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212 Mart
Dunia kini tengah mengalami krisis 
kemanusian dan ekonomi yang 
berkepanjangan dengan pecahnya 
perang atau invasi Rusia ke Ukraina 
sejak Februari 2022 lalu.  Konflik yang 
semula 
diperkirakan 
berlangsung 
singkat karena 
adanya 
anggapan 
bahwa kekuatan 
antara Rusia 
dan Ukraina 
tidak seimbang, 
terbukti 
sebaliknya. 
Konflik dan 
perang 
berlangsung alot 
dan berlarut-
larut tanpa akhir yang jelas. Tentunya, 
kita semua maklum bahwa dalam suatu 
konflik bersenjata yang berlarut-larut 
seperti ini, rakyat Ukraina lah yang 

paling menderita. Bukan hanya banyak 
korban yang jatuh, melainkan rumah dan 
harta benda serta jutaan orang harus 
menjadi pengungsi ke berbagai negara. 
Selain itu rakyat Rusia juga harus ikut 

menanggung 
beban 
perekonomian 
yang makin sulit 
karena 
pemerintah 
harus 
mengeluarkan 
banyak dana 
untuk 
mendukung 
perang ini. 
Belum lagi 
kerugian akibat 
banyaknya 
korban yang 

tewas dan luka. Perang yang terjadi antara 
Rusia dan Ukraina tidak saja berdampak 
pada kedua negara yang sedang 

Rusia Ingin Berinvestasi
di Ibu Kota Nusantara
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berkonflik, namun juga berdampak pada 
banyak negara di Eropa dan Asia. 
Diperkirakan, dampak buruk perang 
kedua negara tersebut sangat 
berpengaruh pada perekonomian 
banyak negara di Dunia, termasuk 
Indonesia. Dilansir dari CNBC Indonesia 
bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) 
memaparkan dampak perang Rusia-
Ukraina terhadap perekonomian dunia 
sangat signifikan, karena kedua negara 
ini adalah produsen dan eksportir utama 
sejumlah komoditas. "Rusia dan 
Ukraina punya peran strategis di 
perdagangan global. Tentu perang ini 
mempengaruhi supply chain yang 
dimiliki Rusia dan Ukraina," kata Margo 
Yuwono, Kepala BPS, dalam konferensi 
pers, Senin (18/4/2022). Rusia adalah 
negara eksportir kedua terbesar untuk 
minyak mentah. Kemudian nomor tiga 
untuk ekpsor batu bara, nomor satu di 
gandum, dan nomor tujuh dalam hal gas 
alam cair (LNG). Sementara Ukraina 
adalah eksportir seed oil terbesar dunia. 
Lalu jagung nomor empat dan gandum 
nomor lima. Oleh karena itu, efek 
perang Rusia versus Ukraina akan 
terasa di secara global. Efek yang 
paling terlihat adalah tekanan inflasi. 
Indonesia adalah salah satu negara 
yang juga berdampak akibat konflik 
kedua negara tersebut. Bagi Indonesia, 
persoalan terbesar yang berlangsung 
saat ini sangat erat kaitannya dengan 
kemanusiaan dan keberlangsungan 
ekonomi, yakni persoalan kelangkaan 
pangan. Sementara banyak rakyat dan 
negara di seluruh dunia juga ikut 
menanggung akibatnya secara tidak 
langsung dengan makin tingginya 
inflasi, serta mahalnya harga minyak 
dan seribu satu persoalan lainnya. 
Singkatnya perang dan konflik hanya 
membawa duka alias lebih banyak 
jahatnya dibandingkan manfaatnya. 
Atas dampak yang ditimbulkan ini 
Jokowi yang sebagai ketua G20 harus 
ikut berperan aktif untuk mendamaikan 
kedua negara ini. Meskipun patisipasi 
Indonesia dalam konflik ini dibilang kecil 
tapi Indonesia harus menunjukan 
perannya sebagai ketua G20 ini. Maka 
dari itu Jokowi berinisiatif untuk 

mengunjungi kedua negara yang sedang 
konflik ini. Kunjungan Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) ke dua negara yang 
sedang berperang yaitu Ukraina dan 
Rusia, menjadi catatan tersendiri baik bagi 
Jokowi maupun, bagi Ukraina, bagi Rusia 
maupun bagi dunia. Presiden Indonesia 
menjadi pemimpin Asia pertama yang 
mengunjungi Ukraina dan Rusia setelah 
perang berkecamuk 5 bulan, Jokowi 
mengunjungi dua negara yang sedang 
berseteru dan bertemu dengan Presiden 
Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden 
Rusia Vladimir Putin. Presiden Jokowi 
membawa misi perdamaian yang sungguh 
luar biasa. Gaya diplomasi Jokowi ini pun 
terbilang unik. Dan menurut beberapa 
kalangan gaya diplomasi Jokowi adalah 
diplomasi Wong Ndeso sebagaimana 
disampaikan Muhamad Fahran, anggota 
DPR RI komis I dari fraksi partai Nasdem. 
Menurutnya, diplomasi yang dilakukan 
Presiden saat ini adalah diplomasi Wong 
Ndeso, dimana presiden menunjukkan 
keberaniannya dalam kesederhanaannya 
dirinya untuk datang ke daerah konflik dan 
bertemu pemimpin kedua negara. 
Sehingga kedua pemimpin pun nantinya 
berani datang ke Indonesia untuk 
menghadiri KTT G 20 di Bali pada bulan 
November nanti. Filosofi diplomasi Wong 
Ndeso, kalau anda tidak berani datang ke 
Indonesia, saya yang akan datang kepada 
kalian. Kira-kira begitulah gambaran 
diplomasi wong ndesa yang dipaparkan 
oleh Fahran. Lawatan penuh keberanian 
Presiden Jokowi ini merupakan rangkaian 
dari empat kunjungan kenegaraan yang 
dilakukannya, yaitu menghadiri Pertemuan 
G7 di Jerman, selanjutnya menjalankan 
misi perdamaian di Ukraina dan Rusia. 
Setelah itu akan melakukan kunjungan 
bilateral ke Uni Emirat Arab untuk 
membicarakan kelanjutan kerja sama 
dengan UEA dalam bidang ekonomi dan 
investasi. Kita tahu, Indonesia merupakan 
salah satu negara yang turut mengecam 
invasi ke Ukraina. Walaupun mengutuk 
serangan Rusia ke Ukraina namun 
Indonesia menolak memberikan bantuan 
senjata ke Ukraina. Indonesia mencintai 
perdamaian dan membenci perang. 
Jokowi dalam kunjungan ini hanya 
membantu dalam peralatan medis dan 

ingin memperbaiki rumah sakit yang 
terdampak perang ini. Dalam pidatonya 
di Ukraina Presiden Jokowi 
menyampaikan bahwa kunjungannya 
ke Ukraina merupakan perwujudan 
kepedulian masyarakat Indonesia 
untuk Ukraina. “Saya sampaikan ke 
Presiden Zelenskyy bahwa kunjungan 
ini saya lakukan sebagai manifestasi 
kepedulian Indonesia terhadap situasi 
di Ukraina,” ujar Presiden Jokowi saat 
menyampaikan pernyataan pers 
bersama Presiden Zelenskyy selepas 
pertemuan. Presiden Jokowi 
menegaskan posisi Indonesia 
mengenai pentingnya penghormatan 
terhadap kedaulatan dan integritas 
wilayah. Meskipun masih sangat sulit 
dicapai, Presiden Jokowi juga tetap 
menyampaikan pentingnya 
penyelesaian damai dan mengatakan 
bahwa spirit perdamaian tidak boleh 
pernah luntur. “Dalam kaitan ini, saya 
menawarkan diri untuk membawa 
pesan dari Presiden Zelenskyy untuk 
Presiden Putin yang akan saya 
kunjungi segera,” imbuhnya. 
Selanjutnya, Presiden Jokowi juga 
menyampaikan kepeduliannya 
terhadap dampak perang bagi 
kemanusiaan. Dengan kemampuan 
yang ada, rakyat dan pemerintah 
Indonesia berusaha memberikan 
kontribusi bantuan termasuk obat-
obatan dan komitmen rekonstruksi 
rumah sakit di sekitar Kyiv. Di samping 
itu, Presiden Jokowi juga 
menyampaikan pentingnya Ukraina 
bagi rantai pasok pangan dunia. 
Menurutnya, semua usaha harus 
dilakukan agar Ukraina bisa kembali 
melakukan ekspor bahan pangan. 
“Penting bagi semua pihak untuk 
memberikan jaminan keamanan bagi 
kelancaran ekspor pangan Ukraina, 
termasuk melalui pelabuhan laut. Saya 
mendukung upaya PBB dalam hal ini,” 
tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, 
Presiden Jokowi kembali 
menyampaikan undangan secara 
langsung kepada Presiden Zelenskyy 
untuk berpartisipasi dalam KTT G20 
yang akan diselenggarakan bulan 
November tahun ini di Bali. Presiden 

Jokowi juga menyampaikan komitmen 
Indonesia untuk terus memperkokoh kerja 
sama bilateral dengan Ukraina. “Tahun ini 
adalah 30 tahun hubungan diplomatik 
Indonesia dan Ukraina. Saya 
menyampaikan komitmen Indonesia 
untuk terus memperkuat kerja sama yang 
lebih baik,” tandasnya. Sementara itu, 
Presiden Zelenskyy menyampaikan 
apresiasinya atas kehadiran Presiden 
Joko Widodo ke Ukraina. Menurutnya, ini 
adalah kunjungan pemimpin negara Asia 
pertama ke Ukraina sejak invasi melanda 
Ukraina. “Terima kasih atas kehadiran 
Presiden Jokowi yang merupakan 
kunjungan pertama pemimpin Asia sejak 
invasi melanda Ukraina. Saya juga 
mengundang kalangan usaha Indonesia 
untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi 
Ukraina pascaperang,” ungkap Presiden 
Zelenskyy. Setelah dari Ukraina Presiden 
pun langsung kembali ke polandia dan 
melanjutkan perjalanan ke Rusia. Tanggal 
30 Juni 2022 adalah momen paling 
membahagiakan bagi Rusia karena 
kemarin Rusia dikunjungi sahabat 
baiknya Indonesia. Ya, Presiden 
Indonesia Joko Widodo berkunjung ke 
Moskow Rusia untuk bertemu dengan 
Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana 
Kremlin. Pertemuan pertama kedua 
kepala negara ini terjadi saat Asean 
Russia Summit di Sochi Rusia lalu dan 
Pertemuan kedua Presiden Jokowi dan 
Presiden Putin di Rusia ini menjadi 
sejarah baru apalagi pertemuan ini 
berlangsung di tengah-tengah konflik 
Rusia dan Ukraina saat ini. Presiden 
Rusia, Vladimir Putin, menyambut 
kedatangan Presiden Joko Widodo di 
Istana Kremlin, Moskow, pada Kamis 
(30/6). Putin mengaku senang dilawat 
oleh Jokowi. Ia menganggap Indonesia 
merupakan salah satu mitra kunci Rusia 
di Indo-Pasifik. "Saya sangat senang 
melihat Anda di Moskow, Rusia. Saya 
tahu ini adalah kunjungan pertama Anda 
di ke Rusia. Selamat datang, pak 
Presiden," kata Putin kepada Jokowi. 
Dalam pertemuan itu, Putin dan Jokowi 
berbicara empat mata tentang banyak 
hal. Keduanya juga menyampaikan 
pernyataan pers bersama usai melakukan 
pertemuan bilateral. Setelah selesai 
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obatan dan komitmen rekonstruksi 
rumah sakit di sekitar Kyiv. Di samping 
itu, Presiden Jokowi juga 
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mendukung upaya PBB dalam hal ini,” 
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Presiden Jokowi kembali 
menyampaikan undangan secara 
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yang akan diselenggarakan bulan 
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Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana 
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kepala negara ini terjadi saat Asean 
Russia Summit di Sochi Rusia lalu dan 
Pertemuan kedua Presiden Jokowi dan 
Presiden Putin di Rusia ini menjadi 
sejarah baru apalagi pertemuan ini 
berlangsung di tengah-tengah konflik 
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Rusia, Vladimir Putin, menyambut 
kedatangan Presiden Joko Widodo di 
Istana Kremlin, Moskow, pada Kamis 
(30/6). Putin mengaku senang dilawat 
oleh Jokowi. Ia menganggap Indonesia 
merupakan salah satu mitra kunci Rusia 
di Indo-Pasifik. "Saya sangat senang 
melihat Anda di Moskow, Rusia. Saya 
tahu ini adalah kunjungan pertama Anda 
di ke Rusia. Selamat datang, pak 
Presiden," kata Putin kepada Jokowi. 
Dalam pertemuan itu, Putin dan Jokowi 
berbicara empat mata tentang banyak 
hal. Keduanya juga menyampaikan 
pernyataan pers bersama usai melakukan 
pertemuan bilateral. Setelah selesai 
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pertemuan dengan Putin, Jokowi dan 
Putin pun bertemu dengan wartawan 
dan masing masing menyampaikan 
hasil pertemuan tersebut. Berikut pidato 
lengkap Jokowi saat bertemu Putin: 
Pertama, saya ingin mengucapkan 
terima kasih kepada Presiden Putin atas 
sambutannya di Moskow. Kami 
membahas beberapa hal dan ada 
beberapa hal yang saya bicarakan 
selama pertemuan kami. Pertama, isu-
isu yang berkaitan dengan perdamaian 
dan kemanusiaan selalu menjadi 
prioritas kebijakan luar negeri 
Indonesia. Konstitusi Indonesia 
mengharuskan kami untuk selalu 
berusaha memberikan kontribusinya 
sendiri demi memastikan perdamaian di 
seluruh dunia. Dalam konteks inilah 
alasan kunjungan saya ke Kyiv dan 
sekarang ke Moskow. Kedua, seperti 
yang saya katakan di Kyiv, meskipun 
situasi saat ini masih sangat sulit, saya 
akan tetap mengatakan bahwa penting 
untuk bergerak menuju penyelesaian 
damai dan dialog terbuka. Saya 
menyerahkan pesan Presiden Zelensky 
kepada Presiden Putin dan mengatakan 
saya siap membantu menjembatani 
komunikasi antara kedua pemimpin. 
Ketiga, kita membahas panjang lebar 
tentang pentingnya jaminan pasokan 
pangan dan pupuk bagi masyarakat 
dunia. Ratusan juta orang terkena 
dampak gangguan logistik pasokan 
pangan, terutama di negara 
berkembang. Saya menghargai 
Presiden Putin mengatakan bahwa 
Rusia menjamin keamanan pasokan 
makanan dan pupuk tidak hanya dari 
Rusia tetapi juga dari Ukraina. 
Keempat, demi umat manusia, saya 
mendukung upaya PBB untuk 
mengintegrasikan kembali produk 
makanan dan pupuk Rusia, dan produk 
makanan Ukraina ke dalam rantai 
pasokan global. Secara khusus, 
sehubungan dengan pasokan dari 
Ukraina melalui laut, Putin mengatakan 
bahwa dia akan memberikan jaminan. 
Kelima, kami menyempatkan diri untuk 
membahas kerjasama antara Rusia dan 
Indonesia tidak hanya dalam kegiatan 
investasi dan perdagangan tetapi juga 

di bidang pariwisata. Kami akan 
melanjutkan kerja sama ini dan akan 
membentuk kelompok kerja untuk 
membahas masalah ini secara 
menyeluruh. Sebagai penutup, saya ingin 
mengatakan bahwa Indonesia tidak 
memiliki kepentingan apa pun selain 
keinginan agar perang segera berakhir 
dan agar rantai pasokan pangan, pupuk, 
dan energi segera dipulihkan karena ini 
berdampak pada kehidupan ratusan juta 
bahkan miliaran orang. Saya menyerukan 
kepada para pemimpin dunia untuk 
menemukan kembali semangat 
multilateralisme, semangat perdamaian 
dan kerja sama. Hanya semangat ini yang 
akan memungkinkan kita untuk mencapai 
kedamaian. Terima kasih, Bapak Putin. 
Setelah jokowi Putin pun menyampaikan 
pesan. Berikut pidato lengkap Putin saat 
bersama Jokowi, sebagaimana dirilis 
Kremlin. Bapak Presiden, hadirin 
sekalian, Kami sangat senang 
menyambut Presiden Republik Indonesia 
di Kremlin. Ini adalah kunjungan pertama 
Bapak Jokowi ke Moskow sebagai 
Presiden. Kami senang Anda berada di 
sini. Izinkan saya menekankan bahwa 
Indonesia adalah salah satu mitra kunci 
kami di Asia-Pasifik. Hubungan Rusia-RI 
bersifat konstruktif, dan saling 
menguntungkan, dan terus berkembang 
atas dasar tradisi persahabatan dan 
bantuan timbal balik yang telah 
berlangsung lama. Saya ingatkan kembali 
bahwa negara kami membantu Indonesia 
membangun kenegaraan dan 
memperkuat posisi republik muda di 
kancah internasional. Dengan partisipasi 
para spesialis, insinyur dan kontraktor 
kami, fasilitas infrastruktur transportasi 
dan industri besar, stadion, rumah sakit, 
dan institusi penting lain dibangun di 
Indonesia. Banyak di antara bangunan itu 
yang beroperasi hingga hari ini. 
Pembicaraan dengan Bapak Joko Widodo 
hari ini berlangsung formal seperti relasi 
bisnis dan cukup substantif. Tentu saja, 
kami fokus pada kerja sama perdagangan 
dan ekonomi, yang menunjukkan 
dinamika positif. Pada 2021, misalnya, 
perdagangan bilateral tumbuh lebih dari 
40 persen, dan naik lebih dari 65 persen 
dalam lima bulan pertama tahun ini. 

Dalam konteks ini, kedua belah pihak 
menyatakan minatnya untuk 
meningkatkan kerja Komisi Gabungan 
Rusia-Indonesia untuk Kerjasama 
Perdagangan, Ekonomi dan Teknik. 
Peluang tambahan untuk membangun 
kemitraan ekonomi yang saling 
menguntungkan dan meningkatnya 
jumlah pertukaran komersial antara 
negara membuka peluang baru. Kami 
juga melihat sangat penting membentuk 
zona perdagangan bebas antara 
Indonesia dan organisasi regional Uni 
Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic 
Union/EAEU). Kami berharap 
pembicaraan soal rancangan perjanjian 
yang sesuai akan berlangsung sebelum 
akhir tahun dan akan membuahkan 
hasil. Banyak perusahaan kami, 
termasuk perusahaan energi, 
beroperasi di Indonesia. Ada 
ketertarikan untuk mengembangkan 
industri tenaga nuklir nasional. Dengan 
pengalaman unik, kompetensi, dan 
teknologi yang tak tertandingi, Rosatom 
State Corporation bersedia mengambil 
bagian dalam proyek bersama, 
termasuk proyek yang terkait dengan 
penggunaan non-energi teknologi nuklir, 
misalnya, di bidang kedokteran dan 
pertanian. Kedua negara memiliki 
banyak potensi kerjasama bisnis dalam 
mengembangkan infrastruktur 
transportasi dan logistik. Misalnya, 
Russian Railways dapat berperan 
dalam mengimplementasikan inisiatif 
skala besar Indonesia untuk 
memindahkan ibu kota negara ke pulau 
Kalimantan. Moskow, ibu kota Rusia, 
yang telah berkembang dengan 
kecepatan yang sangat baik dan 
peningkatan kualitas yang tinggi, juga 
bisa berpartisipasi dalam proyek yang 
benar-benar ambisius ini. Tentu saja, 
selama pembicaraan kami dengan 
Bapak Joko Widodo, kami fokus pada 
bidang kerja sama yang penting seperti 
pertukaran kemanusiaan, budaya, 
wisata, dan pendidikan. Pelonggaran 
pembatasan anti-Covid bagi pelaku 
perjalanan dan aturan bebas visa saat 
ini akan berkontribusi pada hal ini. Kami 
sedang mendiskusikan kemungkinan 
melanjutkan layanan udara langsung 

antara Moskow dan pulau resor Bali. 
Bidang lain yang menjanjikan untuk kerja 
sama kemanusiaan adalah memperluas 
dialog antar-wilayah dan antar-agama 
dengan mempertimbangkan fakta bahwa 
Indonesia adalah negara Islam terbesar 
di dunia dalam populasi. Saya ingin 
menyebutkan bahwa baru-baru ini 
delegasi dari wilayah Muslim Rusia 
mengunjungi Jakarta untuk pertama 
kalinya dalam sejarah. Tentu saja, kami 
membahas isu-isu yang menarik bagi 
seluruh dunia saat ini, untuk semua 
negara. Saya mengacu pada pengiriman 
makanan dan produk pertanian lain, 
termasuk pupuk mineral, ke pasar dunia. 
Kami menekankan berulang kali bahwa 
ketidakseimbangan pasar pangan dunia 
adalah konsekuensi langsung dari 
kebijakan ekonomi makro yang tidak 
bertanggung jawab dari beberapa 
negara, penerbitan yang tidak terkendali 
dan akumulasi utang tanpa jaminan. 
Pandemi virus corona semakin 
memperburuk situasi. Namun, alih-alih 
mengakui bahwa kebijakan ekonomi 
mereka salah arah, negara-negara Barat 
semakin mengacaukan produksi 
pertanian global dengan memberlakukan 
pembatasan pada pasokan pupuk Rusia 
dan Belarus, menghambat ekspor biji-
bijian Rusia ke pasar dunia, dan 
memperumit asuransi kapal dengan biji-
bijian dan pembayaran bank berdasarkan 
kontrak perdagangan. Saya akan 
tekankan sekali lagi, Rusia telah dan 
tetap menjadi salah satu produsen dan 
eksportir makanan utama dunia. Kami 
memasok produk pertanian kami ke 161 
negara. Tahun lalu, kami mengekspor 
lebih dari 43 juta ton biji-bijian, termasuk 
33 juta ton gandum. Tahun ini, kami 
mengharapkan panen biji-bijian yang 
baik, yang akan memungkinkan kami 
untuk meningkatkan pasokan kami ke 
pasar eksternal hingga 50 juta ton. 
Demikian juga, kami siap untuk 
sepenuhnya memenuhi permintaan 
produsen pertanian di Indonesia dan 
negara-negara sahabat lain untuk pupuk 
nitrogen, fosfor dan kalium serta bahan 
baku untuk produksi mereka. Pangsa 
pupuk mineral Rusia di pasar dunia 
mencapai 11 persen dan melebihi 20 
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pertemuan dengan Putin, Jokowi dan 
Putin pun bertemu dengan wartawan 
dan masing masing menyampaikan 
hasil pertemuan tersebut. Berikut pidato 
lengkap Jokowi saat bertemu Putin: 
Pertama, saya ingin mengucapkan 
terima kasih kepada Presiden Putin atas 
sambutannya di Moskow. Kami 
membahas beberapa hal dan ada 
beberapa hal yang saya bicarakan 
selama pertemuan kami. Pertama, isu-
isu yang berkaitan dengan perdamaian 
dan kemanusiaan selalu menjadi 
prioritas kebijakan luar negeri 
Indonesia. Konstitusi Indonesia 
mengharuskan kami untuk selalu 
berusaha memberikan kontribusinya 
sendiri demi memastikan perdamaian di 
seluruh dunia. Dalam konteks inilah 
alasan kunjungan saya ke Kyiv dan 
sekarang ke Moskow. Kedua, seperti 
yang saya katakan di Kyiv, meskipun 
situasi saat ini masih sangat sulit, saya 
akan tetap mengatakan bahwa penting 
untuk bergerak menuju penyelesaian 
damai dan dialog terbuka. Saya 
menyerahkan pesan Presiden Zelensky 
kepada Presiden Putin dan mengatakan 
saya siap membantu menjembatani 
komunikasi antara kedua pemimpin. 
Ketiga, kita membahas panjang lebar 
tentang pentingnya jaminan pasokan 
pangan dan pupuk bagi masyarakat 
dunia. Ratusan juta orang terkena 
dampak gangguan logistik pasokan 
pangan, terutama di negara 
berkembang. Saya menghargai 
Presiden Putin mengatakan bahwa 
Rusia menjamin keamanan pasokan 
makanan dan pupuk tidak hanya dari 
Rusia tetapi juga dari Ukraina. 
Keempat, demi umat manusia, saya 
mendukung upaya PBB untuk 
mengintegrasikan kembali produk 
makanan dan pupuk Rusia, dan produk 
makanan Ukraina ke dalam rantai 
pasokan global. Secara khusus, 
sehubungan dengan pasokan dari 
Ukraina melalui laut, Putin mengatakan 
bahwa dia akan memberikan jaminan. 
Kelima, kami menyempatkan diri untuk 
membahas kerjasama antara Rusia dan 
Indonesia tidak hanya dalam kegiatan 
investasi dan perdagangan tetapi juga 

di bidang pariwisata. Kami akan 
melanjutkan kerja sama ini dan akan 
membentuk kelompok kerja untuk 
membahas masalah ini secara 
menyeluruh. Sebagai penutup, saya ingin 
mengatakan bahwa Indonesia tidak 
memiliki kepentingan apa pun selain 
keinginan agar perang segera berakhir 
dan agar rantai pasokan pangan, pupuk, 
dan energi segera dipulihkan karena ini 
berdampak pada kehidupan ratusan juta 
bahkan miliaran orang. Saya menyerukan 
kepada para pemimpin dunia untuk 
menemukan kembali semangat 
multilateralisme, semangat perdamaian 
dan kerja sama. Hanya semangat ini yang 
akan memungkinkan kita untuk mencapai 
kedamaian. Terima kasih, Bapak Putin. 
Setelah jokowi Putin pun menyampaikan 
pesan. Berikut pidato lengkap Putin saat 
bersama Jokowi, sebagaimana dirilis 
Kremlin. Bapak Presiden, hadirin 
sekalian, Kami sangat senang 
menyambut Presiden Republik Indonesia 
di Kremlin. Ini adalah kunjungan pertama 
Bapak Jokowi ke Moskow sebagai 
Presiden. Kami senang Anda berada di 
sini. Izinkan saya menekankan bahwa 
Indonesia adalah salah satu mitra kunci 
kami di Asia-Pasifik. Hubungan Rusia-RI 
bersifat konstruktif, dan saling 
menguntungkan, dan terus berkembang 
atas dasar tradisi persahabatan dan 
bantuan timbal balik yang telah 
berlangsung lama. Saya ingatkan kembali 
bahwa negara kami membantu Indonesia 
membangun kenegaraan dan 
memperkuat posisi republik muda di 
kancah internasional. Dengan partisipasi 
para spesialis, insinyur dan kontraktor 
kami, fasilitas infrastruktur transportasi 
dan industri besar, stadion, rumah sakit, 
dan institusi penting lain dibangun di 
Indonesia. Banyak di antara bangunan itu 
yang beroperasi hingga hari ini. 
Pembicaraan dengan Bapak Joko Widodo 
hari ini berlangsung formal seperti relasi 
bisnis dan cukup substantif. Tentu saja, 
kami fokus pada kerja sama perdagangan 
dan ekonomi, yang menunjukkan 
dinamika positif. Pada 2021, misalnya, 
perdagangan bilateral tumbuh lebih dari 
40 persen, dan naik lebih dari 65 persen 
dalam lima bulan pertama tahun ini. 

