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Menteri Luar Negeri Indonesia Retno 
Marsudi membuka Foreign Ministers' 
Meeting G20 di Nusa Dua, Bali, dengan 
dua agenda utama yang akan dibahas, 
yakni multilateralisme, serta ketahanan 
pangan dan energi. Anggota G20 terdiri 
atas 19 negara dan 1 
kawasan, yaitu: 
Argentina, Australia, 
Brasil, Kanada, China, 
Prancis, Jerman, 
India, Indonesia, Italia, 
Jepang, Republik 
Korea, Meksiko, 
Rusia, Arab Saudi, 
Afrika Selatan, Turki, 
Inggris, Amerika 
Serikat, dan Uni 
Eropa. Mayoritas 
otoritas negara anggota G20 sudah 
mengkonfirmasi kehadiran delegasinya. 
Di luar negara anggota G20 yang 
diundang dalam pertemuan menteri luar 
negeri, ada 10 negara lain yang diminta 
untuk berpartisipasi, salah satunya 
Ukraina. Saat dikonfirmasi oleh Tempo, 
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia 

mengatakan, Menteri Luar Negeri Dymitro 
Kuleba hanya akan ikut FMM G20 secara 
daring. Adapun pertemuan menteri luar 
negeri G20 ini mengusung 'Membangun 
Dunia yang Lebih Damai, Stabil, dan 
Sejahtera Bersama'.  Menurut keterangan 

pers Kementerian Luar 
Negeri RI, Rabu, 6 Juli 
2022, FMM G20 akan 
terdiri dari dua sesi. 
Pertama, mengenai 
penguatan 
multilateralisme. Kedua, 
mengenai krisis pangan 
dan energi. Dalam sesi 
pertama, Kemlu 
menyebut forum akan 
membahas langkah 
bersama bagi penguatan 

kolaborasi global dan membangun rasa 
saling percaya antar-negara. Tujuannya 
menciptakan lingkungan yang 
memungkinkan bagi stabilitas, 
perdamaian, dan pembangunan dunia. 
Pada sesi ini dihadirkan dua pembicara 
khusus, yaitu Sekretaris Jenderal PBB 

Pertemuan 

Menteri Luar Negeri G20
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Antonio Guterres dan Prof. Jeffrey 
Sachs dari Columbia University. Mereka 
akan memberikan pandangan mengenai 
penguatan prinsip-prinsip dan forum 
multilateral dalam situasi geopolitik saat 
ini. Dalam sesi kedua, forum akan 
membahas langkah-langkah strategis 
untuk menanggulangi krisis kerawanan 
pangan, kekurangan pupuk, dan 
kenaikan harga komoditas global. Invasi 
Rusia tehadap Ukraina menaikkan isu 
ketahanan pangan ini. Di sesi ini, 
Indonesia mengundang tiga pembicara 
khusus, yaitu David Beasley selaku 
Direktur Eksekutif WFP, Damilola 
Ogunbiyi dari Perwakilan Khusus Sekjen 
PBB Untuk Energi Berkelanjutan Bagi 
Semua dan Co-Chair UN-Energy, dan 
Mari Pangestu Direktur Pelaksana World 
Bank. Mereka akan memberikan 
pandangan mengenai dampak konflik 
atas ekonomi dan pembangunan dunia. 
"G20 sebagai forum ekonomi yang 
mewakili berbagai kawasan dunia, 
memiliki kekuatan untuk membahas isu 
ini secara komprehensif, demi mencari 
solusi ekonomi-sosial yang 
berkelanjutan," tulis Kementerian Luar 
Negeri RI. Mengapresiasi kehadiran 
menteri-menteri luar negeri dari 
berbagai negara, termasuk China, 
Amerika Serikat hingga Rusia, Menlu 
Retno menyebut hal tersebut menjadi 
dukungan bagi Presidensi G20 
Indonesia. "Ini juga mencerminkan 
komitmen Anda terhadap G20, untuk 
menjadikan G20 relevan dan penting," 
ujar Menlu Retno dalam keterangan 
Kementerian Luar Negeri, Jumat 8 Juli. 
Lebih jauh Menlu Retno mengatakan, 
dunia yang belum pulih dari pandemi 
COVID-19, kini harus menghadapi efek 
dari krisis perang di Ukraina yang 
berdampak global pada makanan, 
energi dan ruang fiskal. "Tantangan 
global membutuhkan solusi global. Tapi 
sejujurnya, kita tidak dapat menyangkal 
semakin sulit bagi dunia untuk duduk 
bersama. Ini membuat orang kehilangan 
kepercayaan pada multilateralisme dan 
kapasitasnya untuk merespons secara 
efektif tantangan global," lanjutnya. 
Lanjut Menlu Retno, meski 
multilateralisme tidak sempurna, 

situasinya akan lebih buruk jika hidup 
tanpa multilateralisme, sementara 
unilateralisme akan menjadi norma yang 
perkasa dan mengambil semua. "Tentu 
bukan ini yang kita inginkan. Kita semua 
memiliki tanggung jawab untuk menjaga 
multilateralisme, untuk mewujudkannya. 
Multilateralisme adalah satu-satunya 
mekanisme di mana semua negara, 
terlepas dari ukuran dan kekayaan 
mereka berdiri di atas pijakan yang sama 
dan diperlakukan sama," paparnya. 
"Multilateralisme hanya bisa terwujud jika 
ada kepercayaan di antara kita," tandas 
Menlu Retno. Pada kesempatan tersebut, 
Menlu Retno juga menyinggung krisis 
yang terjadi di Ukraina, mengatakan 
menjadi tanggung jawab bersama untuk 
mengakhiri perang lebih cepat, 
menyelesaikan perbedaan di meja 
perundingan bukan di medan perang. 
Dalam sela sela acara Menteri Luar 
Negeri Indonesia Retno Marsudi 
menggelar pertemuan bilateral dengan 
Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada 
Rabu (7/7). "Menlu Wang Yi 
menyampaikan apresiasi terhadap 
Indonesia atas penyelenggaraan 
Pertemuan Menlu G20 yang inklusif 
mengingat peran strategis G20 dalam 
membahas isu-isu global," papar 
Kementerian Luar Negeri RI dalam 
sebuah pernyataan pers. Kedua pejabat 
turut membahas berbagai isu regional dan 
bilateral, termasuk peningkatan kerja 
sama antara Indonesia dan China. Retno 
dan Wang juga sepakat untuk 
meningkatkan kerja sama antar negara 
berkembang dalam rangka memelihara 
stabilitas kawasan regional, termasuk 
meningkatkan kerja sama dengan 
ASEAN. "Terkait kerja sama bilateral, 
selain pertemuan kali ini, kedua Menlu 
juga akan melakukan Pertemuan ke-2 
High-Level Dialogue and Cooperation 
Mechanism (HDCM) pada 9 Juli, di Bali," 
sambung isi pernyataan tersebut. Tak 
lupa, keduanya juga sepakat bahwa 
dalam upaya menghentikan perang dan 
memulihkan kembali rantai pasok dunia, 
solidaritas dari negara-negara 
berkembang juga diperlukan agar krisis 
global dapat segera ditanggulangi. 
Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi juga 

bertemu dengan Menteri Luar Negeri 
AS Antony Blinken di hari yang sama di 
Pertemuan Menteri Luar Negeri 
negara-negara G20 di Bali. Mengutip 
media Cina CGTN, Juru Bicara 
Kementerian Luar Negeri Cina Zhao 
Lijian menjelaskan, kedua diplomat 
akan bertukar pandangan tentang 
hubungan Cina-AS saat ini, serta 
hubungan dan isu-isu internasional dan 
regional utama. Pertemuan Wang-
Blinken ini merupakan yang pertama 
bagi dua diplomat sejak Oktober lalu, 
setelah  pemerintahan Biden 
menyatakan akan mempertimbangkan 
tarif impor Cina yang naik selama masa 
jabatan mantan Presiden Donald 
Trump. "Ada banyak elemen berbeda 
dalam hal ini, terutama karena 
pemerintahan sebelumnya 
memberlakukan tarif ini dengan cara 
yang serampangan, dengan cara yang 
tidak strategis," kata Sekretaris Pers 
Gedung Putih Karine Jean-Pierre pada 
briefing Selasa. "Ini akan menjadi 
kesempatan lain, saya pikir, untuk 
melakukan pertukaran yang jujur 
  tentang hal itu, dan untuk 
menyampaikan harapan kami tentang 
apa yang kami harapkan Cina lakukan, 
dan tidak lakukan, dalam konteks 
Ukraina," kata Daniel kepada wartawan 
di Washington pada hari Selasa (5/7). 
Beijing telah mengulangi seruannya 
untuk perdamaian di kawasan itu, 
mendesak dialog dan pembicaraan 
damai antara Rusia dan Ukraina, dan 
menanggapi kekhawatiran dari semua 
pihak. Namun, ia mengecam sanksi 
sepihak yang datang dari Barat sebagai 
alat untuk "mempertahankan posisi 
hegemoniknya." "Meningkatnya sanksi 
tidak membantu meringankan situasi 
tetapi menciptakan masalah baru bagi 
dunia di tengah epidemi," kata juru 
bicara Zhao dalam konferensi pers 
reguler pada pertengahan April. 
Hubungan antara Beijing dan 
Washington telah memburuk tajam 
sejak pemerintahan Trump, setelah 
serangkaian tindakan saling balas, 
termasuk pembatasan visa, pengusiran 
diplomat, dan penutupan konsulat. 
Kritenbrink mengatakan prioritas 

Blinken adalah mengelola persaingan 
secara bertanggung jawab antara kedua 
negara dan mencegah kesalahan 
perhitungan yang dapat menyebabkan 
konflik dan konfrontasi secara tidak 
sengaja. Cina telah menolak penggunaan 
"persaingan" untuk mendefinisikan 
hubungannya dengan AS. Ekonomi 
terbesar kedua dunia ini mengatakan, 
perlunya saling menghormati, hidup 
berdampingan secara damai, dan kerja 
sama yang saling menguntungkan bagi 
kedua negara sebagai cara untuk 
terhubung kembali. Setelah Presiden 
Joko Widodo bertemu Presiden Ukraina 
Volodymyr Zelensky di Kiev dan Presiden 
Vladimir Putin di Moskow, maka 
pertemuan para Menteri Luar Negeri 
(menlu) atau Foreign Ministers' Meeting 
(FMM) G20 merupakan upaya strategis 
Indonesia mendamaikan kedua negara 
itu. FMM G20 yang sudah digelar di Bali 
pada 7 Juli 2022 kemarin. Pertemuan dua 
hari itu mengusung tema 'Membangun 
dunia yang lebih damai, stabil, dan 
sejahtera bersama'. Mengikuti tujuan 
utama Presidensi Indonesia pada G20 di 
2022 ini, pertemuan para menlu itu 
membahas upaya-upaya pemulihan 
ekonomi global. Yang menarik dari FMM 
G20 ini adalah kehadiran menteri luar 
negeri (menlu) Anthony Blinken (AS), 
Sergei Lavrov (Rusia), Wang Yi (China), 
dan Dmytro Kuleba (Ukraina). 
Sayangnya, menlu Inggris harus 
membatalkan kehadirannya karena krisis 
politik domestik. Sementara itu, menlu 
dari negara-negara lain anggota G20 
hadir. Kehadiran mereka tentu saja 
sangat menarik berkaitan dengan peta 
geopolitik pada saat ini. Perang Rusia-
Ukraina telah membelah dukungan di 
antara negara-negara anggota G20. 
Persaingan kepentingan terjadi di antara 
AS, Rusia, dan China. AS menolak Rusia 
hadir di KTT G20 dan menuntut Indonesia 
mengundang Ukraina. Bahkan AS 
mendesak G20 mengeluarkan 
keanggotaan Rusia. Sementara itu, China 
dan India menolak tuntutan AS mengenai 
Rusia. Kedua negara itu seolah 
membentuk poros kepentingan melawan 
dominasi AS di G20. Walaupun tidak 
dalam konteks berada dalam satu kubu 
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Internasional

dengan China dan India, posisi 
Indonesia tetap mengikuti prinsip 
Presidensi G20, yaitu mengundang 
semua negara anggota. Seperti 
diberitakan di berbagai media online, 
Menlu AS  berbicara mengenai isu 
perang. Kemudian menlu Rusia 
berbicara tentang kenaikan harga 
komoditas dan jaminan rantai pasok 
global yang berdampak pada negara-
negara berkembang. Kehadiran para 
menlu itu diharapkan dapat 
memberikan manfaat positif bagi G20 
dalam mencari alternatif kerjasama dan 
solusi ekonomi-sosial yang 
berkelanjutan. 
Dalam posisinya sebagai Presidensi 
G20, Indonesia tetap memberikan 
prioritas pada penguatan kerjasama di 
bidang arsitektur kesehatan global, 
transformasi digital, dan transisi energi. 
Selain itu, Indonesia juga memasukkan 
situasi baru di Ukraina dalam Agenda 
G20, yaitu isu ketahanan pangan. 
Penyelenggaraan FMM G20 ini tak 
pelak merupakan bagian penting dari 
penegasan kepentingan Indonesia. 
Bersandar pada doktrin politik luar 
negeri bebas aktif, Indonesia memilih 
menghadirkan semua anggota G20. 
FMM ini, bahkan juga mengundang 
menlu Ukraina. Tanpa berpihak pada 
salah satu negara yang sedang 
berperang (Rusia dan Ukraina) dan 
tanpa mengejar kepentingan negara 
besar (AS, Rusia, dan China), 
Indonesia menguatkan posisi 
netralnya. Perang Rusia-Ukraina 
memang telah memberikan dampak 
global, termasuk Indonesia. Harga 
komoditas tertentu telah naik, 
transportasi komoditas juga terganggu 
akibat blokade jalur darat, laut, dan 
udara. Bahkan perang itu juga telah 
mengeluarkan aktivitas ekonomi Rusia 
dari sistem keuangan dan 
perdagangan global yang dipimpin AS. 
Di tengah pusaran kepentingan 
berbagai negara itu, Indonesia justru 
memilih mengundang mereka semua. 
Prinsip unklusivitas atau no party leff 
behind menjadi kongkrit dengan 
kehadiran semua anggota G20 plus 
Ukraina. Bagi pemerintahan Presiden 

Setelah Presiden Jokowi bertemu dengan 
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan 
Presiden Rusia Vladimir Putin. Maka 
dalam pertemuan ini Indonesia membawa 
menlu Rusia dan Ukraina bertemu para 
menlu lain dalam kerangka kerjasama 
G20. Konteks G20 perlu menjadi 
perhatian dalam peran Indonesia 
mendamaikan Rusia-Ukraina. 
Kepentingan Indonesia berada dalam 
konteks posisinya sebagai Presidensi 
G20. Terlepas dari berbagai 
kekurangannya, inisiatif perdamaian 
Jokowi bagi Rusia-Ukraina telah berjalan. 
Hasil dari perdamaian tentu saja masih 
terlalu awal untuk dicermati, namun 
langkah awal terlahir saat bergulirnya 
FMM G20 kemarin.

 

Jokowi, rangkaian pertemuan G20 
termasuk FMM ini menjadi pilar penting 
bagi multilateralisme diplomasi Indonesia. 
Pada masa pertama pemerintahannya, 
Jokowi dipandang mengalihkan orientasi 
diplomasi Indonesia menjadi lebih 
nasionalis dan bilateral. G20 menjadi 
tonggak penting bagi pergeseran politik 
luar negeri Indonesia menjadi lebih 
multilateral. Kerjasama dengan lebih 
banyak negara di satu forum global 
dengan tujuan membentuk aturan main 
bersama demi pemulihan ekonomi global. 
Diplomasi Indonesia juga membuka 
peluang strategis bagi perdamaian Rusia-
Ukraina. Netralitas Indonesia kepada 
kedua pihak menjadi modalitas utama 
untuk mendekatkan kepentingan kedua 
negara. 

 

 

Kementerian Sosial (Kemensos) telah 
mencabut izin Penyelenggaraan 
Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) 
yang telah diberikan kepada yayasan 
kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap 
(ACT) Tahun 2022.

Pencabutan ijin PUB sebagaimana 
tertuang dalam Keputusan Menteri 
Sosial Republik Indonesia Nomor 
133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 
tentang Pencabutan Izin 
Penyelenggaraan Pengumpulan 
Sumbangan Kepada Yayasan Aksi 
Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang 
ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad 
Interim Muhadjir Effendi Selasa 5 Juli.

“Pembiayaan usaha pengumpulan 
sumbangan sebanyak-banyaknya 10% 
(sepuluh persen) dari hasil 
pengumpulan sumbangan yang 
bersangkutan”.

“Jadi alasan kita mencabut dengan 
pertimbangan karena adanya indikasi 
pelanggaran terhadap Peraturan 
Menteri Sosial," kata Menteri Sosial Ad 
Interim Muhadjir Effendi dalam 
keterangannya, dikutip Rabu (6/7).

Adapun alasan pencabutan tersebut 
karena adanya dugaan pelanggaran 
peraturan yang dilakukan oleh pihak 
ACT. Dengan begitu ACT untuk saat ini 
tidak bisa melakukan pengumpulan 
dana donasi.
"Sampai nanti menunggu hasil 
pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal 
baru akan ada ketentuan sanksi lebih 
lanjut,” kata Muhadjir.
Salah satu dugaan pelanggaran yang 
dilakukan ACT yakni, 
berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 
1980 tentang Pelaksanaan 
Pengumpulan Sumbangan berbunyi 

"Sedangkan dari hasil klarifikasi, 
Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan 
bahwa menggunakan rata-rata 13,7% 
dari dana hasil pengumpulan uang 
atau barang dari masyarakat sebagai 
dana operasional yayasan. Angka 
13,7% tersebut tidak sesuai dengan 

Ijin Pengumpulan Dana ACT Dicabut

Disisi lain, Kemensos juga bakal 
melakukan melakukan penyisiran 
terhadap ijin-ijin yang telah diberikan 
kepada yayasan lain dan untuk 
memberikan efek jera agar tidak terulang 
kembali.

Sebelumnya, organisasi filantropi Aksi 
Cepat Tanggap (ACT), 

Dana Operasional 13,7 Persen

Sampai pada Minggu (3/7) malam, muncul 
tagar #AksiCepatTilep sampai 
#janganpercayaACT di media sosial 
Twitter. Jajaran petinggi ACT dipimpin 
Presiden ACT Ibnu Khajar dan Dewan 
Pembina Syariah Ust Bobby Herwibowo 
angkat suara perihal pelbagai isu yang 
menerpa lembaganya tersebut.

