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PM Inggris yang rambutnya suka awut-
awutan itu akhirnya mundur dari 
jabatannya 
sebagai Perdana 
Menteri Inggris. 
Perdana Menteri 
Inggris, Boris 
Johnson pada 
Kamis (7/7/2022) 
mengundurkan 
diri dari posisinya 
sebagai Perdana 
Menteri Inggris. 
Hal itu mengikuti 
saran dari para 
menteri dan 
anggota parlemen 
di Partai 
Konservatif. Boris 
Johnson 
menyampaikan 
pernyataan itu melalui pidatonya di 
depan Downing Street. Ia mengatakan 
bahwa harus ada pemimpin baru di 

partai tersebut. Artinya, akan ada seorang 
perdana menteri baru. "Saya setuju 

dengan Sir Graham 
Brady, ketua anggota 
parlemen kami, bahwa 
proses pemilihan 
pemimpin baru tersebut 
harus dimulai sekarang 
dan jadwalnya akan 
diumumkan pekan 
depan," ujarnya. "Dan 
hari ini saya telah 
menunjuk kabinet baru 
untuk bertugas sampai 
pemimpin baru 
menjabat," kata 
Johnson. Boris Johnson 
kemudian 
menyampaikan 
apresiasi kepada jutaan 
orang yang telah 

memilihnya dan Partai Konservatif pada 
2019, yang banyak di antara mereka 

PM Inggris

Boris Johnson
Mengundurkan Diri
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memilih Partai Konservatif untuk 
pertama kalinya. "Terima kasih atas 
mandat luar biasa ini, mayoritas 
Konservatif terbesar sejak 1987, bagian 
suara terbesar sejak 1979," katanya. 
Johnson mengatakan alasan dirinya 
bersikeras untuk melanjutkan mandat 
dalam beberapa hari terakhir adalah 
bukan karena dia ingin melakukannya. 
Boris Johnson merasa bahwa itu 
adalah pekerjaan, tugas, dan 
kewajibannya kepada rakyat Inggris 
untuk melanjutkan apa yang sudah dia 
dan partainya janjikan pada 2019. Ia 
mengaku sangat bangga dengan 
pencapaian pemerintahannya selama 
ini. Mulai dari penyelesaian isu Brexit 
hingga penyelesaian isu hubungan 
Inggris dengan negara-negara di Eropa 
selama lebih dari setengah abad. 
Selain itu, Boris Johnson juga bangga 
dengan pencapaian saat merebut 
kembali kekuatan negara Inggris untuk 
membuat undang-undang sendiri di 
parlemen. Ia juga turut menyebutkan 
bahwa pemerintahannya membantu 
rakyat Inggris melewati pandemi, 
melaksanakan distribusi vaksin paling 
cepat di Eropa, membawa negaranya 
keluar paling cepat dari lockdown, dan 
dalam beberapa bulan terakhir 
memimpin perlawanan Barat terhadap 
agresi Putin di Ukraina. "Dan sekarang 
izinkan saya mengatakan kepada 
rakyat Ukraina bahwa kami di Inggris 
akan terus mendukung perjuangan 
Anda untuk merebut kebebasan selama 
diperlukan," katanya. Johnson lebih 
lanjut mengatakan bahwa di Inggris 
telah ada dorongan program investasi 
besar-besaran di bidang infrastruktur, 
keterampilan, serta teknologi, yang 
merupakan terbesar dalam satu abad. 
Dorongan itu diupayakan karena 
Johnson melihat ada banyak sekali 
orang yang jenius, berbakat, serta 
memiliki antusiasme dan imajinasi 
cukup tinggi di negara itu, tetapi 
mereka tidak memiliki kesempatan. 
Untuk itulah, dia berusaha untuk terus 
meningkatkan kualitas mereka dan 
mengoptimalkan setiap potensi yang 
ada di Inggris sehingga negara itu 
menjadi negara yang paling makmur di 

Eropa. Dalam beberapa hari terakhir, kata 
Johnson, dirinya telah mencoba 
meyakinkan rekan-rekannya bahwa 
rasanya terlalu aneh untuk mengubah 
pemerintahan ketika sudah ada banyak 
pencapaian yang dihasilkan. Pengubahan 
itu juga dia anggap aneh karena mereka 
memiliki mandat yang luas dan hanya 
tertinggal beberapa poin dalam jajak 
pendapat, bahkan di tengah semester 
setelah beberapa bulan penurunan tanpa 
henti dan ketika situasi ekonomi begitu 
sulit --baik di dalam maupun luar negeri. 
Dia menyatakan menyesal karena tidak 
bisa mempertahankan argumennya, juga 
kecewa karena tidak bisa menyaksikan 
begitu banyak gagasan dan proyek 
secara langsung. "Tetapi, seperti yang 
telah kita lihat di Westminster, naluri 
kawanan itu sangat kuat, dan ketika 
kawanan itu bergerak, mereka bergerak ... 
sistem kita yang brilian dan menganut 
sistem Darwin akan menghasilkan 
pemimpin berikutnya," ujarnya. Pemimpin 
yang akan datang, menurut dia, akan 
sama-sama berkomitmen membawa 
Inggris maju melalui masa-masa sulit. 
Pemimipin berikutnya, ujar dia, tidak 
hanya akan membantu keluarga melalui 
masa sulit itu, tetapi juga mengubah dan 
memperbaiki cara dalam melakukan 
sesuatu hal serta mengurangi beban 
bisnis dan keluarga. "Dan ya, menurunkan 
pajak, karena itulah cara kita untuk 
menghasilkan pertumbuhan dan 
pendapatan yang kita perlukan untuk 
membiayai layanan publik yang cukup 
besar," kata Johnson. "Dan kepada 
pemimpinan baru tersebut, saya katakan 
di mana pun dia berada, saya sampaikan 
bahwa saya akan memberi dukungan 
sebanyak yang saya bisa," kata dia lebih 
lanjut. Kepada rakyat Inggris, Johnson 
mengatakan bahwa dirinya menyadari 
akan ada banyak orang yang merasa lega 
dan mungkin tidak sedikit juga yang 
merasa kecewa. Dia ingin publik tahu 
bahwa dirinya sedih harus melepaskan 
jabatan terbaiknya. "Saya ingin berterima 
kasih kepada Carrie dan anak-anak kami, 
kepada seluruh anggota keluarga saya 
yang telah menanggung begitu banyak 
hal untuk waktu yang lama," katanya 
sambil menyebut nama istrinya, Carrie 

Johnson. Johnson menyatakan terima 
kasih kepada para personel layanan sipil 
Inggris atas dukungan bagi kepolisian, 
layanan darurat, serta layanan 
kesehatan nasional, yang pada saat-
saat kritis membantu memperpanjang 
masa jabatannya, juga kepada angkatan 
bersenjata dan berbagai lembaga yang 
ia sebut begitu dikagumi di seluruh 
dunia. Tak lupa, dia berterima kasih 
kepada para anggota dan pendukung 
Partai Konservatif, yang dia sebut 
bergerak tanpa pamrih untuk 
menjunjung demokrasi. Johnson juga 
mengucapkan terima kasih kepada staf 
kantor dan kediamannya di Downing 
Street Nomor 10 dan Chequers, serta 
kepada para detektif, satu-satunya 
kelompok yang menurutnya tidak pernah 
kebobolan. Di atas semuanya, Johnson 
menyampaikan terima kasih kepada 
publik Inggris atas hak istimewa luar 
biasa yang mereka berikan kepadanya. 
Johnson menegaskan bahwa, mulai 
saat ini hingga perdana menteri baru 
bertugas, dia akan tetap melayani 
keperluan rakyat, sementara 
pemerintahan negara itu juga akan tetap 
dijalankan. "Menjadi Perdana Menteri itu 
sendiri merupakan pendidikan. Saya 
telah melakukan perjalanan ke setiap 
bagian wilayah Inggris Raya, dan selain 
keindahan alam, saya juga menemukan 
begitu banyak orang yang memiliki 
orisinalitas Inggris," katanya. Selama 
masa-masa lawatannya itu, dia melihat 
bahwa banyak orang sangat bersedia 
untuk mengatasi masalah klasik dengan 
cara baru. "Bahkan walaupun beberapa 
hal terkadang tampak suram untuk saat 
ini, tetapi masa depan kita bersama 
sangat cerah," katanya. "Terima kasih 
banyak kepada semuanya," kata 
Johnson. Kalau melihat dari sejarah dari 
Boris Johnson dan riwayatnya Boris 
Johnson memulai kariernya dari bawah. 
Sebelumnya, ia adalah pemimpin partai 
Konservatif, yang letaknya berada di 
kanan tengah spektrum politik dan 
menjadi partai politik tertua di Inggris. 
Pemilik nama lengkap Alexander Boris 
Johnson ini adalah warga negara 
Inggris, tetapi dirinya lahir di New York, 
Amerika Serikat pada 19 Juni 1964. Ia 

diketahui pernah menempuh 
pendidikan di Eton College sebelum 
akhirnya melanjutkan studi di 
Universitas Oxford jurusan Literae 
Humaniores. Boris Johnson 
mengawali kariernya sebagai 
koresponden pada 1989. Tepatnya, 
setelah lulus dari Eton College dan 
Balliol College, Oxford. Pria ini lalu 
meneruskan kariernya sebagai penulis 
berita di The Times. Ia kemudian naik 
jabatan sebagai assisten editor di The 
Daily Telegraph. Lanjut di tahun 1999, 
Boris Johnson diangkat menjadi editor, 
setelah pindah ke The Spectator. 
Sambil menjalani kariernya di bidang 
jurnalisme, Johnson juga mulai terlibat 
dalam politik. Pada tahun 1997, ia 
terpilih sebagai kandidat Partai 
Konservatif untuk Anggota Parlemen 
daerah dalam pemilihan Clwyd South. 
Meski gagal dalam kampanye ini dan 
kalah dari kandidat Partai Buruh, 
namun, pada tahun 2001 Johnson 
terpilih lagi sebagai kandidat Partai 
Konservatif dan menang menjadi 
Anggota Parlemen untuk daerah 
pemilihan Henley-on-Thames. Pada 
saat ini, Johnson bisa dibilang sudah 
menjadi tokoh politik terkenal lantaran 
kerap tampil di televisi, kepribadiannya 
yang dianggap kikuk, dan memiliki 
banyak skandal publik. Kemudian, 
pada tahun 2008, Johnson terpilih 
sebagai Walikota London dan 
mengundurkan diri dari perannya 
sebagai Anggota Parlemen. Pada 
2012, ia memenangkan masa jabatan 
periode kedua sebagai Walikota 
London. Pada tahun 2015, saat masih 
menjabat sebagai Walikota London, 
Boris Johnson kembali ke House of 
Commons, tetapi kali ini sebagai 
Anggota Parlemen Uxbridge dan 
South Ruislip. Hingga pada 2019 ia 
menjabat sebagai Perdana Menteri 
Inggris hingga Kamis 7 Juli 2022. 
Sekarang mari kita lihat asal muasal 
Boris Johnson ini mundur dari jabatan 
Perdana Menteri ini. Sebagaimana 
diketahui, Johnson terpilih menjadi PM 
karena ia adalah pemimpin partai yang 
memenangkan kursi terbanyak dalam 
pemilihan umum. Inilah yang 
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pajak, karena itulah cara kita untuk 
menghasilkan pertumbuhan dan 
pendapatan yang kita perlukan untuk 
membiayai layanan publik yang cukup 
besar," kata Johnson. "Dan kepada 
pemimpinan baru tersebut, saya katakan 
di mana pun dia berada, saya sampaikan 
bahwa saya akan memberi dukungan 
sebanyak yang saya bisa," kata dia lebih 
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pemerintahan negara itu juga akan tetap 
dijalankan. "Menjadi Perdana Menteri itu 
sendiri merupakan pendidikan. Saya 
telah melakukan perjalanan ke setiap 
bagian wilayah Inggris Raya, dan selain 
keindahan alam, saya juga menemukan 
begitu banyak orang yang memiliki 
orisinalitas Inggris," katanya. Selama 
masa-masa lawatannya itu, dia melihat 
bahwa banyak orang sangat bersedia 
untuk mengatasi masalah klasik dengan 
cara baru. "Bahkan walaupun beberapa 
hal terkadang tampak suram untuk saat 
ini, tetapi masa depan kita bersama 
sangat cerah," katanya. "Terima kasih 
banyak kepada semuanya," kata 
Johnson. Kalau melihat dari sejarah dari 
Boris Johnson dan riwayatnya Boris 
Johnson memulai kariernya dari bawah. 
Sebelumnya, ia adalah pemimpin partai 
Konservatif, yang letaknya berada di 
kanan tengah spektrum politik dan 
menjadi partai politik tertua di Inggris. 
Pemilik nama lengkap Alexander Boris 
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Inggris, tetapi dirinya lahir di New York, 
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diketahui pernah menempuh 
pendidikan di Eton College sebelum 
akhirnya melanjutkan studi di 
Universitas Oxford jurusan Literae 
Humaniores. Boris Johnson 
mengawali kariernya sebagai 
koresponden pada 1989. Tepatnya, 
setelah lulus dari Eton College dan 
Balliol College, Oxford. Pria ini lalu 
meneruskan kariernya sebagai penulis 
berita di The Times. Ia kemudian naik 
jabatan sebagai assisten editor di The 
Daily Telegraph. Lanjut di tahun 1999, 
Boris Johnson diangkat menjadi editor, 
setelah pindah ke The Spectator. 
Sambil menjalani kariernya di bidang 
jurnalisme, Johnson juga mulai terlibat 
dalam politik. Pada tahun 1997, ia 
terpilih sebagai kandidat Partai 
Konservatif untuk Anggota Parlemen 
daerah dalam pemilihan Clwyd South. 
Meski gagal dalam kampanye ini dan 
kalah dari kandidat Partai Buruh, 
namun, pada tahun 2001 Johnson 
terpilih lagi sebagai kandidat Partai 
Konservatif dan menang menjadi 
Anggota Parlemen untuk daerah 
pemilihan Henley-on-Thames. Pada 
saat ini, Johnson bisa dibilang sudah 
menjadi tokoh politik terkenal lantaran 
kerap tampil di televisi, kepribadiannya 
yang dianggap kikuk, dan memiliki 
banyak skandal publik. Kemudian, 
pada tahun 2008, Johnson terpilih 
sebagai Walikota London dan 
mengundurkan diri dari perannya 
sebagai Anggota Parlemen. Pada 
2012, ia memenangkan masa jabatan 
periode kedua sebagai Walikota 
London. Pada tahun 2015, saat masih 
menjabat sebagai Walikota London, 
Boris Johnson kembali ke House of 
Commons, tetapi kali ini sebagai 
Anggota Parlemen Uxbridge dan 
South Ruislip. Hingga pada 2019 ia 
menjabat sebagai Perdana Menteri 
Inggris hingga Kamis 7 Juli 2022. 
Sekarang mari kita lihat asal muasal 
Boris Johnson ini mundur dari jabatan 
Perdana Menteri ini. Sebagaimana 
diketahui, Johnson terpilih menjadi PM 
karena ia adalah pemimpin partai yang 
memenangkan kursi terbanyak dalam 
pemilihan umum. Inilah yang 
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kemudian membuatnya ditunjuk 
sebagai PM oleh Ratu. Masalah yang 
terbaru adalah skandal yang 
mencoreng nama pemerintahan 
Johnson. Skandal itu melibatkan 
seorang anggota parlemennya yang 
merupakan sekutunya di Partai 
Konservatif Britania Raya Chris 
Pincher. Padahal Chris ini sudah 
bermasalah, tetapi kenapa masih dipilih 
lagi oleh Boris Johnson. Ia sebelumnya 
ditunjuk Johnson untuk menjabat posisi 
penting Deputy Chief Whip. Dalam 
website-nya diketahui posisi ini 
mengatur kontribusi partai untuk bisnis 
parlemen. Pincher sendiri sejak minggu 
lalu sudah di skors. Ia diselidiki oleh 
badan pengawas parlemen terkait 
tuduhan pelecehan seksual setelah 
meraba-raba dua pria yang dalam 
keadaan mabuk. Kejadian itu 
berlangsung 29 Juni saat ia menghadiri 
acara di sebuah The Conservative 
Friends of Cyprus, organisasi relawan 
Partai Kondervatif Britania Raya. 
Laporan pelecehan itu diketahui 
seorang anggota parlemen yang 
kemudian melaporkannya ke Chris 
Heaton-Harris, sekretaris parlemen. 
Pincher akhirnya memutuskan mundur 
dari jabatannya. Ia mengaku tengah 
mabuk kala kejadian terjadi. Skandal ini 
kemudian beralih ke Johnson. Menurut 
Express mengutip juru bicara kantor 
sekaligus tempat tinggal PM Inggris, 
Downing Street, ia telah di-briefing 
sejumlah komplain terkait perilaku 
Pincher di 2019, ketika hendak 
memilihnya di 2022. Namun publik 
kemudian menyayangkan kenapa ia 
tetap dipilih Johnson. Menurut catatan 
media The Guardian, Pincher juga telah 
memiliki sejumlah kasus dan tuntutan 
sejak 2017. 
Hal ini kemudian membuat Johnson 
meminta maaf Selasa lalu. Ia mengakui 
kesalahannya. "Saya meminta maaf 
kepada semua orang yang sangat 
terpengaruh olehnya," kata Johnson 
dalam sebuah tayangan televisi, 
Selasa, melansir Reuters. "Saya hanya 
ingin memperjelas bahwa tidak ada 
tempat di pemerintahan ini bagi siapa 
pun yang merupakan pemangsa atau 

yang menyalahgunakan posisi kekuasaan 
mereka," tulis The Guardian. Beberapa 
saat setelah itu sejumlah menteri 
mengajukan resign dari 
pemerintahannya. Ini diawali Rishi Sunak 
yang menempati posisi menteri keuangan 
dan Sajid Javid yang menempati posisi 
menteri kesehatan. Keduanya membidik 
kemampuan sang PM untuk menjalankan 
pemerintahan yang mematuhi standar. Ini 
terungkap dalam surat pengunduran diri 
mereka. "Dengan sangat menyesal saya 
harus memberi tahu Anda bahwa saya 
tidak bisa lagi, dengan hati nurani yang 
baik, terus melayani di pemerintahan ini," 
kata Javid dalam surat kepada Johnson. 
"Masyarakat sudah sepatutnya 
mengharapkan pemerintahan berjalan 
dengan baik, kompeten dan serius ... 
Saya menyadari ini mungkin pekerjaan 
menteri terakhir saya, tapi saya percaya 
standar ini layak diperjuangkan dan itulah 
sebabnya saya mengundurkan diri," kata 
Sunak. Bukan hanya menteri, di hari yang 
sama Alex Chalk yang menduduki posisi 
Jaksa Agung juga mundur dari 
pemerintahannya. Ia pun menyebut 
bahwa kemampuan pemerintah Inggris 
telah rusak. "Kemampuan Nomor 10 
(merujuk Downing Street) untuk 
menegakkan standar keterbukaan yang 
diharapkan dari pemerintah Inggris telah 
rusak," tulisnya di surat pengunduran diri 
yang dibagikan di Twitter dikutip CNBC 
International. Ini kemudian merembet ke 
sejumlah menterinya yang lain. Termasuk 
Menteri Anak dan Keluarga Will Quince 
dan Menteri Lingkungan Jo Churchill, 
yang mengajukan pengunduran diri Rabu. 
Hingga Kamis sebelum Johnson 
memutuskan pengunduran diri, terdapat 
53 menteri dan pejabat pemerintahannya 
mundur. Beberapa menteri menyebut 
"kurangnya transparansi dan keterbukaan 
menjadi penyebab". "Penanganan Anda 
(Johnson) terhadap penunjukan yang 
Anda tahu memiliki riwayat tuduhan 
pelecehan seksual, terlalu berlebihan," 
tulis Menteri Junior untuk Pengetahuan, 
Penelitian dan Inovasi, George Freeman, 
menteri ke-50 yang resign hari itu di surat 
pengunduran diri. "Ini sangat merusak 
kepercayaan publik dan rasa hormat 
terhadap pemerintah, demokrasi dan 

hukum, serta tradisi panjang partai 
besar ini sebagai partai standar bagi 
karakter, perilaku, integritas dan tugas 
untuk pekerjaan dan negara sebelum 
kepentingan pribadi partisan," 
tambahnya merujuk nilai-nilai Partai 
Konservatif Britania Raya di mana 
Johnson berkuasa. Ini bukan skandal 
pertama di pemerintahan Johnson. Ia 
sendiri bahkan terjebak kasus 
"partygate" di mana dirinya terkait pesta-
pesta yang berlangsung kala 
pemerintah memberlakukan kebijakan 
lockdown di awal pandemi Covid-19 
menyerang negara itu 2020. Sejumlah 
skandal lain juga muncul sebelumnya. 
Termasuk pelecehan seksual lain oleh 
seorang mantan menteri ke anak-anak 
hingga video porno. Boris Johnson 
mundur bukan karena salah tunjuk 
pejabat. Dia mundur juga karena 
masalah ekonomi Inggris yang tidak 
membaik dan malah hancur. Inggris kini 
menghadapi periode krusial. Dari Kantor 
Statistik Nasional/ONS, kinerja GDP 
Inggris sepanjang kuartal I 2022, 0,8% 
(yoy). Kinerja GDP mengalami 
perlambatan/terkoreksi 0,5%, bila 
dibandingkan dengan baseline year 
2021. U.K. Manufacturing Purchasing 
Managers Index (PMI) pun setali tiga 
uang. Mengalami perlambatan. 
Terkoreksi 1,8 point, dari 52,8. Koreksi 
PMI index ini menggambarkan, kinerja 
output mengalami tekanan. Faktor 
inflasi energi dan pangan, menjadi 
penyulut, kinerja output Inggris 
terkoreksi cukup dalam. Memang kinerja 
PDB aktual melampaui level pra-
pandemi (Q4 2019= 0,5%). Namun 
konsensus memperkirakan, pada 
kuartal-2, ekonomi Inggris bisa jeblok ke 
pertumbuhan GDP negatif, bahkan 
alami resesi di kuartal berikutnya. 
Ekonomi Inggris masih terjebak dalam 
badai inflasi pangan dan energi. Indikasi 
tersebut bisa dilihat dari inflasi Inggris 
yang tinggi, mendekati 8%. 
Pertumbuhan ekonomi yang jeblok 0,8% 
sementara inflasi meroket 7,9%, 
menggambarkan bahwa kinerja 
ekonomi dibawah pemerintahan Boris, 
benar-benar payah ! Pendapatan 
Disposable Rumah Tangga Riil 

Inggris adalah satu, dari sekian 
Negara, yang alami ihwal ekonomi 
serupa. 

