 
penerbangan) mau menaikkan harga, 
tapi karena tidak ada pilihan. 

Konflik geopolitik ini telah 
menyebabkan harga energi melonjak.

Dia mengaku tidak bisa memprediksi 
kapan harga avtur bisa turun. 
Nanti ketika harga avtur turun, terbuka 
peluang harga tiket pesawat akan 
turun lagi. "Kalau harga avtur balik lagi, 
nanti harga tiket ini bisa turun,' 
katanya.
Selain kenaikan harga avtur, mahalnya 
tiket pesawat saat ini juga dipicu 
tingginya permintaan dari masyarakat. 
Mengingat saat ini tengah musim libur 
tahun ajaran baru. 

Akibat kenaikan harga avtur, biaya 
operasional maskapai jadi bengkak. 
Biasanya biaya avtur untuk pesawat 
tipe baling-baling sekitar 35 persen 
dari biaya operasional. Namun saat ini 
sudah mencapai 60 persen. Hal inilah 
yang membuat maskapai penerbangan 
menaikkan harga tiket pesawat 
mencapai batas atasnya.

Saat ini harga bahan bakar pesawat 
sudah naik 100 persen dari harga 
tahun 2021.

Biaya untuk avtur sudah mencapai 60 
persen dari biaya operasional," kata 
Alvin.
Pengaruh Perang Rusia-Ukraina
Lebih jauh mantan anggota 
Ombudsman ini mengatakan kenaikan 
harga avtur tidak terlepas dari 
pengaruh perang yang terjadi antara 
Rusia dan Ukraina. 

Hal ini pun membuat harga bahan 
bakar minyak (BBM) melonjak tinggi, 
tak terkecuali avtur. Merujuk informasi 
milik Pertamina, harga avtur untuk 1-
14 Juli 2021 sebesar Rp18.431 per 
liter di Bandara Soekarno-Hatta. 
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Sehingga tanpa adanya kenaikan avtur, 
harga tiket pesawat memang 
mengalami kenaikan.
"Sekarang juga masih liburan sekolah, 
tanpa kenaikan avtur memang ini peak 
season permintaan," kata dia.
Maskapai Belum Sepenuhnya Normal
Hanya saja memang, Alvin menyebut 
pengoperasian pesawat di berbagai 
maskapai belum sepenuhnya kembali 
normal seperti pra pandemi. Jumlah 
pesawat yang beroperasi saat ini baru 
sekitar 65 persen saja. 
Tingginya permintaan kursi penumpang 
tak lantas membuat maskapai 
penerbangan menambah unit baru. 
Sebab sebagian pesawat sudah ditarik 
lessor karena tak mampu membayar 
sewa. 
Menambah pengoperasian unit juga 
bukan perkara mudah. Ada biaya yang 
perlu dikeluarkan untuk menambah unit 
baru, seperti mengaktifkan kembali pilot 
yang sudah lama tidak terbang. 

Sektor Pariwisata Kekurangan Moda 
Angkutan Transportasi Udara

Kalau aktifkan pilot juga bisa kena 
Rp300 juta per pilot," kata dia. 

Alvin menilai mereka baru akan 
melakukan ekspansi optimal ketika 
pemerintah sudah memutuskan 
bertransisi dari pandemi menjadi 
endemi.  

Alhasil maskapai memilih menahan diri 
dengan kapasitas terbatas, namun 
resikonya rendah. 

"Kalau aktifkan kembali ini biayanya 
tidak sedikit, bisa ratusan juta per 
pesawat. 

Maskapai khawatir, bila semua sudah 
diaktifkan kembali, muncul kembali 
pembatasan mobilitas. "Nah mereka ini 
khawatir dengan pandemi karena belum 
berakhir. Kalau ada pembatasan lagi 
mereka tidak kuat menanggung beban 
itu," kata dia. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Sandiaga Salahuddin Uno mengakui 
saat ini sektor pariwisata kekurangan 
kapasitas pesawat pengangkut 

Tak berhenti di situ, permasalahan 
ketidakpastian keadaan juga membuat 
maskapai berpikir ulang untuk 
menambah unit. 

Sebab dari 550 pesawat yang ada di 
dalam negeri hanya sekitar 350 pesawat 
yang aktif. Sisanya sedang dalam tahap 
perawatan yang membutuhkan waktu 
lama untuk bisa kembali 
beroperasi."Hanya ada 350 pesawat dari 
550 pesawat yang beroperasi dan ini 
perlu kita sikapi," kata Sandiaga dalam 
konferensi pers, Jakarta, Senin (13/6) 
lalu.
Sandiaga menjelaskan saat ini banyak 
maskapai penerbangan yang masih 
membatasi penerbangan lantaran tidak 
memiliki unit. Hal ini sebagai dampak 
lanjutan dari upaya restrukturisasi yang 
dilakukan perusahaan selama pandemi, 
yakni mengembalikan pesawat sewaan.

Maka, perlu dilakukan kalibrasi ulang rute 
dan jumlah penerbangan pesawat. 
"Permintaan sekarang ini meningkat tapi 
jumlah pesawatnya terbatas, maka kita 
perlu kalibrasi ulang," kata dia.

Di sisi lain, banyak pesawat yang masih 
dalam tahap perawatan. Bahkan di 
tengah permintaan yang tinggi, 

Sandiaga memperkirakan kebutuhan 
angkutan penumpang udara untuk para 
wisatawan harus 2 kali lipat dari 
kebutuhan tahun 2019. 

Adapun upaya yang dilakukan 
pemerintah saat ini dengan mendorong 
para pelaku industri penerbangan untuk 
memberikan terobosan inovasi. 

“Kita ada beberapa terobosan inovasi 
yang bisa meningkatkan jumlah kapasitas 
penerbangan menuju destinasi wisata," 
kata dia.

proses perawatan pesawat juga tengah 
antre dan baru bisa dioperasikan kembali 
dalam waktu beberapa bulan kedepan. 

penumpang. 

Sehingga armada yang dibutuhkan harus 
2 kali lipat dari yang bisa di utilisasi. "Jika 
mencapai angka idealnya di tahun 2019 
itu 17 juta pengunjung, maka dibutuhkan 
2 kali lipat armada yang bisa d utilisasi," 
kata dia.

Selain itu, saat ini maskapai 
penerbangan tengah dihadapkan 
menambah rute dan jadwal karena 
keterbatasan pesawat. 

Agar momentum pemulihan di sektor 
pariwisata tidak terganggu dan berjalan 
optimal.

Jajaran petinggi ACT dipimpin Presiden 
ACT Ibnu Khajar dan Dewan Pembina 
Syariah Ust Bobby Herwibowo angkat 
suara perihal pelbagai isu yang menerpa 
lembaganya tersebut.

"Dalam lembaga zakat, secara syariat 
dibolehkan 1/8 atau 12,5 persen ini 
patokan kami secara umum. Tidak ada 
secara khusus (aturan negara) untuk 
operasional lembaga," ujarnya.
Meski melewati batas dari aturan syariat 
sebesar ⅛ atau 12,5%, Ibnu 

Sampai pada Minggu (3/7) malam, 
muncul tagar #AksiCepatTilep sampai 
#janganpercayaACT di media sosial 
Twitter.

Adapun dikutip dari laporan keuangan 
tahun 2020 ACT, dana Rp519,35 miliar 
itu didapat dari 348.000 donatur yang 
paling besar diperoleh dari publik 
mencapai 60,1%. Kemudian korporat 
16,7% dan lain-lain untuk disalurkan 
dalam 1.267.925 transaksi.
Bila dihitung dana 13,7% dengan 
nominal anggaran di 2020, maka ACT 
memakai dana operasional kurang lebih 
Rp71,10 miliar. Anggaran tersebut, kata 
Ibnu, adalah hal yang wajar dan masih 
sesuai aturan secara syariat Islam.

"Dana yang kami himpun dan 
operasional lembaga, kami ingin 
sampaikan di 2020 dana kami Rp519,35 
miliar. 2005-2020 ada di web ACT, kami 
sampaikan untuk operasional gaji 
pegawai dari 2017-2021 rata-rata yang 
kami ambil 13,7 persen," kata Ibnu saat 
jumpa pers, Senin (4/7).

Salah satunya berkaitan dengan dana 
hasil sumbangan dari para dermawan 
yang dikelola lembaganya tersebut. Ibnu 
mengatakan, rata-rata sejak 2017 ACT 
memakai dana untuk operasional sekitar 
13,7% dari seluruh dana yang terhimpun.

Beberapa hari ke belakang organisasi 
filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT), 
ramai menjadi bahan rundungan di jagat 
media sosial. Para warganet menyoal 
terkait dugaan penyelewengan dana 
operasional sampai besarnya gaji, para 
pejabatnya.

Heboh Penyelewengan Dana di ACT  

Pasalnya, Ibnu mengklaim jika 
pihaknya sampai saat ini juga terus 
menyalurkan berbagai bantuan, 
dimana ketika pandemi Covid-19 
kebutuhan bantuan masyarakat kian 
banyak dan acap kali membutuhkan 
dana operasional lebih.

menjelaskan bahwa ACT bukanlah 
lembaga zakat melainkan filantropi 
umum di mana tidak hanya zakat yang 
dikelola lembaga tersebut. Namun 
banyak seperti sedekah umum, CSR 
atau tanggung jawab sosial 
perusahaan dan lain-lain.
"Dari 2020 dana operasional Rp519 
miliar. Kami menunaikan aksi program 
ke masyarakat 281 ribu aksi, penerima 
manfaatnya 8,5 juta jiwa. Jumlah 
relawan terlibat, sebanyak 113 ribu," 
ujar dia.

"Tentang alokasi yang dianggap 
berlebih, sejak awal pandemi Covid-19 
lembaga memutuskan tidak ada libur, 
berkaitan dengan lembaga 
kemanusiaan dengan memberi 
bantuan pangan medis, Sabtu Minggu 
tidak libur," tuturnya.
Sehingga aturan syariat itu hanya 
sebagai acuan, karena Ibnu berdalih 
jika lembaga yang berdiri di 47 negara 
itu terkadang memerlukan dana 
distribusi bantuan lebih banyak 
sehingga kerap memakai sumber dana 
non zakat, infaq atau donasi umum.
"Kalau ACT potong itu 13,7 %, 
potongannya itu. Wakaf tidak dipotong, 
syariatnya tidak dipotong, zakat 
12,5%, yang lain diambil dari infaq 
umum, CSR, dana hibah itu yang 
diambil (untuk dana 13,7%)," tuturnya.
Atas dasar lembaga yang mengelola 
filantropi umum dibawah naungan 
Kementerian Sosial (Kemensos), 
bahkan Ibnu berujar bahwa ACT bisa 
saja memotong dana sumbangan 
sebesar 30 persen untuk biaya 
operasional.
Walau belum pernah dilakukan, akan 
tetapi batasan pemotongan itu bisa 
dilakukan. Lantaran ada dasar sesuai 
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Sehingga tanpa adanya kenaikan avtur, 
harga tiket pesawat memang 
mengalami kenaikan.
"Sekarang juga masih liburan sekolah, 
tanpa kenaikan avtur memang ini peak 
season permintaan," kata dia.
Maskapai Belum Sepenuhnya Normal
Hanya saja memang, Alvin menyebut 
pengoperasian pesawat di berbagai 
maskapai belum sepenuhnya kembali 
normal seperti pra pandemi. Jumlah 
pesawat yang beroperasi saat ini baru 
sekitar 65 persen saja. 
Tingginya permintaan kursi penumpang 
tak lantas membuat maskapai 
penerbangan menambah unit baru. 
Sebab sebagian pesawat sudah ditarik 
lessor karena tak mampu membayar 
sewa. 
Menambah pengoperasian unit juga 
bukan perkara mudah. Ada biaya yang 
perlu dikeluarkan untuk menambah unit 
baru, seperti mengaktifkan kembali pilot 
yang sudah lama tidak terbang. 

Sektor Pariwisata Kekurangan Moda 
Angkutan Transportasi Udara

Kalau aktifkan pilot juga bisa kena 
Rp300 juta per pilot," kata dia. 

Alvin menilai mereka baru akan 
melakukan ekspansi optimal ketika 
pemerintah sudah memutuskan 
bertransisi dari pandemi menjadi 
endemi.  