“Dana yang kami himpun dan operasional 
lembaga, kami ingin sampaikan di 2020 

Ibnu mengatakan, rata-rata sejak 2017 
ACT memakai dana untuk operasional 
sekitar 13,7% dari seluruh dana yang 
terhimpun.

ramai menjadi bahan rundungan di jagat 
media sosial. Para warganet menyoal 
terkait dugaan penyelewengan dana 
operasional sampai besarnya gaji, para 
pejabatnya.

Adapun panggilan kepada jajaran ACT 
yang dihadiri oleh Presiden ACT Ibnu 
Khajar dan pengurus yayasan untuk 
memberikan klarifikasi dan penjelasan 
terkait dengan pemberitaan yang 
berkembang di masyarakat telah 
dilakukan, Selasa (5/7) kemarin.

ketentuan batasan maksimal 10%," kata 
dia.Sementara itu, dia menambahkan 
bahwa dari awal PUB Bencana 
seluruhnya disalurkan kepada masyarakat 
tanpa ada biaya operasional dari dana 
yang terkumpul.

Salah satunya berkaitan dengan dana 
hasil sumbangan dari para dermawan 
yang dikelola lembaganya tersebut.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan 
langkah ini merupakan bentuk responsif 
dari pemerintah terhadap hal-hal yang 
sudah meresahkan masyarakat. Termasuk 
dengan kejadian dugaan pelanggaran 
yang dilakukan ACT.

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057
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Kemudian korporat 16,7% dan lain-lain 
untuk disalurkan dalam 1.267.925 
transaksi.Bila dihitung dana 13,7% 
dengan nominal anggaran di 2020, 
maka ACT memakai dana operasional 
kurang lebih Rp71,10 miliar. 

dana kami Rp519,35 miliar. 2005-2020 
ada di web ACT, kami sampaikan untuk 
operasional gaji pegawai dari 2017-2021 
rata-rata yang kami ambil 13,7 persen," 
kata Ibnu saat 
jumpa pers, 
Senin (4/7).
Adapun dikutip 
dari laporan 
keuangan tahun 
2020 ACT, dana 
Rp519,35 miliar 
itu didapat dari 
348.000 donatur 
yang paling 
besar diperoleh dari publik mencapai 
60,1%. 

Anggaran tersebut, kata Ibnu, adalah hal 
yang wajar dan masih sesuai aturan 

 Tidak ada secara 
khusus (aturan negara) 
untuk operasional 
lembaga," ujarnya.
Meski melewati batas 
dari aturan syariat 
sebesar ⅛ atau 12,5%, 

"Dalam lembaga zakat, secara syariat 
dibolehkan 1/8 atau 12,5 persen ini 
patokan kami secara umum.

Ibnu menjelaskan bahwa 
ACT bukanlah lembaga 
zakat melainkan 

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

secara syariat Islam.

Hal ini disampaikan Megawati saat 
memberikan pengarahan dalam Rapat 
Koordinasi Fraksi PDIP Masa Bakti 
2019-2024 di Gedung Sekolah Partai, 
Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 
Jumat (8/7/2022). Rakor ini merupakan 
tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional 
(Rakernas) II 2021 pada bulan lalu. 
Sebanyak 128 orang anggota Fraksi 
PDIP di DPR RI, termasuk Ketua DPR 
Puan Maharani dan Ketua Fraksi Utut 
Adianto dan diikuti juga oleh Sekjen 
PDIP Hasto Kristiyanto.

“Saya katakan ini karena ingin 
membangkitkan spirit Anda. Dan jangan 
selalu merasa berada di zona nyaman,” 
tambahnya.
Megawati juga mengingatkan bahwa 
proses Pemilu 2024 sudah dimulai, 
yakni dari pendaftaran serta proses 
verifikasi partai politik. Dia ingatkan 
agar para anggota fraksi ikut 
mendukung kerja struktur partai demi 
membereskan semua hal yang 
disyaratkan aturan perundang-
undangan.
“Saya ingatkan kembali, turun ke bawah 
itu yang paling penting, bukan politik 
elite. Kalau kamu selalu turun ke 
bawah, kamu pasti menang, kita pasti 
menang. Pahami bahwa kita ini orang 
partai sehingga seharusnya memiliki api 
perjuangan nan kunjung padam,” kata 
Megawati.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto 
mengatakan, hasil survei menunjukkan 

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan 
(PDIP) Megawati Soekarnoputri 
mengingatkan para anggota Fraksi 
PDIP agar memastikan diri terus 
bekerja keras turun ke tengah rakyat. 
Anggota Fraksi PDIP, kata Megawati, 
tidak selalu berada di zona nyaman.

“Tak ada jalan selain turun ke bawah. 
Selalu temui dan bekerja bersama 
pengurus partai dari DPD, DPC, PAC, 
sampai ranting. Rakyat itu yang die 
hard. Kita tinggal membuka diri dan 
mau turun bersama rakyat di bawah,” 
kata Megawati.

peran anggota DPR semakin penting, 
yakni dalam konteks opini masyarakat 
hingga kemampuan penetrasi dan 
mengorganisir rakyat. Dalam hal itu pula 
rakor fraksi ini menjadi langkah penting 
usai rakernas.

Puan juga menekankan bahwa PDIP 
bertekad memenangkan Pemilu 2024 dan 
mencetak hattrick kemenangan pemilu 
tiga kali berturut-turut sejak 2014. “Partai 
ini masih dibutuhkan untuk selalu ada 
demi mewujudkan cita-cita Bung Karno,” 

“Kita akan bahas bagaimana anggota 
fraksi bergerak cepat sehingga seluruh 
rekomendasi rakernas jadi panduan bagi 
seluruh gerak kepartaian kita yang 
dilakukan tiga pilar partai, termasuk 
legislatif dari pusat hingga daerah,” kata 
Hasto.

Selain, Puan juga menuturkan berbagai 
detil mengenai kinerja Fraksi PDIP di 
DPR sejauh ini. Secara khusus Puan 
mengingatkan agar seluruh anggota 
fraksi berjuang keras dan cerdas 
menjalankan tugasnya di DPR.

Sementara Puan mengungkapkan bahwa 
rakor fraksi dilakukan agar seluruh 
anggota fraksi PDIP bisa memahami dan 
menjiwai hasil rakernas. Selain itu, rakor 
dilakukan agar memastikan gerak fraksi 
semakin baik untuk membumikan 
Pancasila dalam gerak serta kebijakan 
strategis pemerintahan.

Selain itu, Puan mendorong agar 
semuanya semakin memperbanyak 
kegiatan maupun aktivitas bersama 
warga masyarakat di wilayahnya masing-
masing. “Turun ke lapangan, turun ke 
lapangan karena rakyat menunggu kita. 
Saya sendiri merasakan bagaimana 
getaran massa rakyat ketika kita turun ke 
bawah," tegas Puan.

“Kita harus memastikan apakah misalnya 
rancangan undang-undang itu berpihak 
kepada rakyat, apakah menciptakan 
perubahan lebih baik, apakah akan makin 
memudahkan urusan rakyat? Jangan apa 
yang kita kerjakan justru menjadi 
bumerang karena dianggap merugikan 
rakyat. Itu intinya,” urai Puan.

Megawati : Turun ke Rakyat

Puan Maharani disarankan meminta 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
mengajak Koalisi Indonesia Bersatu 
(KIB) bergabung dengan PDIP.
Menurut Hendri Satrio, pengamat politik 
dari lembaga survei KedaiKOPI, hal itu 
bisa dilakukan jika Puan ingin 
mengambil jalan pintas menghadapi 
Pilpres 2024.
Di sisi lain, kata dia, hingga kini KIB 
juga belum jelas bakal mengajukan 
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga 
Hartarto, atau Menteri BUMN Erick 
Thohir sebagai capres.
"Saya sarankan kalau Mbak Puan mau 
jalan pintas, penting jalannya itu bisa 
saja meminta Pak Jokowi atau Bu 
Mega, 
KIB aja diminta untuk Mbak Puan, 
daripada KIB belum jelas kan mau 
ngajukan Airlangga atau Erick," kata 
Hendri saat dihubungi Tribunnews, 
Selasa (5/7/2022).
Hendri mengatakan, hal tersebut 

merupakan jalan pintas dan tercepat 
bagi Puan untuk mencalonkan diri 
sebagai capres 2024.
"Mending dibilang ke Pak Jokowi, minta 
si KIB-nya itu masuk ke PDIP gitu, 

Dan itu jalan pintas cepat, tepat menurut 
saya," usulnya.

"Sehingga Mbak Puan bisa lebih 
menghemat waktu.

Saat ini, Partai Amanat Nasional (PAN), 
Partai Golkar, dan Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) telah membentuk 
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Hal itu, lanjut dia, agar Ketua DPR itu 
bisa lebih menghemat waktu.

Sementara, Partai Gerindra dan Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) membentuk 
Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Jadi ada koalisi yang isinya ada PDIP, 
terus anggota KIB, mungkin," bebernya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai 
NasDem, Partai Demokrat, dan PDIP 
hingga kini belum membentuk koalisi. 

untuk bisa mencalonkan Mbak Puan. 

Jalan Pintas Puan Bisa Jadi Presiden
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Kemudian korporat 16,7% dan lain-lain 
untuk disalurkan dalam 1.267.925 
transaksi.Bila dihitung dana 13,7% 
dengan nominal anggaran di 2020, 
maka ACT memakai dana operasional 
kurang lebih Rp71,10 miliar. 

dana kami Rp519,35 miliar. 2005-2020 
ada di web ACT, kami sampaikan untuk 
operasional gaji pegawai dari 2017-2021 
rata-rata yang kami ambil 13,7 persen," 
kata Ibnu saat 
jumpa pers, 
Senin (4/7).
Adapun dikutip 
dari laporan 
keuangan tahun 
2020 ACT, dana 
Rp519,35 miliar 
itu didapat dari 
348.000 donatur 
yang paling 
besar diperoleh dari publik mencapai 
60,1%. 

Anggaran tersebut, kata Ibnu, adalah hal 
yang wajar dan masih sesuai aturan 

 Tidak ada secara 
khusus (aturan negara) 
untuk operasional 
lembaga," ujarnya.
Meski melewati batas 
dari aturan syariat 
sebesar ⅛ atau 12,5%, 

"Dalam lembaga zakat, secara syariat 
dibolehkan 1/8 atau 12,5 persen ini 
patokan kami secara umum.

Ibnu menjelaskan bahwa 
ACT bukanlah lembaga 
zakat melainkan 

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

secara syariat Islam.

Hal ini disampaikan Megawati saat 
memberikan pengarahan dalam Rapat 
Koordinasi Fraksi PDIP Masa Bakti 
2019-2024 di Gedung Sekolah Partai, 
Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 
Jumat (8/7/2022). Rakor ini merupakan 
tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional 
(Rakernas) II 2021 pada bulan lalu. 
Sebanyak 128 orang anggota Fraksi 
PDIP di DPR RI, termasuk Ketua DPR 
Puan Maharani dan Ketua Fraksi Utut 
Adianto dan diikuti juga oleh Sekjen 
PDIP Hasto Kristiyanto.

“Saya katakan ini karena ingin 
membangkitkan spirit Anda. Dan jangan 
selalu merasa berada di zona nyaman,” 
tambahnya.
Megawati juga mengingatkan bahwa 
proses Pemilu 2024 sudah dimulai, 
yakni dari pendaftaran serta proses 
verifikasi partai politik. Dia ingatkan 
agar para anggota fraksi ikut 
mendukung kerja struktur partai demi 
membereskan semua hal yang 
disyaratkan aturan perundang-
undangan.
“Saya ingatkan kembali, turun ke bawah 
itu yang paling penting, bukan politik 
elite. Kalau kamu selalu turun ke 
bawah, kamu pasti menang, kita pasti 
menang. Pahami bahwa kita ini orang 
partai sehingga seharusnya memiliki api 
perjuangan nan kunjung padam,” kata 
Megawati.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto 
mengatakan, hasil survei menunjukkan 

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan 
(PDIP) Megawati Soekarnoputri 
mengingatkan para anggota Fraksi 
PDIP agar memastikan diri terus 
bekerja keras turun ke tengah rakyat. 
Anggota Fraksi PDIP, kata Megawati, 
tidak selalu berada di zona nyaman.

“Tak ada jalan selain turun ke bawah. 
Selalu temui dan bekerja bersama 
pengurus partai dari DPD, DPC, PAC, 
sampai ranting. Rakyat itu yang die 
hard. Kita tinggal membuka diri dan 
mau turun bersama rakyat di bawah,” 
kata Megawati.

peran anggota DPR semakin penting, 
yakni dalam konteks opini masyarakat 
hingga kemampuan penetrasi dan 
mengorganisir rakyat. Dalam hal itu pula 
rakor fraksi ini menjadi langkah penting 
usai rakernas.

Puan juga menekankan bahwa PDIP 
bertekad memenangkan Pemilu 2024 dan 
mencetak hattrick kemenangan pemilu 
tiga kali berturut-turut sejak 2014. “Partai 
ini masih dibutuhkan untuk selalu ada 
demi mewujudkan cita-cita Bung Karno,” 

“Kita akan bahas bagaimana anggota 
fraksi bergerak cepat sehingga seluruh 
rekomendasi rakernas jadi panduan bagi 
seluruh gerak kepartaian kita yang 
dilakukan tiga pilar partai, termasuk 
legislatif dari pusat hingga daerah,” kata 
Hasto.

Selain, Puan juga menuturkan berbagai 
detil mengenai kinerja Fraksi PDIP di 
DPR sejauh ini. Secara khusus Puan 
mengingatkan agar seluruh anggota 
fraksi berjuang keras dan cerdas 
menjalankan tugasnya di DPR.

Sementara Puan mengungkapkan bahwa 
rakor fraksi dilakukan agar seluruh 
anggota fraksi PDIP bisa memahami dan 
menjiwai hasil rakernas. Selain itu, rakor 
dilakukan agar memastikan gerak fraksi 
semakin baik untuk membumikan 
Pancasila dalam gerak serta kebijakan 
strategis pemerintahan.

Selain itu, Puan mendorong agar 
semuanya semakin memperbanyak 
kegiatan maupun aktivitas bersama 
warga masyarakat di wilayahnya masing-
masing. “Turun ke lapangan, turun ke 
lapangan karena rakyat menunggu kita. 
Saya sendiri merasakan bagaimana 
getaran massa rakyat ketika kita turun ke 
bawah," tegas Puan.

“Kita harus memastikan apakah misalnya 
rancangan undang-undang itu berpihak 
kepada rakyat, apakah menciptakan 
perubahan lebih baik, apakah akan makin 
memudahkan urusan rakyat? Jangan apa 
yang kita kerjakan justru menjadi 
bumerang karena dianggap merugikan 
rakyat. Itu intinya,” urai Puan.

Megawati : Turun ke Rakyat

Puan Maharani disarankan meminta 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
mengajak Koalisi Indonesia Bersatu 
(KIB) bergabung dengan PDIP.
Menurut Hendri Satrio, pengamat politik 
dari lembaga survei KedaiKOPI, hal itu 
bisa dilakukan jika Puan ingin 
mengambil jalan pintas menghadapi 
Pilpres 2024.
Di sisi lain, kata dia, hingga kini KIB 
juga belum jelas bakal mengajukan 
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga 
Hartarto, atau Menteri BUMN Erick 
Thohir sebagai capres.
"Saya sarankan kalau Mbak Puan mau 
jalan pintas, penting jalannya itu bisa 
saja meminta Pak Jokowi atau Bu 
Mega, 
KIB aja diminta untuk Mbak Puan, 
daripada KIB belum jelas kan mau 
ngajukan Airlangga atau Erick," kata 
Hendri saat dihubungi Tribunnews, 
Selasa (5/7/2022).
Hendri mengatakan, hal tersebut 

merupakan jalan pintas dan tercepat 
bagi Puan untuk mencalonkan diri 
sebagai capres 2024.
"Mending dibilang ke Pak Jokowi, minta 
si KIB-nya itu masuk ke PDIP gitu, 

Dan itu jalan pintas cepat, tepat menurut 
saya," usulnya.

"Sehingga Mbak Puan bisa lebih 
menghemat waktu.

Saat ini, Partai Amanat Nasional (PAN), 
Partai Golkar, dan Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) telah membentuk 
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Hal itu, lanjut dia, agar Ketua DPR itu 
bisa lebih menghemat waktu.

Sementara, Partai Gerindra dan Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) membentuk 
Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Jadi ada koalisi yang isinya ada PDIP, 
terus anggota KIB, mungkin," bebernya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai 
NasDem, Partai Demokrat, dan PDIP 
hingga kini belum membentuk koalisi. 

untuk bisa mencalonkan Mbak Puan. 

Jalan Pintas Puan Bisa Jadi Presiden
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Partai Gerindra akan menggelar rapat 
pimpinan nasional untuk meminta 
kesediaan Prabowo Subianto menjadi 
calon presiden.

"Mengenai masalah cawapres, sesuai 
anggaran dasar hal ini akan dibicarakan 
setelah rapimnas. Walaupun nama 
sudah di kantong," kata Ketua Harian 
DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco 
Ahmad, Selasa (5/7/2022).

Sementara itu, PKB menghormati 
proses internal Partai Gerindra dalam 
menentukan cawapres untuk 

Untuk Pemilihan Presiden 2024, Partai 
Gerindra disebut akan berkoalisi 
dengan Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB).

Menurut Sufmi Dasco Ahmad, seluruh 
kader Partai Gerindra solid mendukung 
Prabowo Subianto sebagai calon 
presiden."Untuk mekanisme 
pencawapresan dan lain-lain itu ada 
forum yang akan dibuat untuk itu 
setelah rapimnas. Sehingga saat 
rapimnas nanti hanya akan diumumkan 
soal calon presiden saja," katanya.Pada 
rapimnas Partai Gerindra di Juli 2022 
nanti, Prabowo Subianto akan diminta 
kesediaannya untuk dikukuhkan 
menjadi calon presiden dari Partai 
Gerindra.Soal siapa cawapres, menurut 
Sufmi Dasco Ahmad akan ditentukan 
melalui forum yang akan 
diselenggarakan sesuai dengan 
AD/ART Gerindra.

Namun, Partai Gerindra sudah 
memastiskan akan mengusung 
Prabowo Subianto sebagai calon 
presiden.Bahkan, Partai Gerindra sudah 
punya nama cawapres (calon wakil 
presiden) untuk mendampingi Prabowo 
Subianto menghadapi Pemilihan 
Presiden.Siapa yang ditunjuk menjadi 
cawapres itu diumumkam setelah 
rapimnas Partai Gerindra yang 
direncanakan bakal digelar pada akhir 
Juli mendatang.