 

Jadi Boris Johnson sudah kesandung 
masalah anak buahnya juga masalah 
ekonomi Inggris yang hancur sehingga 
terpaksa lebih baik mundur dari pada di 
demo untuk turun. Karena sekarang 
rakyat Inggris sudah mulai tidak tahan 
dengan naiknya harga bahan makanan 
dan bahan bakar yang sangat tinggi. 
Rakyat sudah mulai melakukan protes 
atas kenaikan harga barang barang 
kebutuhan pokok.  

(RHDI/Real Household Disposable 
Income) turun 0,2% pada kuartal ini --
pendapatan kotor rumah tangga 
nominal tumbuh tetapi diimbangi inflasi 
rumah tangga triwulanan; ini adalah 
kuartal keempat berturut-turut dari 
pertumbuhan negatif riil dalam 
pendapatan yang dapat dibelanjakan. 
Dari struktur inflasinya, consumer price 
index/CPI Inggris lebih tinggi 
dikontribusi oleh basket harga 
makanan dan minuman non-alkohol. 
Demikian pun Consumer Prices Index 
including owner occupiers housing 
costs (CPIH) yang menyumbang inflasi 
7,9%. Beban CPIH ini didorong oleh 
kebijakan moneter ketat Bank of 
England (BoE). Terbaru, suku bunga 
kebijakan BoE terkerek 25 bps dari 
sebelumnya 1%. Kebijakan tersebut 
memantik tingginya beban hidup, 
termasuk biaya CPIH warga Inggris. 
Fenomena stagflasi ini menjadi momok 
bagi ekonomi Inggris. Dan ditambah 
pemerintahan Boris kian terpojok, 
setelah kelakuan mesum Chris 
Pincher; sekutu Boris di Partai 
Konservatif Britania Raya terkuak. 
Tingginya inflasi, juga memicu 
kemiskinan yang diperkirakan 
menyentuh 30% dari total penduduk. 
Kemunduran Boris Johnson, 
sebenarnya akumulasi dari kegagalan 
partai konservatif menahkodai 
pemerintahan Inggris melewati 
turbulensi pandemik. Hal tersebut 
dilihat dari kinerja ekonomi yang tak 
menampakan pemulihan berarti. 
Kinerja PDB yang melambat <1%, 
sementara inflasi meroket.
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kemudian membuatnya ditunjuk 
sebagai PM oleh Ratu. Masalah yang 
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memiliki sejumlah kasus dan tuntutan 
sejak 2017. 
Hal ini kemudian membuat Johnson 
meminta maaf Selasa lalu. Ia mengakui 
kesalahannya. "Saya meminta maaf 
kepada semua orang yang sangat 
terpengaruh olehnya," kata Johnson 
dalam sebuah tayangan televisi, 
Selasa, melansir Reuters. "Saya hanya 
ingin memperjelas bahwa tidak ada 
tempat di pemerintahan ini bagi siapa 
pun yang merupakan pemangsa atau 

yang menyalahgunakan posisi kekuasaan 
mereka," tulis The Guardian. Beberapa 
saat setelah itu sejumlah menteri 
mengajukan resign dari 
pemerintahannya. Ini diawali Rishi Sunak 
yang menempati posisi menteri keuangan 
dan Sajid Javid yang menempati posisi 
menteri kesehatan. Keduanya membidik 
kemampuan sang PM untuk menjalankan 
pemerintahan yang mematuhi standar. Ini 
terungkap dalam surat pengunduran diri 
mereka. "Dengan sangat menyesal saya 
harus memberi tahu Anda bahwa saya 
tidak bisa lagi, dengan hati nurani yang 
baik, terus melayani di pemerintahan ini," 
kata Javid dalam surat kepada Johnson. 
"Masyarakat sudah sepatutnya 
mengharapkan pemerintahan berjalan 
dengan baik, kompeten dan serius ... 
Saya menyadari ini mungkin pekerjaan 
menteri terakhir saya, tapi saya percaya 
standar ini layak diperjuangkan dan itulah 
sebabnya saya mengundurkan diri," kata 
Sunak. Bukan hanya menteri, di hari yang 
sama Alex Chalk yang menduduki posisi 
Jaksa Agung juga mundur dari 
pemerintahannya. Ia pun menyebut 
bahwa kemampuan pemerintah Inggris 
telah rusak. "Kemampuan Nomor 10 
(merujuk Downing Street) untuk 
menegakkan standar keterbukaan yang 
diharapkan dari pemerintah Inggris telah 
rusak," tulisnya di surat pengunduran diri 
yang dibagikan di Twitter dikutip CNBC 
International. Ini kemudian merembet ke 
sejumlah menterinya yang lain. Termasuk 
Menteri Anak dan Keluarga Will Quince 
dan Menteri Lingkungan Jo Churchill, 
yang mengajukan pengunduran diri Rabu. 
Hingga Kamis sebelum Johnson 
memutuskan pengunduran diri, terdapat 
53 menteri dan pejabat pemerintahannya 
mundur. Beberapa menteri menyebut 
"kurangnya transparansi dan keterbukaan 
menjadi penyebab". "Penanganan Anda 
(Johnson) terhadap penunjukan yang 
Anda tahu memiliki riwayat tuduhan 
pelecehan seksual, terlalu berlebihan," 
tulis Menteri Junior untuk Pengetahuan, 
Penelitian dan Inovasi, George Freeman, 
menteri ke-50 yang resign hari itu di surat 
pengunduran diri. "Ini sangat merusak 
kepercayaan publik dan rasa hormat 
terhadap pemerintah, demokrasi dan 

hukum, serta tradisi panjang partai 
besar ini sebagai partai standar bagi 
karakter, perilaku, integritas dan tugas 
untuk pekerjaan dan negara sebelum 
kepentingan pribadi partisan," 
tambahnya merujuk nilai-nilai Partai 
Konservatif Britania Raya di mana 
Johnson berkuasa. Ini bukan skandal 
pertama di pemerintahan Johnson. Ia 
sendiri bahkan terjebak kasus 
"partygate" di mana dirinya terkait pesta-
pesta yang berlangsung kala 
pemerintah memberlakukan kebijakan 
lockdown di awal pandemi Covid-19 
menyerang negara itu 2020. Sejumlah 
skandal lain juga muncul sebelumnya. 
Termasuk pelecehan seksual lain oleh 
seorang mantan menteri ke anak-anak 
hingga video porno. Boris Johnson 
mundur bukan karena salah tunjuk 
pejabat. Dia mundur juga karena 
masalah ekonomi Inggris yang tidak 
membaik dan malah hancur. Inggris kini 
menghadapi periode krusial. Dari Kantor 
Statistik Nasional/ONS, kinerja GDP 
Inggris sepanjang kuartal I 2022, 0,8% 
(yoy). Kinerja GDP mengalami 
perlambatan/terkoreksi 0,5%, bila 
dibandingkan dengan baseline year 
2021. U.K. Manufacturing Purchasing 
Managers Index (PMI) pun setali tiga 
uang. Mengalami perlambatan. 
Terkoreksi 1,8 point, dari 52,8. Koreksi 
PMI index ini menggambarkan, kinerja 
output mengalami tekanan. Faktor 
inflasi energi dan pangan, menjadi 
penyulut, kinerja output Inggris 
terkoreksi cukup dalam. Memang kinerja 
PDB aktual melampaui level pra-
pandemi (Q4 2019= 0,5%). Namun 
konsensus memperkirakan, pada 
kuartal-2, ekonomi Inggris bisa jeblok ke 
pertumbuhan GDP negatif, bahkan 
alami resesi di kuartal berikutnya. 
Ekonomi Inggris masih terjebak dalam 
badai inflasi pangan dan energi. Indikasi 
tersebut bisa dilihat dari inflasi Inggris 
yang tinggi, mendekati 8%. 
Pertumbuhan ekonomi yang jeblok 0,8% 
sementara inflasi meroket 7,9%, 
menggambarkan bahwa kinerja 
ekonomi dibawah pemerintahan Boris, 
benar-benar payah ! Pendapatan 
Disposable Rumah Tangga Riil 

Inggris adalah satu, dari sekian 
Negara, yang alami ihwal ekonomi 
serupa. 

 

Jadi Boris Johnson sudah kesandung 
masalah anak buahnya juga masalah 
ekonomi Inggris yang hancur sehingga 
terpaksa lebih baik mundur dari pada di 
demo untuk turun. Karena sekarang 
rakyat Inggris sudah mulai tidak tahan 
dengan naiknya harga bahan makanan 
dan bahan bakar yang sangat tinggi. 
Rakyat sudah mulai melakukan protes 
atas kenaikan harga barang barang 
kebutuhan pokok.  

(RHDI/Real Household Disposable 
Income) turun 0,2% pada kuartal ini --
pendapatan kotor rumah tangga 
nominal tumbuh tetapi diimbangi inflasi 
rumah tangga triwulanan; ini adalah 
kuartal keempat berturut-turut dari 
pertumbuhan negatif riil dalam 
pendapatan yang dapat dibelanjakan. 
Dari struktur inflasinya, consumer price 
index/CPI Inggris lebih tinggi 
dikontribusi oleh basket harga 
makanan dan minuman non-alkohol. 
Demikian pun Consumer Prices Index 
including owner occupiers housing 
costs (CPIH) yang menyumbang inflasi 
7,9%. Beban CPIH ini didorong oleh 
kebijakan moneter ketat Bank of 
England (BoE). Terbaru, suku bunga 
kebijakan BoE terkerek 25 bps dari 
sebelumnya 1%. Kebijakan tersebut 
memantik tingginya beban hidup, 
termasuk biaya CPIH warga Inggris. 
Fenomena stagflasi ini menjadi momok 
bagi ekonomi Inggris. Dan ditambah 
pemerintahan Boris kian terpojok, 
setelah kelakuan mesum Chris 
Pincher; sekutu Boris di Partai 
Konservatif Britania Raya terkuak. 
Tingginya inflasi, juga memicu 
kemiskinan yang diperkirakan 
menyentuh 30% dari total penduduk. 
Kemunduran Boris Johnson, 
sebenarnya akumulasi dari kegagalan 
partai konservatif menahkodai 
pemerintahan Inggris melewati 
turbulensi pandemik. Hal tersebut 
dilihat dari kinerja ekonomi yang tak 
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“Bahkan dengan diskon Ural terhadap 
Brent, kami menerima pendapatan minyak 
dan gas yang baik. Hukum penawaran 
dan permintaan yang sederhana berhasil," 
kata Siluanov.

Menjawab pertanyaan tentang apakah 
pencabutan pembatasan akan 
menyebabkan pasar "mendingin" dan 
menemukan keseimbangan, dia berkata, 
"Tentu saja. Dan ini juga berlaku untuk 
makanan, sumber daya energi, dan 
logistik, yaitu semua barang dan jasa 
yang dikenai sanksi. “Menurut menteri, 
Rusia diuntungkan dari situasi saat ini di 
pasar energi dunia.“Situasinya positif bagi 
Rusia karena harga energi yang tinggi, 
tetapi untuk seluruh dunia situasinya agak 
suram.Harga komoditas yang tinggi 
seperti itu disebabkan oleh pembatasan 
yang diberlakukan oleh negara-negara 
Barat.Mereka ingin menghukum Rusia, 
tetapi mereka menghukum diri mereka 
sendiri.

Dikutip dari USA Today, bahkan Jerman 
bermaksud untuk kembali 
mengoperasikan 10 pembangkit listrik 
tenaga batu bara.Pipa Nord Stream 1 di 
bawah Laut Baltik dari Rusia ke Jerman 
dan merupakan sumber utama gas Rusia 
yang terakhir. Gas biasanya dikirim ke 
negara lain juga.Ini dijadwalkan tidak 

Sementara Jerman makin kelabakan 
setelah pipa gas utama dari Rusia ke 
Eropa barat ditutup untuk pemeliharaan 
tahunan tidak bakalan dibuka lagi.

Saat dunia mengalami resesi dengan 
kenaikan harga migas serta bahan 
pangan, Rusia malah merasa diuntungkan 
oleh embargo negara Barat.
Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov 
mengatakan, menghapus pembatasan 
yang diberlakukan oleh Barat terhadap 
Rusia akan menyebabkan penurunan 
harga global untuk sumber daya energi 
dan makanan.
"Berapa lama harga energi tetap tinggi 
akan tergantung pada dinamika ekonomi 
global dan durasi pembatasan yang 
diberlakukan oleh negara-negara Barat," 
kata Siluanov dalam sebuah wawancara 
dengan Vedomosti.

Saat Dunia Resesi, Rusia Malah Diuntungkan

Wakil Kanselir Jerman Robert Habeck 
mengatakan dia mencurigai bahwa 
Rusia mungkin mengutip "beberapa 
detail teknis kecil" sebagai alasan untuk 
tidak melanjutkan pengiriman gas 
melalui pipa setelah pemeliharaan 
bulan ini.

beroperasi hingga 21 Juli untuk 
pekerjaan rutin yang menurut operator 
termasuk
"pengujian elemen mekanis dan sistem 
otomasi."Data operator menunjukkan 
aliran gas turun sesuai rencana pada 
Senin pagi.
Namun, pejabat Jerman curiga tentang 
niat Rusia, terutama setelah Gazprom 
Rusia bulan lalu mengurangi aliran gas 
melalui Nord Stream 1 sebesar 60 
persen.Gazprom mengutip masalah 
teknis yang melibatkan turbin gas yang 
menggerakkan stasiun kompresor yang 
dikirim oleh mitra Siemens Energy ke 
Kanada untuk perbaikan dan tidak 
dapat dikembalikan karena sanksi yang 
dijatuhkan atas invasi Rusia ke 
Ukraina.Kanada mengatakan pada 
akhir pekan bahwa itu akan 
memungkinkan bagian itu dikirim ke 
Jerman, dengan alasan "kesulitan yang 
sangat signifikan" bahwa ekonomi 
Jerman akan menderita tanpa pasokan 
gas yang cukup.Politisi Jerman telah 
menolak penjelasan teknis Rusia untuk 
pengurangan aliran gas bulan lalu 
melalui Nord Stream 1, dengan 
mengatakan keputusan itu adalah 
langkah politik untuk menabur 
ketidakpastian dan mendorong harga 
energi.

Kepala regulator jaringan Jerman, 
Bundesnetzagentur, mengatakan "tidak 
ada yang bisa mengatakan dengan 
pasti" apakah gas akan dinyalakan 
kembali.“Kami memiliki sinyal yang 
sangat bervariasi dari Rusia,” kata 
Klaus Mueller kepada televisi ZDF. “Ada 
juru bicara Kremlin yang mengatakan 
bahwa, dalam kombinasi dengan turbin 
Siemens, mereka dapat menghasilkan 
lebih banyak lagi; tetapi ada juga pesan 
yang sangat bela diri dari Kremlin.”
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“Bahkan dengan diskon Ural terhadap 
Brent, kami menerima pendapatan minyak 
dan gas yang baik. Hukum penawaran 
dan permintaan yang sederhana berhasil," 
kata Siluanov.

Menjawab pertanyaan tentang apakah 
pencabutan pembatasan akan 
menyebabkan pasar "mendingin" dan 
menemukan keseimbangan, dia berkata, 
"Tentu saja. Dan ini juga berlaku untuk 
makanan, sumber daya energi, dan 
logistik, yaitu semua barang dan jasa 
yang dikenai sanksi. “Menurut menteri, 
Rusia diuntungkan dari situasi saat ini di 
pasar energi dunia.“Situasinya positif bagi 
Rusia karena harga energi yang tinggi, 
tetapi untuk seluruh dunia situasinya agak 
suram.Harga komoditas yang tinggi 
seperti itu disebabkan oleh pembatasan 
yang diberlakukan oleh negara-negara 
Barat.Mereka ingin menghukum Rusia, 
tetapi mereka menghukum diri mereka 
sendiri.

Dikutip dari USA Today, bahkan Jerman 
bermaksud untuk kembali 
mengoperasikan 10 pembangkit listrik 
tenaga batu bara.Pipa Nord Stream 1 di 
bawah Laut Baltik dari Rusia ke Jerman 
dan merupakan sumber utama gas Rusia 
yang terakhir. Gas biasanya dikirim ke 
negara lain juga.Ini dijadwalkan tidak 

Sementara Jerman makin kelabakan 
setelah pipa gas utama dari Rusia ke 
Eropa barat ditutup untuk pemeliharaan 
tahunan tidak bakalan dibuka lagi.

Saat dunia mengalami resesi dengan 
kenaikan harga migas serta bahan 
pangan, Rusia malah merasa diuntungkan 
oleh embargo negara Barat.
Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov 
mengatakan, menghapus pembatasan 
yang diberlakukan oleh Barat terhadap 
Rusia akan menyebabkan penurunan 
harga global untuk sumber daya energi 
dan makanan.
"Berapa lama harga energi tetap tinggi 
akan tergantung pada dinamika ekonomi 
global dan durasi pembatasan yang 
diberlakukan oleh negara-negara Barat," 
kata Siluanov dalam sebuah wawancara 
dengan Vedomosti.

Saat Dunia Resesi, Rusia Malah Diuntungkan

Wakil Kanselir Jerman Robert Habeck 
mengatakan dia mencurigai bahwa 
Rusia mungkin mengutip "beberapa 
detail teknis kecil" sebagai alasan untuk 
tidak melanjutkan pengiriman gas 
melalui pipa setelah pemeliharaan 
bulan ini.

beroperasi hingga 21 Juli untuk 
pekerjaan rutin yang menurut operator 
termasuk
"pengujian elemen mekanis dan sistem 
otomasi."Data operator menunjukkan 
aliran gas turun sesuai rencana pada 
Senin pagi.
Namun, pejabat Jerman curiga tentang 
niat Rusia, terutama setelah Gazprom 
Rusia bulan lalu mengurangi aliran gas 
melalui Nord Stream 1 sebesar 60 
persen.Gazprom mengutip masalah 
teknis yang melibatkan turbin gas yang 
menggerakkan stasiun kompresor yang 
dikirim oleh mitra Siemens Energy ke 
Kanada untuk perbaikan dan tidak 
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Kepala regulator jaringan Jerman, 
Bundesnetzagentur, mengatakan "tidak 
ada yang bisa mengatakan dengan 
pasti" apakah gas akan dinyalakan 
kembali.“Kami memiliki sinyal yang 
sangat bervariasi dari Rusia,” kata 
Klaus Mueller kepada televisi ZDF. “Ada 
juru bicara Kremlin yang mengatakan 
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Presiden Gereja Unifikasi Jepang 
Tomihiro Tanaka dalam jumpa pers 
mengatakan ibu Yamagami menjadi 
anggota pada akhir 1990-an. Kesulitan 
keuangan yang dialami keluarga 
Yamagami terjadi sejak 2002.
Nama resmi organisasi itu adalah Family 
Federation for World Peace and 
Unification. Organisasi ini didirikan di 
Korea Selatan pada 1954 oleh Sun 
Myung Moon, tokoh anti-komunis yang 
membuat dia dekat dengan politisi 
konservatif di berbagai belahan dunia, 
termasuk Jepang.Moon yang meninggal 
pada 2012 pernah mengatakan dia 
mendapat wahyu pada usia 15 tahun 
dan dia diperintahkan Yesus untuk 
menjalankan misi mengembalikan 
kemanusiaan pada kemurnian tanpa 
dosa.Pengikut awal gereja itu kemudian 
efektif menjaring pengikut baru sehingga 
dari yang awalnya hanya ada 100 
misionaris bisa bertambah menjadi 
10.000 hanya dalam beberapa 
tahun.Gereja Unifikasi ini kemudian lebih 
sering disebut sekte yang 
mengumpulkan dana sumbangan dari 
anggotanya. Mereka juga dikenal 
dengan penyelenggaraan pernikahan 
massal di stadion olahraga melibatkan 
ribuan pasangan yang baru pertama kali 
bertemu. Organisasi yang menawarkan 
pandangan tafsir baru terhadap Alkitab 
ini mengklaim punya 3 juta pengikut di 

Gereja Unifikasi Jepang membenarkan 
ibu Yamagami adalah anggota mereka 
tapi menolak berkomentar soal klaim 
Yamagami yang menyebut ibunya 
mendonasikan banyak uang 20 tahun 
sehingga membuat keluarganya 
kesulitan keuangan.

Motif pembunuhan mantan Perdana 
Menteri Jepang Shinzo Abe yang 
disebutkan pelaku Tetsuya Yamagami 
menyeret nama Gereja Unifikasi. 
Yamagami mengatakan organisasi 
pergerakan keagamaan yang 
anggotanya biasa disebut Moonies itu 
telah membuat keluarganya bangkrut 
dan dia meyakini Abe mendukung 
organisasi itu di Jepang.

Dalam kaitannya dengan Jepang, tak bisa 
dipisahkan dengan kondisi selepas perang 
dunia ketika politisi konservatif ingin 
membangun aliansi untuk mencegah 
pengaruh komunisme.

seluruh dunia.

Di Jepang cabang dari gereja itu didirikan 
pada 1959 di masa Kishi menjadi perdana 
menteri. Sejumlah misionaris pun dikirim ke 
Jepang dan Amerika Serikat untuk menjalin 
hubungan dengan politisi berpengaruh dan 
pebisnis terkemuka.

Termasuk kakek dari Shinzo Abe, 
Nobusuke Kishi, yang dilaporkan 
mendirikan sebuah organisasi yang punya 
hubungan dengan Gereja Unifikasi.

Namun, kata ahli, jumlah anggota mereka 
kemudian terus menyusut tajam hingga 
hanya beberapa ratus ribu setelah 
puncaknya di 1980-an.

September tahun lalu Abe menyampaikan 
ucapan selamat melalui sambungan video 
pada sebuah acara yang diselenggarakan 
oleh rekanan dari Gereja Unifikasi.
Abe kemudian menuai kecaman karena 
berbicara dalam acara yang menjadi 
rekanan dari gereja tersebut. Tahun lalu 
pengacara dari orang-orang yang mengaku 
uangnya lenyap lantaran gereja 
mengajukan surat protes setelah Abe 
muncul dalam video ucapan selamat itu. 
Mereka juga protes ketika Abe mengirimkan 
telegram kepada perayaan pernikahan 
massal pada 2006.
Moon yang pindah ke AS pada wal 1970-an 
menjalin hubungan erat dengan Jepang. 
Dia sempat sekolah SMA di Tokyo. Moon 
kemudian didakwa mengemplang pajak di 
AS pada 1981 dan mendekam 11 bulan di 
penjara.Pada 2008 Moon menyerahkan 
kepemimpinan gereja kepada putra 
bungsunya, Hyung Jin Moon yang 
kemudian mendirikan organisasi terpisah, 
the Sanctuary church, setelah ribut dengan 
ibunya, Hak Ja Han. Sang ibu kini 
memimpin Gereja Unifikasi.Polisi sejauh ini 
tidak mengumumkan nama organisasi yang 
dibenci Yamagami karena masalah 
keuangan keluarganya. Media Jepang juga 
tidak menyebut nama organisasi itu sampai 
konferensi pers kemarin.