Dalam konteks ini, kedua belah pihak 
menyatakan minatnya untuk 
meningkatkan kerja Komisi Gabungan 
Rusia-Indonesia untuk Kerjasama 
Perdagangan, Ekonomi dan Teknik. 
Peluang tambahan untuk membangun 
kemitraan ekonomi yang saling 
menguntungkan dan meningkatnya 
jumlah pertukaran komersial antara 
negara membuka peluang baru. Kami 
juga melihat sangat penting membentuk 
zona perdagangan bebas antara 
Indonesia dan organisasi regional Uni 
Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic 
Union/EAEU). Kami berharap 
pembicaraan soal rancangan perjanjian 
yang sesuai akan berlangsung sebelum 
akhir tahun dan akan membuahkan 
hasil. Banyak perusahaan kami, 
termasuk perusahaan energi, 
beroperasi di Indonesia. Ada 
ketertarikan untuk mengembangkan 
industri tenaga nuklir nasional. Dengan 
pengalaman unik, kompetensi, dan 
teknologi yang tak tertandingi, Rosatom 
State Corporation bersedia mengambil 
bagian dalam proyek bersama, 
termasuk proyek yang terkait dengan 
penggunaan non-energi teknologi nuklir, 
misalnya, di bidang kedokteran dan 
pertanian. Kedua negara memiliki 
banyak potensi kerjasama bisnis dalam 
mengembangkan infrastruktur 
transportasi dan logistik. Misalnya, 
Russian Railways dapat berperan 
dalam mengimplementasikan inisiatif 
skala besar Indonesia untuk 
memindahkan ibu kota negara ke pulau 
Kalimantan. Moskow, ibu kota Rusia, 
yang telah berkembang dengan 
kecepatan yang sangat baik dan 
peningkatan kualitas yang tinggi, juga 
bisa berpartisipasi dalam proyek yang 
benar-benar ambisius ini. Tentu saja, 
selama pembicaraan kami dengan 
Bapak Joko Widodo, kami fokus pada 
bidang kerja sama yang penting seperti 
pertukaran kemanusiaan, budaya, 
wisata, dan pendidikan. Pelonggaran 
pembatasan anti-Covid bagi pelaku 
perjalanan dan aturan bebas visa saat 
ini akan berkontribusi pada hal ini. Kami 
sedang mendiskusikan kemungkinan 
melanjutkan layanan udara langsung 

antara Moskow dan pulau resor Bali. 
Bidang lain yang menjanjikan untuk kerja 
sama kemanusiaan adalah memperluas 
dialog antar-wilayah dan antar-agama 
dengan mempertimbangkan fakta bahwa 
Indonesia adalah negara Islam terbesar 
di dunia dalam populasi. Saya ingin 
menyebutkan bahwa baru-baru ini 
delegasi dari wilayah Muslim Rusia 
mengunjungi Jakarta untuk pertama 
kalinya dalam sejarah. Tentu saja, kami 
membahas isu-isu yang menarik bagi 
seluruh dunia saat ini, untuk semua 
negara. Saya mengacu pada pengiriman 
makanan dan produk pertanian lain, 
termasuk pupuk mineral, ke pasar dunia. 
Kami menekankan berulang kali bahwa 
ketidakseimbangan pasar pangan dunia 
adalah konsekuensi langsung dari 
kebijakan ekonomi makro yang tidak 
bertanggung jawab dari beberapa 
negara, penerbitan yang tidak terkendali 
dan akumulasi utang tanpa jaminan. 
Pandemi virus corona semakin 
memperburuk situasi. Namun, alih-alih 
mengakui bahwa kebijakan ekonomi 
mereka salah arah, negara-negara Barat 
semakin mengacaukan produksi 
pertanian global dengan memberlakukan 
pembatasan pada pasokan pupuk Rusia 
dan Belarus, menghambat ekspor biji-
bijian Rusia ke pasar dunia, dan 
memperumit asuransi kapal dengan biji-
bijian dan pembayaran bank berdasarkan 
kontrak perdagangan. Saya akan 
tekankan sekali lagi, Rusia telah dan 
tetap menjadi salah satu produsen dan 
eksportir makanan utama dunia. Kami 
memasok produk pertanian kami ke 161 
negara. Tahun lalu, kami mengekspor 
lebih dari 43 juta ton biji-bijian, termasuk 
33 juta ton gandum. Tahun ini, kami 
mengharapkan panen biji-bijian yang 
baik, yang akan memungkinkan kami 
untuk meningkatkan pasokan kami ke 
pasar eksternal hingga 50 juta ton. 
Demikian juga, kami siap untuk 
sepenuhnya memenuhi permintaan 
produsen pertanian di Indonesia dan 
negara-negara sahabat lain untuk pupuk 
nitrogen, fosfor dan kalium serta bahan 
baku untuk produksi mereka. Pangsa 
pupuk mineral Rusia di pasar dunia 
mencapai 11 persen dan melebihi 20 
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persen dalam beberapa varietas. Tahun 
lalu, kami mengirim 37 juta ton produk 
ini ke luar negeri. Kami hanya 
bermaksud untuk terus memenuhi, 
dengan itikad baik, semua kewajiban 
kontraktual kami untuk pasokan 
makanan, pupuk, sumber daya energi, 
dan barang-barang penting lainnya. 
Dalam konteks ini, kami menganggap 
penting untuk memulihkan rantai 
pasokan yang terganggu sanksi. Tentu 
saja, selama pembicaraan kami juga 
membahas beberapa masalah regional 
dan internasional yang mendesak 
lainnya. Saya memberi tahu Presiden 
Jokowi secara rinci soal perkembangan 
di Ukraina. Rusia dan Indonesia 
berupaya mengoordinasikan posisi 
mereka di PBB dan organisasi 
internasional lainnya, termasuk 
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 
Tenggara (ASEAN) yang akan dipimpin 
Indonesia tahun depan. Kebetulan, 
Bapak Joko Widodo ikut serta dalam 
KTT BRICS+ baru-baru ini sebagai tamu 
undangan. Kami tentu mendukung 
upaya Indonesia dan Presiden secara 
pribadi untuk mempersiapkan dan 
menyelenggarakan pertemuan G20 
yang dijadwalkan berlangsung di 

Indonesia tahun ini. Sebagai penutup, 
saya ingin sekali lagi berterima kasih 
kepada Presiden atas pembicaraan 
produktif kami. Saya yakin bahwa 
perjanjian hari ini akan lebih 
mempromosikan kemitraan multifaset 
Rusia dan Indonesia. Terima kasih atas 
perhatian Anda.Tterwujudnya perdamaian 
antara Rusia dan Ukraina bukan hanya 
harapan Indonesia. Tapi menjadi harapan 
banyak negara di dunia. Karena dampak 
buruk dari perang kedua negara tersebut 
dirasakan juga oleh banyak negara di 
dunia. Oleh sebab itu, banyak negara di 
dunia berharap agar upaya diplomasi 
damai yang dilakukan Indonesia 
membuahkan hasil bagi terciptanya 
perdamaian Rusia - Ukraina. Semangat 
perdamaian yang diusung oleh Jokowi 
merupakan amanat dari alenia keempat 
Pembukaan Undang-Undan Dasar 1945, 
yaitu terciptanya perdamaian dunia 
berdasarkan prinsip keadilan dan 
kemanusiaan. Semoga ada hasil yang 
terbaik yang diperoleh dari safari 
perdamaian Presiden Jokowi setelah 
bertemu dengan Presiden Ukraina dan 
Presiden Rusia, paling tidak kita sudah 
memulai langkah mendamaikan kedua 
negara yang sedang berperang. Semoga. 
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Perubahan nama jalan di DKI Jakarta 
dengan nama-nama tokoh Betawi 
memunculkan narasi penolakan dari 
sejumlah kalangan. Salah satunya 
terjadi di kawasan Condet, Kramatjati, 
Jakarta Timur. Sejumlah warga 
memasang banner berisi penolakan 
pergantian nama Jalan Budaya yang 
diganti menjadi Jalan Entong Gendut. 
Pantauan di lokasi, Kamis (30/6/2022) 
siang, banner tersebut 
bertuliskan,"KAMI WARGA JALAN 
BUDAYA MENOLAK KERAS 
PERUBAHAN NAMA JALAN!!!!!". 
Banner itu dipasang di Jalan Entong 
Gendut, tepat di depan sebuah 
minimarket. "Dipasang pukul 13.00 
WIB, tepat pas ada mobil Suku Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil 
(Dukcapil) Jakarta Timur tiba di sini," 
ujar salah satu tukang parkir minimarket 
di lokasi. 
Warga merasa tak dilibatkan
Kamal selaku ketua RT 004 RW 005 
Cililitan, Kramatjati, menuturkan bahwa 
warga tidak dilibatkan dalam perubahan 
nama jalan itu. Saat pelang nama jalan 
diganti, kata Kamal, tidak ada 
sosialisasi dari pemerintah kepada 
warga. "Warga banyak yang mengeluh. 
Tidak ada pemberitahuan atau 
musyawarah. Ya rembuk warga gitu, 
minimal ke RT atau RW. Mereka tidak 
merembuk (ke warga), karena 
dampaknya besar," ujar Kamal, Rabu 
(22/6/2022). Kamal mengaku, ia dan 
warga kaget begitu nama pelang jalan 
diganti. "Ini tiba-tiba langsung saja 
disahkan. Sampai saat ini sepatah dua 
patah kata ke warga tidak ada, tahu-
tahu terpasang saja nama jalan," ujar 
Kamal Kamal menyebutkan, dokumen 
kependudukan seperti kartu tanda 
penduduk (KTP), surat izin mengemudi 
(SIM), hingga kartu keluarga (KK) ikut 
ganti imbas perubahan nama jalan itu. 
"Itu butuh waktu dan biaya tentunya 
mengurus hal itu, karena bingung harus 
mengurus berkas tersebut," ujar Kamal. 
Sejarawan angkat bicara 

Warga Tolak Perubahan Nama Jalan di DKI
Narasi penolakan juga muncul dari 
sejarawan JJ Rizal. Ia menyesalkan 
langkah Pemerintah Provinsi DKI yang 
menurut dia tidak cermat dalam memilih 
nama jalan yang diganti dengan nama 
tokoh betawi. Sebagai contoh Jalan 
Warung Buncit di Mampang Prapatan, 
Jakarta Selatan, yang diganti dengan 
nama Jalan Hj. Tutty Alawiyah. Padahal, 
JJ Rizal mengungkapkan bahwa 
penamaan nama Jalan Warung Buncit 
memiliki sejarah yang sarat akan 
keindahan dan toleransi antara 
masyarakat Betawi dan Tionghoa. Kata 
Buncit berasal dari seorang tokoh 
Tionghoa yang dulu pernah tinggal di 
sana bernama Tan Boen Tjit. Dikisahkan, 
Tan Boen Tjit adalah sosok pemilik usaha 
warung yang pemurah terhadap warga 
pribumi Jakarta. Karena kemurahan 
hatinya, ia begitu dihargai hingga 
namanya pun diabadikan sebagai nama 
jalan. "Jalan Warung Buncit Raya itu ada 
sejarah keindahan toleransi dan 
inklusivitas masyarakat Betawi. Mereka 
(warga Betawi) yang identik dengan 
Islam memberi nama daerah dengan 
jalannya nama seorang Tionghoa, Tan 
Boen Tjit," kata JJ Rizal dilansir dari 
Tribun Jakarta, Kamis (30/6/2022). "Inilah 
toponimi Warung Buncit. Bukankah ini 
nilai sejarah budaya yang penting buat 
kekinian kita?" sambung dia. JJ Rizal pun 
menegaskan, ia sebenarnya tak 
mempermasalahkan langkah Pemprov 
DKI mengabadikan para tokoh betawi 
sebagai nama jalan. Ia justru mendukung 
langkah itu. "Sudah terlalu lama orang 
Betawi disingkirkan dan dilupakan di 
kampungnya sendiri yang menjadi ibu 
kota dan jantung pembangunan nasional. 
Padahal tokoh-tokohnya menyumbang 
dalam pergerakan nasional dan revolusi 
kemerdekaan serta menumbuhkan karya 
seni kreatif kerakyatan," kata JJ Rizal. 
"Ini memang patut dihargai dan diberi 
ruang dalam kota agar memori 
masyarakat serta adat Betawi tidak 
tersingkir," ujarnya. Namun, ia juga 
mengingatkan agar hal itu dilakukan 
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Warga Tolak Perubahan Nama Jalan di DKI
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Dalam video lainnya, pelaku 
membanggakan aksinya dan juga 
mengancam Perdana Menteri Narendra 
Modi sambil mengacungkan parang. 
Pejabat kepolisian Rajashtan meminta 
media tidak menayangkan video 
pembunuhan tersebut dengan alasan 
"sangat mengerikan".

Seorang tukang jahit di Udaipur, negara 
bagian Rajashtan, India, dibunuh pada 
Selasa oleh dua pria Muslim. Aksi 
pembunuhan ini direkam dan diunggah 
di media sosial.
Mereka mengklaim itu adalah aksi balas 
dendam karena korban yang seorang 
pria Hindu itu mendukung pernyataan 
kontroversial politikus partai berkuasa 
Bharatiya Janata atau BJP yang 
menghina Nabi Muhammad.
Untuk mencegah meluasnya konflik 
antar umat beragama di daerah 
tersebut, pemerintah memutus jaringan 
internet dan melarang perkumpulan 
massa.Dikutip dari BBC, polisi telah 
menangkap kedua pelaku, yang 
teridentifikasi dari video yang mereka 
rekam tersebut.

Kepala Menteri Rajashtan, Ashok 
Gehlot meminta masyarakat tetap 
tenang.Sedangkan pemerintah federal 
meminta Badan Penyelidikan Nasional 
atau badan penanggulangan terorisme 
India untuk menyelidikan insiden 
tersebut.Saat melakukan aksinya, 
kedua pria itu berpura-pura sebagai 
pelanggan dan masuk ke toko Kanhaiya 

Situasi India Kian Mencekam 

Kanhaiya Lal diduga membuat unggahan 
di media sosial berisi dukungan terhadap 
Nupur Sharma. Pernyataan Nupur 
Sharma bulan lalu memicu ketegangan 
diplomatik India dengan beberapa negara 
Muslim. BJP lalu memecat Sharma 
sebagai juru bicara partai.

Lal lalu menyerangnya saat dia sedang 
melakukan pengukuran.

Pembunuhan ini menuai kecaman, 
termasuk dari organisasi Muslim ternama 
di India. All India Muslim Personal Law 
Board menyebut insiden itu "sangat 
terkutuk" dan menyatakan tindakan itu 
bertentangan dengan hukum India juga 
Islam."Tidak ada orang yang bisa 
dibiarkan main hakim sendiri dan 
menyebut seseorang sebagai seorang 
kriminal dan kemudian membunuh 
mereka merupakan tindakan yang sangat 
terkutuk," jelas organisasi ini dalam 
pernyataannya. 

Pernyataan Sharma juga menuai aksi 
unjuk rasa di seluruh negeri yang 
berujung rusuh.
Menurut laporan Indian Express, tiga 
pekan sebelum pembunuhan tersebut, 
Kanhaiya Lal ditangkap polisi karena 
diduga melukai perasaan umat beragama. 
Setelah dibebaskan, dia meminta 
perlindungan polisi, dengan alasan 
nyawanya terancam.
Polisi lalu memanggil beberapa warga 
Hindu dan Muslim untuk pertemuan 
damai setelah Kanhaiya mengatakan dia 
tidak perlu lagi dilindungi dari siapapun.

Oleh karena itu, riset atas nama-nama 
tokoh yang dijadikan nama jalan dan 
penempatan daerahnya menjadi sangat 
penting. Begitu juga terkait sosialisasi 
nama jalan yang telah diubah, haruslah 
benar-benar sampai ke masyarakat. Di 
sisi lain, JJ Rizal juga menggarisbawahi 
soal payung hukum penamaan jalan 
yang tercantum pada Peraturan 
Pemerintah (PP) nomor 2 tahaun 2021 
tentang penyelenggaraan nama 
rupabumi. Ia memperingatkan, jika 
aspek di atas tidak terpenuhi, 
perubahan nama jalan bisa berakibat 
bencana etnosentrisme. Etnosentrisme 
adalah sebuah sikap atau pandangan 
yang membanggakan identitas diri dan 
kerap dibarengi dengan sikap 
meremehkan masyarakat atau budaya 
lain. "Percuma jika asal taruh nama-
nama tokoh Betawi yang sudah diriset 
itu malah berbalik menjadi kontroversi 
dan bahkan mencemar masyarakat 
Betawi dalam prasangka 
etnosentrisme," kata JJ Rizal. 
Ketua DPRD sebut tidak sah 
Sementara itu, Ketua DPRD DKI 
Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, 
pergantian 22 nama jalan di Jakarta 
tidak sah karena tidak melalui 
konsultasi dengan DPRD. "Kita ngacu 
ke Pergubnya Pak Sutiyoso saja, 
Pergub Pak Sutiyoso kan jelas tuh 
mengatakan ini harus konsultasi kepada 
DPRD, nah kalo DPRD enggak diajak 
konsultasi terus dia (Gubernur DKI 
Anies Baswedan) tiba-tiba jalan sendiri 
kan enggak sah," kata Prasetyo di 
Kepulauan Seribu, Kamis (30/6/2022). 
Prasetyo mengaku, selama ini juga 
tidak ada pemberitahuan tentang 
rencana perubahan 22 nama jalan di 
Ibu Kota. Namun, ia tidak menampik 
bahwa saat Hari Ulang Tahun ke-494 
Jakarta, DPRD sudah memberikan 
usulan mengenai nama jalan di Jakarta. 

dengan hati-hati dan tak menghapus 
begitu saja sejarah yang sudah ada. 
"Persoalannya bukan pada nama 
tokohnya, meskipun ada tokoh yang 
belum jelas peran sejarahnya, tetapi 
pada kurangnya kehati-hatian dalam 
proses memilih tempat, menaruh nama-
nama tokoh tersebut," kata JJ Rizal. 

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan tetap melanjutkan 
rencananya mengganti sejumlah nama 
jalan di Jakarta dengan nama tokoh-
tokoh Betawi. Meski demikian, Anies 
tidak membeberkan rencana perubahan 
nama jalan pada periode selanjutnya 
tersebut, termasuk waktu perubahan 
nama jalan. "Tidak selesai di sini. Ini 
(pergantian 22 nama jalan) gelombang 
satu," kata Anies di Balai Kota, Senin 
(27/6/2022). Anies mengungkapkan 
alasannya mengubah nama puluhan 
jalan di Jakarta dengan nama tokoh 
Betawi. Menurut Anies, hal tersebut bisa 
menunjukkan bahwa Jakarta memiliki 
banyak pahlawan. "Ini adalah kota di 
mana perjuangan dilakukan, dan 
berkumpul begitu banyak pahlawan dan 
pribadi yang berjasa," kata Anies. Anies 
mengatakan, perubahan nama jalan 
dengan nama tokoh Betawi juga 
merupakan bentuk penghormatan 
terhadap pahlawan yang telah gugur. 
Selain itu, langkah ini diharapkan bisa 
menginspirasi banyak orang. "Kita 
menghormati, mengenang, dan memberi 
inspirasi dengan mengabadikannya 
menjadi nama jalan di Jakarta," kata 
Anies. Anies menegaskan, perubahan 
22 nama jalan di Jakarta tidak akan 
membebani masyarakat terdampak, 
termasuk soal biaya.

"Sebelum dilempar ke SKPD terkait, 
kasihan juga, saya cuma mikir jalan dari 
BI itu sampai ke Kebon Sirih nyebrang 
Thamrin itu kan diubah jadi Ali Sadikin," 
ujar Prasetyo. "Itu dulu diusulkan di 
paripurna istimewa HUT Jakarta secara 
resmi di paripurna. Tiba-tiba yang 
nongol lain-lain. Enggak tahu lah saya, 
enggak bisa ngomong. Sebentar lagi dia 
purnawirawan," lanjut dia. 
Anies tetap jalan terus

Ia mengimbau agar warga tidak perlu 
khawatir, karena perubahan nama jalan 
tidak lantas harus mengubah semua 
administrasi kependudukan dan 
kepemilikan. Alamat kependudukan atau 
kepemilikan tanah misalnya, bisa diganti 
secara bertahap saat melakukan 
pergantian data atau bisa langsung 
dikerjakan setelah nama jalan resmi 
diubah.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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purnawirawan," lanjut dia. 
Anies tetap jalan terus

Ia mengimbau agar warga tidak perlu 
khawatir, karena perubahan nama jalan 
tidak lantas harus mengubah semua 
administrasi kependudukan dan 
kepemilikan. Alamat kependudukan atau 
kepemilikan tanah misalnya, bisa diganti 
secara bertahap saat melakukan 
pergantian data atau bisa langsung 
dikerjakan setelah nama jalan resmi 
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Andreas memahami soal pertemuan 
SBY dan JK itu. Dia berkata, semua 
ingin menang pada pilpres 2024.

Lebih lanjut, PDIP sendiri belum 
melakukan pertemuan dengan parpol 
lain terkait 2024. 

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi 
Prayitno menilai, pertemuan Presiden 
ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) dengan Wakil Presiden ke-10 
Jusuf Kalla (JK) di Cikeas, Bogor demi 
kepentingan Pemilu 2024. 

Adi menduga, pertemuan dua tokoh 
tersebut untuk menyatukan visi yakni 
mengalahkan PDI Perjuangan.

"Mantap! Mantap manuvernya," kata 
Effendi saat ditemui di Kompleks 
parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 
(30/6).
Dengan nada enteng, Effendi malah 
yakin mereka bisa mengalahkan 
hegemoni PDIP. Kata dia, SBY, JK dan 
Ketum NasDem Surya Paloh adalah 
kekuatan besar.
"Bisa dong, mantap itu kekuatan besar, 
berpadu, berkolaborasi," ucapnya.