Untuk itu, anggota dan kader Gerindra 
akan menunggu waktu sesuai dengan 
mekanisme yang ditetapkan partai.

Tentu kami menghormati tahapan internal 
Partai Gerindra termasuk menentukan 
calon presiden dan calon wakil presiden 
yang akan mereka usung. PKB juga 
mempunyai proses internal sendiri dalam 
menentukan capres-cawapres usulan 
kami, kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP 
PKB Syaiful Huda, Kamis (7/7/2022).
Menurutnya, setiap partai politik 
mempunyai mekanisme internal yang 
harus dihormati termasuk�Partai 
Gerindra.Walau sudah kerja sama, PKB 
tidak bisa serta merta ikut campur 
terhadap mekanisme internal dari 
Gerindra.Kita ikuti proses yang saat ini 
terjadi di internal Gerindra dalam 
menentukan pasangan calon presiden 
yang akan mereka usung. Sebagai 
kawan, kami akan menantikan apapun 
keputusan Gerindra dengan riang 
gembira, katanya.PKB, katanya, terus 
menimbang-nimbang pasangan terbaik 
bagi Ketua Umum DPP PKB Abdul 
Muhaimin Iskandar dalam Pemilu 
Serentak 2024.

mendampingi calon presiden.

Tidak mungkin satu koalisi ada dua calon 
presiden. Perbedaan ini akan kita 
selesaikan di meja perundingan siapa 
yang calon presiden dan siapa yang 
cawapres katanya.PKB saat ini masih 
terus menyosialisasikan Abdul Muhaimin 
Iskandar sebagai capres ke berbagai 
lapisan masyarakat.

Siapapun yang kita sandingkan dengan 
Gus Muhaimin telah memenuhi berbagai 
kriteria yang kami tetapkan baik dari sisi 
ideologi, visi misi, hingga potensi untuk 
menang, katanya.Dikatakannya, 
keputusan pasangan capres-cawapres 
yang diusung Gerindra dan PKB bisa saja 
berbeda.Menurutnya, sebagai kawan 
koalisi tentunya perbedaan yang terjadi 
akan diselesaikan di meja 
perundingan.�Misalnya keputusan 
Gerindra mengusung Prabowo Subianto 
sebagai calon presiden dan keputusan 
PKB yang mengusung Gus Muhaimin 
sebagai calon presiden, ini sudah jelas 
berbeda. 

Gerindra Sudah Punya Cawapres
kata Puan.Ketua Fraksi PDIP, Utut 
Adianto, mengatakan seluruh legislator 
berkomitmen mendukung penuh dan 
menjaga pemerintahan Jokowi sampai 
2024 sesuai arahan Ketua Umum 
Megawati.“Kita selalu ditugaskan ibu 
ketua umum untuk menyapa struktur 
partai ketika reses. Sekaligus selalu 
diingatkan untuk mampu berempati 
kepada rakyat di bawah. Rakor fraksi 
terakhir dilakukan pada 2018. Karena 

pandemi, baru kali ini lagi diarahkan Ibu 
ketua Umum, yang akan menambah 
semangat dan moril kita menuju hattrick di 
2024,” ucap Utut.Dalam pembukaan acara, 
para peserta rakor melakukan doa 
bersama untuk Almarhum Tjahjo Kumolo, 
Sekjen PDIP 2010-2014 dan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi. Doa dipimpin Anggota 
Fraksi yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad 
Basarah.

“Itu adalah pesan provokasi yang 
jelas,” kata sumber tersebut.

Beijing juga kerap menyebut Taiwan 
sebagai masalah paling sensitif dan 
penting dalam hubungannya dengan 
Washington.

Militer China mengumumkan latihan 
kesiapan tempur, patroli, dan latihan 
perang di laut dan wilayah udara di 
sekitar Taiwan. Dilansir Reuters, 
Jumat (8/7/2022), latihan tersebut 
digelar ketika seorang senator senior 
AS, Rick Scott, mengunjungi Taipei 
untuk bertemu dengan Presiden 
Taiwan Tsai Ing-wen. China, yang 
mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya 
sendiri, menentang segala bentuk 
interaksi resmi antara pejabat AS dan 
Taiwan. 

 Angkatan Udara Taiwan mengatakan, 
pihaknya memahami sepenuhnya 
situasi di kawasan itu dan secara aktif 

 Latihan tersebut diumumkan oleh 
Komando Teater Timur Tentara 
Pembebasan Rakyat (PLA) China. 
Juru Bicara Kementerian Pertahanan 
China Wu Qian mengatakan, latihan 
tersebut digelar sebagai tanggapan 
atas “kolusi serta provokasi” AS dan 
Taiwan. 
Seorang sumber di Taiwan 
mengatakan kepada Reuters, 
sejumlah jet tempur China melintasi 
garis tengah Selat Taiwan sebelah 
utara pada Jumat meski tidak sampai 
memasuki wilayah Taiwan. Sumber 
tersebut menambahkan, jet tempur 
Taiwan bergegas untuk mencegat 
pesawat-pesawat China.

Setelah bertemu dengan Tsai di Taipei 
pada Jumat, Scott mengatakan kepada 
wartawan bahwa dia percaya bahwa 
dunia telah berubah, menyusul tindakan 
Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina. 
“Kita semua harus menempatkan diri kita 
pada posisi yang bisa memastikan kita 
mempertahankan kebebasan yang kita 
semua yakini,” ucap Scott. 

“Tentara Pembebasan Rakyat China siap 
berperang setiap saat, dan akan 
mengambil semua tindakan yang 
diperlukan untuk secara tegas 
menggagalkan campur tangan kekuatan 
eksternal dan upaya pemisahan diri dari 
kemerdekaan Taiwan, dan dengan tegas 
membela kedaulatan nasional dan 
integritas teritorial,” kata Wu. 

Sementara itu, Tsai mengatakan 
negaranya akan terus bekerja sama 
dengan AS. 

membela keamanan nasional. Wu Qian 
berujar, kunjungan Scott ke Taiwan 
secara serius merusak hubungan China-
AS dan meningkatkan ketegangan di 
Selat Taiwan. 

“Saya pikir akan sangat membantu jika 
Taiwan berpartisipasi dalam RIMPAC 
(Latihan Lingkar Pasific) dan saya harap 
itu yang terjadi di masa depan,” sambung 
Scott. RIMPAC disebut sebagai latihan 
maritim internasional terbesar di dunia. 
Gelaran terbaru dimulai akhir bulan lalu 
dengan partisipasi 26 negara dalam 
latihan di sekitar Hawaii dan California 
sebelah selatan. 

“Untuk bersama-sama menjaga stabilitas 
dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik,” 
kata Tsai kepada Scott.

Senator AS Kunjungi Taipei
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Partai Gerindra akan menggelar rapat 
pimpinan nasional untuk meminta 
kesediaan Prabowo Subianto menjadi 
calon presiden.

"Mengenai masalah cawapres, sesuai 
anggaran dasar hal ini akan dibicarakan 
setelah rapimnas. Walaupun nama 
sudah di kantong," kata Ketua Harian 
DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco 
Ahmad, Selasa (5/7/2022).

Sementara itu, PKB menghormati 
proses internal Partai Gerindra dalam 
menentukan cawapres untuk 

Untuk Pemilihan Presiden 2024, Partai 
Gerindra disebut akan berkoalisi 
dengan Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB).

Menurut Sufmi Dasco Ahmad, seluruh 
kader Partai Gerindra solid mendukung 
Prabowo Subianto sebagai calon 
presiden."Untuk mekanisme 
pencawapresan dan lain-lain itu ada 
forum yang akan dibuat untuk itu 
setelah rapimnas. Sehingga saat 
rapimnas nanti hanya akan diumumkan 
soal calon presiden saja," katanya.Pada 
rapimnas Partai Gerindra di Juli 2022 
nanti, Prabowo Subianto akan diminta 
kesediaannya untuk dikukuhkan 
menjadi calon presiden dari Partai 
Gerindra.Soal siapa cawapres, menurut 
Sufmi Dasco Ahmad akan ditentukan 
melalui forum yang akan 
diselenggarakan sesuai dengan 
AD/ART Gerindra.

Namun, Partai Gerindra sudah 
memastiskan akan mengusung 
Prabowo Subianto sebagai calon 
presiden.Bahkan, Partai Gerindra sudah 
punya nama cawapres (calon wakil 
presiden) untuk mendampingi Prabowo 
Subianto menghadapi Pemilihan 
Presiden.Siapa yang ditunjuk menjadi 
cawapres itu diumumkam setelah 
rapimnas Partai Gerindra yang 
direncanakan bakal digelar pada akhir 
Juli mendatang.

Untuk itu, anggota dan kader Gerindra 
akan menunggu waktu sesuai dengan 
mekanisme yang ditetapkan partai.

Tentu kami menghormati tahapan internal 
Partai Gerindra termasuk menentukan 
calon presiden dan calon wakil presiden 
yang akan mereka usung. PKB juga 
mempunyai proses internal sendiri dalam 
menentukan capres-cawapres usulan 
kami, kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP 
PKB Syaiful Huda, Kamis (7/7/2022).
Menurutnya, setiap partai politik 
mempunyai mekanisme internal yang 
harus dihormati termasuk�Partai 
Gerindra.Walau sudah kerja sama, PKB 
tidak bisa serta merta ikut campur 
terhadap mekanisme internal dari 
Gerindra.Kita ikuti proses yang saat ini 
terjadi di internal Gerindra dalam 
menentukan pasangan calon presiden 
yang akan mereka usung. Sebagai 
kawan, kami akan menantikan apapun 
keputusan Gerindra dengan riang 
gembira, katanya.PKB, katanya, terus 
menimbang-nimbang pasangan terbaik 
bagi Ketua Umum DPP PKB Abdul 
Muhaimin Iskandar dalam Pemilu 
Serentak 2024.

mendampingi calon presiden.

Tidak mungkin satu koalisi ada dua calon 
presiden. Perbedaan ini akan kita 
selesaikan di meja perundingan siapa 
yang calon presiden dan siapa yang 
cawapres katanya.PKB saat ini masih 
terus menyosialisasikan Abdul Muhaimin 
Iskandar sebagai capres ke berbagai 
lapisan masyarakat.

Siapapun yang kita sandingkan dengan 
Gus Muhaimin telah memenuhi berbagai 
kriteria yang kami tetapkan baik dari sisi 
ideologi, visi misi, hingga potensi untuk 
menang, katanya.Dikatakannya, 
keputusan pasangan capres-cawapres 
yang diusung Gerindra dan PKB bisa saja 
berbeda.Menurutnya, sebagai kawan 
koalisi tentunya perbedaan yang terjadi 
akan diselesaikan di meja 
perundingan.�Misalnya keputusan 
Gerindra mengusung Prabowo Subianto 
sebagai calon presiden dan keputusan 
PKB yang mengusung Gus Muhaimin 
sebagai calon presiden, ini sudah jelas 
berbeda. 

Gerindra Sudah Punya Cawapres
kata Puan.Ketua Fraksi PDIP, Utut 
Adianto, mengatakan seluruh legislator 
berkomitmen mendukung penuh dan 
menjaga pemerintahan Jokowi sampai 
2024 sesuai arahan Ketua Umum 
Megawati.“Kita selalu ditugaskan ibu 
ketua umum untuk menyapa struktur 
partai ketika reses. Sekaligus selalu 
diingatkan untuk mampu berempati 
kepada rakyat di bawah. Rakor fraksi 
terakhir dilakukan pada 2018. Karena 

pandemi, baru kali ini lagi diarahkan Ibu 
ketua Umum, yang akan menambah 
semangat dan moril kita menuju hattrick di 
2024,” ucap Utut.Dalam pembukaan acara, 
para peserta rakor melakukan doa 
bersama untuk Almarhum Tjahjo Kumolo, 
Sekjen PDIP 2010-2014 dan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi. Doa dipimpin Anggota 
Fraksi yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad 
Basarah.

“Itu adalah pesan provokasi yang 
jelas,” kata sumber tersebut.

Beijing juga kerap menyebut Taiwan 
sebagai masalah paling sensitif dan 
penting dalam hubungannya dengan 
Washington.

Militer China mengumumkan latihan 
kesiapan tempur, patroli, dan latihan 
perang di laut dan wilayah udara di 
sekitar Taiwan. Dilansir Reuters, 
Jumat (8/7/2022), latihan tersebut 
digelar ketika seorang senator senior 
AS, Rick Scott, mengunjungi Taipei 
untuk bertemu dengan Presiden 
Taiwan Tsai Ing-wen. China, yang 
mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya 
sendiri, menentang segala bentuk 
interaksi resmi antara pejabat AS dan 
Taiwan. 

 Angkatan Udara Taiwan mengatakan, 
pihaknya memahami sepenuhnya 
situasi di kawasan itu dan secara aktif 

 Latihan tersebut diumumkan oleh 
Komando Teater Timur Tentara 
Pembebasan Rakyat (PLA) China. 
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Senator AS Kunjungi Taipei
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Lalu, kenapa saat Jokowi bertemu 
Putin tidak dijamu dengan meja 
panjang? 
Alasan Putin pakai meja panjang 
Saat bertemu Macron, Putin 
menggunakan meja panjang karena 
Presiden Perancis itu enggan 
melakukan tes PCR Covid-19 yang 
disyaratkan oleh Rusia. Macron 
beralasan, ia menolak tes Covid karena 
khawatir Rusia dapat menggunakan 
DNA-nya, mengutip pemberitahuan dari 
dua sumber yang dekat dengan dia. 
Kemudian, pejabat Perancis lainnya 
berkata kepada Reuters bahwa meja 
panjang Putin digunakan demi 
keamanan Presiden Rusia itu yang 
menerapkan protokol kesehatan ketat. 
Alasan ketika menjamu Kanselir 
Jerman Olaf Scholz juga sama, yaitu 
karena penerus Angela Merkel tersebut 

Para petinggi lainnya yang dijamu 
dengan meja panjang Putin adalah 
Presiden Iran Ebrahim Raisi 
(19/1/2022), Perdana Menteri Hongaria 
Viktor Orban (1/2/2022), dan Sekretaris 
Jenderal PBB Antonio Guterres 
(27/4/2022). Semuanya dijamu Putin 
dengan meja yang menurut Reuters 
panjangnya 20 kaki atau enam meter. 
Dalam pertemuan, mereka duduk 
berjauhan dari ujung ke ujung dengan 
Presiden Rusia itu. 

Presiden Rusia Vladimir Putin tidak 
menggunakan meja panjang khasnya 
saat menjamu Presiden Indonesia Joko 
Widodo di Kremlin, Moskwa, Kamis 
(30/6/2022). Sebagai gantinya, Putin 
berbincang dengan Jokowi secara 
berdekatan ditengahi meja putih kotak 
kecil dengan bunga di atasnya. 
Keduanya duduk di kursi, mengenakan 
setelan jas hitam-hitam. Situasi 
tersebut berbeda jauh dibandingkan 
ketika Putin menjamu beberapa 
pemimpin negara lainnya belakangan 
ini, seperti Presiden Perancis 
Emmanuel Macron (7/2/2022) dan 
Kanselir Jerman Olaf Scholz 
(15/2/2022). 

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Taktik long table diplomacy 
ini kemungkinan juga berpengaruh pada 
hasil pertemuan Putin dengan Macron. 
Ketika berangkat dari Perancis, Macron 
dengan sangat pede menjanjikan 
pembicaraan intens dengan Putin untuk 
mencari solusi bersejarah dalam perang 
Rusia-Ukraina. Namun, setelah lima jam 
pembicaraan di meja panjang Putin, 

menolak tes PCR Covid-19 oleh Rusia. 
Namun, saat bertemu dengan menterinya 
sendiri pun Putin tetap duduk berjauhan 
walau tidak menggunakan meja panjang 
tadi. Saat berdialog tatap muka dengan 
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov 
pada 11 April 2022, Putin duduk di ujung 
meja panjang lainnya yang berwarna 
coklat. Tindakan Putin disinyalir karena 
Lavrov baru saja bertemu Menteri Luar 
Negeri Inggris Liz Truzz pada 10 Februari 
di Moskwa, yaitu sepuluh hari setelah 
Truss dinyatakan positif Covid-19.  
Adapun meja panjang Putin mulai viral 
fotonya sejak pertemuan dengan PM 
Hongaria Viktor Orban. Menurut spekulasi 
The Guardian, penyebab memakai meja 
panjang adalah karena Orban tidak 
melakukan karantina sebelum bertemu 
Putin, padahal itu adalah syarat wajib 
untuk menemui sang Presiden Rusia. 
Putin dikenal paranoid tentang Covid-19. 
Ia tetap menerapkan protokol kesehatan 
ketat dan menjaga jarak meski sudah 
divaksinasi lengkap termasuk booster. 

Menurut kolumnis Paul Dallison dalam 
tulisannya di Politico (11/2/2022), meja 
panjang Putin bertujuan agar tamu 
merasa tidak nyaman, termasuk tentunya 
demi menjaga jarak. Menggunakan 
furnitur untuk membuat tamu tidak 
nyaman juga terjadi saat Presiden Turkiye 
Recep Tayyip Erdogan menjamu Presiden 
Komisi Eropa Ursula von der Leyen 
beserta Presiden Dewan Eropa Charles 
Michel di Ankara pada April 2021. Ursula 
tidak mendapat kursi sehingga terpaksa 
duduk di sofa agak berjauhan dengan 
Erdogan dan Charles Michel. Peristiwa itu 
dikenal sebagai Sofagate. 