"Alih-alih menjalankan tugas 
kementerian yang disematkan Jokowi 
untuk membereskan kisruh dan 
amburadulnya ketersedian minyak 
goreng di pasaran, justru Zulkifli Hasan 
tidak bisa membedakan mana domain 
tugas negara dan domain kepentingan 
partai," ujar Ari.

"Menurut saya cara yang dilakukan 
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan 
yang membagikan minyak goreng curah 
berlabel Minyakita sangat tidak elok dan 
tidak pantas," kata pengamat politik dari 
Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi 
saat dihubungi Kompas.com, Selasa 
(12/7/2022).
Menurut Ari, Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) sudah memberikan tugas 
kepada Zulhas, sapaan Zulkifli, untuk 
menurunkan harga dan menjamin 
ketersediaan minyak goreng curah bagi 
masyarakat.

Saat membagikan bingkisan yang berisi 
Minyakita, Zulkifli juga sembari meminta 
masyarakat memilih anaknya, Futri 
Zulya Savitri.

Dalam kegiatan itu Zulkifli turut 
membagikan minyak goreng curah 
kemasan Minyakita yang digagas oleh 
Kemendag buat menekan harga minyak 
goreng yang melambung.

Akan tetapi, Ari menilai keberadaan 
Zulhas dalam kegiatan itu adalah wujud 
sikap seorang politikus yang 
mencampuradukkan tugas negara dan 
kepentingan partai politik.

Zulkifli ramai dikritik karena hadir dalam 
kegiatan pasar murah yang digelar 
Partai Amanat Nasional (PAN) di 
Telukbetung Timur, Bandar Lampung, 
Sabtu (9/7/2022) pekan lalu.

Kehadiran Menteri Perdagangan Zulkifli 
Hasan dalam kegiatan pasar murah 
PAN di Bandar Lampung pekan lalu, 
dan membagikan minyak goreng curah 
kemasan Minyakita serta meminta 
warga memilih anaknya dinilai tidak 
pantas.

Futri merupakan pengurus Dewan 
Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional 

Kelakuan Zulkifli Tidak Pantas Dilakukan

 yaitu PANsar Murah," jelas Viva Yoga 
kepada Kompas.com, Senin 
(11/7/2022).
Di sela-sela kunjungan ke Subang, 
Jawa Barat, Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) mengingatkan Zulkifli supaya 
fokus bekerja menurunkan harga 
minyak goreng curah hingga 
mencapai Rp 14.000 per liter.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh 
Partaonan Daulay dalam keterangan 
pers mengatakan, pengadaan minyak 
goreng Minyakita dalam kegiatan 
dilakukan secara swadaya.

kedatangan Zulhas ke acara tersebut 
memang mewakili partai, bukan 
pemerintah. 

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga 
Mauladi menjelaskan, 

Sebab acara itu adalah acara yang 
diinisiasi oleh PAN.

"Artinya, pengurus partai dan caleg 
PAN yang membelinya kepada 
distributor. 

"Acara itu hari Sabtu, di mana para 
pegawai ASN di pemerintahan libur. 
Acara itu bukan acara pemerintahan, 
tetapi acara partai. 
Bang Zulkifli Hasan hadir selaku 
Ketua Umum PAN meninjau acara 
PAN,

Bagaimana menurunkan harga 
minyak goreng menjadi Rp 14.000 
atau di bawah Rp14.000. 

Menanggapi hal itu, Ari menilai sikap 
PAN yang membeli Minyakita dalam 
jumlah besar sama saja 
memperlihatkan pelanggaran dalam 
sistem pembelian yang sudah diatur 
pemerintah dengan syarat 
menunjukkan Kartu Tanda Penduduk 
elektronik (E-KTP) atau melalui 
aplikasi PeduliLindungi. 

(PAN) dan calon legislatif PAN daerah 
pemilihan (Dapil) Lampung 1.

"Kalau menteri perdagangan yang 
paling penting urus seperti yang saya 
tugaskan kemarin. 

Lalu, dibagikan kepada masyarakat 
secara gratis," kata Saleh.

Kaitan Gereja Unifikasi Dan Pembunuhan Abe
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Paling penting itu, tugas dari saya itu," 
ujar Jokowi usai menyerahkan bantuan 
sosial kepada pedagang dan 
masyarakat di Pasar Sukamandi, 
Subang, Jawa Barat, Selasa 
(12/7/2022).
Presiden menjelaskan, jika Mendag 
pergi ke pasar-pasar hendaknya dalam 
rangka mengecek harga minyak dan 
harga komoditas pangan lainnya. 
Terlebih lagi, 
yang harus dipastikan benar 

“Jadi ke pasar-pasar adalah dalam rangka 
mengecek, saya pun sama mengecek 
minyak goreng. 
Utamanya ini yang kita cek itu minyak 
curah lho ya," ungkap Jokowi."Jangan 
sekali-kali lari ke minyak kemasan yang 
premium (yang dicek).

menurutnya adalah harga minyak goreng 
curah.

Yang kita cek adalah minyak goreng curah 
agar harganya di angka Rp 14.000 di atau 
di bawahnya," lanjutnya.

Pemerintah junta Myanmar memasang 
kamera pengenal wajah di sejumlah kota 
di seluruh negeri, seperti diungkapkan 
tiga orang yang mengetahui langsung 
kebijakan ini.

Salah satu sumber mengungkapkan, 
junta merencanakan pemasangan sistem 
kamera pengawas di kota-kota di tujuh 
negara bagian dan tujuh daerah.

Menurut orang yang sedang atau pernah 
terlibat dapam proyek ini, dalam tender 
untuk pengadaan dan pemasangan 
CCTV maupun teknologi pengenal wajah 
ini, pemerintah menyebut rencana ini 
sebagai proyek keamanan kota yang 
bertujuan untuk memelihata keamanan 
dan dalam sejumlah kasus, untuk 
memelihara ketenangan sipil.
Menurut informasi dari tiga orang yang 
meminta tak disebutkanya namanya, 
sejak kudeta Februari tahun lalu, 
pemerintah daerah mulai memasang 
CCTV baru di sedikitnya lima kota 
termasuk Mawlamyine, kota terbesar 
keempat di Myanmar, dikutip dari laman 
The Straits Times, Senin (11/7).
Proyek baru tersebut merupakan 
tambahan dari lima kota di mana CCTV 
telah dipasang atau direncanakan 
sebelumnya oleh pemerintah terdahulu 
yang dipimpin Aung San Suu Kyi dengan 
tujuan pencegahan kejahatan, menurut 
sumber dan media lokal.

Fisca dan Naung Yoe, yang keduanya 
memiliki kantor pusat di Yangon, tidak 

Juru bicara junta tidak menjawab telepon 
Reuters untuk dimintai komentarnya 
terkait kamera pengawas ini. Tidak satu 
pun dari 10 pemerintah kota yang 
dikuasai junta juga menjawab telepon 
saat dihubungi.

Menurut tiga sumber, tender proyek ini 
dimenangkan perusahaan lokal termasuk 
Fisca Security & Communication dan 
Naung Yoe Technologies Co. Kamera 
dan teknologi terkait sistem tersebut 
berasal dari perusahaan pengawasan 
China, Zhejiang Dahua Technology 
(Dahua), Huawei Technologies Co Ltd, 
dan Hikvision.

Junta Myanmar Makin Otoliter

Bisa dimanfaatkan polisi

Sementara itu Hikvision dalam sebuah 
pernyataan mengatakan pihaknya 
tidak pernah menjual secara langsung 
ke pemerintah Myanmar dan 
pelanggan mereka di pasar luar negeri 
adalah distributor dan integrator. 
Hikvison juga mengatakan pihaknya 
belum pernah menjual teknologi 
pengenal wajah ke Myanmar.Tiga 
sumber tersebut juga mengatakan 
perusahaan yang memenangkan 
tender kadang-kadang menggunakan 
perangkat lunak pengenalan wajah 
yang dikembangkan perusahaan lokal 
dan regional karena lisensi perangkat 
lunak China sangat mahal. Namun 
mereka tidak menyebutkan nama 
perusahaan perangkat lunak tersebut.

Namun mereka tidak bisa 
menyertakan bukti terkait tujuan junta 
tersebut.

menanggapi permintaan komentar. 
Huawei dan Dahua juga tidak 
menanggapi permintaan komentar dari 
Reuters.

Junta Myanmar melakukan 
pengawasan di berbagai tempat. 
Reuters melaporkan, junta telah 
memasang spyware pencegat di alat 

"Kamera pemantau memiliki risiko 
besar terhadap aktivis demokrasi 
(Myanmar) karena polisi dan militer 
bisa memanfaatkannya untuk melacak 
pergerakan mereka, menemukan 
koneksi antara para aktivis, 
mengidentifikasi rumah aman dan titik-
titik perkumpulan lainnya, dan 
mengenali serta mencegat mobil dan 
sepeda motor yang digunakan para 
aktivis," jelas Wakil Direktur Asia 
Human Rights Watch, Phil Robertson 
kepada Reuters.

Sejumlah orang yang mengetahui 
proyek junta ini termasuk para aktivis 
HAM mengatakan takut proyek baru ini 
bisa dimanfaatkan untuk menindak 
para kelompok perlawanan dan para 
aktivis, yang ditetapkan junta sebagai 
teroris.

Perdana Menteri Sri Lanka Ranil 
Wickremesinghe ditunjuk sebagai 
penjabat presiden karena petahana 
Gotabaya Rajapaksa kabur ke luar 
negeri. 

"Perdana menteri sebagai penjabat 
presiden telah mengumumkan keadaan 
darurat (di seluruh negeri) dan 
memberlakukan jam malam di provinsi 
barat," kata sekretaris media 
Wickremesinghe, Dinouk Colombage, 
kepada Reuters. Provinsi Barat meliputi 
Kolombo.
Ketika berita tentang penerbangan 

“Karena ketidakhadirannya dari negara, 
Presiden Rajapaksa mengatakan 
kepada saya bahwa dia telah menunjuk 
perdana menteri untuk bertindak 
sebagai presiden sesuai dengan 
konstitusi,” kata Mahinda Yapa 
Abeywardana dalam sebuah 
pernyataan singkat yang disiarkan 
televisi.
Beberapa jam sebelumnya, PM 
Wickremesinghe mengumumkan 
keadaan darurat ketika beberapa ratus 
orang mengepung kantornya di 
Kolombo mencoba menerobos 
kompleks itu melewati polisi dengan 
perlengkapan anti huru hara. Polisi 
kemudian menembakkan gas air mata 
dan sebuah helikopter militer berputar-
putar di atas.

Hal ini diumumkan ketua parlemen 
pada Rabu 13 Juli 2022 ketika ribuan 
pengunjuk rasa menuntut kedua pria itu 
mundur.

Gotabaya Rajapaksa, istri dan dua 
pengawalnya meninggalkan bandara 
internasional utama dekat Kolombo 
dengan pesawat Angkatan Udara Sri 
Lanka, kata angkatan udara dalam 
sebuah pernyataan.

menyalahkan Rajapaksa dan sekutu 
mereka atas inflasi yang tak terkendali, 
korupsi dan kekurangan bahan bakar 
dan obat-obatan.

presiden menyebar, ribuan orang 
berkumpul di lokasi protes utama di 
Kolombo meneriakkan "Gota pencuri, 
Gota pencuri", merujuk pada nama 
panggilan presiden.
Protes terhadap krisis ekonomi telah 
membara selama berbulan-bulan dan 
memuncak akhir pekan lalu ketika 
ratusan ribu orang mengambil alih 
gedung-gedung penting pemerintah di 
Kolombo, 

PM Sri Lanka Jadi Pejabat Presiden
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Paling penting itu, tugas dari saya itu," 
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Sejak sebelum kudeta
Kota Mawlamyine melakukan tender 
pengadaan sistem pengawasan 
kamera tak lama setelah kudeta, 
menurut ketiga sumber tersebut. Kota 
Taunggyi dan Dawei menyusul 
beberapa bulan setelahnya.
Aung San Suu Kyi Dijatuhi Hukuman 
Lima Tahun Penjara Terkait Korupsi
Tender di Mawlamyine diikuti Fisca dan 
Naung Yoe. Tender di Dawei dan 
Taunggyi dimenangkan Fisca, dan di 
masing-masing kota dipasang ratusan 
kamera Dahua tahun ini.

telekomunikasi dan penyedia internet 
untuk menguping komunikasi warganya 
dan mengerahkan unit "pertempuran 
informasi" untuk memantau dan 
menyerang pembelot di dunia maya.
Nyi Thuta, mantan kapten yang 
membelot dari militer pada akhir 
Februari 2021 mengatakan, tentara 
memiliki petugas untuk menganalisis 
umpan kamera pengintai. Dia 
mengatakan tidak mengetahui berapa 
banyak anggota yang ditugaskan untuk 
pekerjaan ini, tetapi mereka 
menyambangi ruang kontrol CCTV 
yang dikelola tentara di ibu kota 
Naypyidaw. Reuters tidak dapat 
memverifikasi ini secara sepihak dan 
juru bicara junta tidak menanggapi 
permintaan komentar.

Di Mawlamyine, sekarang ada 200 
lebih kamera Dahua dan lebih banyak 

Dua sumber mengungkapkan, sejak 
kudeta junta meminta Mandalay untuk 
segera memasang kamera pengawas. 
Sedikitnya 300 kamera Huawei dipasang 
sebelum kudeta, sedangkan ratusan lagi 
akan dipasang.Kota Bagan, kota 
bersejarah dan tujuan wisata, juga 
melakukan tender pengadaan kamera 
pengawas sebelum kudeta.
Di negara bagian Rakhine, di mana militer 
bertempur dengan kelompok etnis 
bersenjata, sistem CCTV dengan kamera 
Huawei dipasang pasukan keamanan 
Myanmar sejak 2019 di kota Sittwe dan 
beberapa desa. 

lagi yang akan dipasang.

Kamera Huawei yang dipasang di 
Naypyidaw digabung dengan perangkat 
lunak pengenal wajah. Di Yangon, sistem 
pengawasan ini terdiri dari pusat komando 
lalu lintas Hikvision dan gabungan 
sejumlah merek kamera.

Kamera Dahua juga dipasang tahun ini di 
Myitkyina, ibu kota negara bagian Kachin, 
daerah yang kerap mengalami kerusuhan 
etnis. Pemerintah kota Hpa-an telah mulai 
membahas soal sistem kamera pemantau 
ini.
Menurut media lokal dan dua sumber, 
sebelum kudeta, pemerintahan Aung San 
Suu Kyi memasang CCTV di Naypyidaw 
dan Yangon, sedangkan kota Mandalay 
juga termasuk dalam perjanjian 
pemasangan sistem pengawasan kamera 
dengan Huawei. 

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Ada tiga nama yang selalu wara-wiri 
sebagai capres potensial berdasar hasil 
lembaga survei. Sebut saja Ketua Umum 
Partai Gerindra Prabowo Subianto, 
Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. 
Tiga sosok teratas capres unggulan. 
Mengingat tingginya elektabilitas ketiga 
tokoh tersebut terekam dalam hasil 
survei banyak lembaga riset.
Tiga nama yang tidak asing di telinga 
masyarakat. Prabowo Subianto 
setidaknya telah tiga kali berlaga di 
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 
Dua kali sebagai Capres dan sekali 
sebagai Cawapres. Ganjar Pranowo 
semakin dikenal masyarakat setelah 
menjabat Gubernur Jawa Tengah. 
Sebelumnya, Politisi PDIP ini adalah 
anggota DPR RI.

Pendaftaran calon Presiden (Capres) 
untuk Pemilu 2024 masih 10 bulan lagi. 
Tepatnya 1 Mei 2023. Beberapa nama 
muncul dan digadang-gadang bakal 
meramaikan bursa capres 2024.

Anies Baswedan juga memiliki 
elektabilitas tinggi karena cukup dikenal 
masyarakat. Sebelum menjabat 
Gubernur DKI Jakarta, Anies pernah 
duduk di kursi Menteri Pendidikan. Anies 
juga dikenal sebagai juru bicara tim 
pemenangan Jokowi-JK pada 2014.

Siapa Saja Capres Alternatif

Selain ketiga nama itu, muncul beberapa 
nama capres alternatif di Pilpres 2024. 
Nama-nama yang bakal menarik 
perhatian pemilih. Namun, masih berasal 
dari lingkaran elite partai politik atau 
pejabat lembaga negara atau pemerintah 
daerah.
"Potensi capres alternatif berasal 
lingkaran yang sama itu ada. Karena 
rezim berkuasa kembali itu pasti ada," 
ujar pengamat politik yang juga Direktur 
Eksekutif Centre for Indonesia Strategic 
Actions (CISA) Herry Mendrofa kepada 
merdeka.com, Minggu (10/7).

Salah satu nama muncul sebagai calon 
alternatif adalah Panglima TNI Jenderal 
Andika Perkasa. Munculnya nama 

Capres Alternatif Yang Bakal Ramaikan Pemilu 2024

Elektabilitas Andika di lembaga survei 
masih terbilang rendah. Akan tetapi, 
Andika mulai dilirik partai politik sebagai 
capres potensial. Salah satu yang 
meliriknya adalah Partai NasDem. 
Nama Andika masuk dalam tiga nama 
yang dijagokan NasDem. Sebanyak 13 
DPW NasDem mengusulkan nama 
Andika diusung menjadi capres dalam 
Rakernas. Bersanding dengan dua 
nama beken lain, Anies dan Ganjar.

Selain itu, kehadiran Andika dalam 
daftar capres potensial di 2024 karena 
masyarakat mulai bosan dengan 
Prabowo yang dianggap sudah terlalu 
senior untuk ikut bertarung kembali di 
Pilpres 2024. Diketahui, Prabowo telah 
tiga kali ikut kontestasi Pilpres.

"Jenderal Andika perkasa merupakan 
tokoh potensial dari militer. Yang mana, 
sejumlah kekuatan di masyarakat 
menghendaki militer kembali masuk 
gelanggang politik," kata Direktur 
Eksekutif Center For Strategic on 
Islamic and International Studies 
(CSIIS) Moh Sholeh Basyari saat 
dihubungi merdeka.com, Sabtu (9/7).

"Prabowo bukan lagi macan Asia 
seperti 5 atau 10 tahun lalu," 
ungkapnya.
Sholeh menilai, Andika akan menjadi 
solusi ketika partai politik mengalami 
kebuntuan dalam memilih jagoan. 
Bahkan, kata Sholeh, presentase 
Andika jika dibandingkan dengan Ketua 
Umum Partai Gerindra Prabowo 
Subianto akan tipis selisih 
keterpilihannya di Pemilu 2024.
"Andika kuat ketika elite mengalami 
dead lock. Dead lock dalam arti tidak 

Untuk diketahui, Andika merupakan 
menantu dari AM Hendropriyono. 
Hendropriyono dikenal memiliki 
kedekatan dengan Presiden Jokowi. 
Mantan Kepala BIN itu pernah diangkat 
menjadi tim transisi Jokowi-JK pada 
2015.

Andika didasari keinginan publik agar 
calon suksesor Presiden Jokowi berasal 
dari militer.
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setidaknya telah tiga kali berlaga di 
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 
Dua kali sebagai Capres dan sekali 
sebagai Cawapres. Ganjar Pranowo 
semakin dikenal masyarakat setelah 
menjabat Gubernur Jawa Tengah. 
Sebelumnya, Politisi PDIP ini adalah 
anggota DPR RI.

Pendaftaran calon Presiden (Capres) 
untuk Pemilu 2024 masih 10 bulan lagi. 
Tepatnya 1 Mei 2023. Beberapa nama 
muncul dan digadang-gadang bakal 
meramaikan bursa capres 2024.

Anies Baswedan juga memiliki 
elektabilitas tinggi karena cukup dikenal 
masyarakat. Sebelum menjabat 
Gubernur DKI Jakarta, Anies pernah 
duduk di kursi Menteri Pendidikan. Anies 
juga dikenal sebagai juru bicara tim 
pemenangan Jokowi-JK pada 2014.

Siapa Saja Capres Alternatif

Selain ketiga nama itu, muncul beberapa 
nama capres alternatif di Pilpres 2024. 
Nama-nama yang bakal menarik 
perhatian pemilih. Namun, masih berasal 
dari lingkaran elite partai politik atau 
pejabat lembaga negara atau pemerintah 
daerah.
"Potensi capres alternatif berasal 
lingkaran yang sama itu ada. Karena 
rezim berkuasa kembali itu pasti ada," 
ujar pengamat politik yang juga Direktur 
Eksekutif Centre for Indonesia Strategic 
Actions (CISA) Herry Mendrofa kepada 
merdeka.com, Minggu (10/7).

Salah satu nama muncul sebagai calon 
alternatif adalah Panglima TNI Jenderal 
Andika Perkasa. Munculnya nama 

Capres Alternatif Yang Bakal Ramaikan Pemilu 2024

Elektabilitas Andika di lembaga survei 
masih terbilang rendah. Akan tetapi, 
Andika mulai dilirik partai politik sebagai 
capres potensial. Salah satu yang 
meliriknya adalah Partai NasDem. 
Nama Andika masuk dalam tiga nama 
yang dijagokan NasDem. Sebanyak 13 
DPW NasDem mengusulkan nama 
Andika diusung menjadi capres dalam 
Rakernas. Bersanding dengan dua 
nama beken lain, Anies dan Ganjar.

Selain itu, kehadiran Andika dalam 
daftar capres potensial di 2024 karena 
masyarakat mulai bosan dengan 
Prabowo yang dianggap sudah terlalu 
senior untuk ikut bertarung kembali di 
Pilpres 2024. Diketahui, Prabowo telah 
tiga kali ikut kontestasi Pilpres.

"Jenderal Andika perkasa merupakan 
tokoh potensial dari militer. Yang mana, 
sejumlah kekuatan di masyarakat 
menghendaki militer kembali masuk 
gelanggang politik," kata Direktur 
Eksekutif Center For Strategic on 
Islamic and International Studies 
(CSIIS) Moh Sholeh Basyari saat 
dihubungi merdeka.com, Sabtu (9/7).