Partai banteng masih tahap penjajakan. 
"Belum, masih dijajaki terus, kita kan 
bergerak kan bersama bersama," 
pungkasnya.
Ambisi King Maker
Lain dengan Effendi, Politikus PDIP 
Andreas Hugo Pareira menyinggung 
pertemuan AHY-Paloh dan JK-SBY 
sebagai ambisi menjadi king maker.

Di saat bersama, Ketum Demokrat 
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 
bertemu Ketum NasDem Surya Paloh.

"Rakyat kan tidak pilih para tokoh-tokoh 
yang sedang berambisi jadi 'King 
Maker'. 
Rakyat akan pilih capres, toh," kata 
Andreas kepada merdeka.com, Selasa 
(28/6).

Menanggapi hal itu, Politisi PDIP 
Effendi Simbolon menilai, pertemuan 
AHY-Paloh dan SBY-JK dinilai sebagai 
manuver yang hebat.

"Namanya kontestasi pilpres ya pasti 
semua juga ingin menang. Tapi sampai 

Menurutnya, bila NasDem mengusung 
Anies sebagai capres, maka Demokrat 
pasti akan tertarik untuk bergabung. Adi 
menyakini hal itu sudah dipastikan bahwa 
poros tersebut mampu mengalahkan PDI 
Perjuangan.
"ketika Anies (diusung) maka Demokrat 
tertarik bergabung, kenapa? tentu 
kepentingannya sama ingin mengalahkan 
dominasi PDIP yang dua periode 
memenangkan pertarungan," ucapnya.

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

Adi mengatakan, semakin kuatnya sinyal 
tersebut karena pertemuan antara SBY 
dengan JK bersamaan dengan 
pertemuan AHY dan Surya Paloh.

"Kenapa saya sebut untuk kepentingan 
2024. 
Pertama, NasDem menominasikan Anies 
Baswedan sebagai kandidat capres dan 
itu pilihan paling realitas untuk NasDem. 
Karena kalau Ganjar pasti bentrok 
dengan PDIP. 

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

sekarang belum ada capresnya tuh," 
ucapnya.

"Kalau enggak percaya, tanya saja ke 
teman-teman petinggi partai," kata 
Andreas.
Demi Kalahkan PDIP

Adi menduga, pertemuan dua tokoh 
tersebut untuk menyatukan visi yakni 
mengalahkan PDI Perjuangan.

PDIP Tuding JK-SBY-Paloh Ambisi jadi 
King Maker, Ini Jawaban NasDem

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

Pengamat Politik Adi Prayinto menilai, 
pertemuan SBY dengan JK di Cikeas, 
Bogor demi kepentingan pemilu 2024. 

3 Serangkai Lawan Tangguh PDIP
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri 
Hamzah menyatakan, generasi 
reformasi masih bersemangat untuk 
mengembalikan semua prosedur 
demokrasi kepada jalur reformasi. 
Hal itu yang mendasari keinginan untuk 
mempersoalkan digelarnya Pileg dan 
Pilpres 2024 dalam waktu bersamaan 
dengan mengajukan judicial review ke 
Mahkamah Konstitusi (MK).
"Adalah hal yang tak masuk akal ketika 
hasil proses demokrasi dalam Pileg 
2024, justru tidak bisa mencalonkan 
Presiden dalam Pilpres 2024.
Yang mencerminkan demokrasi sejati, 
adalah ketika Presiden periode 2024-
2029 mendapatkan dukungan suara 
faktual dari hasil Pileg 2024," jelas 
Fahri.

Sedangkan Presiden petahana akan 
'makan hati' selama 8 bulan. 
Sebaiknya, kita berikan kesempatan 
yang baik dan penuh bagi Presiden 
Jokowi untuk bekerja sampai masa 
jabatannya berakhir secara 
berwibawa," ujar Fahri.
Dampak Buruk
Dalam kesempatan yang sama, 
Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin 
Abbas menilai, 
adanya jeda waktu yang panjang 
antara munculnya hasil Pilpres dengan 
pelantikan Presiden terpilih, dalam 
dunia politik di berbagai negara akan 
melahirkan periode Lame Duck atau 
periode 'bebek lumpuh'.

Fahri mengungkapkan, jeda waktu 
yang cukup panjang dari pengumuman 
hasil Pilpres hingga pelantikan 
Presiden pada Oktober 2024 akan 
membuyarkan konsentrasi 
pemerintahan Presiden Jokowi.
Adanya delapan bulan jeda waktu 
sebelum pelantikan Presiden terpilih 
diselenggarakan, menurut Fahri, akan 
membuat semacam 'dualisme' 
kepemimpinan nasional.
"Presiden terpilih dari Pilpres 2024, 
akan menjadi 'magnet' bagi semua 
kekuatan politik. 

Sementara Direktur Eksekutif Moya 
Institute Hery Sucipto mengatakan, akan 
ada jarak waktu yang jauh antara 
terpilihnya Presiden baru pada Pilpres 
Februari 2024, dengan pelantikan 
Presiden pada Oktober 2024. 

Ia mengungkapkan, hasil Pilpres dan 
Pileg akan membuat siapapun peserta 
kontestasi, baik partai politik maupun 
politisi, akan sibuk mengamankan 
keberlangsungan jejak politik mereka.

Dan hal itu diperkirakan akan 
berdampak pada efektivitas jalannya 
pemerintahan Presiden Jokowi.

Periode Lame Duck, lanjut Sirojudin, 
juga bisa menimbulkan konsekuensi 
lunturnya pengaruh Presiden petahana 
di kalangan birokrasi. Dan ini yang 
berdampak sangat serius bagi 
kepentingan publik.
Maka, Sirojudin mengungkapkan, ide 
untuk memperpendek periode Lame 
Duck patut dipertimbangkan.
"Perlu dikaji, apa dampak periode Lame 
Duck yang panjang terhadap efektivitas 
pemerintah dan DPR. DPR dan KPU 
mungkin dapat melakukan simulasi 
memperpendek periode Lame Duck," 
ujarnya.
Beragam Persoalan Muncul

"Terbuka juga peluang bahwa hasil Pileg 
akan memunculkan situasi riil yang 
berbeda dari konstelasi politik yang 
terbentuk pra-pemilu 2024," tutup Hery. 

Presiden petahana, lanjut Sirojudin, 
cenderung tidak bisa bekerja sama 
dengan Presiden terpilih. Salah satu 
contohnya adalah periode transisi 
presidensial pada akhir masa 
kepresidenan Herbert Hoover di Amerika 
Serikat, sebelum dimulainya 
pemerintahan Franklin D. Roosevelt .
"Setelah pemilihan, Roosevelt menolak 
permintaan Hoover untuk pertemuan 
untuk menghasilkan program bersama 
untuk menghentikan krisis ekonomi. Hal 
itu, membuat krisis ekonomi makin 
parah," papar Sirojudin.

Di sinilah berbagai persoalan berpotensi 
muncul.

Dualisme Kepemimpinan Setelah Pilpres 2024
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Andreas memahami soal pertemuan 
SBY dan JK itu. Dia berkata, semua 
ingin menang pada pilpres 2024.

Lebih lanjut, PDIP sendiri belum 
melakukan pertemuan dengan parpol 
lain terkait 2024. 

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi 
Prayitno menilai, pertemuan Presiden 
ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) dengan Wakil Presiden ke-10 
Jusuf Kalla (JK) di Cikeas, Bogor demi 
kepentingan Pemilu 2024. 

Adi menduga, pertemuan dua tokoh 
tersebut untuk menyatukan visi yakni 
mengalahkan PDI Perjuangan.

"Mantap! Mantap manuvernya," kata 
Effendi saat ditemui di Kompleks 
parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 
(30/6).
Dengan nada enteng, Effendi malah 
yakin mereka bisa mengalahkan 
hegemoni PDIP. Kata dia, SBY, JK dan 
Ketum NasDem Surya Paloh adalah 
kekuatan besar.
"Bisa dong, mantap itu kekuatan besar, 
berpadu, berkolaborasi," ucapnya.

Partai banteng masih tahap penjajakan. 
"Belum, masih dijajaki terus, kita kan 
bergerak kan bersama bersama," 
pungkasnya.
Ambisi King Maker
Lain dengan Effendi, Politikus PDIP 
Andreas Hugo Pareira menyinggung 
pertemuan AHY-Paloh dan JK-SBY 
sebagai ambisi menjadi king maker.

Di saat bersama, Ketum Demokrat 
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 
bertemu Ketum NasDem Surya Paloh.

"Rakyat kan tidak pilih para tokoh-tokoh 
yang sedang berambisi jadi 'King 
Maker'. 
Rakyat akan pilih capres, toh," kata 
Andreas kepada merdeka.com, Selasa 
(28/6).

Menanggapi hal itu, Politisi PDIP 
Effendi Simbolon menilai, pertemuan 
AHY-Paloh dan SBY-JK dinilai sebagai 
manuver yang hebat.

"Namanya kontestasi pilpres ya pasti 
semua juga ingin menang. Tapi sampai 

Menurutnya, bila NasDem mengusung 
Anies sebagai capres, maka Demokrat 
pasti akan tertarik untuk bergabung. Adi 
menyakini hal itu sudah dipastikan bahwa 
poros tersebut mampu mengalahkan PDI 
Perjuangan.
"ketika Anies (diusung) maka Demokrat 
tertarik bergabung, kenapa? tentu 
kepentingannya sama ingin mengalahkan 
dominasi PDIP yang dua periode 
memenangkan pertarungan," ucapnya.

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

Adi mengatakan, semakin kuatnya sinyal 
tersebut karena pertemuan antara SBY 
dengan JK bersamaan dengan 
pertemuan AHY dan Surya Paloh.

"Kenapa saya sebut untuk kepentingan 
2024. 
Pertama, NasDem menominasikan Anies 
Baswedan sebagai kandidat capres dan 
itu pilihan paling realitas untuk NasDem. 
Karena kalau Ganjar pasti bentrok 
dengan PDIP. 

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

sekarang belum ada capresnya tuh," 
ucapnya.

"Kalau enggak percaya, tanya saja ke 
teman-teman petinggi partai," kata 
Andreas.
Demi Kalahkan PDIP

Adi menduga, pertemuan dua tokoh 
tersebut untuk menyatukan visi yakni 
mengalahkan PDI Perjuangan.

PDIP Tuding JK-SBY-Paloh Ambisi jadi 
King Maker, Ini Jawaban NasDem

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

Pengamat Politik Adi Prayinto menilai, 
pertemuan SBY dengan JK di Cikeas, 
Bogor demi kepentingan pemilu 2024. 

3 Serangkai Lawan Tangguh PDIP
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri 
Hamzah menyatakan, generasi 
reformasi masih bersemangat untuk 
mengembalikan semua prosedur 
demokrasi kepada jalur reformasi. 
Hal itu yang mendasari keinginan untuk 
mempersoalkan digelarnya Pileg dan 
Pilpres 2024 dalam waktu bersamaan 
dengan mengajukan judicial review ke 
Mahkamah Konstitusi (MK).
"Adalah hal yang tak masuk akal ketika 
hasil proses demokrasi dalam Pileg 
2024, justru tidak bisa mencalonkan 
Presiden dalam Pilpres 2024.
Yang mencerminkan demokrasi sejati, 
adalah ketika Presiden periode 2024-
2029 mendapatkan dukungan suara 
faktual dari hasil Pileg 2024," jelas 
Fahri.

Sedangkan Presiden petahana akan 
'makan hati' selama 8 bulan. 
Sebaiknya, kita berikan kesempatan 
yang baik dan penuh bagi Presiden 
Jokowi untuk bekerja sampai masa 
jabatannya berakhir secara 
berwibawa," ujar Fahri.
Dampak Buruk
Dalam kesempatan yang sama, 
Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin 
Abbas menilai, 
adanya jeda waktu yang panjang 
antara munculnya hasil Pilpres dengan 
pelantikan Presiden terpilih, dalam 
dunia politik di berbagai negara akan 
melahirkan periode Lame Duck atau 
periode 'bebek lumpuh'.

Fahri mengungkapkan, jeda waktu 
yang cukup panjang dari pengumuman 
hasil Pilpres hingga pelantikan 
Presiden pada Oktober 2024 akan 
membuyarkan konsentrasi 
pemerintahan Presiden Jokowi.
Adanya delapan bulan jeda waktu 
sebelum pelantikan Presiden terpilih 
diselenggarakan, menurut Fahri, akan 
membuat semacam 'dualisme' 
kepemimpinan nasional.
"Presiden terpilih dari Pilpres 2024, 
akan menjadi 'magnet' bagi semua 
kekuatan politik. 

Sementara Direktur Eksekutif Moya 
Institute Hery Sucipto mengatakan, akan 
ada jarak waktu yang jauh antara 
terpilihnya Presiden baru pada Pilpres 
Februari 2024, dengan pelantikan 
Presiden pada Oktober 2024. 

Ia mengungkapkan, hasil Pilpres dan 
Pileg akan membuat siapapun peserta 
kontestasi, baik partai politik maupun 
politisi, akan sibuk mengamankan 
keberlangsungan jejak politik mereka.

Dan hal itu diperkirakan akan 
berdampak pada efektivitas jalannya 
pemerintahan Presiden Jokowi.

Periode Lame Duck, lanjut Sirojudin, 
juga bisa menimbulkan konsekuensi 
lunturnya pengaruh Presiden petahana 
di kalangan birokrasi. Dan ini yang 
berdampak sangat serius bagi 
kepentingan publik.
Maka, Sirojudin mengungkapkan, ide 
untuk memperpendek periode Lame 
Duck patut dipertimbangkan.
"Perlu dikaji, apa dampak periode Lame 
Duck yang panjang terhadap efektivitas 
pemerintah dan DPR. DPR dan KPU 
mungkin dapat melakukan simulasi 
memperpendek periode Lame Duck," 
ujarnya.
Beragam Persoalan Muncul

"Terbuka juga peluang bahwa hasil Pileg 
akan memunculkan situasi riil yang 
berbeda dari konstelasi politik yang 
terbentuk pra-pemilu 2024," tutup Hery. 

Presiden petahana, lanjut Sirojudin, 
cenderung tidak bisa bekerja sama 
dengan Presiden terpilih. Salah satu 
contohnya adalah periode transisi 
presidensial pada akhir masa 
kepresidenan Herbert Hoover di Amerika 
Serikat, sebelum dimulainya 
pemerintahan Franklin D. Roosevelt .
"Setelah pemilihan, Roosevelt menolak 
permintaan Hoover untuk pertemuan 
untuk menghasilkan program bersama 
untuk menghentikan krisis ekonomi. Hal 
itu, membuat krisis ekonomi makin 
parah," papar Sirojudin.

Di sinilah berbagai persoalan berpotensi 
muncul.

Dualisme Kepemimpinan Setelah Pilpres 2024
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Sebab, jika pertemuan SBY-JK hanya 
romantisme sahabat lama, maka tidak 
perlu bertemu langsung di kediaman 
SBY.

 Bahkan dengan pemerintah," sambung 
Adi Prayitno.

"Artinya ketika NasDem mengusung 
nama seperti Anies secara tidak 
langsung kan ingin bikin front terbuka 
dengan PDIP.

Mentor Utama Anies Baswedan

“Dalam konteks itulah JK adalah mentor 
utamanya Anies Baswedan karena 
momen pertemuan dengan SBY dan JK 
bersamaan dengan pertemuan AHY 
NasDem itulah yang semakin menebalkan 
bahwa JK dan SBY pasti bicara tentang 
Demokrat bergabung dengan NasDem," 
paparnya."Dan tentu saja mengusung 
Anies Baswedan dan sangat mungkin 
AHY disodorkan sebagai cawapresnya," 
tambah Adi Prayitno.

Indonesia Resmi Punya 37 Propinsi

3 RUU tersebut yakni RUU Provinsi 
Papua Selatan, RUU Provinsi Papua 
Tengah, dan RUU Provinsi 
Pegunungan. Keputusan itu disepakati 
DPR dan pemerintah dalam Rapat 
Paripurna DPR RI Ke-26 Masa 
Persidangan V Tahun Sidang 2021-
2022 di Kompleks Parlemen Senayan, 
Jakarta, Kamis (30/6).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito 
Karnavian mengatakan, usulan 
pemekaran provinsi di Papua berasal 
dari aspirasi masyarakat setempat 
mulai dari kelompok warga, tokoh adat 
dan pejabat daerah. Selain itu, menurut 
Tito, pemekaran tiga provinsi baru di 
Papua demi menjalankan amanat 
Undang-Undang Otonomi Khusus 
Papua yang telah ditetapkan Juli 2021.
"Atas nama pemerintah, kami 
menyetujui RUU ini untuk dapat 
disahkan menjadi Undang-Undang," 
kata Tito menutup sidang.

Komisi II DPR dan pemerintah telah 
menyepakati tiga RUU tentang 
pembentukan provinsi di Papua dalam 
keputusan tingkat I. RUU itu 
selanjutnya akan dibawa ke rapat 
paripurna 30 Juni 2022 untuk disahkan.

6. Provinsi Sumatera Selatan ibu kota 

1. Provinsi Aceh ibu kota Banda Aceh. 
Luas wilayah 57 956,00 Km2 dengan 
jumlah pulau 363

5. Provinsi Jambi ibu kota Jambi. Luas 
wilayah 50 058,16 Km2 dengan jumlah 
pulau 14

3. Provinsi Sumatera Barat ibu kota 
Padang. Luas wilayah 42 012,89 Km2 
dengan jumlah pulau 218

Pemekaran tiga wilayah Papua tersebut 
jumlah provinsi di Indonesia bertambah 
yang sebelumnya 34 menjadi 37. 
Berikut jumlah provinsi di Indonesia 
dikutip dari Badan Pusat Statistik:

2. Provinsi Sumatera Utara ibu kota 
Medan. Luas wilayah 72 981,23 Km2 
dengan jumlah pulau 229

4. Provinsi Riau ibu kota Pekanbaru. 
Luas wilayah 87 023,66 Km2 dengan 
jumlah pulau 144

Palembang. Luas wilayah 91 592,43 
Km2 dengan jumlah pulau 24

9. Kepulauan Bangka Belitung ibu kota 
Pangkal Pinang. Luas wilayah 16 424,06 
Km2 dengan jumlah pulau 507
10. Kepulauan Riau ibu kota Tanjung 
Pinang. Luas wilayah 8 201,72 Km2 
dengan jumlah pulau 2.025

8. Provinsi Lampung ibu kota Bandar 
Lampung. Luas wilayah 34 623,80 Km2 
dengan jumlah pulau 172

7. Provinsi Bengkulu ibu kota Bengkulu. 
Luas wilayah 19 919,33 Km2 dengan 
jumlah pulau 9

11. Provinsi DKI Jakarta ibu kota Jakarta. 
Luas wilayah 664,01 Km2 dengan jumlah 
pulau 113

14. DI Yogyakarta ibu kota Yogyakarta. 
Luas wilayah 3 133,15 Km2 dengan 
jumlah pulau 33

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat ibu 
kota Mataram. Luas wilayah 18 572,32 
Km2 dengan jumlah pulau 504

BACA JUGA:

16. Provinsi Banten ibu kota Serang. 
Luas wilayah 9 662,92 Km2 dengan 
jumlah pulau 81

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur ibu 
kota Kupang. Luas wilayah 48 718,10 
Km2 dengan jumlah pulau 600

12. Provinsi Jawa Barat ibu kota 
Bandung. Luas wilayah 35 377,76 Km2 
dengan jumlah pulau 30

17. Provinsi Bali ibu kota Denpasar. Luas 
wilayah 5 780,06 Km2 dengan jumlah 
pulau 34

13. Provinsi Jawa Tengah ibu kota 
Semarang. Luas wilayah 32 800,69 Km2 
dengan jumlah pulau 71

15. Provinsi Jawa Timur ibu kota 
Surabaya. Luas wilayah 47 803,49 Km2 
dengan jumlah pulau 403

20. Provinsi Kalimantan Barat ibu kota 
Pontianak. Luas wilayah 147 307,00 

Jelang Penetapan DOB, Polda Papua 
Siagakan Personel Brimob
29 Kabupaten/Kota Sepakat Dukung 
Pemekaran Papua

Presiden Rusia Vladimir Putin 
menyatakan ketidakseimbangan pasar 
pangan dunia merupakan konsekuensi 
langsung atas kebijakan 
makroekonomi yang tidak bertanggung 
jawab dari beberapa negara.
Alih-alih mengakui kebijakan 
ekonominya salah, 
menurut Putin, 
negara-negara Barat 
justru makin 
mengacaukan 
produksi pertanian 
global dengan 
membatasi pasokan 
pupuk Rusia dan 
Belarusia.
"Negara-negara Barat 
makin mengacaukan 
produksi pertanian global dengan 
memberlakukan pembatasan pada 
pasokan pupuk Rusia dan Belarusia," 
kata Putin dalam pernyataan pers 
bersama Presiden RI Joko Widodo, 
usai pertemuan keduanya di Kremlin, 
Moskow, Rusia, Kamis (30/6).
Video pernyataan pers bersama itu 
dapat disaksikan melalui akun Youtube 
Sekretariat Presiden. 
Sementara transkrip pernyataan Putin 
dan Jokowi juga diunggah dalam 
laman resmi Presiden Rusia 
www.kremlin.ru yang terbuka untuk 
publik.Putin menyampaikan negara-
negara Barat juga menghambat ekspor 
biji-bijian Rusia ke pasar dunia, 
memperumit asuransi kapal, dan 
pembayaran bank berdasarkan kontrak 

perdagangan.

Putin menyatakan Rusia siap memenuhi 
permintaan produsen pertanian di 
Indonesia dan negara-negara sahabat 
lainnya untuk pupuk nitrogen, fosfor, 
kalium, serta bahan baku untuk produksi 
tani."Pangsa pupuk mineral Rusia di 
pasar dunia mencapai 11 persen dan 
melebihi 20 persen dalam beberapa 
varietas. Tahun lalu, kami mengirim 37 
juta ton produk ini ke luar negeri," kata 
dia.Putin menegaskan Rusia berniat 
untuk terus memenuhi, dengan iktikad 
baik, semua kewajiban kontraktualnya 
untuk pasokan makanan, pupuk, sumber 
daya energi, dan barang-barang penting 
lainnya. Dalam konteks ini, Rusia 
menganggap penting untuk memulihkan 
rantai pasokan yang terganggu oleh 
sanksi.

Dia menyebutkan Rusia memasok 
produk pertanian ke 161 negara. Tahun 
lalu, Rusia mengekspor lebih dari 43 juta 

ton biji-bijian, termasuk 
33 juta ton 
gandum."Tahun ini, 
kami mengharapkan 
panen biji-bijian yang 
baik, yang 
memungkinkan kami 
untuk meningkatkan 
pasokan kami ke pasar 
eksternal hingga 50 
juta ton," jelasnya.

"Saya akan tekankan sekali lagi. Rusia 
telah dan tetap menjadi salah satu 
produsen dan eksportir makanan utama 
dunia," tegasnya.

Putin : Barat Yang Kacaukan Produksi Pangan Global
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Sebab, jika pertemuan SBY-JK hanya 
romantisme sahabat lama, maka tidak 
perlu bertemu langsung di kediaman 
SBY.

 Bahkan dengan pemerintah," sambung 
Adi Prayitno.

"Artinya ketika NasDem mengusung 
nama seperti Anies secara tidak 
langsung kan ingin bikin front terbuka 
dengan PDIP.

Mentor Utama Anies Baswedan

“Dalam konteks itulah JK adalah mentor 
utamanya Anies Baswedan karena 
momen pertemuan dengan SBY dan JK 
bersamaan dengan pertemuan AHY 
NasDem itulah yang semakin menebalkan 
bahwa JK dan SBY pasti bicara tentang 
Demokrat bergabung dengan NasDem," 
paparnya."Dan tentu saja mengusung 
Anies Baswedan dan sangat mungkin 
AHY disodorkan sebagai cawapresnya," 
tambah Adi Prayitno.

Indonesia Resmi Punya 37 Propinsi

3 RUU tersebut yakni RUU Provinsi 
Papua Selatan, RUU Provinsi Papua 
Tengah, dan RUU Provinsi 
Pegunungan. Keputusan itu disepakati 
DPR dan pemerintah dalam Rapat 
Paripurna DPR RI Ke-26 Masa 
Persidangan V Tahun Sidang 2021-
2022 di Kompleks Parlemen Senayan, 
Jakarta, Kamis (30/6).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito 
Karnavian mengatakan, usulan 
pemekaran provinsi di Papua berasal 
dari aspirasi masyarakat setempat 
mulai dari kelompok warga, tokoh adat 
dan pejabat daerah. Selain itu, menurut 
Tito, pemekaran tiga provinsi baru di 
Papua demi menjalankan amanat 
Undang-Undang Otonomi Khusus 
Papua yang telah ditetapkan Juli 2021.
"Atas nama pemerintah, kami 
menyetujui RUU ini untuk dapat 
disahkan menjadi Undang-Undang," 
kata Tito menutup sidang.