Alhasil maskapai memilih menahan diri 
dengan kapasitas terbatas, namun 
resikonya rendah. 

"Kalau aktifkan kembali ini biayanya 
tidak sedikit, bisa ratusan juta per 
pesawat. 

Maskapai khawatir, bila semua sudah 
diaktifkan kembali, muncul kembali 
pembatasan mobilitas. "Nah mereka ini 
khawatir dengan pandemi karena belum 
berakhir. Kalau ada pembatasan lagi 
mereka tidak kuat menanggung beban 
itu," kata dia. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Sandiaga Salahuddin Uno mengakui 
saat ini sektor pariwisata kekurangan 
kapasitas pesawat pengangkut 

Tak berhenti di situ, permasalahan 
ketidakpastian keadaan juga membuat 
maskapai berpikir ulang untuk 
menambah unit. 

Sebab dari 550 pesawat yang ada di 
dalam negeri hanya sekitar 350 pesawat 
yang aktif. Sisanya sedang dalam tahap 
perawatan yang membutuhkan waktu 
lama untuk bisa kembali 
beroperasi."Hanya ada 350 pesawat dari 
550 pesawat yang beroperasi dan ini 
perlu kita sikapi," kata Sandiaga dalam 
konferensi pers, Jakarta, Senin (13/6) 
lalu.
Sandiaga menjelaskan saat ini banyak 
maskapai penerbangan yang masih 
membatasi penerbangan lantaran tidak 
memiliki unit. Hal ini sebagai dampak 
lanjutan dari upaya restrukturisasi yang 
dilakukan perusahaan selama pandemi, 
yakni mengembalikan pesawat sewaan.

Maka, perlu dilakukan kalibrasi ulang rute 
dan jumlah penerbangan pesawat. 
"Permintaan sekarang ini meningkat tapi 
jumlah pesawatnya terbatas, maka kita 
perlu kalibrasi ulang," kata dia.

Di sisi lain, banyak pesawat yang masih 
dalam tahap perawatan. Bahkan di 
tengah permintaan yang tinggi, 

Sandiaga memperkirakan kebutuhan 
angkutan penumpang udara untuk para 
wisatawan harus 2 kali lipat dari 
kebutuhan tahun 2019. 

Adapun upaya yang dilakukan 
pemerintah saat ini dengan mendorong 
para pelaku industri penerbangan untuk 
memberikan terobosan inovasi. 

“Kita ada beberapa terobosan inovasi 
yang bisa meningkatkan jumlah kapasitas 
penerbangan menuju destinasi wisata," 
kata dia.

proses perawatan pesawat juga tengah 
antre dan baru bisa dioperasikan kembali 
dalam waktu beberapa bulan kedepan. 

penumpang. 

Sehingga armada yang dibutuhkan harus 
2 kali lipat dari yang bisa di utilisasi. "Jika 
mencapai angka idealnya di tahun 2019 
itu 17 juta pengunjung, maka dibutuhkan 
2 kali lipat armada yang bisa d utilisasi," 
kata dia.

Selain itu, saat ini maskapai 
penerbangan tengah dihadapkan 
menambah rute dan jadwal karena 
keterbatasan pesawat. 

Agar momentum pemulihan di sektor 
pariwisata tidak terganggu dan berjalan 
optimal.

Jajaran petinggi ACT dipimpin Presiden 
ACT Ibnu Khajar dan Dewan Pembina 
Syariah Ust Bobby Herwibowo angkat 
suara perihal pelbagai isu yang menerpa 
lembaganya tersebut.

"Dalam lembaga zakat, secara syariat 
dibolehkan 1/8 atau 12,5 persen ini 
patokan kami secara umum. Tidak ada 
secara khusus (aturan negara) untuk 
operasional lembaga," ujarnya.
Meski melewati batas dari aturan syariat 
sebesar ⅛ atau 12,5%, Ibnu 

Sampai pada Minggu (3/7) malam, 
muncul tagar #AksiCepatTilep sampai 
#janganpercayaACT di media sosial 
Twitter.

Adapun dikutip dari laporan keuangan 
tahun 2020 ACT, dana Rp519,35 miliar 
itu didapat dari 348.000 donatur yang 
paling besar diperoleh dari publik 
mencapai 60,1%. Kemudian korporat 
16,7% dan lain-lain untuk disalurkan 
dalam 1.267.925 transaksi.
Bila dihitung dana 13,7% dengan 
nominal anggaran di 2020, maka ACT 
memakai dana operasional kurang lebih 
Rp71,10 miliar. Anggaran tersebut, kata 
Ibnu, adalah hal yang wajar dan masih 
sesuai aturan secara syariat Islam.

"Dana yang kami himpun dan 
operasional lembaga, kami ingin 
sampaikan di 2020 dana kami Rp519,35 
miliar. 2005-2020 ada di web ACT, kami 
sampaikan untuk operasional gaji 
pegawai dari 2017-2021 rata-rata yang 
kami ambil 13,7 persen," kata Ibnu saat 
jumpa pers, Senin (4/7).

Salah satunya berkaitan dengan dana 
hasil sumbangan dari para dermawan 
yang dikelola lembaganya tersebut. Ibnu 
mengatakan, rata-rata sejak 2017 ACT 
memakai dana untuk operasional sekitar 
13,7% dari seluruh dana yang terhimpun.

Beberapa hari ke belakang organisasi 
filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT), 
ramai menjadi bahan rundungan di jagat 
media sosial. Para warganet menyoal 
terkait dugaan penyelewengan dana 
operasional sampai besarnya gaji, para 
pejabatnya.

Heboh Penyelewengan Dana di ACT  

Pasalnya, Ibnu mengklaim jika 
pihaknya sampai saat ini juga terus 
menyalurkan berbagai bantuan, 
dimana ketika pandemi Covid-19 
kebutuhan bantuan masyarakat kian 
banyak dan acap kali membutuhkan 
dana operasional lebih.

menjelaskan bahwa ACT bukanlah 
lembaga zakat melainkan filantropi 
umum di mana tidak hanya zakat yang 
dikelola lembaga tersebut. Namun 
banyak seperti sedekah umum, CSR 
atau tanggung jawab sosial 
perusahaan dan lain-lain.
"Dari 2020 dana operasional Rp519 
miliar. Kami menunaikan aksi program 
ke masyarakat 281 ribu aksi, penerima 
manfaatnya 8,5 juta jiwa. Jumlah 
relawan terlibat, sebanyak 113 ribu," 
ujar dia.

"Tentang alokasi yang dianggap 
berlebih, sejak awal pandemi Covid-19 
lembaga memutuskan tidak ada libur, 
berkaitan dengan lembaga 
kemanusiaan dengan memberi 
bantuan pangan medis, Sabtu Minggu 
tidak libur," tuturnya.
Sehingga aturan syariat itu hanya 
sebagai acuan, karena Ibnu berdalih 
jika lembaga yang berdiri di 47 negara 
itu terkadang memerlukan dana 
distribusi bantuan lebih banyak 
sehingga kerap memakai sumber dana 
non zakat, infaq atau donasi umum.
"Kalau ACT potong itu 13,7 %, 
potongannya itu. Wakaf tidak dipotong, 
syariatnya tidak dipotong, zakat 
12,5%, yang lain diambil dari infaq 
umum, CSR, dana hibah itu yang 
diambil (untuk dana 13,7%)," tuturnya.
Atas dasar lembaga yang mengelola 
filantropi umum dibawah naungan 
Kementerian Sosial (Kemensos), 
bahkan Ibnu berujar bahwa ACT bisa 
saja memotong dana sumbangan 
sebesar 30 persen untuk biaya 
operasional.
Walau belum pernah dilakukan, akan 
tetapi batasan pemotongan itu bisa 
dilakukan. Lantaran ada dasar sesuai 
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dengan saran dari Dewan Syariah 
sebagai pengawas."Lembaga belum 
pernah ambil kesempatan 30 persen, 
bukan ngambil, ditoleransi kalau butuh 
hal luar biasa seperti masuk Papua. 
Dewan Syariah membolehkan dana 
operasional di luar zakat diambil 30 
persen, dan lembaga belum pernah 
ambil 30 persen," ujar Ibnu.
Di samping itu, Ibnu pun sempat 
sempat blak-blakan soal pendapatan 
yang kini dia terima. Di mana dia 
mengklaim jika pendapatannya sebulan 
saat ini tidak lebih dari Rp 100 juta.
"Di pimpinan presidium, yang diterima 
tidak lebih dari Rp 100 juta. Untuk 
Presiden yang mengelola 1.200 
karyawan," ucapnya.Angka tersebut, 
kata Ibnu, menjadi hal yang wajar untuk 
seorang presiden yang mengelola 
ribuan karyawan. Sedangkan untuk 
data terkait Rp250 juta dia juga telah 
membenarkan. Namun nominal hanya 
berjalan saat Januari 2021, dan tidak 
berlaku secara konstan atau tetap.

Meski tidak berlaku secara permanen, 
soal pemberian gaji sebesar Rp250 juta 
untuk posisi presiden. Pada saat 
kisaran medio Desember 2021, ACT 
pun memutuskan mengurangi gaji 
akibat kondisi keuangan yang tidak 
stabil."Sampai teman-teman 
mendengar di bulan desember 2021, 
sempat ada kondisi filantropi menurun 
signifikan sehingga kami meminta 
kepada karyawan mengurangi gajinya 
mereka," katanya.Lebih lanjut, Ibnu 
juga menanggapi terkait penerimaan 
mobil mewah dinas seperti Alphard 
hingga Pajero usai menduduki jabatan 
tinggi dalam organisasi. Dimana 
fasilitas itu dibeli sebagai inventaris 
lembaga.Kendaraan mewah dibeli tidak 
untuk permanen, hanya untuk tugas 
ketika dibutuhkan, untuk menunaikan 
program. Jadi semacam inventaris, 
bukan menetap di satu orang," ujar 
Ibnu.

"Jadi kalau pertanyaannya apa sempat 
diberlakukan kami sempat 
memberlakukan di Januari 2021 tapi 
tidak berlaku permanen," ujar Ibnu saat 
jumpa pers di kantornya di kawasan 
Jakarta Selatan, Senin (4/7).

Dia mengklaim bahwa kendaraan mewah 
itu dibeli untuk sejumlah kegiatan semisal, 
memuliakan para tamu hingga masuk ke 
daerah-daerah tertentu saat 
melaksanakan program."Sebelumnya 
diberitakan, tentang mobil Alphard. Ini 
dibeli lembaga untuk memuliakan tamu 
kami seperti ustad, tamu yang datang dari 
bandara, digunakan untuk jemput 
mereka," ujar dia."Kendaraan ini lebih 
maksimal untuk membantu masyarakat. 
Termasuk untuk masuk ke daerah-daerah, 
untuk operasional tugas kami di 
lapangan," tambahnya.Kendati demikian 
dia menyampaikan bahwa deretan 
kendaraan mewah itu saat ini telah dijual 
untuk digunakan untuk melanjutkan 
program yang tertunda. Penjualan itu 
karena barang tersebut merupakan 
inventaris."Sejak 11 Januari, semua 
kendaraan sudah kami jual untuk 
menutupi kewajiban lembaga. Kemarin 
diberitakan (penggunaan mobil Alphard, 
Pajero, Honda CRV), tapi Juli awal sudah 
tidak ada kendaraannya karena 
kendaraan dijual awal Februari," jelas 
Ibnu.Sedangkan saat ini, ini pimpinan ACT 
hanya menggunakan mobil-mobik standar 
untuk operasional. Selain itu, beberapa 
mobil yang digunakan juga masih 
berstatus kendaraan sewa.
"Level ketua yayasan presiden ACT 
menggunakan Inova lama, adapun Inova 
ini inova sewaan. Vice President, Direktur 
Eksekutif, untuk operasional kerja yang 
digunakan ke kantor berupa Avanza atau 
Xpander. Ini bukan inventaris lembaga 
semua, melainkan sebagian masih sewa 
ke vendor," tukas Ibnu.Organisasi 
filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) 
dikabarkan terlibat dalam dugaan 
penyelewengan dana donasi yang melibat 
sejumlah petinggi. Hal itu terlihat dari gaji 
bulanan mantan pimpinan ACT yang 
mencapai Rp250 juta. Belum lagi, 
berbagai aset yang dibeli menggunakan 
uang ACT seperti mobil, rumah sampai 
lampu gantung.Sedangkan pejabat di 
bawahnya, seperti senior vice president, 
beroleh upah sekitar Rp150 juta. Adapun 
vice president mendapat Rp80 juta per 
bulan. Di bawahnya, level direktur digaji 
sekitar Rp50 juta dan direktur mendapat 
Rp30 juta. 