"Prabowo bukan lagi macan Asia 
seperti 5 atau 10 tahun lalu," 
ungkapnya.
Sholeh menilai, Andika akan menjadi 
solusi ketika partai politik mengalami 
kebuntuan dalam memilih jagoan. 
Bahkan, kata Sholeh, presentase 
Andika jika dibandingkan dengan Ketua 
Umum Partai Gerindra Prabowo 
Subianto akan tipis selisih 
keterpilihannya di Pemilu 2024.
"Andika kuat ketika elite mengalami 
dead lock. Dead lock dalam arti tidak 

Untuk diketahui, Andika merupakan 
menantu dari AM Hendropriyono. 
Hendropriyono dikenal memiliki 
kedekatan dengan Presiden Jokowi. 
Mantan Kepala BIN itu pernah diangkat 
menjadi tim transisi Jokowi-JK pada 
2015.

Andika didasari keinginan publik agar 
calon suksesor Presiden Jokowi berasal 
dari militer.
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Info SIP
Selain nama Andika, Menteri Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur 
Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ketua 
Umum Partai Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) dapat menjadi nama 
alternatif bagi pemilih.

"Saya melihat ada AHY, Sandiaga dan 
Ridwan Kamil yang dapat diusung jadi 
capres alternatif di 2024," ucap 
Pengamat Politik Herry Mendrofa.
Modal dan Peluang Capres Alternatif
Munculnya nama-nama tersebut 

"Kita membutuhkan tokoh dari NU dan 
Muhammadiyah sebagai alternatif 
pemimpin 2024," ujarnya.

Capres alternatif dari kalangan 
organisasi Islam juga diyakini bakal 
dilirik pemilih. Misalnya saja dari ormas 
Islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU) 
dan Muhammadiyah.

Sosok Sandiaga dan AHY cukup 
populer di masyarakat. Sandiaga 
adalah elite Gerindra yang pernah 
dipasangkan dengan Prabowo sebagai 
Cawapres pada Pilpres 2024. 
Sementara, AHY diketahui putra sulung 
dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang 
Yudhoyono. Saat ini, AHY menjadi 
sebagai Ketum Partai Demokrat.

ada titik di kalangan militer tentang 
figur yang diusung. Jika dibikin 
prosentase antara: Prabowo-AHY-
Andika, Andika saat ini sedikit di bawah 
Prabowo dan jauh di atas AHY," 
imbuhnya.

sebagai capres alternatif untuk diusung 
pada Pemilu 2024 karena akseptabilitas, 
popularitas elektabilitas dan produktivitas 
yang melekat pada tokoh tersebut.
Demi mendapat perhatian pemilih, 
menurut Herry, para calon alternatif harus 
menunjukkan program nyata yang 
dirasakan rakyat. Kemudian, mereka bisa 
membawa solusi bagi kelemahan-
kelemahan dari pemerintah saat ini.
"Termasuk bagaimana figur ini 
meyakinkan konstituen bahwa kelemahan 
setiap rezim bisa diatasi jika dia 
memimpin misalnya persoalan ekonomi, 
kesejahteraan, pendidikan dan teknologi 
menjadi isu krusial," paparnya.

"Pasti akan dilirik namun dilihat juga 
bahwa figur ini didukung oleh siapa, 
parpolnya dari mana, dan programnya 
jelas atau sama saja tak ada perubahan 
apapun akan mempengaruhi preferensi 
publik," ucap Direktur Eksekutif Centre for 
Indonesia Strategic Actions (CISA) itu.

“Peluang tokoh alternatif masih ada, 
dikarenakan pemegang hak pencalonan 
ada di partai-partai politik," ungkap dia. 

Analis Politik dari Charta Politika 
Nachrudin menilai, peluang Capres 
alternatif diusung partai masih terbuka. 
Partai politik diprediksi bisa saja 
menyatukan sikap mencari calon alternatif 
bila pencarian mengalami kebuntuan.

Dia mengatakan, dengan modal yang 
melekat pada tokoh tersebut, mereka 
akan dilirik oleh partai politik agar 
bersedia mengusungnya di Pilpres 2024.

Sebuah penelitian yang diterbitkan di 
Journal of the American Academy of 
Dermatology menunjukkan bahwa 
remaja yang memiliki jerawat cenderung 
minum susu baik skim maupun rendah 
lemak dalam jumlah besar.
Temuan ini didapat dari penelitian yang 
dilakukan terhadap 225 remaja dengan 
usia antara 14 hingga 19 tahun.

Sebagai contoh, sebuah penelitian 
mengungkap bahwa negara dengan 
tingkat konsumsi susu dan kalsium yang 
rendah memiliki jumlah kasus 
osteoporosis yang juga lebih rendah. 
Selain itu, terdapat alasan lain yang turut 
menjelaskan bahaya dari konsumsi susu 
ini.

Meningkatkan Risiko Kanker
Penelitian mengungkap bahwa kalsium 
berlebih pada susu dan makanan lainnya 
bisa meningkatkan risiko dari kanker 
jenis tertentu. Secara khusus hal ini bisa 

Setidaknya sekitar 75 persen populasi di 
dunia mengidap laktosa intoleran yang 
menyebabkan mereka mencerna susu 
dengan tepat. Laktosa merupakan 
kandungan terbesar yang tersimpan di 
dalam susu.
Pada sejumlah orang ini, susu bisa 
menyebabkan mereka mengalami 
kondisi kesehatan tertentu. Namun tidak 
hanya pada orang yang memiliki laktosa 
intoleran, konsumsi susu juga bisa 
menyebabkan sejumlah masalah 
kesehatan yang tak disadari.

4 masalah kesehatan yang bisa 

Susu merupakan salah satu minuman 
yang kaya dengan nutrisi seperti 
kalsium, magnesium, potassium, zinc, 
dan protein. Namun sayangnya tak 
semua orang bisa mengonsumsi susu 
dengan aman dan nyaman.

Bisa Menyebabkan Jerawat

meningkatkan risiko kanker prostat 
sekitar 30 hingga 50 persen pada pria.
Diketahui juga bahwa kandungan gula 
pada susu berhubungan dengan 
tingginya risiko kanker ovarium pada 
wanita. Walau dibutuhkan penelitian 
lebih lanjut, namun diketahui bahwa 
hormon pertumbuhan yang diberi pada 
sapi memiliki kandungan zat kimia 
yang tinggi dan bisa meningkatkan 
risiko kanker.

Alergi susu umum dialami baik oleh 
orang dewasa maupun anak-anak. 
Mengonsumsi susu bisa memicu 
reaksi alergi jika kamu sensitif dengan 
susu atau produk olahan lainnya.
Gejala alergi ini mencakup bersin, sulit 
bernapas, bercak darah di kotoran, 
konstipasi, diare, dan kondisi kulit 
memburuk seperti munculnya eksim. 
Sensitivitas pada kasein, protein pada 
susu, bisa menyebabkan reaksi 
lainnya termasuk hidung mampat, 
ruam kulit, dan migrain.
Bisa Meningkatkan Kolesterol Jahat

Memicu Reaksi Alergi

Terdapat dua jenis kolesterol, yaitu 
yang baik dan buruk. 
Sayangnya, kendati memiliki 
segudang nutrisi yang baik untuk 
kesehatan, terdapat kolesterol jahat 
yang dikandung oleh susu.
Ketika tubuhmu kelebihan kolesterol 
jahat, arteri milikmu bisa tertutup, 
sehingga meningkatkan risiko penyakit 
jantung. 
Walau memiliki sejumlah masalah 
untuk kesehatan, namun kamu 
sebaiknya juga tinggalkan minuman ini 
sepenuhnya. Pastikan saja untuk tidak 
mengonsumsinya secara berlebihan 
agar tidak mengalami sejumlah 
masalah ini.

Efek Samping Dari Konsumsi Susu

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur 
Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ketua 
Umum Partai Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) dapat menjadi nama 
alternatif bagi pemilih.

"Saya melihat ada AHY, Sandiaga dan 
Ridwan Kamil yang dapat diusung jadi 
capres alternatif di 2024," ucap 
Pengamat Politik Herry Mendrofa.
Modal dan Peluang Capres Alternatif
Munculnya nama-nama tersebut 

"Kita membutuhkan tokoh dari NU dan 
Muhammadiyah sebagai alternatif 
pemimpin 2024," ujarnya.

Capres alternatif dari kalangan 
organisasi Islam juga diyakini bakal 
dilirik pemilih. Misalnya saja dari ormas 
Islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU) 
dan Muhammadiyah.

Sosok Sandiaga dan AHY cukup 
populer di masyarakat. Sandiaga 
adalah elite Gerindra yang pernah 
dipasangkan dengan Prabowo sebagai 
Cawapres pada Pilpres 2024. 
Sementara, AHY diketahui putra sulung 
dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang 
Yudhoyono. Saat ini, AHY menjadi 
sebagai Ketum Partai Demokrat.

ada titik di kalangan militer tentang 
figur yang diusung. Jika dibikin 
prosentase antara: Prabowo-AHY-
Andika, Andika saat ini sedikit di bawah 
Prabowo dan jauh di atas AHY," 
imbuhnya.

sebagai capres alternatif untuk diusung 
pada Pemilu 2024 karena akseptabilitas, 
popularitas elektabilitas dan produktivitas 
yang melekat pada tokoh tersebut.
Demi mendapat perhatian pemilih, 
menurut Herry, para calon alternatif harus 
menunjukkan program nyata yang 
dirasakan rakyat. Kemudian, mereka bisa 
membawa solusi bagi kelemahan-
kelemahan dari pemerintah saat ini.
"Termasuk bagaimana figur ini 
meyakinkan konstituen bahwa kelemahan 
setiap rezim bisa diatasi jika dia 
memimpin misalnya persoalan ekonomi, 
kesejahteraan, pendidikan dan teknologi 
menjadi isu krusial," paparnya.

"Pasti akan dilirik namun dilihat juga 
bahwa figur ini didukung oleh siapa, 
parpolnya dari mana, dan programnya 
jelas atau sama saja tak ada perubahan 
apapun akan mempengaruhi preferensi 
publik," ucap Direktur Eksekutif Centre for 
Indonesia Strategic Actions (CISA) itu.

“Peluang tokoh alternatif masih ada, 
dikarenakan pemegang hak pencalonan 
ada di partai-partai politik," ungkap dia. 

Analis Politik dari Charta Politika 
Nachrudin menilai, peluang Capres 
alternatif diusung partai masih terbuka. 
Partai politik diprediksi bisa saja 
menyatukan sikap mencari calon alternatif 
bila pencarian mengalami kebuntuan.

Dia mengatakan, dengan modal yang 
melekat pada tokoh tersebut, mereka 
akan dilirik oleh partai politik agar 
bersedia mengusungnya di Pilpres 2024.

Sebuah penelitian yang diterbitkan di 
Journal of the American Academy of 
Dermatology menunjukkan bahwa 
remaja yang memiliki jerawat cenderung 
minum susu baik skim maupun rendah 
lemak dalam jumlah besar.
Temuan ini didapat dari penelitian yang 
dilakukan terhadap 225 remaja dengan 
usia antara 14 hingga 19 tahun.

Sebagai contoh, sebuah penelitian 
mengungkap bahwa negara dengan 
tingkat konsumsi susu dan kalsium yang 
rendah memiliki jumlah kasus 
osteoporosis yang juga lebih rendah. 
Selain itu, terdapat alasan lain yang turut 
menjelaskan bahaya dari konsumsi susu 
ini.

Meningkatkan Risiko Kanker
Penelitian mengungkap bahwa kalsium 
berlebih pada susu dan makanan lainnya 
bisa meningkatkan risiko dari kanker 
jenis tertentu. Secara khusus hal ini bisa 

Setidaknya sekitar 75 persen populasi di 
dunia mengidap laktosa intoleran yang 
menyebabkan mereka mencerna susu 
dengan tepat. Laktosa merupakan 
kandungan terbesar yang tersimpan di 
dalam susu.
Pada sejumlah orang ini, susu bisa 
menyebabkan mereka mengalami 
kondisi kesehatan tertentu. Namun tidak 
hanya pada orang yang memiliki laktosa 
intoleran, konsumsi susu juga bisa 
menyebabkan sejumlah masalah 
kesehatan yang tak disadari.

4 masalah kesehatan yang bisa 

Susu merupakan salah satu minuman 
yang kaya dengan nutrisi seperti 
kalsium, magnesium, potassium, zinc, 
dan protein. Namun sayangnya tak 
semua orang bisa mengonsumsi susu 
dengan aman dan nyaman.

Bisa Menyebabkan Jerawat

meningkatkan risiko kanker prostat 
sekitar 30 hingga 50 persen pada pria.
Diketahui juga bahwa kandungan gula 
pada susu berhubungan dengan 
tingginya risiko kanker ovarium pada 
wanita. Walau dibutuhkan penelitian 
lebih lanjut, namun diketahui bahwa 
hormon pertumbuhan yang diberi pada 
sapi memiliki kandungan zat kimia 
yang tinggi dan bisa meningkatkan 
risiko kanker.

Alergi susu umum dialami baik oleh 
orang dewasa maupun anak-anak. 
Mengonsumsi susu bisa memicu 
reaksi alergi jika kamu sensitif dengan 
susu atau produk olahan lainnya.
Gejala alergi ini mencakup bersin, sulit 
bernapas, bercak darah di kotoran, 
konstipasi, diare, dan kondisi kulit 
memburuk seperti munculnya eksim. 
Sensitivitas pada kasein, protein pada 
susu, bisa menyebabkan reaksi 
lainnya termasuk hidung mampat, 
ruam kulit, dan migrain.
Bisa Meningkatkan Kolesterol Jahat

Memicu Reaksi Alergi

Terdapat dua jenis kolesterol, yaitu 
yang baik dan buruk. 
Sayangnya, kendati memiliki 
segudang nutrisi yang baik untuk 
kesehatan, terdapat kolesterol jahat 
yang dikandung oleh susu.
Ketika tubuhmu kelebihan kolesterol 
jahat, arteri milikmu bisa tertutup, 
sehingga meningkatkan risiko penyakit 
jantung. 
Walau memiliki sejumlah masalah 
untuk kesehatan, namun kamu 
sebaiknya juga tinggalkan minuman ini 
sepenuhnya. Pastikan saja untuk tidak 
mengonsumsinya secara berlebihan 
agar tidak mengalami sejumlah 
masalah ini.

Efek Samping Dari Konsumsi Susu

Bagus Printing
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Pada saat menghadiri acara terutama 
seperti acara pernikahan, salah satu 
kebiasaan yang dilakukan banyak 
orang adalah makan sambil berdiri. 
Kebiasaan ini ternyata bisa berdampak 
buruk terutama pada kesehatan.

Adakah Manfaat dari Makan Sambil 
Berdiri?

Risiko refluks asam lambung ini bisa 
meningkat jika kamu tiduran setelah 
makan. 

Namun, bagaimana hal ini menyangkut 
kondisi makan terutama terkait 
pencernaan?" terang Peyton Berookim, 
MD, FACG, pakar gasentrologi dari 
Gastroenterology Institute of Southern 
California dilansir dari Livestrong.

Refluks asam lambung muncul ketika 
tekanan di perut meningkat dan 
memicu naiknya isi perut kembali ke 
kerongkongan. Hal ini menyebabkan 
kondisi serasa terbakar di dalam dada 
atau tenggorokan, rasa sepat di mulut, 
serta sendawa.

Selain pada saat mengikuti acara, 
kadang kondisi tergesa-gesa yang kita 
alami menyebabkan makan sambil 
berdiri bahkan kadang berjalan. Hal ini 
biasanya dilakukan untuk 
mempersingkat waktu makan.

Posisi berdiri bisa mengurangi tekanan 
berlebih yang muncul di perut. Oleh 
karena itu, posisi berdiri sambil makan 
bisa menghindari masalah refluks asam 

"Banyak orang berusaha menjauh dari 
gaya hidup kurang gerak karena bisa 
menyebabkan obesitas, diabetes, dan 
kesehatan yang buruk secara 
keseluruhan. 

Walau banyak dikatakan memiliki 
dampak buruk, namun terdapat 
dampak baik yang sebenarnya bisa 
muncul dari makan sambil berdiri. Bagi 
sejumlah orang, makan sambil berdiri 
justru bisa mengatasi masalah asam 
lambung yang dialami.

Pasalnya posisi tidur bisa membuat 
makanan naik kembali dari perut ke 
tenggorokan karena posisinya yang 
sejajar.

Alasan Untuk Menghindari Makan Sambil Berdiri

Ketika makan sambil berdiri, seseorang 
cenderung makan dan mengunyah lebih 
cepat. Kondisi ini bisa membuat 
seseorang akhirnya jadi makan dalam 
jumlah lebih banyak.

2. Berujung Makan Berlebih

"Makan sambil berdiri biasanya disertai 
dengan gerakan (seperti ketika seseorang 
sedang berjalan), yang menyebabkan 
pencernaan jadi lebih cepat dan membuat 
seseorang merasa lapar lebih cepat," 
jelas dr. Berookim.
Alasan kedua, ketika kamu makan 
dengan cepat dan berdiri, kamu jadi 
mudah teralihkan perhatiannya. Kondisi 
makan seperti ini bisa menyebabkan 
kamu menjadi kurang kenyang dan puas 
ketika makan.
"Semakin lama seseorang harus 
mengunyah makanan, maka 
kemungkinan makan berlebih semakin 
berkurang," jelas dr. Berookim.

Hal ini bisa membuatmu lebih banyak 
memasukkan udara ke dalam perut.

 Makan sambil berdiri bisa menyebabkan 
sejumlah masalah kesehatan pada tubuh. 
Berikut sejumlah masalah kesehatan 
yang bisa kita alami:

kembung

Lebih lanjut, dr. Berookim menyebut 
bahwa pada saat makan sambil berdiri 
justru bisa membuatmu makan dengan 
lebih cepat. 

Walau ada sejumlah dampak positif dari 
makan sambil berdiri, namun secara 
umum terdapat dampak buruk dari makan 
sambil berdiri ini.

lambung ini.

1. Menyebabkan Kembung

"Secara psikologis, ketika seseorang 
makan sambil berdiri, darah jadi 
menumpuk di area kaki karena gravitasi 
sehingga hal ini menurunkan aliran darah 
ke perut di mana sebenarnya hal ini 
dibutuhkan untuk pencernaan," terang Dr. 
Berookim.
"Hal ini bisa menyebabkan pencernaan 
karbohidrat yang buruk dan bisa 
berdampak pada munculnya udara dan 
perut kembung," sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, akibat 
kasus tersebut, TAS diberhentikan dari 
jabatannya dalam RUPS jajaran direksi 
PDAM Solo bersama Wali Kota Gibran 
Rakabuming Raka, Senin kemarin.
Awal Perkenalan Tersangka dengan 
Korban
Korban yang merupakan warga 
Tangerang Jawa Barat pada awalnya 
berkenalan dengan tersangka, setelah 
sering bertemu bersama ibunya di Solo. 
Diketahui nenek korban berdomisili di 
Solo. 
Dan ibu korban merupakan teman 
tersangka sejak masih remaja.
"Jadi status tersangka dan ibu korban ini 
adalah teman kecil. Tidak ada hubungan 
keluarga. 

Polresta Surakarta telah menetapkan 
TAS (53) mantan Direktur Teknik 
Perumda Toya Wening (PDAM) Solo, 
sebagai tersangka kasus dugaan 
pencabulan terhadap anak di bawah 
umur yang masih duduk di bangku SMA. 
Warga Purwosari, Laweyan Solo itu telah 
menghuni sel tahanan Mapolresta 
Surakarta untuk proses penyidikan lebih 
lanjut.

Korban yang masih berstatus siswi 
Sekolah Menengah Atas (SMA) mengaku 
memiliki sejumlah permasalahan, di 
antaranya sering diganggu makhluk halus 
dan problem lainnya di sekolah, 
kemudian bercerita kepada tersangka. 
Kepolosan kemudian korban 
dimanfaatkan oleh tersangka dengan 
berbagai cara, tipu muslihat maupun 
janji-janji.

Di mana ibu korban dan korban sering ke 
Solo, karena orangtua ibu korban ada di 
Solo," ujar Kapolresta Surakarta Kombes 
Ade Safri Simanjuntak, Senin (12/7).

"Adapun motif atau modus operandi 
dilakukan tersangka, yakni dengan 
melakukan tipu muslihat dan bujuk rayu 
terhadap korban. Tersangka sebelumnya 
juga memperlihatkan video porno kepada 
korban. 
Selanjutnya tersangka melakukan 
tindakan cabul terhadap korban," 

Kasus Pencabulan Direktur Tehnik PDAM

 gelisah dan sebagainya. Kemudian 
melaporkan kepada guru di 
sekolahnya," katanya.

Lebih lanjut Ade mengatakan, dalam 
penanganan kasus tersebut, pihaknya 
juga melibatkan tim psikolog Polresta 
Surakarta maupun dari tim penyidik 
PPA. Mereka terus mendampingi 
korban untuk pemulihan trauma yang 
terjadi pada korban.

Terbongkarnya kasus pencabulan 
tersebut berawal dari diri korban 
sendiri. Di mana ia sering bercerita 
terkait kejadian yang dialami kepada 
salah satu guru di sekolahnya.
"Korban ini merasa takut,

"Jadi perbuatan cabul yang dilakukan 
tersangka kepada korbannya, tidak 
dalam kapasitas bersetubuh," 
tandasnya.

Kasus Terbongkar karena Korban 
Bercerita ke Guru Sekolah

Kemudian dari situlah dilakukan 

Kapolresta mengungkapkan motif dari 
tersangka melakukan perbuatan bejat 
tersebut adalah motif seksual. 
Perbuatan tersangka pun dilakukan di 
tempat tak biasa. Seperti di dalam 
mobil maupun kolam renang sejumlah 
hotel.
"Yang jelas adalah motif seksual. 
Dengan tipu muslihat, kebohongan. 
Salah satu unsur kekerasan ini bisa 
fisik maupun psikis. Ketika kemudian 
pada saat melakukan perbuatan 
cabulnya, tersangka mengunci semua 
akses keluar dari mobil supaya korban 
tidak bisa keluar," katanya.
"Setidaknya 12 kali perbuatan itu 
dilakukan oleh tersangka, terhadap 
korbannya. Dan ini masih terus kita gali 
dari serangkaian tindakan penyidikan 
maupun penyelidikan di dalam 
rangkaian penyidikan yang sudah kita 
lakukan," imbuhnya.

Korban 12 Kali Dicabuli

Ade menyampaikan, tersangka juga 
mengaku belum pernah melakukan 
persetubuhan dengan korban.

jelasnya.
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Pada saat menghadiri acara terutama 
seperti acara pernikahan, salah satu 
kebiasaan yang dilakukan banyak 
orang adalah makan sambil berdiri. 
Kebiasaan ini ternyata bisa berdampak 
buruk terutama pada kesehatan.