Komisi II DPR dan pemerintah telah 
menyepakati tiga RUU tentang 
pembentukan provinsi di Papua dalam 
keputusan tingkat I. RUU itu 
selanjutnya akan dibawa ke rapat 
paripurna 30 Juni 2022 untuk disahkan.

6. Provinsi Sumatera Selatan ibu kota 

1. Provinsi Aceh ibu kota Banda Aceh. 
Luas wilayah 57 956,00 Km2 dengan 
jumlah pulau 363

5. Provinsi Jambi ibu kota Jambi. Luas 
wilayah 50 058,16 Km2 dengan jumlah 
pulau 14

3. Provinsi Sumatera Barat ibu kota 
Padang. Luas wilayah 42 012,89 Km2 
dengan jumlah pulau 218

Pemekaran tiga wilayah Papua tersebut 
jumlah provinsi di Indonesia bertambah 
yang sebelumnya 34 menjadi 37. 
Berikut jumlah provinsi di Indonesia 
dikutip dari Badan Pusat Statistik:

2. Provinsi Sumatera Utara ibu kota 
Medan. Luas wilayah 72 981,23 Km2 
dengan jumlah pulau 229

4. Provinsi Riau ibu kota Pekanbaru. 
Luas wilayah 87 023,66 Km2 dengan 
jumlah pulau 144

Palembang. Luas wilayah 91 592,43 
Km2 dengan jumlah pulau 24

9. Kepulauan Bangka Belitung ibu kota 
Pangkal Pinang. Luas wilayah 16 424,06 
Km2 dengan jumlah pulau 507
10. Kepulauan Riau ibu kota Tanjung 
Pinang. Luas wilayah 8 201,72 Km2 
dengan jumlah pulau 2.025

8. Provinsi Lampung ibu kota Bandar 
Lampung. Luas wilayah 34 623,80 Km2 
dengan jumlah pulau 172

7. Provinsi Bengkulu ibu kota Bengkulu. 
Luas wilayah 19 919,33 Km2 dengan 
jumlah pulau 9

11. Provinsi DKI Jakarta ibu kota Jakarta. 
Luas wilayah 664,01 Km2 dengan jumlah 
pulau 113

14. DI Yogyakarta ibu kota Yogyakarta. 
Luas wilayah 3 133,15 Km2 dengan 
jumlah pulau 33

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat ibu 
kota Mataram. Luas wilayah 18 572,32 
Km2 dengan jumlah pulau 504

BACA JUGA:

16. Provinsi Banten ibu kota Serang. 
Luas wilayah 9 662,92 Km2 dengan 
jumlah pulau 81

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur ibu 
kota Kupang. Luas wilayah 48 718,10 
Km2 dengan jumlah pulau 600

12. Provinsi Jawa Barat ibu kota 
Bandung. Luas wilayah 35 377,76 Km2 
dengan jumlah pulau 30

17. Provinsi Bali ibu kota Denpasar. Luas 
wilayah 5 780,06 Km2 dengan jumlah 
pulau 34

13. Provinsi Jawa Tengah ibu kota 
Semarang. Luas wilayah 32 800,69 Km2 
dengan jumlah pulau 71

15. Provinsi Jawa Timur ibu kota 
Surabaya. Luas wilayah 47 803,49 Km2 
dengan jumlah pulau 403

20. Provinsi Kalimantan Barat ibu kota 
Pontianak. Luas wilayah 147 307,00 

Jelang Penetapan DOB, Polda Papua 
Siagakan Personel Brimob
29 Kabupaten/Kota Sepakat Dukung 
Pemekaran Papua

Presiden Rusia Vladimir Putin 
menyatakan ketidakseimbangan pasar 
pangan dunia merupakan konsekuensi 
langsung atas kebijakan 
makroekonomi yang tidak bertanggung 
jawab dari beberapa negara.
Alih-alih mengakui kebijakan 
ekonominya salah, 
menurut Putin, 
negara-negara Barat 
justru makin 
mengacaukan 
produksi pertanian 
global dengan 
membatasi pasokan 
pupuk Rusia dan 
Belarusia.
"Negara-negara Barat 
makin mengacaukan 
produksi pertanian global dengan 
memberlakukan pembatasan pada 
pasokan pupuk Rusia dan Belarusia," 
kata Putin dalam pernyataan pers 
bersama Presiden RI Joko Widodo, 
usai pertemuan keduanya di Kremlin, 
Moskow, Rusia, Kamis (30/6).
Video pernyataan pers bersama itu 
dapat disaksikan melalui akun Youtube 
Sekretariat Presiden. 
Sementara transkrip pernyataan Putin 
dan Jokowi juga diunggah dalam 
laman resmi Presiden Rusia 
www.kremlin.ru yang terbuka untuk 
publik.Putin menyampaikan negara-
negara Barat juga menghambat ekspor 
biji-bijian Rusia ke pasar dunia, 
memperumit asuransi kapal, dan 
pembayaran bank berdasarkan kontrak 

perdagangan.

Putin menyatakan Rusia siap memenuhi 
permintaan produsen pertanian di 
Indonesia dan negara-negara sahabat 
lainnya untuk pupuk nitrogen, fosfor, 
kalium, serta bahan baku untuk produksi 
tani."Pangsa pupuk mineral Rusia di 
pasar dunia mencapai 11 persen dan 
melebihi 20 persen dalam beberapa 
varietas. Tahun lalu, kami mengirim 37 
juta ton produk ini ke luar negeri," kata 
dia.Putin menegaskan Rusia berniat 
untuk terus memenuhi, dengan iktikad 
baik, semua kewajiban kontraktualnya 
untuk pasokan makanan, pupuk, sumber 
daya energi, dan barang-barang penting 
lainnya. Dalam konteks ini, Rusia 
menganggap penting untuk memulihkan 
rantai pasokan yang terganggu oleh 
sanksi.

Dia menyebutkan Rusia memasok 
produk pertanian ke 161 negara. Tahun 
lalu, Rusia mengekspor lebih dari 43 juta 

ton biji-bijian, termasuk 
33 juta ton 
gandum."Tahun ini, 
kami mengharapkan 
panen biji-bijian yang 
baik, yang 
memungkinkan kami 
untuk meningkatkan 
pasokan kami ke pasar 
eksternal hingga 50 
juta ton," jelasnya.

"Saya akan tekankan sekali lagi. Rusia 
telah dan tetap menjadi salah satu 
produsen dan eksportir makanan utama 
dunia," tegasnya.

Putin : Barat Yang Kacaukan Produksi Pangan Global
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21. Provinsi Kalimantan Tengah ibu 
kota Palangka Raya. Luas wilayah 153 
564,50 Km2 dengan jumlah pulau 69
22. Provinsi Kalimantan Selatan ibu 
kota Banjarmasin. Luas wilayah 38 
744,23 Km2 dengan jumlah pulau 158

Km2 dengan jumlah pulau 249

23. Provinsi Kalimantan Timur ibu kota 
Samarinda. Luas wilayah 129 066,64 
Km2 dengan jumlah pulau 243

26. Provinsi Sulawesi Tengah ibu kota 
Palu. Luas wilayah 61 841,29 Km2 
dengan jumlah pulau 1.572

25. Provinsi Sulawesi Utara ibu kota 
Manado. Luas wilayah 13 892,47 Km2 
dengan jumlah pulau 329

27. Provinsi Sulawesi Selatan ibu kota 
Makassar. Luas wilayah 46 717,48 
Km2 dengan jumlah pulau 355
28. Provinsi Sulawesi Tenggara ibu 
kota Kendari. Luas wilayah 38 067,70 
Km2 dengan jumlah pulau 590

24. Provinsi Kalimantan Utara ibu kota 
Bulungan. Luas wilayah 75 467,70 
Km2 dengan jumlah pulau 196

37. Provinsi Papua Pegunungan ibu kota 
Jayawijaya. Luas wilayah belum didata 
BPS

35. Provinsi Papua Selatan ibu kota 
Merauke. Luas wilayah belum didata BPS
36. Provinsi Papua Tengah ibu kota 
Nabire. Luas wilayah belum didata BPS

33. Provinsi Papua Barat ibu kota 
Manokwari. Luas wilayah 102 955,15 
Km2 dengan jumlah pulau 4.514

32. Provinsi Maluku Utara ibu kota Sofifi. 
Luas wilayah 31 982,50 Km2 dengan 
jumlah pulau 837

34. Provinsi Papua ibu kota Jayapura. 
Luas wilayah 319 036,05 Km2 dengan 
jumlah pulau 547

29. Provinsi Gorontalo ibu kota 
Gorontalo. Luas wilayah 11 257,07 Km2 
dengan jumlah pulau 127
30. Provinsi Sulawesi Barat ibu kota 
Mamuju. Luas wilayah 16 787,18 Km2 
dengan jumlah pulau 69
31. Provinsi Maluku ibu kota Ambon. 
Luas wilayah 46 914,03 Km2 dengan 
jumlah pulau 1.337

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi 
Marsudi menuding Gubernur DKI 
Anies Baswedan jalan sendiri dalam 
pemberian beberapa jalan di Jakarta. 
Dia menegaskan bahwa, Pemprov DKI 
tidak melibatkan DPRD atas 
perubahan sejumlah nama jalan.

"Kita mengacu ke Pergubnya Pak 
Sutiyoso kan jelas tuh mengadakan ini 
harus konsultasi kepada DPRD, nah 
kalo DPRD enggak diajak konsultasi 
terus dia tiba-tiba jalan sendiri kan 
enggak sah tuh," ujar Prasetio, Kamis 
(30/6).

Politikus PDIP itu kemudian merujuk 
pada Peraturan Gubernur (Pergub) era 
Sutiyoso yang mengatur bahwa 
perubahan nama jalan harus 
berkonsultasi dengan DPRD. Tanpa 
adanya konsultasi, Pras menganggap 
tidak sah perubahan nama jalan 
tersebut.

Selain itu, imbuh Pras, dampak dari 
perubahan nama jalan tidak sederhana 
mengubah dokumen kependudukan 

dan catatan sipil. Paspor, surat kendaraan 
bermotor, rekening koran perbankan 
merupakan sebagian dari dampak 
perubahan nama jalan yang dilakukan 
Anies.Pras juga menanyakan antisipasi 
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) DKI 
karena sejumlah pemilik usaha harus 
mengubah nama jalan pada dokumen 
usaha.
Ia kembali menyinggung agar Anies 
sebaiknya melibatkan DPRD jika ingin 
mengubah satu nama jalan.
“Namanya dewan pertimbangan itu dia 
harus bareng dengan saya, ini sendiri. 
Apa artinya nama Pemda, ada dia, ada 
gue, ini kan dia nyelonong sendiri," tuding 
Pras. 
Politikus PDIP itu pun kemudian 
berencana memanggil pihak-pihak yang 
mengusulkan nama jalan yang baru 
diresmikan tersebut."Kita panggil saja 
yang punya ide buat nama-nama itu 
siapa, pasti kan Asisten Pemerintahan, 
masyarakat kalau mau ngadu boleh saya 
terima, akan saya tampung," ujarnya.

Ketua DPRD DKI Sebut Anies Ngawur

Endorfin juga bertindak sebagai obat 
penghilang rasa sakit alami dan dapat 
membantu meredakan nyeri jangka 
panjang. Olahraga teratur dapat 
memperkuat otot, mengurangi rasa 
sakit kronis dan risiko cedera.

Endorfin adalah hormon yang 
mengurangi rasa sakit dan 
meningkatkan kesenangan, 
menciptakan perasaan sejahtera dan 
positif secara umum. Jadi mengetahui 
bagaimana kondisi endorfin yang stabil 
bermanfaat bagi tubuh ini mungkin 
membuat motivasi olahraga Anda 
semakin bertambah.

Aktivitas fisik meningkatkan detak 
jantung dan membuat darah Anda 
mengalir. Lebih banyak oksigen dan 
nutrisi ke otot berarti tingkat energi 

Memberi lebih banyak energi

Secara teori, kebanyakan dari kita tahu 
bahwa olahraga itu baik untuk kita. Kita 
tahu bahwa itu dapat membantu kita 
menurunkan berat badan atau 
mempertahankan berat badan kita saat 
ini.
Manfaat olahraga bagi tubuh kita 
bahkan tidak lebih dari itu, tidak hanya 
secara fisik, namun juga mental. 
Olahraga menjadi hal esensial untuk 
kesejahteraan hidup terutama jika 
dilakukan secara rutin.
Tanpa sadar terkadang kita tenggelam 
dalam kegiatan sehari-hari yang 
membuat kita lelah dan menyebabkan 
bagian tubuh tertentu tidak banyak 
digunakan sehingga semakin terasa 
pegal.
Berikut merdeka.com merangkum 
apa manfaat olahraga bagi tubuh 
yang penting diketahui:
Membuat merasa lebih bahagia

Dan menurut sebuah penelitian, 
berolahraga saat kita muda membantu 
membangun kepadatan tulang, yang 

Satu studi menunjukkan bahwa hanya 
enam minggu yoga (selain pengobatan 
standar) sudah cukup untuk mengurangi 
depresi dan bahkan kecemasan. Yoga 
dan Pilates juga berfokus pada latihan 
pernapasan, yang dapat mengurangi 
stres dan meningkatkan relaksasi.

Seiring bertambahnya usia, kita 
kehilangan massa dan fungsi otot. 
Tetapi berolahraga secara teratur dapat 
mengurangi kehilangan otot dan 
mempertahankan kekuatan. Saat kita 
berolahraga, tubuh kita melepaskan 
hormon yang membantu otot menyerap 
asam amino dan meningkatkan 
pertumbuhan otot.

Tapi jangan berpikir Anda perlu memulai 
pelatihan maraton untuk mendapatkan 
manfaatnya.

Berolahraga meningkatkan sensitivitas 
otak terhadap serotonin dan 
norepinefrin, yang meredakan perasaan 
depresi.

Membantu memelihara otot dan 
tulang yang kuat

Penelitian menunjukkan bahwa untuk 
kasus depresi ringan atau sedang, 
olahraga bisa menjadi pengobatan yang 
efektif.

yang lebih tinggi. Dan meskipun 
tampaknya aneh bahwa mengeluarkan 
energi sebenarnya dapat memberi Anda 
lebih banyak energi, sains mendukung 
klaim ini.
Satu studi menemukan bahwa 90% 
orang yang menyelesaikan program 
olahraga teratur melaporkan penurunan 
kelelahan dibandingkan dengan mereka 
yang tidak berolahraga.

Manfaat Olahraga Bagi Tubuh Dan Mental
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21. Provinsi Kalimantan Tengah ibu 
kota Palangka Raya. Luas wilayah 153 
564,50 Km2 dengan jumlah pulau 69
22. Provinsi Kalimantan Selatan ibu 
kota Banjarmasin. Luas wilayah 38 
744,23 Km2 dengan jumlah pulau 158

Km2 dengan jumlah pulau 249

23. Provinsi Kalimantan Timur ibu kota 
Samarinda. Luas wilayah 129 066,64 
Km2 dengan jumlah pulau 243

26. Provinsi Sulawesi Tengah ibu kota 
Palu. Luas wilayah 61 841,29 Km2 
dengan jumlah pulau 1.572

25. Provinsi Sulawesi Utara ibu kota 
Manado. Luas wilayah 13 892,47 Km2 
dengan jumlah pulau 329

27. Provinsi Sulawesi Selatan ibu kota 
Makassar. Luas wilayah 46 717,48 
Km2 dengan jumlah pulau 355
28. Provinsi Sulawesi Tenggara ibu 
kota Kendari. Luas wilayah 38 067,70 
Km2 dengan jumlah pulau 590

24. Provinsi Kalimantan Utara ibu kota 
Bulungan. Luas wilayah 75 467,70 
Km2 dengan jumlah pulau 196

37. Provinsi Papua Pegunungan ibu kota 
Jayawijaya. Luas wilayah belum didata 
BPS

35. Provinsi Papua Selatan ibu kota 
Merauke. Luas wilayah belum didata BPS
36. Provinsi Papua Tengah ibu kota 
Nabire. Luas wilayah belum didata BPS

33. Provinsi Papua Barat ibu kota 
Manokwari. Luas wilayah 102 955,15 
Km2 dengan jumlah pulau 4.514

32. Provinsi Maluku Utara ibu kota Sofifi. 
Luas wilayah 31 982,50 Km2 dengan 
jumlah pulau 837

34. Provinsi Papua ibu kota Jayapura. 
Luas wilayah 319 036,05 Km2 dengan 
jumlah pulau 547

29. Provinsi Gorontalo ibu kota 
Gorontalo. Luas wilayah 11 257,07 Km2 
dengan jumlah pulau 127
30. Provinsi Sulawesi Barat ibu kota 
Mamuju. Luas wilayah 16 787,18 Km2 
dengan jumlah pulau 69
31. Provinsi Maluku ibu kota Ambon. 
Luas wilayah 46 914,03 Km2 dengan 
jumlah pulau 1.337

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi 
Marsudi menuding Gubernur DKI 
Anies Baswedan jalan sendiri dalam 
pemberian beberapa jalan di Jakarta. 
Dia menegaskan bahwa, Pemprov DKI 
tidak melibatkan DPRD atas 
perubahan sejumlah nama jalan.

"Kita mengacu ke Pergubnya Pak 
Sutiyoso kan jelas tuh mengadakan ini 
harus konsultasi kepada DPRD, nah 
kalo DPRD enggak diajak konsultasi 
terus dia tiba-tiba jalan sendiri kan 
enggak sah tuh," ujar Prasetio, Kamis 
(30/6).

Politikus PDIP itu kemudian merujuk 
pada Peraturan Gubernur (Pergub) era 
Sutiyoso yang mengatur bahwa 
perubahan nama jalan harus 
berkonsultasi dengan DPRD. Tanpa 
adanya konsultasi, Pras menganggap 
tidak sah perubahan nama jalan 
tersebut.

Selain itu, imbuh Pras, dampak dari 
perubahan nama jalan tidak sederhana 
mengubah dokumen kependudukan 

dan catatan sipil. Paspor, surat kendaraan 
bermotor, rekening koran perbankan 
merupakan sebagian dari dampak 
perubahan nama jalan yang dilakukan 
Anies.Pras juga menanyakan antisipasi 
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) DKI 
karena sejumlah pemilik usaha harus 
mengubah nama jalan pada dokumen 
usaha.
Ia kembali menyinggung agar Anies 
sebaiknya melibatkan DPRD jika ingin 
mengubah satu nama jalan.
“Namanya dewan pertimbangan itu dia 
harus bareng dengan saya, ini sendiri. 
Apa artinya nama Pemda, ada dia, ada 
gue, ini kan dia nyelonong sendiri," tuding 
Pras. 
Politikus PDIP itu pun kemudian 
berencana memanggil pihak-pihak yang 
mengusulkan nama jalan yang baru 
diresmikan tersebut."Kita panggil saja 
yang punya ide buat nama-nama itu 
siapa, pasti kan Asisten Pemerintahan, 
masyarakat kalau mau ngadu boleh saya 
terima, akan saya tampung," ujarnya.

Ketua DPRD DKI Sebut Anies Ngawur

Endorfin juga bertindak sebagai obat 
penghilang rasa sakit alami dan dapat 
membantu meredakan nyeri jangka 
panjang. Olahraga teratur dapat 
memperkuat otot, mengurangi rasa 
sakit kronis dan risiko cedera.

Endorfin adalah hormon yang 
mengurangi rasa sakit dan 
meningkatkan kesenangan, 
menciptakan perasaan sejahtera dan 
positif secara umum. Jadi mengetahui 
bagaimana kondisi endorfin yang stabil 
bermanfaat bagi tubuh ini mungkin 
membuat motivasi olahraga Anda 
semakin bertambah.

Aktivitas fisik meningkatkan detak 
jantung dan membuat darah Anda 
mengalir. Lebih banyak oksigen dan 
nutrisi ke otot berarti tingkat energi 

Memberi lebih banyak energi

Secara teori, kebanyakan dari kita tahu 
bahwa olahraga itu baik untuk kita. Kita 
tahu bahwa itu dapat membantu kita 
menurunkan berat badan atau 
mempertahankan berat badan kita saat 
ini.
Manfaat olahraga bagi tubuh kita 
bahkan tidak lebih dari itu, tidak hanya 
secara fisik, namun juga mental. 
Olahraga menjadi hal esensial untuk 
kesejahteraan hidup terutama jika 
dilakukan secara rutin.
Tanpa sadar terkadang kita tenggelam 
dalam kegiatan sehari-hari yang 
membuat kita lelah dan menyebabkan 
bagian tubuh tertentu tidak banyak 
digunakan sehingga semakin terasa 
pegal.
Berikut merdeka.com merangkum 
apa manfaat olahraga bagi tubuh 
yang penting diketahui:
Membuat merasa lebih bahagia

Dan menurut sebuah penelitian, 
berolahraga saat kita muda membantu 
membangun kepadatan tulang, yang 

Satu studi menunjukkan bahwa hanya 
enam minggu yoga (selain pengobatan 
standar) sudah cukup untuk mengurangi 
depresi dan bahkan kecemasan. Yoga 
dan Pilates juga berfokus pada latihan 
pernapasan, yang dapat mengurangi 
stres dan meningkatkan relaksasi.

Seiring bertambahnya usia, kita 
kehilangan massa dan fungsi otot. 
Tetapi berolahraga secara teratur dapat 
mengurangi kehilangan otot dan 
mempertahankan kekuatan. Saat kita 
berolahraga, tubuh kita melepaskan 
hormon yang membantu otot menyerap 
asam amino dan meningkatkan 
pertumbuhan otot.

Tapi jangan berpikir Anda perlu memulai 
pelatihan maraton untuk mendapatkan 
manfaatnya.

Berolahraga meningkatkan sensitivitas 
otak terhadap serotonin dan 
norepinefrin, yang meredakan perasaan 
depresi.

Membantu memelihara otot dan 
tulang yang kuat

Penelitian menunjukkan bahwa untuk 
kasus depresi ringan atau sedang, 
olahraga bisa menjadi pengobatan yang 
efektif.

yang lebih tinggi. Dan meskipun 
tampaknya aneh bahwa mengeluarkan 
energi sebenarnya dapat memberi Anda 
lebih banyak energi, sains mendukung 
klaim ini.
Satu studi menemukan bahwa 90% 
orang yang menyelesaikan program 
olahraga teratur melaporkan penurunan 
kelelahan dibandingkan dengan mereka 
yang tidak berolahraga.

Manfaat Olahraga Bagi Tubuh Dan Mental
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dapat membantu mencegah 
osteoporosis seiring bertambahnya 
usia.

Mengurangi rasa sakit

Memperbaiki kulit

Apa manfaat olahraga bagi tubuh 
secara teratur dapat membantu 
menangkal penyakit kronis seperti 
diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Ini 
juga dapat membantu jika Anda 
memiliki tekanan darah tinggi dan 
kolesterol tinggi.

Dengan keringat yang keluar dari 
berolahraga, Anda mungkin tidak 
menyangka bahwa apa manfaat 
olahraga bagi tubuh dapat memberikan 
dampak positif bagi kulit. Tetapi 
olahraga ringan secara teratur dapat 
meningkatkan antioksidan dalam tubuh 
Anda.

Gerakan meningkatkan kesehatan 
kardiovaskular, meningkatkan aliran 
darah ke otak dan mengurangi 
peradangan. Ini juga merangsang 
produksi hormon yang meningkatkan 
pertumbuhan sel-sel otak.

Penelitian menunjukkan bahwa 
olahraga dapat mengurangi keparahan 
nyeri, serta meningkatkan fungsi fisik.

Olahraga memang bermanfaat untuk 
menjaga kesehatan otak bagi semua 
orang, namun terlebih lagi bagi mereka 
yang berisiko terkena demensia dan 
penyakit Alzheimer.

Meningkatkan kesehatan otak

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 
pada orang dewasa yang lebih tua, 
olahraga juga dapat berdampak pada 
hipokampus. Bagian otak ini penting 
untuk memori dan pembelajaran. 
Berolahraga dapat membantunya 
tumbuh, yang dapat meningkatkan 
fungsi mental.

Antioksidan tersebut membantu 
melindungi sel dari stres oksidatif dan 
radikal bebas, yang dapat merusak 
kulit. Berolahraga juga meningkatkan 

Mengurangi risiko penyakit kronis

Jika Anda menderita nyeri punggung 
bawah kronis, fibromyalgia, atau 
kondisi lain yang menyebabkan nyeri 
kronis, olahraga terbukti membantu 
mengurangi rasa sakit.