Adanya bonus demografi di Indonesia 
pada 2030 mendatang akan memberikan 
penduduk yang produktif dalam jumlah 
yang besar.
"Bonus demografi akan melahirkan 
generasi milenial dan generasi Z yang 
fasih dengan teknologi," papar Bima.

Wacana work from anywhere (WFA) atau 
kerja dari mana saja bagi ASN atau PNS 
menjadi tantangan baru yang sangat 
mungkin terjadi dalam birokrasi 
pemerintahan.Wacana WFA ini muncul 
dari praktik work from home (WFH) yang 
berjalan baik dan efektif selama pandemi 
Covid-19.Plt.Kepala Badan Kepegawaian 
Negara (BKN), Bima Haria Wibisana 
mengungkapkan, ada beberapa alasan 
mengapa wacana WFA sangat 
dimungkinkan. Tidak hanya digitalisasi 
yang semakin cepat, tetapi juga aspek 
sumber daya manusia yang 
berkompetensi.

Dengan adanya Covid-19, instansi 
pemerintah secara cepat beradaptasi 
dengan membangun aplikasi untuk terus 
memberikan layanan kepada publik 
meskipun bekerja secara WFH.

Bima menyampaikan bahwa era teknologi 
saat ini menjadikan semua semakin 
terhubung dengan internet. 

Di sisi lain pemerintah juga dapat 
mengupayakan terciptanya WFA melalui 
regulasi.

Tidak hanya masyarakat yang 
diuntungkan dengan layanan secara 
digital yang praktis dan cepat, perubahan 
sistem kerja menjadi WFH juga 
memberikan dampak positif bagi ASN.

Bima menambahkan bahwa untuk 
mewujudkan WFA seorang pegawai 
harus memahami output/kinerja harian 
yang dilakukan setiap harinya. 

Banyak studi menunjukkan terjadi 
peningkatan produktivitas sebesar 47 
persen ketika karyawan melakukan 
WFH," lanjutnya.

Antara lain yaitu mempercepat penerapan 
Perpres 39/2019 tentang Satu Data 
Indonesia, mempercepat penerapan 
Perpres 95/2019 tentang SPBE, termasuk 

Wacana Kerja Dari Mana Saja Untuk PNS

Pemerintah tengah menyiapkan 
kebijakan sistem kerja Flexible Working 
Arrangement (FWA). Konsep ini 
membuat PNS bisa bekerja dari mana 
saja atau work from anywhere (WFA).

"Jenis pekerjaan analis/telaah 
kebijakan, perencanaan program, 
penelitian kebijakan tertentu, 
administrasi perkantoran, dan 
sebagainya," paparnya.Syarat 
berikutnya, sistem WFA bisa 
diimplementasikan untuk instansi yang 
sebagian besar atau lebih dari 50 
persen pegawainya telah menguasai 
teknologi informasi, baik pemanfaatan 
software maupun hardware. "Dan 
ketiga, instansi yang telah memiliki 
struktur organisasi yang efektif dan 
efisien," imbuh Averrouce.

pemenuhan infrastruktur dasar 
teknologi informasi, serta mempercepat 
proses RUU perlindungan data pribadi.

Namun, bukan berarti semua aparatur 
sipil negara (ASN) bisa bekerja 
dimanapun sesuka hati mereka. Kepala 
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi 
PublikKementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PANRB) Mohammad 
Averrouce mengatakan, terdapat 
beberapa karakteristik instansi yang 
dapat menerapkan FWA bagi 
pegawainya."Pertama, instansi yang 
memiliki PNS dengan jabatan yang 
masuk ke dalam persyaratan pekerjaan 
yang dapat di-WFA-kan," ujar 
Averrouce kepada Liputan6.com, Kamis 
(12/5).Untuk jabatan spesifiknya, dia 
berharap setiap instansi melakukan 
identifikasi pekerjaan mana saja yang 
bisa diberikan kewenangan untuk 
melakukan WFA. Sehingga tetap dapat 
menjamin pencapaian kinerja 
organisasi, efektifitas penyelenggaraan 
pemerintahan, dan pelayanan 
publik.Averrouce lantas mengambil 
contoh beberapa jabatan administratif 
di sektor pemerintahan yang bisa 
menerapkan sistem kerja tak harus di 
kantor.
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dengan saran dari Dewan Syariah 
sebagai pengawas."Lembaga belum 
pernah ambil kesempatan 30 persen, 
bukan ngambil, ditoleransi kalau butuh 
hal luar biasa seperti masuk Papua. 
Dewan Syariah membolehkan dana 
operasional di luar zakat diambil 30 
persen, dan lembaga belum pernah 
ambil 30 persen," ujar Ibnu.
Di samping itu, Ibnu pun sempat 
sempat blak-blakan soal pendapatan 
yang kini dia terima. Di mana dia 
mengklaim jika pendapatannya sebulan 
saat ini tidak lebih dari Rp 100 juta.
"Di pimpinan presidium, yang diterima 
tidak lebih dari Rp 100 juta. Untuk 
Presiden yang mengelola 1.200 
karyawan," ucapnya.Angka tersebut, 
kata Ibnu, menjadi hal yang wajar untuk 
seorang presiden yang mengelola 
ribuan karyawan. Sedangkan untuk 
data terkait Rp250 juta dia juga telah 
membenarkan. Namun nominal hanya 
berjalan saat Januari 2021, dan tidak 
berlaku secara konstan atau tetap.

Meski tidak berlaku secara permanen, 
soal pemberian gaji sebesar Rp250 juta 
untuk posisi presiden. Pada saat 
kisaran medio Desember 2021, ACT 
pun memutuskan mengurangi gaji 
akibat kondisi keuangan yang tidak 
stabil."Sampai teman-teman 
mendengar di bulan desember 2021, 
sempat ada kondisi filantropi menurun 
signifikan sehingga kami meminta 
kepada karyawan mengurangi gajinya 
mereka," katanya.Lebih lanjut, Ibnu 
juga menanggapi terkait penerimaan 
mobil mewah dinas seperti Alphard 
hingga Pajero usai menduduki jabatan 
tinggi dalam organisasi. Dimana 
fasilitas itu dibeli sebagai inventaris 
lembaga.Kendaraan mewah dibeli tidak 
untuk permanen, hanya untuk tugas 
ketika dibutuhkan, untuk menunaikan 
program. Jadi semacam inventaris, 
bukan menetap di satu orang," ujar 
Ibnu.

"Jadi kalau pertanyaannya apa sempat 
diberlakukan kami sempat 
memberlakukan di Januari 2021 tapi 
tidak berlaku permanen," ujar Ibnu saat 
jumpa pers di kantornya di kawasan 
Jakarta Selatan, Senin (4/7).

Dia mengklaim bahwa kendaraan mewah 
itu dibeli untuk sejumlah kegiatan semisal, 
memuliakan para tamu hingga masuk ke 
daerah-daerah tertentu saat 
melaksanakan program."Sebelumnya 
diberitakan, tentang mobil Alphard. Ini 
dibeli lembaga untuk memuliakan tamu 
kami seperti ustad, tamu yang datang dari 
bandara, digunakan untuk jemput 
mereka," ujar dia."Kendaraan ini lebih 
maksimal untuk membantu masyarakat. 
Termasuk untuk masuk ke daerah-daerah, 
untuk operasional tugas kami di 
lapangan," tambahnya.Kendati demikian 
dia menyampaikan bahwa deretan 
kendaraan mewah itu saat ini telah dijual 
untuk digunakan untuk melanjutkan 
program yang tertunda. Penjualan itu 
karena barang tersebut merupakan 
inventaris."Sejak 11 Januari, semua 
kendaraan sudah kami jual untuk 
menutupi kewajiban lembaga. Kemarin 
diberitakan (penggunaan mobil Alphard, 
Pajero, Honda CRV), tapi Juli awal sudah 
tidak ada kendaraannya karena 
kendaraan dijual awal Februari," jelas 
Ibnu.Sedangkan saat ini, ini pimpinan ACT 
hanya menggunakan mobil-mobik standar 
untuk operasional. Selain itu, beberapa 
mobil yang digunakan juga masih 
berstatus kendaraan sewa.
"Level ketua yayasan presiden ACT 
menggunakan Inova lama, adapun Inova 
ini inova sewaan. Vice President, Direktur 
Eksekutif, untuk operasional kerja yang 
digunakan ke kantor berupa Avanza atau 
Xpander. Ini bukan inventaris lembaga 
semua, melainkan sebagian masih sewa 
ke vendor," tukas Ibnu.Organisasi 
filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) 
dikabarkan terlibat dalam dugaan 
penyelewengan dana donasi yang melibat 
sejumlah petinggi. Hal itu terlihat dari gaji 
bulanan mantan pimpinan ACT yang 
mencapai Rp250 juta. Belum lagi, 
berbagai aset yang dibeli menggunakan 
uang ACT seperti mobil, rumah sampai 
lampu gantung.Sedangkan pejabat di 
bawahnya, seperti senior vice president, 
beroleh upah sekitar Rp150 juta. Adapun 
vice president mendapat Rp80 juta per 
bulan. Di bawahnya, level direktur digaji 
sekitar Rp50 juta dan direktur mendapat 
Rp30 juta. 

Adanya bonus demografi di Indonesia 
pada 2030 mendatang akan memberikan 
penduduk yang produktif dalam jumlah 
yang besar.
"Bonus demografi akan melahirkan 
generasi milenial dan generasi Z yang 
fasih dengan teknologi," papar Bima.

Wacana work from anywhere (WFA) atau 
kerja dari mana saja bagi ASN atau PNS 
menjadi tantangan baru yang sangat 
mungkin terjadi dalam birokrasi 
pemerintahan.Wacana WFA ini muncul 
dari praktik work from home (WFH) yang 
berjalan baik dan efektif selama pandemi 
Covid-19.Plt.Kepala Badan Kepegawaian 
Negara (BKN), Bima Haria Wibisana 
mengungkapkan, ada beberapa alasan 
mengapa wacana WFA sangat 
dimungkinkan. Tidak hanya digitalisasi 
yang semakin cepat, tetapi juga aspek 
sumber daya manusia yang 
berkompetensi.

Dengan adanya Covid-19, instansi 
pemerintah secara cepat beradaptasi 
dengan membangun aplikasi untuk terus 
memberikan layanan kepada publik 
meskipun bekerja secara WFH.

Bima menyampaikan bahwa era teknologi 
saat ini menjadikan semua semakin 
terhubung dengan internet. 

Di sisi lain pemerintah juga dapat 
mengupayakan terciptanya WFA melalui 
regulasi.

Tidak hanya masyarakat yang 
diuntungkan dengan layanan secara 
digital yang praktis dan cepat, perubahan 
sistem kerja menjadi WFH juga 
memberikan dampak positif bagi ASN.

Bima menambahkan bahwa untuk 
mewujudkan WFA seorang pegawai 
harus memahami output/kinerja harian 
yang dilakukan setiap harinya. 

Banyak studi menunjukkan terjadi 
peningkatan produktivitas sebesar 47 
persen ketika karyawan melakukan 
WFH," lanjutnya.

Antara lain yaitu mempercepat penerapan 
Perpres 39/2019 tentang Satu Data 
Indonesia, mempercepat penerapan 
Perpres 95/2019 tentang SPBE, termasuk 

Wacana Kerja Dari Mana Saja Untuk PNS

Pemerintah tengah menyiapkan 
kebijakan sistem kerja Flexible Working 
Arrangement (FWA). Konsep ini 
membuat PNS bisa bekerja dari mana 
saja atau work from anywhere (WFA).