Adakah Manfaat dari Makan Sambil 
Berdiri?

Risiko refluks asam lambung ini bisa 
meningkat jika kamu tiduran setelah 
makan. 
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cenderung makan dan mengunyah lebih 
cepat. Kondisi ini bisa membuat 
seseorang akhirnya jadi makan dalam 
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Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

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

Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia Tan : 908 - 510 - 6840

Terry : 929 - 369 - 9830

pabrik roti dan coklat
dekat Philadelphia

Hubungi : 

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

kepada guru Bahasa Inggrisnya. 

"Tersangka kita jerat dengan Pasal 82 
ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 
tentang Perlindungan Anak. Ancaman 
hukumannya minimal 5 tahun dan 
paling lama 15 tahun atau denda 
maksimal Rp5 miliar,” tegasnya.

Dari situlah penyidik berhasil 
mengungkap fakta yang terjadi," 
katanya.

Gibran Pecat TAS

"Kita juga sita beberapa dokumen. 

Selain memecat TAS, Wali Kota Solo, 
Gibran Rakabuming Raka 
mengatakan, harus ada pendampingan 
hukum terhadap korban dugaan 
pencabulan yang dilakukan TAS. Hal 
ini mengingat usia korban masih di 
bawah umur.

Jadi terungkapnya kasus ini berawal 
ketika korban mengutarakan seluruh 
kejadian yang menimpa dirinya, 

Kapolresta menyampaikan, perbuatan 
tersangka dilakukan dalam kurun 
waktu sekitar 4 bulan, yakni dari 
tanggal 3 Desember 2021 hingga 1 
April 2022. 

"Dan Alhamdulillah kita berhasil 
mengungkap kasus ini dan menangkap 
tersangka di tanggal 4 Juli 2022, dan 
resmi dilakukan penahanan terhadap 
tersangka pada tanggal 5 Juli 2022 di 
rutan Polresta Surakarta," tandasnya.

"Ada yang di mobil milik tersangka 
maupun ibu korban, kolam renang 
beberapa hotel dan lainnya," katanya.
Selain menangkap tersangka, petugas 
juga mengamankan sejumlah barang 
bukti. 

Perbuatan tersebut bahkan tak 
diketahui sama sekali oleh ibu korban 
yang juga teman masa kecil tersangka. 
Tersangka melakukan perbuatan bejat 
saat ibu korban sedang tidak ada.

Di antaranya beberapa pakaian dan 
barang milik korban, pohon bidara 
yang diduga digunakan pelaku untuk 
melancarkan tipu muslihatnya. 
Kemudian beberapa dokumen 
elektronik, 1 unit mobil yang digunakan 
sebagai tempat pencabulan.

penyelidikan dan penyidikan setelah 
ayah korban melaporkan ke Polresta 
Surakarta.

"Wis tak bereske dari minggu lalu. Uwis 
(sudah ditahan)," imbuhnya 
menandaskan.

"Harus ada pendampingan hukum, karena 
korban masih di bawah umur," kata 
Gibran.

Proses hukum selanjutnya kami serahkan 
ke pihak berwajib. Korban sudah melapor, 
seluruh kasus hukum saya serahkan ke 
Pak Kapolresta Surakarta," ucapnya.

Gibran menegaskan, pihaknya langsung 
bergerak cepat dan melakukan tindakan 
tegas setelah adanya laporan kasus 
dugaan pencabulan oleh petinggi PDAM 
tersebut.

Anak pertama Presiden Jokowi itu 
mengapresiasi tindakan korban yang 
berani mengungkap kasus pelecehan 
yang ia terima.

Gibran juga memastikan jika TAS saat ini 
telah ditahan pihak berwajib. Ia mengaku 
telah menyelesaikan kasus tersebut.

"Sekarang yang jelas pelaku sudah tidak 
bekerja lagi. 

"Saya, para pimpinan PDAM, dan dewan 
pengawas langsung action, begitu laporan 
kami terima," tandasnya.

"Sing jelas, wis tak rampungke (sudah 
saya selesaikan. Sudah (ditahan)," ucap 
dia.
Gibran mengatakan, saat ini tugas-tugas 
TAS untuk sementara digantikan oleh 
direktur utama.
"(Digantikan) direktur utama, sambil 
jalan," katanya.

"Iya sudah diberhentikan," ucapnya 
singkat, Senin kemarin. 

Di Perusda PDAM Toya Wening ada 3 
direktur, yakni direktur utama, direktur 
teknik dan direktur umum.

Lebih lanjut dikatakan, salah satu direksi 
tersebut diberhentikan melalui Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) yang 
dilakukan Senin (11/7). 

Direktur Utama PDAM Solo, Agustan 
seusai menghadiri RUPS di Balai Kota 
Solo enggan menanggapi kasus tersebut. 
Namun ia membenarkan bahwa yang 
bersangkutan sudah diberhentikan.

Terkait proses hukum, putra sulung 
Presiden Jokowi memastikan kasus 
tersebut sudah ditangani kepolisian.
"Ini pokoknya kita monitoring terus, wis 
tak bereske," tegasnya.

Dalam kasus ini, ternyata ada dua 
anggota TNI yakni Kopral Satu WP dan 
BS yang diduga terlibat dalam 
penganiayaan terhadap DP. Dugaan 
keterlibatan diungkapkan penasihat 
hukum keluarga korban dari Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) Aliansi Muda 
Keadilan (AMK).

"Saya ketemu sama anak saya, karena 
dia dituduh curi HP," ujarnya kepada 
wartawan, Sabtu malam (25/6).

"Ada luka di tubuh anak saya. Saya 
menduga luka akibat dianiaya, karena 
saat ketemu anak saya ketakutan. 
Bapaknya sudah melapor ke polisi," 
bebernya.

Seorang bocah berinisial DP (12) tewas 
di atas Kapal Motor (KM) Dharma 
Kencana VII dalam perjalanan dari 
Surabaya, Jawa Timur ke Pelabuhan 
Makassar. Diduga DP tewas dianiaya 
setelah dituduh mencuri handphone milik 
penumpang lainnya.

Saat kapal berlabuh di Makassar, korban 
sempat dibawa ke rumah sakit. Namun 
nyawanya tidak tertolong.
Sementara Kepala Satuan Reserse 
Kriminal Polres Pelabuhan Makassar, 
Inspektur Satu Prawira Wardany 
membenarkan telah menerima laporan 
terkait tewasnya seorang penumpang 
KM Dharma Kencana VII. Ia 
mengungkapkan saat ini jasad DP telah 
berada di Rumah Sakit Bhayangkara 
Makassar untuk dilakukan autopsi.
"Sudah ada di RS Bhayangkara untuk 
autopsi. Motifnya, korban dituduh 
mencuri sehingga terjadi penganiayaan 

Ibu DP, Ratnasari mengatakan dirinya 
baru mengetahui anaknya dituduh 
mencuri dan diamankan setelah 
diberitahu pihak keamanan KM Dharma 
Kencana VII. Ia diminta pihak keamanan 
KM Dharma Kencana 7 untuk menemui 
anaknya.

Warga Padang, Sumatera Barat ini 
mengungkapkan anaknya terlihat 
ketakutan dan tidak mau bicara. Ia 
mengaku anaknya didesak dan dibentak 
petugas keamanan kapal.

Kasus Penganiyaan Bocah Umur 12 Tahun

saat perjalanan dari Surabaya ke 
Pelabuhan Makassar," ungkapnya.

"Dari enam orang tersangka itu tiga 
adalah satpam, dua kru kapal, dan 
satu orang penumpang," ujarnya 
kepada wartawan, Senin (27/6).

Dalam kasus penganiayaan ini 
handphone yang diduga dicuri oleh 
korban merupakan milik Kepala 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 
Kendal Rusdedy. Hal terungkap 
setelah salah satu tersangka berinisial 
RN adalah ajudan Rusdedy.

"Untuk Rusdedy masih saksi," ujar 
Prawira Wardany.

"Mereka terancam dijerat pasal 80 
ayat (3) juncto pasal 76 C Undang-
undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 
perubahan atas undang-undang 
Nomor 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak. Subsidair pasal 55 
KUHPidana atau pasal 70 ayat (2) ke 
3e KUHPidana dengan ancaman 
hukuman pidana selama 15 tahun 
penjara," ucapnya.
Nama Kalapas Kendal Terseret

Tetapkan Enam Orang Tersangka

Prawira mengatakan keenam orang 
tersebut sebelumnya adalah saksi 
kasus kematian DP tersebut. Tetapi 
setelah dilakukan kasus ini 
ditingkatkan menjadi penyidikan 
keenam orang tersebut ditetapkan 
tersangka.

Prawira mengatakan enam tersangka 
yang ditetapkan yakni IS, M, M, WA, 
HI dan RN.

Meski handphone yang menjadi awal 
masalah, Rusdedy tidak ditetapkan 
sebagai tersangka karena tidak ikut 
melakukan pemukulan terhadap 
korban. Polisi mengaku Rusdedy 
hanya berstatus sebagai saksi.

Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar 
kemudian menetapkan enam 
tersangka dalam kasus kematian DP. 
Enam orang ditetapkan tersangka 
merupakan satpam, kru kapal dan 
seorang penumpang.

Penasihat Hukum Ungkap 2 Marinir 
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ayah korban melaporkan ke Polresta 
Surakarta.

"Wis tak bereske dari minggu lalu. Uwis 
(sudah ditahan)," imbuhnya 
menandaskan.

"Harus ada pendampingan hukum, karena 
korban masih di bawah umur," kata 
Gibran.

Proses hukum selanjutnya kami serahkan 
ke pihak berwajib. Korban sudah melapor, 
seluruh kasus hukum saya serahkan ke 
Pak Kapolresta Surakarta," ucapnya.

Gibran menegaskan, pihaknya langsung 
bergerak cepat dan melakukan tindakan 
tegas setelah adanya laporan kasus 
dugaan pencabulan oleh petinggi PDAM 
tersebut.

Anak pertama Presiden Jokowi itu 
mengapresiasi tindakan korban yang 
berani mengungkap kasus pelecehan 
yang ia terima.

Gibran juga memastikan jika TAS saat ini 
telah ditahan pihak berwajib. Ia mengaku 
telah menyelesaikan kasus tersebut.

"Sekarang yang jelas pelaku sudah tidak 
bekerja lagi. 

"Saya, para pimpinan PDAM, dan dewan 
pengawas langsung action, begitu laporan 
kami terima," tandasnya.

"Sing jelas, wis tak rampungke (sudah 
saya selesaikan. Sudah (ditahan)," ucap 
dia.
Gibran mengatakan, saat ini tugas-tugas 
TAS untuk sementara digantikan oleh 
direktur utama.
"(Digantikan) direktur utama, sambil 
jalan," katanya.

"Iya sudah diberhentikan," ucapnya 
singkat, Senin kemarin. 

Di Perusda PDAM Toya Wening ada 3 
direktur, yakni direktur utama, direktur 
teknik dan direktur umum.

Lebih lanjut dikatakan, salah satu direksi 
tersebut diberhentikan melalui Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) yang 
dilakukan Senin (11/7). 

Direktur Utama PDAM Solo, Agustan 
seusai menghadiri RUPS di Balai Kota 
Solo enggan menanggapi kasus tersebut. 
Namun ia membenarkan bahwa yang 
bersangkutan sudah diberhentikan.

Terkait proses hukum, putra sulung 
Presiden Jokowi memastikan kasus 
tersebut sudah ditangani kepolisian.
"Ini pokoknya kita monitoring terus, wis 
tak bereske," tegasnya.

Dalam kasus ini, ternyata ada dua 
anggota TNI yakni Kopral Satu WP dan 
BS yang diduga terlibat dalam 
penganiayaan terhadap DP. Dugaan 
keterlibatan diungkapkan penasihat 
hukum keluarga korban dari Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) Aliansi Muda 
Keadilan (AMK).

"Saya ketemu sama anak saya, karena 
dia dituduh curi HP," ujarnya kepada 
wartawan, Sabtu malam (25/6).

"Ada luka di tubuh anak saya. Saya 
menduga luka akibat dianiaya, karena 
saat ketemu anak saya ketakutan. 
Bapaknya sudah melapor ke polisi," 
bebernya.

Seorang bocah berinisial DP (12) tewas 
di atas Kapal Motor (KM) Dharma 
Kencana VII dalam perjalanan dari 
Surabaya, Jawa Timur ke Pelabuhan 
Makassar. Diduga DP tewas dianiaya 
setelah dituduh mencuri handphone milik 
penumpang lainnya.

Saat kapal berlabuh di Makassar, korban 
sempat dibawa ke rumah sakit. Namun 
nyawanya tidak tertolong.
Sementara Kepala Satuan Reserse 
Kriminal Polres Pelabuhan Makassar, 
Inspektur Satu Prawira Wardany 
membenarkan telah menerima laporan 
terkait tewasnya seorang penumpang 
KM Dharma Kencana VII. Ia 
mengungkapkan saat ini jasad DP telah 
berada di Rumah Sakit Bhayangkara 
Makassar untuk dilakukan autopsi.
"Sudah ada di RS Bhayangkara untuk 
autopsi. Motifnya, korban dituduh 
mencuri sehingga terjadi penganiayaan 

Ibu DP, Ratnasari mengatakan dirinya 
baru mengetahui anaknya dituduh 
mencuri dan diamankan setelah 
diberitahu pihak keamanan KM Dharma 
Kencana VII. Ia diminta pihak keamanan 
KM Dharma Kencana 7 untuk menemui 
anaknya.

Warga Padang, Sumatera Barat ini 
mengungkapkan anaknya terlihat 
ketakutan dan tidak mau bicara. Ia 
mengaku anaknya didesak dan dibentak 
petugas keamanan kapal.

Kasus Penganiyaan Bocah Umur 12 Tahun

saat perjalanan dari Surabaya ke 
Pelabuhan Makassar," ungkapnya.

"Dari enam orang tersangka itu tiga 
adalah satpam, dua kru kapal, dan 
satu orang penumpang," ujarnya 
kepada wartawan, Senin (27/6).

Dalam kasus penganiayaan ini 
handphone yang diduga dicuri oleh 
korban merupakan milik Kepala 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 
Kendal Rusdedy. Hal terungkap 
setelah salah satu tersangka berinisial 
RN adalah ajudan Rusdedy.

"Untuk Rusdedy masih saksi," ujar 
Prawira Wardany.

"Mereka terancam dijerat pasal 80 
ayat (3) juncto pasal 76 C Undang-
undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 
perubahan atas undang-undang 
Nomor 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak. Subsidair pasal 55 
KUHPidana atau pasal 70 ayat (2) ke 
3e KUHPidana dengan ancaman 
hukuman pidana selama 15 tahun 
penjara," ucapnya.
Nama Kalapas Kendal Terseret

Tetapkan Enam Orang Tersangka

Prawira mengatakan keenam orang 
tersebut sebelumnya adalah saksi 
kasus kematian DP tersebut. Tetapi 
setelah dilakukan kasus ini 
ditingkatkan menjadi penyidikan 
keenam orang tersebut ditetapkan 
tersangka.

Prawira mengatakan enam tersangka 
yang ditetapkan yakni IS, M, M, WA, 
HI dan RN.

Meski handphone yang menjadi awal 
masalah, Rusdedy tidak ditetapkan 
sebagai tersangka karena tidak ikut 
melakukan pemukulan terhadap 
korban. Polisi mengaku Rusdedy 
hanya berstatus sebagai saksi.

Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar 
kemudian menetapkan enam 
tersangka dalam kasus kematian DP. 
Enam orang ditetapkan tersangka 
merupakan satpam, kru kapal dan 
seorang penumpang.

Penasihat Hukum Ungkap 2 Marinir 
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Renungan RohaniNurfajri mengaku, berdasarkan 
koordinasi mereka sebagai pihak 
pengacara dengan pihak POM AL 
menunggu proses hukum lanjutan 
terhadap dua anggota Marinir itu.

"Iya (6 ditangani Polres dan 2 Marinir di 
POM AKL). Dari delapan tersangka ini 
yang bisa dikonfirmasi langsung adalah 
dua marinir ini," ujarnya saat jumpa 
pers Selasa (5/7).
Nurfajri menjelaskan, dua anggota TNI 
itu berasal dari Surabaya tapi ditahan di 
Makassar.

"Salah satunya hal yang paling 
ditunggu oleh Danpomal itu tinggal hasil 
autopsi korban keluar, kalau ada 
hasilnya tinggal dilimpahkan ke 
mahkamah militer," kata dia.

"Proses pemeriksaan dua Marinir ini di 
Lantamal di Jalan Cakalang itu, status 
keduanya di kapal pada bagian 
pengamanan, itu yang bisa kami 
sampaikan," kata dia

Penasihat hukum korban, Emil Salim 
mengaku TNI AL telah melakukan 
rekonstruksi kasus tersebut, Senin 
(11/7) pada pukul 22.40 WITA. Dalam 
rekonstruksi itu, Salim mengatakan 

POM AL Gelar Rekonstruksi

Terlibat Penganiayaan
Penasihat hukum korban dari Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) Aliansi Muda 
Keadilan (AMK) Nurfajri 
mengungkapkan diduga terdapat dua 
anggota Marinir yang terlibat dalam 
penganiayaan terhadap DP. Dua orang 
tersebut kini sudah ditangani POM AL.

"Iya, dua oknum TNI AL itu melakukan 
penganiayaan karena diprovokasi," 
tuturnya.

"Kita masih menunggu hasil autopsi," 
ucapnya.

Dalam rekonstruksi tersebut, dilakukan 
secara tertutup. Dalam rekonstruksi 
tersebut, POM AL hanya menghadirkan 
dua anggota Marinir, sementara 
tersangka lainnya tidak dihadirkan.

Sementara itu Kasatreskrim Polres 
Pelabuhan Makassar Iptu Prawira 
Wardany mengaku belum melakukan 
rekonstruksi penganiayaan yang 
menyebabkan DP meninggal dunia. 
Rekonstruksi belum bisa digelar polisi 
karena masih menunggu hasil autopsi 
dari Biddokes Polda Sulsel.

"Rekonstruksi ini dilakukan POM AL, 
bukan kepolisian," tuturnya.

"Iya, ada dua orang oknum TNI AL 
(marinir) dan dia terlibat langsung dalam 
penganiayaan itu," ujarnya kepada 
wartawan, Selasa (12/7).
Emil mengungkapkan dua anggota TNI 
tersebut diduga melakukan penganiayaan 
terhadap DP diduga karena diprovokasi 
oleh pegawai Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ia 
mengaku provokasi tersebut yakni 
dengan menuduh DP yang telah 
mengambil handphone milik Kepala 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 
Kendal.

setidaknya ada 23 adegan yang 
memperlihatkan Kopral Satu WP dan BS 
melakukan penganiayaan terhadap DP.

Sehingga cadangan minyak dan gas 
bumi di Blok Andaman II berhasil 
ditemukan.

Menurut Benny membaiknya harga 
minyak dunia di akhir tahun 2021 yang 
lalu disikapi SKK Migas dan KKKS untuk 
melakukan program kerja yang lebih 
agresif dan masif, termasuk program 

tetapi juga bagi industri hulu migas 
secara keseluruhan karena akan 
memberikan kontribusi bagi upaya 
pencapaian target 2030 yaitu produksi 
minyak 1 juta BOPD dan gas 12 miliar 
kaki kubik feet per hari (BSCFD)," ujar 
Benny dalam keterangan tertulis, Senin 
(11/7/2022).

akan segera melakukan studi evaluasi 
post drill untuk menentukan langkah 
eksplorasi selanjutnya dalam usaha 
mengkomersialisasikan penemuan ini di 
lepas pantai cekungan Sumatera Utara.

"Penemuan ini tidak hanya kabar yang 
menggembirakan bagi Premier Oil 
sebagai operator, 

Berdasarkan pengujian, sumur 
mengalirkan gas sebesar 27 juta kaki 
kubik per hari (MMSCFD) dan 1.884 
barel kondensat per hari (BOPD). 
Premier Oil Andaman Ltd. 

Satuan Kerja Khusus Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi (SKK Migas) mengungkapkan, 
perusahaan raksasa migas asal Inggris 
yakni Premier Oil berhasil menemukan 
'harta karun' migas di Blok Andaman II 
yang terletak di 150 km lepas pantai 
Aceh menemukan cadangan minyak dan 
gas bumi.
Penemuan 'harta karun' migas tersebut 
diperoleh setelah perusahaan asal 
Inggris itu menyelesaikan pengeboran 
sumur eksplorasi Timpan-1 pada 
kedalaman air 4.245 kaki. Sumur di bor 
secara vertikal total pada kedalaman 
13.818 kaki di bawah laut.

Deputi Perencanaan SKK Migas Benny 
Lubiantara menyampaikan apresiasi 
kepada jajaran SKK Migas terkait dan 
Premier Oil atas kerja keras dan sinergi 
yang dilakukan. 

Perusahan Inggris Temukan Sumber Migas di Aceh

SKK Migas di masa mendatang akan 
mendorong Premier Oil untuk 
melakukan pengeboran di struktur 
lain di Blok Andaman yang memiliki 
sejumlah struktur serupa. "Setelah 
penemuan dari pengeboran sumur 
Timpan-1 yang dilakukan pada satu 
struktur, saya mendapatkan laporan 
Premier Oil akan fokus pada struktur-
struktur di area barat yang memiliki 
play yang sama dengan yang 
discovery sekarang ini. Ini adalah 
kabar yang menggembirakan, dan 
optimis kedepannya akan ditemukan 
lagi cadangan migas di blok ini," 
imbuh Benny.

"Blok Andaman dekat dengan 
infrastruktur migas sehingga setiap 
penemuan di blok ini akan lebih cepat 
untuk dapat dilakukan komersialisasi. 
Mudah-mudahan kedepannya dapat 
menghidupkan kembali infrastruktur 
migas di Arun Aceh," terang Benny.

Adapun eksplorasi di offshore Aceh 
sendiri sebenarnya telah berakhir di 
tahun 2012 atau 10 tahun yang lalu, 
namun Premier Oil kembali 
melakukan eksplorasi setelah melihat 
potensi yang sangat baik di blok 
Andaman II.

pengeboran sumur eksplorasi. 
Adapun komitmen pengeboran 
eksplorasi yang lebih masif terlihat 
dari program pengeboran sumur 
eksplorasi di tahun 2022 yang 
mencapai 42 sumur atau tinggi 
dibandingkan realisasi pengeboran 
sumur eksplorasi tahun 2021 yang 
sebanyak 28 sumur.

maka SKK Migas akan mendorong 
Premier Oil untuk kembali melakukan 
investasi di blok ini, agar dapat 
ditemukan discovery dimasa 
mendatang.