Long table diplomacy

Alasana Putin Jamu Jokowi Pakai Meja Kecil
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Laju inflasi Taiwan mencapai level 
tertinggi pada bulan Juni dengan indeks 
harga konsumen (CPI) meningkat 3,59 
persen dari tahun sebelumnya.
Hal serupa juga terjadi di Thailand di 
mana CPI bulan Juni 2022 naik 7,66 
persen dari tahun lalu yang didorong 
oleh harga energi yang lebih tinggi dan 
juga dipengaruhi oleh efek dasar.
Direktorat Jenderal Anggaran, 
Akuntansi dan Statistik Taiwan 
mengatakan, laju inflasi semakin cepat 
yang berkisar 3,39 persen tahun ke 
tahun di bulan Mei dan sedikit lebih 
buruk dari prediksi ekonom dalam jajak 
pendapat untuk kenaikan 3,5 persen.
Dikutip dari Nikkei Asia, Kamis 
(7/7/2022) Ini merupakan inflasi 
bulanan tertinggi sejak Agustus 2008, 
ketika CPI naik 4,68 persen, dan 
kemungkinan akan menambah tekanan 
untuk menaikkan suku bunga lebih 
lanjut.Indeks harga konsumen inti yang 
sebelumnya berada di 2,60 persen, 
naik 2,77 persen tahun ke tahun pada 
bulan Mei. Ini tidak termasuk harga 
energi, sayuran dan buah-buahan yang 
lebih fluktuatif.
Sementara itu, Bank sentral Taiwan 
menaikkan suku bunga kebijakannya 
pada bulan Juni untuk kedua kalinya 

Pemerintah mengatakan, fundamental 
ekonomi Taiwan tetap sehat, bahkan 
ketika pasar saham terpengaruh akibat 
krisis chip semikonduktor global.

Sedangkan Analis memprediksi akan 
terjadi satu atau dua kenaikan suku 
bunga di paruh kedua tahun ini.

Sebelumnya, produsen chip United 
Microelectronics Corp, yang kliennya 
termasuk Qualcomm Inc dan Infineon 
Jerman, melaporkan penjualan di bulan 
Juni melonjak 43,2 persen tahun ke 
tahun, dengan penjualan semester 
pertama naik sekitar 38,2 persen tahun ke 
tahun.

tahun ini, yang mencerminkan 
kekhawatiran tentang percepatan inflasi.

Namun, tekanan harga masih terkendali 
jika dibandingkan dengan Amerika Serikat 
dan Eropa. Pasalnya, ekonomi Taiwan 
yang bergantung pada kegiatan ekspor 
terpengaruh oleh kekurangan 
semikonduktor global yang telah 
memenuhi daftar pesanan pembuat chip 
Taiwan.Di sisi lain, Korea Selatan 
melaporkan bahwa inflasi bulan lalu 
mencapai level tertinggi dalam kurun 
waktu 24 tahun terakhir, tumbuh sedikit 
lebih cepat dari perkiraan 6,0 persen pada 
bulan Juni dibandingkan tahun 
sebelumnya.

Inflasi Taiwan Capai Rekor Tertinggi

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

 Pologna membuatnya sesuai pesanan 
dan diantar ke Kremlin pada 1995. Itu 
adalah pesanan terbesarnya sepanjang 
masa.

Macron pulang dengan tangan hampa. 
Menurut The Guardian, 

Renato Pologna pengusaha OAK 
Furniture di Italia mengeklaim sebagai 
pembuat meja panjang Putin itu, dikutip 
dari Al Jazeera.

meja panjang Putin adalah unjuk 
kekuatan untuk menaklukkan Macron. 
Walaupun identik dengan Putin, meja 
panjang itu sebenarnya sudah ada 
sejak lama di Kremlin, tepatnya saat 
masa pemerintahan Boris Yeltsin 
sebagai presiden pertama Rusia pada 
1991-1999. 

Tidak dipakai saat menjamu sekutu 
Dikutip dari Forbes (14/4/2022), 
sebelumnya ada beberapa pertemuan 
saat meja panjang Putin tidak dipakai 
untuk menjamu tamu Presiden Rusia 
itu. 

Pertemuan Putin dengan Presiden 
Belarus Alexander Lukashenko pada 
25 Juni 2022 juga tidak dilakukan di 
meja panjang Kremlin, melainkan di 

Contohnya saat Putin bertemu 
Presiden China Xi Jinping dan 
Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart 
Tokayev dalam pertemuan terpisah 
pada Februari 2022. 

dikutip dari kantor berita Rusia, TASS. 

Adapun tujuan Jokowi ke Rusia adalah 
membawa misi damai menyudahi perang 
di Ukraina serta membahas krisis pangan 
global. Dalam pertemuan itu meja 
panjang Putin tidak tampak, dan kedua 
presiden bersalaman usai konferensi 
pers bersama.

kota Saint Petersburg. 

Presiden Rusia sejak 2012 itu 
memastikan bahwa Indonesia termasuk 
dalam daftar negara sahabat yang akan 
mendapatkan dukungan dari Moskwa 
tentang suplai produk pertanian. 

Terbaru, meja panjang Putin kembali 
"absen" saat Jokowi ke Rusia pada 
Kamis (30/6/2022) dan digantikan meja 
kotak kecil. China, Belarus, dan 
Kazakhstan merupakan sekutu Rusia, 
sedangkan Putin menganggap Indonesia 
sebagai negara sahabat. Ketika Putin 
bertemu Jokowi, 

Pada Maret 2022 Rusia merilis daftar 
negara tak bersahabat. Amerika Serikat 
menempati posisi teratas, dan di Asia ada 
Jepang, Korea Selatan, Taiwan, serta 
Singapura. 

"Kami siap untuk sepenuhnya memenuhi 
permintaan produk pertanian dari 
Indonesia dan negara-negara sahabat 
lainnya untuk nitrogen, fosfat, pupuk 
kalium, dan bahan baku untuk produksi 
mereka,” ujar Putin, 

Shinzo Abe Meninggal Dunia

Abe terjatuh ketika sedang berpidato di 
Kota Nara sekitar pukul 11.30 waktu 
setempat. 
Menurut seorang pejabat faksi Abe 
ditembak di bagian dada dan langsung 
dilarikan ke rumah sakit dengan 
ambulans. Polisi sudah menangkap 
seorang pria diduga akan melakukan 
pembunuhan dan menyita sebuah 
senjata api.

Mantan Perdana Menteri Jepang 
Shinzo Abe meninggal dalam usia 67 
tahun setelah ditembak pagi tadi ketika 
tengah berpidato di Kota Nara. 
Demikian dilaporkan stasiun televisi 
NHK mengutip sumber di Partai 
Demokratik Liberal.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida 
mengatakan mantan Perdana Menteri 
Shinzo Abe dalam kondiri kritis setelah 
ditembak pagi tadi.

Abe tiba di Nara dari Bandara Haneda via 
Bandara Osaka untuk memberikan pidato 
kampanye guna mendukung kandidat 
partainya jelang pemilu majelis tinggi 
parlemen Ahad mendatang, kata NHK, 
seperti dilansir laman CNN, Jumat 
(8/7).Dia dijadwalkan akan mengunjungi 
Kyoto setelah dari Nara kemudian ke 
Saitama yang berdekatan dengan Ibu 
Kota Tokyo.

Stasiun televisi NHK mengutip polisi 
mengatakan, Abe ditembak di bagian 
dada dan leher.
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menempati posisi teratas, dan di Asia ada 
Jepang, Korea Selatan, Taiwan, serta 
Singapura. 

"Kami siap untuk sepenuhnya memenuhi 
permintaan produk pertanian dari 
Indonesia dan negara-negara sahabat 
lainnya untuk nitrogen, fosfat, pupuk 
kalium, dan bahan baku untuk produksi 
mereka,” ujar Putin, 

Shinzo Abe Meninggal Dunia

Abe terjatuh ketika sedang berpidato di 
Kota Nara sekitar pukul 11.30 waktu 
setempat. 
Menurut seorang pejabat faksi Abe 
ditembak di bagian dada dan langsung 
dilarikan ke rumah sakit dengan 
ambulans. Polisi sudah menangkap 
seorang pria diduga akan melakukan 
pembunuhan dan menyita sebuah 
senjata api.

Mantan Perdana Menteri Jepang 
Shinzo Abe meninggal dalam usia 67 
tahun setelah ditembak pagi tadi ketika 
tengah berpidato di Kota Nara. 
Demikian dilaporkan stasiun televisi 
NHK mengutip sumber di Partai 
Demokratik Liberal.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida 
mengatakan mantan Perdana Menteri 
Shinzo Abe dalam kondiri kritis setelah 
ditembak pagi tadi.

Abe tiba di Nara dari Bandara Haneda via 
Bandara Osaka untuk memberikan pidato 
kampanye guna mendukung kandidat 
partainya jelang pemilu majelis tinggi 
parlemen Ahad mendatang, kata NHK, 
seperti dilansir laman CNN, Jumat 
(8/7).Dia dijadwalkan akan mengunjungi 
Kyoto setelah dari Nara kemudian ke 
Saitama yang berdekatan dengan Ibu 
Kota Tokyo.

Stasiun televisi NHK mengutip polisi 
mengatakan, Abe ditembak di bagian 
dada dan leher.
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Penurunan Berat Badan

Lelah dan Tidak Enak Badan

Gejala Poliuria
Gejala poliuria yang paling umum 
adalah buang air kecil berlebihan secara 
berkala sepanjang hari dan malam. 
Biasanya dikaitkan dengan rasa haus 
yang berlebihan (polidipsia) dan 
peningkatan buang air kecil di malam 
hari (nokturia). Gejala lain meliputi:

Urine dibuat di ginjal dengan air dan 
padatan disaring dari aliran darah. 
Orang dewasa umumnya harus buang 
air kecil tidak lebih dari 2,5 liter setiap 
hari. Poliuria terjadi ketika orang dewasa 
menghasilkan lebih dari 3 liter, terlepas 
dari seberapa sering dia buang air kecil.

Poliuria dapat menyebabkan dehidrasi 
parah, menyebabkan tidak enak badan 

Poliuria adalah istilah medis yang 
menggambarkan buang air kecil 
berlebihan. Di luar minum air dalam 
jumlah yang berlebihan, buang air kecil 
yang berlebihan dapat mengindikasikan 
kondisi medis yang mendasarinya.

Prevalensi poliuria tidak 
didokumentasikan dengan baik. Nokturia 
telah dipelajari lebih dari poliuria. Ada 
bukti yang menunjukkan bahwa nokturia 
dan poliuria keduanya lebih sering 
terjadi pada pasien yang lebih tua.

Penurunan berat badan yang cepat 
merupakan indikasi diabetes tipe I. Ini 
juga merupakan ciri dari CKD dan juga 
dapat terjadi karena dehidrasi yang 
timbul dari diabetes insipidus.

Sering buang air kecil adalah masalah 
yang berbeda dan mungkin atau 
mungkin tidak berhubungan dengan 
poliuria atau nokturia (buang air kecil di 
malam hari ketika seseorang 
seharusnya tidur).

Peningkatan tekanan intrakranial dapat 
menyebabkan peningkatan tekanan 
darah, disertai dengan penurunan denyut 
jantung (bradikardia).
Penyebab Poliuria

Fluktuasi Tekanan Darah

Diabetes mellitus
Diabetes mellitus adalah suatu kondisi 
yang disebabkan oleh ketidakmampuan 
tubuh mengontrol gula darah secara 
memadai, baik karena tidak mampu 
memproduksi insulin dengan baik atau 
resistensi terhadap efek insulin. Diabetes 
mellitus menyebabkan osmolaritas yang 
lebih tinggi dalam aliran darah karena 
peningkatan kadar gula.

Ada banyak sekali penyebab poliuria, 
mulai dari yang sederhana seperti minum 
terlalu banyak air hingga komplikasi 
kesehatan yang serius seperti gagal 
ginjal. Penyebab poliuria berikut adalah 
yang paling umum.

dan kelelahan.

Poliuria menyebabkan dehidrasi yang 
dapat menyebabkan peningkatan denyut 
jantung (takikardia) atau penurunan 
tekanan darah karena postur (hipotensi 
postural).

Diabetes insipidus sama sekali berbeda 
dengan diabetes mellitus dan tidak ada 
hubungannya dengan kadar glukosa 
darah. Sebaliknya, diabetes insipidus 
berhubungan langsung dengan poliuria 
dalam hubungannya dengan arginine 
vasopressin (AVP), suatu hormon 
antidiuretik.
Diabetes insipidus sentral disebabkan 
oleh kurangnya sekresi arginin 
vasopresin karena kondisi neurologis. 
Diabetes insipidus nefrogenik disebabkan 
oleh kegagalan ginjal untuk merespon 

Diabetes insipidus

Gejala Dan Penyebab Poliuria

Hasil lawatan ke Ukraina-Rusia 

Presiden Jokowi mengingatkan seluruh 
pihak untuk selalu mewaspadai kondisi 
rantai pasok pangan dan energi saat ini. 
Hal itu terutama untuk komoditas 
gandum, karena Indonesia merupakan 
importir gandum. Pasokan gandum dari 
dua negara yang dilanda konflik, Rusia 
dan Ukraina, terhambat. Padahal dua 
negara tersebut merupakan produsen 
besar untuk gandum di pasar dunia. “Ini 
hati-hati, yang suka makan roti, yang 
suka makan mi (instan), bisa harganya 
naik. Karena apa? Ada perang di 
Ukraina," kata Jokowi.Berbeda dengan 
komoditas seperti minyak goreng, 
gandum bukan merupakan produk 
Indonesia, sehingga pemerintah tak bisa 
mengendalikan kenaikan harganya. 
"Kenapa perang di Ukraina 
mempengaruhi harga gandum? Karena 
produksi gandum itu 30-40 persen 
berada di negara itu, Ukraina, Rusia, 
Belarus, semua ada di situ,” jelas 
Jokowi. Bahkan, kata Jokowi, beberapa 
negara sudah mengalami kekurangan 
pangan dan kelaparan karena 
terhambatnya pasokan pangan akibat 
perang Ukraina dan Rusia. “Bayangkan, 
berapa ratus juta orang ketergantungan 
kepada gandum Ukraina dan Rusia? 
dan sekarang ini sudah mulai karena 
barang itu tidak bisa keluar dari Ukraina, 
tidak bisa keluar dari Rusia,” kata 
Jokowi. 

Dalam lawatannya di Jerman, Ukraina 
dan Rusia, Jokowi menekankan, potensi 
munculnya krisis pangan yang akan 
berdampak luas terhadap negara 
berkembang. Di Ukraina, usai 
pertemuannya dengan Presiden Ukraina 
Volodymyr Zelensky, Jokowi 
menjelaskan dampak pasokan pangan 
dari perang Rusia dan Ukraina. Ia 
mengatakan, ada 22 juta ton gandum 
yang tidak bisa keluar dari Ukraina. 
Ditambah ada 55 juta hasil panen ke 
depan dari petani. ”Kalau ini enggak 
bisa keluar artinya yang bisa impor dari 
sini kan jadi pusing semuanya. Jumlah 

Jokowi : Hati - Hati Untuk Yang Suka Mie Dan Roti
yang sangat gede sekali 77 juta ton. 
Bayangkan kalau tidak bisa keluar,” kata 
Jokowi sebagaimana dilansir dari 
pemberitaan Kompas.id. Kepala Negara 
mengatakan, yang terpenting dalam 
kunjungannya ke Ukraina dan Rusia 
adalah mengupayakan titik temu di antara 
kepentingan kedua negara. Menurut 
Jokowi, dengan titik temu tersebut 
diharapkan perang bisa berakhir. 
Persoalan pangan yang sangat genting 
dinilai dapat menjadi titik temu tersebut.   
"Ini, kan, yang paling penting, titik temu. 
Kepentingannya semua terakomodasi dan 
ada titik temu,” tegasnya. Secara terpisah, 
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 
mengatakan, untuk meneruskan ekspor 
gandum diperlukan langkah-langkah untuk 
mengangkat blokade Rusia di lexi. "Dan 
Rusia juga mengancam adanya kelaparan 
di dunia dan mereka memblokade ekspor 
dari Ukraina dan mendisrupsi pasar 
global," kata Zelensky. Menurut dia, jika 
blokade dapat dibuka, jutaan ton bahan 
pangan dari Ukraina itu dapat dikirimkan 
kepada masyarakat. "Dan apabila tidak 
ada ambisi dari Rusia kita tidak akan 
memiliki problem tersebut saat ini dan ini 
merupakan tantangan global saat ini," kata 
Zelensky. Sementara itu, di Rusia, Jokowi 
menyampaikan bahwa Presiden Rusia 
Vladimir Putin memberi jaminan 
keamanan pasokan pangan dan pupuk 
dari Rusia maupun Ukraina."Saya sangat 
menghargai Presiden Putin yang 
menyampaikan bahwa memberikan 
jaminan keamanan untuk pasokan pangan 
dan pupuk baik dari Rusia dan juga 
Ukraina. Ini sebuah berita yang baik," ujar 
Jokowi dilansir dari siaran langsung 
KompasTV, Rabu malam waktu Indonesia. 
Ia juga mengatakan, demi kemanusiaan, 
dia mendukung upaya PBB melakukan 
reintegrasi komoditas pangan dan pupuk 
Rusia serta komoditas pangan Ukraina 
agar masuk lagi dalam rantai pasok dunia. 
"Dan khusus untuk jalur ekspor produk 
pangan Ukraina, terutama melalui jalur 
laut, tadi sekali lagi Presiden Putin sudah 
memberikan jaminannya," tuturnya.
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Penurunan Berat Badan

Lelah dan Tidak Enak Badan

Gejala Poliuria
Gejala poliuria yang paling umum 
adalah buang air kecil berlebihan secara 
berkala sepanjang hari dan malam. 
Biasanya dikaitkan dengan rasa haus 
yang berlebihan (polidipsia) dan 
peningkatan buang air kecil di malam 
hari (nokturia). Gejala lain meliputi:

Urine dibuat di ginjal dengan air dan 
padatan disaring dari aliran darah. 
Orang dewasa umumnya harus buang 
air kecil tidak lebih dari 2,5 liter setiap 
hari. Poliuria terjadi ketika orang dewasa 
menghasilkan lebih dari 3 liter, terlepas 
dari seberapa sering dia buang air kecil.

Poliuria dapat menyebabkan dehidrasi 
parah, menyebabkan tidak enak badan 

Poliuria adalah istilah medis yang 
menggambarkan buang air kecil 
berlebihan. Di luar minum air dalam 
jumlah yang berlebihan, buang air kecil 
yang berlebihan dapat mengindikasikan 
kondisi medis yang mendasarinya.

Prevalensi poliuria tidak 
didokumentasikan dengan baik. Nokturia 
telah dipelajari lebih dari poliuria. Ada 
bukti yang menunjukkan bahwa nokturia 
dan poliuria keduanya lebih sering 
terjadi pada pasien yang lebih tua.

Penurunan berat badan yang cepat 
merupakan indikasi diabetes tipe I. Ini 
juga merupakan ciri dari CKD dan juga 
dapat terjadi karena dehidrasi yang 
timbul dari diabetes insipidus.