Membantu menjaga berat badan
Jika Anda memiliki berat badan ideal, 
berolahraga dapat membantu dalam 
berbagai cara. Selain menggunakan 
kelebihan kalori yang akan disimpan 
sebagai lemak, berolahraga membantu 
menjaga massa otot dan memperbaiki 
otot.
Ini juga mengurangi stres dan dapat 
membantu Anda tidur, yang semuanya 
mengarah pada pilihan yang baik dalam 
hal makan.
Membantu hidup lebih lama
Penyedia layanan kesehatan 
merekomendasikan olahraga teratur 
untuk memperbaiki atau mencegah 
kondisi seperti diabetes, penyakit jantung, 
beberapa bentuk kanker dan obesitas.

aliran darah yang dapat membantu efek 
anti-penuaan.
Meningkatkan kehidupan seks
Olahraga dapat membuat jantung lebih 
kuat, otot dan meningkatkan fleksibilitas, 
yang dapat bermanfaat dalam kehidupan 
seks Anda.
Penelitian juga menunjukkan bahwa pada 
wanita pascamenopause yang 
berolahraga, hasrat seksual mereka 
meningkat, sementara olahraga secara 
signifikan meningkatkan fungsi ereksi 
pada pria.

Tetapi juga menjaga kesehatan tulang, 
otot dan persendian, menurunkan 
kolesterol dan tekanan darah, dan 
melindungi kesehatan mental. Semua 
manfaat luar biasa ini dapat menambah 
satu hal, hidup lebih lama.

Pada pemilihan bulan lalu, Marcos Jr 
meraih kemenangan sangat telak, yang 
jarang terjadi di Filipina.
Para kritikus menyebut 
kemenangannya adalah buah dari 
upaya berpuluh-puluh tahun untuk 
mengubah persepsi publik tentang 
keluarga Marcos yang hidup mewah di 
atas salah satu kleptokrasi paling 
terkenal di dunia.

Ferdinand Marcos Jr, putra mendiang 
diktator Filipina Ferdinand Marcos, 
dilantik sebagai presiden Filipina pada 
Kamis.Pelantikan itu menjadi puncak 
dari kembalinya salah satu dinasti 
politik paling terkenal di Asia yang 36 
tahun lalu terjungkal dari kekuasaan.

Dalam pidatonya yang menyuarakan 
slogan persatuan, Marcos Jr yang biasa 
dipanggil "Bongbong", bersumpah 
untuk membawa Filipina lebih maju 
dengan berbagai kebijakan yang 
menguntungkan setiap orang.

"Anda tidak akan dikecewakan, jadi 
jangan takut," kata dia dalam upacara 
pelantikannya, yang dihadiri keluarga 
dekatnya, termasuk saudarinya Imee 
yang seorang senator dan ibunya 
Imelda, 92 tahun, mantan anggota 
kongres empat periode.

“Begitu pula putranya. Anda tidak akan 
mendapat dalih apa pun dari saya," 
katanya."Jangan melihat masa lalu 

Marcos Jr, 64 tahun, juga memuji 
pemerintahan mendiang ayahnya, 
tetapi dia mengatakan bahwa jabatan 
presiden yang kini dipegangnya bukan 
tentang masa lalu, tetapi masa depan 
yang lebih baik.“Suatu ketika saya 
mengenal seorang pria yang melihat 
betapa kecilnya kemajuan yang diraih 
sejak kemerdekaan… tetapi dia 
melakukan tugasnya, kadang dengan 
bantuan yang diperlukan, kadang juga 
tidak," kata dia.

Dia berterima kasih kepada masyarakat 
karena memberikan apa yang 
disebutnya sebagai "mandat pemilihan 
terbesar dalam sejarah demokrasi 
Filipina".

dengan kemarahan atau nostalgia."

Ratusan aktivis diperkirakan akan 
melakukan aksi untuk menentang 
pelantikan Marcos Jr.

Keluarga Marcos telah membantah 
melakukan penggelapan.

Ayahnya memerintah Filipina sejak 1965 
selama dua dekade, hampir separuhnya 
berada di bawah darurat militer. Kondisi 
itu membantunya memperluas 
cengkeraman pada kekuasaan hingga dia 
digulingkan dan keluarganya 
mengasingkan diri selama revolusi 
"people power" pada 1986.
Selama dia berkuasa, ribuan 
penentangnya dipenjara, tewas atau 
hilang. Nama keluarganya identik dengan 
kronisme, pemborosan dan hilangnya 
miliaran dolar uang negara.

Mereka gusar dengan kampanye yang 
dibantu oleh jaringan kuat para 
pendukung dan pemengaruh di media 
sosial yang bertekad untuk 
menghilangkan narasi sejarah era 
Marcos.Mantan senator dan anggota 
kongres itu mengampanyekan slogan 
"bersama, kita akan bangkit kembali", 
untuk mengenang kekuasaan mendiang 
ayahnya, yang disebut oleh keluarga dan 
pendukungnya sebagai masa keemasan 
Filipina, sebuah negara bekas koloni AS.
Para pemilih berharap dirinya memenuhi 
janji untuk menciptakan lapangan kerja 
dan menurunkan harga-harga di negara 
berpenduduk 110 juta jiwa itu, yang 
hampir seperempatnya berpenghasilan 
kurang dari 2 dolar AS (sekitar Rp30 ribu) 
per hari.Dalam pidatonya yang 
berlangsung 30 menit, Marcos Jr berjanji 
akan melakukan reformasi pendidikan, 
meningkatkan kecukupan pangan, 
infrastruktur, pengelolaan limbah dan 
pasokan energi, serta memberikan 
dukungan penuh kepada jutaan pekerja 
Filipina di luar negeri."Saya sepenuhnya 
mengerti beban tanggung jawab yang 
Anda letakkan di pundak saya. Saya tak 
akan meremehkannya tetapi saya siap 
untuk mengembannya," kata dia.
“Saya akan menyelesaikannya."

Janji Manis Ferdinand Marcos Jr Saat Dilantik

TERIMA CATERING 
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dapat membantu mencegah 
osteoporosis seiring bertambahnya 
usia.

Mengurangi rasa sakit

Memperbaiki kulit

Apa manfaat olahraga bagi tubuh 
secara teratur dapat membantu 
menangkal penyakit kronis seperti 
diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Ini 
juga dapat membantu jika Anda 
memiliki tekanan darah tinggi dan 
kolesterol tinggi.

Dengan keringat yang keluar dari 
berolahraga, Anda mungkin tidak 
menyangka bahwa apa manfaat 
olahraga bagi tubuh dapat memberikan 
dampak positif bagi kulit. Tetapi 
olahraga ringan secara teratur dapat 
meningkatkan antioksidan dalam tubuh 
Anda.

Gerakan meningkatkan kesehatan 
kardiovaskular, meningkatkan aliran 
darah ke otak dan mengurangi 
peradangan. Ini juga merangsang 
produksi hormon yang meningkatkan 
pertumbuhan sel-sel otak.

Penelitian menunjukkan bahwa 
olahraga dapat mengurangi keparahan 
nyeri, serta meningkatkan fungsi fisik.

Olahraga memang bermanfaat untuk 
menjaga kesehatan otak bagi semua 
orang, namun terlebih lagi bagi mereka 
yang berisiko terkena demensia dan 
penyakit Alzheimer.

Meningkatkan kesehatan otak

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 
pada orang dewasa yang lebih tua, 
olahraga juga dapat berdampak pada 
hipokampus. Bagian otak ini penting 
untuk memori dan pembelajaran. 
Berolahraga dapat membantunya 
tumbuh, yang dapat meningkatkan 
fungsi mental.

Antioksidan tersebut membantu 
melindungi sel dari stres oksidatif dan 
radikal bebas, yang dapat merusak 
kulit. Berolahraga juga meningkatkan 

Mengurangi risiko penyakit kronis

Jika Anda menderita nyeri punggung 
bawah kronis, fibromyalgia, atau 
kondisi lain yang menyebabkan nyeri 
kronis, olahraga terbukti membantu 
mengurangi rasa sakit.

Membantu menjaga berat badan
Jika Anda memiliki berat badan ideal, 
berolahraga dapat membantu dalam 
berbagai cara. Selain menggunakan 
kelebihan kalori yang akan disimpan 
sebagai lemak, berolahraga membantu 
menjaga massa otot dan memperbaiki 
otot.
Ini juga mengurangi stres dan dapat 
membantu Anda tidur, yang semuanya 
mengarah pada pilihan yang baik dalam 
hal makan.
Membantu hidup lebih lama
Penyedia layanan kesehatan 
merekomendasikan olahraga teratur 
untuk memperbaiki atau mencegah 
kondisi seperti diabetes, penyakit jantung, 
beberapa bentuk kanker dan obesitas.

aliran darah yang dapat membantu efek 
anti-penuaan.
Meningkatkan kehidupan seks
Olahraga dapat membuat jantung lebih 
kuat, otot dan meningkatkan fleksibilitas, 
yang dapat bermanfaat dalam kehidupan 
seks Anda.
Penelitian juga menunjukkan bahwa pada 
wanita pascamenopause yang 
berolahraga, hasrat seksual mereka 
meningkat, sementara olahraga secara 
signifikan meningkatkan fungsi ereksi 
pada pria.

Tetapi juga menjaga kesehatan tulang, 
otot dan persendian, menurunkan 
kolesterol dan tekanan darah, dan 
melindungi kesehatan mental. Semua 
manfaat luar biasa ini dapat menambah 
satu hal, hidup lebih lama.

Pada pemilihan bulan lalu, Marcos Jr 
meraih kemenangan sangat telak, yang 
jarang terjadi di Filipina.
Para kritikus menyebut 
kemenangannya adalah buah dari 
upaya berpuluh-puluh tahun untuk 
mengubah persepsi publik tentang 
keluarga Marcos yang hidup mewah di 
atas salah satu kleptokrasi paling 
terkenal di dunia.

Ferdinand Marcos Jr, putra mendiang 
diktator Filipina Ferdinand Marcos, 
dilantik sebagai presiden Filipina pada 
Kamis.Pelantikan itu menjadi puncak 
dari kembalinya salah satu dinasti 
politik paling terkenal di Asia yang 36 
tahun lalu terjungkal dari kekuasaan.

Dalam pidatonya yang menyuarakan 
slogan persatuan, Marcos Jr yang biasa 
dipanggil "Bongbong", bersumpah 
untuk membawa Filipina lebih maju 
dengan berbagai kebijakan yang 
menguntungkan setiap orang.

"Anda tidak akan dikecewakan, jadi 
jangan takut," kata dia dalam upacara 
pelantikannya, yang dihadiri keluarga 
dekatnya, termasuk saudarinya Imee 
yang seorang senator dan ibunya 
Imelda, 92 tahun, mantan anggota 
kongres empat periode.

“Begitu pula putranya. Anda tidak akan 
mendapat dalih apa pun dari saya," 
katanya."Jangan melihat masa lalu 

Marcos Jr, 64 tahun, juga memuji 
pemerintahan mendiang ayahnya, 
tetapi dia mengatakan bahwa jabatan 
presiden yang kini dipegangnya bukan 
tentang masa lalu, tetapi masa depan 
yang lebih baik.“Suatu ketika saya 
mengenal seorang pria yang melihat 
betapa kecilnya kemajuan yang diraih 
sejak kemerdekaan… tetapi dia 
melakukan tugasnya, kadang dengan 
bantuan yang diperlukan, kadang juga 
tidak," kata dia.

Dia berterima kasih kepada masyarakat 
karena memberikan apa yang 
disebutnya sebagai "mandat pemilihan 
terbesar dalam sejarah demokrasi 
Filipina".

dengan kemarahan atau nostalgia."

Ratusan aktivis diperkirakan akan 
melakukan aksi untuk menentang 
pelantikan Marcos Jr.

Keluarga Marcos telah membantah 
melakukan penggelapan.

Ayahnya memerintah Filipina sejak 1965 
selama dua dekade, hampir separuhnya 
berada di bawah darurat militer. Kondisi 
itu membantunya memperluas 
cengkeraman pada kekuasaan hingga dia 
digulingkan dan keluarganya 
mengasingkan diri selama revolusi 
"people power" pada 1986.
Selama dia berkuasa, ribuan 
penentangnya dipenjara, tewas atau 
hilang. Nama keluarganya identik dengan 
kronisme, pemborosan dan hilangnya 
miliaran dolar uang negara.

Mereka gusar dengan kampanye yang 
dibantu oleh jaringan kuat para 
pendukung dan pemengaruh di media 
sosial yang bertekad untuk 
menghilangkan narasi sejarah era 
Marcos.Mantan senator dan anggota 
kongres itu mengampanyekan slogan 
"bersama, kita akan bangkit kembali", 
untuk mengenang kekuasaan mendiang 
ayahnya, yang disebut oleh keluarga dan 
pendukungnya sebagai masa keemasan 
Filipina, sebuah negara bekas koloni AS.
Para pemilih berharap dirinya memenuhi 
janji untuk menciptakan lapangan kerja 
dan menurunkan harga-harga di negara 
berpenduduk 110 juta jiwa itu, yang 
hampir seperempatnya berpenghasilan 
kurang dari 2 dolar AS (sekitar Rp30 ribu) 
per hari.Dalam pidatonya yang 
berlangsung 30 menit, Marcos Jr berjanji 
akan melakukan reformasi pendidikan, 
meningkatkan kecukupan pangan, 
infrastruktur, pengelolaan limbah dan 
pasokan energi, serta memberikan 
dukungan penuh kepada jutaan pekerja 
Filipina di luar negeri."Saya sepenuhnya 
mengerti beban tanggung jawab yang 
Anda letakkan di pundak saya. Saya tak 
akan meremehkannya tetapi saya siap 
untuk mengembannya," kata dia.
“Saya akan menyelesaikannya."

Janji Manis Ferdinand Marcos Jr Saat Dilantik
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Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 
telah mendesak blok NATO yang 
dipimpin AS untuk mencairkan dana 
sebesar 5 miliar dolar AS atau Rp 
74,352 triliun (kurs Rp 14.870/dolar) per 
bulan. 
Dana tersebut sebagai dukungan 
negara Barat terhadap negaranya di 
tengah konflik yang sedang 
berlangsung dengan Rusia.
Pernyataan tersebut diungkapkan 
Zelensky pada KTT NATO di Madrid 
melalui tautan video pada hari Rabu, 
(29/6/2022).
Ia mengungkapkan, bahwa kekalahan 
Kiev akan mengakibatkan perang 
"tertunda" antara Moskow dan seluruh 
negara-negara Barat.
Russia Today memberitakan Zelensky 
membuat pernyataan tersebut saat ia 
berbicara pada KTT NATO di Madrid 
melalui tautan video pada hari Rabu.

Pejabat tinggi Ukraina telah berulang 
kali meminta Barat untuk memberikan 
dukungan keuangan.

“Kami membutuhkan jaminan 

“Baik itu bantuan mendesak ke Ukraina 
yang cukup untuk kemenangan, atau 
perang yang tertunda antara Rusia dan 
Anda,” kata Zelensky kepada para 
pemimpin NATO.
Negara ini membutuhkan bantuan 
militer dan keuangan langsung, 
Zelensky menyatakan, menambahkan 
bahwa sekitar 5 miliar dolar AS per 
bulan diperlukan untuk menutupi defisit 
anggarannya.

“Bantuan keuangan untuk Ukraina tidak 
kalah pentingnya dengan pengiriman 
senjata,” kata Zelensky.
“Kami membutuhkan sekitar 5 miliar 
dolar setiap bulan, Anda tahu itu. Dan 
ini adalah hal mendasar, dibutuhkan 
untuk pertahanan dan perlindungan.”
Setelah konflik berakhir, Ukraina harus 
diberi tempat yang layak dalam 
arsitektur keamanan Barat, tegas 
Zelensky, menolak prospek Ukraina 
tetap berada di “zona abu-abu” antara 
Rusia dan blok NATO.

Ukraina Minta Dana US$ 5 Miliar per Bulan ke NATO

Dikutip dari The Guardian, sesampai di 
pertemuan di Madrid, presiden AS 
mengumumkan penempatan brigade 
3.000 pasukan tempur di Rumania, dua 
skuadron pesawat tempur F-35 di Inggris 
dan dua kapal perusak angkatan laut di 
Spanyol.

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui 
republik Donbass sebagai negara 
merdeka dan menuntut agar Ukraina 
secara resmi menyatakan dirinya sebagai 
negara netral yang tidak akan pernah 
bergabung dengan blok militer Barat 
mana pun. 
Kiev menegaskan serangan Rusia benar-
benar tidak beralasan.

“AS dan sekutunya akan meningkatkan. 
Kami meningkatkan. 

AS Tingkatkan Jumlah Pasukannya di 
Eropa
Joe Biden telah mengumumkan bahwa 
AS akan meningkatkan pasukan 
militernya di seluruh Eropa dengan lebih 
banyak pengerahan darat, laut dan udara, 
saat ia berkumpul dengan para pemimpin 
NATO untuk pertemuan puncak dua hari 
sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke 
Ukraina.

Kami membuktikan bahwa NATO lebih 
dibutuhkan sekarang daripada 
sebelumnya," kata Biden dalam sebuah 
pernyataan singkat yang dia bacakan 

keamanan, dan Anda harus menemukan 
tempat bagi Ukraina di ruang keamanan 
bersama,” tegasnya.

Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan 
Prancis, pertama kali ditandatangani 
pada 2014. 
Mantan Presiden Ukraina Petro 
Poroshenko sejak itu mengakui bahwa 
tujuan utama Kiev adalah menggunakan 
gencatan senjata untuk mengulur waktu 
dan “menciptakan angkatan bersenjata 
yang kuat.”

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 
24 Februari, mengutip kegagalan Kiev 
untuk mengimplementasikan perjanjian 
Minsk, yang dirancang untuk memberikan 
status khusus wilayah Donetsk dan 
Lugansk di dalam negara Ukraina.
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Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 
telah mendesak blok NATO yang 
dipimpin AS untuk mencairkan dana 
sebesar 5 miliar dolar AS atau Rp 
74,352 triliun (kurs Rp 14.870/dolar) per 
bulan. 
Dana tersebut sebagai dukungan 
negara Barat terhadap negaranya di 
tengah konflik yang sedang 
berlangsung dengan Rusia.
Pernyataan tersebut diungkapkan 
Zelensky pada KTT NATO di Madrid 
melalui tautan video pada hari Rabu, 
(29/6/2022).
Ia mengungkapkan, bahwa kekalahan 
Kiev akan mengakibatkan perang 
"tertunda" antara Moskow dan seluruh 
negara-negara Barat.
Russia Today memberitakan Zelensky 
membuat pernyataan tersebut saat ia 
berbicara pada KTT NATO di Madrid 
melalui tautan video pada hari Rabu.

Pejabat tinggi Ukraina telah berulang 
kali meminta Barat untuk memberikan 
dukungan keuangan.

“Kami membutuhkan jaminan 

“Baik itu bantuan mendesak ke Ukraina 
yang cukup untuk kemenangan, atau 
perang yang tertunda antara Rusia dan 
Anda,” kata Zelensky kepada para 
pemimpin NATO.
Negara ini membutuhkan bantuan 
militer dan keuangan langsung, 
Zelensky menyatakan, menambahkan 
bahwa sekitar 5 miliar dolar AS per 
bulan diperlukan untuk menutupi defisit 
anggarannya.

“Bantuan keuangan untuk Ukraina tidak 
kalah pentingnya dengan pengiriman 
senjata,” kata Zelensky.
“Kami membutuhkan sekitar 5 miliar 
dolar setiap bulan, Anda tahu itu. Dan 
ini adalah hal mendasar, dibutuhkan 
untuk pertahanan dan perlindungan.”
Setelah konflik berakhir, Ukraina harus 
diberi tempat yang layak dalam 
arsitektur keamanan Barat, tegas 
Zelensky, menolak prospek Ukraina 
tetap berada di “zona abu-abu” antara 
Rusia dan blok NATO.

Ukraina Minta Dana US$ 5 Miliar per Bulan ke NATO

Dikutip dari The Guardian, sesampai di 
pertemuan di Madrid, presiden AS 
mengumumkan penempatan brigade 
3.000 pasukan tempur di Rumania, dua 
skuadron pesawat tempur F-35 di Inggris 
dan dua kapal perusak angkatan laut di 
Spanyol.

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui 
republik Donbass sebagai negara 
merdeka dan menuntut agar Ukraina 
secara resmi menyatakan dirinya sebagai 
negara netral yang tidak akan pernah 
bergabung dengan blok militer Barat 
mana pun. 
Kiev menegaskan serangan Rusia benar-
benar tidak beralasan.

“AS dan sekutunya akan meningkatkan. 
Kami meningkatkan. 

AS Tingkatkan Jumlah Pasukannya di 
Eropa
Joe Biden telah mengumumkan bahwa 
AS akan meningkatkan pasukan 
militernya di seluruh Eropa dengan lebih 
banyak pengerahan darat, laut dan udara, 
saat ia berkumpul dengan para pemimpin 
NATO untuk pertemuan puncak dua hari 
sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke 
Ukraina.

Kami membuktikan bahwa NATO lebih 
dibutuhkan sekarang daripada 
sebelumnya," kata Biden dalam sebuah 
pernyataan singkat yang dia bacakan 

keamanan, dan Anda harus menemukan 
tempat bagi Ukraina di ruang keamanan 
bersama,” tegasnya.

Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan 
Prancis, pertama kali ditandatangani 
pada 2014. 
Mantan Presiden Ukraina Petro 
Poroshenko sejak itu mengakui bahwa 
tujuan utama Kiev adalah menggunakan 
gencatan senjata untuk mengulur waktu 
dan “menciptakan angkatan bersenjata 
yang kuat.”

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 
24 Februari, mengutip kegagalan Kiev 
untuk mengimplementasikan perjanjian 
Minsk, yang dirancang untuk memberikan 
status khusus wilayah Donetsk dan 
Lugansk di dalam negara Ukraina.
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Anggota NATO yang berbeda akan 
berkontribusi masing-masing sebagai 
bagian dari perubahan radikal dalam 

Secara total, delapan kelompok tempur 
NATO garis depan yang membentang 
dari Estonia hingga Bulgaria, yang 
pernah dirancang untuk bertindak 
sebagai kekuatan pertahanan awal 
yang kecil, diperkirakan akan 
ditingkatkan ukurannya menjadi tingkat 
brigade 3.000 hingga 5.000 tentara.

Seorang tentara AS berpartisipasi 
dalam latihan militer internasional Cold 
Response 22 pada 21 Maret. NATO 
membutuhkan kekuatan permanen di 
Eropa timur untuk menghalangi Rusia, 
kata Estonia
Pengumuman Biden diharapkan akan 
diikuti oleh komitmen lebih lanjut oleh 
anggota NATO untuk memperkuat 
kekuatan di sisi timur aliansi, yang 
sedang dibahas oleh para pemimpin 
NATO pada Rabu pagi.
Pertemuan pagi itu mendengar pidato 
dari presiden Ukraina, Volodymyr 
Zelenskiy, di mana dia meminta 
anggota NATO untuk memasok 
persenjataan yang lebih canggih, 
terutama artileri, untuk membantu 
“Ukraina mengakhiri perang ini dengan 
menang di medan perang sekarang”.

sebelum pertemuan puncak pertama 
dimulai.

Dia juga memperingatkan bahwa Kyiv 
membutuhkan dukungan keuangan 
untuk menangani biaya memerangi 
Rusia. 
“Kami membutuhkan sekitar $5 miliar 
per bulan,” kata Zelenskiy, dengan 
alasan bahwa negaranya memerangi 
negara yang diidentifikasi sebagai 
ancaman paling serius NATO.
“Kami menghalangi Rusia untuk 
menghancurkan kami dan 
menghancurkan Anda,” katanya.
Inggris menegaskan bahwa mereka 
akan meningkatkan komitmennya pada 
kelompok perang NATO di Estonia dari 
1.700 menjadi sekitar 1.000, meskipun 
pasukan tambahan akan berbasis di 
Inggris, yang akan dikerahkan ke 
negara itu dalam waktu singkat jika 
diperlukan.