Untuk penemuan hasil pengeboran 
sumur eksplorasi Timpan-1, SKK 

Seiring dengan akan dimulainya 
pembahasan work, program & budget 
(WPnB) tahun 2023, 

Lebih lanjut, 



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional
Internasional 

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Renungan RohaniNurfajri mengaku, berdasarkan 
koordinasi mereka sebagai pihak 
pengacara dengan pihak POM AL 
menunggu proses hukum lanjutan 
terhadap dua anggota Marinir itu.

"Iya (6 ditangani Polres dan 2 Marinir di 
POM AKL). Dari delapan tersangka ini 
yang bisa dikonfirmasi langsung adalah 
dua marinir ini," ujarnya saat jumpa 
pers Selasa (5/7).
Nurfajri menjelaskan, dua anggota TNI 
itu berasal dari Surabaya tapi ditahan di 
Makassar.

"Salah satunya hal yang paling 
ditunggu oleh Danpomal itu tinggal hasil 
autopsi korban keluar, kalau ada 
hasilnya tinggal dilimpahkan ke 
mahkamah militer," kata dia.

"Proses pemeriksaan dua Marinir ini di 
Lantamal di Jalan Cakalang itu, status 
keduanya di kapal pada bagian 
pengamanan, itu yang bisa kami 
sampaikan," kata dia

Penasihat hukum korban, Emil Salim 
mengaku TNI AL telah melakukan 
rekonstruksi kasus tersebut, Senin 
(11/7) pada pukul 22.40 WITA. Dalam 
rekonstruksi itu, Salim mengatakan 

POM AL Gelar Rekonstruksi

Terlibat Penganiayaan
Penasihat hukum korban dari Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) Aliansi Muda 
Keadilan (AMK) Nurfajri 
mengungkapkan diduga terdapat dua 
anggota Marinir yang terlibat dalam 
penganiayaan terhadap DP. Dua orang 
tersebut kini sudah ditangani POM AL.

"Iya, dua oknum TNI AL itu melakukan 
penganiayaan karena diprovokasi," 
tuturnya.

"Kita masih menunggu hasil autopsi," 
ucapnya.

Dalam rekonstruksi tersebut, dilakukan 
secara tertutup. Dalam rekonstruksi 
tersebut, POM AL hanya menghadirkan 
dua anggota Marinir, sementara 
tersangka lainnya tidak dihadirkan.

Sementara itu Kasatreskrim Polres 
Pelabuhan Makassar Iptu Prawira 
Wardany mengaku belum melakukan 
rekonstruksi penganiayaan yang 
menyebabkan DP meninggal dunia. 
Rekonstruksi belum bisa digelar polisi 
karena masih menunggu hasil autopsi 
dari Biddokes Polda Sulsel.

"Rekonstruksi ini dilakukan POM AL, 
bukan kepolisian," tuturnya.

"Iya, ada dua orang oknum TNI AL 
(marinir) dan dia terlibat langsung dalam 
penganiayaan itu," ujarnya kepada 
wartawan, Selasa (12/7).
Emil mengungkapkan dua anggota TNI 
tersebut diduga melakukan penganiayaan 
terhadap DP diduga karena diprovokasi 
oleh pegawai Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ia 
mengaku provokasi tersebut yakni 
dengan menuduh DP yang telah 
mengambil handphone milik Kepala 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 
Kendal.

setidaknya ada 23 adegan yang 
memperlihatkan Kopral Satu WP dan BS 
melakukan penganiayaan terhadap DP.

Sehingga cadangan minyak dan gas 
bumi di Blok Andaman II berhasil 
ditemukan.

Menurut Benny membaiknya harga 
minyak dunia di akhir tahun 2021 yang 
lalu disikapi SKK Migas dan KKKS untuk 
melakukan program kerja yang lebih 
agresif dan masif, termasuk program 

tetapi juga bagi industri hulu migas 
secara keseluruhan karena akan 
memberikan kontribusi bagi upaya 
pencapaian target 2030 yaitu produksi 
minyak 1 juta BOPD dan gas 12 miliar 
kaki kubik feet per hari (BSCFD)," ujar 
Benny dalam keterangan tertulis, Senin 
(11/7/2022).

akan segera melakukan studi evaluasi 
post drill untuk menentukan langkah 
eksplorasi selanjutnya dalam usaha 
mengkomersialisasikan penemuan ini di 
lepas pantai cekungan Sumatera Utara.

"Penemuan ini tidak hanya kabar yang 
menggembirakan bagi Premier Oil 
sebagai operator, 

Berdasarkan pengujian, sumur 
mengalirkan gas sebesar 27 juta kaki 
kubik per hari (MMSCFD) dan 1.884 
barel kondensat per hari (BOPD). 
Premier Oil Andaman Ltd. 

Satuan Kerja Khusus Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi (SKK Migas) mengungkapkan, 
perusahaan raksasa migas asal Inggris 
yakni Premier Oil berhasil menemukan 
'harta karun' migas di Blok Andaman II 
yang terletak di 150 km lepas pantai 
Aceh menemukan cadangan minyak dan 
gas bumi.
Penemuan 'harta karun' migas tersebut 
diperoleh setelah perusahaan asal 
Inggris itu menyelesaikan pengeboran 
sumur eksplorasi Timpan-1 pada 
kedalaman air 4.245 kaki. Sumur di bor 
secara vertikal total pada kedalaman 
13.818 kaki di bawah laut.

Deputi Perencanaan SKK Migas Benny 
Lubiantara menyampaikan apresiasi 
kepada jajaran SKK Migas terkait dan 
Premier Oil atas kerja keras dan sinergi 
yang dilakukan. 

Perusahan Inggris Temukan Sumber Migas di Aceh

SKK Migas di masa mendatang akan 
mendorong Premier Oil untuk 
melakukan pengeboran di struktur 
lain di Blok Andaman yang memiliki 
sejumlah struktur serupa. "Setelah 
penemuan dari pengeboran sumur 
Timpan-1 yang dilakukan pada satu 
struktur, saya mendapatkan laporan 
Premier Oil akan fokus pada struktur-
struktur di area barat yang memiliki 
play yang sama dengan yang 
discovery sekarang ini. Ini adalah 
kabar yang menggembirakan, dan 
optimis kedepannya akan ditemukan 
lagi cadangan migas di blok ini," 
imbuh Benny.

"Blok Andaman dekat dengan 
infrastruktur migas sehingga setiap 
penemuan di blok ini akan lebih cepat 
untuk dapat dilakukan komersialisasi. 
Mudah-mudahan kedepannya dapat 
menghidupkan kembali infrastruktur 
migas di Arun Aceh," terang Benny.

Adapun eksplorasi di offshore Aceh 
sendiri sebenarnya telah berakhir di 
tahun 2012 atau 10 tahun yang lalu, 
namun Premier Oil kembali 
melakukan eksplorasi setelah melihat 
potensi yang sangat baik di blok 
Andaman II.

pengeboran sumur eksplorasi. 
Adapun komitmen pengeboran 
eksplorasi yang lebih masif terlihat 
dari program pengeboran sumur 
eksplorasi di tahun 2022 yang 
mencapai 42 sumur atau tinggi 
dibandingkan realisasi pengeboran 
sumur eksplorasi tahun 2021 yang 
sebanyak 28 sumur.

maka SKK Migas akan mendorong 
Premier Oil untuk kembali melakukan 
investasi di blok ini, agar dapat 
ditemukan discovery dimasa 
mendatang.

Untuk penemuan hasil pengeboran 
sumur eksplorasi Timpan-1, SKK 

Seiring dengan akan dimulainya 
pembahasan work, program & budget 
(WPnB) tahun 2023, 

Lebih lanjut, 



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

iklan nusantara

Iptek

Internasional

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Renungan Rohani

Tanah Air

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

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

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

Migas segera melakukan koordinasi 
dengan KKKS Premier Oil agar temuan 
yang ada dapat segera ditindaklanjuti 
dalam upaya mengkomersialisasikan 
temuan ini sehingga akan berdampak 
positif bagi peningkatan produksi migas 
nasional.Momentum harga minyak 
dunia yang tinggi dan diprediksikan 
akan berlangsung dalam waktu yang 
lama, akan membantu meningkatkan 
keekonomian dalam pengembangan 
proyek di hulu migas,
 sehingga kesempatan ini sudah 

seharusnya dapat ditindaklanjuti oleh 
Premier Oil dengan segera melakukan 
plan of development (POD) atas hasil 
penemuan tersebut," kata Benny.
Penemuan oleh KKKS Premier Oil yang 
merupakan anak usaha Harbour Energy, 
salah satu perusahaan migas dunia 
negara Inggris yang memiliki participating 
interest sebesar 40% sekaligus menjadi 
operator, bp 30% dan Mubadala 
Petroleum 30% menunjukkan bahwa 
potensi hulu migas di Indonesia masih 
menarik bagi investor asing.

"Atas nama Karen A, ada masa 
cegahnya 8 Juni 2022 sampai dengan 8 
Desember 2022," ujar Ahmad dalam 
keterangannya, Rabu (13/7).

Namun, diketahui KPK tengah mengusut 
kasus dugaan korupsi pengadaan gas 
alam cair atau liquefied natural gas 
(LNG) di PT. Pertamina. 

Meski demikian, KPK menyatakan, bakal 
segera mengumumkan tersangka kasus 
dugaan korupsi pembelian gas alam cair 
atau liquefied natural gas (LNG) PT. 
Pertamina.

Alex mengatakan, pihaknya memilih 
berhati-hati dalam mengusut kasus ini. 
Menurut Alex, dalam mengusut sebuah 
kasus pihaknya tak bisa sembarangan.

KPK belum mengumumkan detail terkait 
kasus itu.

"Cepat atau lambat akan kita umumkan 
secara jelas, ya, bukti-bukti kita 
kumpulkan," ujar Wakil Ketua KPK 
Alexander Marwata di Gedung KPK, 
Jakarta Selatan, Senin (20/6).

Mantan Direktur Utama PT. Pertamina 
Karen Agustiawan dicegah ke luar negeri 
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK).

"Sesuatu yang belum kita umumkan 
berarti kan sifatnya masih, ya, secret-lah, 
belum boleh diungkap. 
Nanti kalau saya ngomong, nanti TKP-
nya jadi terganggu," kata Alex.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
membenarkan pihaknya tengah 
mengusut kasus dugaan korupsi 
pembelian gas alam cair atau liquefied 
natural gas (LNG) PT. Pertamina.

Masih belum diketahui berkaitan dengan 
kasus apa Karen dicegah ke luar negeri. 
Pihak KPK belum bersedia 
membeberkan hal tersebut.

Pencegahan Karen ke luar negeri 
dibenarkan Kasubag Humas Ditjen 
Imigrasi Kemenkum HAM Ahmad 
Nursaleh. Menurut Ahmad, Karen 
dicegah selama enam bulan sejak Juni 
2022.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK 
Karyoto mengatakan, kasus itu sudah 

Kasus dugaan korupsi pembelian LNG 
di PT. Pertamina ditaksir merugikan 
keuangan negara hingga Rp2 triliun. 
Kasus itu sebelumnya juga diusut 
Kejaksaan Agung (Kejagung).

PLN Nurpamudji pada, Kamis 30 Juni 
2022.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri 
mengatakan, mereka dicecar soal 
transaksi jual beli gas alam cair di PT. 
Pertamina.

Namun, dalam proses hukum yang 
dijalani KPK, jika perkara sudah masuk 
ke tingkat penyidikan secara otomatis 
sudah ada pihak yang dijerat sebagai 
tersangka.

Selain keduanya, tim penyidik juga 
turut memeriksa Dewan Komisaris PT. 
Pertamina 2010 - 2013 Evita Herawati 
Legowo serta Dosen IPB Anny 
Ratnawati.

Karyoto belum menjelaskan secara 
detail apakah pihaknya sudah 
menetapkan tersangka dalam kasus ini 
atau belum.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi 
antara lain terkait dengan proses 
transaksi jual beli dalam pengadaan 
Liquefied Natural Gas (LNG) di PT 
PTMN (Pertamina) tahun 2011-2021," 
ujar Ali dalam keterangannya, Sabtu 
(2/7).

Dalam kasus ini KPK pernah 
memeriksa mantan Direktur Utama PT. 
Pertamina Dwi Soetjipto dan mantan 
Direktur Utama PT. 

selesai diselidiki oleh pihaknya. 
Menurut Karyoto, kasus itu sudah 
masuk dalam tahap penyidikan.
"Ini memang betul (sudah di tahap 
penyidikan), kami belum 
mengumumkan secara detail," ujar 
Karyoto dalam keterangannya, Kamis 
(31/3).

Apalagi, kebijakan KPK era Firli Bahuri 
yakni pengumuman tersangka akan 
dilakukan saat upaya paksa seperti 
penangkapan dan penahanan. "Ada 
banyak faktor yang enggak bisa saya 
buka," kata Karyoto.

KPK Cegah Karen Agustiawan ke Luar Negeri

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati mengatakan, hasil survei 
tersebut menunjukkan indikator 
ekonomi Indonesia jauh lebih baik dari 
negara-negara lain yang peringkatnya 
di atas Indonesia dalam survei 
tersebut."Itu menggambarkan bahwa 
dari indikator neraca pembayaran kita, 
APBN kita, ketahanan dari GDP kita, 
dan juga dari sisi korporasi maupun 

Sri Mulyani: kita tetap harus 
waspada

Indonesia masuk ke daftar 15 negara 
yang berpotensi mengalami resesi 
berdasarkan survei Bloomberg. Dalam 
daftar tersebut, Indonesia berada di 
peringkat ke-14.Survei tersebut 
menunjukkan pada peringkat 1-15 
secara berurutan, yaitu Sri Lanka, 
New Zealand, Korea Selatan, Jepang, 
China, Hongkong, Australia, Taiwan, 
Pakistan, Malaysia, Vietnam, 
Thailand, Filipina, Indonesia, lalu 
India.
Dalam survei tersebut menyebutkan, 
Sri Lanka menempati posisi pertama 
negara berpotensi resesi dengan 
presentase 85 persen, New Zealand 
33 persen, Korea Selatan dan Jepang 
25 persen.
Lalu China, Hongkong, Australia, 
Taiwan, dan Pakistan 20 persen. 
Malaysia 13 persen, Vietnam dan 
Thailand 10 persen, Filipina 8 persen, 
Indonesia 3 persen, dan India 0 
persen.

dari rumah tangga serta monetery policy 
kita relatif dalam situasi yang tadi 
disebutkan risikonya 3 persen 
dibandingkan negara lain yang potensi 
untuk bisa mengalami resesi jauh di atas 
yaitu di atas 70 persen," ujar Sri Mulyani 
saat konferensi pers di Bali, Rabu 
(13/7/2022).

Risiko global mengenai inflasi dan resesi, 
atau stagflasi sangat rill dan akan menjadi 
salah satu topik pembahasan kita," 
ucapnya.

"Artinya belajar dari krisis global global 
sektor korporasi financial APBN moneter 
semuanya mencoba memperkuat diri 
sendiri pada saat hadapi risiko, sekarang 
ini kita dalam situasi daya tahan masih 
lebih baik makanya kita disebutkan 
ratingnya lebih kecil," tutur Sri Mulyani.

Kini non performing loan (NPL) tetap 
terjaga serta eksposur pinjaman luar 
negeri turun.

Pasalnya, saat ini negara-negara di dunia 
masih dibayangi resesi dan kenaikan 
inflasi."Kita tetap harus waspada karena 
ini akan berlangsung sampai tahun depan. 

kini sektor keuangan Indonesia menjadi 
jauh lebih hati-hati. 

Kendati demikian, Indonesia masih tetap 
harus waspada terhadap potensi resesi 
yang masih dapat terjadi. 

"Namun message-nya adalah kita tetap 
akan menggunakan semua instrumen 
kebijakan kita," kata Menkeu.
Dia menambahkan, sejak terjadi krisis 
ekonomi tahun 2008-2009, 

Sri Mulyani : Kita Tetap Harus Waspada
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Migas segera melakukan koordinasi 
dengan KKKS Premier Oil agar temuan 
yang ada dapat segera ditindaklanjuti 
dalam upaya mengkomersialisasikan 
temuan ini sehingga akan berdampak 
positif bagi peningkatan produksi migas 
nasional.Momentum harga minyak 
dunia yang tinggi dan diprediksikan 
akan berlangsung dalam waktu yang 
lama, akan membantu meningkatkan 
keekonomian dalam pengembangan 
proyek di hulu migas,
 sehingga kesempatan ini sudah 

seharusnya dapat ditindaklanjuti oleh 
Premier Oil dengan segera melakukan 
plan of development (POD) atas hasil 
penemuan tersebut," kata Benny.
Penemuan oleh KKKS Premier Oil yang 
merupakan anak usaha Harbour Energy, 
salah satu perusahaan migas dunia 
negara Inggris yang memiliki participating 
interest sebesar 40% sekaligus menjadi 
operator, bp 30% dan Mubadala 
Petroleum 30% menunjukkan bahwa 
potensi hulu migas di Indonesia masih 
menarik bagi investor asing.

"Atas nama Karen A, ada masa 
cegahnya 8 Juni 2022 sampai dengan 8 
Desember 2022," ujar Ahmad dalam 
keterangannya, Rabu (13/7).

Namun, diketahui KPK tengah mengusut 
kasus dugaan korupsi pengadaan gas 
alam cair atau liquefied natural gas 
(LNG) di PT. Pertamina. 

Meski demikian, KPK menyatakan, bakal 
segera mengumumkan tersangka kasus 
dugaan korupsi pembelian gas alam cair 
atau liquefied natural gas (LNG) PT. 
Pertamina.

Alex mengatakan, pihaknya memilih 
berhati-hati dalam mengusut kasus ini. 
Menurut Alex, dalam mengusut sebuah 
kasus pihaknya tak bisa sembarangan.

KPK belum mengumumkan detail terkait 
kasus itu.

"Cepat atau lambat akan kita umumkan 
secara jelas, ya, bukti-bukti kita 
kumpulkan," ujar Wakil Ketua KPK 
Alexander Marwata di Gedung KPK, 
Jakarta Selatan, Senin (20/6).

Mantan Direktur Utama PT. Pertamina 
Karen Agustiawan dicegah ke luar negeri 
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK).

"Sesuatu yang belum kita umumkan 
berarti kan sifatnya masih, ya, secret-lah, 
belum boleh diungkap. 
Nanti kalau saya ngomong, nanti TKP-
nya jadi terganggu," kata Alex.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
membenarkan pihaknya tengah 
mengusut kasus dugaan korupsi 
pembelian gas alam cair atau liquefied 
natural gas (LNG) PT. Pertamina.

Masih belum diketahui berkaitan dengan 
kasus apa Karen dicegah ke luar negeri. 
Pihak KPK belum bersedia 
membeberkan hal tersebut.

Pencegahan Karen ke luar negeri 
dibenarkan Kasubag Humas Ditjen 
Imigrasi Kemenkum HAM Ahmad 
Nursaleh. Menurut Ahmad, Karen 
dicegah selama enam bulan sejak Juni 
2022.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK 
Karyoto mengatakan, kasus itu sudah 

Kasus dugaan korupsi pembelian LNG 
di PT. Pertamina ditaksir merugikan 
keuangan negara hingga Rp2 triliun. 
Kasus itu sebelumnya juga diusut 
Kejaksaan Agung (Kejagung).

PLN Nurpamudji pada, Kamis 30 Juni 
2022.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri 
mengatakan, mereka dicecar soal 
transaksi jual beli gas alam cair di PT. 
Pertamina.

Namun, dalam proses hukum yang 
dijalani KPK, jika perkara sudah masuk 
ke tingkat penyidikan secara otomatis 
sudah ada pihak yang dijerat sebagai 
tersangka.

Selain keduanya, tim penyidik juga 
turut memeriksa Dewan Komisaris PT. 
Pertamina 2010 - 2013 Evita Herawati 
Legowo serta Dosen IPB Anny 
Ratnawati.

Karyoto belum menjelaskan secara 
detail apakah pihaknya sudah 
menetapkan tersangka dalam kasus ini 
atau belum.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi 
antara lain terkait dengan proses 
transaksi jual beli dalam pengadaan 
Liquefied Natural Gas (LNG) di PT 
PTMN (Pertamina) tahun 2011-2021," 
ujar Ali dalam keterangannya, Sabtu 
(2/7).

Dalam kasus ini KPK pernah 
memeriksa mantan Direktur Utama PT. 
Pertamina Dwi Soetjipto dan mantan 
Direktur Utama PT. 

selesai diselidiki oleh pihaknya. 
Menurut Karyoto, kasus itu sudah 
masuk dalam tahap penyidikan.
"Ini memang betul (sudah di tahap 
penyidikan), kami belum 
mengumumkan secara detail," ujar 
Karyoto dalam keterangannya, Kamis 
(31/3).

Apalagi, kebijakan KPK era Firli Bahuri 
yakni pengumuman tersangka akan 
dilakukan saat upaya paksa seperti 
penangkapan dan penahanan. "Ada 
banyak faktor yang enggak bisa saya 
buka," kata Karyoto.

KPK Cegah Karen Agustiawan ke Luar Negeri

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati mengatakan, hasil survei 
tersebut menunjukkan indikator 
ekonomi Indonesia jauh lebih baik dari 
negara-negara lain yang peringkatnya 
di atas Indonesia dalam survei 
tersebut."Itu menggambarkan bahwa 
dari indikator neraca pembayaran kita, 
APBN kita, ketahanan dari GDP kita, 
dan juga dari sisi korporasi maupun 

Sri Mulyani: kita tetap harus 
waspada

Indonesia masuk ke daftar 15 negara 
yang berpotensi mengalami resesi 
berdasarkan survei Bloomberg. Dalam 
daftar tersebut, Indonesia berada di 
peringkat ke-14.Survei tersebut 
menunjukkan pada peringkat 1-15 
secara berurutan, yaitu Sri Lanka, 
New Zealand, Korea Selatan, Jepang, 
China, Hongkong, Australia, Taiwan, 
Pakistan, Malaysia, Vietnam, 
Thailand, Filipina, Indonesia, lalu 
India.
Dalam survei tersebut menyebutkan, 
Sri Lanka menempati posisi pertama 
negara berpotensi resesi dengan 
presentase 85 persen, New Zealand 
33 persen, Korea Selatan dan Jepang 
25 persen.
Lalu China, Hongkong, Australia, 
Taiwan, dan Pakistan 20 persen. 
Malaysia 13 persen, Vietnam dan 
Thailand 10 persen, Filipina 8 persen, 
Indonesia 3 persen, dan India 0 
persen.

dari rumah tangga serta monetery policy 
kita relatif dalam situasi yang tadi 
disebutkan risikonya 3 persen 
dibandingkan negara lain yang potensi 
untuk bisa mengalami resesi jauh di atas 
yaitu di atas 70 persen," ujar Sri Mulyani 
saat konferensi pers di Bali, Rabu 
(13/7/2022).