"Jenis pekerjaan analis/telaah 
kebijakan, perencanaan program, 
penelitian kebijakan tertentu, 
administrasi perkantoran, dan 
sebagainya," paparnya.Syarat 
berikutnya, sistem WFA bisa 
diimplementasikan untuk instansi yang 
sebagian besar atau lebih dari 50 
persen pegawainya telah menguasai 
teknologi informasi, baik pemanfaatan 
software maupun hardware. "Dan 
ketiga, instansi yang telah memiliki 
struktur organisasi yang efektif dan 
efisien," imbuh Averrouce.

pemenuhan infrastruktur dasar 
teknologi informasi, serta mempercepat 
proses RUU perlindungan data pribadi.

Namun, bukan berarti semua aparatur 
sipil negara (ASN) bisa bekerja 
dimanapun sesuka hati mereka. Kepala 
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi 
PublikKementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PANRB) Mohammad 
Averrouce mengatakan, terdapat 
beberapa karakteristik instansi yang 
dapat menerapkan FWA bagi 
pegawainya."Pertama, instansi yang 
memiliki PNS dengan jabatan yang 
masuk ke dalam persyaratan pekerjaan 
yang dapat di-WFA-kan," ujar 
Averrouce kepada Liputan6.com, Kamis 
(12/5).Untuk jabatan spesifiknya, dia 
berharap setiap instansi melakukan 
identifikasi pekerjaan mana saja yang 
bisa diberikan kewenangan untuk 
melakukan WFA. Sehingga tetap dapat 
menjamin pencapaian kinerja 
organisasi, efektifitas penyelenggaraan 
pemerintahan, dan pelayanan 
publik.Averrouce lantas mengambil 
contoh beberapa jabatan administratif 
di sektor pemerintahan yang bisa 
menerapkan sistem kerja tak harus di 
kantor.
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“Saya kira sekarang ini, di bulan-bulan 
terakhir, Riza tentu akan konsentrasi 
untuk menyelesaikan tugasnya 
(sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta," 
ujar Fadli. Dia menyatakan, Gerindra 
kini sedang bersiap untuk Pemilihan 
Presiden (Pilpres) dan Pemilihan 

Anggota DPR itu juga menyatakan 
bahwa Riza masih fokus mengemban 
tugas sebagai Wakil Gubernur DKI 
Jakarta sebelum lengser beberapa 
bulan lagi. 

"Belum tahu ya. Kami tentu ingin 
mendorong kader untuk menjadi cagub 
pada pilkada yang akan datang. Itu 
(pilkada) kan masih tahun 2024," ujar 
Fadli ketika berkunjung di Balai Kota 
DKI Jakarta untuk membahas kegiatan 
World Stamp Championship and 
Exhibitoon, Selasa (5/7/2022). 

Fadli Zon buka suara terhadap majunya 
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta 
Ahmad Riza Patria sebagai calon 
gubernur pada Pemilihan Gubernur 
(Pilgub) DKI Jakarta 2024. 

Legislatif (Pileg) 2024. 

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra 
Ahmad Muzani sebelumnya meminta 
kader-kader partainya menyuarakan Riza 
agar dapat meraih kursi memenangi 
Pilgub DKI Jakarta 2024. 
"Kita harus siapkan kader terbaik untuk 
diusung sebagai calon gubernur pada 
Pilkada DKI Jakarta 2024. Dan sosok itu 
saya kira ada pada Saudara Wagub, A 
Riza Patria. Kita harus menangkan Pilgub 
DKI 2024 mendatang," kata Muzani 
dalam acara konsolidasi pengurus ranting 
Partai Gerindra se-DKI Jakarta, Rabu 
(27/4/2022), dikutip dari siaran pers.

Sebab, keduanya berlangsung beberapa 
bulan terlebih dahulu sebelum Pilgub 
2024. "Sekarang ini saya kira belum 
sampai kepada Pilkada ya. Saya kira, 
yang saya persiapkan secara sequence-
nya adalah Pilpres dengan Pileg," ucap 
Fadli. "(Pilpres-Pileg) itu kan yang akan 
dilaksanakan pada bulan Februari (2024). 
Baru Pilkada di bulan November 2024," 
sambungnya. 

Gerindra Siapkan Riza Patria Jadi Cagub DKI

Penembakan massal di Chicago terjadi 

Polisi menangkap tersangka 
penembakan massal di Chicago saat hari 
kemerdekaan Amerika Serikat (AS) pada 
Senin (4/7/2022). Penembakan massal di 
Chicago terjadi tepatnya di Highland 
Park, menewaskan enam orang dan 36 
korban luka-luka. Tersangka 
penembakan massal Chicago bernama 
Robert Crimo (22), pria dengan senapan 
bertenaga tinggi yang menembak dari 
atap.Ia ditahan setelah polisi 
melancarkan perburuan besar-besaran di 
Highland Park. Menurut polisi, tersangka 
mengendarai mobil Honda Fit 2010 perak 
Lebih dari 36 korban yang terluka 
kebanyakan karena luka tembak, ujar 
Jim Anthony juru bicara Sistem 
Kesehatan Universitas NorthShore, 
dikutip dari Reuters.
 Sementara itu beberapa korban dalam 
kondisi kritis, kata petugas darurat 
menurut laporan kantor berita AFP.Kantor 
sheriff Lake County mengatakan, 
tersangka penembakan massal Chicago 
sudah berada dalam tahanan. 
Sebelumnya, polisi memperingatkan 
bahwa dia bersenjata dan"sangat 
berbahaya. 

Penembakan Massal di Chicago

ketika ingatan publik Amerika masih 
terngiang pembantaian di Sekolah 
Dasar Uvalde, Texas, yang 
menewaskan 19 anak pada 24 Mei, 
serta penembakan di toko kelontong 
Buffalo, New York, yang merenggut 
nyawa 10 orang pada 14 Mei.  Menurut 
situs Arsip Kekerasan Senjata, sekitar 
40.000 kematian per tahun disebabkan 
oleh senjata api. Penembakan massal 
di Chicago terjadi pada hari 
kemerdekaan Amerika. Kota-kota di 
seluruh negeri mengadakan parade 
serupa dan orang-orang mengadakan 
pesta barbekyu, menghadiri acara 
olahraga, dan berkumpul untuk 
menonton pertunjukan kembang api. 
"Kami sedang bersiap turun ke jalan 
kemudian sekelompok orang tiba-tiba 
berlarian, seperti berlari ke arah kami. 
Dan tepat sebelum itu terjadi, kami 
mendengar pop, pop, pop, pop, pop, 
dan saya pikir itu kembang api," saksi 
mata bernama Emily Prazak kepada 
AFP. Penembakan massal di Chicago 
dimulai pada pukul 10.14 waktu 
setempat, kata polisi. Ketika itu parade 
kira-kira sudah menempuh tiga-
perempat jalan.

Kini, kedua petugas yang tertembak 
berada dalam kondisi stabil dengan luka 
tembakan yang tidak terlalu parah.

"Ada insiden keamanan di Benjamin 
Franklin Parkway," kata otoritas darurat, 
merujuk pada penembakan itu, dikutip 
dari Reuters.

Dua petugas polisi Philadelphia ditembak 
di dekat Benjamin Franklin Parkway saat 
konser Fourth of July dan pertunjukan 
kembang api, Senin (4/7/2022).

Menurut NBC10, seorang petugas 
menderita luka memar di kepala dan 
yang lainnya luka tembak di bahu kanan.
Pelaku penembakan hingga kini masih 
dalam pencarian polisi.

Polisi menginstruksikan orang-orang 
yang berada di gedung sekitar untuk 
berlindung di tempat.

Pihak berwenang melaporkan, 
kerumunan langsung panik dan lari 
berhamburan setelah suara tembakan 
terdengar.

Penembakan itu terjadi beberapa jam 
setelah seorang pria bersenjata lainnya 
melepaskan tembakan ke parade 4 Juli 
di pinggiran Chicago Highland Park. 
Enam orang tewas dan lebih dari 36 
orang terluka dalam insiden itu.

"Saya tidak mendengar tembakan, tapi 
polisi seperti, 'Lari, lari, lari,'" kata 
seorang wanita kepada afiliasi NBC.

Penembakan di South Philadelphia 

Otoritas Badan Makanan dan Obat-
obatan Taiwan (FDA) menahan 
beberapa kapal pengangkut mi instan 
dari Indonesia karena tingkat 
kandungan residu pestisida di atas 
ambang batas. Tidak hanya dari 
Indonesia, beberapa produk mi instan 
dari Filipina dan Jepang turut ditolak 
juga, sebagaimana dilansir Antara. 
Dalam laporan impor makanan 
mingguan pada Selasa di Taipei, FDA 
menyebutkan 19 kapal ditolak masuk ke 
Taiwan oleh Badan Bea Cukai 
setempat, termasuk tujuh kapal 
pengangkut mi instan yang totalnya 
mencapai 4.431,96 kilogram. Di antara 
kapal niaga yang ditolak masuk 
tersebut mengangkut 4.074,4 kilogram 
Mie Sedaap dari Indonesia kemasan 
cup dan 327,6 kilogram Lucky Me dari 
Filipina kemasan cup. Keduanya 

diimpor oleh ELOM Group Company dari 
Taiwan, sebut FDA dikutip Kantor Berita 
CNA. Bea Cukai juga menolak masuk 
56,96 kilogram mi instan kemasan cup 
Acecook dari Jepang yang diimpor 
perusahaan Taiwan lainnya Zhong Xin 
International Development Co.Mengingat 
banyaknya pengiriman mi instan yang 
terkontaminasi residu berasal dari 
Indonesia, FDA mengatakan bahwa 
petugas bea cukai akan meningkatkan 
persentase sampel pemeriksaan makanan 
impor dari Indonesia yang semula lima 
hingga 10 persen menjadi sekitar 20 
persen. Taiwan juga menolak masuk Best 
Camellia Oil dari China dan teh celup 
Queen Victoria dari Australia. Semua 
barang makanan dan minuman yang 
ditolak masuk karena tidak memenuhi 
standar tersebut akan dikembalikan atau 
dimusnahkan, sebut FDA.

Taiwan Tolak Masuk Mie Instan Dari Indonesia
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“Saya kira sekarang ini, di bulan-bulan 
terakhir, Riza tentu akan konsentrasi 
untuk menyelesaikan tugasnya 
(sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta," 
ujar Fadli. Dia menyatakan, Gerindra 
kini sedang bersiap untuk Pemilihan 
Presiden (Pilpres) dan Pemilihan 

Anggota DPR itu juga menyatakan 
bahwa Riza masih fokus mengemban 
tugas sebagai Wakil Gubernur DKI 
Jakarta sebelum lengser beberapa 
bulan lagi. 

"Belum tahu ya. Kami tentu ingin 
mendorong kader untuk menjadi cagub 
pada pilkada yang akan datang. Itu 
(pilkada) kan masih tahun 2024," ujar 
Fadli ketika berkunjung di Balai Kota 
DKI Jakarta untuk membahas kegiatan 
World Stamp Championship and 
Exhibitoon, Selasa (5/7/2022). 

Fadli Zon buka suara terhadap majunya 
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta 
Ahmad Riza Patria sebagai calon 
gubernur pada Pemilihan Gubernur 
(Pilgub) DKI Jakarta 2024. 

Legislatif (Pileg) 2024. 

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra 
Ahmad Muzani sebelumnya meminta 
kader-kader partainya menyuarakan Riza 
agar dapat meraih kursi memenangi 
Pilgub DKI Jakarta 2024. 
"Kita harus siapkan kader terbaik untuk 
diusung sebagai calon gubernur pada 
Pilkada DKI Jakarta 2024. Dan sosok itu 
saya kira ada pada Saudara Wagub, A 
Riza Patria. Kita harus menangkan Pilgub 
DKI 2024 mendatang," kata Muzani 
dalam acara konsolidasi pengurus ranting 
Partai Gerindra se-DKI Jakarta, Rabu 
(27/4/2022), dikutip dari siaran pers.

Sebab, keduanya berlangsung beberapa 
bulan terlebih dahulu sebelum Pilgub 
2024. "Sekarang ini saya kira belum 
sampai kepada Pilkada ya. Saya kira, 
yang saya persiapkan secara sequence-
nya adalah Pilpres dengan Pileg," ucap 
Fadli. "(Pilpres-Pileg) itu kan yang akan 
dilaksanakan pada bulan Februari (2024). 
Baru Pilkada di bulan November 2024," 
sambungnya. 