AS mengirim 20.000 tentara lagi ke Eropa 
awal tahun ini, menjadikan total yang 
berbasis di seluruh benua menjadi lebih 
dari 100.000. 
Pengumuman hari Rabu datang di atas itu 
dan Biden mengatakan AS akan "terus 
menyesuaikan postur kami" jika perlu.
Rencana pertahanan baru NATO berarti 
bahwa 300.000 tentara akan ditempatkan 
pada kesiapan tinggi untuk mencegah 
serangan Rusia. 
Pasukan akan tersedia pada 
pemberitahuan beberapa hari atau 
minggu untuk dikirim ke garis depan jika 
perlu.

postur militer aliansi. Jerman telah 
mengatakan akan meningkatkan 
komitmennya yang ada ke Lituania hingga 
seukuran brigade.
Presiden AS juga mengatakan korps 
tentara kelima AS akan mendirikan 
pangkalan permanen di Polandia, 
pasukan tambahan akan ditempatkan di 
negara-negara Baltik dan sistem 
pertahanan udara tambahan akan 
ditempatkan di Jerman dan Italia.
Itu, kata Biden, sebagai tanggapan 
terhadap agresi Rusia, menambahkan: 
“Bersama dengan sekutu kami, kami akan 
memastikan NATO siap menghadapi 
ancaman di setiap domain, darat, udara, 
dan laut”, yang datang “pada suatu saat. 
ketika Putin telah menghancurkan 
perdamaian di Eropa dan prinsip-prinsip 
ketertiban berbasis aturan”.

Pejabat AS menambahkan bahwa mereka 
sekarang mendukung keinginan Turki 
untuk membeli jet tempur F-16 dan 
meningkatkan angkatan udaranya.
“Departemen Pertahanan AS sepenuhnya 
mendukung rencana modernisasi Turki,” 
kata Celeste Wallander, asisten menteri 
pertahanan untuk urusan keamanan 
internasional.

Kemudian, Biden juga berterima kasih 
kepada mitranya dari Turki, Recep Tayyip 
Erdoğan, karena telah mencapai 
kesepakatan dengan Finlandia dan 
Swedia untuk memungkinkan negara-
negara Nordik mengakhiri netralitas 
selama beberapa dekade dan bergabung 
dengan NATO, pada pertemuan bilateral 
antara para pemimpin.

Para pemimpin yang menghadiri KTT 
itu menandatangani konsep strategis 
NATO yang baru, pertama kalinya 
aliansi itu merevisi pernyataan visinya 
sejak 2010.
Secara resmi diakui bahwa Rusia 
merupakan “ancaman paling signifikan 
dan langsung terhadap keamanan 
sekutu”
.KTT 2010 di mana dokumen lama 
disepakati dihadiri oleh presiden Rusia 
saat itu, Dmitri Medvedev, kenang 
Stoltenberg. “Kami sepakat bahwa 
Rusia adalah mitra strategis NATO dan 

kami mengadakan pertemuan dengan 
Rusia di KTT NATO. Dan tentu saja, ini 
tidak akan terjadi sekarang.”
Dokumen baru itu juga merujuk ke 
China untuk pertama kalinya, 
memperingatkan bahwa "ambisi yang 
dinyatakan dan kebijakan koersif Beijing 
menantang kepentingan, keamanan, 
dan nilai-nilai kami" dan bahwa 
"kemitraan strategis yang mendalam" 
dengan Rusia, dan upaya kedua negara 
untuk melemahkan aturan dan tatanan 
internasional, "berlawanan dengan nilai-
nilai dan kepentingan kita".

Kondisi perekonomian global yang 
tidak pasti membuat Dana Moneter 
Internasional (IMF) dan Bank Dunia 
mengoreksi prediksi pertumbuhan 
ekonomi 2022 dunia. Tak terkecuali 
untuk Indonesia.
"Proyeksi IMF turun 0,8 persen lebih 
rendah untuk 
tahun ini dan 
tahun depan juga 
akan lebih rendah 
0,2 persen. World 
Bank juga 
melakukan hal 
yang sama, lebih 
rendah 0,1 
persen untuk 
tahun ini dan 0,2 
persen lebih 
rendah tahun 
depan," kata 
Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati, di kompleks DPR, Jakarta, 
Jumat (1/7).
Dua lembaga tersebut juga merevisi 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Tahun ini IMF menurunkan proyeksinya 
menjadi 5,3 persen dari semula optimis 
bisa tumbuh 5,4 persen. Namun tahun 
depan, perekonomian Indonesia 
diramal IMF bisa tumbuh 6,0 persen.
"Tahun depan ekonomi Indonesia lebih 
baik, maka outlooknya 5,3 persen 
tahun ini dan 6,0 persen tahun depan," 
kata dia.

Sementara, pemerintah optimistis 
pertumbuhan ekonomi nasional di 
semester II tahun ini berada di kisaran 
4,9 persen hingga 5,5 persen. Sehingga 
pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 
bisa mencapai 5,4 persen.

Faktor 
Pendorong 
Pertumbuhan

"Kita prediksikan buat gross tahun ini di 
kisaran 4,9 
persen hingga 
5,4 persen," kata 
dia.

Kata Menteri Sri 
Mulyani, 
pemerintah akan 
menjaga 
momentum 
pemulihan 
ekonomi yang 

saat ini sudah terlihat sangat kuat. 
Tercermin dari mobilitas masyarakat 
yang tinggi dan impor bahan baku dan 
barang modal yang melonjak.
"Impor bahan baku melonjak tinggi 33,9 
persen grossnya, dan barang modal 22,9 
persen," kata dia.
Selain itu konsumsi listrik rumah tangga 
dan industri naik hingga 16,4 persen. Hal 
ini menunjukkan aktivitas di sektor 
manufaktur terus meningkat dan telah 
melewati posisi sebelum pandemi di 
tahun 2019. Begitu juga dengan belanja 
rumah tangga yang semakin meningkat.

Sri Mulyani Optimis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4%
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Anggota NATO yang berbeda akan 
berkontribusi masing-masing sebagai 
bagian dari perubahan radikal dalam 

Secara total, delapan kelompok tempur 
NATO garis depan yang membentang 
dari Estonia hingga Bulgaria, yang 
pernah dirancang untuk bertindak 
sebagai kekuatan pertahanan awal 
yang kecil, diperkirakan akan 
ditingkatkan ukurannya menjadi tingkat 
brigade 3.000 hingga 5.000 tentara.

Seorang tentara AS berpartisipasi 
dalam latihan militer internasional Cold 
Response 22 pada 21 Maret. NATO 
membutuhkan kekuatan permanen di 
Eropa timur untuk menghalangi Rusia, 
kata Estonia
Pengumuman Biden diharapkan akan 
diikuti oleh komitmen lebih lanjut oleh 
anggota NATO untuk memperkuat 
kekuatan di sisi timur aliansi, yang 
sedang dibahas oleh para pemimpin 
NATO pada Rabu pagi.
Pertemuan pagi itu mendengar pidato 
dari presiden Ukraina, Volodymyr 
Zelenskiy, di mana dia meminta 
anggota NATO untuk memasok 
persenjataan yang lebih canggih, 
terutama artileri, untuk membantu 
“Ukraina mengakhiri perang ini dengan 
menang di medan perang sekarang”.

sebelum pertemuan puncak pertama 
dimulai.

Dia juga memperingatkan bahwa Kyiv 
membutuhkan dukungan keuangan 
untuk menangani biaya memerangi 
Rusia. 
“Kami membutuhkan sekitar $5 miliar 
per bulan,” kata Zelenskiy, dengan 
alasan bahwa negaranya memerangi 
negara yang diidentifikasi sebagai 
ancaman paling serius NATO.
“Kami menghalangi Rusia untuk 
menghancurkan kami dan 
menghancurkan Anda,” katanya.
Inggris menegaskan bahwa mereka 
akan meningkatkan komitmennya pada 
kelompok perang NATO di Estonia dari 
1.700 menjadi sekitar 1.000, meskipun 
pasukan tambahan akan berbasis di 
Inggris, yang akan dikerahkan ke 
negara itu dalam waktu singkat jika 
diperlukan.

AS mengirim 20.000 tentara lagi ke Eropa 
awal tahun ini, menjadikan total yang 
berbasis di seluruh benua menjadi lebih 
dari 100.000. 
Pengumuman hari Rabu datang di atas itu 
dan Biden mengatakan AS akan "terus 
menyesuaikan postur kami" jika perlu.
Rencana pertahanan baru NATO berarti 
bahwa 300.000 tentara akan ditempatkan 
pada kesiapan tinggi untuk mencegah 
serangan Rusia. 
Pasukan akan tersedia pada 
pemberitahuan beberapa hari atau 
minggu untuk dikirim ke garis depan jika 
perlu.

postur militer aliansi. Jerman telah 
mengatakan akan meningkatkan 
komitmennya yang ada ke Lituania hingga 
seukuran brigade.
Presiden AS juga mengatakan korps 
tentara kelima AS akan mendirikan 
pangkalan permanen di Polandia, 
pasukan tambahan akan ditempatkan di 
negara-negara Baltik dan sistem 
pertahanan udara tambahan akan 
ditempatkan di Jerman dan Italia.
Itu, kata Biden, sebagai tanggapan 
terhadap agresi Rusia, menambahkan: 
“Bersama dengan sekutu kami, kami akan 
memastikan NATO siap menghadapi 
ancaman di setiap domain, darat, udara, 
dan laut”, yang datang “pada suatu saat. 
ketika Putin telah menghancurkan 
perdamaian di Eropa dan prinsip-prinsip 
ketertiban berbasis aturan”.

Pejabat AS menambahkan bahwa mereka 
sekarang mendukung keinginan Turki 
untuk membeli jet tempur F-16 dan 
meningkatkan angkatan udaranya.
“Departemen Pertahanan AS sepenuhnya 
mendukung rencana modernisasi Turki,” 
kata Celeste Wallander, asisten menteri 
pertahanan untuk urusan keamanan 
internasional.

Kemudian, Biden juga berterima kasih 
kepada mitranya dari Turki, Recep Tayyip 
Erdoğan, karena telah mencapai 
kesepakatan dengan Finlandia dan 
Swedia untuk memungkinkan negara-
negara Nordik mengakhiri netralitas 
selama beberapa dekade dan bergabung 
dengan NATO, pada pertemuan bilateral 
antara para pemimpin.

Para pemimpin yang menghadiri KTT 
itu menandatangani konsep strategis 
NATO yang baru, pertama kalinya 
aliansi itu merevisi pernyataan visinya 
sejak 2010.
Secara resmi diakui bahwa Rusia 
merupakan “ancaman paling signifikan 
dan langsung terhadap keamanan 
sekutu”
.KTT 2010 di mana dokumen lama 
disepakati dihadiri oleh presiden Rusia 
saat itu, Dmitri Medvedev, kenang 
Stoltenberg. “Kami sepakat bahwa 
Rusia adalah mitra strategis NATO dan 

kami mengadakan pertemuan dengan 
Rusia di KTT NATO. Dan tentu saja, ini 
tidak akan terjadi sekarang.”
Dokumen baru itu juga merujuk ke 
China untuk pertama kalinya, 
memperingatkan bahwa "ambisi yang 
dinyatakan dan kebijakan koersif Beijing 
menantang kepentingan, keamanan, 
dan nilai-nilai kami" dan bahwa 
"kemitraan strategis yang mendalam" 
dengan Rusia, dan upaya kedua negara 
untuk melemahkan aturan dan tatanan 
internasional, "berlawanan dengan nilai-
nilai dan kepentingan kita".

Kondisi perekonomian global yang 
tidak pasti membuat Dana Moneter 
Internasional (IMF) dan Bank Dunia 
mengoreksi prediksi pertumbuhan 
ekonomi 2022 dunia. Tak terkecuali 
untuk Indonesia.
"Proyeksi IMF turun 0,8 persen lebih 
rendah untuk 
tahun ini dan 
tahun depan juga 
akan lebih rendah 
0,2 persen. World 
Bank juga 
melakukan hal 
yang sama, lebih 
rendah 0,1 
persen untuk 
tahun ini dan 0,2 
persen lebih 
rendah tahun 
depan," kata 
Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati, di kompleks DPR, Jakarta, 
Jumat (1/7).
Dua lembaga tersebut juga merevisi 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Tahun ini IMF menurunkan proyeksinya 
menjadi 5,3 persen dari semula optimis 
bisa tumbuh 5,4 persen. Namun tahun 
depan, perekonomian Indonesia 
diramal IMF bisa tumbuh 6,0 persen.
"Tahun depan ekonomi Indonesia lebih 
baik, maka outlooknya 5,3 persen 
tahun ini dan 6,0 persen tahun depan," 
kata dia.

Sementara, pemerintah optimistis 
pertumbuhan ekonomi nasional di 
semester II tahun ini berada di kisaran 
4,9 persen hingga 5,5 persen. Sehingga 
pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 
bisa mencapai 5,4 persen.

Faktor 
Pendorong 
Pertumbuhan

"Kita prediksikan buat gross tahun ini di 
kisaran 4,9 
persen hingga 
5,4 persen," kata 
dia.

Kata Menteri Sri 
Mulyani, 
pemerintah akan 
menjaga 
momentum 
pemulihan 
ekonomi yang 

saat ini sudah terlihat sangat kuat. 
Tercermin dari mobilitas masyarakat 
yang tinggi dan impor bahan baku dan 
barang modal yang melonjak.
"Impor bahan baku melonjak tinggi 33,9 
persen grossnya, dan barang modal 22,9 
persen," kata dia.
Selain itu konsumsi listrik rumah tangga 
dan industri naik hingga 16,4 persen. Hal 
ini menunjukkan aktivitas di sektor 
manufaktur terus meningkat dan telah 
melewati posisi sebelum pandemi di 
tahun 2019. Begitu juga dengan belanja 
rumah tangga yang semakin meningkat.

Sri Mulyani Optimis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4%
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Viral sebuah foto seorang ibu yang 
belakangan diketahui bernama Santi 
Wirastuti bersama anaknya yang duduk 
di kursi roda di Car Free Day Jakarta. 
Dalam foto tersebut, Santi memegang 
tulisan 'Tolong, Anakku Butuh Ganja 
Medis'.
Santi mengaku anaknya tersebut 
mengidap cerebral palsy atau lumpuh 
otak. Kata 'Ganja Medis' menjadi topik 
perbincangan publik terkait legalitas 
dan kesehatan. Hingga akhirnya Santi 
diundang ke DPR dalam rapat dengar 
pendapat bersama Komisi III dan pakar 
untuk membahas legalisasi ganja demi 
kepentingan medis di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 
(30/6/2022).

"Psikoaktif artinya bisa memengaruhi 
psikis yang menyebabkan 
ketergantungan dan efeknya kearah 
mental," jelasnya, Kamis (30/6). Seperti 
dikutip dari situs resmi UGM.
Lalu senyawa lainnya adalah 
cannabidiol (CBD) yang memiliki 
aktivitas farmakologi, tetapi tidak 
bersifat psikoaktif. CBD ini dikatakan 
Zullies memiliki efek salah satunya 
adalah anti kejang.

Obat ini diindikasikan untuk terapi 
tambahan pada kejang yang dijumpai 

Ia menuturkan bahwa CBD telah 
dikembangkan sebagai obat dan 
disetujui oleh Food and Drug 
Administration (FDA) di Amerika. 
Misalnya epidiolex yang mengandung 
100 mg/mL CBD dalam sirup. 

Ganja mengandung senyawa 
cannabinoid yang di dalamnya terdiri 
dari berbagai senyawa lainnya. Yang 
utama adalah senyawa 
tetrahydrocannabinol (THC) yang 
bersifat psikoaktif.

Pakar Farmakologi dan Farmasi Klinik 
UGM, Prof. Apt. Zullies Ikawati, Ph.D., 
menjelaskan bahwa ganja bisa 
digunakan untuk terapi atau obat 
karena di dalamnya mengandung 
beberapa komponen fitokimia yang 
aktif secara farmakologi. 

pada penyakit Lennox-Gastaut Syndrome 
(LGS) atau Dravet syndrome (DS), yang 
sudah tidak berespons terhadap obat 
lain.

Musri menjelaskan, ganja medis melalui 
CBD oil yang merupakan senyawa 
nonintoksikasi yang diekstrak dari 
tanaman ganja (Cannabis sativa) 
memang dapat menangani cerebral 
palsy. 

"Apakah CBD dapat menangani 
cerebral palsy? Iya!

Menkes Keluarkan Regulasi Riset 
Ganja Medis

 (CBD) akan memberi asupan sinyal (ke 
otak penderita) agar berjalan sesuai," 
kata Musri saat rapat dengar pendapat 
umum (RDPU) bersama Komisi III DPR 
di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 
Kamis (30/6).

"Di kasus yang viral untuk penyakit 
Cerebral Palsy, maka gejala kejang itulah 
yang akan dicoba diatasi dengan ganja," 
ucapnya.

Hal itu dikarenakan saraf CB1 yang 
berasal dari selebrum yaitu otak mampu 
bekerja bersama CB2 dalam saraf tepi.

Apakah CBD dapat menangani 
cerebral palsy? Iya!
Ketua Pembina Yayasan Sativa Profesor 
Musri Musman angkat bicara terkait hasil 
kajiannya mengenai ganja medis. Hal itu 
disampaikan Musri Musman seiring 
terpantiknya publik akan aksi Santi 
Warastuti yang viral karena mendorong 
legalisasi ganja medis untuk anaknya 
yang menderita cerebral palsy atau 
lumpuh otak.

Upaya ini menyusul desakan ganja 
digunakan untuk kesehatan.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi 
Gunadi Sadikin segera menerbitkan 
regulasi yang mengatur pelaksanaan 
riset tanaman ganja untuk kebutuhan 
medis. 

"Kita sudah melakukan kajian, nanti 
sebentar lagi akan keluar regulasinya 
untuk kebutuhan medis," ujar Budi dalam 
agenda diskusi media di Gedung 
Kemenkes RI, Jakarta Selatan, Rabu 

Pro Kontra Ganja Untuk Medis

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu
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belakangan diketahui bernama Santi 
Wirastuti bersama anaknya yang duduk 
di kursi roda di Car Free Day Jakarta. 
Dalam foto tersebut, Santi memegang 
tulisan 'Tolong, Anakku Butuh Ganja 
Medis'.
Santi mengaku anaknya tersebut 
mengidap cerebral palsy atau lumpuh 
otak. Kata 'Ganja Medis' menjadi topik 
perbincangan publik terkait legalitas 
dan kesehatan. Hingga akhirnya Santi 
diundang ke DPR dalam rapat dengar 
pendapat bersama Komisi III dan pakar 
untuk membahas legalisasi ganja demi 
kepentingan medis di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 
(30/6/2022).

"Psikoaktif artinya bisa memengaruhi 
psikis yang menyebabkan 
ketergantungan dan efeknya kearah 
mental," jelasnya, Kamis (30/6). Seperti 
dikutip dari situs resmi UGM.
Lalu senyawa lainnya adalah 
cannabidiol (CBD) yang memiliki 
aktivitas farmakologi, tetapi tidak 
bersifat psikoaktif. CBD ini dikatakan 
Zullies memiliki efek salah satunya 
adalah anti kejang.

Obat ini diindikasikan untuk terapi 
tambahan pada kejang yang dijumpai 

Ia menuturkan bahwa CBD telah 
dikembangkan sebagai obat dan 
disetujui oleh Food and Drug 
Administration (FDA) di Amerika. 
Misalnya epidiolex yang mengandung 
100 mg/mL CBD dalam sirup. 

Ganja mengandung senyawa 
cannabinoid yang di dalamnya terdiri 
dari berbagai senyawa lainnya. Yang 
utama adalah senyawa 
tetrahydrocannabinol (THC) yang 
bersifat psikoaktif.

Pakar Farmakologi dan Farmasi Klinik 
UGM, Prof. Apt. Zullies Ikawati, Ph.D., 
menjelaskan bahwa ganja bisa 
digunakan untuk terapi atau obat 
karena di dalamnya mengandung 
beberapa komponen fitokimia yang 
aktif secara farmakologi. 

pada penyakit Lennox-Gastaut Syndrome 
(LGS) atau Dravet syndrome (DS), yang 
sudah tidak berespons terhadap obat 
lain.

Musri menjelaskan, ganja medis melalui 
CBD oil yang merupakan senyawa 
nonintoksikasi yang diekstrak dari 
tanaman ganja (Cannabis sativa) 
memang dapat menangani cerebral 
palsy. 

"Apakah CBD dapat menangani 
cerebral palsy? Iya!

Menkes Keluarkan Regulasi Riset 
Ganja Medis

 (CBD) akan memberi asupan sinyal (ke 
otak penderita) agar berjalan sesuai," 
kata Musri saat rapat dengar pendapat 
umum (RDPU) bersama Komisi III DPR 
di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 
Kamis (30/6).

"Di kasus yang viral untuk penyakit 
Cerebral Palsy, maka gejala kejang itulah 
yang akan dicoba diatasi dengan ganja," 
ucapnya.

Hal itu dikarenakan saraf CB1 yang 
berasal dari selebrum yaitu otak mampu 
bekerja bersama CB2 dalam saraf tepi.

Apakah CBD dapat menangani 
cerebral palsy? Iya!
Ketua Pembina Yayasan Sativa Profesor 
Musri Musman angkat bicara terkait hasil 
kajiannya mengenai ganja medis. Hal itu 
disampaikan Musri Musman seiring 
terpantiknya publik akan aksi Santi 
Warastuti yang viral karena mendorong 
legalisasi ganja medis untuk anaknya 
yang menderita cerebral palsy atau 
lumpuh otak.

Upaya ini menyusul desakan ganja 
digunakan untuk kesehatan.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi 
Gunadi Sadikin segera menerbitkan 
regulasi yang mengatur pelaksanaan 
riset tanaman ganja untuk kebutuhan 
medis. 

"Kita sudah melakukan kajian, nanti 
sebentar lagi akan keluar regulasinya 
untuk kebutuhan medis," ujar Budi dalam 
agenda diskusi media di Gedung 
Kemenkes RI, Jakarta Selatan, Rabu 
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Hanya 
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Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

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

Biografi Tokoh Dunia

Tanah Air

Hub : 267 - 235 - 3359 

Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

Claudia : 908 - 510 - 6840
Steven : 267 - 303 - 1094

Bukti Lurah Lebih Pintar Dari Gubernur Jakarta

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Internasional

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

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

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

Budi meyakini, semua tanaman dan 
binatang yang diciptakan Tuhan pasti 
memiliki manfaat untuk kehidupan. 
Salah satunya morfin, sebagai alkaloid 
analgesik yang sangat kuat dan 
merupakan agen aktif utama yang 
ditemukan pada opium.

Seperti halnya morfin pada dunia medis 
yang berfungsi meredam rasa sakit 
pada luka di tubuh manusia, kata Budi, 
tanaman ganja pun akan diteliti untuk 
melihat manfaatnya lewat riset, data 
serta fakta ilmiah.

"Morfin lebih keras dari ganja, tapi 
dipakai untuk medis. 
Ganja itu sebenarnya sama seperti 
morfin, morfin lebih keras dari ganja, itu 
kan ada dipakai untuk yang 
bermanfaat," katanya.

"Penelitian morfin itu bagus, untuk 
enggak sakit kalau ada apa-apa, seperti 
kita tertembak," katanya dikutip dari 
Antara.

Dasar dari keputusan Kemenkes untuk 
menerbitkan regulasi penelitian 
tanaman ganja adalah Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika.
Pada Pasal 12 ayat 3 dan Pasal 13 
aturan itu disebutkan, ketentuan lebih 
lanjut mengenai tata cara 
penyelenggaraan produksi dan/atau 
penggunaan dalam produksi dengan 
jumlah yang sangat terbatas untuk 
kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi diatur 
dengan peraturan menteri.

Budi mengatakan manfaat tanaman 
ganja tergantung pada penggunanya. 
Jika disalahgunakan, dapat memicu 
dampak negatif, tidak hanya pada diri 
sendiri tapi juga masyarakat.

(29/6) kemarin.

"Kalau sudah lulus penelitian 

Budi mengatakan kegiatan penelitian 
tanaman ganja akan melibatkan 
kalangan perguruan tinggi untuk 
menghasilkan kajian secara ilmiah 
untuk kebutuhan medis.

Budi mengatakan tujuan dari regulasi 
tersebut untuk mengontrol seluruh 
fungsi proses penelitian yang mengarah 
pada pengembangan ilmu pengetahuan 
di dunia medis. 

Menurut Zubairi, bisa saja ganja 
digunakan untuk pengobatan. Namun 
harus disertai pengawasan dan dosis 
tidak berlebihan. 
“Itulah sebabnya penggunaan ganja 
medis harus sangat ketat oleh dokter 
yang meresepkannya," ujarnya.

FDA juga telah menyetujui dua obat 
sintetis tetrahydrocannabinol (THC). 
Obat-obatan ini digunakan untuk 
mengobati mual pada pasien kanker yang 
menjalani kemoterapi (antimuntah), 
dan untuk meningkatkan nafsu makan 
pada pasien HIV/AIDS.