Risiko global mengenai inflasi dan resesi, 
atau stagflasi sangat rill dan akan menjadi 
salah satu topik pembahasan kita," 
ucapnya.

"Artinya belajar dari krisis global global 
sektor korporasi financial APBN moneter 
semuanya mencoba memperkuat diri 
sendiri pada saat hadapi risiko, sekarang 
ini kita dalam situasi daya tahan masih 
lebih baik makanya kita disebutkan 
ratingnya lebih kecil," tutur Sri Mulyani.

Kini non performing loan (NPL) tetap 
terjaga serta eksposur pinjaman luar 
negeri turun.

Pasalnya, saat ini negara-negara di dunia 
masih dibayangi resesi dan kenaikan 
inflasi."Kita tetap harus waspada karena 
ini akan berlangsung sampai tahun depan. 

kini sektor keuangan Indonesia menjadi 
jauh lebih hati-hati. 

Kendati demikian, Indonesia masih tetap 
harus waspada terhadap potensi resesi 
yang masih dapat terjadi. 

"Namun message-nya adalah kita tetap 
akan menggunakan semua instrumen 
kebijakan kita," kata Menkeu.
Dia menambahkan, sejak terjadi krisis 
ekonomi tahun 2008-2009, 

Sri Mulyani : Kita Tetap Harus Waspada
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Sebelumnya, Anies merevisi Kepgub 
DKI nomor 1395 tahun 2021 tentang 
UMP 2022 menjadi Kepgub 1517 tahun 
2021. 

Dalam putusan Hakim tersebut 
dinyatakan bahwa besaran UMP DKI 
Jakarta pada 2022 ditetapkan menjadi 
Rp4,57 juta berdasarkan rekomendasi 
Dewan Pengupahan DKI Jakarta yakni 
unsur serikat pekerja/buruh 
Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 
November 2021.

Tak hanya itu, dalam amar putusan 
Anies juga diberatkan hukuman untuk 
membayar biaya perkara sebesar Rp642 
ribu.

"Mewajibkan kepada Tergugat 
menerbitkan Keputusan Tata Usaha 
Negara yang baru mengenai Upah 
Minimum Provinsi 2022," demikian bunyi 
putusan PTUN dalam Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara (SIPP) dikutip 
Liputan6.com, Rabu (13/7/2022).

"Menghukum Tergugat dan Para 
Tergugat II Intervensi secara tanggung 
renteng untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp642.000," demikian bunyi 
putusan PTUN tersebut.

Keputusan ini sekaligus membatalkan 
Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 
1517 tahun 2021 soal UMP 2022. 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
DKI mewajibkan Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan menetapkan besaran 
Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 
Jakarta 2022 dari Rp4.641.854 juta 
menjadi Rp4.573.845.

Hal tersebut terjadi karena PTUN DKI 
Jakarta resmi memenangkan gugatan 
Apindo terhadap Keputusan Gubernur 
(Kepgub) DKI Jakarta Anies Baswedan 
mengenai revisi Upah Minimum Provinsi 
(UMP) 2022 sebesar 5,1 Persen.

Dalam revisi itu, Anies menaikkan Upah 
Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 

Selain membatalkan Kepgub, PTUN DKI 
Jakarta juga mewajibkan Anies selaku 
tergugat untuk mencabut Kepgub Nomor 
1517 tahun 2021 yang diketahui 
diterbitkan pada 16 Desember 2021 lalu.

2022 untuk pekerja di bawah masa 
kerja satu tahun sebesar 5,1 persen.

"Selama ini kenaikan UMP selalu lebih 
besar dari inflasi, inflasi itu kenaikan 
harga, UMP kenaikan upah, nah dari 
formula yang dibuat Kementerian 
Ketenagakerjaan, inflasi di Jakarta 1,1 
persen, pakai formula kementerian 
UMP naiknya 0,8 persen itu 
mengganggu rasa keadilan, 
bagaimana buruh naiknya upah hanya 
0,8 persen padahal biaya hidupnya, 
inflasi naik 1,1 persen," kata Anies 
pada wartawan, Minggu 19 Desember 
2021.

Anies lantas menyampaikan alasan 
mengapa pihaknya merevisi UMP 
2022 menjadi 5,1 persen atau naik 
Rp225 ribu. Dia menyebut hal itu 
dilakukan karena faktor inflasi yang 
tinggi.

Anies menjelaskan bahwa kenaikan 
UMP DKI juga sudah 
memperhitungkan proyeksi 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Pasalnya berdasarkan kajian Bank 
Indonesia proyeksi pertumbuhan 
ekonomi Indonesia pada 2022 disebut 
mencapai 4,7 - 5,5 persen.
"Keputusan bahwa UMP 2022 
mempertimbangkan proyeksi 
pertumbuhan ekonomi yang 
optimistis, yang kedua menghitung 
dengan menggunakan angka 
pertumbuhan ekonomi nasional 
dengan inflasi nasional, disitu ketemu 
angka 5,1persen," jelas dia.
Anies berharap dengan revisi 
kenaikan UMP DKI bisa menjadi jalan 
tengah yang memberikan rasa 
keadilan tidak hanya bagi buruh 
melainkan juga pengusaha.

Selain itu, 

"Harapannya bagi para buruh 
memberikan rasa keadilan, bagi para 
pengusaha masih angka yang 
terjangkau, jadi ini adalah sebuah 
jalan tengah yang harapannya bisa 
memberikan keadilan kita semua," 
ucap dia.

PTUN Kabulkan Gugatan Apindo

Presiden Sri Lanka Gotabaya 
Rajapaksa melarikan diri dari negara 
itu pada Rabu pagi beberapa jam 
sebelum dia akan mengundurkan diri 
dari jabatannya, kata dua narasumber 
kepada Reuters.
Rajapaksa rencananya akan 
mengundurkan diri di tengah protes 
rakyat yang meluas atas langkah 
penanganannya terhadap krisis 
ekonomi yang menghancurkan Sri 
Lanka.
Rajapaksa, istri dan dua pengawalnya 
pergi dengan pesawat Angkatan Udara 
Sri Lanka, kata seorang pejabat 
imigrasi kepada Reuters, seperti 
dilansir Antara, Rabu (13/7).
Seorang sumber pemerintah 
mengatakan Rajapaksa berangkat ke 
Male, Ibu Kota Maladewa. Presiden Sri 
Lanka itu kemungkinan besar akan 
melanjutkan perjalanan ke negara Asia 
lainnya dari sana, kata sumber itu.

Presiden Rajapaksa belum terlihat di 
depan umum sejak Jumat (8/7). 
Sementara Parlemen Sri Lanka akan 
memilih penggantinya pada 20 Juli.

Pejabat imigrasi mengatakan pihak 
berwenang berdasarkan hukum tidak 
dapat mencegah presiden yang masih 
menjabat untuk meninggalkan negara 
itu.

Keluarga Rajapaksa, termasuk mantan 
perdana menteri Mahinda Rajapaksa, 
telah mendominasi politik negara 
berpenduduk 22 juta jiwa itu selama 
bertahun-tahun. Sebagian besar warga 
Sri Lanka menyalahkan mereka atas 
masalah yang terjadi saat ini.
Ekonomi Sri Lanka yang bergantung 
pada pariwisata sangat terpukul oleh 
pandemi COVID-19 dan penurunan 

Rajapaksa akan mengundurkan diri 
sebagai presiden pada Rabu untuk 
memberi jalan bagi sebuah pemerintah 
persatuan di Sri Lanka, setelah ribuan 
pengunjuk rasa menyerbu kediaman 
resminya dan perdana menteri negara 
itu pada Sabtu (9/7) untuk menuntut 
penggulingan mereka.

Penggunaan bahan bakar di negara itu 
sangat dijatah dan antrean panjang 
terbentuk di depan toko-toko yang menjual 
gas untuk memasak.

Mahinda Rajapaksa, saudara laki-laki 
presiden Gotabaya Rajapaksa, 
mengundurkan diri sebagai perdana 
menteri Sri Lanka pada Mei setelah protes 
terhadap keluarga itu berubah menjadi 
kekerasan. Mahinda tetap bersembunyi di 
sebuah pangkalan militer di timur negara itu 
selama beberapa hari sebelum kembali ke 
Kolombo.

Pemerintahan keluarga Rajapaksa 
menerapkan pemotongan pajak populis 
pada 2019 yang mempengaruhi keuangan 
pemerintah sementara penyusutan 
cadangan devisa negara telah membatasi 
impor bahan bakar, makanan dan obat-
obatan.

pengiriman uang dari warganya yang 
bekerja di luar negeri, sementara larangan 
penggunaan pupuk kimia telah menurunkan 
hasil pertanian. Larangan itu kemudian 
dibatalkan.

Inflasi utama di Sri Lanka mencapai 54,6 
persen pada Juni dan bank sentral telah 
memperingatkan bahwa itu bisa naik 
menjadi 70 persen dalam beberapa bulan 
mendatang.

Pada Selasa (12/7), pejabat imigrasi 
mencegah saudara laki-laki lainnya dari 
presiden Gotabaya Rajapaksa, yakni Basil 
Rajapaksa yang adalah mantan menteri 
keuangan, untuk terbang ke luar negeri. 
Tidak jelas ke mana Basil Rajapaksa, yang 
juga memegang kewarganegaraan Amerika 
Serikat itu, mencoba pergi.

Protes terhadap Pemerintah Sri Lanka telah 
membara sejak Mei, tetapi kembali 
mencapai puncaknya pada Sabtu (9/7) lalu 
ketika ratusan ribu orang membanjiri 
Kolombo dan menduduki gedung-gedung 
penting dan tempat tinggal pemerintah.

Basil mengundurkan diri sebagai menteri 
keuangan Sri Lanka pada awal April di 
tengah protes keras di jalanan terhadap 
kekurangan bahan bakar dan makanan, 
dan dia berhenti dari jabatannya di 
parlemen pada Juni.

Presiden Sri Lanka Melarikan Diri ke Maladewa
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Simon Chhan Agency
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with room
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 267 - 324 - 2761

Dibutuhkan Pegawai
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215 - 607 - 4627

Gaji $12/jam

kerja ditempat dingin

 70 jam/minggu ada OT

Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Tanah Air

Sebelumnya, Anies merevisi Kepgub 
DKI nomor 1395 tahun 2021 tentang 
UMP 2022 menjadi Kepgub 1517 tahun 
2021. 

Dalam putusan Hakim tersebut 
dinyatakan bahwa besaran UMP DKI 
Jakarta pada 2022 ditetapkan menjadi 
Rp4,57 juta berdasarkan rekomendasi 
Dewan Pengupahan DKI Jakarta yakni 
unsur serikat pekerja/buruh 
Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 
November 2021.

Tak hanya itu, dalam amar putusan 
Anies juga diberatkan hukuman untuk 
membayar biaya perkara sebesar Rp642 
ribu.

"Mewajibkan kepada Tergugat 
menerbitkan Keputusan Tata Usaha 
Negara yang baru mengenai Upah 
Minimum Provinsi 2022," demikian bunyi 
putusan PTUN dalam Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara (SIPP) dikutip 
Liputan6.com, Rabu (13/7/2022).

"Menghukum Tergugat dan Para 
Tergugat II Intervensi secara tanggung 
renteng untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp642.000," demikian bunyi 
putusan PTUN tersebut.

Keputusan ini sekaligus membatalkan 
Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 
1517 tahun 2021 soal UMP 2022. 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
DKI mewajibkan Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan menetapkan besaran 
Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 
Jakarta 2022 dari Rp4.641.854 juta 
menjadi Rp4.573.845.

Hal tersebut terjadi karena PTUN DKI 
Jakarta resmi memenangkan gugatan 
Apindo terhadap Keputusan Gubernur 
(Kepgub) DKI Jakarta Anies Baswedan 
mengenai revisi Upah Minimum Provinsi 
(UMP) 2022 sebesar 5,1 Persen.

Dalam revisi itu, Anies menaikkan Upah 
Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 

Selain membatalkan Kepgub, PTUN DKI 
Jakarta juga mewajibkan Anies selaku 
tergugat untuk mencabut Kepgub Nomor 
1517 tahun 2021 yang diketahui 
diterbitkan pada 16 Desember 2021 lalu.

2022 untuk pekerja di bawah masa 
kerja satu tahun sebesar 5,1 persen.

"Selama ini kenaikan UMP selalu lebih 
besar dari inflasi, inflasi itu kenaikan 
harga, UMP kenaikan upah, nah dari 
formula yang dibuat Kementerian 
Ketenagakerjaan, inflasi di Jakarta 1,1 
persen, pakai formula kementerian 
UMP naiknya 0,8 persen itu 
mengganggu rasa keadilan, 
bagaimana buruh naiknya upah hanya 
0,8 persen padahal biaya hidupnya, 
inflasi naik 1,1 persen," kata Anies 
pada wartawan, Minggu 19 Desember 
2021.

Anies lantas menyampaikan alasan 
mengapa pihaknya merevisi UMP 
2022 menjadi 5,1 persen atau naik 
Rp225 ribu. Dia menyebut hal itu 
dilakukan karena faktor inflasi yang 
tinggi.

Anies menjelaskan bahwa kenaikan 
UMP DKI juga sudah 
memperhitungkan proyeksi 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Pasalnya berdasarkan kajian Bank 
Indonesia proyeksi pertumbuhan 
ekonomi Indonesia pada 2022 disebut 
mencapai 4,7 - 5,5 persen.
"Keputusan bahwa UMP 2022 
mempertimbangkan proyeksi 
pertumbuhan ekonomi yang 
optimistis, yang kedua menghitung 
dengan menggunakan angka 
pertumbuhan ekonomi nasional 
dengan inflasi nasional, disitu ketemu 
angka 5,1persen," jelas dia.
Anies berharap dengan revisi 
kenaikan UMP DKI bisa menjadi jalan 
tengah yang memberikan rasa 
keadilan tidak hanya bagi buruh 
melainkan juga pengusaha.

Selain itu, 

"Harapannya bagi para buruh 
memberikan rasa keadilan, bagi para 
pengusaha masih angka yang 
terjangkau, jadi ini adalah sebuah 
jalan tengah yang harapannya bisa 
memberikan keadilan kita semua," 
ucap dia.

PTUN Kabulkan Gugatan Apindo

Presiden Sri Lanka Gotabaya 
Rajapaksa melarikan diri dari negara 
itu pada Rabu pagi beberapa jam 
sebelum dia akan mengundurkan diri 
dari jabatannya, kata dua narasumber 
kepada Reuters.
Rajapaksa rencananya akan 
mengundurkan diri di tengah protes 
rakyat yang meluas atas langkah 
penanganannya terhadap krisis 
ekonomi yang menghancurkan Sri 
Lanka.
Rajapaksa, istri dan dua pengawalnya 
pergi dengan pesawat Angkatan Udara 
Sri Lanka, kata seorang pejabat 
imigrasi kepada Reuters, seperti 
dilansir Antara, Rabu (13/7).
Seorang sumber pemerintah 
mengatakan Rajapaksa berangkat ke 
Male, Ibu Kota Maladewa. Presiden Sri 
Lanka itu kemungkinan besar akan 
melanjutkan perjalanan ke negara Asia 
lainnya dari sana, kata sumber itu.

Presiden Rajapaksa belum terlihat di 
depan umum sejak Jumat (8/7). 
Sementara Parlemen Sri Lanka akan 
memilih penggantinya pada 20 Juli.

Pejabat imigrasi mengatakan pihak 
berwenang berdasarkan hukum tidak 
dapat mencegah presiden yang masih 
menjabat untuk meninggalkan negara 
itu.

Keluarga Rajapaksa, termasuk mantan 
perdana menteri Mahinda Rajapaksa, 
telah mendominasi politik negara 
berpenduduk 22 juta jiwa itu selama 
bertahun-tahun. Sebagian besar warga 
Sri Lanka menyalahkan mereka atas 
masalah yang terjadi saat ini.
Ekonomi Sri Lanka yang bergantung 
pada pariwisata sangat terpukul oleh 
pandemi COVID-19 dan penurunan 

Rajapaksa akan mengundurkan diri 
sebagai presiden pada Rabu untuk 
memberi jalan bagi sebuah pemerintah 
persatuan di Sri Lanka, setelah ribuan 
pengunjuk rasa menyerbu kediaman 
resminya dan perdana menteri negara 
itu pada Sabtu (9/7) untuk menuntut 
penggulingan mereka.

Penggunaan bahan bakar di negara itu 
sangat dijatah dan antrean panjang 
terbentuk di depan toko-toko yang menjual 
gas untuk memasak.

Mahinda Rajapaksa, saudara laki-laki 
presiden Gotabaya Rajapaksa, 
mengundurkan diri sebagai perdana 
menteri Sri Lanka pada Mei setelah protes 
terhadap keluarga itu berubah menjadi 
kekerasan. Mahinda tetap bersembunyi di 
sebuah pangkalan militer di timur negara itu 
selama beberapa hari sebelum kembali ke 
Kolombo.

Pemerintahan keluarga Rajapaksa 
menerapkan pemotongan pajak populis 
pada 2019 yang mempengaruhi keuangan 
pemerintah sementara penyusutan 
cadangan devisa negara telah membatasi 
impor bahan bakar, makanan dan obat-
obatan.

pengiriman uang dari warganya yang 
bekerja di luar negeri, sementara larangan 
penggunaan pupuk kimia telah menurunkan 
hasil pertanian. Larangan itu kemudian 
dibatalkan.

Inflasi utama di Sri Lanka mencapai 54,6 
persen pada Juni dan bank sentral telah 
memperingatkan bahwa itu bisa naik 
menjadi 70 persen dalam beberapa bulan 
mendatang.

Pada Selasa (12/7), pejabat imigrasi 
mencegah saudara laki-laki lainnya dari 
presiden Gotabaya Rajapaksa, yakni Basil 
Rajapaksa yang adalah mantan menteri 
keuangan, untuk terbang ke luar negeri. 
Tidak jelas ke mana Basil Rajapaksa, yang 
juga memegang kewarganegaraan Amerika 
Serikat itu, mencoba pergi.

Protes terhadap Pemerintah Sri Lanka telah 
membara sejak Mei, tetapi kembali 
mencapai puncaknya pada Sabtu (9/7) lalu 
ketika ratusan ribu orang membanjiri 
Kolombo dan menduduki gedung-gedung 
penting dan tempat tinggal pemerintah.

Basil mengundurkan diri sebagai menteri 
keuangan Sri Lanka pada awal April di 
tengah protes keras di jalanan terhadap 
kekurangan bahan bakar dan makanan, 
dan dia berhenti dari jabatannya di 
parlemen pada Juni.

Presiden Sri Lanka Melarikan Diri ke Maladewa
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“Tidak ada apapun untuk dimakan. 
Tidak ada bensin. Kami tidak bisa 
kemana-mana," imbuhnya.
"Tidak ada apa-apa sama sekali."
Pada Sabtu, ribuan warga menerobos 
istana presiden saat berunjuk rasa 
menuntut Presiden Gotabaya 

"Ini pertama kalinya dalam hidup saya 
sangat sulit," kata Deyarathna Liyanage 
(80), seorang petani.

Rak-rak di toko serba ada banyak yang 
kosong. Stok makanan yang masih 
tersisa harganya tidak terjangkau. 
Pasokan bahan bakar minim dan warga 
harus menganre berhari-hari untuk 
mendapatkan beberapa galon. Orang-
orang memilih diam di rumah dan jika 
terpaksa bepergian memilih berjalan 
kaki walaupun jaraknya sangat jauh.

Keluarganya cukup beruntung. Di saat 
banyak orang di negara itu kelaparan, 
mereka bisa mengandalkan sayuran 
dari kebun mereka, termasuk pisang 
dan beras yang ditanam sendiri.

Pekerjaan suaminya sebagai pemulung 
tidak cukup lagi untuk membeli 
makanan dan bahan bakar, yang harga 
kedua kebutuhan pokok itu melambung 
tinggi.

"Tapi tidak bisa lagi tinggal (di sini)," 
lanjutnya, dikutip dari The New York 
Times, Selasa (12/7).

Perempuan itu berdiri mengantre 
selama lebih dari 14 jam demi sebuah 
paspor, agar bisa keluar dari krisis 
ekonomi yang melanda Sri Lanka.
Selwi Thangawelu, ibu dua anak, 
mendapat pekerjaan sebagai pembantu 
rumah tangga di Kuwait. 

"Saya agak takut," ujarnya.

Sri Lanka, negara kepulauan 
berpenduduk hampir 22 juta orang, 
pernah menjadi negara dengan 
perekonomian menjanjikan, dengan 
populasinya yang berpendidikan tinggi, 
terdiri dari kalangan kelas menengah 
dan pendapatan menegah di Asia 
Selatan. Sekarang banyak orang yang 
bahkan tidak mampu membeli barang 
kebutuhan dasar.

Liyanage biasanya hidup dari hasil 
berjualan beras, yang dia tanam 
menggunakan pupuk kimia dari 
pemerintah. Namun pemerintah 
melarang pupuk kimia, berdampak 
pada hasil panen petani. Setelah 
larangan dicabut, harga pupuk 
melambung, dan pemerintah 
menghentikan subsidi. Sekarang dia 
menggunakan pupuk organik yang 
hasil panennya tidak sebanyak saat 
menggunakan pupuk kimia.

Masalah kritis

Jalan-jalan di Kolombo sebagian 
besar lengang, kecuali mobil-mobil 
yang parkir mengantre pengisian 
bahan bakar. Setiap beberapa hari, 
Menteri Energi Sri Lanka 
mengunggah pembaruan informasi di 
Twitter terkait perkiraan datangnya 
pengiriman bensin dan solar, setelah 
itu warga bergegas datang untuk 
membeli.

Rajapaksa mundur. Demonstran juga 
membakar rumah pribadi Perdana 
Menteri Ranil Wickremesinghe.

Rakyat biasa yang harus 
menanggung akibat kesalahan 
pemerintah dalam mengelola negara.

"Sekarang, rugi kalau kami jual, tapi 
masih lebih murah menanam 
daripada membeli."

keputusasaan rakyat sri lanka, "tidak 
ada yang bisa dimakan di sini”

"Sebelumnya untungnya lumayan 
dari beras," ujarnya.