Gerindra Siapkan Riza Patria Jadi Cagub DKI

Penembakan massal di Chicago terjadi 

Polisi menangkap tersangka 
penembakan massal di Chicago saat hari 
kemerdekaan Amerika Serikat (AS) pada 
Senin (4/7/2022). Penembakan massal di 
Chicago terjadi tepatnya di Highland 
Park, menewaskan enam orang dan 36 
korban luka-luka. Tersangka 
penembakan massal Chicago bernama 
Robert Crimo (22), pria dengan senapan 
bertenaga tinggi yang menembak dari 
atap.Ia ditahan setelah polisi 
melancarkan perburuan besar-besaran di 
Highland Park. Menurut polisi, tersangka 
mengendarai mobil Honda Fit 2010 perak 
Lebih dari 36 korban yang terluka 
kebanyakan karena luka tembak, ujar 
Jim Anthony juru bicara Sistem 
Kesehatan Universitas NorthShore, 
dikutip dari Reuters.
 Sementara itu beberapa korban dalam 
kondisi kritis, kata petugas darurat 
menurut laporan kantor berita AFP.Kantor 
sheriff Lake County mengatakan, 
tersangka penembakan massal Chicago 
sudah berada dalam tahanan. 
Sebelumnya, polisi memperingatkan 
bahwa dia bersenjata dan"sangat 
berbahaya. 

Penembakan Massal di Chicago

ketika ingatan publik Amerika masih 
terngiang pembantaian di Sekolah 
Dasar Uvalde, Texas, yang 
menewaskan 19 anak pada 24 Mei, 
serta penembakan di toko kelontong 
Buffalo, New York, yang merenggut 
nyawa 10 orang pada 14 Mei.  Menurut 
situs Arsip Kekerasan Senjata, sekitar 
40.000 kematian per tahun disebabkan 
oleh senjata api. Penembakan massal 
di Chicago terjadi pada hari 
kemerdekaan Amerika. Kota-kota di 
seluruh negeri mengadakan parade 
serupa dan orang-orang mengadakan 
pesta barbekyu, menghadiri acara 
olahraga, dan berkumpul untuk 
menonton pertunjukan kembang api. 
"Kami sedang bersiap turun ke jalan 
kemudian sekelompok orang tiba-tiba 
berlarian, seperti berlari ke arah kami. 
Dan tepat sebelum itu terjadi, kami 
mendengar pop, pop, pop, pop, pop, 
dan saya pikir itu kembang api," saksi 
mata bernama Emily Prazak kepada 
AFP. Penembakan massal di Chicago 
dimulai pada pukul 10.14 waktu 
setempat, kata polisi. Ketika itu parade 
kira-kira sudah menempuh tiga-
perempat jalan.

Kini, kedua petugas yang tertembak 
berada dalam kondisi stabil dengan luka 
tembakan yang tidak terlalu parah.

"Ada insiden keamanan di Benjamin 
Franklin Parkway," kata otoritas darurat, 
merujuk pada penembakan itu, dikutip 
dari Reuters.

Dua petugas polisi Philadelphia ditembak 
di dekat Benjamin Franklin Parkway saat 
konser Fourth of July dan pertunjukan 
kembang api, Senin (4/7/2022).

Menurut NBC10, seorang petugas 
menderita luka memar di kepala dan 
yang lainnya luka tembak di bahu kanan.
Pelaku penembakan hingga kini masih 
dalam pencarian polisi.

Polisi menginstruksikan orang-orang 
yang berada di gedung sekitar untuk 
berlindung di tempat.

Pihak berwenang melaporkan, 
kerumunan langsung panik dan lari 
berhamburan setelah suara tembakan 
terdengar.

Penembakan itu terjadi beberapa jam 
setelah seorang pria bersenjata lainnya 
melepaskan tembakan ke parade 4 Juli 
di pinggiran Chicago Highland Park. 
Enam orang tewas dan lebih dari 36 
orang terluka dalam insiden itu.

"Saya tidak mendengar tembakan, tapi 
polisi seperti, 'Lari, lari, lari,'" kata 
seorang wanita kepada afiliasi NBC.

Penembakan di South Philadelphia 

Otoritas Badan Makanan dan Obat-
obatan Taiwan (FDA) menahan 
beberapa kapal pengangkut mi instan 
dari Indonesia karena tingkat 
kandungan residu pestisida di atas 
ambang batas. Tidak hanya dari 
Indonesia, beberapa produk mi instan 
dari Filipina dan Jepang turut ditolak 
juga, sebagaimana dilansir Antara. 
Dalam laporan impor makanan 
mingguan pada Selasa di Taipei, FDA 
menyebutkan 19 kapal ditolak masuk ke 
Taiwan oleh Badan Bea Cukai 
setempat, termasuk tujuh kapal 
pengangkut mi instan yang totalnya 
mencapai 4.431,96 kilogram. Di antara 
kapal niaga yang ditolak masuk 
tersebut mengangkut 4.074,4 kilogram 
Mie Sedaap dari Indonesia kemasan 
cup dan 327,6 kilogram Lucky Me dari 
Filipina kemasan cup. Keduanya 

diimpor oleh ELOM Group Company dari 
Taiwan, sebut FDA dikutip Kantor Berita 
CNA. Bea Cukai juga menolak masuk 
56,96 kilogram mi instan kemasan cup 
Acecook dari Jepang yang diimpor 
perusahaan Taiwan lainnya Zhong Xin 
International Development Co.Mengingat 
banyaknya pengiriman mi instan yang 
terkontaminasi residu berasal dari 
Indonesia, FDA mengatakan bahwa 
petugas bea cukai akan meningkatkan 
persentase sampel pemeriksaan makanan 
impor dari Indonesia yang semula lima 
hingga 10 persen menjadi sekitar 20 
persen. Taiwan juga menolak masuk Best 
Camellia Oil dari China dan teh celup 
Queen Victoria dari Australia. Semua 
barang makanan dan minuman yang 
ditolak masuk karena tidak memenuhi 
standar tersebut akan dikembalikan atau 
dimusnahkan, sebut FDA.

Taiwan Tolak Masuk Mie Instan Dari Indonesia
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Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto 
Wijaya memprediksi, regenerasi di tubuh 
PDI Perjuangan kelak tak akan jauh dari 
trah Soekarno. Menurut dia, setelah 
nantinya tak menjabat, Ketua Umum 
PDI-P Megawati Soekarnoputri bakal 
melimpahkan kursi kepemimpinan parpol 
ke putra atau putrinya. "Kalau saya 
melihat tetap trah Bung Karno atau darah 
biru ini memiliki peluang yang jauh lebih 
besar ketika berbicara mengenai posisi 
ketua umum atau faktor pengikat di 
internal," kata Yunarto.Yunarto 
berpendapat, ideologi politik PDI-P sejak 
dulu selalu berkiblat pada sosok 
Proklamator Soekarno. Oleh karenanya, 
kecil kemungkinan kursi tertinggi partai 
kelak dilimpahkan pada figur di luar garis 
keturunan presiden pertama RI itu. 
Menurut Yunarto, PDI-P hanya akan 
membuka peluang bagi sosok di luar trah 
Soekarno dalam urusan pencalonan 
presiden. Ini salah satunya dibuktikan 
dengan penujukan Joko Widodo sebagai 
presiden yang diusung partai 
berlambang banteng itu. "Saya pikir 
kalau untuk (kursi ketua umum) PDI 
Perjuangan akan mengarah pada 'darah 
biru'. Peluang bagi sosok di luar darah 
biru lebih terbuka untuk posisi capres 
dan itu pernah ditunjukkan Bu Mega 
ketika memajukan Jokowi sebagai 
presiden," ujarnya.Yunarto pun menilai, 
ditunjuknya Puan Maharani untuk 
mengemban sejumlah tugas kepartaian 
beberapa waktu belakangan merupakan 
upaya Megawati dalam mempersiapkan 
putrinya menggantikan dia kelak. 
Dengan memerintahkan Puan 
konsolidasi dengan kader partai di 
daerah, Mega seakan hendak 
mengenalkan putrinya ke keluarga besar 
PDI-P dan masyarakat luas sebelum 
kemudian melimpahkan tongkat estafet 
kepemimpinan. "Karena kita tahu partai 
ini masih sangat terpusat hanya pada 
sosok Bu Mega yang sudah puluhan 
tahun menjadi faktor pengikat," ucap 
Yunarto. Yunarto berpandangan, Puan 
menjadi sosok yang potensial 

Pengganti Megawati Diprediksi dari Trah Soekarno

Sebelumnya, Megawati juga 
mengamanatkan Puan agar melakukan 
penjajakan kerja sama dengan partai 
politik lain guna menghadapi Pemilu 
2024. "Dan tadi saya diminta ibu ketum 
sebagai ketua DPR bisa ikut menjajaki 
kerja sama, ada silaturahmi," kata 
Puan usai Rapat Kerja Nasional 
(Rakernas) II PDI-P di Sekolah Partai, 
Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 
Kamis (23/6/2022).

menggantikan Megawati di kursi ketua 
umum PDI-P. Sebab, tidak hanya 
berpengalaman mengemban jabatan 
penting di partai, Ketua DPP Bidang 
Politik dan Keamanan PDI-P itu pernah 
berada di pemerintahan sebagai 
Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (Menko PMK), lalu kini di 
legislatif sebagai Ketua DPR RI. 
"Mungkin juga ini secara internal 
sebagai upaya menyiapkan Mbak Puan 
untuk menjadi pengganti Bu Mega di 
jabatan ketua umum entah kapan," 
kata Yunarto. Sebelumnya diberitakan, 
Ketua DPP PDI-P yang juga Ketua 
DPR RI Puan Maharani mendapat 
tugas baru di partainya untuk keliling 
Indonesia bertemu dengan kader PDI-
P di daerah. Tugas ini dimandatkan 
langsung oleh Megawati. Puan 
mengaku, dirinya telah berkeliling ke 
berbagai penjuru tanah air, mulai dari 
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai 
ke Papua. Selama ini saya muter-
muter, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini 
mulai masuk Jawa Barat, Kalimantan, 
Sulawesi, sampai ke Papua, dan lain 
sebagainya. Ada yang nanya Mbak 
Puan mau ngapain si muter-muter?" 
kata Puan. “Ya pertama sebagai Ketua 
DPP partai sebagai Ketua DPR saya 
ditugaskan, inget ya ditugaskan Ibu 
Ketua Umum (Megawati) untuk muter-
muter, untuk ketemu sama keluarga 
besar PDI Perjuangan,” sambungnya. 
Menurut Puan, tugasnya untuk 
berkeliling tanah air ini dalam rangka 
konsolidasi partai. 
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Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto 
Wijaya memprediksi, regenerasi di tubuh 
PDI Perjuangan kelak tak akan jauh dari 
trah Soekarno. Menurut dia, setelah 
nantinya tak menjabat, Ketua Umum 
PDI-P Megawati Soekarnoputri bakal 
melimpahkan kursi kepemimpinan parpol 
ke putra atau putrinya. "Kalau saya 
melihat tetap trah Bung Karno atau darah 
biru ini memiliki peluang yang jauh lebih 
besar ketika berbicara mengenai posisi 
ketua umum atau faktor pengikat di 
internal," kata Yunarto.Yunarto 
berpendapat, ideologi politik PDI-P sejak 
dulu selalu berkiblat pada sosok 
Proklamator Soekarno. Oleh karenanya, 
kecil kemungkinan kursi tertinggi partai 
kelak dilimpahkan pada figur di luar garis 
keturunan presiden pertama RI itu. 
Menurut Yunarto, PDI-P hanya akan 
membuka peluang bagi sosok di luar trah 
Soekarno dalam urusan pencalonan 
presiden. Ini salah satunya dibuktikan 
dengan penujukan Joko Widodo sebagai 
presiden yang diusung partai 
berlambang banteng itu. "Saya pikir 
kalau untuk (kursi ketua umum) PDI 
Perjuangan akan mengarah pada 'darah 
biru'. Peluang bagi sosok di luar darah 
biru lebih terbuka untuk posisi capres 
dan itu pernah ditunjukkan Bu Mega 
ketika memajukan Jokowi sebagai 
presiden," ujarnya.Yunarto pun menilai, 
ditunjuknya Puan Maharani untuk 
mengemban sejumlah tugas kepartaian 
beberapa waktu belakangan merupakan 
upaya Megawati dalam mempersiapkan 
putrinya menggantikan dia kelak. 
Dengan memerintahkan Puan 
konsolidasi dengan kader partai di 
daerah, Mega seakan hendak 
mengenalkan putrinya ke keluarga besar 
PDI-P dan masyarakat luas sebelum 
kemudian melimpahkan tongkat estafet 
kepemimpinan. "Karena kita tahu partai 
ini masih sangat terpusat hanya pada 
sosok Bu Mega yang sudah puluhan 
tahun menjadi faktor pengikat," ucap 
Yunarto. Yunarto berpandangan, Puan 
menjadi sosok yang potensial 