Sering buang air kecil adalah masalah 
yang berbeda dan mungkin atau 
mungkin tidak berhubungan dengan 
poliuria atau nokturia (buang air kecil di 
malam hari ketika seseorang 
seharusnya tidur).

Peningkatan tekanan intrakranial dapat 
menyebabkan peningkatan tekanan 
darah, disertai dengan penurunan denyut 
jantung (bradikardia).
Penyebab Poliuria

Fluktuasi Tekanan Darah

Diabetes mellitus
Diabetes mellitus adalah suatu kondisi 
yang disebabkan oleh ketidakmampuan 
tubuh mengontrol gula darah secara 
memadai, baik karena tidak mampu 
memproduksi insulin dengan baik atau 
resistensi terhadap efek insulin. Diabetes 
mellitus menyebabkan osmolaritas yang 
lebih tinggi dalam aliran darah karena 
peningkatan kadar gula.

Ada banyak sekali penyebab poliuria, 
mulai dari yang sederhana seperti minum 
terlalu banyak air hingga komplikasi 
kesehatan yang serius seperti gagal 
ginjal. Penyebab poliuria berikut adalah 
yang paling umum.

dan kelelahan.

Poliuria menyebabkan dehidrasi yang 
dapat menyebabkan peningkatan denyut 
jantung (takikardia) atau penurunan 
tekanan darah karena postur (hipotensi 
postural).

Diabetes insipidus sama sekali berbeda 
dengan diabetes mellitus dan tidak ada 
hubungannya dengan kadar glukosa 
darah. Sebaliknya, diabetes insipidus 
berhubungan langsung dengan poliuria 
dalam hubungannya dengan arginine 
vasopressin (AVP), suatu hormon 
antidiuretik.
Diabetes insipidus sentral disebabkan 
oleh kurangnya sekresi arginin 
vasopresin karena kondisi neurologis. 
Diabetes insipidus nefrogenik disebabkan 
oleh kegagalan ginjal untuk merespon 

Diabetes insipidus

Gejala Dan Penyebab Poliuria

Hasil lawatan ke Ukraina-Rusia 

Presiden Jokowi mengingatkan seluruh 
pihak untuk selalu mewaspadai kondisi 
rantai pasok pangan dan energi saat ini. 
Hal itu terutama untuk komoditas 
gandum, karena Indonesia merupakan 
importir gandum. Pasokan gandum dari 
dua negara yang dilanda konflik, Rusia 
dan Ukraina, terhambat. Padahal dua 
negara tersebut merupakan produsen 
besar untuk gandum di pasar dunia. “Ini 
hati-hati, yang suka makan roti, yang 
suka makan mi (instan), bisa harganya 
naik. Karena apa? Ada perang di 
Ukraina," kata Jokowi.Berbeda dengan 
komoditas seperti minyak goreng, 
gandum bukan merupakan produk 
Indonesia, sehingga pemerintah tak bisa 
mengendalikan kenaikan harganya. 
"Kenapa perang di Ukraina 
mempengaruhi harga gandum? Karena 
produksi gandum itu 30-40 persen 
berada di negara itu, Ukraina, Rusia, 
Belarus, semua ada di situ,” jelas 
Jokowi. Bahkan, kata Jokowi, beberapa 
negara sudah mengalami kekurangan 
pangan dan kelaparan karena 
terhambatnya pasokan pangan akibat 
perang Ukraina dan Rusia. “Bayangkan, 
berapa ratus juta orang ketergantungan 
kepada gandum Ukraina dan Rusia? 
dan sekarang ini sudah mulai karena 
barang itu tidak bisa keluar dari Ukraina, 
tidak bisa keluar dari Rusia,” kata 
Jokowi. 

Dalam lawatannya di Jerman, Ukraina 
dan Rusia, Jokowi menekankan, potensi 
munculnya krisis pangan yang akan 
berdampak luas terhadap negara 
berkembang. Di Ukraina, usai 
pertemuannya dengan Presiden Ukraina 
Volodymyr Zelensky, Jokowi 
menjelaskan dampak pasokan pangan 
dari perang Rusia dan Ukraina. Ia 
mengatakan, ada 22 juta ton gandum 
yang tidak bisa keluar dari Ukraina. 
Ditambah ada 55 juta hasil panen ke 
depan dari petani. ”Kalau ini enggak 
bisa keluar artinya yang bisa impor dari 
sini kan jadi pusing semuanya. Jumlah 

Jokowi : Hati - Hati Untuk Yang Suka Mie Dan Roti
yang sangat gede sekali 77 juta ton. 
Bayangkan kalau tidak bisa keluar,” kata 
Jokowi sebagaimana dilansir dari 
pemberitaan Kompas.id. Kepala Negara 
mengatakan, yang terpenting dalam 
kunjungannya ke Ukraina dan Rusia 
adalah mengupayakan titik temu di antara 
kepentingan kedua negara. Menurut 
Jokowi, dengan titik temu tersebut 
diharapkan perang bisa berakhir. 
Persoalan pangan yang sangat genting 
dinilai dapat menjadi titik temu tersebut.   
"Ini, kan, yang paling penting, titik temu. 
Kepentingannya semua terakomodasi dan 
ada titik temu,” tegasnya. Secara terpisah, 
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 
mengatakan, untuk meneruskan ekspor 
gandum diperlukan langkah-langkah untuk 
mengangkat blokade Rusia di lexi. "Dan 
Rusia juga mengancam adanya kelaparan 
di dunia dan mereka memblokade ekspor 
dari Ukraina dan mendisrupsi pasar 
global," kata Zelensky. Menurut dia, jika 
blokade dapat dibuka, jutaan ton bahan 
pangan dari Ukraina itu dapat dikirimkan 
kepada masyarakat. "Dan apabila tidak 
ada ambisi dari Rusia kita tidak akan 
memiliki problem tersebut saat ini dan ini 
merupakan tantangan global saat ini," kata 
Zelensky. Sementara itu, di Rusia, Jokowi 
menyampaikan bahwa Presiden Rusia 
Vladimir Putin memberi jaminan 
keamanan pasokan pangan dan pupuk 
dari Rusia maupun Ukraina."Saya sangat 
menghargai Presiden Putin yang 
menyampaikan bahwa memberikan 
jaminan keamanan untuk pasokan pangan 
dan pupuk baik dari Rusia dan juga 
Ukraina. Ini sebuah berita yang baik," ujar 
Jokowi dilansir dari siaran langsung 
KompasTV, Rabu malam waktu Indonesia. 
Ia juga mengatakan, demi kemanusiaan, 
dia mendukung upaya PBB melakukan 
reintegrasi komoditas pangan dan pupuk 
Rusia serta komoditas pangan Ukraina 
agar masuk lagi dalam rantai pasok dunia. 
"Dan khusus untuk jalur ekspor produk 
pangan Ukraina, terutama melalui jalur 
laut, tadi sekali lagi Presiden Putin sudah 
memberikan jaminannya," tuturnya.
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Obat-obatan tertentu dirancang untuk 
meningkatkan buang air kecil untuk 
mengobati kondisi seperti gagal jantung 
kongestif dan tekanan darah tinggi. 
Obat-obatan tersebut dapat 
menyebabkan poliuria jika dosisnya 
tidak tepat. Dokter akan menyesuaikan 
dosis obat seperlunya untuk 
menghindari buang air kecil yang tidak 
perlu.
Litium

Litium dapat menyebabkan poliuria dan 
polidipsia sebagai akibat dari diabetes 
insipidus nefrogenik yang diinduksi 
litium. Namun, jika poliuria hadir dan 

Obat diuretik

AVP. Diabetes insipidus sentral dapat 
diperoleh dari cedera otak medis atau 
traumatis. Diabetes insipidus nefrogenik 
biasanya diturunkan.

Lithium adalah obat yang digunakan 
untuk mengontrol gangguan mood. Ini 
hampir seluruhnya dikeluarkan dari 
tubuh dalam urin dan dapat memiliki 
efek mendalam pada ginjal pada pasien 
yang meminumnya secara teratur.

Perawatan Poliuria
Perawatan yang paling efektif untuk 
poliuria ditujukan pada penyebab yang 
mendasarinya. Misalnya, diabetes 
insipidus nefrogenik yang diinduksi 
lithium berpotensi dapat diobati dengan 
menghentikan lithium. Poliuria yang 
disebabkan oleh diabetes mellitus 
kemungkinan akan membaik setelah 
kadar glukosa darah pasien terkendali.

lithium tidak dihentikan, kerusakan 
permanen pada ginjal dapat 
menyebabkan poliuria permanen.

Beberapa pengobatan untuk poliuria 
termasuk pemberian jenis diuretik, yang 
biasanya meningkatkan keluaran urin 
karena memperbaiki cara urin diproses di 
ginjal.

Poliuria yang tidak dapat diperbaiki 
dengan mengobati penyebab yang 
mendasarinya sering diobati dengan 
salah satu dari beberapa obat yang 
berasal dari berbagai kelas. Salah satu 
ciri poliuria adalah sifat encer dari urin 
yang dihasilkan, terdiri dari lebih banyak 
air daripada urin.

Akhirnya, Kamis (7/7), polisi melakukan 
tindakan tegas dengan mengerahkan 
pasukan untuk membawa paksa 
tersangka Subchi.

Moch Subchi Azal Tsani alias MSAT 
(42), putra Kiai Muchtar Mu'thi, 
pengasuh Pondok Pesantren 
Shiddiqiyah, Kecamatan Ploso, 
Jombang, akhirnya ditangkap polisi 
kamis (7/7) pukul 23.30 WIB setelah 
drama 15 jam penangkapan. Dia adalah 
DPO kasus dugaan pencabulan yang 
dilakukan terhadap santriwatinya.

Ratusan personel polisi bersenjata 
lengkap itu itu sempat terlihat 
merangsek masuk ke dalam pondok. 
Jalanan di sekitar pondok, yakni Jalan 
Raya Ploso sempat ditutup total. Arus 
keluar masuk pondok pun otomatis 
terhenti.

Dalam kasus ini, Direktur Reserse 
Kriminal Umum Polda Jatim Kombes 
Polisi Totok Suharyanto 
mengungkapkan pihaknya telah 
melakukan upaya pemanggilan kepada 
anak kiai tersebut, namun tak pernah 
ditanggapi oleh pihak keluarga MSAT.

Warga yang mendekati area tersebut 
diusir petugas kepolisian. Bahkan 

Menanggapi kegagalan ini, Wakapolda 
Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi 
Supraptoyo mengatakan, jika tidak ada 
masalah terkait dengan upaya yang 
dilakukan oleh pihaknya itu. Ia pun 
menyebut jika pihaknya hanya 
berupaya melaksanakan tugas secara 
profesional saja.

Ratusan aparat kepolisian mengepung 
Pondok Pesantren Siddiqiyyah Losari, 
Ploso, Jombang, sejak Kamis (7/7) 
pagi. Ratusan personel itu berupaya 
kembali menangkap Subchi.

Polisi juga melakukan pendekatan 
dengan pihak keluarga kiai tersebut 
untuk menyerahkan Subchi. Lagi-lagi 
usaha polisi kembali gagal membawa 
tersangka Subchi untuk 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya di mata hukum.

Jam 08.00 WIB

Tiga truk yang membawa puluhan 
pendukung MSAT ini mendapatkan 
pengawalan ketat dari petugas. Puluhan 
orang tersebut langsung diangkut menuju 
ke Polres Jombang untuk dilakukan 
pendataan.

Upaya polisi untuk membawa MSAT 
mendapat perlawanan. Akhirnya, puluhan 
orang yang berusaha menghalangi 
penangkapan MSAT di dalam Pondok 
Pesantren Shidiqiyah Ploso, Jombang, 
ditangkap polisi. Mereka diamankan 
dengan menggunakan tiga truk polisi dan 
Satpol PP.

"Kita memilah-milah mana santri dan 
mana yamg bukan santri, dan kami 
sudah angkut tiga truk dan belum data 
jumlahnya. Nanti akan kita data ke Polres 
kita akan periksa semua dan nanti 
perkembangan akan kami sampaikan," 
kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes 
Pol Dirmanto, Kamis (7/7).

"Ini yang menghalangi tadi, dan ada juga 
sukarelawan, karena ada sukarelawan 
juga yang dari luar daerah, jumlahnya 
kita data," imbuhnya.
Jam 13.00 WIB

ratusan warga sekitar melihat secara 
berderet di jalan raya.
Aparat kepolisian tampak mendapatkan 
perlawanan hingga dikabarkan ada yang 
terluka. Anggota Brimob diserang 
pendukung MSAT di dalam pondok 
pesantren.

Hingga pukul 13.10 WIB atau lima jam 
setelah pengepungan berlangsung di 
luasan area pondok yang mencapai 5 
hektar, polisi masih berupaya mencari 
keberadaan MSAT dengan menyisir satu 
persatu ruangan yang ada.

Dia menambahkan, mereka yang 
diangkut adalah yang menghalangi 
upaya penangkapan yang dilakukan oleh 
petugas.

Dirmanto menyatakan, polisi masih 
melakukan hunting atau pencarian 
terhadap MSAT.

Jam 11.00 WIB

"Belum (tertangkap). Hingga kini kami 
masih hunting, mencari yang 

Drama Penangkapan Anak Kiai Jombang

Presiden Rusia Vladimir Putin 
mengatakan, mereka baru saja 
memulai perang yang sesungguhnya di 
Ukraina.Ketika menyampaikan pidato 
hawkish kepada para pemimpin 
parlemen pada Kamis (7/7), Putin 
mengatakan saat ini banyak negara 
Barat ingin melawan Rusia.

Ini adalah tragedi bagi rakyat Ukraina, 
tetapi tampaknya semuanya menuju ke 
arah ini," lanjut dia.Putin menjelaskan, 
selama ini Rusia belum bersungguh-
sungguh selama empat bulan 
peperangan di Ukraina. Ia mengatakan, 
jika situasi seperti ini terus terjadi, 
pembicaraan damai akan semakin sulit 

"Hari ini kami mendengar bahwa 
mereka (Barat) ingin mengalahkan kami 
di medan perang. 
Apa yang bisa Anda katakan? Biarkan 
mereka mencoba," kata Putin dikutip 
dari Reuters."Kami telah mendengar 
berkali-kali bahwa Barat ingin melawan 
kami hingga Ukraina. 

“Pada saat yang sama, kami tidak 
menolak pembicaraan damai. Tetapi 
mereka yang menolaknya harus tahu 
bahwa semakin jauh, semakin sulit bagi 
mereka untuk bernegosiasi dengan kami," 
tambah dia.Sejak invasi pada 24 
Februari, Rusia telah merebut sebagian 
besar wilayah Ukraina.

Namun, para pengamat menilai Rusia 
mengalami kesulitan untuk menjatuhkan 
Ukraina. Terlebih setelah mereka gagal 
menduduki Kiev dan Kharkiv.

dicapai.

Lebih lanjut, Putin tak menampik berbagai 
sanksi yang diberikan oleh Barat memicu 
kesulitan bagi Rusia. Namun, Rusia 
masih bisa mengatasi masalah itu tanpa 
mengalami dampak signifikan khususnya 
di bidang ekonomi."Hasilnya sama sekali 
tidak seperti yang diharapkan oleh para 
penggagas serangan ekonomi terhadap 
Rusia," tutup dia.

 Terbaru, mereka menduduki Luhansk 
pada pekan lalu.

Putin : Biarkan Mereka Mencoba
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Obat-obatan tertentu dirancang untuk 
meningkatkan buang air kecil untuk 
mengobati kondisi seperti gagal jantung 
kongestif dan tekanan darah tinggi. 
Obat-obatan tersebut dapat 
menyebabkan poliuria jika dosisnya 
tidak tepat. Dokter akan menyesuaikan 
dosis obat seperlunya untuk 
menghindari buang air kecil yang tidak 
perlu.
Litium

Litium dapat menyebabkan poliuria dan 
polidipsia sebagai akibat dari diabetes 
insipidus nefrogenik yang diinduksi 
litium. Namun, jika poliuria hadir dan 

Obat diuretik

AVP. Diabetes insipidus sentral dapat 
diperoleh dari cedera otak medis atau 
traumatis. Diabetes insipidus nefrogenik 
biasanya diturunkan.

Lithium adalah obat yang digunakan 
untuk mengontrol gangguan mood. Ini 
hampir seluruhnya dikeluarkan dari 
tubuh dalam urin dan dapat memiliki 
efek mendalam pada ginjal pada pasien 
yang meminumnya secara teratur.

Perawatan Poliuria
Perawatan yang paling efektif untuk 
poliuria ditujukan pada penyebab yang 
mendasarinya. Misalnya, diabetes 
insipidus nefrogenik yang diinduksi 
lithium berpotensi dapat diobati dengan 
menghentikan lithium. Poliuria yang 
disebabkan oleh diabetes mellitus 
kemungkinan akan membaik setelah 
kadar glukosa darah pasien terkendali.

lithium tidak dihentikan, kerusakan 
permanen pada ginjal dapat 
menyebabkan poliuria permanen.

Beberapa pengobatan untuk poliuria 
termasuk pemberian jenis diuretik, yang 
biasanya meningkatkan keluaran urin 
karena memperbaiki cara urin diproses di 
ginjal.

Poliuria yang tidak dapat diperbaiki 
dengan mengobati penyebab yang 
mendasarinya sering diobati dengan 
salah satu dari beberapa obat yang 
berasal dari berbagai kelas. Salah satu 
ciri poliuria adalah sifat encer dari urin 
yang dihasilkan, terdiri dari lebih banyak 
air daripada urin.

Akhirnya, Kamis (7/7), polisi melakukan 
tindakan tegas dengan mengerahkan 
pasukan untuk membawa paksa 
tersangka Subchi.

Moch Subchi Azal Tsani alias MSAT 
(42), putra Kiai Muchtar Mu'thi, 
pengasuh Pondok Pesantren 
Shiddiqiyah, Kecamatan Ploso, 
Jombang, akhirnya ditangkap polisi 
kamis (7/7) pukul 23.30 WIB setelah 
drama 15 jam penangkapan. Dia adalah 
DPO kasus dugaan pencabulan yang 
dilakukan terhadap santriwatinya.

Ratusan personel polisi bersenjata 
lengkap itu itu sempat terlihat 
merangsek masuk ke dalam pondok. 
Jalanan di sekitar pondok, yakni Jalan 
Raya Ploso sempat ditutup total. Arus 
keluar masuk pondok pun otomatis 
terhenti.

