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Buah Karya Anak Bangsa di Paris

Sejak seminggu ini hampir setiap hari 
mendengar nama Jokowi. Nama Jokowi 
tidak terpisahkan dari nama Indonesia. 
Kehadiran Jokowi dalam forum G7 di 
München 
sudah 
menjadi 
topik 
bahasan 
masyaraka
t Eropa 
tentunya. 
Apalagi 
ketika 
desas-
desus 
menjadi 
kenyataan 
lawatan 
Presiden 
Indonesia 
itu ke Ukraina dan Rusia. Memang tidak 
banyak media Eropa memberitakan itu, 
karena tentu saja berkaitan dengan 
kepentingan politik masing-masing 
negara. Meskipun demikian, pada 

tingkat bawah terasa sekali kunjungan 
Jokowi punya efek yang sangat penting. 
Kehadiran Jokowi di G7 di Jerman tahun 
ini merupakan momen bersejarah. Eropa 

memang 
tengah 
berhadapa
n dengan 
situasi 
tekanan 
krisis 
ekonomi 
yang 
ditandai 
dengan 
meningkat
nya angka 
inflasi dari 
4,5 % ke 
7,9 %. 
Belum lagi 
kita tahu 

negara-negara lainnya yang jelas-jelas 
jatuh krisis ekonomi saat ini dengan inflasi 
lebih dari 70%. Indonesia hadir di tengah 

Misi Perdamaian Jokowi
Berhasil
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negara-negara yang sedang berteriak 
perih karena tekanan inflasi itu dengan 
angka inflasi yang ramah 3, 7 %. Tidak 
heran rasa percaya diri Jokowi di mata 
pemimpin-pemimpin dunia bisa 
dimengerti. Jokowi dirangkul oleh 
beberapa pemimpin dunia lain yang 
ternama dan punya power super 
terkenal. Nah, dari sisi itu efek 
kehadiran Jokowi sebenarnya di 
momen kehadiran G7. Jokowi dalam 
perjalanan ke  Ukraina dan Rusia 
sebenarnya mengatakan kepada Eropa 
dan dunia bahwa Indonesia bangkit 
sebagai negara Non-Blok dengan misi 
perdamaian. Membawa misi 
perdamaian melalui pesan 
kehadirannya di negara yang sedang 
berkonflik merupakan pesan istimewa 
yang tidak pernah bisa dilakukan oleh 
pemimpin dunia lainnya, selain Jokowi. 
Gema dari kunjungan Jokowi di 
Ukraina dan Rusia mulai 
diperbincangkan di dunia. Kehadiran 
Jokowi di Ukraina menjadi ungkapan 
hati yang jujur tentang posisi 
keberpihakan yang bukan politik, tetapi 
keberpihakan secara kemanusiaan 
Indonesia terkait krisis perang Rusia-
Ukraina. Poin tentang keberpihakan 
pada kemanusiaan itulah yang tidak 
terlihat jelas dalam konteks hubungan 
Nato, Uni Eropa, bahkan bisa saja 
dengan wajah yang ramah atas nama 
kemanusiaan, tetapi mereka mengirim 
persenjataan. Perang memang tidak 
terpisahkan dari politik dan 
kebohongan pemberitaan. Nah, yang 
menarik ketika Jokowi mengunjungi 
Ukraina dan Rusia, sebuah langkah 
yang menggetarkan dunia karena 
negara-negara lain tidak kelihatan 
berbicara tentang misi perdamaian 
selain bantuan persenjataan dan doa 
perdamaian. Doa dan bantuan 
persenjataan tentu saja bisa sangat 
politis, ya tergantung bagaimana 
keberpihakan yang nyata bisa dilihat 
selama ini. Jokowi memang unik dan 
sangat menarik, bahkan jika langkah 
misi perdamaian Jokowi bisa 
membuahkan perdamaian Rusia dan 
Ukraina, maka sepantasnya Jokowi 
akan memperoleh nobel perdamaian. 

Kehadiran Jokowi di G7 dan kunjungan 
Jokowi di Ukraina dan Rusia menandai 
langkah berani yang sejuk dari Indonesia. 
Indonesia melalui cara dan misi 
perdamaian Jokowi akan disebut dunia. 
Dunia akan membuka matanya dan 
melihat bagaimana Indonesia dibawah 
kepemimpinan Jokowi sebenarnya tidak 
suka dengan perpecahan. Cuman karena 
masih banyaknya koruptor di Indonesia, 
perpecahan antar warga yang diatas 
namakan agama masih terjadi di 
Indonnesia. Itupun karena kebijakan yang 
salah Presiden sebelumnya. Daya 
rangkul Jokowi rupanya mencapai 
puncaknya di Ukraina dan di Rusia. 
Kesejukan hidup dan gaya politik dan 
cara pendekatannya yang sederhana dan 
rendah hati, lalu jujur apa adanya 
ternyata membiaskan kesejukan yang 
bergema menepis bara krisis di Eropa. 
Tentu langkah seperti itu tidak diduga 
oleh siapapun. Apalagi oleh negara-
negara maju lainnya. Sekarang ini seperti 
saatnya sudah tiba, bahwa Indonesia 
melalui Jokowi mengubah perspektif 
tentang negara-negara berkembang yang 
tentu punya tingkat ketergantung dalam 
banyak hal itu. Apakah momen ini 
merupakan sinyal tentang transisi dari 
negara berkembang ke negara maju? 
Sinyal perubahan ekonomi sudah bisa 
dirasakan dan dilihat, namun sinyal 
tentang menjadi pionir dalam hal misi 
perdamaian dunia, semua presiden 
belum tentu bisa melakukannya. Apa 
artinya kemajuan suatu negara jika tanpa 
ada perdamaian, kemegahan kota, akan 
bisa runtuh dalam sekejap mata, jika di 
sana ada perang. Misi perdamaian 
adalah misi penting saat ini. 
Mengembalikan perdamaian sama 
dengan membebaskan sekian banyak 
negara dari lilitan gurita krisis ekonomi 
saat ini. Indonesia bisa-bisa menjadi 
pahlawan perdamaian bagi Eropa saat 
ini, karena saat ini di Eropa banyak sekali 
rakyat yang berunjuk rasa menolak 
kenaikan harga. Jadi kita melihat misi 
yang dibawa oleh Presiden Jokowi 
berhasil dengan ditarik mundurnya 
pasuka Rusia dari pulau Ular. Rusia 
mengatakan pihaknya telah menarik 
pasukannya dari Pulau Ular milik 

Ukraina, Kamis (30/6/2022). Kremlin 
menyebutnya sebagai "isyarat niat baik" 
untuk memungkinkan Kyiv mengekspor 
produk pertanian mereka.
"Pada 30 Juni, sebagai tanda niat baik, 
angkatan bersenjata Rusia 
menyelesaikan tugas mereka di Pulau 
Ular dan menarik garnisun yang 
ditempatkan di sana," kata kementerian 
pertahanan dalam sebuah pernyataan, 
mengutip AFP. Kementerian pertahanan 
Rusia mengatakan penarikan itu bertujuan 
untuk menunjukkan kepada dunia bahwa 
Rusia tidak menghalangi upaya PBB 
untuk mengatur koridor kemanusiaan 
untuk mengirimkan produk pertanian dari 
Ukraina. Misi perdamaian dan 
kemanusiaan Indonesia dianggap 
membuahkan hasil, karena Rusia 
menjamin terus berlangsungnya pasokan 
produk pangan dan pupuk demi 
mengatasi ancaman krisis pangan dunia. 
“Saya sangat menghargai Presiden Putin 
tadi menyampaikan akan memberikan 
jaminan keamanan untuk pasokan 
pangan dan pupuk. Ini sebuah berita yang 
baik, ujar Jokowi. Tidak hanya dari Rusia, 
komoditas yang bersumber dari Ukraina 
juga dipastikan segera bisa 
diperdagangkan kembali ke seluruh 
negara tanpa menemui hambatan. Rusia 
pun sepakat untuk tidak menyerang alat 
alat transportasi yang mengangkut 
kebutuhan pangan pokok. Khusus untuk 
jalur pangan Ukraina, terutama melalui 
jalur laut, tadi Presiden Putin sudah 
memberikan jaminan keamanan, tegas 
Jokowi. Jokowi yakin upaya reintegrasi 
komoditas dari dua negara Eropa Timur 
itu kedalam rantai pasokan pangan dunia 
bisa berjalan dengan lancar setelah 
bergeraknya kembali logistik pangan. 
Ditambahkannya, Indonesia tidak 
berkepentingan apapun dalam 
menjalankan misi perdamaian. Indonesia 
hanya ingin melihat perang segera 
berakhir dan rantai pasokan pangan, 
pupuk dan energi bisa pulih kembali 
karena ini untuk kepentingan ratusan juta 
bahkan miliaran manusia, papar Jokowi. 
Jokowi memahami perdamaian secara 
utuh mungkin tidak bisa dicapai dengan 
cepat dan mudah dalam kondisi saat ini. 
Walaupun saat ini masih sangat sulit, 

saya tetap menyampaikan bahwa 
penyelesaian damai sangat penting 
untuk terus dikedepankan. Ruang 
ruang dialog harus terus dibuka 
ucapnya. Dalam pertemuan itu, Jokowi 
juga telah menyampaikan surat dari 
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 
kepada Putin. Saya membawa pesan 
dari Presiden Zelensky untuk Presiden 
Putin, kata Jokowi. Menurut Jokowi 
pihaknya siap untuk membantu 
dimulainya komunikasi diantara 
Zelensky-Putin. Saya sudah 
menyampaikan kesiapan saya untuk 
menjadi jembatan komunikasi antara 
dua pemimpin tersebut, tandasnya. 
Sementara itu, Presiden Putin 
mengatakan negaranya tidak 
membatasi ekspor pupuk dan 
makanan. Rusia siap memenuhi 
kebutuhan pupuk dari produsen 
pertanian di negara negara sahabat, 
umgkap Putin seperti dikutip kantor 
berita TASS. Pengamat masalah Rusia 
Universitas Indonesia Ahmad 
Fahrurodji mengatakan kesuksesan 
pertemuan Presiden Jokowi dengan 
Presiden Putin dan presiden Zelensky 
menjadi modal penting bagi Indonesia 
dalam upaya menghadirkan kedua 
pihak di pertemuan G20 di Bali. Meski 
kedua pemimpin Rusia dan Ukraina 
sudah memberikan lampu hijau dan 
bersikap kooperatif. Ahmad Fahrurodji 
melihat masih ada permasalahan yang 
harus dihadapi. Berbeda dengan Putin 
yang bisa memutuskan sendiri sikap 
atas nama negaranya, Zelensky harus 
menunggu sinyal positif dari Amerika 
Serikat terlebih dulu, ungkapnya. 
Sementara itu pengamat hubungan 
Internasional Teuku Rezanyah 
mengatakan langkah Indonesia 
menanamkan benih perdamaian sudah 
tepat dengan lawatan Jokowi ke Kyiv 
dan Moskow. Meski Rusia tidak akan 
serta merta mengikuti saran Jokowi 
soal penarikan pasukan dari Ukraina, 
Jokowi dapat membuka hati dan 
pikiran Presiden Putin supaya mau 
maju ke meja perundingan dengan 
Ukraina. Sebenarnya kalau mau jujur 
jika perang ini terus berlangsung, 
Indonesia malah diuntungkan dengan 
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Sementara itu pengamat hubungan 
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naiknya harga produksi seperti batu 
bara dan barang pokok lainnya. Situasi 
seperti sekarang ini secara jangka 
pendek adalah masa yang 
menguntungkan bagi Indonesia. Sesuai 
dengan posisinya sebagai negara 
penghasil komoditas, di mana di hari-
hati belakangan barang kebuthan pokok 
sedang menjadi rebutan, dan harganya 
pun sedang bagus-bagusnya. Indonesia 
yang memproduksi kebutuhan tersebut 
sebenarnya sedang untung besar. Tapi 
Pak Jokowi sebagaimana negara dan 
negarawan lainnya, tentu berpikir 
panjang. Pak Jokowi melihat potensi 
bahaya besar bila konflik Ukraina-Rusia 
itu berlarut-larut. Karena banyak negara 
asia dan eropa bahkan amerika bagian 
tengah sedang menuju kebangkrutan. 
Sementara sebagai kepala negara, ada 
UUD yang mengamanatkan padanya 
untuk berperan aktif dalam upaya 
perdamaian dunia. Indonesia harus 
bersifat aktif dengan posisinya yang 
bebas tidak berpihak dalam pergaulan 

dunia. Secara umum perang Ukraina-
Rusia telah mengganggu proses rantai 
pasokan makanan dunia. Begitu juga 
dalam bidang energi. Nah bila kedua 
bidang tersebut terganggu lebih lama 
lagi, tentu akan berakibat tidak baik bagi 
dunia secara keseluruhan. Di lain pihak, 
apa yang dilakukan Pak Jokowi itu 
masih langkah awal saja. Belum jelas 
peluang dan kapan hasilnya. Baru 
permulaan. Tapi sebuah proses tetap 
harus ada awalan. Dan Presiden Jokowi 
lah yang berani mengambil langkah 
pertama itu. Dari sinilah kemudian Pak 
Jokowi menjadi tumpuan dari negara 
lain, dari para pimpinan negara lain di 
manapun yang terkena dampak dari 
perang Rusia-Ukraina itu. Langkah awal 
yang perlu keberanian lebih. Dan misi 
yang diambil Indonesia melalui Presiden 
Jokowi dianggap berhasil dengan ditarik 
mundurnya pasukan Rusia di pulau ular. 
Karena pulau tersebut merupakan 
perjalanan Ukraina dalam melakukan 
kembali ekspor pangannya. 
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Ruja Ignatova, yang juga dikenal dengan 
sebutan 'Ratu Kripto yang menghilang' 
telah ditempatkan 
dalam daftar 10 
buronan paling dicari 
oleh Biro Investigasi 
Federal Amerika 
Serikat (FBI). 
Perempuan asal 
Bulgaria ini sedang 
diburu atas tuduhan 
penipuan mata uang 
kripto atau 
"cryptocurrency" yang 
dikenal sebagai 
OneCoin. Para penyidik 
federal menuduh 
Ignatova menggunakan 
skema OneCoin untuk 
memperdaya 
korbannya lebih dari 4 
miliar dollar AS atau setara Rp59,8 
triliun. Dia diketahui hilang sejak 2017, 
ketika pihak berwenang AS 
menandatangani surat perintah 
penangkapan dan penyidik mulai 
mengusutnya. Ignatova diburu karena 
perannya dalam menjalankan OneCoin, 
sebuah mata uang kripto yang mulai ia 
perkenalkan pada awal 2014. Ia 
menawarkan orang-orang yang membeli 
mata uang ini dengan iming-iming 
mendapatkan komisi, jika bisa 
membujuk orang lain untuk ikut 
membelinya. Tapi agen FBI mengatakan 
OneCoin tak ada nilainya dan tidak 
dilindungi oleh teknologi blockchain 
seperti mata uang kripto lainnya. 
Blokchain merujuk pada sebuah bank 
data khusus yang mencatat setiap 
transaksi menggunakan mata uang 
kripto.  Menurut tuduhan yang dibuat 
oleh jaksa federal, OneCoin pada 
dasarnya merupakan skema Ponzi yang 
disamarkan sebagai mata uang kripto. 
"Dia mengatur waktu skemanya dengan 
sempurna, memanfaatkan keriuhan 
spekulasi pada masa awal-awal mata 
uang kripto," kata jaksa federal di 
Manhattan, Damian Williams. FBI 

menambahkan Ignatova ke dalam daftar 
10 orang paling dicari agar masyarakat 

umum dapat ikut 
melacaknya. Biro 
penyelidikan ini 
menawarkan hadiah 
sebesar Rp1,5 miliar bagi 
informasi apa pun yang 
mengarahkan mereka 
pada penangkapan 
Ignatova. Perempuan itu 
telah didakwa pada 2019 
lalu, dengan enam 
tuduhan termasuk 
penipuan melalui 
teknologi komunikasi dan 
informasi serta penipuan 
sekuritas. Ignatova 
menjadi satu-satunya 
perempuan yang masuk 
ke dalam daftar 10 orang 
paling dicari FBI. Jamie 

Bartlett yang menggarap podcast 
investigasi BBC mengenai kasus 
Ignatova dan dampak keuangan 
OneCoin terhadap para korbannya, 
mengatakan pengumuman FBI pada 
Kamis (30/6/2022) kemarin 
meningkatkan kemungkinan 
penangkapan buronan tersebut. 
"Mungkin ini langkah maju terbesar 
dalam kasus itu sejak Ruja menghilang 
pada Oktober 2017," katanya. Barlett 
yang juga menginvestigasi kasus ini 
selama bertahun-tahun, mengatakan 
satu alasan yang membuat “Ratu Kripto” 
ini sulit dilacak adalah karena ia 
menghilang dengan membawa serta 
uang sebesar 500 juta dollar AS (Rp7,4 
triliun) yang bisa membantunya 
bersembunyi dari pelacakan. "Kami juga 
yakin dia memiliki dokumen identitas 
palsu dengan kualitas tinggi, dan 
mengubah penampilannya," katanya 
seraya menambahkan kemungkinan 
bahwa dia sudah meninggal dunia. 
Ignatova terakhir kali terlihat saat naik 
pesawat dari Bulgaria ke Yunani pada 
2017, dan tak diketahui lagi jejaknya 
sejak saat itu.