Obat ini digunakan untuk mengobati 
kejang serta kelainan genetik langka.

Zubairi menyebut, sejumlah negara 
melegalkan ganja untuk medis. Di 
Amerika Serikat misalnya, Food and Drug 
Administration (FDA) telah menyetujui 
satu obat ganja nabati (Epidiolex), yang 
mengandung cannabidiol murni (CBD) 
dari tanaman ganja. 

Hasil studi menunjukkan, beberapa ganja 
bisa menjadi obat. Namun, masih ada 
ganja yang belum diketahui, terutama 
ketika berinteraksi dengan obat lain serta 
tubuh manusia.

produksinya, harusnya kita jaga sesuai 
dengan fungsi medisnya," katanya.

Berbeda dengan Menkes, Pengurus 
Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) 
menanggapi dorongan legalisasi ganja 
untuk keperluan medis. Menurut IDI, 
penggunaan ganja untuk kesehatan tidak 
sepenuhnya aman.

Dia mengatakan, sudah banyak studi 
tentang ganja. 

“Belum ada bukti obat ganja lebih baik, 
termasuk untuk nyeri kanker dan epilepsi. 
Namun ganja medis bisa menjadi pilihan 
atau alternatif, 

"Jika penggunaan tidak ketat, bisa terjadi 
penyalahgunaan yang menyebabkan 
konsekuensi kesehatan bagi 
penggunanya," kata Ketua Dewan 
Pertimbangan PB-IDI Zubairi Djoerban 
dikutip dari akun Twitternya 
@ProfesorZubairi, Kamis (30/6).

tapi bukan yang terbaik. Sebab, belum 
ada juga penyakit yang obat primernya 
adalah ganja," jelasnya.

Belum Ada Penyakit yang Obat 
Primernya Ganja

Pekan lalu, lebih dari 1.000 orang 
tewas dan 10.000 rumah hancur 
setelah gempa dahsyat mengguncang 
Provinsi Paktika di Afghanistan timur.

Dikutip dari Al Jazeera, organisasi 
pemantau AS mengatakan awal bulan 
ini, jutaan dolar hilang dari istana 
presiden Afghanistan dan Direktorat 
Keamanan Nasional saat Taliban 
mengambil alih Kabul tahun lalu.
Ghani tinggal di hotel bintang lima St 
Regis di Abu Dhabi setelah 
meninggalkan Afghanistan. Sekarang 
dia tinggal di Uni Emirat Arab (UEA).
Korupsi dan penyelewengan

Menurut laporan Wall Street Journal, 
sejumlah mantan pejabat Afghanistan, 
termasuk para ajudan mantan Presiden 
Ashraf Ghani, menghabiskan uang 
jutaan dolar untuk membeli properti di 
Dubai dan AS tahun lalu.

Laporan terkait korupsi di dalam 
pemerintahan Afghanistan dan 
penyelewengan dana menyoroti 
bagaimana rakyat Afghanistan - baik 
pengungsi maupun mereka yang masih 
berada di dalam negeri - dihancurkan 
para pemimpin mereka.

Dalam beberapa pekan terakhir, muncul 
sejumlah laporan yang mengungkap 
beberapa mantan pejabat Afghanistan 
dari pemerintah sebelumnya hidup 
bermewah-mewahan di luar negeri. 
Sejak Taliban mengambil alih kekuasan 
pada Agustus tahun lalu, sejumlah elit 
dan pejabat dari pemerintah yang 
didukung Barat kabur ke berbagai 
negara.
Dalam laporan tersebut diungkapkan 
ada mantan pejabat Afghanistan yang 
tinggal di apartemen mewah di Dubai 
dan vila pinggri pantai di California, 
Amerika Serikat.
Ini sangat ironis, mengingat puluhan 
ribu warga Afghanistan yang juga 
melarikan diri tahun lalu masih tinggal di 
kamp pengungsi di seluruh dunia. 
Sedangkan di dalam negeri, jutaan 
warga Afghanistan kelaparan.

"Saya mengabdikan tahun-tahun 

Nasib Afghanistan di Tangan Taliban

"Setahun lalu, harga minyak goreng 50 
Afs (Afghani) per kilo (sekitar Rp 8.500), 
dan sekarang lebih dari 150 Afs. 
Sekantong tepung 1.600 Afs (Rp 
272.000), tapi sekarang lebih dari 4.000 
Afs (Rp 767.000). Saya belum digaji 
selama berbulan-bulan dan meminjam 
uang untuk menafkahi keluarga saya 
(orang tua dan adik perempuannya)," 
ujarnya.

Krisis keuangan di negara itu turut 
dirasakan keluarganya. Sebagai tulang 
punggung utama keluarganya, Mina 
berjuang memenuhi kebutuhannya 
dengan gaji yang semakin berkurang 
dan tersendat, sementara harga barang-
barang melonjak.
Dalam 10 bulan terakhir, dia hanya 
menerima gaji dua kali dan gaji yang 
diterima kurang dari setengah dari 
jumlah utangnya.

Dia mengatakan orang-orang tidak akan 
memberikan dia pinjaman lagi dan 
hampir setiap hari Mina membagi 
makanan apa pun yang diperoleh 
menjadi dua bagian atau lebih agar bisa 
dimakan lagi nanti.

terbaik dalam kehidupan saya untuk 
membangun kembali negara ini, 
mendidik generasi pemikir yang akan 
datang. Dan sekarang saya di sini, 
rapuh dan bahkan tidak bisa membantu 
keluarga saya, sementara mereka yang 
tidak melakukan apapun untuk negara 
ini hidup nyaman," kata Mina, seorang 
profesor universitas yang hanya ingin 
diidentifikasi dengan satu nama.
Mina bekerja selama lebih dari 10 tahun, 
sebagai profesor yang dihormati dan 
lantang menyuarakan hak-hak 
perempuan di Afghanistan. Nama 
kampus tempat dia mengajar tidak 
disebutkan karena alasan keamanan.
Pembatasan Taliban terhadap gerak 
perempuan sangat berdampak pada 
pekerjaannya. Banyak jam mengajarnya 
dibatalkan, dia tidak digaji berbulan-
bulan, dan dia menghadapi pelecehan 
dari anggota Taliban karena keluar 
tanpa didampingi mahram.
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Budi meyakini, semua tanaman dan 
binatang yang diciptakan Tuhan pasti 
memiliki manfaat untuk kehidupan. 
Salah satunya morfin, sebagai alkaloid 
analgesik yang sangat kuat dan 
merupakan agen aktif utama yang 
ditemukan pada opium.

Seperti halnya morfin pada dunia medis 
yang berfungsi meredam rasa sakit 
pada luka di tubuh manusia, kata Budi, 
tanaman ganja pun akan diteliti untuk 
melihat manfaatnya lewat riset, data 
serta fakta ilmiah.

"Morfin lebih keras dari ganja, tapi 
dipakai untuk medis. 
Ganja itu sebenarnya sama seperti 
morfin, morfin lebih keras dari ganja, itu 
kan ada dipakai untuk yang 
bermanfaat," katanya.

"Penelitian morfin itu bagus, untuk 
enggak sakit kalau ada apa-apa, seperti 
kita tertembak," katanya dikutip dari 
Antara.

Dasar dari keputusan Kemenkes untuk 
menerbitkan regulasi penelitian 
tanaman ganja adalah Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika.
Pada Pasal 12 ayat 3 dan Pasal 13 
aturan itu disebutkan, ketentuan lebih 
lanjut mengenai tata cara 
penyelenggaraan produksi dan/atau 
penggunaan dalam produksi dengan 
jumlah yang sangat terbatas untuk 
kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi diatur 
dengan peraturan menteri.

Budi mengatakan manfaat tanaman 
ganja tergantung pada penggunanya. 
Jika disalahgunakan, dapat memicu 
dampak negatif, tidak hanya pada diri 
sendiri tapi juga masyarakat.

(29/6) kemarin.

"Kalau sudah lulus penelitian 

Budi mengatakan kegiatan penelitian 
tanaman ganja akan melibatkan 
kalangan perguruan tinggi untuk 
menghasilkan kajian secara ilmiah 
untuk kebutuhan medis.

Budi mengatakan tujuan dari regulasi 
tersebut untuk mengontrol seluruh 
fungsi proses penelitian yang mengarah 
pada pengembangan ilmu pengetahuan 
di dunia medis. 

Menurut Zubairi, bisa saja ganja 
digunakan untuk pengobatan. Namun 
harus disertai pengawasan dan dosis 
tidak berlebihan. 
“Itulah sebabnya penggunaan ganja 
medis harus sangat ketat oleh dokter 
yang meresepkannya," ujarnya.

FDA juga telah menyetujui dua obat 
sintetis tetrahydrocannabinol (THC). 
Obat-obatan ini digunakan untuk 
mengobati mual pada pasien kanker yang 
menjalani kemoterapi (antimuntah), 
dan untuk meningkatkan nafsu makan 
pada pasien HIV/AIDS.

Obat ini digunakan untuk mengobati 
kejang serta kelainan genetik langka.

Zubairi menyebut, sejumlah negara 
melegalkan ganja untuk medis. Di 
Amerika Serikat misalnya, Food and Drug 
Administration (FDA) telah menyetujui 
satu obat ganja nabati (Epidiolex), yang 
mengandung cannabidiol murni (CBD) 
dari tanaman ganja. 

Hasil studi menunjukkan, beberapa ganja 
bisa menjadi obat. Namun, masih ada 
ganja yang belum diketahui, terutama 
ketika berinteraksi dengan obat lain serta 
tubuh manusia.

produksinya, harusnya kita jaga sesuai 
dengan fungsi medisnya," katanya.

Berbeda dengan Menkes, Pengurus 
Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) 
menanggapi dorongan legalisasi ganja 
untuk keperluan medis. Menurut IDI, 
penggunaan ganja untuk kesehatan tidak 
sepenuhnya aman.

Dia mengatakan, sudah banyak studi 
tentang ganja. 

“Belum ada bukti obat ganja lebih baik, 
termasuk untuk nyeri kanker dan epilepsi. 
Namun ganja medis bisa menjadi pilihan 
atau alternatif, 

"Jika penggunaan tidak ketat, bisa terjadi 
penyalahgunaan yang menyebabkan 
konsekuensi kesehatan bagi 
penggunanya," kata Ketua Dewan 
Pertimbangan PB-IDI Zubairi Djoerban 
dikutip dari akun Twitternya 
@ProfesorZubairi, Kamis (30/6).

tapi bukan yang terbaik. Sebab, belum 
ada juga penyakit yang obat primernya 
adalah ganja," jelasnya.

Belum Ada Penyakit yang Obat 
Primernya Ganja

Pekan lalu, lebih dari 1.000 orang 
tewas dan 10.000 rumah hancur 
setelah gempa dahsyat mengguncang 
Provinsi Paktika di Afghanistan timur.

Dikutip dari Al Jazeera, organisasi 
pemantau AS mengatakan awal bulan 
ini, jutaan dolar hilang dari istana 
presiden Afghanistan dan Direktorat 
Keamanan Nasional saat Taliban 
mengambil alih Kabul tahun lalu.
Ghani tinggal di hotel bintang lima St 
Regis di Abu Dhabi setelah 
meninggalkan Afghanistan. Sekarang 
dia tinggal di Uni Emirat Arab (UEA).
Korupsi dan penyelewengan

Menurut laporan Wall Street Journal, 
sejumlah mantan pejabat Afghanistan, 
termasuk para ajudan mantan Presiden 
Ashraf Ghani, menghabiskan uang 
jutaan dolar untuk membeli properti di 
Dubai dan AS tahun lalu.

Laporan terkait korupsi di dalam 
pemerintahan Afghanistan dan 
penyelewengan dana menyoroti 
bagaimana rakyat Afghanistan - baik 
pengungsi maupun mereka yang masih 
berada di dalam negeri - dihancurkan 
para pemimpin mereka.

Dalam beberapa pekan terakhir, muncul 
sejumlah laporan yang mengungkap 
beberapa mantan pejabat Afghanistan 
dari pemerintah sebelumnya hidup 
bermewah-mewahan di luar negeri. 
Sejak Taliban mengambil alih kekuasan 
pada Agustus tahun lalu, sejumlah elit 
dan pejabat dari pemerintah yang 
didukung Barat kabur ke berbagai 
negara.
Dalam laporan tersebut diungkapkan 
ada mantan pejabat Afghanistan yang 
tinggal di apartemen mewah di Dubai 
dan vila pinggri pantai di California, 
Amerika Serikat.
Ini sangat ironis, mengingat puluhan 
ribu warga Afghanistan yang juga 
melarikan diri tahun lalu masih tinggal di 
kamp pengungsi di seluruh dunia. 
Sedangkan di dalam negeri, jutaan 
warga Afghanistan kelaparan.

"Saya mengabdikan tahun-tahun 

Nasib Afghanistan di Tangan Taliban

"Setahun lalu, harga minyak goreng 50 
Afs (Afghani) per kilo (sekitar Rp 8.500), 
dan sekarang lebih dari 150 Afs. 
Sekantong tepung 1.600 Afs (Rp 
272.000), tapi sekarang lebih dari 4.000 
Afs (Rp 767.000). Saya belum digaji 
selama berbulan-bulan dan meminjam 
uang untuk menafkahi keluarga saya 
(orang tua dan adik perempuannya)," 
ujarnya.

Krisis keuangan di negara itu turut 
dirasakan keluarganya. Sebagai tulang 
punggung utama keluarganya, Mina 
berjuang memenuhi kebutuhannya 
dengan gaji yang semakin berkurang 
dan tersendat, sementara harga barang-
barang melonjak.
Dalam 10 bulan terakhir, dia hanya 
menerima gaji dua kali dan gaji yang 
diterima kurang dari setengah dari 
jumlah utangnya.

Dia mengatakan orang-orang tidak akan 
memberikan dia pinjaman lagi dan 
hampir setiap hari Mina membagi 
makanan apa pun yang diperoleh 
menjadi dua bagian atau lebih agar bisa 
dimakan lagi nanti.

terbaik dalam kehidupan saya untuk 
membangun kembali negara ini, 
mendidik generasi pemikir yang akan 
datang. Dan sekarang saya di sini, 
rapuh dan bahkan tidak bisa membantu 
keluarga saya, sementara mereka yang 
tidak melakukan apapun untuk negara 
ini hidup nyaman," kata Mina, seorang 
profesor universitas yang hanya ingin 
diidentifikasi dengan satu nama.
Mina bekerja selama lebih dari 10 tahun, 
sebagai profesor yang dihormati dan 
lantang menyuarakan hak-hak 
perempuan di Afghanistan. Nama 
kampus tempat dia mengajar tidak 
disebutkan karena alasan keamanan.
Pembatasan Taliban terhadap gerak 
perempuan sangat berdampak pada 
pekerjaannya. Banyak jam mengajarnya 
dibatalkan, dia tidak digaji berbulan-
bulan, dan dia menghadapi pelecehan 
dari anggota Taliban karena keluar 
tanpa didampingi mahram.
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"Kami kelaparan dan saya merasa 
sangat tidak berdaya, khususnya ketika 
saya melihat mereka yang 
meninggalkan kami dalam situasi ini 
hidup nyaman," ujarnya.
Penderitaan pengungsi
Tidak hanya warga Afghanistan di 
dalam negeri yang hidup dalam 
penderitaan, tapi mereka yang juga 
melarikan diri tahun lalu.
Dr Kamaluddin Koshan (34) seorang 
jurnalis asal Kabul ketika Taliban 
mengambil alih kekuasaan dan 
kemudian beralih menjadi dokter. Dulu 
dia menjabat sebagai manajer regional 
North Zone of Khaama Press, media 
ternama di Afghanistan.
Saat ini dia tinggal sebagai pengungsi 
Pakistan yang hidupnya bergantung 
sedekah dan amal. Dia tinggal di 
sebuah kamar kecil bersama istri dan 
tiga anaknya yang berusia di bawah 
delapan tahun.
Menurut laporan Uni Eropa pada Mei, 
ada 3 juta lebih orang Afghanistan 
tinggal di Pakistan, di mana 775.000 
tidak memiliki dokumen atau izin dan 
sebagian besar mereka hidup dalam 
kondisi menyedihkan di permukiman 
ilegal. Sebagian besar mereka 
melarikan diri dari negaranya karena 
konflik selama empat dekade terakhir.
Ketika tabungannya semakin menipis, 
keluarga Koshan berjuang untuk 
memenuhi kebutuhan mereka.

"Mereka (pejabat korup) menjarah 

"Bahkan anak-anak saya tidak sekolah 
selama berbulan-bulan karena saya 
tidak mampu membayar uang sekolah 
mereka. Setiap hari mereka tidak 
sekolah, masa depan mereka 
dipertaruhkan."

"Saya tidak punya pendapatan untuk 
membayar sewa, listrik, atau gas. 
Makanan juga langka, dan ada hari-hari 
di mana kami tidur dengan perut lapar. 
Kadang-kadang anak-anak saya 
meminya buah-buahan dan saya tidak 
mampu membelikan mereka," jelasnya 
dengan suara parau.

Walaupun ancaman Taliban membuat 
Koshan melarikan diri, dia juga 
menyalahkan pejabat Afghanistan yang 
korup atas penderitaannya.

Sopko memperingatkan pemerintah 
Afghanistan serius menangani korupsi 
jika ingin membawa kedamaian bagi 
rakyatnya.

Mantan Menteri Keuangan Afghanistan, 
Khalid Payenda yang disebut dalam 
laporan Wall Street Journal memiliki 
properti di AS, membantah tuduhan 
tersebut.Dia membagikan catatan 
keuangan dan sumber-sumber asetnya 
di Twitter.an beberapa dugaan korupsi 
pemerintah Afghanistan, mengatakan 
masalah korupsi Afghanistan sangat 
dikenal luas dan bahkan dieksploitasi 
oleh banyak jaringan dan pemangku 
kepentingan."Korupsi telah mewabah, 
tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga 
di semua cabang pemerintahan, 
eksekutif, legislatif, dan bahkan 
yudikatif," jelasnya kepada Al Jazeera.

segala milik negara selama 20 tahun. 
Mereka saling tunjuk satu sama lain 
untuk posisi-posisi penting, dan 
kemudian saling memberi keuntungan 
satu sama lain," ujarnya dengan amarah.
"Ada begitu banyak nepotisme dan 
diskriminasi di antara para elit, dan sama 
sekali tidak ada rasa loyalitas terhadap 
Afghanistan."

"Korupsi di Afghanistan tidak hanya 
masalah peradilan pidana. Korupsi 
sistemik di Afghanistan lebih dari itu, 
ancaman bagi seluruh misi AS dan usaha 
internasional di Afghanistan," jelas 
Inspektur Jenderal Khusus AS untuk 
Rekonstruksi Afghanistan (SIGAR), John 
F Sopko.

Lebih dari 22 juta Afghanistan 
menghadapi kerentanan pangan, 
menurut Program Pangan Dunia PBB.

Korupsi telah mewabah

Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Menpan-RB) Tjahjo Kumolo wafat pada 
hari ini, Jumat (1/7/2022), pukul 11.10 
WIB di Rumah Sakit Abdi Waluyo, 
Jakarta Pusat. Tjahjo meninggal dunia 
usai menjalani perawatan intensif sejak 
dua pekan terakhir. 
Informasi itu 
disampaikan oleh 
Sekretaris Jenderal 
Partai Demokrasi 
Indonesia 
Perjuangan (PDI-
P), Junimart 
Girsang. "Ya-dpt 
info dari Ka-BKN td 
berpulang jam 
11.10," tulis 
Junimart dalam 
pesan singkat 
kepada 
Kompas.com. 
Mendiang 
meninggalkan 
seorang istri, Erni 
Guntari, serta tiga anak, yakni Rahajeng 
Widyaswari, Karunia Putripari Cendana, 
dan Arjuna Cakra Candrasa. Tjahjo 
adalah kader PDI-P dan pernah 
menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di 
partai berlambang banteng bermoncong 
putih itu. Sebelum menjabat sebagai 
Menpan-RB, Tjahjo pernah menduduki 
jabatan Menteri Dalam Negeri periode 
2014-2019. Lelaki kelahiran Surakarta, 
Jawa Tengah, pada 1 Desember 1957 
itu menyelesaikan pendidikan sekolah 
dasar hingga sekolah menengah atas di 
Semarang. Dia merupakan lulusan 
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 
pada 1985. Kiprah politik Tjahjo di dunia 
politik dimulai pada 1987. Saat itu dia 
menjadi anggota Golkar. Ketika itu 
Golkar dianggap bukan sebagai partai 
politik oleh pemerintah Orde Baru, tetapi 
mempunyai kursi di DPR. Tjahjo pernah 
menjadi anggota Komisi III DPR fraksi 
Golongan Karya periode 1987-1992 dan 
1992-1997. Dia juga pernah menjabat 

sebagai Penghubung Komisi-Komisi non-
GBHN MPR RI dalam Sidang Umum 
MPR dari Fraksi Golongan Karya 
(Golkar). Selain itu, saat masih menjadi 
anggota Golkar, Tjahjo pernah menjadi 
Anggota Pansus RUU Hankam dan RUU 
Keprajuritan dari Fraksi Golongan Karya 

(Golkar) (1987). 
Selepas reformasi 
pada 1998, Tjahjo 
memutuskan 
bergabung dengan 
PDI-P yang 
dipimpin Megawati 
Soekarnoputri. Dia 
kemudian terpilih 
menjadi anggota 
DPR dari PDI-P 
periode 1999-2002. 
Saat itu dia menjadi 
Wakil Sekretaris 
Fraksi. Tjahjo juga 
pernah menjabat 
sebagai Ketua 
Fraksi PDI-P (2004-
2010) dan Ketua 

Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P 
(2005-2009). Kiprah politik Tjahjo di PDI-P 
terus menanjak setelah ditunjuk menjadi 
salah satu Ketua DPP periode 2005-2010. 
Puncak karier politik Tjahjo di PDI-P 
adalah menjabat Sekretaris Jenderal 
pada 2010. 
Pakai mobil pribadi 
Salah satu yang hal diingat dari Tjahjo 
saat menjabat sebagai menteri adalah dia 
kerap menggunakan kendaraan pribadi 
untuk keperluan dinas. Dia tampak santai 
menumpang mobil minibus Toyota Innova 
untuk mengantarnya ke kantor ataupun 
menghadiri pertemuan lain. Tjahjo juga 
masih menyimpan dua sedan Toyota 
Crown buatan 1992 dan 1993 yang 
terkadang juga digunakan buat keperluan 
dinas. Tjahjo juga masih menyimpan 
sebuah sedan Mercedes-Benz buatan 
1985. Semua kendaraan pribadi milik 
Tjahjo tercatat dalam Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN).

Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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"Kami kelaparan dan saya merasa 
sangat tidak berdaya, khususnya ketika 
saya melihat mereka yang 
meninggalkan kami dalam situasi ini 
hidup nyaman," ujarnya.
Penderitaan pengungsi
Tidak hanya warga Afghanistan di 
dalam negeri yang hidup dalam 
penderitaan, tapi mereka yang juga 
melarikan diri tahun lalu.
Dr Kamaluddin Koshan (34) seorang 
jurnalis asal Kabul ketika Taliban 
mengambil alih kekuasaan dan 
kemudian beralih menjadi dokter. Dulu 
dia menjabat sebagai manajer regional 
North Zone of Khaama Press, media 
ternama di Afghanistan.
Saat ini dia tinggal sebagai pengungsi 
Pakistan yang hidupnya bergantung 
sedekah dan amal. Dia tinggal di 
sebuah kamar kecil bersama istri dan 
tiga anaknya yang berusia di bawah 
delapan tahun.
Menurut laporan Uni Eropa pada Mei, 
ada 3 juta lebih orang Afghanistan 
tinggal di Pakistan, di mana 775.000 
tidak memiliki dokumen atau izin dan 
sebagian besar mereka hidup dalam 
kondisi menyedihkan di permukiman 
ilegal. Sebagian besar mereka 
melarikan diri dari negaranya karena 
konflik selama empat dekade terakhir.
Ketika tabungannya semakin menipis, 
keluarga Koshan berjuang untuk 
memenuhi kebutuhan mereka.

"Mereka (pejabat korup) menjarah 

"Bahkan anak-anak saya tidak sekolah 
selama berbulan-bulan karena saya 
tidak mampu membayar uang sekolah 
mereka. Setiap hari mereka tidak 
sekolah, masa depan mereka 
dipertaruhkan."