Pengganti Megawati Diprediksi dari Trah Soekarno

Sebelumnya, Megawati juga 
mengamanatkan Puan agar melakukan 
penjajakan kerja sama dengan partai 
politik lain guna menghadapi Pemilu 
2024. "Dan tadi saya diminta ibu ketum 
sebagai ketua DPR bisa ikut menjajaki 
kerja sama, ada silaturahmi," kata 
Puan usai Rapat Kerja Nasional 
(Rakernas) II PDI-P di Sekolah Partai, 
Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 
Kamis (23/6/2022).

menggantikan Megawati di kursi ketua 
umum PDI-P. Sebab, tidak hanya 
berpengalaman mengemban jabatan 
penting di partai, Ketua DPP Bidang 
Politik dan Keamanan PDI-P itu pernah 
berada di pemerintahan sebagai 
Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (Menko PMK), lalu kini di 
legislatif sebagai Ketua DPR RI. 
"Mungkin juga ini secara internal 
sebagai upaya menyiapkan Mbak Puan 
untuk menjadi pengganti Bu Mega di 
jabatan ketua umum entah kapan," 
kata Yunarto. Sebelumnya diberitakan, 
Ketua DPP PDI-P yang juga Ketua 
DPR RI Puan Maharani mendapat 
tugas baru di partainya untuk keliling 
Indonesia bertemu dengan kader PDI-
P di daerah. Tugas ini dimandatkan 
langsung oleh Megawati. Puan 
mengaku, dirinya telah berkeliling ke 
berbagai penjuru tanah air, mulai dari 
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai 
ke Papua. Selama ini saya muter-
muter, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini 
mulai masuk Jawa Barat, Kalimantan, 
Sulawesi, sampai ke Papua, dan lain 
sebagainya. Ada yang nanya Mbak 
Puan mau ngapain si muter-muter?" 
kata Puan. “Ya pertama sebagai Ketua 
DPP partai sebagai Ketua DPR saya 
ditugaskan, inget ya ditugaskan Ibu 
Ketua Umum (Megawati) untuk muter-
muter, untuk ketemu sama keluarga 
besar PDI Perjuangan,” sambungnya. 
Menurut Puan, tugasnya untuk 
berkeliling tanah air ini dalam rangka 
konsolidasi partai. 
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Namun belakangan diketahui bahwa 
pembawa utama penyakit ini adalah 
hewan pengerat seperti tikus.

Menurut Hadianti, seperti halnya virus 
Variola--penyebab smallpox atau cacar, 
virus penyebab monkeypox juga 
merupakan spesies yang termasuk ke 
dalam genus Orthopoxvirus dan keluarga 
Poxviridae.

dr Hadianti menerangkan, monkeypox 
biasanya merupakan penyakit yang 
dapat sembuh sendiri dengan gejala 
yangberlangsung selama 14 - 21 hari.

Di Afrika, infeksi ini telah ditemukan pada 
banyak spesies hewan seperti tupai 
pohon, Gambian giant rat, tikus bergaris, 
dormice, dan primata.

Sebenarnya, seberapa bahaya penyakit 
zoonosis ini jika menyerang manusia? 
Menjawab hal tersebut, Dokter Spesialis 
Penyakit Dalam Konsultan Penyakit 
Tropik Infeksi Hadianti Adlani 
mengatakan, monkeypox atau cacar 
monyet adalah penyakit virus zoonosis 
atau virus yang ditularkan darihewan ke 
manusia yang merupakan penyakit 
infeksi yang bersifat self-limiting disease 
atau sembuh dengan sendirinya.

Gejala awal berupa demam dan sakit 

"Gejala klinisnya pada manusia hampir 
sama dengan kasus smallpoxatau cacar 
yang pernah dieradikasi tahun 1980. 
Walaupun gejalanya lebih ringan 
daripada cacar, namun cacar monyet ini 
dapat menyebar secara luas di beberapa 
wilayah di Afrika," jelas dr Hadianti 
beberapa waktu lalu.

Penyakit monkeypox atau cacat monyet 
pada saat ini masih menjadi perhatian di 
Indonesia. Penyakit ini masih terjadi di 
sejumlah negara dan patut menjadi 
perhatian kita.

Pertama kali ditemukan pada tahun 1958 
di State Serum Institute Copenhagen, 
Denmark, ketika ada 2 kasus mirip cacar 
yang diderita oleh koloni kera yang 
dipelihara untuk penelitian. Sehingga 
selanjutnya cacar ini dinamakan 
monkeypox atau cacar monyet.

Gejala dan Diagnosis

"Pembesaran kelenjar getah bening 
dapat menjadi gejala khas untuk 
membedakan monkeypox dengan 
penyakit cacar lain yang serupa, seperti 
cacar,cacar air, dan lainnya," katanya.
dr Hadianti mengingatkan, konfirmasi 
diagnosis hanya dapat dilakukan 
melalui pemeriksaan laboratorium, di 
antaranya menggunakan uji 
Polymerase Chain Reaction (PCR) 
pada spesimenswab tonsilar, swab 
nasofaringeal, cairan lesi, dan serum.

Riwayat vaksinasi smallpox dikatakan 
dapat sangat efektif mencegah 
penularan dan memberatnya penyakit 
atau komplikasi pada monkeypox. 
Mencegah Penularan

Diagnosis dibuat berdasarkan pada 
manifestasi klinis, dan pemeriksaan 
laboratorium. Secara klinis, diagnosis 
monkeypox dapat mempertimbangkan 
penyakit ruam lainnya, seperti smallpox 
(meskipun sudah dieradikasi), varicella, 
atau cacar air, campak, infeksi kulit 
akibat bakteri, kudis, sifilis, dan alergi 
terkait obat tertentu.

kepala, pembengkakan kelenjar getah 
bening yang dapat dirasakan di leher, 
ketiak, ataupun selangkangan, nyeri 
otot atau punggung, dan badan terasa 
lemas.

"Belum ada pengobatan khusus atau 
vaksinasi yang tersedia untuk infeksi ini 
pada manusia.P engobatan 
simptomatik dan suportif berdasarkan 
gejala yang ditimbulkan dapat diberikan 
untuk merigankan keluhan yang 
muncul," jelasnya.

Kemudian dalam 1-3 hari setelah gejala 
awal tersebut dapat muncul ruam atau 
lesi pada kulit dimulai pada wajah 
kemudian menyebar ke bagian tubuh 
lainya, lalu timbul bintik merah seperti 
cacar (makulapapula) lepuh berisi 
cairan bening ataupun lepuh berisi 
nanah. Setelah melewati tujuh hari 
pertama lesi/lepuh berlubang dan 
bernanah tersebut dapat berkembang 
di seluruh tubuh mulai dari wajah 
hingga kaki.

Dampak Cacar Monyet Jika Serang Manusia
Partai Demokrat membantah 
menawarkan Ketua Umum Demokrat 
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat 
bertemu dengan PPP. Kepala Badan 
Komunikasi Strategis DPP Partai 
Demokrat Herzaky Mahendra Putra 
menegaskan, selama berkomunikasi 
dengan partai lain, Demokrat tidak 
mensyaratkan AHY harus menjadi 
capres atau cawapres.
"Enggak ada itu kita dalam komunikasi 
dengan semua partai itu enggak ada 
harus ketum AHY jadi capres cawapres 
enggak ada," ujar Herzaky saat 
dihubungi, Rabu (6/7).Herzaky 
menuturkan, Demokrat tengah 
membuka komunikasi dengan seluruh 
partai politik. Termasuk dengan Koalisi 
Indonesia Bersatu (KIB).
Demokrat mengklaim selama 
membangun komunikasi politik dengan 
partai-partai bertujuan untuk 
membangun kesamaan visi misi. 
Demokrat tidak memaksa AHY menjadi 
calon presiden dan calon wakil 
presiden. Itu akan menjadi prioritas 
terakhir."Kemudian kita sepakat capres 
dan cawapres kita tentukan nantilah kita 
menghargai setiap proses di masing-
masing partai mungkin ada yang sudah 
menentukan di kami belum," tegas 
Herzaky.
"Jadi kami menghargai yang sudah 
menentukan, tapi tolong hargai kami 

Demokrat : Tak Harus AHY 

Namun, Herzaky mengakui kader 
Demokrat mendorong AHY untuk menjadi 
calon presiden atau calon wakil presiden di 
Pemilu 2024.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi 
mengakui, PPP sudah bertemu dengan 
Partai Demokrat. Untuk melakukan 
penjajakan koalisi. Ketika pertemuan itu, 
nama Ketua Umum Demokrat Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) ditawarkan 
sebagai bakal calon presiden dan calon 
wakil presiden.Politikus yang akrab disapa 
Awiek menuturkan, Koalisi Indonesia 
Bersatu (KIB) menghormati sikap 
Demokrat. Tetapi, ia menegaskan KIB 
berkoalisi tanpa syarat. Di internal koalisi 
saja belum ada pembahasan calon 
presiden dan calon wakil presiden.
"Ya kita hormati saja. Kalau di KIB tanpa 
syarat. Di KIB saja kita enggak ada bahas 
capres," ujarnya di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).Awiek 
menawarkan Demokrat bergabung dengan 
KIB. Bahkan, kata dia, AHY bisa masuk 
nominasi calon presiden dan calon wakil 
presiden yang bakal dipertimbangkan.
“Gabung saja, barangkali mas AHY masuk 
nominasi yang bisa dibicarakan," kata 
wakil ketua Baleg DPR RI ini.

"Tetapi memang kader menginginkan mas 
AHY. Ada keinginan dari kader tapi di 
partai ada mekanisme," katanya.

juga yang belum menentukan di internal 
kami," jelasnya.
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Namun belakangan diketahui bahwa 
pembawa utama penyakit ini adalah 
hewan pengerat seperti tikus.

Menurut Hadianti, seperti halnya virus 
Variola--penyebab smallpox atau cacar, 
virus penyebab monkeypox juga 
merupakan spesies yang termasuk ke 
dalam genus Orthopoxvirus dan keluarga 
Poxviridae.

dr Hadianti menerangkan, monkeypox 
biasanya merupakan penyakit yang 
dapat sembuh sendiri dengan gejala 
yangberlangsung selama 14 - 21 hari.

Di Afrika, infeksi ini telah ditemukan pada 
banyak spesies hewan seperti tupai 
pohon, Gambian giant rat, tikus bergaris, 
dormice, dan primata.

Sebenarnya, seberapa bahaya penyakit 
zoonosis ini jika menyerang manusia? 
Menjawab hal tersebut, Dokter Spesialis 
Penyakit Dalam Konsultan Penyakit 
Tropik Infeksi Hadianti Adlani 
mengatakan, monkeypox atau cacar 
monyet adalah penyakit virus zoonosis 
atau virus yang ditularkan darihewan ke 
manusia yang merupakan penyakit 
infeksi yang bersifat self-limiting disease 
atau sembuh dengan sendirinya.

Gejala awal berupa demam dan sakit 

"Gejala klinisnya pada manusia hampir 
sama dengan kasus smallpoxatau cacar 
yang pernah dieradikasi tahun 1980. 
Walaupun gejalanya lebih ringan 
daripada cacar, namun cacar monyet ini 
dapat menyebar secara luas di beberapa 
wilayah di Afrika," jelas dr Hadianti 
beberapa waktu lalu.

Penyakit monkeypox atau cacat monyet 
pada saat ini masih menjadi perhatian di 
Indonesia. Penyakit ini masih terjadi di 
sejumlah negara dan patut menjadi 
perhatian kita.