Ratu Kripto Jadi Buronan FBI
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OneCoin terhadap para korbannya, 
mengatakan pengumuman FBI pada 
Kamis (30/6/2022) kemarin 
meningkatkan kemungkinan 
penangkapan buronan tersebut. 
"Mungkin ini langkah maju terbesar 
dalam kasus itu sejak Ruja menghilang 
pada Oktober 2017," katanya. Barlett 
yang juga menginvestigasi kasus ini 
selama bertahun-tahun, mengatakan 
satu alasan yang membuat “Ratu Kripto” 
ini sulit dilacak adalah karena ia 
menghilang dengan membawa serta 
uang sebesar 500 juta dollar AS (Rp7,4 
triliun) yang bisa membantunya 
bersembunyi dari pelacakan. "Kami juga 
yakin dia memiliki dokumen identitas 
palsu dengan kualitas tinggi, dan 
mengubah penampilannya," katanya 
seraya menambahkan kemungkinan 
bahwa dia sudah meninggal dunia. 
Ignatova terakhir kali terlihat saat naik 
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Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat 
menegaskan bahwa partainya 
menunggu arahan Ketua Umum PDI-P 
Megawati Soekarnoputri terkait 
pencapresan pada 
Pilpres 2024. Menurut 
Djarot, PDI-P tidak 
terpengaruh oleh 
partai lain yang akan 
mengumumkan calon 
presiden (capres) 
dalam waktu dekat, 
contohnya Gerindra. 
"Kalau masalah 
Gerindra itu masalah 
otonom partai 
Gerindra, silakan. Tapi 
kalau PDI-P 
menunggu ibu ketua 
umum. Yang sabar 
sedikit, jangan grasah-
grusuh, jangan kesusu 
(terburu-buru)," kata 
Djarot di Kantor DPP 
PDI-P, Jalan 
Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu 
(3/7/2022). Mantan Gubernur DKI 
Jakarta itu juga menjawab pertanyaan 
awak media soal apakah PDI-P akan 
mendekat dengan Gerindra jika sudah 
mendeklarasikan capres. Menurut dia, 
hal itu tidak bisa dipastikan saat ini. Di 
sisi lain, Djarot juga mengaku belum 
tahu bahwa Gerindra akan 
mendeklarasikan Ketua Umum Gerindra 
Prabowo Subianto sebagai capres pada 
Agustus mendatang. "Oh begitu 
(deklarasi Prabowo). Ditunggu saja. 
Tanyakan beliau (Prabowo). Saya 
belum pernah mendengar deklarasi itu. 
Itu masih prediksi, imajinasi, spekulasi 
ini. Kami di dalam (PDI-P), tidak main 
spekulasi," ujar Djarot. Sebelumnya 
diberitakan, Ketua Harian Partai 
Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak 
memungkiri bahwa rapat kerja nasional 
(rakernas) Gerindra yang akan digelar 
dalam waktu dekat merupakan 
momentum Ketua Umum Prabowo 
Subianto mendeklarasikan diri sebagai 

Djarot : Tunggu Ibu Ketum, Sabar
calon presiden. Dasco mengatakan, 
dalam rakernas itu, Gerindra akan 
meminta jawaban mengenai kesiapan 
Prabowo untuk kembali maju sebagai 

calon presiden. 
"Ya kira-kira 
begitu, kami 
akan meminta 
jawaban dari 
Pak Prabowo 
untuk meminta 
kesiapan maju 
dari Gerindra," 
kata Dasco di 
Kompleks 
Parlemen, 
Jakarta, Rabu 
(29/6/2022). 
Dasco pun 
mengatakan, 
agenda rakernas 
itu adalah 
menentukan 
nama calon 
presiden yang 

akan diusung oleh Partai Gerindra pada 
Pilpres 2024. Menurut rencana, rakernas 
Partai Gerindra digelar paling lambat 
pada Agustus 2022. Sementara itu, PDI-
P beberapa kali enggan mengomentari 
terkait capres 2024. Seluruh jajaran elite 
PDI-P menegaskan bahwa hal itu 
menjadi ranah Ketum Megawati 
Soekarnoputri. Megawati sendiri 
meminta semua pihak termasuk awak 
media untuk bersabar terkait 
pengumuman capres maupun calon 
wakil presiden (cawapres) dari PDI-P. 
Hal itu disampaikan Megawati dalam 
pidato penutupan Rakernas Kedua 
Tahun 2021 PDI-P, Kamis (23/6/2022), 
usai merasa terus ditanyakan soal 
pencapresan. "Tentu semuanya berpikir, 
kenapa ya ibu, sudah banyak itu 
pertanyaan. Kapan mau 
mendeklarasikan calon presiden dan 
calon wakil presiden, ya sabarlah 
sedikit," kata Megawati di lokasi Sekolah 
Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 
Kamis lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan juru 
bicara Kementerian Luar Negeri Korut 
kepada kantor berita Korean Central 
News Agency (KCNA) pada Minggu, 3 
Juli 2022.

"Situasi saat ini semakin mendorong 
negara kami untuk memperkuat 
pertahanan dalam mengimbang 
lingkungan keamanan yang semakin 
mengancam," sambungnya.

"Realitas di lapangan memperlihatkan 
dengan jelas bahwa tujuan utama AS 
dalam menyebarkan rumor mengenai 
'ancaman Korea Utara' adalah membuat 
sebuah alasan untuk membentuk 
supremasi militer di kawasan Asia 
Pasifik," ucap jubir tersebut.

Korea Utara (Korut) mengkritik perjanjian 
kerja sama militer antara Amerika Serikat 
(AS), Korea Selatan (Korsel) dan 
Jepang. Menurut Korut, perjanjian itu 
adalah bagian dari skema AS untuk 
membentuk aliansi militer seperti NATO 
di kawasan Asia.

Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri 
Jepang Fumio Kishida dan Presiden 
Korsel Yoon Suk-yeol bertemu di sela 
KTT NATO pekan kemarin di Spanyol. 
Ketiganya sepakat bahwa kemajuan 
program rudal dan nuklir Korut 
merupakan ancaman serius bagi 

Korut Tuduh AS Bentuk “NATO” Asia

Jepang dan Korsel menyepakati 
enguatan kerja sama trilateral ini 
meski keduanya sudah sejak lama 
bersitegang atas memori perang di 
masa lalu. Hubungan kedua negara 
memburuk saat Korsel dipimpin Moon 
Jae-in.

Sejak awal 2022, Korut telah 
melakukan uji coba senjata dalam 
intensitas yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. AS dan para sekutu 
meyakini bahwa Korut sedang 
mempersiapkan untuk melakukan uji 
coba nuklir ketujuh.

Semenanjung Korea, Asia Timur dan 
juga dunia.
Ketiga negara mengaku hendak 
mengeksplorasi langkah-langkah 
lanjutan dalam memperkuat "langkah 
pencegahan" terhadap Korut.

"Kapabilitas pencegahan dari aliansi 
AS-Jepang dan Republik Korea harus 
ditingkatkan sebagai bagian dari 
upaya esensial dalam memperkuat 
kemitraan trilateral," tutur Kishida.

Yoon, presiden baru Korsel, kini 
mengekspresikan keinginan untuk 
memperbaiki hubungan dengan 
Jepang. Kishida pun terlihat 
merespons keinginan tersebut 
dengan positif.
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memperbaiki hubungan dengan 
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Politikus senior PDIP Effendi Simbolon 
menyindir pertemuan pertemuan 
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) dengan Wakil Presiden 
ke-10 Jusuf Kalla (JK). Di saat 
bersamaan Ketum Demokrat Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu 
Ketum NasDem Surya Paloh. Pertemuan 
empat tokoh itu diyakini sebagai upaya 
untuk mengalahkan PDIP di Pemilu 2024.
Pergerakan empat tokoh politik itu 
mendapatkan sindiran dari Effendi. 
Effendi menyentil pertemuan AHY-Paloh 
dan SBY-JK sebagai manuver yang 
hebat.

Dengan nada bergurau, Effendi yakin 
mereka bisa mengalahkan hegemoni 
PDIP. Menurut dia, SBY, JK dan Ketum 
NasDem Surya Paloh adalah kekuatan 
besar.

Sederet nama besar pernah menjadi 
sasaran kritik pedas Effendi. Mulai dari 
Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jusuf 
Kalla hingga Prabowo Subianto.
Berikut pernyataan bernada sindiran dan 
kritik Effendi Simbolon yang dikumpulkan 
merdeka.com:
1. Bicara Pemakzulan Jokowi-JK

"Bisa dong, mantap itu kekuatan besar, 
berpadu, berkolaborasi," ujar Effendi.

"Mantap! Mantap manuvernya," kata 
Effendi kepada wartawan beberapa 
waktu lalu.

Ternyata bukan kali ini saja Effendi 
mengeluarkan pernyataan kontroversial. 
Manuver Effendi tidak jarang membuat 
gerah 'lawan' politik maupun sesama 
kader banteng.

Menengok 2015. Effendi mengkritik 
kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla 
pada 100 hari pemerintahan. Dia menilai 
pemerintahan Jokowi dan Wapres Jusuf 
Kalla yang berjalan hampir 100 hari ini 
banyak meninggalkan celah untuk 
impeachment atau pemakzulan.
"Siapa pun yang punya peluang 
menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang, 
karena begitu banyak celahnya dan 
mudah-mudahan dua-duanya yang 
jatuh," kata Effendi dalam sebuah diskusi 

Bagi politikus PDI Perjuangan ini 
keberadaan pekerja asing asal China 
justru merugikan warga Indonesia. 
Sebab, banyak lapangan pekerjaan 
yang diperuntukkan warga Indonesia 
makin sempit di tengah krisis ekonomi 
yang melanda.

Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon 
pernah geram dengan Presiden Jokowi 
karena menaikkan harga bahan bakar 
minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, 
Jokowi tega menyengsarakan rakyat 
kecil dengan menaikkan harga BBM.

"Adanya pekerja China di Indonesia 
justru menghina para pekerja tanah air. 
Apa yang mau diselesaikan yang ada 
hanya bikin amburadul,"ujarnya.
2. Protes Kenaikan Harga BBM, Minta 
Jokowi Naik Bajaj

"Lebih baik Jokowi turun takhta karena 
tidak bisa menyelesaikan masalah 
ekonomi. Presiden seharusnya mampu 
menyelesaikannya bukan menterinya," 
kata Effendi.

"Kok bisa tega gitu loh. Katanya dia 

Pemerintah memutuskan menaikkan 
harga BBM pada 18 November 2014. 
Premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 
8.500 per liter. Sedangkan BBM 
bersubsidi jenis solar dijual Rp 7.500 
per liter atau naik Rp 2.000 dari 
sebelumnya Rp 5.500 per liter.

pada 2015 lalu.
Dia menyatakan Joko Widodo juga 
gagal menengahi konflik antara KPK 
dan Polri. Hal ini karena Polri 
menetapkan Wakil Ketua KPK 
Bambang Widjojanto sebagai 
tersangka. Pidato-pidato Jokowi soal 
KPK dan Polri dianggap tidak tegas.
Di kesempatan lain, Effendi meminta 
Jokowi lebih baik melepaskan 
jabatannya sebagai presiden lantaran 
tak bisa menyelesaikan krisis ekonomi 
Indonesia. Hal itu makin diperburuk 
dengan membanjirnya tenaga kerja 
China yang akan bekerja di 
perusahaan tanah air.
Effendi Simbolon Yakin Andika Sosok 
yang Tepat jadi Panglima TNI

Effendi Kritik Semua Tokoh Tak Peduli Nama Besar 

Pengalaman tersebut dapat menjadi 
pendukung kapasitas Basarah di 
Kementerian PANRB.

Empat Kader PDIP yang Layak 
Menjadi MenPAN-RB:

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia 
Strategic Actions (CISA) ini 
membeberkan empat kader PDIP yang 
memiliki peluang sebagai MenPANRB.

Pengamat politik Herry Mendrofa 
menilai empat kader PDIP berpotensi 
mengisi jabatan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (MenPANRB) yang 
ditinggalkan almarhum Tjahjo Kumolo.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah

 Tak bisa dipungkiri jabatan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (MenPANRB) yang 
ditinggalkan almarhum Tjahjo Kumolo 
merupakan jatah PDIP sebagai partai 
pendukung pemerintahan Jokowi.

Menteri Sosial Tri Rismaharini

Ahmad Basarah, kata Hery, pernah 
menjabat Wasekjen PDIP dan punya 
banyak pengalaman di bidang legislatif.

Karenanya, jabatan yang ditinggal 
Tjhajo tentunya akan dikembalikan ke 
PDIP. 
Partai banteng bermoncong putih itulah 
yang akan menentukan nama kadernya 
yang akan menjabat MenPAN-RB yang 
baru.

Komisaris Utama Pertamina Basuki 
Tjahaja Purnama alias Ahok

“Figur untuk menduduki jabatan 
MenPANRB itu pasti berasal dari PDI 
Perjuangan,” kata Herry Mendrofa di 
Jakarta seperti yang dikutip dari Genpi, 
Minggu (3/7). 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo.

Herry menjelaskan peluang besarnya 
Risma menjadi MenPANRB, mengingat 
mantan Wali Kota Surabaya itu 
memulai kariernya dari seorang 
birokrat.
“Jadi kapasitas Risma menjadi 
MenPANRB pas,” ucapnya.
Lanjut Herry, Basuki Tjahaja Purnama 

Kandidat Calon Pengganti Tjahjo Kumolo

Mulai dari kepala daerah di Belitung Timur 
dan DKI Jakarta, hingga anggota 
legislatif.
Empat kader PDIP dinilai berpotensi 
mengisi jabatan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 
yang ditinggalkan almarhum Tjahjo 
Kumolo.

“Saya kira ini menjadi pilihan yang tepat 
juga bagi Jokowi untuk menempatan Ahok 
sebagai calon MenPANRB,” paparnya.

Ahok, sambung dia, pernah menjadi 
anggota Komisi II DPR yang membidangi 
pemerintahan.

alias Ahok punya track record lebih luas 
sudah melang melintang di lingkup 
pemerintahan.

Selain menjadi kepala daerah, Ganjar 
juga pernah menjadi anggota legislatif, 
yakni anggota Komisi II DPR yang 
membidangi pemerintahan.
Herry menilai, dengan ditunjuknya Ganjar 
menjadi MenPANRB, akan menjadi win-
win solution dari problematika dan 
dinamika yang terjadi di internal PDIP.
“Jadi saya kira ini menjadi win-win 
solution. Secara psikologis politik, 
tentunya pilihan yang rasional juga bisa 
jatuh pada seorang Ganjar Pranowo,” 
pungkasnya.

Menurut Herry, sosok Ganjar Pranowo 
juga punya kapasitas menjadi 
MenPANRB.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

Tanah Air
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Masih terkait isu kenaikan harga BBM 
2014 lalu, Effendi memprotes keras 
dengan kenaikan harga BBM. Dia 
sendiri merasa heran dan tidak tahu 
mengapa Wapres Jusuf Kalla (JK) 
ngotot ingin menaikkan harga BBM. Dia 
malah mengkritik Menteri BUMN Rini 
Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman 
Said yang disebut menganut paham 
liberal.
"Saya tidak tahu (alasan JK menaikkan 
BBM), dan mendengar Sudirman Said, 
Rini itukan orang Pak JK. Tidak ada 
unsur PDIP. Mazhabnya itu aliran liberal 
menempatkan komoditas subsidi jadi 
pasar bebas," kata Effendi.

4. Panggil Paksa Prabowo ke Raker 
DPR

3. Kritik Menteri-Menteri Jokowi

Dari pihak Kementerian Pertahanan 

dari KPU naik Bajaj tunjukkan energi 
murah. Mana? Tukang Bajajnya 
sekarang mau bunuh diri frustasi karena 
malu," kata Effendi di Gedung DPR 
Jakarta.Dia menyarankan sebaiknya 
Jokowi tidak menghapus seluruh subsidi 
BBM. Sebab, subsidi BBM sangat 
diperlukan."Masa biarkan rakyat 
konsumsi harga pasar. Memangnya 
Indonesia anut paham liberal, subsidi 
wajib dong. Sepanjang komoditi itu 
strategis dan daya beli yang belum 
bisa," ujarnya.

Effendi menegaskan, PDIP belum mau 
menerima sikap pemerintah yang ingin 
menaikkan harga BBM. Hal ini akan 
terus terjadi sebelum pemerintah benar-
benar memberikan alasan yang kuat 
untuk menaikkan BBM."Yang pasti 
sampai akhir keputusan akan bersikap 
seperti ini. Sebelum pemerintah belum 
memberikan bukti konkret penanganan 
di sektor energi. Karena saya hampir 10 
tahun di Komisi VII yang merupakan 
kealpaan yang disengaja oleh negara 
dan membuat ketergantungan kita 
terhadap impor dan BBM berbasis fosil. 
Ini kealpaan yang saya tentang," tegas 
Effendi.

Effendi pernah menyerang Prabowo 
gara-gara absen rapat bersama Komisi I 
DPR pada 2021 lalu. Effendi saat itu 
merupakan Anggota Komisi I DPR mitra 
dari Kemenhan.

5. Sentil Elektabilitas Prabowo Stagnan

"Karena ini RDP, jadi rakernya (rapat 
kerja) kan hari Rabu. Jadi kenapa tidak 
digeser saja materi ini, dibawakan 
menteri di hari Rabu? Jadi, karena kita 
harus taat, patuh kepada asas juga, 
sehingga kita tidak hanya mendengar 
dari sisi penjelasan dari pihak, tapi 
memang yang punya kewenangan 
sesuai konstitusi," kata Effendi 
melontarkan interupsi.

"Jadi ini juga jangan kemudian hampir 
setahun kita tidak pernah bertemu 
dengan Menhan di sini," tegas Effendi.

Senior PDIP ini menegaskan, DPR 
memiliki kewenangan untuk memanggil 
paksa mitra kerja yang mangkir dari 
rapat. Tak terkecuali Prabowo.

Effendi menganggap, duet Puan-Anies 
merupakan rekonsiliasi nasionalis dan 
religius. Meskipun, dia tahu wewenang 
Ketua Umum PDI-P Megawati 
Soekarnoputri terkait Pilpres 2024.
"Ini serius, saya resmi saya 
mengusulkan (Puan-Anies). Kan ini 
usul," ujarnya.

Usulan itu terungkap di tengah 
merebaknya isu bahwa Puan akan 
diduetkan dengan Ketua Umum Partai 
Gerindra Prabowo Subianto."Saya punya 
usul, saya bilang, Mbak Puan itu 
dipasangkannya harus sama Anies. 
Jangan lagi Prabowo. Jadi Puan capres, 
Anies cawapres," kata Effendi 

(Kemenhan), Prabowo diwakili Wakil 
Menhan (Wamenhan) M Herindra. Selain 
itu, hadir dalam rapat Kepala Bais TNI, 
KSAD, KSAL, dan KSAU.

Lagi-lagi Effendi menyentil mantan 
Danjen Kopassus Prabowo Subianto. 
Effendi mengusulkan Ketua DPP PDIP 
Puan Maharani menggandeng Anies 
Baswedan sebagai Cawapres.Dia 
menilai Prabowo Subianto tak menarik 
dijadikan sebagai pasangan di Pilpres 
2024. Hal ini karena elektabilitas 
Prabowo yang stagnan berdasarkan 
hasil survei sejumlah lembaga survei.

"Rabu kita ada dengan beliau (Prabowo) 
lagi. Ya dengan catatan pasti hadir, 
harus. Apa kita harus panggil paksa? 
Karena Kita punya juga ketentuan 
panggil paksa, Pak, ada, DPR bisa 
panggil paksa," ujarnya.