"Saya tidak punya pendapatan untuk 
membayar sewa, listrik, atau gas. 
Makanan juga langka, dan ada hari-hari 
di mana kami tidur dengan perut lapar. 
Kadang-kadang anak-anak saya 
meminya buah-buahan dan saya tidak 
mampu membelikan mereka," jelasnya 
dengan suara parau.

Walaupun ancaman Taliban membuat 
Koshan melarikan diri, dia juga 
menyalahkan pejabat Afghanistan yang 
korup atas penderitaannya.

Sopko memperingatkan pemerintah 
Afghanistan serius menangani korupsi 
jika ingin membawa kedamaian bagi 
rakyatnya.

Mantan Menteri Keuangan Afghanistan, 
Khalid Payenda yang disebut dalam 
laporan Wall Street Journal memiliki 
properti di AS, membantah tuduhan 
tersebut.Dia membagikan catatan 
keuangan dan sumber-sumber asetnya 
di Twitter.an beberapa dugaan korupsi 
pemerintah Afghanistan, mengatakan 
masalah korupsi Afghanistan sangat 
dikenal luas dan bahkan dieksploitasi 
oleh banyak jaringan dan pemangku 
kepentingan."Korupsi telah mewabah, 
tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga 
di semua cabang pemerintahan, 
eksekutif, legislatif, dan bahkan 
yudikatif," jelasnya kepada Al Jazeera.

segala milik negara selama 20 tahun. 
Mereka saling tunjuk satu sama lain 
untuk posisi-posisi penting, dan 
kemudian saling memberi keuntungan 
satu sama lain," ujarnya dengan amarah.
"Ada begitu banyak nepotisme dan 
diskriminasi di antara para elit, dan sama 
sekali tidak ada rasa loyalitas terhadap 
Afghanistan."

"Korupsi di Afghanistan tidak hanya 
masalah peradilan pidana. Korupsi 
sistemik di Afghanistan lebih dari itu, 
ancaman bagi seluruh misi AS dan usaha 
internasional di Afghanistan," jelas 
Inspektur Jenderal Khusus AS untuk 
Rekonstruksi Afghanistan (SIGAR), John 
F Sopko.

Lebih dari 22 juta Afghanistan 
menghadapi kerentanan pangan, 
menurut Program Pangan Dunia PBB.

Korupsi telah mewabah

Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Menpan-RB) Tjahjo Kumolo wafat pada 
hari ini, Jumat (1/7/2022), pukul 11.10 
WIB di Rumah Sakit Abdi Waluyo, 
Jakarta Pusat. Tjahjo meninggal dunia 
usai menjalani perawatan intensif sejak 
dua pekan terakhir. 
Informasi itu 
disampaikan oleh 
Sekretaris Jenderal 
Partai Demokrasi 
Indonesia 
Perjuangan (PDI-
P), Junimart 
Girsang. "Ya-dpt 
info dari Ka-BKN td 
berpulang jam 
11.10," tulis 
Junimart dalam 
pesan singkat 
kepada 
Kompas.com. 
Mendiang 
meninggalkan 
seorang istri, Erni 
Guntari, serta tiga anak, yakni Rahajeng 
Widyaswari, Karunia Putripari Cendana, 
dan Arjuna Cakra Candrasa. Tjahjo 
adalah kader PDI-P dan pernah 
menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di 
partai berlambang banteng bermoncong 
putih itu. Sebelum menjabat sebagai 
Menpan-RB, Tjahjo pernah menduduki 
jabatan Menteri Dalam Negeri periode 
2014-2019. Lelaki kelahiran Surakarta, 
Jawa Tengah, pada 1 Desember 1957 
itu menyelesaikan pendidikan sekolah 
dasar hingga sekolah menengah atas di 
Semarang. Dia merupakan lulusan 
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 
pada 1985. Kiprah politik Tjahjo di dunia 
politik dimulai pada 1987. Saat itu dia 
menjadi anggota Golkar. Ketika itu 
Golkar dianggap bukan sebagai partai 
politik oleh pemerintah Orde Baru, tetapi 
mempunyai kursi di DPR. Tjahjo pernah 
menjadi anggota Komisi III DPR fraksi 
Golongan Karya periode 1987-1992 dan 
1992-1997. Dia juga pernah menjabat 

sebagai Penghubung Komisi-Komisi non-
GBHN MPR RI dalam Sidang Umum 
MPR dari Fraksi Golongan Karya 
(Golkar). Selain itu, saat masih menjadi 
anggota Golkar, Tjahjo pernah menjadi 
Anggota Pansus RUU Hankam dan RUU 
Keprajuritan dari Fraksi Golongan Karya 

(Golkar) (1987). 
Selepas reformasi 
pada 1998, Tjahjo 
memutuskan 
bergabung dengan 
PDI-P yang 
dipimpin Megawati 
Soekarnoputri. Dia 
kemudian terpilih 
menjadi anggota 
DPR dari PDI-P 
periode 1999-2002. 
Saat itu dia menjadi 
Wakil Sekretaris 
Fraksi. Tjahjo juga 
pernah menjabat 
sebagai Ketua 
Fraksi PDI-P (2004-
2010) dan Ketua 

Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P 
(2005-2009). Kiprah politik Tjahjo di PDI-P 
terus menanjak setelah ditunjuk menjadi 
salah satu Ketua DPP periode 2005-2010. 
Puncak karier politik Tjahjo di PDI-P 
adalah menjabat Sekretaris Jenderal 
pada 2010. 
Pakai mobil pribadi 
Salah satu yang hal diingat dari Tjahjo 
saat menjabat sebagai menteri adalah dia 
kerap menggunakan kendaraan pribadi 
untuk keperluan dinas. Dia tampak santai 
menumpang mobil minibus Toyota Innova 
untuk mengantarnya ke kantor ataupun 
menghadiri pertemuan lain. Tjahjo juga 
masih menyimpan dua sedan Toyota 
Crown buatan 1992 dan 1993 yang 
terkadang juga digunakan buat keperluan 
dinas. Tjahjo juga masih menyimpan 
sebuah sedan Mercedes-Benz buatan 
1985. Semua kendaraan pribadi milik 
Tjahjo tercatat dalam Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN).
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X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

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

267 - 881 - 8899

5x dapat 1 x Gratis

Promosi Paket

5x dapat 

1x gratis

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

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

 * Promosi Paket 5x dapat 1x gratis

( 9:30 pagi )

Janji Putin Jika Sanksi Dicabut

Central Agency
mencari pekerja di PA & NJ

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Gaji $10 - $13

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)

Tapi tahun lalu, ketika partai ini 
menggelar HUT ke-100 tahun, jumlah 
rekrutmen baru naik 80 persen menjadi 
4,38 juta.

Partai Komunis telah berusaha 
mengendalikan pertumbuhan 
anggotanya sejak Xi Jinping berkuasa 
pada 2012. 

"Peringatan 100 tahun berdirinya partai 
itu dirayakan dengan khidmat tahun 
lalu dan semangat mudanya 
ditunjukkan sepenuhnya,
 yang menarik para peminat dari 
berbagai industri dan bidang melamar 
untuk bergabung dengan partai dalam 
jumlah besar," jelas departemen 
organisasi partai, dikutip dari South 
China Morning Post, Jumat (1/7).

Partai Komunis yang berkuasa di 
China tumbuh semakin besar dan 
terdidik, di mana jumlah anggotanya 
mencapai rekor 96,71 juta pada akhir 
tahun lalu, menurut data statistik resmi.
Departemen organisasi Komite Pusat 
Partai Komunus menyampaikan pada 
Kamis (30/6) malam menjelang HUT 
partai, ada peningkatan jumlah 
anggota sebesar 3,7 persen dari tahun 
ke tahun.

Pengawasan perekrutan anggota baru 
berlangsung ketat.

Sejak 1980-an, Partai Komunis 
mendorong anggota yang lebih muda 
dan terdidik. 

Sampai 2021, lebih dari 35 persen 
anggota partai berusia di bawah 40 
tahun, dan anggota dari kalangan 
mahasiswa mencakup 3,16 persen dari 
total keanggotaan.

Saat ini, lebih dari 52,46 juta atau 53,2 
persen anggota partai bergelar 
sarjana, 1,3 poin persentase lebih 
tinggi dari tahun lalu dan 13,2 poin 
persentase lebih tinggi dari tahun 
2012.

Jumlah anggota partai yang berusia 61 
tahun atau lebih memang meningkat, 
tetapi dari keseluruhan keanggotaan 
partai mengalami penurunan. 
Pada 2021, sekitar 28,1 persen 

Anggota partai dari kelompok etnis 
minoritas terus bertambah, naik sampai 
150.000 dalam enam bulan walaupun 
persentasenya masih tetap 7,5 persen.

 tapi kurang dari sepertiga perempuan 
terdaftar dalam keanggotaan partai.

Ketidaksetaraan gender dalam politik 
China juga tercermin dalam 
keanggotaan partai komunis. Jumlah 
perempuan di China yaitu 49 persen dari 
1,4 miliar populasi,

Pertumbuhan ini bertepatan dengan 
penegakan visi Presiden Xi Jinping 
untuk "menempa rasa kebersamaan 
bangsa China", 
yang menyerukan integrasi kelompok 
etnis minoritas untuk mengutamakan 
kepentingan bangsa China.

Kendati demikian, jumlah anggota partai 
perempuan naik dari 27,45 juta pada 
pertengahan 2021 menjadi 28,43 juta 
pada akhir 2021.

Statistik terbaru menunjukkan 
persentase buruh dan petani 
keanggotaan inti awal partai 
 terus menyusut dengan 33,6 persen 
anggota berasal dari sektor-sektor 
tersebut.

anggota partai setidaknya berusia 61 
tahun dibandingkan dengan 28,9 persen 
pada 2019.

Dalam beberapa tahun terakhir, 
proporsinya mencapai sekitar sepertiga 
dari jumlah total anggota dan 
departemen organisasi mengatakan 
sektor-sektor ini masih menyumbang 
sebagian besar keanggotaan partai.

Sejak 2012, partai fokus pada 
peremajaan nasional dan suksesi 
anggota partai dan secara aktif 
mempromosikan rekrutmen di kalangan 
pemuda," jelas pejabat partai komunis 
dari departemen organisasi, Qi Jiabin 
pada Kamis.
"Setiap tahun, sekitar 4 juta anggota 
baru mendaftar untuk bergabung dengan 
partai, dan lebih dari 80 persen anggota 
baru partai setiap tahunnya berusia 35 
tahun ke bawah."
Ketidaksetaraan gender

Partai Komunis China Kini Berisikan Anak Muda 

Lantas bagaimana cara mengetahui 
ciri-ciri penipuan berkedok kiriman 
paket dari luar negeri?

Hanya melalui 
HP, seseorang 
bisa dengan 
leluasa untuk 
mendapatkan 
barang dari luar 
negeri. 
Diketahui, 
pengiriman 
barang dari luar 
negeri 
membutuhkan 
clearance 
(biaya bea 
cukai dan biaya 
admin lainnya) 
agar barang 
tersebut bisa masuk ke dalam negeri.

Terdapat enam ciri penipuan lewat 
pengiriman paket luar negeri yang 
harus diketahui masyarakat. Antara lain:

Berbagai jenis kejahatan kian 
bermunculan di tengah perkembangan 
teknologi dan informasi, salah satunya 
penipuan berkedok kiriman paket dari 
luar negeri. Jenis kejahatan ini muncul 
diakibatkan tingginya minat masyarakat 
menggunakan layanan pengiriman dari 
luar negeri.

Kesempatan ini lah yang dimanfaatkan 
pelaku untuk meminta korban 
melakukan pembayaran clearance 
terlebih dahulu. 

- Kemudian, pelaku mengaku akan 
memberikan hadiah kepada target.

- Umumnya pelaku akan melakukan 
pendekatan personal dengan modus 
berkenalan dengan target melalui sosial 
media.

- Pelaku memiliki dua (2) bagian tugas. 
Pertama, sebagai orang yang modus ke 
target dan pelaku lainnya bertindak 
sebagai pemilik kurir palsu

- Selanjutnya, pelaku akan akan 
mengirimkan hadiah melalui kurir palsu 
dan mengirimkan resi palsu kepada 
target.

Modus Penipuan Paket Dari Luar Negeri

Tips untuk 
Menghindar 
dari 
Penipuan
Setelah 
korban 
mentransfer 
sejumlah 
uang, pelaku 
akan pergi 
dan 
menghilang 
tanpa jejak. Di 
posisi ini, 
target akan 
kesulitan 

untuk melakukan verifikasi baik terhadap 
pihak kurir dan juga pihak bank yang 
menjadi penerima uang.
"Hal ini dikarenakan pengiriman uang 
bisa tersembunyi oleh batas negara 
sehingga membutuhkan waktu yang lama 
untuk memprosesnya. Setelah proses 
birokrasi antar 2 bank selesai, uang 
sudah diambil terlebih dahulu oleh si 
penipu. 
Menghindari kejadian naas tersebut, 
masyarakat dapat menerapkan sejumlah 
langkah berikut ini agar terhindar dari 
korban kejahatan, yakni:
- Jangan mudah percaya pada hadiah, 
pastikan kebenarannya dengan meminta 
bukti konkret.
- Kemudian, selalu cek resi di website 
kurir yang asli sebelum melakukan 
transfer.
Sebarkan informasi ini kepada orang-
orang terdekatmu agar kamu dan mereka 
semua terhindar dari modus penipuan 
jenis ini. Tak kalah penting, selalu berhati-
hati dalam menerima tawaran suatu 
barang. 

- Lalu, barang akan diberitakan telah 
sampai di Indonesia namun pihak kurir 
palsu mengaku tidak bisa mengirimkan 
barang karena membutuhkan 
pembayaran clearance.
- Setelah itu, target akan diminta untuk 
mentransfer sejumlah uang ke akun 
pelaku untuk pembayaran clearance.
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X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

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

267 - 881 - 8899

5x dapat 1 x Gratis

Promosi Paket

5x dapat 

1x gratis

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

- Sulam Bibir
Appointment Hub : Pin 267 - 881 - 8899
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Tapi tahun lalu, ketika partai ini 
menggelar HUT ke-100 tahun, jumlah 
rekrutmen baru naik 80 persen menjadi 
4,38 juta.

Partai Komunis telah berusaha 
mengendalikan pertumbuhan 
anggotanya sejak Xi Jinping berkuasa 
pada 2012. 

"Peringatan 100 tahun berdirinya partai 
itu dirayakan dengan khidmat tahun 
lalu dan semangat mudanya 
ditunjukkan sepenuhnya,
 yang menarik para peminat dari 
berbagai industri dan bidang melamar 
untuk bergabung dengan partai dalam 
jumlah besar," jelas departemen 
organisasi partai, dikutip dari South 
China Morning Post, Jumat (1/7).

Partai Komunis yang berkuasa di 
China tumbuh semakin besar dan 
terdidik, di mana jumlah anggotanya 
mencapai rekor 96,71 juta pada akhir 
tahun lalu, menurut data statistik resmi.
Departemen organisasi Komite Pusat 
Partai Komunus menyampaikan pada 
Kamis (30/6) malam menjelang HUT 
partai, ada peningkatan jumlah 
anggota sebesar 3,7 persen dari tahun 
ke tahun.

Pengawasan perekrutan anggota baru 
berlangsung ketat.

Sejak 1980-an, Partai Komunis 
mendorong anggota yang lebih muda 
dan terdidik. 

Sampai 2021, lebih dari 35 persen 
anggota partai berusia di bawah 40 
tahun, dan anggota dari kalangan 
mahasiswa mencakup 3,16 persen dari 
total keanggotaan.

Saat ini, lebih dari 52,46 juta atau 53,2 
persen anggota partai bergelar 
sarjana, 1,3 poin persentase lebih 
tinggi dari tahun lalu dan 13,2 poin 
persentase lebih tinggi dari tahun 
2012.

Jumlah anggota partai yang berusia 61 
tahun atau lebih memang meningkat, 
tetapi dari keseluruhan keanggotaan 
partai mengalami penurunan. 
Pada 2021, sekitar 28,1 persen 

Anggota partai dari kelompok etnis 
minoritas terus bertambah, naik sampai 
150.000 dalam enam bulan walaupun 
persentasenya masih tetap 7,5 persen.

 tapi kurang dari sepertiga perempuan 
terdaftar dalam keanggotaan partai.

Ketidaksetaraan gender dalam politik 
China juga tercermin dalam 
keanggotaan partai komunis. Jumlah 
perempuan di China yaitu 49 persen dari 
1,4 miliar populasi,

Pertumbuhan ini bertepatan dengan 
penegakan visi Presiden Xi Jinping 
untuk "menempa rasa kebersamaan 
bangsa China", 
yang menyerukan integrasi kelompok 
etnis minoritas untuk mengutamakan 
kepentingan bangsa China.

Kendati demikian, jumlah anggota partai 
perempuan naik dari 27,45 juta pada 
pertengahan 2021 menjadi 28,43 juta 
pada akhir 2021.

Statistik terbaru menunjukkan 
persentase buruh dan petani 
keanggotaan inti awal partai 
 terus menyusut dengan 33,6 persen 
anggota berasal dari sektor-sektor 
tersebut.

anggota partai setidaknya berusia 61 
tahun dibandingkan dengan 28,9 persen 
pada 2019.

Dalam beberapa tahun terakhir, 
proporsinya mencapai sekitar sepertiga 
dari jumlah total anggota dan 
departemen organisasi mengatakan 
sektor-sektor ini masih menyumbang 
sebagian besar keanggotaan partai.

Sejak 2012, partai fokus pada 
peremajaan nasional dan suksesi 
anggota partai dan secara aktif 
mempromosikan rekrutmen di kalangan 
pemuda," jelas pejabat partai komunis 
dari departemen organisasi, Qi Jiabin 
pada Kamis.
"Setiap tahun, sekitar 4 juta anggota 
baru mendaftar untuk bergabung dengan 
partai, dan lebih dari 80 persen anggota 
baru partai setiap tahunnya berusia 35 
tahun ke bawah."
Ketidaksetaraan gender

Partai Komunis China Kini Berisikan Anak Muda 
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paket dari luar negeri?
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diakibatkan tingginya minat masyarakat 
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Kesempatan ini lah yang dimanfaatkan 
pelaku untuk meminta korban 
melakukan pembayaran clearance 
terlebih dahulu. 

- Kemudian, pelaku mengaku akan 
memberikan hadiah kepada target.

- Umumnya pelaku akan melakukan 
pendekatan personal dengan modus 
berkenalan dengan target melalui sosial 
media.

- Pelaku memiliki dua (2) bagian tugas. 
Pertama, sebagai orang yang modus ke 
target dan pelaku lainnya bertindak 
sebagai pemilik kurir palsu

- Selanjutnya, pelaku akan akan 
mengirimkan hadiah melalui kurir palsu 
dan mengirimkan resi palsu kepada 
target.

Modus Penipuan Paket Dari Luar Negeri

Tips untuk 
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dari 
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Setelah 
korban 
mentransfer 
sejumlah 
uang, pelaku 
akan pergi 
dan 
menghilang 
tanpa jejak. Di 
posisi ini, 
target akan 
kesulitan 

untuk melakukan verifikasi baik terhadap 
pihak kurir dan juga pihak bank yang 
menjadi penerima uang.
"Hal ini dikarenakan pengiriman uang 
bisa tersembunyi oleh batas negara 
sehingga membutuhkan waktu yang lama 
untuk memprosesnya. Setelah proses 
birokrasi antar 2 bank selesai, uang 
sudah diambil terlebih dahulu oleh si 
penipu. 
Menghindari kejadian naas tersebut, 
masyarakat dapat menerapkan sejumlah 
langkah berikut ini agar terhindar dari 
korban kejahatan, yakni:
- Jangan mudah percaya pada hadiah, 
pastikan kebenarannya dengan meminta 
bukti konkret.
- Kemudian, selalu cek resi di website 
kurir yang asli sebelum melakukan 
transfer.
Sebarkan informasi ini kepada orang-
orang terdekatmu agar kamu dan mereka 
semua terhindar dari modus penipuan 
jenis ini. Tak kalah penting, selalu berhati-
hati dalam menerima tawaran suatu 
barang. 

- Lalu, barang akan diberitakan telah 
sampai di Indonesia namun pihak kurir 
palsu mengaku tidak bisa mengirimkan 
barang karena membutuhkan 
pembayaran clearance.
- Setelah itu, target akan diminta untuk 
mentransfer sejumlah uang ke akun 
pelaku untuk pembayaran clearance.
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We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

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

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Email : bagusprinting88@gmail.com

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

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

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

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Parlemen Israel atau Knesset 
melakukan pemungutan suara untuk 
pembubaran lembaga tersebut pada 
Kamis (30/6). Sebanyak 92 suara 
secara bulat setuju parlemen 
dibubarkan.
Pembubaran parlemen ini 
menyebabkan berakhirnya masa 
jabatan Perdana Menteri (PM) Naftali 
Bennet,

srael akan menggelar pemilu kelima 
dalam kurang dari empat tahun pada 1 
November mendatang.
Bennet mengatakan pada Rabu, 
dia tidak akan mencalonkan diri lagi 

Setelah parlemen dibubarkan, I

Jabatan Bennet akan diisi Menteri Luar 
Negeri Israel, Yair Lapid, 

jabatan PM tersingkat dalam sejarah 
Israel, dan memberikan kesempatan 
bagi mantan PM Benjamin Netanyahu 
kembali berkuasa.

sesuai perjanjian koalisi yang dibuat 
antara Bennet dan Lapid tahun lalu.

pada pemilu mendatang, mengatakan 
"saatnya mundur sedikit" dan 
"memantau sesuatu dari luar".
Pemerintahan koalisi mengalami goyah 
dalam beberapa pekan terakhir.

"Kami tidak melakukan ini untuk diri 
kami sendiri, tapi demi negara kita yang 
indah, 

Tapi pengumuman Bennet dan Lapid 
pekan lalu bahwa mereka ingin 
membubarkan pemerintahan sangat 
mengagetkan.

demi kalian warga negara Israel."

"Dalam beberapa pekan terakhir, kami 
melakukan segala yang kami bisa untuk 
menyelamatkan pemerintahan ini. 
Dalam pandangan kami, keberlanjutan 
eksistensinya demi kepentingan 
nasional," jelas Bennet, dikutip dari 
laman CNN.

Pemerintahan Bennet-Lapid mulai 
menjabat Juni tahun lalu, mengakhiri 
kekuasaan Netanyahu yang 
berlangsung selama 12 tahun.

Parlemen Israel Resmi Dibubarkan
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Hub : Eddy 917- 560 - 4621
Anna : 929 - 309 - 6625
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and eat free.
Call : 610 - 202 - 9277

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

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

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

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

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

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

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

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

Email : bagusprinting88@gmail.com

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

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

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

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Parlemen Israel atau Knesset 
melakukan pemungutan suara untuk 
pembubaran lembaga tersebut pada 
Kamis (30/6). Sebanyak 92 suara 
secara bulat setuju parlemen 
dibubarkan.
Pembubaran parlemen ini 
menyebabkan berakhirnya masa 
jabatan Perdana Menteri (PM) Naftali 
Bennet,

srael akan menggelar pemilu kelima 
dalam kurang dari empat tahun pada 1 
November mendatang.
Bennet mengatakan pada Rabu, 
dia tidak akan mencalonkan diri lagi 

Setelah parlemen dibubarkan, I

Jabatan Bennet akan diisi Menteri Luar 
Negeri Israel, Yair Lapid, 

jabatan PM tersingkat dalam sejarah 
Israel, dan memberikan kesempatan 
bagi mantan PM Benjamin Netanyahu 
kembali berkuasa.

sesuai perjanjian koalisi yang dibuat 
antara Bennet dan Lapid tahun lalu.

pada pemilu mendatang, mengatakan 
"saatnya mundur sedikit" dan 
"memantau sesuatu dari luar".
Pemerintahan koalisi mengalami goyah 
dalam beberapa pekan terakhir.

"Kami tidak melakukan ini untuk diri 
kami sendiri, tapi demi negara kita yang 
indah, 

Tapi pengumuman Bennet dan Lapid 
pekan lalu bahwa mereka ingin 
membubarkan pemerintahan sangat 
mengagetkan.

demi kalian warga negara Israel."

"Dalam beberapa pekan terakhir, kami 
melakukan segala yang kami bisa untuk 
menyelamatkan pemerintahan ini. 
Dalam pandangan kami, keberlanjutan 
eksistensinya demi kepentingan 
nasional," jelas Bennet, dikutip dari 
laman CNN.

Pemerintahan Bennet-Lapid mulai 
menjabat Juni tahun lalu, mengakhiri 
kekuasaan Netanyahu yang 
berlangsung selama 12 tahun.

Parlemen Israel Resmi Dibubarkan