Pada dasarnya negara ini telah 
bangkrut. Krisis keuangan diperparah 
dengan inflasi yang naik di seluruh 
dunia. Cadangan devisa semakin 
menipis sehingga Sri Lanka tidak 
mampu mengimpor bahan bakar, 
makanan, dan obat-obatan.

Dalam beberapa pekan terakhir, 
sekolah-sekolah ditutup untuk 
menghemat BBM. Apotek kehabisan 
stok obat-obatan. Perusahaan-
perusahaan terpaksa memotong gaji 
para pegawai.
Seorang kepala HRD di sebuah 

Rakyat Sri Lanka : Tak Ada Makanan Disini

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
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“Tidak ada apapun untuk dimakan. 
Tidak ada bensin. Kami tidak bisa 
kemana-mana," imbuhnya.
"Tidak ada apa-apa sama sekali."
Pada Sabtu, ribuan warga menerobos 
istana presiden saat berunjuk rasa 
menuntut Presiden Gotabaya 

"Ini pertama kalinya dalam hidup saya 
sangat sulit," kata Deyarathna Liyanage 
(80), seorang petani.

Rak-rak di toko serba ada banyak yang 
kosong. Stok makanan yang masih 
tersisa harganya tidak terjangkau. 
Pasokan bahan bakar minim dan warga 
harus menganre berhari-hari untuk 
mendapatkan beberapa galon. Orang-
orang memilih diam di rumah dan jika 
terpaksa bepergian memilih berjalan 
kaki walaupun jaraknya sangat jauh.

Keluarganya cukup beruntung. Di saat 
banyak orang di negara itu kelaparan, 
mereka bisa mengandalkan sayuran 
dari kebun mereka, termasuk pisang 
dan beras yang ditanam sendiri.

Pekerjaan suaminya sebagai pemulung 
tidak cukup lagi untuk membeli 
makanan dan bahan bakar, yang harga 
kedua kebutuhan pokok itu melambung 
tinggi.

"Tapi tidak bisa lagi tinggal (di sini)," 
lanjutnya, dikutip dari The New York 
Times, Selasa (12/7).

Perempuan itu berdiri mengantre 
selama lebih dari 14 jam demi sebuah 
paspor, agar bisa keluar dari krisis 
ekonomi yang melanda Sri Lanka.
Selwi Thangawelu, ibu dua anak, 
mendapat pekerjaan sebagai pembantu 
rumah tangga di Kuwait. 

"Saya agak takut," ujarnya.

Sri Lanka, negara kepulauan 
berpenduduk hampir 22 juta orang, 
pernah menjadi negara dengan 
perekonomian menjanjikan, dengan 
populasinya yang berpendidikan tinggi, 
terdiri dari kalangan kelas menengah 
dan pendapatan menegah di Asia 
Selatan. Sekarang banyak orang yang 
bahkan tidak mampu membeli barang 
kebutuhan dasar.

Liyanage biasanya hidup dari hasil 
berjualan beras, yang dia tanam 
menggunakan pupuk kimia dari 
pemerintah. Namun pemerintah 
melarang pupuk kimia, berdampak 
pada hasil panen petani. Setelah 
larangan dicabut, harga pupuk 
melambung, dan pemerintah 
menghentikan subsidi. Sekarang dia 
menggunakan pupuk organik yang 
hasil panennya tidak sebanyak saat 
menggunakan pupuk kimia.

Masalah kritis

Jalan-jalan di Kolombo sebagian 
besar lengang, kecuali mobil-mobil 
yang parkir mengantre pengisian 
bahan bakar. Setiap beberapa hari, 
Menteri Energi Sri Lanka 
mengunggah pembaruan informasi di 
Twitter terkait perkiraan datangnya 
pengiriman bensin dan solar, setelah 
itu warga bergegas datang untuk 
membeli.

Rajapaksa mundur. Demonstran juga 
membakar rumah pribadi Perdana 
Menteri Ranil Wickremesinghe.

Rakyat biasa yang harus 
menanggung akibat kesalahan 
pemerintah dalam mengelola negara.

"Sekarang, rugi kalau kami jual, tapi 
masih lebih murah menanam 
daripada membeli."

keputusasaan rakyat sri lanka, "tidak 
ada yang bisa dimakan di sini”

"Sebelumnya untungnya lumayan 
dari beras," ujarnya.

Pada dasarnya negara ini telah 
bangkrut. Krisis keuangan diperparah 
dengan inflasi yang naik di seluruh 
dunia. Cadangan devisa semakin 
menipis sehingga Sri Lanka tidak 
mampu mengimpor bahan bakar, 
makanan, dan obat-obatan.

Dalam beberapa pekan terakhir, 
sekolah-sekolah ditutup untuk 
menghemat BBM. Apotek kehabisan 
stok obat-obatan. Perusahaan-
perusahaan terpaksa memotong gaji 
para pegawai.
Seorang kepala HRD di sebuah 

Rakyat Sri Lanka : Tak Ada Makanan Disini
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anda harus kirim foto kartu kuning anda ke
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Harris,57 tahun lulusan dan lama
tinggal di Belanda. Duda, istri 
meninggal dunia, skrg ada di 
Surabaya mencari pasangan hidup
wanita open minded dan mandiri .
Hub : +62813 441 50740

Bola

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Tanah Air

Tanah Air

Central Agency
mencari pekerja di PA & NJ

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Gaji $10 - $13

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)

Dia dan pegawai lainnya mulai bekerja 
dari rumah beberapa pekan yang lalu, 
sejak transportasi umum tidak 
beroperasi.

Ketika ibunya sakit baru-baru ini, 
Yawasan tidak bisa menemukan 
antibiotik,

Di rumah, pekerjaanya kerap terhenti 
karena listrik mati. 

Kami telah menghadapi banyak 
masalah, tapi sekarang ini kritis," 
ujarnya.

perusahaan, Gimhanikari Yawasam (41) 
banyak menerima keluhan dari para 
karyawan terkait pemotongan gaji. 

Dalam krisis ini, orang-orang mengantre 
berhari-hari di kantor imigrasi Kolombo. 
Puluhan orang berusaha keluar dari 
negara mereka menggunakan kapal 
yang ditangkap patroli laut Australia di 
Samudera Hindia.
Paramasivam Satheesh (36) bekerja 
sebagai sopir bajaj selama 15 tahun di 

Satheesh khawatir unjuk rasa segera 
mereda."Jika mereka berhenti 
memberikan (makanan gratis), kami nanti 
terpaksa mengemis di pinggir jalan," kata 
dia.Dia berencana,

Dia ingin bekerja sebagai tukang las di 
Eropa atau Timur Tengah, dan menjual 
bajajnya. 

 jika kelangkaan BBM berakhir, dia akan 
mulai menarik bajaj lagi dan mencari biaya 
untuk membuat paspor. 

Kolombo. Antrean BBM yang begitu 
panjang membuatnya terpaksa berhenti 
menarik bajaj yang menjadi sumber 
pendapatannya.

Ganesan Kajanthiny (35) dan putranya, 
Magadheesh (5) ke Galle Face, taman 
pinggir pantai. Di sana mereka mengambil 
makanan gratis dari para pengunjuk rasa 
yang mendirikan kamp di sana.

Sedikit BBM yang tersisa dalam tangki 
bajajnya dimanfaatkan untuk mengantar 
istrinya, 

Komando Pusat AS 
(CENTCOM) 
menyampaikan 
dalam 
pernyatannya pada 
Selasa, 

Militer Amerika Serikat (AS) mengklaim 
telah membunuh pemimpin ISIS di 
Suriah dalam serangan drone di luar 
Jandaris, 
Suriah barat laut. 
Sementara seorang 
pejabat ISIS lainnya 
disebut terluka 
parah dalam 
serangan tersebut.

Namun CENTCOM tidak menyebut 
nama pejabat ISIS yang terluka parah.
Menurut CENTCOM, Al-Agal 
bertanggung jawab atas 
pengembangan jaringan ISIS di luar 
Irak dan Suriah.

yang terbunuh itu adalah Maher al-
Agal, satu dari lima pemimpin utama 
kelompok teroris tersebut. 

"Tersingkirnya para pemimpin ISIS ini 
akan menghancurkan kemampuan 

organisasi teroris itu untuk 
merencanakan dan melakukan serangan 
global lebih lanjut," jelas juru bicara 
CENTCOM, Kolonel Joe Buccino, dikutip 

dari Al Jazeera, Rabu 
(13/7).

Al-Qurayshi meledakkan dirinya pada 3 
Februari ketika pasukan AS menyerbu 
tempat tinggalnya di kota Atmeh, Suriah 
timur laut. ISIS mengakui kematian Al-
Qurayshi pada Maret dan menetapkan 
pemimpin baru.

"CENTCOM akan terus 
melawan ancaman 
terhadap keamanan 
regional."

"ISIS terus 
menunjukkan ancaman 
bagi AS dan rekan-
rekan di kawasan," 
lanjutnya.

ISIS belum mengonfirmasi terkait 
kematian Al-Agal.
Pada Februari, Presiden AS Joe Biden 
mengumumkan pemimpin ISIS Abu 
Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi terbunuh 
dalam penyerbuan AS.

AS Klaim Bunuh Pimpinan ISIS

Pemerintah akan melarang aparatur sipil 
negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) membawa uang tunai dalam 
perjalanan dinas. Ini dilakukan untuk 
mengantisipasi kebocoran dana, 
sekaligus menerapkan sistem digitalisasi.

"Bahwa banyak jaringan yang sudah 
terpasang tetapi ternyata sinyalnya 
kurang kuat ya, karena ini yang kita 
harapkan mohon dukungan pak menteri 
kominfo untuk proses ini bisa berjalan 
dengan baik," tambah Wempi.

Pelaksanaan aturan ini nantinya juga 
akan dilakukan pengawasan secara 
elektronik dengan penyampaian 
pelaporan. Maka dari itu, Wempi 
menyarankan kepada pemerintah daerah 
untuk memperhatikan implementasi 
ketersambungan jaringan telekomunikasi. 
Terutama di daerah terpencil, terluat dan 
tertinggal.

Aturan selingkuh menyelingkuhi untuk 
PNS tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 
Perubahan Atas PP Nomor 10 tahun 
1983 tentang Izin Perkawinan dan 
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Hidup bersama bisa diartikan sebagai 
perilaku melakukan hubungan suami istri 
di luar ikatan perkawinan yang sah yang 
seolah-olah merupakan suatu rumah 
tangga.

1. Dilarang Selingkuh

Selain pelarangan membawa uang tunai 
juga terdapat sejumlah aturan lain yang 
jika dilanggar PNS berbuntut sanksi. 
Sanksi mulai dari ringan hingga berat. 
Berikut merdeka.com akan 
merangkumnya.

“Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup 
bersama dengan wanita yang bukan 
istrinya atau dengan pria yang bukan 
suaminya sebagai suami istri tanpa 
ikatan perkawinan yang sah," bunyi Pasal 
14 PP Nomor 45 Tahun 1990.

Masih dalam PP Nomor 45 Tahun 1990, 
dalam Pasal 15 PP dijelaskan 
pelanggaran terhadap Pasal 14 yang 
terkait praktik selingkuh dan kumpul kebo 
masuk dalam kategori pelanggaran atau 

Aturan Baru Untuk PNS 

"SE Bersama ini ditujukan bagi ASN 
agar tetap menjunjung tinggi nilai dasar 
untuk wajib setia pada Pancasila, UUD 
1945, pemerintahan yang sah serta 
menjaga fungsi ASN sebagai perekat 
dan pemersatu bangsa," bunyi SE 
tersebut dikutip merdeka.com dari lama 
setkab.go.id.

2. Terpapar Radikalisme

Selanjutnya keenam menggunakan 
berbagai media untuk menyatakan 
keterlibatan dan penggunaan simbol 
dan atribut, ketujuh melakukan tindakan 
lain yang terkait dengan organisasi 
terlarang dan ormas yang dicabut 
badan hukumnya.
Dalam SE Bersama ini juga disebutkan 
organisasi terlarang dan ormas yang 
telah dicabut status badan hukumnya, 
yaitu: Partai Komunis Indonesia, 
Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar 

hukuman disiplin berat. PP Nomor 30 
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 
PNS telah diubah menjadi PP Nomor 
53 tahun 2010 tentang Peraturan 
Disiplin PNS.
Hukuman berat dalam PP Nomor 53 
tahun 2010 adalah berupa penurunan 
pangkat satu tingkat selama tiga tahun, 
pemindahan dalam rangka penurunan 
jabatan, pembebasan jabatan, dan 
yang terberat yakni pemberhentian.

Langkah pelarangan oleh PPK tersebut 
mencakup tujuh hal. Pertama menjadi 
anggota atau memiliki pertalian, kedua 
memberikan dukungan langsung dan 
tidak langsung,ketiga menjadi 
simpatisan, keempat terlibat dalam 
kegiatan, kelima menggunakan simbol 
serta atribut organisasi.

Pemerintah melakukan langkah tegas 
untuk mencegah aparatur sipil negara 
(ASN) dari paham radikalisme. Hal 
tersebut tertuang dalam Surat Edaran 
Bersama Menteri PANRB dan Kepala 
BKN tentang Larangan bagi ASN untuk 
berafiliasi dan mendukung organisasi 
terlarang serta organisasi 
kemasyarakatan yang dicabut status 
badan hukumnya.
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tinggal di Belanda. Duda, istri 
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Agal, satu dari lima pemimpin utama 
kelompok teroris tersebut. 

"Tersingkirnya para pemimpin ISIS ini 
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dari Al Jazeera, Rabu 
(13/7).
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"ISIS terus 
menunjukkan ancaman 
bagi AS dan rekan-
rekan di kawasan," 
lanjutnya.

ISIS belum mengonfirmasi terkait 
kematian Al-Agal.
Pada Februari, Presiden AS Joe Biden 
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Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi terbunuh 
dalam penyerbuan AS.
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negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) membawa uang tunai dalam 
perjalanan dinas. Ini dilakukan untuk 
mengantisipasi kebocoran dana, 
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kurang kuat ya, karena ini yang kita 
harapkan mohon dukungan pak menteri 
kominfo untuk proses ini bisa berjalan 
dengan baik," tambah Wempi.
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akan dilakukan pengawasan secara 
elektronik dengan penyampaian 
pelaporan. Maka dari itu, Wempi 
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Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 
Perubahan Atas PP Nomor 10 tahun 
1983 tentang Izin Perkawinan dan 
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Hidup bersama bisa diartikan sebagai 
perilaku melakukan hubungan suami istri 
di luar ikatan perkawinan yang sah yang 
seolah-olah merupakan suatu rumah 
tangga.
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Sanksi mulai dari ringan hingga berat. 
Berikut merdeka.com akan 
merangkumnya.
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istrinya atau dengan pria yang bukan 
suaminya sebagai suami istri tanpa 
ikatan perkawinan yang sah," bunyi Pasal 
14 PP Nomor 45 Tahun 1990.

Masih dalam PP Nomor 45 Tahun 1990, 
dalam Pasal 15 PP dijelaskan 
pelanggaran terhadap Pasal 14 yang 
terkait praktik selingkuh dan kumpul kebo 
masuk dalam kategori pelanggaran atau 

Aturan Baru Untuk PNS 

"SE Bersama ini ditujukan bagi ASN 
agar tetap menjunjung tinggi nilai dasar 
untuk wajib setia pada Pancasila, UUD 
1945, pemerintahan yang sah serta 
menjaga fungsi ASN sebagai perekat 
dan pemersatu bangsa," bunyi SE 
tersebut dikutip merdeka.com dari lama 
setkab.go.id.

2. Terpapar Radikalisme

Selanjutnya keenam menggunakan 
berbagai media untuk menyatakan 
keterlibatan dan penggunaan simbol 
dan atribut, ketujuh melakukan tindakan 
lain yang terkait dengan organisasi 
terlarang dan ormas yang dicabut 
badan hukumnya.
Dalam SE Bersama ini juga disebutkan 
organisasi terlarang dan ormas yang 
telah dicabut status badan hukumnya, 
yaitu: Partai Komunis Indonesia, 
Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar 

hukuman disiplin berat. PP Nomor 30 
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 
PNS telah diubah menjadi PP Nomor 
53 tahun 2010 tentang Peraturan 
Disiplin PNS.
Hukuman berat dalam PP Nomor 53 
tahun 2010 adalah berupa penurunan 
pangkat satu tingkat selama tiga tahun, 
pemindahan dalam rangka penurunan 
jabatan, pembebasan jabatan, dan 
yang terberat yakni pemberhentian.

Langkah pelarangan oleh PPK tersebut 
mencakup tujuh hal. Pertama menjadi 
anggota atau memiliki pertalian, kedua 
memberikan dukungan langsung dan 
tidak langsung,ketiga menjadi 
simpatisan, keempat terlibat dalam 
kegiatan, kelima menggunakan simbol 
serta atribut organisasi.

Pemerintah melakukan langkah tegas 
untuk mencegah aparatur sipil negara 
(ASN) dari paham radikalisme. Hal 
tersebut tertuang dalam Surat Edaran 
Bersama Menteri PANRB dan Kepala 
BKN tentang Larangan bagi ASN untuk 
berafiliasi dan mendukung organisasi 
terlarang serta organisasi 
kemasyarakatan yang dicabut status 
badan hukumnya.
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Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

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

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

iklan jimmy

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

di pabrik buah 

Gaji $12/jam

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

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Bagus Printing
Menerima Pesanan Kalendar 2023

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

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

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

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

3. Larangan PNS Lainnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
meneken Peraturan Pemerintah (PP) 
nomor 94/2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam PP 
tersebut dijelaskan aturan-aturan terkait 
kewajiban dan larangan PNS.
Dalam aturan tersebut dijelaskan jika 
para PNS melanggar aturan dalam PP 
tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin. 
Terdapat tingkat dan jenis hukuman 
pertama yaitu tingkat hukuman disiplin 
terdiri Hukuman Disiplin ringan, sedang 
dan berat.
Adapun dalam Pasal 5 dijelaskan, 
PNS Dilarang:

Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir 
Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut 
Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam 
(FPI).

a. menyalahgunakan wewenang
b. menjadi perantara untuk 
mendapatkan keuntungan pribadi 
dan/atau orang lain dengan 
menggunakan kewenangan orang lain 
yang diduga terjadi konflik kepentingan 
dengan jabatan

f. memiliki, menjual, membeli, 
menggadaikan, menyewakan, atau 
meminjamkan barang baik bergerak 
atau tidak bergerak, dokumen, atau 
surat berharga milik negara secara tidak 
sah

h. melakukan kegiatan yang merugikan 

c. menjadi pegawai atau bekerja untuk 
negara lain
d. bekerja pada lembaga atau 
organisasi internasional tanpa izin atau 
tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian

g. melakukan pungutan di luar 
ketentuan

e. bekerja pada perusahaan asing, 
konsultan asing, atau lembaga swadaya 
masyarakat asing kecuali ditugaskan 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

negara
i. bertindak sewenang-wenang terhadap 
bawahan
j. menghalangi berjalannya tugas 
kedinasan
k. menerima hadiah yang berhubungan 
dengan jabatan dan/atau pekerjaan
l. meminta sesuatu yang berhubungan 
dengan jabatan
m. melakukan tindakan atau tidak 
melakukan tindakan yang dapat 
mengakibatkan kerugian bagi yang 
dilayani; dan
n. memberikan dukungan kepada calon 
Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon 
anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau 
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dengan cara:

4. sebagai peserta kampanye dengan 
menggunakan fasilitas negara

7. memberikan surat dukungan disertai 
fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat 
Keterangan Tanda Penduduk.

(3). sebagai peserta kampanye dengan 
mengerahkan PNS lain;

(2) menjadi peserta kampanye dengan 
menggunakan atribut partai atau atribut 
PNS;

6. mengadakan kegiatan yang mengarah 
kepada keberpihakan terhadap pasangan 
calon yang menjadi peserta pemilu 
sebelum, selama, dan sesudah masa 
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, 
himbauan, seruan, atau pemberian barang 
kepada PNS dalam lingkungan unit 
kerjanya, anggota keluarga, dan 
masyarakat; dan/atau

(1) ikut kampanye

5. membuat keputusan dan/atau tindakan 
yang menguntungkan atau merugikan 
salah satu pasangan calon sebelum, 
selama, dan sesudah masa kampanye
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yg berpengalaman. Untuk
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17 st and Mc Kean st.
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Good pay, free room and drop off
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Dibutuhkan tukang masak di
restaurant di Bethlehem ( 1,5 jam 
dari Phila). Tidak pengalaman bisa
ditraining. Apartemen dekat dari
restaurant. Kamar sendiri.
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3. Larangan PNS Lainnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
meneken Peraturan Pemerintah (PP) 
nomor 94/2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam PP 
tersebut dijelaskan aturan-aturan terkait 
kewajiban dan larangan PNS.
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para PNS melanggar aturan dalam PP 
tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin. 
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pertama yaitu tingkat hukuman disiplin 
terdiri Hukuman Disiplin ringan, sedang 
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dan/atau orang lain dengan 
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surat berharga milik negara secara tidak 
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d. bekerja pada lembaga atau 
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tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina 
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g. melakukan pungutan di luar 
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e. bekerja pada perusahaan asing, 
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masyarakat asing kecuali ditugaskan 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

negara
i. bertindak sewenang-wenang terhadap 
bawahan
j. menghalangi berjalannya tugas 
kedinasan
k. menerima hadiah yang berhubungan 
dengan jabatan dan/atau pekerjaan
l. meminta sesuatu yang berhubungan 
dengan jabatan
m. melakukan tindakan atau tidak 
melakukan tindakan yang dapat 
mengakibatkan kerugian bagi yang 
dilayani; dan
n. memberikan dukungan kepada calon 
Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon 
anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau 
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dengan cara:

4. sebagai peserta kampanye dengan 
menggunakan fasilitas negara

7. memberikan surat dukungan disertai 
fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat 
Keterangan Tanda Penduduk.

(3). sebagai peserta kampanye dengan 
mengerahkan PNS lain;

(2) menjadi peserta kampanye dengan 
menggunakan atribut partai atau atribut 
PNS;

6. mengadakan kegiatan yang mengarah 
kepada keberpihakan terhadap pasangan 
calon yang menjadi peserta pemilu 
sebelum, selama, dan sesudah masa 
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, 
himbauan, seruan, atau pemberian barang 
kepada PNS dalam lingkungan unit 
kerjanya, anggota keluarga, dan 
masyarakat; dan/atau

(1) ikut kampanye

5. membuat keputusan dan/atau tindakan 
yang menguntungkan atau merugikan 
salah satu pasangan calon sebelum, 
selama, dan sesudah masa kampanye