Ekonom dan penulis ternama ini 
menekankan, walaupun 

dengan alasan banyak bukti terkait tidak 
diungkapkan.

Jeffrey Sachs, saat berbicara di 
konferensi yang diselenggarakan GATE 
Center, lembaga pemikir Spanyol pada 
pertengahan Juni.

Pada Mei lalu, 

Covid-19 bukan berasal dari tempat 
alami tapi dari laboratorium bioteknologi 
Amerika Serikat (AS). 

“kita tidak tahu pasti", tapi ada bukti 
cukup merujuk ke dugaannya ini dan itu 
harus diteliti. Saschs menyesali teori 
versinya ini tidak diselidiki baik di AS 
atau di tempat lain.

Hal ini diungkapkan ketua komisi Covid-
19 di jurnal kedokteran The Lancet, 

"Menurut saya, dari biteknologi, bukan 
kecelakaan alami," ujarnya, dikutip dari 
Russia Today, Jumat (1/7).

Sachs bersama profesor farmakologi 
dan terapi molekuler Universitas 
Columbia Neil Harrison menulis sebuah 
artikel di Proceedings of the National 
Academy of Sciences, menyatakan 
Covid-19 berasal dari sebuah 
laboratorium. Dalam makalah itu, Sachs 
dan Harrison meminta transparansi yang 
lebih luas lembaga federal dan 
universitas AS, 

Faktanya, Sachs bukan orang pertama 
yang menyebut virus mematikan ini 
tidak muncul secara alamiah.

Menurut kedua akademisi tersebut, 
basis data virus, sampel biologis, 
pengurutan genom virus, komunikasi 
surel, dan catatan laboratorium bisa 
membantu memperjelas asal usul 
pandemi. 
Namun, tak satu pun dari bahan-bahan 
tersebut menjadi sasaran "penelitian 
yang independen, transparan, dan 
ilmiah."
Sebagai indikasi Covid-19 berasal dari 
laboratorium, penulis mengungkap 
fakta bahwa pengurutan delapan asam 
amino pada mahkota protein virus 
corona mirip dengan urutan asam 
amino yang ditemukan di sel saluran 
udara manusia.

Pada Februari 2021, Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) 
menyimpulkan, virus kemungkinan 
besar ditularkan hewan, kemungkinan 
dari seekor kelelawar ke manusia.
Virus corona yang sangat menular ini 
pertama kali diidentifikasi di Wuhan, 
China, pada akhir 2019. Virus lalu 
menyebar dengan cepat ke seluruh 
dunia, 
di mana beberapa gelombang infeksi 
sampai Mei 2022 menewaskan jutaan 
orang.

Jeffry Sachs : Covid Dari Laboratorium AS
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Masih terkait isu kenaikan harga BBM 
2014 lalu, Effendi memprotes keras 
dengan kenaikan harga BBM. Dia 
sendiri merasa heran dan tidak tahu 
mengapa Wapres Jusuf Kalla (JK) 
ngotot ingin menaikkan harga BBM. Dia 
malah mengkritik Menteri BUMN Rini 
Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman 
Said yang disebut menganut paham 
liberal.
"Saya tidak tahu (alasan JK menaikkan 
BBM), dan mendengar Sudirman Said, 
Rini itukan orang Pak JK. Tidak ada 
unsur PDIP. Mazhabnya itu aliran liberal 
menempatkan komoditas subsidi jadi 
pasar bebas," kata Effendi.

4. Panggil Paksa Prabowo ke Raker 
DPR

3. Kritik Menteri-Menteri Jokowi

Dari pihak Kementerian Pertahanan 

dari KPU naik Bajaj tunjukkan energi 
murah. Mana? Tukang Bajajnya 
sekarang mau bunuh diri frustasi karena 
malu," kata Effendi di Gedung DPR 
Jakarta.Dia menyarankan sebaiknya 
Jokowi tidak menghapus seluruh subsidi 
BBM. Sebab, subsidi BBM sangat 
diperlukan."Masa biarkan rakyat 
konsumsi harga pasar. Memangnya 
Indonesia anut paham liberal, subsidi 
wajib dong. Sepanjang komoditi itu 
strategis dan daya beli yang belum 
bisa," ujarnya.

Effendi menegaskan, PDIP belum mau 
menerima sikap pemerintah yang ingin 
menaikkan harga BBM. Hal ini akan 
terus terjadi sebelum pemerintah benar-
benar memberikan alasan yang kuat 
untuk menaikkan BBM."Yang pasti 
sampai akhir keputusan akan bersikap 
seperti ini. Sebelum pemerintah belum 
memberikan bukti konkret penanganan 
di sektor energi. Karena saya hampir 10 
tahun di Komisi VII yang merupakan 
kealpaan yang disengaja oleh negara 
dan membuat ketergantungan kita 
terhadap impor dan BBM berbasis fosil. 
Ini kealpaan yang saya tentang," tegas 
Effendi.

Effendi pernah menyerang Prabowo 
gara-gara absen rapat bersama Komisi I 
DPR pada 2021 lalu. Effendi saat itu 
merupakan Anggota Komisi I DPR mitra 
dari Kemenhan.

5. Sentil Elektabilitas Prabowo Stagnan

"Karena ini RDP, jadi rakernya (rapat 
kerja) kan hari Rabu. Jadi kenapa tidak 
digeser saja materi ini, dibawakan 
menteri di hari Rabu? Jadi, karena kita 
harus taat, patuh kepada asas juga, 
sehingga kita tidak hanya mendengar 
dari sisi penjelasan dari pihak, tapi 
memang yang punya kewenangan 
sesuai konstitusi," kata Effendi 
melontarkan interupsi.

"Jadi ini juga jangan kemudian hampir 
setahun kita tidak pernah bertemu 
dengan Menhan di sini," tegas Effendi.

Senior PDIP ini menegaskan, DPR 
memiliki kewenangan untuk memanggil 
paksa mitra kerja yang mangkir dari 
rapat. Tak terkecuali Prabowo.

Effendi menganggap, duet Puan-Anies 
merupakan rekonsiliasi nasionalis dan 
religius. Meskipun, dia tahu wewenang 
Ketua Umum PDI-P Megawati 
Soekarnoputri terkait Pilpres 2024.
"Ini serius, saya resmi saya 
mengusulkan (Puan-Anies). Kan ini 
usul," ujarnya.

Usulan itu terungkap di tengah 
merebaknya isu bahwa Puan akan 
diduetkan dengan Ketua Umum Partai 
Gerindra Prabowo Subianto."Saya punya 
usul, saya bilang, Mbak Puan itu 
dipasangkannya harus sama Anies. 
Jangan lagi Prabowo. Jadi Puan capres, 
Anies cawapres," kata Effendi 

(Kemenhan), Prabowo diwakili Wakil 
Menhan (Wamenhan) M Herindra. Selain 
itu, hadir dalam rapat Kepala Bais TNI, 
KSAD, KSAL, dan KSAU.

Lagi-lagi Effendi menyentil mantan 
Danjen Kopassus Prabowo Subianto. 
Effendi mengusulkan Ketua DPP PDIP 
Puan Maharani menggandeng Anies 
Baswedan sebagai Cawapres.Dia 
menilai Prabowo Subianto tak menarik 
dijadikan sebagai pasangan di Pilpres 
2024. Hal ini karena elektabilitas 
Prabowo yang stagnan berdasarkan 
hasil survei sejumlah lembaga survei.

"Rabu kita ada dengan beliau (Prabowo) 
lagi. Ya dengan catatan pasti hadir, 
harus. Apa kita harus panggil paksa? 
Karena Kita punya juga ketentuan 
panggil paksa, Pak, ada, DPR bisa 
panggil paksa," ujarnya.

Ekonom dan penulis ternama ini 
menekankan, walaupun 

dengan alasan banyak bukti terkait tidak 
diungkapkan.

Jeffrey Sachs, saat berbicara di 
konferensi yang diselenggarakan GATE 
Center, lembaga pemikir Spanyol pada 
pertengahan Juni.

Pada Mei lalu, 

Covid-19 bukan berasal dari tempat 
alami tapi dari laboratorium bioteknologi 
Amerika Serikat (AS). 

“kita tidak tahu pasti", tapi ada bukti 
cukup merujuk ke dugaannya ini dan itu 
harus diteliti. Saschs menyesali teori 
versinya ini tidak diselidiki baik di AS 
atau di tempat lain.

Hal ini diungkapkan ketua komisi Covid-
19 di jurnal kedokteran The Lancet, 

"Menurut saya, dari biteknologi, bukan 
kecelakaan alami," ujarnya, dikutip dari 
Russia Today, Jumat (1/7).

Sachs bersama profesor farmakologi 
dan terapi molekuler Universitas 
Columbia Neil Harrison menulis sebuah 
artikel di Proceedings of the National 
Academy of Sciences, menyatakan 
Covid-19 berasal dari sebuah 
laboratorium. Dalam makalah itu, Sachs 
dan Harrison meminta transparansi yang 
lebih luas lembaga federal dan 
universitas AS, 

Faktanya, Sachs bukan orang pertama 
yang menyebut virus mematikan ini 
tidak muncul secara alamiah.

Menurut kedua akademisi tersebut, 
basis data virus, sampel biologis, 
pengurutan genom virus, komunikasi 
surel, dan catatan laboratorium bisa 
membantu memperjelas asal usul 
pandemi. 
Namun, tak satu pun dari bahan-bahan 
tersebut menjadi sasaran "penelitian 
yang independen, transparan, dan 
ilmiah."
Sebagai indikasi Covid-19 berasal dari 
laboratorium, penulis mengungkap 
fakta bahwa pengurutan delapan asam 
amino pada mahkota protein virus 
corona mirip dengan urutan asam 
amino yang ditemukan di sel saluran 
udara manusia.

Pada Februari 2021, Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) 
menyimpulkan, virus kemungkinan 
besar ditularkan hewan, kemungkinan 
dari seekor kelelawar ke manusia.
Virus corona yang sangat menular ini 
pertama kali diidentifikasi di Wuhan, 
China, pada akhir 2019. Virus lalu 
menyebar dengan cepat ke seluruh 
dunia, 
di mana beberapa gelombang infeksi 
sampai Mei 2022 menewaskan jutaan 
orang.

Jeffry Sachs : Covid Dari Laboratorium AS
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Partai asuhan Megawati Soekarnoputri 
ini sudah menguak sedikit demi sedikit 
peta politik terkini jelang Pemilu 2024. 
Dari nama parpol yang akan diajak 
koalisi hingga nama yang dikabarkan 
diusung dalam pilpres mendatang.

"Hanya ketua umum yang menentukan 
siapa yang akan menjadi calon 
presiden (capres) dari PDI Perjuangan," 
kata Megawati saat Rakernas PDI 
Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng 
Agung, Jakarta.
Capres Puan Maharani

“Enggaklah (cuma) Satu. Iya (Puan)," 
kata Effendi di Gedung DPR, Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 
(30/6).Dia mengungkapkan, pasca-
Rakernas PDIP hanya nama Puan yang 
akan dicalonkan sebagai capres. Soal 
cawapresnya, menunggu keputusan 
Megawati."Sampai nanti diputuskan Ibu 
Megawati, enggak ada lagi nama lain, 
bahwa nanti dicalonkan dengan siapa, 
itu kapan waktunya, itu ibu. Cuma, 
pasca-rakernas, cuma Puan," kata dia.

Tahapan Pemilu 2024 segera dimulai. 
Mesin politik partai sudah mulai 
dipanaskan dengan berkoalisi dan 
memunculkan nama-nama yang 
digadang-gadang untuk diusung dalam 
Pilpres 2024, salah satunya PDIP.

Anggota DPR ini tak tahu kapan 
Megawati akan mengumumkan capres 
PDIP. Yang jelas, capres PDIP tak akan 
diumumkan di menit-menit terakhir 

Internal PDIP sempat panas saat nama 
Ganjar Pranowo disebut-sebut bakal 
calon presiden yang bakal diusung 
partai banteng moncong putih tersebut. 
Bahkan, nama Gubernur Jateng 
tersebut masuk dalam tiga calon 
presiden yang akan diusung Partai 
NasDem.Tak ingin ketegangan berlarut, 
Megawati selaku Ketua Umum 
langsung melontarkan statement tegas 
terkait capres yang akan diusung PDIP.

Akhirnya, politikus senior PDIP Effendi 
Simbolon mengungkapkan, capres 
2024 dari partainya hanya satu yaitu 
Puan Maharani.

Parpol yang akan Diajak Koalisi

"Gerindra memungkinkan. Sama Gerindra 
sudah ketemu. Ya, hubungan enggak 
kakulah. Kan (koalisi) sama Gerindra 
memungkinkan. Sama partai yang lain 
juga memungkinkan," kata Effendi di 
Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 
(30/6).

Namun, Effendi menyatakan PDIP 
menyatakan tak akan berkoalisi dengan 
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sebab, 
lanjut dia, koalisi yang berisi Partai Golkar, 
PPP dan PAN tersebut tidak solid dan 
diprediksi akan bubar.

 Effendi menambahkan, PDIP membuka 
kemungkinan berkoalisi dengan semua 
parpol. Paling memungkinkan dengan 
Gerindra. Menurutnya, hubungan PDIP-
Gerindra sudah cair.

Say No to KIB, Demokrat dan PKS

"KIB juga tidak akan menjadi KIB. Akan 
bubar sendirinya, lah. Sudah bubar kali. 
Layu sebelum berkembang," kata Effendi 
di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 
(30/6).Menurutnya, PDIP kemungkinan 
juga tidak akan berkoalisi dengan PKS. 
Hal itu senada dengan pernyataan Sekjen 
Hasto Kristiyanto yang menyebut PDIP 
tak bisa berkoalisi dengan PKS maupun 
Demokrat."Kan, sudah dijelaskan sama 
Pak Sekjen. Kan, penyampaian Pak 
Sekjen itu juga atas nama partai itu," 
tuturnya.

karena juga butuh dukungan parpol lain.
"Enggak (last minute) lah. Kita kan butuh 
dukungan dari (partai) lain, enggak 
semepet itulah," ucapnya.

Effendi melanjutkan, terkait kans 
menduetkan Prabowo Subianto-Puan 
Maharani, tergantung keputusan Ketum 
PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Ya, posisinya saya enggak tahu 
prabowo-puan atau Puan-Prabowo. Itu 
tergantung ibu (Megawati). Cuma 
kemungkinan berkoalisi dengan Gerindra 
besar," ucapnya.Selain Gerindra, Effendi 
menyampaikan, potensi PDIP bekerja 
sama dengan PKB juga paling 
memungkinkan."Sama PKB juga besar. 
Ya, bisa saja," kata Effendi.

Peta Politik PDIP di Pilpres 2024
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka 
digadang-gadang maju dalam Pilkada 
DKI Jakarta. Sejumlah survei 
menempatkan nama anak pertama 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu di 
posisi atas kandidat calon gubernur 
pengganti Anies Baswedan. Di Jawa 
Tengah, putra sulung Jokowi bahkan 
menempati posisi pertama dalam survei.

Gibran mengaku mendapatkan banyak 
saran dan masukan saat bertemu para 
petinggi partai besar, seperti Ketua 
Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, 
Ketua DPP PDIP Puan Maharani 
maupun Ketua Umum Partai Gerindra 
Prabowo Subianto. Namun ketiganya 
tidak secara khusus memintanya untuk 
maju Pemilihan Gubernur (Pilgub) di 
daerah mana.
"Ya memang tidak secara spesifik seperti 
itu. Intinya banyak saran dan masukan. 
Yang namanya ketemu senior, apalagi 
ketemu petinggi partai, ketua umum pasti 
banyak saran-saran. Ini di sini, nanti ke 
depan ke sana, pasti gitu," ujar Gibran 
menerangkan.
Maraknya pemberitaan terkait Pilgub, 
lanjut Gibran, belum pernah dibicarakan 
dengan Jokowi, yang juga ayahnya. 
Gibran mengaku belum pernah meminta 
pertimbangan apapun ke orang nomor 
satu di Indonesia.
"Belum, belum. Nanti aja, urusan nanti," 
katanya.Dalam beberapa hari 
belakangan, Gibran memang kebanjiran 
saran untuk maju dalam Pilgub 2024 baik 
DKI Jakarta ataupun Jawa Tengah. Puan 
Maharani dan Prabowo Subianto menjadi 
dua tokoh yang ingin melihat Gibran 
tampil di panggung Pilgub.

Gibran sendiri memang menyiratkan 
keinginannya menjadi salah satu 
kontestan. Meski mengaku untuk tetap 
fokus menyelesaikan tugas-tugasnya di 
Solo, namun dia akan 
mempertimbangkan jika ditugaskan oleh 
partai."Ya nanti kita pertimbangkan dulu 
lah. Masih banyak pekerjaan di Solo," 
ujar Gibran di Balai Kota, Selasa (21/6) 
lalu.

Peluang Gibran Maju Pilgub DKI
Jika sebagian orang menganggap 
peluang Gibran lebih besar di Jawa 
Tengah, lalu bagaimana dengan DKI 
Jakarta?
Pengamat politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta (UNS) Sunny Ummul 
Firdaus mengatakan, setiap kepala 
daerah mempunyai peluang untuk 
memimpin DKI Jakarta dengan 
sejumlah alasan. Gibran, lanjut dia, 
memiliki pengalaman untuk mengelola 
dan memimpin daerah, memiliki syarat 
normatif yang ada di undang-undang 
dan memiliki elektabilitas.
"Mas Gibran itu kan dikenal sebagai 
kepala daerah dan putra Presiden.

Sama seperti pemimpin lainnya, Gibran 
juga memiliki kekurangan dan 
kelebihan. "Setiap kelebihan selalu ada 
kekurangan, dan itu akan menjadi satu 
paket pilihan. Jika kelebihan lebih 

Menurut dosen Hukum Tata Negara 
UNS, partai pengusung memang 
penting, namun bukan faktor dominan. 
Karena Pemilu dilaksanakan secara 
langsung dan serentak, maka 
popularitas, kinerja, kepuasan 
masyarakat menjadi faktor yang sangat 
menentukan seorang calon kepala 
daerah.

Kalau persentasenya di DKI Jakarta 
berapa, saya tidak bisa memastikan. 
Karena dinamika politik bergerak cukup 
dinamis," kata Sunny kepada 
merdeka.com, Kamis (30/6).