Dalam kasus ini, Direktur Reserse 
Kriminal Umum Polda Jatim Kombes 
Polisi Totok Suharyanto 
mengungkapkan pihaknya telah 
melakukan upaya pemanggilan kepada 
anak kiai tersebut, namun tak pernah 
ditanggapi oleh pihak keluarga MSAT.

Warga yang mendekati area tersebut 
diusir petugas kepolisian. Bahkan 

Menanggapi kegagalan ini, Wakapolda 
Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi 
Supraptoyo mengatakan, jika tidak ada 
masalah terkait dengan upaya yang 
dilakukan oleh pihaknya itu. Ia pun 
menyebut jika pihaknya hanya 
berupaya melaksanakan tugas secara 
profesional saja.

Ratusan aparat kepolisian mengepung 
Pondok Pesantren Siddiqiyyah Losari, 
Ploso, Jombang, sejak Kamis (7/7) 
pagi. Ratusan personel itu berupaya 
kembali menangkap Subchi.

Polisi juga melakukan pendekatan 
dengan pihak keluarga kiai tersebut 
untuk menyerahkan Subchi. Lagi-lagi 
usaha polisi kembali gagal membawa 
tersangka Subchi untuk 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya di mata hukum.

Jam 08.00 WIB

Tiga truk yang membawa puluhan 
pendukung MSAT ini mendapatkan 
pengawalan ketat dari petugas. Puluhan 
orang tersebut langsung diangkut menuju 
ke Polres Jombang untuk dilakukan 
pendataan.

Upaya polisi untuk membawa MSAT 
mendapat perlawanan. Akhirnya, puluhan 
orang yang berusaha menghalangi 
penangkapan MSAT di dalam Pondok 
Pesantren Shidiqiyah Ploso, Jombang, 
ditangkap polisi. Mereka diamankan 
dengan menggunakan tiga truk polisi dan 
Satpol PP.

"Kita memilah-milah mana santri dan 
mana yamg bukan santri, dan kami 
sudah angkut tiga truk dan belum data 
jumlahnya. Nanti akan kita data ke Polres 
kita akan periksa semua dan nanti 
perkembangan akan kami sampaikan," 
kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes 
Pol Dirmanto, Kamis (7/7).

"Ini yang menghalangi tadi, dan ada juga 
sukarelawan, karena ada sukarelawan 
juga yang dari luar daerah, jumlahnya 
kita data," imbuhnya.
Jam 13.00 WIB

ratusan warga sekitar melihat secara 
berderet di jalan raya.
Aparat kepolisian tampak mendapatkan 
perlawanan hingga dikabarkan ada yang 
terluka. Anggota Brimob diserang 
pendukung MSAT di dalam pondok 
pesantren.

Hingga pukul 13.10 WIB atau lima jam 
setelah pengepungan berlangsung di 
luasan area pondok yang mencapai 5 
hektar, polisi masih berupaya mencari 
keberadaan MSAT dengan menyisir satu 
persatu ruangan yang ada.

Dia menambahkan, mereka yang 
diangkut adalah yang menghalangi 
upaya penangkapan yang dilakukan oleh 
petugas.

Dirmanto menyatakan, polisi masih 
melakukan hunting atau pencarian 
terhadap MSAT.

Jam 11.00 WIB

"Belum (tertangkap). Hingga kini kami 
masih hunting, mencari yang 

Drama Penangkapan Anak Kiai Jombang

Presiden Rusia Vladimir Putin 
mengatakan, mereka baru saja 
memulai perang yang sesungguhnya di 
Ukraina.Ketika menyampaikan pidato 
hawkish kepada para pemimpin 
parlemen pada Kamis (7/7), Putin 
mengatakan saat ini banyak negara 
Barat ingin melawan Rusia.

Ini adalah tragedi bagi rakyat Ukraina, 
tetapi tampaknya semuanya menuju ke 
arah ini," lanjut dia.Putin menjelaskan, 
selama ini Rusia belum bersungguh-
sungguh selama empat bulan 
peperangan di Ukraina. Ia mengatakan, 
jika situasi seperti ini terus terjadi, 
pembicaraan damai akan semakin sulit 

"Hari ini kami mendengar bahwa 
mereka (Barat) ingin mengalahkan kami 
di medan perang. 
Apa yang bisa Anda katakan? Biarkan 
mereka mencoba," kata Putin dikutip 
dari Reuters."Kami telah mendengar 
berkali-kali bahwa Barat ingin melawan 
kami hingga Ukraina. 

“Pada saat yang sama, kami tidak 
menolak pembicaraan damai. Tetapi 
mereka yang menolaknya harus tahu 
bahwa semakin jauh, semakin sulit bagi 
mereka untuk bernegosiasi dengan kami," 
tambah dia.Sejak invasi pada 24 
Februari, Rusia telah merebut sebagian 
besar wilayah Ukraina.

Namun, para pengamat menilai Rusia 
mengalami kesulitan untuk menjatuhkan 
Ukraina. Terlebih setelah mereka gagal 
menduduki Kiev dan Kharkiv.

dicapai.

Lebih lanjut, Putin tak menampik berbagai 
sanksi yang diberikan oleh Barat memicu 
kesulitan bagi Rusia. Namun, Rusia 
masih bisa mengatasi masalah itu tanpa 
mengalami dampak signifikan khususnya 
di bidang ekonomi."Hasilnya sama sekali 
tidak seperti yang diharapkan oleh para 
penggagas serangan ekonomi terhadap 
Rusia," tutup dia.

 Terbaru, mereka menduduki Luhansk 
pada pekan lalu.

Putin : Biarkan Mereka Mencoba
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Polisi menangkap satu orang yang 
diduga sebagai salah satu sopir mobil 
iring-iringan dari Subchi. Sopir berinisial 
DD ini ditangkap saat berada di dalam 
Pondok Pesantren (Ponpes) 
Shiddiqiyah, Ploso, Jombang.

Dari penyisiran itu, kata dia, polisi 
mengamankan orang-orang yang 
diidentifikasi bukan sebagai santri 
pondok.

Dirmanto menyatakan, pihaknya telah 
melakukan penangkapan terhadap 
sopir dari mobil panther dengan Nopol 
S 1741 ZJ.
"Atas nama DD, beliau sudah kami 
tangkap dan kami bawa, sudah kami 
amankan. Terkait dengan, beliau 
adalah sopir panther dengan Nopol S 
1741 ZJ, yang menghalang-halangi 
(penangkapan MSAT) pada hari 
minggu lalu," tegasnya.

Jam 14.00 WIB

Jam 15.00 WIB
Polisi berupaya menyisir dan 
menangkap Subchi dari dalam Pondok 
Pesantren Shiddiqiyyah Desa Losari, 
Kecamatan Ploso, Jombang. Sejumlah 
pendukung yang ada di dalam pondok 
'dikuras', dipisahkan dan dikeluarkan 
secara paksa kemudian diangkut truk.
Dari pengamatan, sejumlah truk polisi 
dan Satpol PP, terlihat keluar masuk 
gang menuju Ponpes Shiddiqiyyah. 
Truk-truk tersebut masuk dalam 
keadaan kosong, dan keluar tampak 
penuh dengan muatan orang.

bersangkutan," ujar Dirmanto, Kamis 
(7/7).
"Luasnya sekitar 5 hektar ya. Kita 
masih melakukan penyisiran ruangan 
satu persatu," tambah dia.

"Kita sisir ya, kita masih mencari!. 
Kalau bukan orang pondok atau santri 
ya kita amankan," katanya.

Dirmanto menyebut mengamankan 
sebanyak 60 orang. Ke-60 orang 
tersebut diidentifikasi bukan sebagai 
santri dari pondok tersebut.

Dari pengamatan, setelah 'kloter' truk 
pertama, masih terlihat hilir mudik truk-

"Kita memang berupaya memisahkan, 
mana yang santri mana yang bukan. 
Kalau bukan santri ya kita amankan," 
kata Dirmanto.

Di saat yang sama, polisi juga melakukan 
negosiasi dengan pihak keluarga. Namun 
mereka menolak memberi tahu posisi di 
mana MSAT bersembunyi.

Polisi mengultimatum keluarga besar 
Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, Ploso, 
Jombang agar segera menyerahkan 
MSAT alias Bechi. Hal ini dilakukan, 
lantaran hingga 8 jam pengepungan 
Ponpes, tersangka belum juga 
ditemukan.

Jam 16.00 WIB
Polisi menyisir ke berbagai tempat. Mulai 
dari area pemakaman hingga toilet 
disebut dilakukan polisi.

"Pondok ini informasi yang kami terima 
lima hektar, bangunannya sangat banyak, 
kami cari satu persatu. Kami masih 
proses pencarian yang bersangkutan di 
dalam pondok, sampai dapat," pungkas 
dia.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim 
Kombes Dirmanto mengatakan pihaknya 
hingga kini terus menggeledah seluruh 
lokasi di Pesantren Shiddiqiyyah.

Karena itu, ia ragu MSAT masih berada di 
sekitar pesantren. Tapi karena pesantren 
yang luas, bisa jadi, DPO bersembunyi di 
suatu tempat di dalam area pondok.

Aan Anshori, seorang saksi yang 
mengikuti pengejaran MSAT bercerita, 
dirinya melihat polisi pun sampai menyisir 
pemakaman hingga toilet pesantren.
"Semuanya disisir, di makam, di toilet, 
hingga pondok santri perempuan," kata 
Aan, Kamis (7/7).

truk pengangkut massa tersebut. Jika 
dihitung, setidaknya sudah tiga hingga 
empat kali terlihat truk mengangkut 
massa. Sekali angkut, terlihat sekitar dua 
atau tiga truk yang keluar gang pondok.

"Keluarga dan petinggi-petinggi 
pesantren juga tidak mau memberi tahu 
dimana posisinya (tersangka). Polisi 
diminta pergi tapi tampaknya tidak mau 
pergi, polisi bertahan, ada sekitar empat 
kompi," ucapnya.

Jam 17.00 WIB

Polisi mengultimatum keluarga besar 
MSAT agar kooperatif membantu pihak 

"Sangat memungkinkan kabur, tapi ada 
kemungkinan juga dia masih di sini 
karena medannya sangat luas," ujarnya.

"Kami mengimbau agar keluarga MSAT 
ini kooperatif membantu kami. Sekali 
lagi kami imbau kepada pihak keluarga 
MSAT kooperatif membantu kami. 
Seperti yang tadi salah satunya DD 
sudah kami tangkap pasal 19 UU no 2 
tahun 2022 menghalangi-halangi upaya 
penyidikan. Kasus pelecehan seksual, 
kalau menghalangi ancaman hukuman 
5 tahun," tegas Dirmanto.
Dirmanto menyebut, polisi juga sudah 
berupaya sehumanis mungkin dalam 
penegakan hukum yang membelit putra 
mahkota Ponpes Shiddiqiyyah itu.
"Saya rasa polisi sudah berupaya 
sehumanis mungkin dalam upaya 
penegakan hukum ini," tegasnya.

Suasana di area sekitar Pondok 
Pesantren Shiddiqiyyah, Ploso, 
Jombang masih berlangsung tegang. 
Sejumlah kendaraan taktis milik polisi 
terlihat masih disiagakan di jalanan. 
Sejumlah polisi berpakaian preman 
maupun pakaian dinas masih  kerap 
terlihat lalu lalang.

Jam 23.00 WIB

Polisi pun terlihat masih menutup Jalan 
Raya Ploso,  baik arah Lamongan 
maupun arah Jombang. Kendaraan 
yang hendak menuju Lamongan, 
dialihkan ke Jalan Gedek, Mojokerto. 

Kepolisian, menyerahkan proses hukum 
MSAT. Ia pun mencontohkan, jika ada 
pihak yang menghalangi proses 
penyidikan ini, maka akan dapat 
dipidanakan.

Moch Subchi Azal Tsani alias MSAT (42), 
putra Kiai Muchtar Mu'thi, pengasuh 
Pondok Pesantren Shiddiqiyah, 
Kecamatan Ploso, Jombang, akhirnya 
ditangkap. Hal itu disampaikan oleh 
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta 
di Pondok Pesantren Shiddiqiyah, 
Kecamatan Ploso, Jombang.

Hanya sesekali terlihat warga yang 
kebetulan rumahnya berada dijalur 
tersebut, sesekali tampak keluar masuk 
gang. Itu pun dapat dihitung beberapa 
kali saja.

Demikian pula sebaliknya bagi kendaraan 
yang hendak menuju Jombang.
Sejumlah tameng pasukan Brimob 
tampak disiagakan menghalangi akses 
jalan menuju Ponpes Shiddiqiyyah. 
Suasana di dalam gang pun terlihat 
lengang karena memang disterilkan oleh 
polisi.

Hingga pukul 23.00 wib, belum ada 
tanda-tanda adanya pengurangan 
pasukan dari Kepolisian. Sejumlah 
kendaraan pasukan pun tampak masih 
disiagakan di pinggir jalan.
Jam 23.30 WIB

"Setengah jam lalu tersangka MSAT 
menyerahkan diri kepada polisi," ujar 
Nico di Jombang, Kamis (7/7).
Nico mengungkapkan, MSAT akan 
dibawa ke Mapolda Jatim untuk 
menjalani pemberkasan.
"Kedua orang tuanya dipersilakan untuk 
mengikuti proses hukum terhadap 
anaknya tersebut," ujar Nico.

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

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

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday
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Polisi menangkap satu orang yang 
diduga sebagai salah satu sopir mobil 
iring-iringan dari Subchi. Sopir berinisial 
DD ini ditangkap saat berada di dalam 
Pondok Pesantren (Ponpes) 
Shiddiqiyah, Ploso, Jombang.

Dari penyisiran itu, kata dia, polisi 
mengamankan orang-orang yang 
diidentifikasi bukan sebagai santri 
pondok.

Dirmanto menyatakan, pihaknya telah 
melakukan penangkapan terhadap 
sopir dari mobil panther dengan Nopol 
S 1741 ZJ.
"Atas nama DD, beliau sudah kami 
tangkap dan kami bawa, sudah kami 
amankan. Terkait dengan, beliau 
adalah sopir panther dengan Nopol S 
1741 ZJ, yang menghalang-halangi 
(penangkapan MSAT) pada hari 
minggu lalu," tegasnya.

Jam 14.00 WIB

Jam 15.00 WIB
Polisi berupaya menyisir dan 
menangkap Subchi dari dalam Pondok 
Pesantren Shiddiqiyyah Desa Losari, 
Kecamatan Ploso, Jombang. Sejumlah 
pendukung yang ada di dalam pondok 
'dikuras', dipisahkan dan dikeluarkan 
secara paksa kemudian diangkut truk.
Dari pengamatan, sejumlah truk polisi 
dan Satpol PP, terlihat keluar masuk 
gang menuju Ponpes Shiddiqiyyah. 
Truk-truk tersebut masuk dalam 
keadaan kosong, dan keluar tampak 
penuh dengan muatan orang.

bersangkutan," ujar Dirmanto, Kamis 
(7/7).
"Luasnya sekitar 5 hektar ya. Kita 
masih melakukan penyisiran ruangan 
satu persatu," tambah dia.

"Kita sisir ya, kita masih mencari!. 
Kalau bukan orang pondok atau santri 
ya kita amankan," katanya.

Dirmanto menyebut mengamankan 
sebanyak 60 orang. Ke-60 orang 
tersebut diidentifikasi bukan sebagai 
santri dari pondok tersebut.

Dari pengamatan, setelah 'kloter' truk 
pertama, masih terlihat hilir mudik truk-

"Kita memang berupaya memisahkan, 
mana yang santri mana yang bukan. 
Kalau bukan santri ya kita amankan," 
kata Dirmanto.

Di saat yang sama, polisi juga melakukan 
negosiasi dengan pihak keluarga. Namun 
mereka menolak memberi tahu posisi di 
mana MSAT bersembunyi.

Polisi mengultimatum keluarga besar 
Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, Ploso, 
Jombang agar segera menyerahkan 
MSAT alias Bechi. Hal ini dilakukan, 
lantaran hingga 8 jam pengepungan 
Ponpes, tersangka belum juga 
ditemukan.

Jam 16.00 WIB
Polisi menyisir ke berbagai tempat. Mulai 
dari area pemakaman hingga toilet 
disebut dilakukan polisi.

"Pondok ini informasi yang kami terima 
lima hektar, bangunannya sangat banyak, 
kami cari satu persatu. Kami masih 
proses pencarian yang bersangkutan di 
dalam pondok, sampai dapat," pungkas 
dia.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim 
Kombes Dirmanto mengatakan pihaknya 
hingga kini terus menggeledah seluruh 
lokasi di Pesantren Shiddiqiyyah.

Karena itu, ia ragu MSAT masih berada di 
sekitar pesantren. Tapi karena pesantren 
yang luas, bisa jadi, DPO bersembunyi di 
suatu tempat di dalam area pondok.

Aan Anshori, seorang saksi yang 
mengikuti pengejaran MSAT bercerita, 
dirinya melihat polisi pun sampai menyisir 
pemakaman hingga toilet pesantren.
"Semuanya disisir, di makam, di toilet, 
hingga pondok santri perempuan," kata 
Aan, Kamis (7/7).

truk pengangkut massa tersebut. Jika 
dihitung, setidaknya sudah tiga hingga 
empat kali terlihat truk mengangkut 
massa. Sekali angkut, terlihat sekitar dua 
atau tiga truk yang keluar gang pondok.

"Keluarga dan petinggi-petinggi 
pesantren juga tidak mau memberi tahu 
dimana posisinya (tersangka). Polisi 
diminta pergi tapi tampaknya tidak mau 
pergi, polisi bertahan, ada sekitar empat 
kompi," ucapnya.

Jam 17.00 WIB

Polisi mengultimatum keluarga besar 
MSAT agar kooperatif membantu pihak 

"Sangat memungkinkan kabur, tapi ada 
kemungkinan juga dia masih di sini 
karena medannya sangat luas," ujarnya.

"Kami mengimbau agar keluarga MSAT 
ini kooperatif membantu kami. Sekali 
lagi kami imbau kepada pihak keluarga 
MSAT kooperatif membantu kami. 
Seperti yang tadi salah satunya DD 
sudah kami tangkap pasal 19 UU no 2 
tahun 2022 menghalangi-halangi upaya 
penyidikan. Kasus pelecehan seksual, 
kalau menghalangi ancaman hukuman 
5 tahun," tegas Dirmanto.
Dirmanto menyebut, polisi juga sudah 
berupaya sehumanis mungkin dalam 
penegakan hukum yang membelit putra 
mahkota Ponpes Shiddiqiyyah itu.
"Saya rasa polisi sudah berupaya 
sehumanis mungkin dalam upaya 
penegakan hukum ini," tegasnya.