Pertama kali ditemukan pada tahun 1958 
di State Serum Institute Copenhagen, 
Denmark, ketika ada 2 kasus mirip cacar 
yang diderita oleh koloni kera yang 
dipelihara untuk penelitian. Sehingga 
selanjutnya cacar ini dinamakan 
monkeypox atau cacar monyet.

Gejala dan Diagnosis

"Pembesaran kelenjar getah bening 
dapat menjadi gejala khas untuk 
membedakan monkeypox dengan 
penyakit cacar lain yang serupa, seperti 
cacar,cacar air, dan lainnya," katanya.
dr Hadianti mengingatkan, konfirmasi 
diagnosis hanya dapat dilakukan 
melalui pemeriksaan laboratorium, di 
antaranya menggunakan uji 
Polymerase Chain Reaction (PCR) 
pada spesimenswab tonsilar, swab 
nasofaringeal, cairan lesi, dan serum.

Riwayat vaksinasi smallpox dikatakan 
dapat sangat efektif mencegah 
penularan dan memberatnya penyakit 
atau komplikasi pada monkeypox. 
Mencegah Penularan

Diagnosis dibuat berdasarkan pada 
manifestasi klinis, dan pemeriksaan 
laboratorium. Secara klinis, diagnosis 
monkeypox dapat mempertimbangkan 
penyakit ruam lainnya, seperti smallpox 
(meskipun sudah dieradikasi), varicella, 
atau cacar air, campak, infeksi kulit 
akibat bakteri, kudis, sifilis, dan alergi 
terkait obat tertentu.

kepala, pembengkakan kelenjar getah 
bening yang dapat dirasakan di leher, 
ketiak, ataupun selangkangan, nyeri 
otot atau punggung, dan badan terasa 
lemas.

"Belum ada pengobatan khusus atau 
vaksinasi yang tersedia untuk infeksi ini 
pada manusia.P engobatan 
simptomatik dan suportif berdasarkan 
gejala yang ditimbulkan dapat diberikan 
untuk merigankan keluhan yang 
muncul," jelasnya.

Kemudian dalam 1-3 hari setelah gejala 
awal tersebut dapat muncul ruam atau 
lesi pada kulit dimulai pada wajah 
kemudian menyebar ke bagian tubuh 
lainya, lalu timbul bintik merah seperti 
cacar (makulapapula) lepuh berisi 
cairan bening ataupun lepuh berisi 
nanah. Setelah melewati tujuh hari 
pertama lesi/lepuh berlubang dan 
bernanah tersebut dapat berkembang 
di seluruh tubuh mulai dari wajah 
hingga kaki.

Dampak Cacar Monyet Jika Serang Manusia
Partai Demokrat membantah 
menawarkan Ketua Umum Demokrat 
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat 
bertemu dengan PPP. Kepala Badan 
Komunikasi Strategis DPP Partai 
Demokrat Herzaky Mahendra Putra 
menegaskan, selama berkomunikasi 
dengan partai lain, Demokrat tidak 
mensyaratkan AHY harus menjadi 
capres atau cawapres.
"Enggak ada itu kita dalam komunikasi 
dengan semua partai itu enggak ada 
harus ketum AHY jadi capres cawapres 
enggak ada," ujar Herzaky saat 
dihubungi, Rabu (6/7).Herzaky 
menuturkan, Demokrat tengah 
membuka komunikasi dengan seluruh 
partai politik. Termasuk dengan Koalisi 
Indonesia Bersatu (KIB).
Demokrat mengklaim selama 
membangun komunikasi politik dengan 
partai-partai bertujuan untuk 
membangun kesamaan visi misi. 
Demokrat tidak memaksa AHY menjadi 
calon presiden dan calon wakil 
presiden. Itu akan menjadi prioritas 
terakhir."Kemudian kita sepakat capres 
dan cawapres kita tentukan nantilah kita 
menghargai setiap proses di masing-
masing partai mungkin ada yang sudah 
menentukan di kami belum," tegas 
Herzaky.
"Jadi kami menghargai yang sudah 
menentukan, tapi tolong hargai kami 

Demokrat : Tak Harus AHY 

Namun, Herzaky mengakui kader 
Demokrat mendorong AHY untuk menjadi 
calon presiden atau calon wakil presiden di 
Pemilu 2024.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi 
mengakui, PPP sudah bertemu dengan 
Partai Demokrat. Untuk melakukan 
penjajakan koalisi. Ketika pertemuan itu, 
nama Ketua Umum Demokrat Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) ditawarkan 
sebagai bakal calon presiden dan calon 
wakil presiden.Politikus yang akrab disapa 
Awiek menuturkan, Koalisi Indonesia 
Bersatu (KIB) menghormati sikap 
Demokrat. Tetapi, ia menegaskan KIB 
berkoalisi tanpa syarat. Di internal koalisi 
saja belum ada pembahasan calon 
presiden dan calon wakil presiden.
"Ya kita hormati saja. Kalau di KIB tanpa 
syarat. Di KIB saja kita enggak ada bahas 
capres," ujarnya di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).Awiek 
menawarkan Demokrat bergabung dengan 
KIB. Bahkan, kata dia, AHY bisa masuk 
nominasi calon presiden dan calon wakil 
presiden yang bakal dipertimbangkan.
“Gabung saja, barangkali mas AHY masuk 
nominasi yang bisa dibicarakan," kata 
wakil ketua Baleg DPR RI ini.

"Tetapi memang kader menginginkan mas 
AHY. Ada keinginan dari kader tapi di 
partai ada mekanisme," katanya.

juga yang belum menentukan di internal 
kami," jelasnya.
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- Menghindari kontak fisik dengan 
penderita atau material yang 
terkontaminasi penderita.

- Menerapkan perilaku hidup bersih dan 
sehat, seperti cuci tangan.

Penularan dapat dicegah dengan 
beberapa acara, antara lain:

- Menghindari kontak langsung dengan 
tikus atau primata dan membatasi 
pajanan langsungdengan darah atau 
daging yang tidak dimasak dengan 
baik.

- Pelaku perjalanan yang kembali dari 
wilayah terjangkit segera periksa jika 
mengalami demam tinggi mendadak, 
pembesaran kelenjar getah bening dan 
ruam kulit, dalam waktu kurang dari 3 
minggu setelah kepulangan.

Virus Monkeypox ditularkan ke manusia 
dari beberapa binatang liar, sedangkan 
penularan antar manusia masih sangat 
jarang.

- Pasien cacar monyet wajib diisolasi

"Penularan antar manusia sangat 

Yang perlu diingat juga, lanjut Hadianti 
adalah belum adanya pengobatan dan 
vaksin yang spesifik untuk infeksi ini 
pada manusia, walaupun riwayat 
vaksinasi smallpox dapat sangat efektif 
mencegah penularan monkeypox.

"Kasus yang parah lebih banyak terjadi 
pada anak-anak dan terkait dengan 
tingkat paparan virus, status kesehatan 
pasien, dan tingkat keparahan 
komplikasi. Kasus kematian sebagian 
besar terjadi pada kelompok usia yang 
lebih muda dianggap lebih rentan 
terhadap penyakit karena status imun 
yang kurang baik," jelasnya.

mungkin tetapi dalam kasus yang jarang 
ini, dapat terjadi akibat kontak jarak dekat 
dengan sekresi saluran pernapasan, 
ataupun lesi kulit yang mengandung virus 
dari penderita," kata dr Hadianti.
Ia mengatakan, angka keparahan (case 
fatality rate/CFR) berkisar antara 1-10 
persen dengan jumlah kematian 
terbanyak pada kelompok usia muda.

Kepala Badan Komunikasi Strategis 
DPP Partai Demokrat Herzaky 
Mahendra Putra menyebut, komunikasi 
dengan NasDem dan PKS akan 
diintensifkan. Maka itu, telah dibentuk 
tim kecil untuk terus menjalin 
komunikasi secara intensif.
"Ya kalau misalnya dengan teman-
teman NasDem dan PKS sudah 
disepakati kita punya komunikator 
perwakilan dari setiap partai yang akan 
membahas secara intens," ujar Herzaky 
saat dihubungi, Rabu (6/7).
Masing-masing partai menunjuk 
seorang yang menjadi komunikator 
yang menjadi penghubung komunikasi 
NasDem, Demokrat dan PKS. Herzaky 
merahasiakan siapa orang yang telah 
ditunjuk."Sebenarnya ada komunikator 
perwakilan dari partai yang sudah 
ditunjuk dari masing-masing partai. 
Tetapi siapanya kami tidak bisa bicara," 
ujar Herzaky.Tim ini akan membahas 
hal-hal yang lebih detail terkait kerja 
sama menuju Pemilu 2024."Sehingga 
ada agenda lebih mendetail 

“Rencana ya kita akan ada pertemuan lagi 
dalam waktu dekat, tapi tidak sebesar apa 
yang, kalau kemarin itu kan rombongan 
besar-besaran, mungkin lebih tim kecil 
untuk mendalami itu," ujar Willy di 
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Selasa (5/7).Dalam pertemuan NasDem 
dengan PKS dan Demokrat sebelumnya 
belum membahas nama. Baru membahas 
platform kerjasama ke depan."Belum 
masuk nama, masih melihat catatan 
tentang pemilu, kalau mau berkoalisi 
seperti apa, belum mengerucut. Mungkin 
pertemuan berikutnya baru bicara nama," 
kata Willy.

memerlukan waktu cukup panjang juga 
kita membahasnya maka ada tim kecil 
yang kita sepakati," kata 
Herzaky.Sebelumnya, Partai NasDem, 
PKS dan Demokrat akan membentuk tim 
kecil untuk melakukan pendalaman nama 
calon presiden dan calon wakil presiden 
yang bakal diusung. Ketua DPP NasDem 
Willy Aditya mengatakan dalam waktu 
dekat akan ada rencana pertemuan 
lanjutan.

Demokrat, NasDem, PKS Bentuk Tim Kecil 

China membantah peringatan Kepala 
NASA Bill Nelson bahwa China mungkin 
berencana untuk mengambil alih Bulan. 
Sebelumnya, Nelson mengatakan dalam 
wawancara dengan outlet berita Jerman, 
Bild, yang terbit pada Sabtu (2/7/2022) 
bahwa pihaknya mengkhawatirkan 
China. “Kita harus sangat khawatir 
bahwa China mendarat di bulan dan 
mengatakan: ‘Ini milik kami sekarang dan 
kalian harus menjauh’,” kata Nelson.  
Selain itu, Nelson juga mengkritik Beijing 
memiliki “program luar angkasa militer”. 
Nelson juga mengeklaim bahwa “Negeri 
Panda” sedang merumuskan cara untuk 
menghancurkan satelit orang lain. “China 
memang bagus. Tapi China juga pandai 
mencuri ide dan teknologi dari orang 
lain,” kata Nelson kepada Bild. 
Menanggapi pernyataan Nelson, Juru 
Bicara Kementerian Luar Negeri China 
Zhao Lijian mengatakan dalam 
konferensi pers pada Senin (4/7/2022) 
bahwa Beijing dengan tegas menolak 
pernyataan seperti itu. Secara terpisah, 
outlet media pemerintah China, CGTN, 
melaporkan bahwa Zhao menuturkan 
bahwa beberapa pejabat AS terus-
menerus mencoreng usaha luar angkasa 
China yang normal dan masuk akal. 
Zhao menambahkan, AS menciptakan 
ancaman besar untuk eksplorasi ruang 
angkasa, sebagaimana dilansir Business 
Insider. Dia juga berkeras bahwa 
program ruang angkasa China hanya 

dimaksudkan untuk memenuhi 
kebutuhan teknologi, ilmiah, dan 
keamanan negara itu. The Global 
Times, outlet media pemerintah China 
lainnya, juga mengecam Nelson melalui 
op-ed anonim dengan menyebut 
Nelson berpikiran kolonial. Anonim 
tersebut dalam artikelnya di The Global 
Times juga menuding Nelson 
membesar-besarkan ancaman China di 
ruang angkasa. China dan Rusia 
sedang membangun stasiun luar 
angkasa bersama, sebuah proyek yang 
mungkin hampir selesai. Sejauh ini, 
hanya Stasiun Luar Angkasa 
Internasional (ISS) yang menjadi satu-
satunya stasiun ruang angkasa yang 
beroperasi penuh. Namun, ditemukan 
retakan di sana, tepatnya di modul 
stasiun Rusia. Sehingga ISS 
kemungkinan akan diorbitkan dalam 10 
hingga 15 tahun ke depan. China juga 
berencana mengirim astronot ke bulan 
pada 2030-an. Pada November, 
astronot China Wang Yaping menjadi 
wanita China pertama yang 
menyelesaikan perjalanan ruang 
angkasa saat menjalankan misi ke 
stasiun luar angkasa Tiangong, yang 
masih dalam tahap pembangunan. 
Pada Juni 2021, sebuah perusahaan 
China juga mengatakan sedang 
mengerjakan rencana "tangga luar 
angkasa" untuk mengirimkan manusia 
dan kargo ke Mars dalam sebuah 
kapsul.