"Partai manapun dapat melirik 
siapapun, dan pasti partai sudah 
berhitung plus minusnya," lanjut Sunny 
menganalisa.
Kekuatan Gibran

"Pemimpin muda itu identik dengan 
inovasi dan kreativitas. Dan rata-rata 
pemimpin muda selalu punya kebaruan 
dalam membangun wilayah," 
terangnya.

Seperti diketahui, Gibran merupakan 
wali kota yang relatif masih muda. 
Menurut dia, sosok pemimpin muda 
mempunyai banyak kelebihan di 
banding yang tua.

Tanah Air
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Partai asuhan Megawati Soekarnoputri 
ini sudah menguak sedikit demi sedikit 
peta politik terkini jelang Pemilu 2024. 
Dari nama parpol yang akan diajak 
koalisi hingga nama yang dikabarkan 
diusung dalam pilpres mendatang.

"Hanya ketua umum yang menentukan 
siapa yang akan menjadi calon 
presiden (capres) dari PDI Perjuangan," 
kata Megawati saat Rakernas PDI 
Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng 
Agung, Jakarta.
Capres Puan Maharani

“Enggaklah (cuma) Satu. Iya (Puan)," 
kata Effendi di Gedung DPR, Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 
(30/6).Dia mengungkapkan, pasca-
Rakernas PDIP hanya nama Puan yang 
akan dicalonkan sebagai capres. Soal 
cawapresnya, menunggu keputusan 
Megawati."Sampai nanti diputuskan Ibu 
Megawati, enggak ada lagi nama lain, 
bahwa nanti dicalonkan dengan siapa, 
itu kapan waktunya, itu ibu. Cuma, 
pasca-rakernas, cuma Puan," kata dia.

Tahapan Pemilu 2024 segera dimulai. 
Mesin politik partai sudah mulai 
dipanaskan dengan berkoalisi dan 
memunculkan nama-nama yang 
digadang-gadang untuk diusung dalam 
Pilpres 2024, salah satunya PDIP.

Anggota DPR ini tak tahu kapan 
Megawati akan mengumumkan capres 
PDIP. Yang jelas, capres PDIP tak akan 
diumumkan di menit-menit terakhir 

Internal PDIP sempat panas saat nama 
Ganjar Pranowo disebut-sebut bakal 
calon presiden yang bakal diusung 
partai banteng moncong putih tersebut. 
Bahkan, nama Gubernur Jateng 
tersebut masuk dalam tiga calon 
presiden yang akan diusung Partai 
NasDem.Tak ingin ketegangan berlarut, 
Megawati selaku Ketua Umum 
langsung melontarkan statement tegas 
terkait capres yang akan diusung PDIP.

Akhirnya, politikus senior PDIP Effendi 
Simbolon mengungkapkan, capres 
2024 dari partainya hanya satu yaitu 
Puan Maharani.

Parpol yang akan Diajak Koalisi

"Gerindra memungkinkan. Sama Gerindra 
sudah ketemu. Ya, hubungan enggak 
kakulah. Kan (koalisi) sama Gerindra 
memungkinkan. Sama partai yang lain 
juga memungkinkan," kata Effendi di 
Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 
(30/6).

Namun, Effendi menyatakan PDIP 
menyatakan tak akan berkoalisi dengan 
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sebab, 
lanjut dia, koalisi yang berisi Partai Golkar, 
PPP dan PAN tersebut tidak solid dan 
diprediksi akan bubar.

 Effendi menambahkan, PDIP membuka 
kemungkinan berkoalisi dengan semua 
parpol. Paling memungkinkan dengan 
Gerindra. Menurutnya, hubungan PDIP-
Gerindra sudah cair.

Say No to KIB, Demokrat dan PKS

"KIB juga tidak akan menjadi KIB. Akan 
bubar sendirinya, lah. Sudah bubar kali. 
Layu sebelum berkembang," kata Effendi 
di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 
(30/6).Menurutnya, PDIP kemungkinan 
juga tidak akan berkoalisi dengan PKS. 
Hal itu senada dengan pernyataan Sekjen 
Hasto Kristiyanto yang menyebut PDIP 
tak bisa berkoalisi dengan PKS maupun 
Demokrat."Kan, sudah dijelaskan sama 
Pak Sekjen. Kan, penyampaian Pak 
Sekjen itu juga atas nama partai itu," 
tuturnya.

karena juga butuh dukungan parpol lain.
"Enggak (last minute) lah. Kita kan butuh 
dukungan dari (partai) lain, enggak 
semepet itulah," ucapnya.

Effendi melanjutkan, terkait kans 
menduetkan Prabowo Subianto-Puan 
Maharani, tergantung keputusan Ketum 
PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Ya, posisinya saya enggak tahu 
prabowo-puan atau Puan-Prabowo. Itu 
tergantung ibu (Megawati). Cuma 
kemungkinan berkoalisi dengan Gerindra 
besar," ucapnya.Selain Gerindra, Effendi 
menyampaikan, potensi PDIP bekerja 
sama dengan PKB juga paling 
memungkinkan."Sama PKB juga besar. 
Ya, bisa saja," kata Effendi.

Peta Politik PDIP di Pilpres 2024
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka 
digadang-gadang maju dalam Pilkada 
DKI Jakarta. Sejumlah survei 
menempatkan nama anak pertama 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu di 
posisi atas kandidat calon gubernur 
pengganti Anies Baswedan. Di Jawa 
Tengah, putra sulung Jokowi bahkan 
menempati posisi pertama dalam survei.

Gibran mengaku mendapatkan banyak 
saran dan masukan saat bertemu para 
petinggi partai besar, seperti Ketua 
Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, 
Ketua DPP PDIP Puan Maharani 
maupun Ketua Umum Partai Gerindra 
Prabowo Subianto. Namun ketiganya 
tidak secara khusus memintanya untuk 
maju Pemilihan Gubernur (Pilgub) di 
daerah mana.
"Ya memang tidak secara spesifik seperti 
itu. Intinya banyak saran dan masukan. 
Yang namanya ketemu senior, apalagi 
ketemu petinggi partai, ketua umum pasti 
banyak saran-saran. Ini di sini, nanti ke 
depan ke sana, pasti gitu," ujar Gibran 
menerangkan.
Maraknya pemberitaan terkait Pilgub, 
lanjut Gibran, belum pernah dibicarakan 
dengan Jokowi, yang juga ayahnya. 
Gibran mengaku belum pernah meminta 
pertimbangan apapun ke orang nomor 
satu di Indonesia.
"Belum, belum. Nanti aja, urusan nanti," 
katanya.Dalam beberapa hari 
belakangan, Gibran memang kebanjiran 
saran untuk maju dalam Pilgub 2024 baik 
DKI Jakarta ataupun Jawa Tengah. Puan 
Maharani dan Prabowo Subianto menjadi 
dua tokoh yang ingin melihat Gibran 
tampil di panggung Pilgub.

Gibran sendiri memang menyiratkan 
keinginannya menjadi salah satu 
kontestan. Meski mengaku untuk tetap 
fokus menyelesaikan tugas-tugasnya di 
Solo, namun dia akan 
mempertimbangkan jika ditugaskan oleh 
partai."Ya nanti kita pertimbangkan dulu 
lah. Masih banyak pekerjaan di Solo," 
ujar Gibran di Balai Kota, Selasa (21/6) 
lalu.

Peluang Gibran Maju Pilgub DKI
Jika sebagian orang menganggap 
peluang Gibran lebih besar di Jawa 
Tengah, lalu bagaimana dengan DKI 
Jakarta?
Pengamat politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta (UNS) Sunny Ummul 
Firdaus mengatakan, setiap kepala 
daerah mempunyai peluang untuk 
memimpin DKI Jakarta dengan 
sejumlah alasan. Gibran, lanjut dia, 
memiliki pengalaman untuk mengelola 
dan memimpin daerah, memiliki syarat 
normatif yang ada di undang-undang 
dan memiliki elektabilitas.
"Mas Gibran itu kan dikenal sebagai 
kepala daerah dan putra Presiden.

Sama seperti pemimpin lainnya, Gibran 
juga memiliki kekurangan dan 
kelebihan. "Setiap kelebihan selalu ada 
kekurangan, dan itu akan menjadi satu 
paket pilihan. Jika kelebihan lebih 

Menurut dosen Hukum Tata Negara 
UNS, partai pengusung memang 
penting, namun bukan faktor dominan. 
Karena Pemilu dilaksanakan secara 
langsung dan serentak, maka 
popularitas, kinerja, kepuasan 
masyarakat menjadi faktor yang sangat 
menentukan seorang calon kepala 
daerah.

Kalau persentasenya di DKI Jakarta 
berapa, saya tidak bisa memastikan. 
Karena dinamika politik bergerak cukup 
dinamis," kata Sunny kepada 
merdeka.com, Kamis (30/6).

"Partai manapun dapat melirik 
siapapun, dan pasti partai sudah 
berhitung plus minusnya," lanjut Sunny 
menganalisa.
Kekuatan Gibran

"Pemimpin muda itu identik dengan 
inovasi dan kreativitas. Dan rata-rata 
pemimpin muda selalu punya kebaruan 
dalam membangun wilayah," 
terangnya.

Seperti diketahui, Gibran merupakan 
wali kota yang relatif masih muda. 
Menurut dia, sosok pemimpin muda 
mempunyai banyak kelebihan di 
banding yang tua.

Tanah Air
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Dukungan PDIP Solo

dominan maka kekurangan menjadi 
tidak begitu signifikan," tuturnya.

Terkait dukungan partai, khususnya 
PDIP, apakah nanti DPP akan 
memberikan tiket kepada Gibran untuk 
Pilgub DKI Jakarta atau Jateng, Sunny 
mengatakan, hal tersebut sepenuhnya 
menjadi hak prerogatif Ketua Umum 
DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Untuk pilihan wilayah, Gibran atau 
siapapun harus mempertimbangkan 
konsekuensi. Menurutnya, setiap 
wilayah memiliki karakteristik dan local 
wisdom yang berbeda, sehingga 
penanganannya jelas berbeda.

Jika Ketua Umum PDIP, sudah 
mendorong Gibran untuk maju Pilgub, 
itu berarti ia melihat Gibran sebagai 
sosok yang memiliki kompetensi dan 
kemampuan. Sehingga jika ingin maju 
sebagai calon gubernur, pasti akan 
diberikan rekomendasi.

Lebih menguntungkan DKI
Saat ditanyakan lebih baik dan 
menguntungkan provinsi mana Gibran 
harus maju Pilkada, Rudy pun 
menyerahkan ke ketua umum.

Saat disinggung apakah keberhasilan 
Gibran dalam memuluskan karir 
politiknya

"Rekomnya ibu Megawati Soekarnoputri 
itu siapa, di mana, gitu lho. Ibu 
merekom di Jateng ya kita dukung di 

Mantan Wali Kota Solo itu siap 
memenangkan Gibran di Pilkada, baik di 
DKI Jakarta maupun Jawa Tengah. 
Dukungan serupa pernah ditunjukkan 
Rudy saat Jokowi memenangkan Pilgub 
DKI Jakarta 2012 lalu.Sebagai kader 
partai, Rudy mengaku akan tegak lurus 
mengikuti keputusan ketua umum.

"Pada prinsipnya, bagi saya, ketika 
ketua umum itu merekom A, A itulah 
yang harus kita jalankan dan kita 
menangkan," ujar Rudy, Rabu (22/6).

Jokowi effect

dipengaruhi faktor Jokowi effect, Sunny 
tidak menampiknya.

"Kalau DKI atau Jateng, sepenuhnya itu 
hak prerogatif ketua umum. Sama saja 
(DKI atau Jateng) karena kinerja yang 
akan dinilai oleh masyarakat," 
tandasnya.

"Kita mengambil sejarah saja ketika Pak 
Jokowi maju ke sana. Sama tingkat 
elektabilitasnya, dan yang dihadapi 
incumbent," ucapnya.
Rudy enggan menilai apakah sosok 
Gibran memiliki kemampuan untuk maju 
sebagai calon gubernur. Namun sebagai 
kader partai yang memiliki prinsip, sikap 
dan komitmen akan tetap mendukung 
keputusan ketua umum. Apalagi jika 
rekomendasi benar-benar diberikan untuk 
anak sulung Presiden Jokowi itu.
"Dulu kita juga ikut memenangkan Pak 
Jokowi di sana kok. Ketua umum 
menunjuk orang itu pasti sudah ada 
pertimbangan. Kalau ketua umum sudah 
bilang seperti itu, nggak ada kader 
melawan," pungkas Rudy. 

"Seperti Pak Jokowi dulu juga sama, 
lawannya incumbent juga menang. 
Karena banyak yang dari Solo Raya, dari 
Jawa Tengah banyak to yang di sana," 
lanjutnya.
Bagi Rudy, keuntungan Gibran maju di 
Jakarta adalah resistensi lebih rendah, 
dikarenakan merupakan ibu kota negara 
yang memiliki masyarakat yang majemuk. 
Selain itu jumlah DPC di Jakarta juga lebih 
sedikit di banding Jawa Tengah yang 
memiliki 35 DPC.

Jateng lah. Wong saya itu enggak pernah 
namanya membuat kecewa ketua umum 
saya. Ibaratnya saya yang menderita dari 
pada ibu yang sakit," katanya.
Rudy mengaku tidak pernah dimintai 
pertimbangan terkait pencalonan Gibran 
nanti di wilayah mana. Namun 
berdasarkan hitung-hitungan, ia lebih 
memilih Gibran bertarung di DKI Jakarta. 
Alasannya, dikatakan Rudy, resistensinya 
lebih kecil dibanding Jawa Tengah.
"Kalau bertanding secara umum itu lebih 
enak di DKI dari pada di Jawa Tengah. 
Resistensinya (di Jateng) kan lebih besar. 
Karena yang kepingin jadi gubernur kan 
banyak juga to. Kecuali saya. Tapi kalau 
direkomendasi di Jawa Tengah ya, suka 
tidak suka ya harus didukung dan 
dimenangkan. Tidak boleh tidak," beber 
Rudy.Rudy juga yakin jika 
rekomendasinya untuk maju di DKI 
Jakarta, kemungkinan menang tetap 
terbuka. Namun harus didukung dengan 
kerja keras oleh semua unsur partai.

Selama suasana hati yang merasa 
gembira, orang akan menjadi sangat 
kreatif. Banyak ide yang bermunculan 
terkait dengan pekerjaan atau 
peningkatan kehidupan pribadi mereka.

Terdapat sejumlah gejala umum untuk 
menunjukkan adanya gangguan bipolar 
pada diri seseorang. Dilansir dari The 
Health Site, berikut delapan gejala awal 
yang muncul dari gangguan bipolar.

Depresi dan Perubahan Cara Bicara

Gangguan bipolar membutuhkan 
penanganan tepat waktu untuk 
mencegah hal yang tak diinginkan terjadi. 
Oleh karena itu, penting untuk 
mengetahui gejala-gejala yang 
ditunjukkan oleh gangguan ini.

Gangguan bipolar adalah penyakit mental 
yang menyebabkan periode bergilir dari 
kegembiraan, euforia dan depresi. Gejala 
bisa jadi semakin parah karena 
pergeseran tak menentu dari suasana 
hati, perilaku, dan tingkat aktivitas.

Masalah kesehatan mental merupakan 
hal yang tidak bisa disepelekan. Salah 
satu masalah kesehatan mental yang 
perlu untuk kita waspadai adalah 
gangguan bipolar.

Hypomania adalah keadaan ketika 
energi yang sangat tinggi dan berada di 
suasana hati yang besar. Selama periode 
ini orang akan merasa gembira dan 
banyak tertawa.Secara normal, semua 
orang senantiasa mengalami mengalami 
perubahan suasana hati. Hanya saja, 
ketika suasana hati yang begitu baik ini 
terus berlanjut setidaknya selama 
seminggu yang kemudian diikuti oleh 
depresi, ini bisa saja menjadi salah satu 
gejala awal bipolar.
Munculnya Ide Secara Tiba-Tiba

Dengan ide yang tiba-tiba mengalir 
Bicara Cepat

Gejala Gangguan Bipolar

Irasional

Orang-orang yang berakhir dengan 
menghabiskan uang secara berlebihan 
dan mulai menunjukkan perilaku yang 
tidak konsisten dengan apa yang 
biasanya mereka lakukan.

Depresi adalah gejala yang paling 
umum terjadi pada orang yang 
mengalami gangguan bipolar. Setelah 
masa hypomania mulai memudar, 
gejala depresi akan mulai bermunculan 
seperti merasa sedih, stres kronis dan 
bahkan tidak mampu melakukan 
pekerjaannya lagi.

Ketika kamu mengalami sejumlah hal 
ini, pastikan untuk waspada dan hati-
hati.

selama masa hypomania, orang 
tersebut akan banyak berbicara dan 
bahkan mencoba bicara terus-menerus. 
Ini adalah gejala bipolar jika mereka tak 
biasanya melakukan hal tersebut dan 
secara tiba-tiba melakukan hal 
tersebut.

Mudah Tersinggung dan Impulsif

Insomnia dan Pola Pikir Irasional

Depresi

Orang-orang yang menunjukkan gejala 
bipolar juga memiliki pola tidur yang tak 
teratur. Selama masa depresi, orang 
tersebut membutuhkan perjuangan 
yang lebih untuk tidur atau mengalami 
insomnia. Hal ini juga yang 
menyebabkan mereka memiliki pola 
tidur yang tak teratur.

Orang tersebut biasanya terus-menrus 
marah atau bahkan cepat marah 
setidaknya selama empat minggu.
Perilaku Impulsif dan Sembrono

Hal ini adalah gejala lain yang muncul 
pada masa hypomania. Pada masa ini, 
orang-orang akan mengalami perasaan 
irasional yang kuat dan berpikir bahwa 
dirinya adalah yang paling benar.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com16
15

TOUR & TRAVEL
TRANSPORTATION

Melayani penjualan tiket
domestik dan internasional

Menyewakan transportasi untuk
perjalanan wisata ke berbagai state di USA

Telp.: 267-235-3359, 267-528-8502
Fax: 215-755-0736

Tanah Air

Tanah Air

Internasional

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

Info SIP

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Dicari Pekerja
di Pabrik coklat 

30 menit dari Philadelphia 

Claudia : 908 - 510 - 6840

Hub : 
Rudi / Yati : 267 - 728 - 9439

Tanah Air

Info SIPCentral Agency
mencari pekerja di PA & NJ

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Gaji $10 - $13

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)

Dukungan PDIP Solo

dominan maka kekurangan menjadi 
tidak begitu signifikan," tuturnya.