Suasana di area sekitar Pondok 
Pesantren Shiddiqiyyah, Ploso, 
Jombang masih berlangsung tegang. 
Sejumlah kendaraan taktis milik polisi 
terlihat masih disiagakan di jalanan. 
Sejumlah polisi berpakaian preman 
maupun pakaian dinas masih  kerap 
terlihat lalu lalang.

Jam 23.00 WIB

Polisi pun terlihat masih menutup Jalan 
Raya Ploso,  baik arah Lamongan 
maupun arah Jombang. Kendaraan 
yang hendak menuju Lamongan, 
dialihkan ke Jalan Gedek, Mojokerto. 

Kepolisian, menyerahkan proses hukum 
MSAT. Ia pun mencontohkan, jika ada 
pihak yang menghalangi proses 
penyidikan ini, maka akan dapat 
dipidanakan.

Moch Subchi Azal Tsani alias MSAT (42), 
putra Kiai Muchtar Mu'thi, pengasuh 
Pondok Pesantren Shiddiqiyah, 
Kecamatan Ploso, Jombang, akhirnya 
ditangkap. Hal itu disampaikan oleh 
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta 
di Pondok Pesantren Shiddiqiyah, 
Kecamatan Ploso, Jombang.

Hanya sesekali terlihat warga yang 
kebetulan rumahnya berada dijalur 
tersebut, sesekali tampak keluar masuk 
gang. Itu pun dapat dihitung beberapa 
kali saja.

Demikian pula sebaliknya bagi kendaraan 
yang hendak menuju Jombang.
Sejumlah tameng pasukan Brimob 
tampak disiagakan menghalangi akses 
jalan menuju Ponpes Shiddiqiyyah. 
Suasana di dalam gang pun terlihat 
lengang karena memang disterilkan oleh 
polisi.

Hingga pukul 23.00 wib, belum ada 
tanda-tanda adanya pengurangan 
pasukan dari Kepolisian. Sejumlah 
kendaraan pasukan pun tampak masih 
disiagakan di pinggir jalan.
Jam 23.30 WIB

"Setengah jam lalu tersangka MSAT 
menyerahkan diri kepada polisi," ujar 
Nico di Jombang, Kamis (7/7).
Nico mengungkapkan, MSAT akan 
dibawa ke Mapolda Jatim untuk 
menjalani pemberkasan.
"Kedua orang tuanya dipersilakan untuk 
mengikuti proses hukum terhadap 
anaknya tersebut," ujar Nico.
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Penjemputan paksa MSA (42) 
tersangka pencabulan yang juga 
merupakan anak kiai berujung pada 
pencabutan izin operasional Pondok 
Pesantren Majma'al Bahrain 
Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur 
Kamis (7/7/2022). Sebelumnya, ratusan 
petugas kepolisian akhirnya berupaya 
menjemput paksa MSA (42), anak kiai 
jombang yang merupakan tersangka 
pencabulan, Kamis pagi. Namun saat 
hendak masuk ke lingkungan 
pesantren, puluhan orang mencoba 
menghalang-halangi polisi. Puluhan 
orang simpatisan tersebut kemudian 
diangkut menggunakan truk polisi 
karena berusaha menghalangi tugas 
polisi selama penjemputan MSA. 
Dampak dari usaha pengadangan ini, 
Kementerian Agama (Kemenag) dalam 
keterangan resminya telah mencabut 
izin operasional Ponpes. Direktur 
Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren Waryono Abdul Ghafur 
mengatakan, tindakan ini diambil 
karena pihak pesantren dinilai 
menghalangi polisi dalam menjalankan 

proses hukum terhadap tersangka yang 
menjadi buronan kasus pencabulan 
terhadap santriwati di Ponpes tersebut.  
"Sebagai regulator, Kemenag memiliki 
kuasa administratif untuk membatasi 
ruang gerak lembaga yang di dalamnya 
diduga melakukan pelanggaran hukum 
berat,” jelas Waryono dilansir dari 
KompasTV, Kamis (7/7). Langkah ini 
diambil sebagai bentuk dukungan kepada 
aparat kepolisian untuk menuntaskan 
kasus pencabulan tersebut. 
Selain itu, Kanwil Kemenag akan 
berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag 
Jawatimur dan Jombang untuk 
memastikan proses belajar santri tetap 
diberikan sebagaimana mestinya. 
"Yang tidak kalah penting, agar para 
orang tua santri ataupun keluarganya 
dapat memahami keputusan yang diambil 
dan membantu pihak Kemenag," 
lanjutnya. 
“Jangan khawatir, Kemenag akan 
bersinergi dengan pesantren dan 
madrasah di lingkup Kemenag untuk 
kelanjutan pendidikan para santri," 
pungkas Waryono.

Kemenag Cabut Ijin Ponpes Shiddiqiyah

Januari 2020: Pahlawan Brexit 

Setelah Theresa May mundur dari kursi 
PM Inggris, Johnson yang merupakan 
tokoh Brexit, terpilih sebagai Kepala 
Partai Konservatif pada Juli 2019. Dia 
diangkat sebagai perdana menteri oleh 
Ratu Elizabeth II dan menjanjikan 
segera keluar dari Uni Eropa. 

April 2021: Wallpapergate 

Juli 2019: Kebangkitan 

Partai Konservatif memenangi 
mayoritas kursi di parlemen dalam 
pemilihan umum Desember 2019, 
memungkinkan Johnson untuk 
mencapai kesepakatan Brexit melalui 
parlemen. Pada 31 Januari 2020, tiga 
setengah tahun setelah referendum, 
Inggris secara resmi meninggalkan Uni 
Eropa. 

Setelah menjabat sebagai Perdana 
Menteri Inggris, Boris Johnson akhirnya 
mengumumkan pengunduran dirinya 
pada Kamis (7/7/2022). Johnson 
sebelunya telah ditinggalkan oleh 
puluhan menterinya setelah berbagai 
skandal yang menerpanya. Proses 
pemilihan pemimpin baru harus dimulai 
sekarang dan jadwalnya akan 
diumumkan minggu depan,” kata 
Johnson, sebagaimana dilansir Reuters. 
Johnson masih akan melanjutkan 
pekerjaannya sebagai Perdana Menteri 
Inggris sampai penggantinya terpilih. 
Bagaimana perjalanan Johnson sebagai 
Perdana Menteri Inggris? Dilansir VOA, 
berikut kronologi kebangkitan dan 
kejatuhan Johnson.

Saat virus corona menyebar ke seluruh 
dunia, Johnson mengumumkan 
lockdown di seluruh Inggris pada 23 
Maret. Empat hari kemudian, dia 
mengonfirmasi dirinya positif Covid-19 
dan menderita gejala ringan. Pada 5 
April, dia dibawa ke rumah sakit dan 
hari berikutnya dipindahkan ke 
perawatan intensif. Johnson kemudian 
berterima kasih kepada dua perawat 
imigran karena dianggap 
menyelamatkan hidupnya. 

Maret 2020: Pandemi 

Naik Turun Karir Boris Johnson

Skandal Partygate menyebabkan 
popularitas Johnson merosot, bersama 
dengan upaya yang gagal untuk 
menyelamatkan karier politik Owen 
Paterson, sekutu dekatnya yang dituduh 
melakukan lobi ilegal sebagai anggota 
parlemen. Partai Konservatif kemudian 
kalah dalam pemilihan sela untuk 
mengisi kursi Paterson. 

Desember 2021: Partygate 

Johnson telah berulang kali dikritik 
karena tanggapan pemerintahnya 
terhadap pandemi, termasuk lambat 
bereaksi, dan tuduhan bahwa ia telah 
berbohong kepada parlemen pada 
berbagai tahap. Ketika mantan kepala 
penasihatnya Dominic Cummings 
mencoba untuk menyelesaikan masalah, 
Johnson dituduh secara ilegal membiayai 
renovasi rumah dinasnya di Downing 
Street.

Pada awal Desember 2021, muncul 
pengungkapan tentang beberapa pesta 
ilegal yang diadakan di Downing Street 
selama lockdown Covid-19. Publik yang 
marah, banyak yang tidak dapat melihat 
orang-orang terkasih yang sakit dan 
sekarat karena pembatasan, 
menuduhnya melakukan standar ganda. 
Daftar pesta mengemuka dan 
penyelidikan formal dibuka, termasuk 
oleh Polisi Metropolitan London. Pada 12 
April, Johnson mengumumkan bahwa dia 
telah didenda oleh polisi karena 
melanggar hukum. Penjelasannya 
bervariasi, tetapi dia meyakinkan 
anggota parlemen bahwa dia tidak 
menyesatkan para anggota parlemen. 

Juni 2022: Mosi tidak percaya 
Johnson selamat dari mosi tidak percaya 
dari anggota parlemen pada 6 Juni. 
Beberapa anggota Partai Konservatif 
dilaporkan muak dengan pengungkapan 
Partygate dan sejumlah dan kontroversi 
seperti kasus Paterson. Lebih dari 40 
persen anggota parlemen dari Partai 
Konservatif mengatakan mereka tidak 
dapat mendukung Johnson.

Mei 2022: Kalah pemilihan 

Skandal seks 

"Karena permintaan terbatas untuk 
vaksin tersebut dan negara penerima 
dihadapkan dengan masalah distribusi 
dan penyerapan, vaksin tersebut tidak 
diterima," jelas pernyataan Departemen 
Kesehatan Kanada, dikutip dari laman 
Associated Press (AP), Kamis (7/7).

 Kanada akan membuang sekitar 13,6 
juta dosis vaksin Covid-19 Oxford-
AstraZeneca karena kedaluwarsa. 
Kanada tidak menemukan ada pihak di 
dalam maupun negeri yang mau 
menggunakan vaksin tersebut.

Kanada menandatangani kontrak 
dengan AstraZeneca pada 2020 untuk 
membeli 20 juta dosis vaksin. Sebanyak 
2,3 juta warga Kanada menerima 
sedikitnya satu dosis vaksin 
AstraZeneca, antara Maret dan Juni 

2021.Setelah vaksin AstraZeneca 
dilaporkan berpotensi menyebabkan 
pembekuan darah, Kanada fokus 
menggunakan vaksin Pfizer-BioNTech 
dan Moderna.
Pada Juli 2021, Kanada berjanji 
menyumbangkan sekitar 17,7 juta dosis 
vaksin AstraZeneca, sisa dari seluruh 
pesanan vaksinnya. Namun 13,6 juta 
dosis vaksin tersebut telah kedaluwarsa 
dan akan dibuang.Secara keseluruhan, 
Kanada menyumbangkan 8.9 juta dosis 
vaksin AstraZeneca; 4,8 juta dosis dari 
yang dibeli sendiri, sedangkan 4,1 juta 
dosis dibeli melalui program berbagai 
vaksin COVAX.Sekitar 85 persen warga 
Kanada telah divaksinasi lengkap, lebih 
tinggi dari tingkat vaksinasi populasi 
seluruh dunia yang hanya 61 persen.

Kanada Buang 13,6 Juta Vaksin AstraZeneca
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Penjemputan paksa MSA (42) 
tersangka pencabulan yang juga 
merupakan anak kiai berujung pada 
pencabutan izin operasional Pondok 
Pesantren Majma'al Bahrain 
Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur 
Kamis (7/7/2022). Sebelumnya, ratusan 
petugas kepolisian akhirnya berupaya 
menjemput paksa MSA (42), anak kiai 
jombang yang merupakan tersangka 
pencabulan, Kamis pagi. Namun saat 
hendak masuk ke lingkungan 
pesantren, puluhan orang mencoba 
menghalang-halangi polisi. Puluhan 
orang simpatisan tersebut kemudian 
diangkut menggunakan truk polisi 
karena berusaha menghalangi tugas 
polisi selama penjemputan MSA. 
Dampak dari usaha pengadangan ini, 
Kementerian Agama (Kemenag) dalam 
keterangan resminya telah mencabut 
izin operasional Ponpes. Direktur 
Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren Waryono Abdul Ghafur 
mengatakan, tindakan ini diambil 
karena pihak pesantren dinilai 
menghalangi polisi dalam menjalankan 

proses hukum terhadap tersangka yang 
menjadi buronan kasus pencabulan 
terhadap santriwati di Ponpes tersebut.  
"Sebagai regulator, Kemenag memiliki 
kuasa administratif untuk membatasi 
ruang gerak lembaga yang di dalamnya 
diduga melakukan pelanggaran hukum 
berat,” jelas Waryono dilansir dari 
KompasTV, Kamis (7/7). Langkah ini 
diambil sebagai bentuk dukungan kepada 
aparat kepolisian untuk menuntaskan 
kasus pencabulan tersebut. 
Selain itu, Kanwil Kemenag akan 
berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag 
Jawatimur dan Jombang untuk 
memastikan proses belajar santri tetap 
diberikan sebagaimana mestinya. 
"Yang tidak kalah penting, agar para 
orang tua santri ataupun keluarganya 
dapat memahami keputusan yang diambil 
dan membantu pihak Kemenag," 
lanjutnya. 
“Jangan khawatir, Kemenag akan 
bersinergi dengan pesantren dan 
madrasah di lingkup Kemenag untuk 
kelanjutan pendidikan para santri," 
pungkas Waryono.

Kemenag Cabut Ijin Ponpes Shiddiqiyah

Januari 2020: Pahlawan Brexit 

Setelah Theresa May mundur dari kursi 
PM Inggris, Johnson yang merupakan 
tokoh Brexit, terpilih sebagai Kepala 
Partai Konservatif pada Juli 2019. Dia 
diangkat sebagai perdana menteri oleh 
Ratu Elizabeth II dan menjanjikan 
segera keluar dari Uni Eropa. 

April 2021: Wallpapergate 

Juli 2019: Kebangkitan 

Partai Konservatif memenangi 
mayoritas kursi di parlemen dalam 
pemilihan umum Desember 2019, 
memungkinkan Johnson untuk 
mencapai kesepakatan Brexit melalui 
parlemen. Pada 31 Januari 2020, tiga 
setengah tahun setelah referendum, 
Inggris secara resmi meninggalkan Uni 
Eropa. 

Setelah menjabat sebagai Perdana 
Menteri Inggris, Boris Johnson akhirnya 
mengumumkan pengunduran dirinya 
pada Kamis (7/7/2022). Johnson 
sebelunya telah ditinggalkan oleh 
puluhan menterinya setelah berbagai 
skandal yang menerpanya. Proses 
pemilihan pemimpin baru harus dimulai 
sekarang dan jadwalnya akan 
diumumkan minggu depan,” kata 
Johnson, sebagaimana dilansir Reuters. 
Johnson masih akan melanjutkan 
pekerjaannya sebagai Perdana Menteri 
Inggris sampai penggantinya terpilih. 
Bagaimana perjalanan Johnson sebagai 
Perdana Menteri Inggris? Dilansir VOA, 
berikut kronologi kebangkitan dan 
kejatuhan Johnson.

Saat virus corona menyebar ke seluruh 
dunia, Johnson mengumumkan 
lockdown di seluruh Inggris pada 23 
Maret. Empat hari kemudian, dia 
mengonfirmasi dirinya positif Covid-19 
dan menderita gejala ringan. Pada 5 
April, dia dibawa ke rumah sakit dan 
hari berikutnya dipindahkan ke 
perawatan intensif. Johnson kemudian 
berterima kasih kepada dua perawat 
imigran karena dianggap 
menyelamatkan hidupnya. 

Maret 2020: Pandemi 

Naik Turun Karir Boris Johnson

Skandal Partygate menyebabkan 
popularitas Johnson merosot, bersama 
dengan upaya yang gagal untuk 
menyelamatkan karier politik Owen 
Paterson, sekutu dekatnya yang dituduh 
melakukan lobi ilegal sebagai anggota 
parlemen. Partai Konservatif kemudian 
kalah dalam pemilihan sela untuk 
mengisi kursi Paterson. 

Desember 2021: Partygate 

Johnson telah berulang kali dikritik 
karena tanggapan pemerintahnya 
terhadap pandemi, termasuk lambat 
bereaksi, dan tuduhan bahwa ia telah 
berbohong kepada parlemen pada 
berbagai tahap. Ketika mantan kepala 
penasihatnya Dominic Cummings 
mencoba untuk menyelesaikan masalah, 
Johnson dituduh secara ilegal membiayai 
renovasi rumah dinasnya di Downing 
Street.

Pada awal Desember 2021, muncul 
pengungkapan tentang beberapa pesta 
ilegal yang diadakan di Downing Street 
selama lockdown Covid-19. Publik yang 
marah, banyak yang tidak dapat melihat 
orang-orang terkasih yang sakit dan 
sekarat karena pembatasan, 
menuduhnya melakukan standar ganda. 
Daftar pesta mengemuka dan 
penyelidikan formal dibuka, termasuk 
oleh Polisi Metropolitan London. Pada 12 
April, Johnson mengumumkan bahwa dia 
telah didenda oleh polisi karena 
melanggar hukum. Penjelasannya 
bervariasi, tetapi dia meyakinkan 
anggota parlemen bahwa dia tidak 
menyesatkan para anggota parlemen. 

Juni 2022: Mosi tidak percaya 
Johnson selamat dari mosi tidak percaya 
dari anggota parlemen pada 6 Juni. 
Beberapa anggota Partai Konservatif 
dilaporkan muak dengan pengungkapan 
Partygate dan sejumlah dan kontroversi 
seperti kasus Paterson. Lebih dari 40 
persen anggota parlemen dari Partai 
Konservatif mengatakan mereka tidak 
dapat mendukung Johnson.

Mei 2022: Kalah pemilihan 

Skandal seks 

"Karena permintaan terbatas untuk 
vaksin tersebut dan negara penerima 
dihadapkan dengan masalah distribusi 
dan penyerapan, vaksin tersebut tidak 
diterima," jelas pernyataan Departemen 
Kesehatan Kanada, dikutip dari laman 
Associated Press (AP), Kamis (7/7).

 Kanada akan membuang sekitar 13,6 
juta dosis vaksin Covid-19 Oxford-
AstraZeneca karena kedaluwarsa. 
Kanada tidak menemukan ada pihak di 
dalam maupun negeri yang mau 
menggunakan vaksin tersebut.