China Bantah Tuduhan NASA
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- Menghindari kontak fisik dengan 
penderita atau material yang 
terkontaminasi penderita.

- Menerapkan perilaku hidup bersih dan 
sehat, seperti cuci tangan.

Penularan dapat dicegah dengan 
beberapa acara, antara lain:

- Menghindari kontak langsung dengan 
tikus atau primata dan membatasi 
pajanan langsungdengan darah atau 
daging yang tidak dimasak dengan 
baik.

- Pelaku perjalanan yang kembali dari 
wilayah terjangkit segera periksa jika 
mengalami demam tinggi mendadak, 
pembesaran kelenjar getah bening dan 
ruam kulit, dalam waktu kurang dari 3 
minggu setelah kepulangan.

Virus Monkeypox ditularkan ke manusia 
dari beberapa binatang liar, sedangkan 
penularan antar manusia masih sangat 
jarang.

- Pasien cacar monyet wajib diisolasi

"Penularan antar manusia sangat 

Yang perlu diingat juga, lanjut Hadianti 
adalah belum adanya pengobatan dan 
vaksin yang spesifik untuk infeksi ini 
pada manusia, walaupun riwayat 
vaksinasi smallpox dapat sangat efektif 
mencegah penularan monkeypox.

"Kasus yang parah lebih banyak terjadi 
pada anak-anak dan terkait dengan 
tingkat paparan virus, status kesehatan 
pasien, dan tingkat keparahan 
komplikasi. Kasus kematian sebagian 
besar terjadi pada kelompok usia yang 
lebih muda dianggap lebih rentan 
terhadap penyakit karena status imun 
yang kurang baik," jelasnya.

mungkin tetapi dalam kasus yang jarang 
ini, dapat terjadi akibat kontak jarak dekat 
dengan sekresi saluran pernapasan, 
ataupun lesi kulit yang mengandung virus 
dari penderita," kata dr Hadianti.
Ia mengatakan, angka keparahan (case 
fatality rate/CFR) berkisar antara 1-10 
persen dengan jumlah kematian 
terbanyak pada kelompok usia muda.

Kepala Badan Komunikasi Strategis 
DPP Partai Demokrat Herzaky 
Mahendra Putra menyebut, komunikasi 
dengan NasDem dan PKS akan 
diintensifkan. Maka itu, telah dibentuk 
tim kecil untuk terus menjalin 
komunikasi secara intensif.
"Ya kalau misalnya dengan teman-
teman NasDem dan PKS sudah 
disepakati kita punya komunikator 
perwakilan dari setiap partai yang akan 
membahas secara intens," ujar Herzaky 
saat dihubungi, Rabu (6/7).
Masing-masing partai menunjuk 
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NasDem, Demokrat dan PKS. Herzaky 
merahasiakan siapa orang yang telah 
ditunjuk."Sebenarnya ada komunikator 
perwakilan dari partai yang sudah 
ditunjuk dari masing-masing partai. 
Tetapi siapanya kami tidak bisa bicara," 
ujar Herzaky.Tim ini akan membahas 
hal-hal yang lebih detail terkait kerja 
sama menuju Pemilu 2024."Sehingga 
ada agenda lebih mendetail 

“Rencana ya kita akan ada pertemuan lagi 
dalam waktu dekat, tapi tidak sebesar apa 
yang, kalau kemarin itu kan rombongan 
besar-besaran, mungkin lebih tim kecil 
untuk mendalami itu," ujar Willy di 
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Selasa (5/7).Dalam pertemuan NasDem 
dengan PKS dan Demokrat sebelumnya 
belum membahas nama. Baru membahas 
platform kerjasama ke depan."Belum 
masuk nama, masih melihat catatan 
tentang pemilu, kalau mau berkoalisi 
seperti apa, belum mengerucut. Mungkin 
pertemuan berikutnya baru bicara nama," 
kata Willy.

memerlukan waktu cukup panjang juga 
kita membahasnya maka ada tim kecil 
yang kita sepakati," kata 
Herzaky.Sebelumnya, Partai NasDem, 
PKS dan Demokrat akan membentuk tim 
kecil untuk melakukan pendalaman nama 
calon presiden dan calon wakil presiden 
yang bakal diusung. Ketua DPP NasDem 
Willy Aditya mengatakan dalam waktu 
dekat akan ada rencana pertemuan 
lanjutan.

Demokrat, NasDem, PKS Bentuk Tim Kecil 

China membantah peringatan Kepala 
NASA Bill Nelson bahwa China mungkin 
berencana untuk mengambil alih Bulan. 
Sebelumnya, Nelson mengatakan dalam 
wawancara dengan outlet berita Jerman, 
Bild, yang terbit pada Sabtu (2/7/2022) 
bahwa pihaknya mengkhawatirkan 
China. “Kita harus sangat khawatir 
bahwa China mendarat di bulan dan 
mengatakan: ‘Ini milik kami sekarang dan 
kalian harus menjauh’,” kata Nelson.  
Selain itu, Nelson juga mengkritik Beijing 
memiliki “program luar angkasa militer”. 
Nelson juga mengeklaim bahwa “Negeri 
Panda” sedang merumuskan cara untuk 
menghancurkan satelit orang lain. “China 
memang bagus. Tapi China juga pandai 
mencuri ide dan teknologi dari orang 
lain,” kata Nelson kepada Bild. 
Menanggapi pernyataan Nelson, Juru 
Bicara Kementerian Luar Negeri China 
Zhao Lijian mengatakan dalam 
konferensi pers pada Senin (4/7/2022) 
bahwa Beijing dengan tegas menolak 
pernyataan seperti itu. Secara terpisah, 
outlet media pemerintah China, CGTN, 
melaporkan bahwa Zhao menuturkan 
bahwa beberapa pejabat AS terus-
menerus mencoreng usaha luar angkasa 
China yang normal dan masuk akal. 
Zhao menambahkan, AS menciptakan 
ancaman besar untuk eksplorasi ruang 
angkasa, sebagaimana dilansir Business 
Insider. Dia juga berkeras bahwa 
program ruang angkasa China hanya 

dimaksudkan untuk memenuhi 
kebutuhan teknologi, ilmiah, dan 
keamanan negara itu. The Global 
Times, outlet media pemerintah China 
lainnya, juga mengecam Nelson melalui 
op-ed anonim dengan menyebut 
Nelson berpikiran kolonial. Anonim 
tersebut dalam artikelnya di The Global 
Times juga menuding Nelson 
membesar-besarkan ancaman China di 
ruang angkasa. China dan Rusia 
sedang membangun stasiun luar 
angkasa bersama, sebuah proyek yang 
mungkin hampir selesai. Sejauh ini, 
hanya Stasiun Luar Angkasa 
Internasional (ISS) yang menjadi satu-
satunya stasiun ruang angkasa yang 
beroperasi penuh. Namun, ditemukan 
retakan di sana, tepatnya di modul 
stasiun Rusia. Sehingga ISS 
kemungkinan akan diorbitkan dalam 10 
hingga 15 tahun ke depan. China juga 
berencana mengirim astronot ke bulan 
pada 2030-an. Pada November, 
astronot China Wang Yaping menjadi 
wanita China pertama yang 
menyelesaikan perjalanan ruang 
angkasa saat menjalankan misi ke 
stasiun luar angkasa Tiangong, yang 
masih dalam tahap pembangunan. 
Pada Juni 2021, sebuah perusahaan 
China juga mengatakan sedang 
mengerjakan rencana "tangga luar 
angkasa" untuk mengirimkan manusia 
dan kargo ke Mars dalam sebuah 
kapsul.

China Bantah Tuduhan NASA
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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

31www.sipbuletin.com

31

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)

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

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

Dibutuhkan tukang masak di
restaurant di Bethlehem ( 1,5 jam 
dari Phila). Tidak pengalaman bisa
ditraining. Apartemen dekat dari
restaurant. Kamar sendiri.
Hub : 610 - 867 - 5979

Menurut Yuli, keributan antara dua 
kelompok itu berlanjut. Polisi sempat 
membubarkan dua kelompok ini. 
Namun, kelompok L tiba-tiba 

Yuli menyebut pihak manajemen 
tempat hiburan itu menghubungi sosok 
yang bertanggung jawab terkait 
keamanan di tempat hiburan tersebut, 
yakni seseorang berinisial K.
Kelompok K lantas meminta supaya 
tidak ada keributan di lokasi karaoke.

"Di situ kemudian setelah selesai 
(karaoke) ditanya oleh kasirnya. 
Apakah sudah bayar atau belum, yang 
kemudian intinya di situ ribut," ujarnya.

"Kemudian juga dari kelompok L juga 
ada yang terluka di situ pada dini hari 
itu ada tiga orang kondisinya saat ini 
masih dilakukan perawatan di rumah 
sakit," sambungnya.

"Dari peristiwa ini ada tiga kelompok 
yang sebetulnya mereka di Jogja ini 
sebagai mungkin ada yang sebagai 
pelajar, mungkin ada sebagai 
mahasiswa mungkin ada yang 
memang bekerja di Jogja," kata Kabid 
Humas Polda DIY, Kombes Yuliyanto di 
Mapolda DIY, Senin (4/7).

"Tapi kemudian di situ terjadi keributan 
dan ada pengrusakan di tempat 
hiburan tersebut. Ada monitor komputer 
yang pecah kemudian juga ada kaca 
yang pecah di situ," ujarnya.

Yuli menjelaskan dua kelompok 
pertama adalah para pihak yang 
bertikai di tempat karaoke, daerah 
Babarsari, Sleman, Sabtu 2 Juli lalu.
Dua orang dari masing-masing 
kelompok yang bertikai berinisial L dan 
K. Menurutnya, perselisihan berawal 
ketika kelompok L baru saja selesai 
dari tempat karaoke tersebut.

menyerang ke daerah Jambusari, 
Condongcatur, Sleman, sekitar pukul 05.00 
WIB."Kondisinya ada tiga orang juga yang 
terluka dan ini adalah dari kelompoknya K 
yang di Jambusari ini," ujarnya.Lebih 
lanjut, Yuli menjelaskan salah satu dari tiga 
orang yang diserang oleh kelompok L ini 
ternyata terafiliasi dengan kelompok lain.

"Tetapi rupa-rupanya belum puas dengan 
jawaban dari Pak Dirkrimum sehingga 
mereka kemudian menuju ke Babarsari 
melakukan perbuatan yang seharusnya 
tidak dilakukan," ujarnya.
Menurut Yuli, kelompok ketiga itu lantas 
melakukan pengerusakan di lokasi yang 
mereka curigai sebagai tempat tinggal L.

Kelompok ketiga ini kemudian mendatangi 
Mapolda DIY. Mereka mempertanyakan 
penanganan kasus yang membuat salah 
satu rekannya menjadi korban 
penyerangan di Jambusari.

"Mereka melakukan pengrusakan di 
Babarsari tadi siang, yang rusak adalah 
mebeler atau teras dari salah satu ruko di 
situ kemudian ada tujuh motor yang 
terbakar di situ," katanya.Yuli mengklaim 
situasi di Babarsari sudah kondusif. Ia 
memastikan Polda DIY dan Polres Sleman 
berkomitmen untuk mengusut tuntas 
rangkaian kasus ini.Pihaknya pun meminta 
para pihak terkait agar mempercayakan 
penanganan kasus ini kepada kepolisian.

3 Kelompok Terlibat Kericuhan di Yogyakarta
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