Terkait dukungan partai, khususnya 
PDIP, apakah nanti DPP akan 
memberikan tiket kepada Gibran untuk 
Pilgub DKI Jakarta atau Jateng, Sunny 
mengatakan, hal tersebut sepenuhnya 
menjadi hak prerogatif Ketua Umum 
DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Untuk pilihan wilayah, Gibran atau 
siapapun harus mempertimbangkan 
konsekuensi. Menurutnya, setiap 
wilayah memiliki karakteristik dan local 
wisdom yang berbeda, sehingga 
penanganannya jelas berbeda.

Jika Ketua Umum PDIP, sudah 
mendorong Gibran untuk maju Pilgub, 
itu berarti ia melihat Gibran sebagai 
sosok yang memiliki kompetensi dan 
kemampuan. Sehingga jika ingin maju 
sebagai calon gubernur, pasti akan 
diberikan rekomendasi.

Lebih menguntungkan DKI
Saat ditanyakan lebih baik dan 
menguntungkan provinsi mana Gibran 
harus maju Pilkada, Rudy pun 
menyerahkan ke ketua umum.

Saat disinggung apakah keberhasilan 
Gibran dalam memuluskan karir 
politiknya

"Rekomnya ibu Megawati Soekarnoputri 
itu siapa, di mana, gitu lho. Ibu 
merekom di Jateng ya kita dukung di 

Mantan Wali Kota Solo itu siap 
memenangkan Gibran di Pilkada, baik di 
DKI Jakarta maupun Jawa Tengah. 
Dukungan serupa pernah ditunjukkan 
Rudy saat Jokowi memenangkan Pilgub 
DKI Jakarta 2012 lalu.Sebagai kader 
partai, Rudy mengaku akan tegak lurus 
mengikuti keputusan ketua umum.

"Pada prinsipnya, bagi saya, ketika 
ketua umum itu merekom A, A itulah 
yang harus kita jalankan dan kita 
menangkan," ujar Rudy, Rabu (22/6).

Jokowi effect

dipengaruhi faktor Jokowi effect, Sunny 
tidak menampiknya.

"Kalau DKI atau Jateng, sepenuhnya itu 
hak prerogatif ketua umum. Sama saja 
(DKI atau Jateng) karena kinerja yang 
akan dinilai oleh masyarakat," 
tandasnya.

"Kita mengambil sejarah saja ketika Pak 
Jokowi maju ke sana. Sama tingkat 
elektabilitasnya, dan yang dihadapi 
incumbent," ucapnya.
Rudy enggan menilai apakah sosok 
Gibran memiliki kemampuan untuk maju 
sebagai calon gubernur. Namun sebagai 
kader partai yang memiliki prinsip, sikap 
dan komitmen akan tetap mendukung 
keputusan ketua umum. Apalagi jika 
rekomendasi benar-benar diberikan untuk 
anak sulung Presiden Jokowi itu.
"Dulu kita juga ikut memenangkan Pak 
Jokowi di sana kok. Ketua umum 
menunjuk orang itu pasti sudah ada 
pertimbangan. Kalau ketua umum sudah 
bilang seperti itu, nggak ada kader 
melawan," pungkas Rudy. 

"Seperti Pak Jokowi dulu juga sama, 
lawannya incumbent juga menang. 
Karena banyak yang dari Solo Raya, dari 
Jawa Tengah banyak to yang di sana," 
lanjutnya.
Bagi Rudy, keuntungan Gibran maju di 
Jakarta adalah resistensi lebih rendah, 
dikarenakan merupakan ibu kota negara 
yang memiliki masyarakat yang majemuk. 
Selain itu jumlah DPC di Jakarta juga lebih 
sedikit di banding Jawa Tengah yang 
memiliki 35 DPC.

Jateng lah. Wong saya itu enggak pernah 
namanya membuat kecewa ketua umum 
saya. Ibaratnya saya yang menderita dari 
pada ibu yang sakit," katanya.
Rudy mengaku tidak pernah dimintai 
pertimbangan terkait pencalonan Gibran 
nanti di wilayah mana. Namun 
berdasarkan hitung-hitungan, ia lebih 
memilih Gibran bertarung di DKI Jakarta. 
Alasannya, dikatakan Rudy, resistensinya 
lebih kecil dibanding Jawa Tengah.
"Kalau bertanding secara umum itu lebih 
enak di DKI dari pada di Jawa Tengah. 
Resistensinya (di Jateng) kan lebih besar. 
Karena yang kepingin jadi gubernur kan 
banyak juga to. Kecuali saya. Tapi kalau 
direkomendasi di Jawa Tengah ya, suka 
tidak suka ya harus didukung dan 
dimenangkan. Tidak boleh tidak," beber 
Rudy.Rudy juga yakin jika 
rekomendasinya untuk maju di DKI 
Jakarta, kemungkinan menang tetap 
terbuka. Namun harus didukung dengan 
kerja keras oleh semua unsur partai.

Selama suasana hati yang merasa 
gembira, orang akan menjadi sangat 
kreatif. Banyak ide yang bermunculan 
terkait dengan pekerjaan atau 
peningkatan kehidupan pribadi mereka.

Terdapat sejumlah gejala umum untuk 
menunjukkan adanya gangguan bipolar 
pada diri seseorang. Dilansir dari The 
Health Site, berikut delapan gejala awal 
yang muncul dari gangguan bipolar.

Depresi dan Perubahan Cara Bicara

Gangguan bipolar membutuhkan 
penanganan tepat waktu untuk 
mencegah hal yang tak diinginkan terjadi. 
Oleh karena itu, penting untuk 
mengetahui gejala-gejala yang 
ditunjukkan oleh gangguan ini.

Gangguan bipolar adalah penyakit mental 
yang menyebabkan periode bergilir dari 
kegembiraan, euforia dan depresi. Gejala 
bisa jadi semakin parah karena 
pergeseran tak menentu dari suasana 
hati, perilaku, dan tingkat aktivitas.

Masalah kesehatan mental merupakan 
hal yang tidak bisa disepelekan. Salah 
satu masalah kesehatan mental yang 
perlu untuk kita waspadai adalah 
gangguan bipolar.

Hypomania adalah keadaan ketika 
energi yang sangat tinggi dan berada di 
suasana hati yang besar. Selama periode 
ini orang akan merasa gembira dan 
banyak tertawa.Secara normal, semua 
orang senantiasa mengalami mengalami 
perubahan suasana hati. Hanya saja, 
ketika suasana hati yang begitu baik ini 
terus berlanjut setidaknya selama 
seminggu yang kemudian diikuti oleh 
depresi, ini bisa saja menjadi salah satu 
gejala awal bipolar.
Munculnya Ide Secara Tiba-Tiba

Dengan ide yang tiba-tiba mengalir 
Bicara Cepat

Gejala Gangguan Bipolar

Irasional

Orang-orang yang berakhir dengan 
menghabiskan uang secara berlebihan 
dan mulai menunjukkan perilaku yang 
tidak konsisten dengan apa yang 
biasanya mereka lakukan.

Depresi adalah gejala yang paling 
umum terjadi pada orang yang 
mengalami gangguan bipolar. Setelah 
masa hypomania mulai memudar, 
gejala depresi akan mulai bermunculan 
seperti merasa sedih, stres kronis dan 
bahkan tidak mampu melakukan 
pekerjaannya lagi.

Ketika kamu mengalami sejumlah hal 
ini, pastikan untuk waspada dan hati-
hati.

selama masa hypomania, orang 
tersebut akan banyak berbicara dan 
bahkan mencoba bicara terus-menerus. 
Ini adalah gejala bipolar jika mereka tak 
biasanya melakukan hal tersebut dan 
secara tiba-tiba melakukan hal 
tersebut.

Mudah Tersinggung dan Impulsif

Insomnia dan Pola Pikir Irasional

Depresi

Orang-orang yang menunjukkan gejala 
bipolar juga memiliki pola tidur yang tak 
teratur. Selama masa depresi, orang 
tersebut membutuhkan perjuangan 
yang lebih untuk tidur atau mengalami 
insomnia. Hal ini juga yang 
menyebabkan mereka memiliki pola 
tidur yang tak teratur.

Orang tersebut biasanya terus-menrus 
marah atau bahkan cepat marah 
setidaknya selama empat minggu.
Perilaku Impulsif dan Sembrono

Hal ini adalah gejala lain yang muncul 
pada masa hypomania. Pada masa ini, 
orang-orang akan mengalami perasaan 
irasional yang kuat dan berpikir bahwa 
dirinya adalah yang paling benar.
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Bahkan, bersepeda mudah 
disesuaikan dengan rutinitas harian. 
Anda bisa mengendarainya untuk pergi 
ke toko, taman, sekolah, hingga kantor. 
Berikut adalah ulasan selengkapnya 
mengenai manfaat dan efek samping 
bersepeda bagi kesehatan tubuh yang 
menarik untuk Anda ketahui.

Manfaat dan efek samping bersepeda 
pada tubuh perlu untuk Anda ketahui 
sebelum mulai menekuninya sebagai 
olahraga rutin. Ya, bersepeda adalah 
salah satu kegiatan yang bisa Anda 
pilih untuk menjaga kebugaran tubuh 
agar tetap dalam kondisi prima setiap 
saat.

Bersepeda adalah salah satu jenis 
olahraga aerobik berdampak rendah 
yang menawarkan banyak manfaat 
bagi kesehatan. Intensitasnya yang 
bervariasi cocok untuk semua level 
usia. 

Bersepeda dapat membantu Anda 
menurunkan berat badan. Bersepeda 
secara rutin, terutama dengan 

Manfaat Bersepeda bagi Kesehatan 
Tubuh

Anda dapat bersepeda sebagai moda 
transportasi, untuk aktivitas santai, 
atau sebagai upaya kompetitif yang 
intens.

Bersepeda dapat membantu 
melindungi diri Anda dari penyakit 
serius seperti stroke, serangan 
jantung, beberapa jenis kanker, 
depresi, diabetes, obesitas, dan 
radang sendi. Mengendarai sepeda 
adalah aktivitas yang menyehatkan, 
dan ini adalah jenis olahraga ringan 
yang baik untuk segala usia.

1. Turunkan Berat Badan

Bersepeda adalah olahraga luar biasa 
yang mampu membantu Anda tetap 
aktif. Bahkan, bersepeda dapat 
membantu membentuk gaya hidup 
sehat, baik secara fisik maupun 
mental. Dilansir dari laman 
healthine.com, berikut beberapa 
manfaat bersepeda yang baik untuk 
tubuh;

Manfaat Bersepeda

Jika Anda mengalami kesulitan dengan 
sepeda standar, sepeda stasioner adalah 
alternatif lain yang bisa Anda gunakan.

2. Kuatkan Kaki

Bersepeda juga bermanfaat untuk 
menurunkan kolesterol.
Efek peningkatan kesehatan dari 
bersepeda dapat membantu 
meningkatkan kadar kolesterol, yang 
dapat meningkatkan kesehatan 
kardiovaskular dan menurunkan 
kemungkinan stroke dan serangan 
jantung.

Ya, bersepeda adalah olahraga yang 
cocok dan baik untuk pemula. 
Mengendarai sepeda adalah kegiatan 
yang cukup sederhana. 

Bersepeda dapat membantu menguatkan 
kondisi kaki Anda. Bersepeda 
meningkatkan fungsi keseluruhan di 
tubuh bagian bawah dan memperkuat 
otot-otot kaki tanpa membebani sendi. 
Olahraga ini menargetkan paha depan, 
glutes, paha belakang, dan betis.

intensitas tinggi, dapat membantu 
menurunkan kadar lemak tubuh, 
sehingga mendorong pengelolaan berat 
badan yang sehat. Latihan kekuatan 
dengan bersepeda secara teratur juga 
dapat meningkatkan metabolisme dan 
pembentukan otot untuk sementara, yang 
memungkinkan tubuh membakar lebih 
banyak kalori, bahkan saat istirahat.

 Aktivitas ini dapat meningkatkan kadar 
kolesterol HDL (baik) sambil menurunkan 
kadar kolesterol LDL (jahat) dan 
trigliserida.

3. Cocok untuk Pemula

Penelitian telah menunjukkan bahwa 
bahkan orang-orang yang tidak banyak 
bergerak menuai manfaat kesehatan dari 
bersepeda, sehingga dapat menjadi 
pengantar yang bagus untuk Anda yang 
masih pemula dalam dunia olahraga.
4. Turunkan Kolesterol

Menurut penelitian, bersepeda dalam 
ruangan memiliki efek positif pada 
kolesterol total.

5. Tingkatkan Kesehatan Mental dan 
Kekuatan Otak

6. Bantu Penderita Kanker

Bersepeda bermanfaat untuk 
meningkatkan kesehatan mental dan 
kekuatan otak. Bersepeda dapat 
meredakan perasaan stres, depresi, 
atau kecemasan. Berfokus pada jalan 
atau irama saat bersepeda dapat 
membantu Anda mengembangkan 
konsentrasi dan kesadaran akan momen 
saat ini.

Bersepeda dapat membantu penderita 
kanker. Bersepeda adalah tambahan 
yang baik untuk rencana perawatan jika 
Anda memiliki atau sedang memulihkan 
diri dari kanker. Namun, banyak pasien 
kanker mengalami energi rendah dan 
rasa sakit selama perawatan.

Satu studi menemukan bahwa 
bersepeda di luar ruangan mampu 
meningkatkan fungsi kognitif dan 
kesejahteraan untuk orang dewasa yang 
lebih tua. Jika Anda merasa lesu, letih, 
atau otak Anda terasa bergerak dengan 
lambat, bersepedalah setidaknya 
selama 10 menit. 
Olahraga mempromosikan pelepasan 
endorfin dalam tubuh, yang membantu 
Anda merasa lebih baik sambil 
menurunkan tingkat stres. 

Jadi, pastikan untuk melakukannya 
bersama dengan tim perawatan, 
mendengarkan tubuh Anda, dan 
berolahraga hanya jika Anda siap untuk 
hal tersebut. Bersepeda juga dapat 
membantu Anda tetap ramping dan 
bugar, yang dapat mengurangi risiko 
jenis kanker tertentu, termasuk kanker 
payudara.
7. Awali Hari dengan Positif
Bersepeda dapat menawarkan awal 
yang positif untuk pagi Anda. Memulai 
hari dengan aktivitas sehat seperti 
bersepeda membangunkan tubuh 
dengan meningkatkan sirkulasi dan 
memungkinkan Anda memulai hari 
dengan rasa pencapaian.
Anda mungkin merasa lebih optimis 
untuk membuat pilihan yang sehat dan 
positif seiring berjalannya hari. 
Bersepeda di pagi hari dengan 
intensitas rendah dapat membakar 
lemak, meningkatkan kinerja daya 
tahan, dan meningkatkan tingkat energi 
dan metabolisme Anda sepanjang hari.

Keseimbangan cenderung menurun 
seiring bertambahnya usia dan 
ketidakaktifan. Maka dari itu, sangat 
penting untuk tetap 
mempertahankannya. Peningkatan 
keseimbangan bermanfaat dalam 
pencegahan jatuh dan patah tulang, 

Bersepeda juga dapat membantu 
mencegah dan mengelola kondisi 
medis. Apakah Anda ingin mencegah 
timbulnya masalah kesehatan atau 
mengelola kondisi yang ada, olahraga 
teratur adalah kuncinya.

Bersepeda juga dapat membantu 
mencegah dan mengelola diabetes 
tipe 2. 

Bersepeda adalah olahraga yang 
ramah lingkungan. Kurangi jejak 
karbon Anda dengan mengendarai 
sepeda setiap harinya, bila 
memungkinkan. Penelitian terbaru di 
Eropa menemukan bahwa bepergian 
dengan sepeda dan bukan dengan 
mobil sekali sehari mengurangi jejak 
karbon transportasi sebesar 67%.

Bersepeda secara teratur adalah salah 
satu cara untuk menghindari gaya 
hidup yang tidak banyak bergerak dan 
kemungkinan masalah kesehatan yang 
menyertainya. Olahraga teratur dapat 
membantu mencegah masalah jantung 
seperti stroke, serangan jantung, dan 
tekanan darah tinggi.

10. Tingkatkan Keseimbangan, Postur, 
dan Koordinasi Tubuh
Bersepeda juga bermanfaat untuk 
meningkatkan keseimbangan, postur, 
dan koordinasi tubuh Anda. 

9. Ramah Lingkungan

Faktanya, penelitian terbaru 
menunjukkan bahwa bersepeda 
secara teratur dapat menurunkan 
angka kematian penderita diabetes 
hingga 24% dan, jika dilanjutkan 
setidaknya selama 5 tahun, dapat 
menurunkan angka kematian hingga 
35%.

Saat Anda menstabilkan tubuh dan 
menjaga sepeda tetap tegak, Anda 
akan meningkatkan keseimbangan 
dan koordinasi tubuh secara 
keseluruhan dan bahkan gaya berjalan 
Anda.

8. Cegah dan Kelola Kondisi Medis
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Bahkan, bersepeda mudah 
disesuaikan dengan rutinitas harian. 
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pilih untuk menjaga kebugaran tubuh 
agar tetap dalam kondisi prima setiap 
saat.

Bersepeda adalah salah satu jenis 
olahraga aerobik berdampak rendah 
yang menawarkan banyak manfaat 
bagi kesehatan. Intensitasnya yang 
bervariasi cocok untuk semua level 
usia. 

Bersepeda dapat membantu Anda 
menurunkan berat badan. Bersepeda 
secara rutin, terutama dengan 

Manfaat Bersepeda bagi Kesehatan 
Tubuh

Anda dapat bersepeda sebagai moda 
transportasi, untuk aktivitas santai, 
atau sebagai upaya kompetitif yang 
intens.

Bersepeda dapat membantu 
melindungi diri Anda dari penyakit 
serius seperti stroke, serangan 
jantung, beberapa jenis kanker, 
depresi, diabetes, obesitas, dan 
radang sendi. Mengendarai sepeda 
adalah aktivitas yang menyehatkan, 
dan ini adalah jenis olahraga ringan 
yang baik untuk segala usia.

1. Turunkan Berat Badan

Bersepeda adalah olahraga luar biasa 
yang mampu membantu Anda tetap 
aktif. Bahkan, bersepeda dapat 
membantu membentuk gaya hidup 
sehat, baik secara fisik maupun 
mental. Dilansir dari laman 
healthine.com, berikut beberapa 
manfaat bersepeda yang baik untuk 
tubuh;

Manfaat Bersepeda

Jika Anda mengalami kesulitan dengan 
sepeda standar, sepeda stasioner adalah 
alternatif lain yang bisa Anda gunakan.

2. Kuatkan Kaki

Bersepeda juga bermanfaat untuk 
menurunkan kolesterol.
Efek peningkatan kesehatan dari 
bersepeda dapat membantu 
meningkatkan kadar kolesterol, yang 
dapat meningkatkan kesehatan 
kardiovaskular dan menurunkan 
kemungkinan stroke dan serangan 
jantung.

Ya, bersepeda adalah olahraga yang 
cocok dan baik untuk pemula. 
Mengendarai sepeda adalah kegiatan 
yang cukup sederhana. 

Bersepeda dapat membantu menguatkan 
kondisi kaki Anda. Bersepeda 
meningkatkan fungsi keseluruhan di 
tubuh bagian bawah dan memperkuat 
otot-otot kaki tanpa membebani sendi. 
Olahraga ini menargetkan paha depan, 
glutes, paha belakang, dan betis.

intensitas tinggi, dapat membantu 
menurunkan kadar lemak tubuh, 
sehingga mendorong pengelolaan berat 
badan yang sehat. Latihan kekuatan 
dengan bersepeda secara teratur juga 
dapat meningkatkan metabolisme dan 
pembentukan otot untuk sementara, yang 
memungkinkan tubuh membakar lebih 
banyak kalori, bahkan saat istirahat.

 Aktivitas ini dapat meningkatkan kadar 
kolesterol HDL (baik) sambil menurunkan 
kadar kolesterol LDL (jahat) dan 
trigliserida.

3. Cocok untuk Pemula

Penelitian telah menunjukkan bahwa 
bahkan orang-orang yang tidak banyak 
bergerak menuai manfaat kesehatan dari 
bersepeda, sehingga dapat menjadi 
pengantar yang bagus untuk Anda yang 
masih pemula dalam dunia olahraga.
4. Turunkan Kolesterol

Menurut penelitian, bersepeda dalam 
ruangan memiliki efek positif pada 
kolesterol total.

5. Tingkatkan Kesehatan Mental dan 
Kekuatan Otak

6. Bantu Penderita Kanker

Bersepeda bermanfaat untuk 
meningkatkan kesehatan mental dan 
kekuatan otak. Bersepeda dapat 
meredakan perasaan stres, depresi, 
atau kecemasan. Berfokus pada jalan 
atau irama saat bersepeda dapat 
membantu Anda mengembangkan 
konsentrasi dan kesadaran akan momen 
saat ini.

Bersepeda dapat membantu penderita 
kanker. Bersepeda adalah tambahan 
yang baik untuk rencana perawatan jika 
Anda memiliki atau sedang memulihkan 
diri dari kanker. Namun, banyak pasien 
kanker mengalami energi rendah dan 
rasa sakit selama perawatan.

Satu studi menemukan bahwa 
bersepeda di luar ruangan mampu 
meningkatkan fungsi kognitif dan 
kesejahteraan untuk orang dewasa yang 
lebih tua. Jika Anda merasa lesu, letih, 
atau otak Anda terasa bergerak dengan 
lambat, bersepedalah setidaknya 
selama 10 menit. 
Olahraga mempromosikan pelepasan 
endorfin dalam tubuh, yang membantu 
Anda merasa lebih baik sambil 
menurunkan tingkat stres. 

Jadi, pastikan untuk melakukannya 
bersama dengan tim perawatan, 
mendengarkan tubuh Anda, dan 
berolahraga hanya jika Anda siap untuk 
hal tersebut. Bersepeda juga dapat 
membantu Anda tetap ramping dan 
bugar, yang dapat mengurangi risiko 
jenis kanker tertentu, termasuk kanker 
payudara.
7. Awali Hari dengan Positif
Bersepeda dapat menawarkan awal 
yang positif untuk pagi Anda. Memulai 
hari dengan aktivitas sehat seperti 
bersepeda membangunkan tubuh 
dengan meningkatkan sirkulasi dan 
memungkinkan Anda memulai hari 
dengan rasa pencapaian.
Anda mungkin merasa lebih optimis 
untuk membuat pilihan yang sehat dan 
positif seiring berjalannya hari. 
Bersepeda di pagi hari dengan 
intensitas rendah dapat membakar 
lemak, meningkatkan kinerja daya 
tahan, dan meningkatkan tingkat energi 
dan metabolisme Anda sepanjang hari.

Keseimbangan cenderung menurun 
seiring bertambahnya usia dan 
ketidakaktifan. Maka dari itu, sangat 
penting untuk tetap 
mempertahankannya. Peningkatan 
keseimbangan bermanfaat dalam 
pencegahan jatuh dan patah tulang, 

Bersepeda juga dapat membantu 
mencegah dan mengelola kondisi 
medis. Apakah Anda ingin mencegah 
timbulnya masalah kesehatan atau 
mengelola kondisi yang ada, olahraga 
teratur adalah kuncinya.

Bersepeda juga dapat membantu 
mencegah dan mengelola diabetes 
tipe 2. 

Bersepeda adalah olahraga yang 
ramah lingkungan. Kurangi jejak 
karbon Anda dengan mengendarai 
sepeda setiap harinya, bila 
memungkinkan. Penelitian terbaru di 
Eropa menemukan bahwa bepergian 
dengan sepeda dan bukan dengan 
mobil sekali sehari mengurangi jejak 
karbon transportasi sebesar 67%.

Bersepeda secara teratur adalah salah 
satu cara untuk menghindari gaya 
hidup yang tidak banyak bergerak dan 
kemungkinan masalah kesehatan yang 
menyertainya. Olahraga teratur dapat 
membantu mencegah masalah jantung 
seperti stroke, serangan jantung, dan 
tekanan darah tinggi.

10. Tingkatkan Keseimbangan, Postur, 
dan Koordinasi Tubuh
Bersepeda juga bermanfaat untuk 
meningkatkan keseimbangan, postur, 
dan koordinasi tubuh Anda. 

9. Ramah Lingkungan

Faktanya, penelitian terbaru 
menunjukkan bahwa bersepeda 
secara teratur dapat menurunkan 
angka kematian penderita diabetes 
hingga 24% dan, jika dilanjutkan 
setidaknya selama 5 tahun, dapat 
menurunkan angka kematian hingga 
35%.

Saat Anda menstabilkan tubuh dan 
menjaga sepeda tetap tegak, Anda 
akan meningkatkan keseimbangan 
dan koordinasi tubuh secara 
keseluruhan dan bahkan gaya berjalan 
Anda.

8. Cegah dan Kelola Kondisi Medis
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yang dapat membantu mengurangi 
risiko cedera.

12. Kurangi Risiko Penyakit 
Kardiovaskular
Bersepeda ternyata juga bermanfaat 
untuk mengurangi risiko penyakit 
kardiovaskular. Bersepeda adalah cara 
terbaik untuk meningkatkan detak 
jantung, meningkatkan fungsi 
kardiovaskular, dan meningkatkan 
tingkat kebugaran tubuh secara 
keseluruhan.

Bersepeda dikenal sebagai jenis 
olahraga berdampak rendah, latihan 
kardiovaskular ramah jantung, pereda 
stres utama, dengan efek samping bagi 
fisik, mental, dan emosional yang 
potensial. 

Efek Samping Bersepeda yang Patut 
Diwaspadai

Bersepeda adalah pilihan olahraga yang 
berdampak rendah. Bersepeda adalah 
aktivitas yang mudah bagi tubuh, 
memberikan pilihan yang lembut dan 
berdampak rendah bagi orang-orang 
yang menginginkan latihan intens tanpa 
membebani persendian mereka. 
Bersepeda adalah pilihan yang baik 
untuk orang-orang yang memiliki 
masalah persendian atau kekakuan 
keseluruhan, terutama di tubuh bagian 
bawah.

1. Risiko kecelakaan.

11. Berdampak Rendah

Efek samping bersepeda yang serius 
adalah risiko kecelakaan, baik di daerah 

Sayangnya, ini tidak berarti bahwa tidak 
ada efek berbahaya dari bersepeda.
Menggunakan sepeda membutuhkan 
kesadaran akan banyak konsekuensi 
yang tak begitu baik dalam kehidupan 
nyata. Seperti halnya olahraga atau 
aktivitas menyenangkan yang dilakukan 
secara teratur, bersepeda 
membutuhkan upaya sadar dari para 
penggunanya akan kemungkinan 
bahaya, dan meminimalkan atau 
menghindari efek samping negatif itu 
sepenuhnya.Terdapat beberapa efek 
samping bersepeda yang perlu 
dipertimbangkan. Ini terutama berlaku 
untuk Anda yang suka bersepeda di luar 
ruangan, yang melibatkan berbagai 
variabel di luar kendali Anda.

Selalu patuhi peraturan lalu lintas. 
Berhati-hatilah saat melewati 
persimpangan dan area sibuk, meskipun 
Anda memiliki hak jalan. Belilah helm 
berkualitas dan perlengkapan pelindung 
lainnya yang mungkin Anda perlukan.

perkotaan atau pedesaan. Untuk itu, 
usahakan untuk selalu berkendara di jalur 
yang disediakan untuk pengendara
 sepeda atau di area jalan lingkungan 
kecil saja.

Hindari mengenakan pakaian longgar 
yang bisa tersangkut di rantai sepeda. 
Gunakan juga lampu sepeda dan 
perlengkapan reflektif untuk bersepeda 
malam hari atau bersepeda pagi hari 
sebelum matahari terbit. Jika bersepeda 
jauh ke tempat kerja, pertimbangkan 
untuk membawa baju ganti untuk 
menyegarkan diri.
2. Cuaca buruk.
Cuaca buruk juga bisa menjadi kendala 
yang menghasilkan banyak efek samping 
saat bersepeda. Pada hari-hari ketika 
tidak memungkinkan untuk bersepeda di 
luar, Anda dapat mengendarai sepeda 
stasioner atau memilih aktivitas lain untuk 
berolahraga.

Ya, ini juga merupakan efek samping 
bersepeda yang tak terhindarkan. 

4. Terpapar polusi.

 Anda dapat memilih untuk bersepeda 
pada hari-hari ketika udara lebih bersih 
atau berkendara di jalan yang tidak terlalu 
padat dengan kendaraan bermotor.

3. Terbakar sinar UV.

Jika bersepeda adalah moda transportasi 
Anda, berinvestasilah pada alat 
perlengkapan hujan dan cuaca dingin dan 
miliki rencana transportasi cadangan 
ketika kondisinya tidak aman untuk 
dikendarai.

Polusi udara adalah masalah lain yang 
membawa banyak efek samping negatif 
jika Anda bersepeda di kota.

Untuk perjalanan siang hari yang lama, 
gunakan tabir surya pada semua kulit 
yang terbuka guna menghindari efek 
samping bersepeda lainnya yakni 
terbakar sinar matahari. 
Oleskan kembali tabir surya setiap 2 jam, 
terutama jika Anda berkeringat. Kenakan 
juga kacamata hitam pelindung UV dan 
topi.

Sebelumnya, Gerindra menegaskan 
keseriusan sikap politik bekerja sama 
dan koalisi dengan Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB). 

Prabowo Deklarasi Capres Juli Ini

Namun, khusus untuk penentuan calon 
presiden dan wakil presiden, harus 
mengikuti mekanisme.

"Masing-masing 
kader memiliki 
aspirasi untuk 
menduetkan Cak 
Imin dengan pak 
Prabowo. Ini bagian 
dari yang akan terus 
dikomunikasikan dan 
dimatangkan," kata 
Daniel kepada 
wartawan, Minggu 
(3/7).

Partai Gerindra akan mendeklarasikan 
Ketua Umum Gerindra Prabowo 
Subianto sebagai calon presiden akhir 
Juli 2022 ini. Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) tertarik menduetkan Prabowo 
dengan Ketua Umum PKB Muhaimin 
Iskandar alias Cak Imin.

Komposisi siapa yang menjadi calon 
presiden dan calon wakil presiden akan 
dibahas PKB dan Gerindra. Menurut 
Daniel, PKB mendorong Cak Imin 
sebagai calon presiden.

Ketua DPP PKB Daniel Johan 
mengatakan, 
aspirasi kader ingin 
duet Prabowo dan 
Cak Imin. PKB terus 
berupaya 
mengomunikasikan 
dengan Gerindra.

Hanya saja keputusan akhir akan 
menjadi keputusan antara PKB dan 
Gerindra. Prabowo juga didorong 
sebagai calon presiden dari Gerindra.
"Itu yang akan dibahas kedua partai, 
karena masing-masing mendapat 
mandat maju sebagai capres. Kita akan 
saling memetakan dan mendengar 
masukan. Kita lihat dan tunggu saja 
hasilnya," ujar Daniel.

Dasco menuturkan, 
koalisi kebangkitan 
Indonesia Raya belum 
sampai tahap 
menentukan capres dan 
cawapres. Gerindra baru 
akan pengukuhan capres 
atau cawapres pada 
Rapimnas yang akan 
digelar akhir Juli 2022.

"Saat ini Prabowo Subianto baru 
diminta akan kesediaannya untuk 
dikukuhkan menjadi capres dari 
Gerindra, melalui Rapimnas yang akan 
diselenggarakan pada akhir bulan Juli 
2022," kata Dasco.

“Jadi siapa calon presiden dan siapa 
calon wakil presiden dari partai 
gerindra menunggu waktu dan akan 
dilakukan sesuai mekanisme partai," 
tambah Dasco.

Dasco kembali 
menegaskan, capres dari 
Gerindra hanya satu 

nama. Yakni Ketua Umum Prabowo 
Subianto.

Dasco melanjutkan, jika Gerindra dan 
PKB telah selesai dalam tahapan di 
masing-masing partai, kedua pihak 
akan mengenalkan capres di koalisi.

"Bener kok Gerindra dan PKB sudah 
sepakat untuk bekerja sama atau 
berkoalisi untuk bersama sama 
menghadapi pemilu tahun 2024. 
Namun, pengurus serta Anggota partai 
gerindra berkewajiban mematuhi 
AD/ART sehingga semua tahapan 
mengenai pencapresan dari partai 

Gerindra harus mengikuti 
mekanisme yang ada," 
kata Ketua Harian DPP 
Gerindra dalam 
keterangannya, Sabtu 
(2/7).

"Nanti jika sudah melalui tahapan 
mekanisme partai, gas pol," tutup 
Dasco. 

Sementara untuk nama cawapres 
yang akan diusulkan Gerindra, akan 
diumumkan pasca Rapimnas. 

Gerindra Akan Deklarasi Capres di Bulan Juli
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yang dapat membantu mengurangi 
risiko cedera.
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olahraga berdampak rendah, latihan 
kardiovaskular ramah jantung, pereda 
stres utama, dengan efek samping bagi 
fisik, mental, dan emosional yang 
potensial. 
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Bersepeda adalah pilihan olahraga yang 
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11. Berdampak Rendah
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perkotaan atau pedesaan. Untuk itu, 
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yang disediakan untuk pengendara
 sepeda atau di area jalan lingkungan 
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4. Terpapar polusi.
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3. Terbakar sinar UV.
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topi.

Sebelumnya, Gerindra menegaskan 
keseriusan sikap politik bekerja sama 
dan koalisi dengan Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB). 

Prabowo Deklarasi Capres Juli Ini

Namun, khusus untuk penentuan calon 
presiden dan wakil presiden, harus 
mengikuti mekanisme.

"Masing-masing 
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(PKB) tertarik menduetkan Prabowo 
dengan Ketua Umum PKB Muhaimin 
Iskandar alias Cak Imin.
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Kuasa hukum Ahmad Sahroni, Arman 
Hanis mengatakan pihaknya 
menyerahkan kasus tersebut kepada 
KPK. 
"Biarkanlah KPK mendalami. KPK itu 
ada prosesnya," ucap Arman Hanis 
saat ditemui di kawasan Kebayoran 
Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini. 

Pegiat media sosial Adam Deni belum 
lama ini mengeklaim telah melaporkan 
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad 
Sahroni atas dugaan kasus korupsi ke 
KPK.
Hal tersebut disampaikan Adam Deni 
saat menjalani proses persidangan di 
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, 
beberapa waktu lalu.
Dia mengaku laporannya terhadap 
Ahmad Sahroni telah ditindaklanjuti 
oleh KPK. 
Menyusul hal ini, pihak Ahmad Sahroni 
pun memberikan tanggapan.

Ahmad Sahroni Dilaporkan ke KPK 

Akan tetapi, karena laporan tersebut 
sudah masuk ke KPK, Arman Hanis 
mengatakan kliennya legawa.

"Itu seharusnya melaporkan ke Ditjen 
Pajak bukan KPK. Apabila benar harus 
membayar pajaknya, seperti itu," beber 
Arman.

“Kami serahkan pihak KPK 
menindaklanjuti laporan tersebut," 
tuturnya.

Menurutnya, apabila bukti yang diberikan 
Adam Deni ke KPK terkait dugaan tidak 
bayar pajak sepeda mewah, maka 
laporan tersebut salah alamat. 
Arman Hanis mengatakan Adam Deni 
seharusnya melaporkan kliennya ke 
Direktorat Jenderal Pajak Indonesia.

Namun, Arman menegaskan kliennya tak 
segan mengambil langkah hukum apabila 
sangkaan Adam Deni tersebut tak terbukti 
di KPK.
Lagipula, Arman Hanis menilai Adam 
Deni telah salah kaprah.

Dia merupakan seorang Yahudi religius 
yang menjalankan bisnis senilai jutaan 
dolar di sektor hi-tech, yang sebagian 
besar sekuler.

"Ia mengatakan, pada 2021, yang 
ditandai dengan berbagai serangan 
pribadi terhadapnya dan upaya terus-
menerus untuk menggulingkan 
pemerintahannya oleh oposisi yang 
dipimpin oleh mantan Perdana Menteri 
Benjamin Netanyahu, menjadi masa-
masa "sulit" baginya dan keluarganya.

Ia juga merupakan mantan sekutu 
Benjamin Netanyahu yang telah bermitra 
dengan partai-partai sayap kiri dan 
tengah untuk mengakhiri kekuasaannya 
selama 12 tahun.
Partainya yang ultranasionalis, Yamina 

Bennett memimpin koalisi yang terdiri dari 
delapan partai yang secara ideologis 
beragam, yang kemudian bersatu dengan 
tujuan untuk menggulingkan Netanyahu 
yang kini menghadapi pengadilan pidana 
atas tuduhan korupsi.
Baru Dilantik 13 Juni 2021

Perdana Menteri (PM) Israel Naftali 
Bennett dalam sebuah pernyataan yang 
disiarkan menyatakan segera 
mengundurkan diri dari jabatannya. 
Naftali Bennett juga mengumumkan tidak 
akan mencalonkan diri dalam pemilihan 
mendatang karena pemerintahan koalisi 
yang dia pimpin runtuh hanya dalam 
waktu setahun setelah pelantikannya. 

Naftali Bennett, yang dilantik pada 
Minggu 13 Juni 2021 sebagai perdana 
menteri Israel, mewujudkan banyak 
kontradiksi yang mendefinisikan negara 
berusia 73 tahun itu. 

Bennett mengatakan, posisi perdana 
menteri akan dijabat Menteri Luar Negeri 
Israel Yair Lapid setelah parlemen Israel 
memberikan suara untuk menyetujui RUU 
pembubaran diri.
"Saya akan terus membantunya sebagai 
perdana menteri alternatif," kata Bennett 
seperti dilansir Antara, Jumat (1/7/2022), 
seraya menambahkan bahwa dia akan 
"memindahkan kekuasaan secara 
profesional dan tertib.

hanya memenangkan tujuh kursi di 
Knesset yang beranggotakan 120 
orang dalam pemilihan Maret lalu. 

Bennett dengan keras mengkritik 
Netanyahu yang setuju untuk 
memperlambat pembangunan 
pemukiman di bawah tekanan dari 
Presiden Barack Obama, yang 
mencoba dan gagal untuk 
menghidupkan kembali proses 
perdamaian di awal masa jabatan 
pertamanya.Dia sempat menjabat 
sebagai kepala dewan pemukim Tepi 
Barat, Yesha, sebelum memasuki 
Knesset pada 2013.
Bennett kemudian menjabat sebagai 
menteri kabinet urusan diaspora, 
pendidikan dan pertahanan di berbagai 
pemerintahan yang dipimpin 
Netanyahu.

Tetapi dengan menolak untuk 
berkomitmen pada Netanyahu atau 
lawan-lawannya, Bennett 
memposisikan dirinya sebagai 
pemangku kuasa. Bahkan setelah salah 
satu anggota partai nasionalis 
keagamaannya meninggalkannya untuk 
memprotes kesepakatan koalisi baru.

Dia menentang kemerdekaan Palestina 
dan sangat mendukung permukiman 
Yahudi di Tepi Barat yang diduduki dan 
Yerusalem timur, yang dilihat oleh 
Palestina dan sebagian besar 
masyarakat internasional sebagai 
hambatan utama bagi perdamaian.

Menentang Kemerdekaan Palestina

Dia mengharapkan Bennett untuk 
terlibat dengan faksi lain untuk 
menemukan 

yang telah mengenal Bennett selama 
beberapa dekade dan bertugas 
bersamanya di militer.

“penyebut yang sama" saat dia mencari 
dukungan dan legitimasi sebagai 
pemimpin nasional.

"Dia adalah pemimpin sayap kanan, 
garis keras keamanan, tetapi pada saat 
yang sama sangat pragmatis," kata 
Yohanan Plesner, kepala Institut 
Demokrasi Israel, 

Yair Lapid Jadi PM Baru Israel
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UU itu juga mengharuskan para 
pemohon izin kepemilikan senjata untuk 
membuktikan kecakapan menembak 
dan mencantumkan akun-akun media 
sosial mereka untuk diperiksa.

Negara bagian New York, Amerika 
Serikat, dua hari lalu mengesahkan 
undang-undang yang melarang warga 
membawa senjata di ruang-ruang 
publik, termasuk kawasan Times 
Square.

Peraturan itu disahkan dalam sidang 
darurat legislatif setelah Mahkamah 
Agung AS pekan lalu memutuskan 
untuk membatalkan UU lisensi senjata 
terbatas yang diberlakukan di New York.

Namun, mereka juga berupaya 
mempertahankan sebanyak mungkin 
pembatasan demi keselamatan publik 
dan beberapa pembatasan 
kemungkinan akan menjadi target 
gugatan hukum di masa mendatang.

Para pemimpin Demokrat di New York 
mengecam keputusan MA tersebut. 
Mereka mengatakan kekerasan senjata 
akan muncul lebih sering jika lebih 
banyak orang membawa senjata.

"Negara bagian kami akan terus 

Majelis hakim MA yang didominasi kubu 
konservatif untuk pertama kalinya 
memutuskan bahwa Konstitusi AS 
memberi setiap individu hak membawa 
senjata di tempat publik untuk membela 
diri.

MA memutuskan bahwa aturan 
perizinan senjata di New York, yang 
diberlakukan sejak 1911, memberi 
ruang terlalu besar bagi pejabat untuk 
menolak permohonan.
Gubernur New York Kathy Hochul, 
seorang Demokrat yang mengusulkan 
sidang legislatif luar biasa itu, 
mengatakan bahwa regulasi 
kepemilikan senjata telah membuat 
New York menjadi negara bagian 
dengan tingkat kematian akibat senjata 
paling rendah kelima di AS.

Mereka mengakui bahwa UU negara 
bagian harus diperlonggar agar sesuai 
dengan keputusan MA itu.

New York Larang Bawa Senjata ke Tempat Umum

"Mereka (MA) mungkin berpikir bisa 
mengubah hidup kita dengan goresan 
pena mereka, tetapi kita punya pena 
juga," katanya.

menjaga keselamatan warga New York, 
meskipun ada keputusan Mahkamah 
Agung ini," kata dia dalam jumpa pers di 
Albany, New York, ketika badan legislatif 
negara bagian itu memperdebatkan 
rancangan UU baru tersebut.

Keputusan MA itu mengizinkan larangan 
senjata di "tempat-tempat sensitif" 
tertentu, tetapi memperingatkan agar 
tidak memberlakukan larangan terlalu 
luas.

Hal itu dimungkinkan karena keputusan 
tersebut menyebutkan bahwa regulasi 
senjata bisa dianggap melanggar 
konstitusi jika tidak sejalan dengan 
regulasi pada abad ke-18 ketika 
Amandemen Kedua Konstitusi AS 
diratifikasi.

Tempat-tempat sensitif yang dimaksud 
mencakup gedung pemerintah, fasilitas 
kesehatan, tempat ibadah, 
perpustakaan, arena bermain, kebun 
binatang, sekolah, kampus, perkemahan 
musim panas, pusat rehabilitasi, 
penampungan tuna wisma, panti jompo, 
transportasi publik seperti kereta bawah 
tanah New York, tempat untuk 
mengonsumsi alkohol dan ganja, 
museum, stadion, dan tempat-tempat 
lain seperti tempat pemberian suara, 
dan kawasan Times Square.

UU negara bagian New York yang baru 
disahkan itu menetapkan bahwa 
membawa senjata ke tempat-tempat 
sensitif adalah sebuah kejahatan.

Keputusan itu juga memudahkan 
kelompok-kelompok pendukung senjata 
untuk membatalkan regulasi.

Amandemen itu membolehkan negara-
negara bagian mempertahankan milisi 
dan menetapkan hak untuk "memiliki 
dan membawa senjata".

Kubu Republik mengeluh bahwa UU 
yang akan berlaku mulai 1 September 
itu membuat hak membawa senjata 
tidak sepenuh hak-hak konstitusional 
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UU itu juga mengharuskan para 
pemohon izin kepemilikan senjata untuk 
membuktikan kecakapan menembak 
dan mencantumkan akun-akun media 
sosial mereka untuk diperiksa.

Negara bagian New York, Amerika 
Serikat, dua hari lalu mengesahkan 
undang-undang yang melarang warga 
membawa senjata di ruang-ruang 
publik, termasuk kawasan Times 
Square.

Peraturan itu disahkan dalam sidang 
darurat legislatif setelah Mahkamah 
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mempertahankan sebanyak mungkin 
pembatasan demi keselamatan publik 
dan beberapa pembatasan 
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gugatan hukum di masa mendatang.

Para pemimpin Demokrat di New York 
mengecam keputusan MA tersebut. 
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banyak orang membawa senjata.

"Negara bagian kami akan terus 
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Pernyataan itu mengindikasikan tentang 
akan adanya gugatan hukum terhadap 

Asosiasi Senapan Nasional (NRA), 
kelompok berpengaruh dari para pemilik 
senjata, menyebut UU itu sebagai 
"pelanggaran mencolok" karena 
membuat lebih banyak pembatasan 
terhadap hak membela diri warga New 
York.

"Sekarang mendapatkan izin membawa 
senjata lebih mudah... Namun Anda tak 
akan bisa membawa (senjata) itu ke 
mana-mana," kata Mike Lawler, anggota 
Majelis Legislatif dari Republik.

lain seperti kebebasan berbicara dan 
beragama.

Mereka juga harus menyerahkan 
informasi terperinci tentang anggota 
keluarga dekat di mana mereka tinggal.

Aturan perizinan yang baru mensyaratkan 
para pemohon untuk bertemu dengan 
petugas terkait, biasanya hakim atau 
polisi, untuk wawancara langsung.

UU tersebut.
"Gubernur Hochul dan sekutunya yang 
anti Amandemen Kedua di Albany telah 
menentang Mahkamah Agung Amerika 
Serikat dengan mengubah secara 
sengaja undang-undang membawa 
senjata New York," kata direktur NRA 
wilayah New York Darin Hoens lewat 
pernyataan.

Jumlah penduduk di AS tidak sebanyak 
China atau India meski wilayahnya 
sangat luas. Dengan demikian, "Negeri 
Paman Sam" memiliki lahan yang ideal 
untuk dikendarai mobil. Luas wilayah AS 
adalah 9,83 juta km persegi, tiga kali 
lebih besar daripada India yang seluas 
3,28 juta km persegi, tetapi penduduk AS 
"hanya" 329 juta orang berbanding 1,38 
miliar di "Negeri Bollywood" pada 2020. 
Sementara itu di China, populasinya 
adalah 1,4 miliar orang pada 2020 
dengan luas wilayah 9,59 juta km 
persegi. 
2. Jarak tempuh yang jauh 

1. Populasi dan luas wilayah 

Dengan luas wilayah dan penduduk yang 
tidak terlalu padat, jarak tempuh 
perjalanan orang Amerika cukup jauh. 
Menurut Motorcycle Monarch, rata-rata 
jarak yang ditempuh warga AS untuk 
bekerja adalah 15 mil (24 kilometer), 
sedangkan menurut Kementerian 
Transportasi AS sekitar 8 persen tenaga 
kerja menempuh jarak lebih dari 35 mil 
(56 km) untuk mencari nafkah. Jarak 
perjalanan yang jauh dan luas wilayah ini 
juga membuat AS memiliki lahan parkir 
mobil yang mencukupi. Adapun dikutip 
dari MotorPlus, jalan raya di Amerika luas 
dan lebar sehingga sangat menunjang 
untuk berkendara dengan mobil karena 
lebih cepat. Sebaliknya, jika mengendarai 
sepeda motor risiko keamanannya lebih 
tinggi karena faktor jalan tersebut.

Ada beberapa penyebab kenapa di 
Amerika tidak ada motor atau tidak 
populer penggunaannya, mulai dari faktor 
populasi, luas wilayah, keamanan, hingga 
biaya perawatan. Tidak seperti di negara-
negara padat penduduk termasuk 
Indonesia, kendaraan bermotor roda dua 
jarang ditemui di AS, sehingga 
menimbulkan pertanyaan kenapa di 
Amerika tidak ada motor. Dirangkum dari 
Motorcycle Monarch dan MotorPlus, 
berikut adalah sejumlah penyebab 
kenapa di Amerika tidak ada motor. 

Alasan berikutnya kenapa di Amerika 
3. Harga mobil yang murah

Alasan Kenapa Motor Tak Populer di AS

Suhu di Amerika Serikat membuat 
orang-orang lebih memilih mobil untuk 
berkendara, karena sulit mengendarai 
sepeda motor di tengah hujan salju 
lebat atau di bawah suhu 0 derajat 
Celsius. Saat musim dingin jalanan 
juga sangat licin. Beberapa warga 
sampai menyiasatinya dengan 
menaburkan garam agar ban tidak 
mudah selip. Kemudian saat di musim 
panas, suhu naik hingga 28 derajat 
Celsius dan akan sangat melelahkan 
jika bepergian jauh dengan sepeda 
motor. MotorPlus mewartakan, suhu di 
California saat musim panas pernah 
menyentuh 45,5 derajat Celsius. 
5. Keamanan
Otoritas AS mewajibkan pengendara 
sepeda motor mengenakan alat-alat 
seperti helm full-face, sarung tangan, 
dan pelindung tubuh lainnya bagi 
pengemudi maupun penumpang. 
Apabila aksesori itu dipakai untuk 
bepergian ke pusat perbelanjaan atau 
restoran, maka akan lebih menyulitkan 
dibandingkan jika mengendarai mobil. 
Selain itu, sebagian besar keluarga 
memiliki mobil dan anak-anaknya 
belajar mengemudi pada usia 15 tahun. 
Jadi, mereka tidak berpikir untuk 
membeli sepeda motor. Kalaupun ada 
anak yang ingin membeli sepeda 
motor, biasanya tidak diizinkan 
orangtuanya karena kurang aman. 
Ruang sepeda motor juga terbatas 
karena hanya bisa mengangkut 
maksimal dua orang dan tidak dapat 

tidak ada motor adalah harga mobil 
yang tergolong murah. Dikutip dari 
MotorPlus, mobil-mobil bermerek 
ternama harganya lebih murah di AS. 
Mercy E550 contohnya. Di AS 
harganya Rp 225 juta, sementara di 
Indonesia harganya mencapai Rp 500 
juta dan hanya sanggup dipenuhi 
kalangan ekonomi atas. Pendapatan 
orang Amerika yang tergolong tinggi 
juga menjadikan mobil bukan barang 
mahal untuk dibeli. 
4. Suhu 

Pemimpin tertinggi Taliban, Mullah 
Haibatullah Akhundzada berkunjung ke 
ibu kota Afghanistan, Kabul untuk 
pertama kalinya sejak kelompok 
tersebut mengambil alih kekuasaan. 
Menurut pejabat Taliban, pemimpin 
yang sangat tertutup itu berpidato di 
hadapan 3.000 pemuka agama 
membahas persatuan nasional.
Tidak ada jurnalis independen yang 
diizinkan menghadiri pertemuan itu, 
yang berlangsung dengan 
pengamanan ketat.Rekaman suara 
pidato Akhundzada disiarkan. Namun 
tidak ada video maupun foto yang 
diterbitkan. Terdengar sorak sorai 
ketika kehadirannya diumumkan.

Dia juga menyinggung kritik dunia 
internasional terkait perlakukan Taliban 
terhadap perempuan, salah satunya 
mewajibkan perempuan Afghanistan 
memakai cadar di tempat umum.
“Alhamdulillah, kami sekarang negara 
merdeka. (Orang asing) seharusnya 
tidak mengatur kita, ini adalah sistem 
kita dan kita punya keputusan sendiri," 
ujarnya, seperti dilaporkan Kantor 

Dalam pidatonya, Mullah Akhundzada 
memuji perebutan kekuasaan oleh 
Taliban tahun lalu, menyebutnya 
sebagai "tidak hanya sumber 
kebanggaan orang Afghanistan tapi 
juga Muslim seluruh dunia".

Pimpinan Taliban Kunjungi Kabul

“Kita, sebagai perempuan dan ibu, malu 
melahirkan anak laki-laki seperti Hanafi 
atau otoritas dan tentara Taliban lainnya. 
Mereka mengubah hidup kami menjadi 
neraka.”

“Tidak ada kaitan antara orang 
Afghanistan dan Taliban," ujarnya.

Tokoh feminis dan politikus Afghanistan, 
Munasa Mubarez mengatakan pertemuan 
itu tidak sah dan tidak ada yang 
menganggapnya penting.

"Mereka berkumpul hanya untuk 
membungkam mulut masyarakat," kata 
salah seorang pria dari Provinsi Helmand 
kepada BBC Afghanistan.

"Pernah mereka sekalipun menanyakan 
masyarakat mengapa mereka kelaparan 
atau menjual organ tubuh mereka atau 
anak mereka demi uang?"

“Dan juga, mereka tidak mewakili 
perempuan. Perempuan tidak punya satu 
pun perwakilan dalam lingkaran Taliban. 
Dunia tahu ini mulai sekarang, dan saya 
harap dunia membantu kami (melawan 
mereka)," pungkasnya. 

Dalam pertemuan itu tidak dibahas soal 
pendidikan untuk anak perempuan. Saat 
ini sekolah dasar untuk perempuan masih 
ditutup di sebagian besar wilayah 
Afghanistan.
Kritik masyarakat

Berita Bakhtar, dikutip dari BBC, Jumat 
(1/7).
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Dalam pidatonya, Mullah Akhundzada 
memuji perebutan kekuasaan oleh 
Taliban tahun lalu, menyebutnya 
sebagai "tidak hanya sumber 
kebanggaan orang Afghanistan tapi 
juga Muslim seluruh dunia".

Pimpinan Taliban Kunjungi Kabul

“Kita, sebagai perempuan dan ibu, malu 
melahirkan anak laki-laki seperti Hanafi 
atau otoritas dan tentara Taliban lainnya. 
Mereka mengubah hidup kami menjadi 
neraka.”

“Tidak ada kaitan antara orang 
Afghanistan dan Taliban," ujarnya.

Tokoh feminis dan politikus Afghanistan, 
Munasa Mubarez mengatakan pertemuan 
itu tidak sah dan tidak ada yang 
menganggapnya penting.

"Mereka berkumpul hanya untuk 
membungkam mulut masyarakat," kata 
salah seorang pria dari Provinsi Helmand 
kepada BBC Afghanistan.

"Pernah mereka sekalipun menanyakan 
masyarakat mengapa mereka kelaparan 
atau menjual organ tubuh mereka atau 
anak mereka demi uang?"

“Dan juga, mereka tidak mewakili 
perempuan. Perempuan tidak punya satu 
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Afghanistan.
Kritik masyarakat

Berita Bakhtar, dikutip dari BBC, Jumat 
(1/7).
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membawa banyak barang. Orang 
Amerika rata-rata memiliki dua anak 
atau setidaknya satu bayi dan seekor 
hewan peliharaan, sehingga tidak 
memungkinkan dibawa dengan sepeda 
motor. 
6. Biaya servis 
Dikutip dari MotorPlus, harga perbaikan 
mobil di AS satu jamnya masih ada 
yang menawarkan 20-25 dollar (sekitar 
Rp 297.000-371.00). Sementara untuk 
motor, upah per jamnya bisa 50-60 

dollar AS (Rp 743.000-891.000). 

Proses membuat SIM untuk mengendarai 
motor di AS lebih rumit daripada mobil, 
dan butuh upaya serta biaya tambahan. 
Oleh karena itu, orang AS biasanya 
membeli motor hanya untuk rekreasi 
(contohnya Harley Davidson atau moge 
lainnya) bukan untuk transportasi utama, 
dan menjadi alasan berikutnya kenapa di 
Amerika tidak ada motor atau tak populer 
penggunaannya.

7. Lisensi Apa Kata Bintang Anda

"Jumlah wisatawan Rusia sampai 31 
Mei itu sekitar 3.600. Warga Rusia 
kalau di Bali di samping dia ada yang 
wisatawan ada yang sambil bisnis 
juga," imbuhnya.
 Peringkat satu diduduki Australia 
mencapai 48.008 orang, Inggris 
14.785, India 14.490, Singapura 
13.133, Perancis 11.888, Amerika 
Serikat 11.879, Jerman 11.507, 
Belanda 7.312, Malaysia 5.195 dan 
Rusia 3.647.

Presiden Rusia Vladimir Putin 
berencana membuka kembali 
penerbangan internasional tujuan Bali-
Moscow. Rute tersebut sempat disetop 
karena terdampak Pandemi Covid-19.
Dinas Pariwisata Provinsi Bali 
menyambut baik wacana tersebut.

"Rusia saat Pandemi Covid-19 masuk 
di rangking 10 besar dan setiap bulan 
trendnya naik.Tapi kalau dibuka nanti 
(Bali-Moscow) tambah banyak," 
jelasnya.

Kasi Pengembangan Pasar Pariwisata 
Dinas Pariwisata Bali Gunandika 
mengatakan peringkat pertama 
kunjungan turis ke Pulau Dewata 
adalah Australia dengan 1.200.000 
orang per tahun dan kedua China 
sekitar 1 juta orang."Untuk Rusia itu 
peringkat ke empat sekitar 300 hingga 
400 ribu per tahun. Sementara, turis 
Rusia yang datang ke Bali mulai dari 
tanggal 1 Maret hingga 31 Mei 2022 
baru 3.600 orang.

Potensi turis Rusia ke Bali positif bagi 

Pihaknya memprediksi, dengan 
dibukanya lagi penerbangan langsung 
dari Moscow-Bali, tentu menarik minat 
turis Rusia ke Bali . 

pariwisata di Pulau Bali. Alasannya, 
Negara Rusia besar dan penduduknya 
cukup banyak dan rata-rata turis Rusia ke 
Bali. Selain liburan, mereka juga rata-rata 
seorang digital nomad.
Mereka juga mengeluarkan uang di Bali, 
karena sambil bekerja minimal dia 
menyewa villa. Tapi ada juga yang 
menjadi infrastruktur menyelam resmi di 
sini," jelasnya.

Sebab, saat ini para turis Rusia harus 
transit Singapura atau Uni Emirat Arab 
sebelum ke Bali.

Seperti diketahui, akses Rusia terhadap 
internasional melalui jalur udara turut 
dibahas Presiden Rusia Vladimir Putin 
bersama Presiden RI Jokowi di Istana 
Kremlin, Moskow, Kamis (30/6) kemarin.

“Tentu saja, dalam negosiasi dengan Pak 
Joko Widodo, perhatian diberikan pada 
bidang kerja sama yang signifikan seperti 
pertukaran SDM, budaya, wisata, 
pendidikan, penerbangan dari Moskow ke 
Bali," kata Putin usai bertemu Jokowi 
dikutip dari kantor berita resmi Rusia.

Presiden Putin mengatakan, 
penerbangan internasional tujuan Bali 
kemungkinan akan kembali dibuka. 
Namun waktunya belum diketahui.

"Prediksinya bisa puluhan ribu dan bisa 
menambah wisatawan Rusia ke Bali. 
Rusia itu, penduduknya banyak beda 
sedikit dengan Indonesia," ujarnya.

Harapan Kembalinya Turis Rusia ke Bali

Menyelesaikan masalah tidak harus 
dengan emosi dan terburu-buru. 
Mendengarkan nasihat dari orang yang 
lebih tua akan memberikan manfaat 
positif. 

Asmara:  Terpikat yang lain.

Mengunjungi keluarga dekat bersama 
pasangan menjadi salah satu agenda di 
minggu ini. Makin banyak Anda 
melakukan kegiatan bersama pasangan, 
makin mempererat hubungan. 
Masalahnya, makin ke sini hubungan 
Anda terlihat makin menjauh.

Asmara:  Makin menjauh.

Pekerjaan:  Kunjungi keluarga.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Asmara : Terlalu mendalam.
Keuangan :  Kondisi macet.

Anda bertemu orang-orang yang tepat, 
karena mereka membuka jalan ke arah 
yang lebih baik. Masalah pekerjaan yang 
selama ini membebani Anda perlahan-
lahan mulai terurai. 

Berhati-hati dengan mulut manis yang 
dijanjikan kepada Anda. Karena di 
minggu ini ada orang yang akan 
mengambil keuntungan dari kebaikan itu. 

Keuangan:  Kejutan hangat.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Keuangan: Berlimpah materi.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Jangan coba-coba meminjam uang 
karena alasan ingin membeli barang 
baru. Saatnya berhemat.

Keuangan:  Belum pasti.
Asmara:  Cinta setengah mati.
Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Asmara:  Pendekatan lagi.

Ada tekanan kerja yang terlalu tinggi dari 
atasan. Padahal, Anda adalah sosok 
pekerja keras yang mampu 
mengendalikan suasana. Anggap saja itu 
sebagai ujian di minggu ini dan lakukan 
upaya lain agar permasalahan tuntas

Taurus(20April-20mei)

Asmara:  Pancing emosi.

Keuangan:  Jalani saja.

Keuangan:  Saatnya berhemat.

Gemini(21 Mei-21Juni)

Capricorn (22 Des - 19 Jan) Keingintahuan Anda yang besar 
terhadap masalah yang sedang 
dialami orang lain mengganggu 
kehidupan seseorang. 
Keuangan:  Sangat lancar.
Asmara:  Sikap positif.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Asmara:  Terlalu cinta.

Asmara:  Belum sejalan.

Meski pekerjaan sedang banyak, 
Anda dengan mudah 
menyelesaikannya. Begitu juga 
dengan pasangan, meski sedikit ada 
salah pengertian, tapi tak terlalu 
berdampak buruk.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 
Jangan pernah meninggalkan 
masalah, ada baiknya dihadapi dan 
cari jalan keluarnya. Kalaupun Anda 
setengah putus asa karena belum 
dapat solusinya, jangan menyalahkan 
orang lain. 

Keuangan:  Kurangi pengeluaran.

Asmara:  Ada kendala.
Virgo (23 Agust - 22 Sept)
Jika dimintai tolong, jangan pelit 
memberikan bantuan. Waktunya 
membantu kesulitan orang lain karena 
selama ini Anda selalu diperhatikan 
orang

Keuangan:  Maju mundur.

Ada rekan kerja yang tidak suka Anda 
mendapat pekerjaan dari atasan 
tertinggi. Sebenarnya hal itu biasa, 
bisa terjadi dimana saja. Namun, 
berhubung Anda pegawai baru, 
jadilah Anda bulan-bulanan pegawai 
senior. 

Keuangan:  Serba mudah.

Asmara:  Sedang galau.

siap-siap menerima protes. Selain itu, 
berhati-hatilah memberikan saran 
karena dunia selalu berputar dan 
Anda barangkali sedang berada 
dibawah.

Asmara:  Berjalan lancar.
Keuangan:  Harus irit.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Keuangan: Terbatas.
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 Partai Gerindra dan PKB semakin dekat 
menjalin kerjasama untuk Pemilu 2024. 
PDI Perjuangan memuji kedekatan kedua 
partai tersebut.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful 
Hidayat mengatakan, tak masalah 
Gerindra dan PKB sudah menjalin 
hubungan untuk Pemilu 2024.

Menurut Djarot, 

"Di negara kita yang sistemnya 
presidential, itu tidak dikenal istilah 

PDIP Tugaskan Puan Bangun Koalisi

"Kan memang harus rukun harus baik 
kan gitukan, bukankah Gerindra dan PKB 
pendukung Jokowi," ujar mantan 
gubernur DKI Jakarta ini.

"Gerindra sama PKB bekerjasama ya 
bagus-bagus saja," kata Djarot ditemui di 
sela diskusi publik 
'Bung Karno: Arsitek Kemerdekaan 
Bangsa-Bangsa' di kantor DPP PDIP, 
Jakarta, Minggu (3/7).

sudah sewajarnya kedua partai yang 
tergabung dalam partai pendukung 
pemerintahan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) berkoalisi.

Sementara PDI Perjuangan belum mau 
bicara soal kerjasama di Pemilu 2024. 
Saat ini Ketua DPP PDIP yang juga 
Ketua DPR RI Puan Maharani ditugaskan 
untuk menjalin komunikasi dengan partai-
partai.

Mulai dari sejak pertemuan Pak 
Prabowo dan Gus Muhaimin 
dilanjutkan dengan DPP antar Gerindra 
dan PKB dan sekarang wilayah. 
Bentar lagi cabang bentar lagi sampai 
akar bawah," kata Jazilul, 

koalisi. Istilah koalisi itu di sistem 
parlementer. 

"Kita baru mulai silaturahim atau kerja 
sama atau apapun pada level-level 
lebih ke bawah lagi. 

Tentunya lebih luas dan semua fraksi-
fraksi itu ada di DPR. Sembilan fraksi," 
sambungnya.
Sebelumnya, Partai Gerindra dan 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
sepakat membangun koalisi untuk 
menuju pemilu 2024.

Kalau kerja sama kita tentu saja 
bekerja sama," kata Djarot.

Sabtu 18 Juni 2022.

kepada wartawan, usai pertemuan, di 
kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis 
(30/6) malam.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB 
Jazilul Fawaid pertemuan ini lanjutan 
dari pertemuan antara Prabowo 
Subianto dan Muhaimin Iskandar alias 
Cak Imin pada, 

"Dan mbak Puan itu ditugaskan kan 
beliau sebagai ketua DPR. 

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

PDIP : Pendukung Pemerintah Harus Rukun
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Menurut Djarot, 

"Di negara kita yang sistemnya 
presidential, itu tidak dikenal istilah 

PDIP Tugaskan Puan Bangun Koalisi

"Kan memang harus rukun harus baik 
kan gitukan, bukankah Gerindra dan PKB 
pendukung Jokowi," ujar mantan 
gubernur DKI Jakarta ini.

"Gerindra sama PKB bekerjasama ya 
bagus-bagus saja," kata Djarot ditemui di 
sela diskusi publik 
'Bung Karno: Arsitek Kemerdekaan 
Bangsa-Bangsa' di kantor DPP PDIP, 
Jakarta, Minggu (3/7).

sudah sewajarnya kedua partai yang 
tergabung dalam partai pendukung 
pemerintahan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) berkoalisi.

Sementara PDI Perjuangan belum mau 
bicara soal kerjasama di Pemilu 2024. 
Saat ini Ketua DPP PDIP yang juga 
Ketua DPR RI Puan Maharani ditugaskan 
untuk menjalin komunikasi dengan partai-
partai.

Mulai dari sejak pertemuan Pak 
Prabowo dan Gus Muhaimin 
dilanjutkan dengan DPP antar Gerindra 
dan PKB dan sekarang wilayah. 
Bentar lagi cabang bentar lagi sampai 
akar bawah," kata Jazilul, 

koalisi. Istilah koalisi itu di sistem 
parlementer. 

"Kita baru mulai silaturahim atau kerja 
sama atau apapun pada level-level 
lebih ke bawah lagi. 

Tentunya lebih luas dan semua fraksi-
fraksi itu ada di DPR. Sembilan fraksi," 
sambungnya.
Sebelumnya, Partai Gerindra dan 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
sepakat membangun koalisi untuk 
menuju pemilu 2024.

Kalau kerja sama kita tentu saja 
bekerja sama," kata Djarot.

Sabtu 18 Juni 2022.

kepada wartawan, usai pertemuan, di 
kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis 
(30/6) malam.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB 
Jazilul Fawaid pertemuan ini lanjutan 
dari pertemuan antara Prabowo 
Subianto dan Muhaimin Iskandar alias 
Cak Imin pada, 

"Dan mbak Puan itu ditugaskan kan 
beliau sebagai ketua DPR. 

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

PDIP : Pendukung Pemerintah Harus Rukun
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Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

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

31www.sipbuletin.com

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

p1

Hubungi 

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

Apa Kata Bintang Anda

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

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

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

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

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

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

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

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

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

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

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

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

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

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

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Tanah Air

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

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

Tanah Air

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

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

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

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

- We will train you

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Email : bagusprinting88@gmail.com

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Dalam perjalanan ke final, mereka 
sempat menumbangkan dua ganda 
putri top dunia yaitu Nami 
Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang) 
dan Chen Qing Chen/Jia Yi Fan 

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva 
Ramadhanti juara Malaysia Open 2022. 
Indonesia pun mengakhiri penantian 
selama 55 tahun untuk melihat ganda 
putri kembali berjaya di turnamen 
tersebut. 
Ganda putri Indonesia, Apriyani 
Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, 
tampil sebagai juara Malaysia Open 
2022 usai memenangi laga final yang 
digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, 
pada Minggu (3/7/2022). Pada 
pertandingan final Malaysia Open 2022, 
Apriyani/Fadia bersua ganda putri 
China, Zhang Shu Xian/Zheng Yu. 
Podium juara ganda putri Malaysia 
Open 2022 menjadi milik Apriyani/Fadia 
setelah mengalahkan Zhang Shu 
Xian/Zheng Yu 
dalam duel sengit tiga gim yang 
berakhir dengan skor 21-18, 12-21, dan 
21-19. 
Bagi Apriyani/Fadia, gelar juara 
Malaysia Open 2022 terasa spesial 
lantaran menjadi titel pertama mereka di 
turnamen BWF World Tour Super 750. 
Akhiri Puasa Gelar Indonesia di 
Ganda Putri Malaysia 
Open Apriyani/Fadia menunjukkan 
penampilan impresif sepanjang 
turnamen Malaysia Open 2022.

(China). Nami Matsuyama/Chiharu Shida 
tahun ini sedang on fire dengan raihan 
tiga gelar yaitu All England Open, 
Indonesia Masters, dan Indonesia Open 
2022. Sementara itu, 
Chen Qing Chen/Jia Yi Fan adalah juara 
dunia 2021 yang saat ini menguasi 
peringkat satu BWF.Performa apik 
Apriyani/Fadia pada ajang Malaysia Open 
2022 pun tuntas dengan gelar juara. 
Kemenangan Apriyani/Fadia pada laga 
final atas Zhang Shu Xian/Zheng Yu 
sekaligus mengakhiri puasa gelar ganda 
putri Indonesia di panggung Malaysia 
Open.Kali terakhir ada ganda putri Merah 
Putih yang mampu tampil sebagai juara 
Malaysia Open adalah Retno 
Koestijah/Minarni pada edisi 1967. Kini, 
setelah meunggu selama 55 tahun, 
dahaga gelar ganda putri di Malaysia 
Open itu berhasil diobati oleh Apriyani 
Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Bagi 
Apriyani/Fadia, 
ini menjadi gelar kedua mereka secara 
keseluruhan. Sebelumnya, Apriyani/Fadia 
sukses meraih medali emas pada SEA 
Games 2021 di Vietnam, Mei lalu.

Indonesia Juara Malaysia Open 2022
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Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

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

31www.sipbuletin.com

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

p1

Hubungi 

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

Apa Kata Bintang Anda

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

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

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

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

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

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

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

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

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

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

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

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

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

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

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Tanah Air

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

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

Tanah Air

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

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

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

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

- We will train you

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Email : bagusprinting88@gmail.com

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Dalam perjalanan ke final, mereka 
sempat menumbangkan dua ganda 
putri top dunia yaitu Nami 
Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang) 
dan Chen Qing Chen/Jia Yi Fan 

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva 
Ramadhanti juara Malaysia Open 2022. 
Indonesia pun mengakhiri penantian 
selama 55 tahun untuk melihat ganda 
putri kembali berjaya di turnamen 
tersebut. 
Ganda putri Indonesia, Apriyani 
Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, 
tampil sebagai juara Malaysia Open 
2022 usai memenangi laga final yang 
digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, 
pada Minggu (3/7/2022). Pada 
pertandingan final Malaysia Open 2022, 
Apriyani/Fadia bersua ganda putri 
China, Zhang Shu Xian/Zheng Yu. 
Podium juara ganda putri Malaysia 
Open 2022 menjadi milik Apriyani/Fadia 
setelah mengalahkan Zhang Shu 
Xian/Zheng Yu 
dalam duel sengit tiga gim yang 
berakhir dengan skor 21-18, 12-21, dan 
21-19. 
Bagi Apriyani/Fadia, gelar juara 
Malaysia Open 2022 terasa spesial 
lantaran menjadi titel pertama mereka di 
turnamen BWF World Tour Super 750. 
Akhiri Puasa Gelar Indonesia di 
Ganda Putri Malaysia 
Open Apriyani/Fadia menunjukkan 
penampilan impresif sepanjang 
turnamen Malaysia Open 2022.

(China). Nami Matsuyama/Chiharu Shida 
tahun ini sedang on fire dengan raihan 
tiga gelar yaitu All England Open, 
Indonesia Masters, dan Indonesia Open 
2022. Sementara itu, 
Chen Qing Chen/Jia Yi Fan adalah juara 
dunia 2021 yang saat ini menguasi 
peringkat satu BWF.Performa apik 
Apriyani/Fadia pada ajang Malaysia Open 
2022 pun tuntas dengan gelar juara. 
Kemenangan Apriyani/Fadia pada laga 
final atas Zhang Shu Xian/Zheng Yu 
sekaligus mengakhiri puasa gelar ganda 
putri Indonesia di panggung Malaysia 
Open.Kali terakhir ada ganda putri Merah 
Putih yang mampu tampil sebagai juara 
Malaysia Open adalah Retno 
Koestijah/Minarni pada edisi 1967. Kini, 
setelah meunggu selama 55 tahun, 
dahaga gelar ganda putri di Malaysia 
Open itu berhasil diobati oleh Apriyani 
Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Bagi 
Apriyani/Fadia, 
ini menjadi gelar kedua mereka secara 
keseluruhan. Sebelumnya, Apriyani/Fadia 
sukses meraih medali emas pada SEA 
Games 2021 di Vietnam, Mei lalu.

Indonesia Juara Malaysia Open 2022