Kanada menandatangani kontrak 
dengan AstraZeneca pada 2020 untuk 
membeli 20 juta dosis vaksin. Sebanyak 
2,3 juta warga Kanada menerima 
sedikitnya satu dosis vaksin 
AstraZeneca, antara Maret dan Juni 

2021.Setelah vaksin AstraZeneca 
dilaporkan berpotensi menyebabkan 
pembekuan darah, Kanada fokus 
menggunakan vaksin Pfizer-BioNTech 
dan Moderna.
Pada Juli 2021, Kanada berjanji 
menyumbangkan sekitar 17,7 juta dosis 
vaksin AstraZeneca, sisa dari seluruh 
pesanan vaksinnya. Namun 13,6 juta 
dosis vaksin tersebut telah kedaluwarsa 
dan akan dibuang.Secara keseluruhan, 
Kanada menyumbangkan 8.9 juta dosis 
vaksin AstraZeneca; 4,8 juta dosis dari 
yang dibeli sendiri, sedangkan 4,1 juta 
dosis dibeli melalui program berbagai 
vaksin COVAX.Sekitar 85 persen warga 
Kanada telah divaksinasi lengkap, lebih 
tinggi dari tingkat vaksinasi populasi 
seluruh dunia yang hanya 61 persen.

Kanada Buang 13,6 Juta Vaksin AstraZeneca
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Serangkaian skandal seks yang 
melibatkan anggota parlemen dari 
Partai Konservatif menambah 
kesengsaraan Johnson. Seorang 
anggota parlemen ditangkap karena 
dicurigai melakukan pemerkosaan dan 
seorang mantan anggota parlemen 
dijatuhi hukuman 18 bulan penjara pada 
Mei karena melakukan pelecehan 
seksual terhadap seorang remaja laki-
laki. 

Pada 5 Juli, Johnson meminta maaf dan 
mengatakan bahwa dia melakukan 
kesalahan dengan menunjuk Chris 
Pincher ke pemerintahannya pada 
Februari. Pengangkatannya dilakukan 
meski Johnson sebelumnya diberitahu 
tentang tuduhan penyerangan seksual 
yang dialamatkan terhadap Pincer. 
Pengunduran diri massal 

Pada Juni, partai-partai oposisi 
memenangi dua pemilihan sela yang 
diadakan di kursi yang sebelumnya 
dipegang oleh anggota parlemen Partai 
Konservatif yang dituduh melakukan 
pelanggaran seksual. 

Berbagai pihak merespons kabar tersebut 
dengan berbagai nada. Di depan pintu 
kantornya, Downing Street Nomor 10, 
Johnson akhirnya menyampaikan pidato 
pengunduran dirinya dari kursi Perdana 
Menteri Inggris.

Menteri Keuangan Rishi Sunak dan 
Menteri Kesehatan Sajid Javid 
memutuskan untuk mengundurkan diri 
pada 5 Juli. Setelah itu, puluhan menteri 
ikut mengundurkan diri. Beberapa pihak 
bahkan menekan Johnson bahwa 
posisinya tidak dapat dipertahankan. 
Pada Kamis, Nadhim Zahawi, yang 
Johnson angkat sebagai Menteri 
Keuangan Inggris menggantikan Sunak, 
secara terbuka mendesak Johnson untuk 
mundur. Menteri Pertahanan Inggris Ben 
Wallace juga meminta Johnson untuk 
mundur. Tetapi, dia mengatakan, akan 
tetap berada dalam perannya untuk 
melindungi keamanan nasional. 

Kabar mengenai Johnson yang segera 
mengundurkan diri menyebar dengan 
cepat. 

Johnson mundur 

Sejumlah politisi Rusia merayakan 
mundurnya Boris Johnson dari kursi 
Perdana Menteri Inggris pada Kamis 
(7/7/2022). Beberapa orang di Rusia 
bahkan menyebut Johnson sebagai 
“badut” yang akhirnya mendapatkan 
hadiah karena mempersenjatai Ukraina 
melawan Rusia. Johnson 
mengumumkan pengunduran dirinya 
pada Kamis setelah dia ditinggalkan 
oleh para menteri dan sebagian besar 
anggota parlemen Konservatif karena 
serangkaian skandal. Sebelum Johnson 
mengumumkan pengunduran diri, Juru 
Bicara Kremlin Dmitry Peskov 
mengatakan bahwa Kremlin tidak 
menyukai Johnson. "Dia tidak menyukai 
kami, dan kami juga tidak 
menyukainya," kata Peskov, 
sebagaimana dilansir Reuters. Taipan 
Rusia, Oleg Deripaska, mengatakan di 
Telegram bahwa mundurnya Johnson 
adalah akhir yang memalukan untuk 
"badut bodoh". “Yang hati nuraninya 
akan dirusak oleh puluhan ribu nyawa 
dalam konflik tidak masuk akal di 
Ukraina ini,” tulis Deripaska, dikutip 
Reuters. “Badut itu telah pergi,” kata 
Vyacheslav Volodin, ketua majelis 
rendah parlemen Rusia. “Dia adalah 
salah satu ideolog utama perang 
melawan Rusia hingga Ukraina. Para 
pemimpin Eropa harus memikirkan ke 
mana arah kebijakan seperti itu,” 

sambung Volodin. Sebelum Presiden 
Rusia Vladimir Putin memerintahkan 
invasi ke Ukraina pada 24 Februari, 
Johnson telah berulang kali mengkritik 
Putin. Johnson pernah menyebut Putin 
sebagai pemimpin Kremlin yang kejam 
dan mungkin tidak rasional yang 
membahayakan dunia dengan ambisinya 
yang gila. Setelah invasi, Johnson 
menjadikan Inggris sebagai salah satu 
pendukung Ukraina terbesar di Barat, 
mengirimkan senjata, menjatuhkan 
beberapa sanksi terhadap Rusia, dan 
mendesak Ukraina untuk mengalahkan 
Moskwa. Johnson juga telah dua kali 
mengunjungi Kyiv untuk bertemu dengan 
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. 
Dukungan Johnson terhadap Ukraina 
begitu kuat sehingga ia dikenal sebagai 
Borys Johnsoniuk oleh beberapa orang di 
Kyiv. Johnson juga terkadang mengakhiri 
pidatonya dengan berkata "Slava Ukraini" 
alias "kemuliaan bagi Ukraina". Juru 
Bicara Kementerian Pertahanan Rusia 
Maria Zakharova mengatakan, kejatuhan 
Johnson adalah gejala kemunduran Barat. 
Dia menanambahkan, Barat telah terbelah 
oleh krisis politik, ideologis, dan ekonomi. 
“Pesan moral dari cerita ini adalah: jangan 
berusaha untuk menghancurkan Rusia,” 
kata Zakharova. “Boris Johnson terkena 
bumerang yang diluncurkan oleh dirinya 
sendiri. Rekan-rekan seperjuangannya 
menyerahkannya,” imbuh Zakharova.

Rusia Rayakan Kejatuhan Boris
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 Line Today mengumumkan menutup 
layanan di Indonesia per 6 Juli 2022. 
Dalam situs resminya mengungkapkan 
bahwa hal ini dilakukan terkait dengan 
perubahan strategi bisnis. Setiap 
perubahan teknologi atau strategi bisnis 
tentunya akan berdampak pada 
layanan.

Sebagai salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang teknologi, Line terus 
berinovasi untuk mengembangkan diri 
ke arah teknologi-teknologi baru seperti 
teknologi keuangan atau fintech, AI, 
blockchain, dan NFT. Dalam 
pengumuman itu, LINE menyebutkan 
akan tetap berkomitmen untuk pasar 
Indonesia dalam menyediakan layanan-
layanan esensial lainnya di masa 
mendatang.

"Ini memaksa kami untuk mengambil 
keputusan menonaktifkan layanan Line 
Today di Indonesia per tanggal 6 Juli 
2022," tulis pesan dalam situs resminya, 
Kamis (7/7).

Mengutip informasi di situs resminya, 
penutupan dilakukan karena Line sebagai 
perusahaan akan berinovasi di area baru 
teknologi, seperti teknologi finansial, NFT, 
dan sebagainya. Karenanya, perusahaan 
mengambil sejumlah langkah strategis 
yang fokus pada teknologi finansial di 
Indonesia."Dengan adanya strategi bisnis 
baru ini, kami ingin mengumumkan 
keputusan kami untuk menutup layanan 
Line OpenChat di Indonesia mulai 
tanggal 20 Juli 2022," tulis Line dalam 
pernyataannya. 
Line pun berterima kasih pada para 
pengguna yang sudah menggunakan 
layanan ini.

"Indonesia sangat penting bagi kami, dan 
kami pun berkomitmen untuk terus 
menyediakan aplikasi LINE sama seperti 
sebelumnya," lanjutnya.
Setelah Line Today, layanan Line 
OpenChat juga dipastikan tidak lagi 
berlanjut. Alasannya pun sama dengan 
penutupan Line Today.

Line Today di Indonesia Tutup
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Serangkaian skandal seks yang 
melibatkan anggota parlemen dari 
Partai Konservatif menambah 
kesengsaraan Johnson. Seorang 
anggota parlemen ditangkap karena 
dicurigai melakukan pemerkosaan dan 
seorang mantan anggota parlemen 
dijatuhi hukuman 18 bulan penjara pada 
Mei karena melakukan pelecehan 
seksual terhadap seorang remaja laki-
laki. 

Pada 5 Juli, Johnson meminta maaf dan 
mengatakan bahwa dia melakukan 
kesalahan dengan menunjuk Chris 
Pincher ke pemerintahannya pada 
Februari. Pengangkatannya dilakukan 
meski Johnson sebelumnya diberitahu 
tentang tuduhan penyerangan seksual 
yang dialamatkan terhadap Pincer. 
Pengunduran diri massal 

Pada Juni, partai-partai oposisi 
memenangi dua pemilihan sela yang 
diadakan di kursi yang sebelumnya 
dipegang oleh anggota parlemen Partai 
Konservatif yang dituduh melakukan 
pelanggaran seksual. 

Berbagai pihak merespons kabar tersebut 
dengan berbagai nada. Di depan pintu 
kantornya, Downing Street Nomor 10, 
Johnson akhirnya menyampaikan pidato 
pengunduran dirinya dari kursi Perdana 
Menteri Inggris.

Menteri Keuangan Rishi Sunak dan 
Menteri Kesehatan Sajid Javid 
memutuskan untuk mengundurkan diri 
pada 5 Juli. Setelah itu, puluhan menteri 
ikut mengundurkan diri. Beberapa pihak 
bahkan menekan Johnson bahwa 
posisinya tidak dapat dipertahankan. 
Pada Kamis, Nadhim Zahawi, yang 
Johnson angkat sebagai Menteri 
Keuangan Inggris menggantikan Sunak, 
secara terbuka mendesak Johnson untuk 
mundur. Menteri Pertahanan Inggris Ben 
Wallace juga meminta Johnson untuk 
mundur. Tetapi, dia mengatakan, akan 
tetap berada dalam perannya untuk 
melindungi keamanan nasional. 

Kabar mengenai Johnson yang segera 
mengundurkan diri menyebar dengan 
cepat. 

Johnson mundur 

Sejumlah politisi Rusia merayakan 
mundurnya Boris Johnson dari kursi 
Perdana Menteri Inggris pada Kamis 
(7/7/2022). Beberapa orang di Rusia 
bahkan menyebut Johnson sebagai 
“badut” yang akhirnya mendapatkan 
hadiah karena mempersenjatai Ukraina 
melawan Rusia. Johnson 
mengumumkan pengunduran dirinya 
pada Kamis setelah dia ditinggalkan 
oleh para menteri dan sebagian besar 
anggota parlemen Konservatif karena 
serangkaian skandal. Sebelum Johnson 
mengumumkan pengunduran diri, Juru 
Bicara Kremlin Dmitry Peskov 
mengatakan bahwa Kremlin tidak 
menyukai Johnson. "Dia tidak menyukai 
kami, dan kami juga tidak 
menyukainya," kata Peskov, 
sebagaimana dilansir Reuters. Taipan 
Rusia, Oleg Deripaska, mengatakan di 
Telegram bahwa mundurnya Johnson 
adalah akhir yang memalukan untuk 
"badut bodoh". “Yang hati nuraninya 
akan dirusak oleh puluhan ribu nyawa 
dalam konflik tidak masuk akal di 
Ukraina ini,” tulis Deripaska, dikutip 
Reuters. “Badut itu telah pergi,” kata 
Vyacheslav Volodin, ketua majelis 
rendah parlemen Rusia. “Dia adalah 
salah satu ideolog utama perang 
melawan Rusia hingga Ukraina. Para 
pemimpin Eropa harus memikirkan ke 
mana arah kebijakan seperti itu,” 

sambung Volodin. Sebelum Presiden 
Rusia Vladimir Putin memerintahkan 
invasi ke Ukraina pada 24 Februari, 
Johnson telah berulang kali mengkritik 
Putin. Johnson pernah menyebut Putin 
sebagai pemimpin Kremlin yang kejam 
dan mungkin tidak rasional yang 
membahayakan dunia dengan ambisinya 
yang gila. Setelah invasi, Johnson 
menjadikan Inggris sebagai salah satu 
pendukung Ukraina terbesar di Barat, 
mengirimkan senjata, menjatuhkan 
beberapa sanksi terhadap Rusia, dan 
mendesak Ukraina untuk mengalahkan 
Moskwa. Johnson juga telah dua kali 
mengunjungi Kyiv untuk bertemu dengan 
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. 
Dukungan Johnson terhadap Ukraina 
begitu kuat sehingga ia dikenal sebagai 
Borys Johnsoniuk oleh beberapa orang di 
Kyiv. Johnson juga terkadang mengakhiri 
pidatonya dengan berkata "Slava Ukraini" 
alias "kemuliaan bagi Ukraina". Juru 
Bicara Kementerian Pertahanan Rusia 
Maria Zakharova mengatakan, kejatuhan 
Johnson adalah gejala kemunduran Barat. 
Dia menanambahkan, Barat telah terbelah 
oleh krisis politik, ideologis, dan ekonomi. 
“Pesan moral dari cerita ini adalah: jangan 
berusaha untuk menghancurkan Rusia,” 
kata Zakharova. “Boris Johnson terkena 
bumerang yang diluncurkan oleh dirinya 
sendiri. Rekan-rekan seperjuangannya 
menyerahkannya,” imbuh Zakharova.
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 Line Today mengumumkan menutup 
layanan di Indonesia per 6 Juli 2022. 
Dalam situs resminya mengungkapkan 
bahwa hal ini dilakukan terkait dengan 
perubahan strategi bisnis. Setiap 
perubahan teknologi atau strategi bisnis 
tentunya akan berdampak pada 
layanan.

Sebagai salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang teknologi, Line terus 
berinovasi untuk mengembangkan diri 
ke arah teknologi-teknologi baru seperti 
teknologi keuangan atau fintech, AI, 
blockchain, dan NFT. Dalam 
pengumuman itu, LINE menyebutkan 
akan tetap berkomitmen untuk pasar 
Indonesia dalam menyediakan layanan-
layanan esensial lainnya di masa 
mendatang.

"Ini memaksa kami untuk mengambil 
keputusan menonaktifkan layanan Line 
Today di Indonesia per tanggal 6 Juli 
2022," tulis pesan dalam situs resminya, 
Kamis (7/7).

Mengutip informasi di situs resminya, 
penutupan dilakukan karena Line sebagai 
perusahaan akan berinovasi di area baru 
teknologi, seperti teknologi finansial, NFT, 
dan sebagainya. Karenanya, perusahaan 
mengambil sejumlah langkah strategis 
yang fokus pada teknologi finansial di 
Indonesia."Dengan adanya strategi bisnis 
baru ini, kami ingin mengumumkan 
keputusan kami untuk menutup layanan 
Line OpenChat di Indonesia mulai 
tanggal 20 Juli 2022," tulis Line dalam 
pernyataannya. 
Line pun berterima kasih pada para 
pengguna yang sudah menggunakan 
layanan ini.

"Indonesia sangat penting bagi kami, dan 
kami pun berkomitmen untuk terus 
menyediakan aplikasi LINE sama seperti 
sebelumnya," lanjutnya.
Setelah Line Today, layanan Line 
OpenChat juga dipastikan tidak lagi 
berlanjut. Alasannya pun sama dengan 
penutupan Line Today.
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Partikel halus PM2,5, yang berasal dari 
pembakaran bahan bahan bakar fosil, 
sangat berbahaya bagi kesehatan 
karena kemampuannya yang tinggi 
untuk menembus saluran pernapasan. 
"Pada saat itu, 

Di ambang tak layak 

Tapi hal itu tak terjadi lagi saat ini. 
Negara itu berhasil mengurangi jumlah 
partikel udara yang merugikan 
sebanyak 40 persen dalam kurun waktu 
tujuh tahun, sejak tahun 2013 hingga 
2020, menurut studi berdasar 
pengukuran satelit yang dipublikasikan 
oleh Energy Policy Insitute (EPIC) dari 
Universitas Chicago, Itu adalah 
penurunan populasi udara tertinggi di 
suatu negara dalam waktu yang 
singkat. 
Pada kenyataannya, Amerika Serikat 
(AS) membutuhkan waktu tiga dekade 
untuk mencapai jumlah penurunan 
polusi yang sama sejak kebijakan 
menurunkan emisi industri dan 
kendaraan—yang dikenal dengan 
Clean Air Act—dikeluarkan pada 1970. 
Bagaimana China melakukannya 
dalam waktu singkat? 

Beijing mengalami apa yang kami sebut 
akan kiamat, dengan polusi ekstrem 
yang membuat orang sadar akan 
masalah tersebut," kata Christa 
Hasenkopf, direktur program kualitas 
udara di EPIC dan salah satu penulis 

Foto-foto yang menggambarkan kondisi 
polusi udara yang pekat sehingga 
matahari tak tampak di siang hari 
adalah pemandangan yang biasa di 
China dalam satu dekade terakhir. 

Demi menjawab pertanyaan itu, kita 
harus kembali ke tahun 2013, ketika 
polusi udara di negara-negara Asia 
mencapai level ekstrem. 
Pada tahun itu, China mencatat rata-
rata 52,4 mikrogram (µg) per meter 
kubik (m3) partikel polutan PM2,5, 
sepuluh kali lebih banyak dari batas 
yang direkomendasikan oleh 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
hari ini. 

Adapun, musuh pertama dari polusi 
udara adalah mineral yang 
memungkinkan industrialisasi yang pesat 
di China yang dimulai pada kuartal 
terakhir abad ke-20, 

Rencana aksi itu menetapkan target 
khusus untuk menurunkan polusi udara 
sekitar 35 persen dalam jangka waktu 
lima tahun ke depan. 

laporan tersebut, kepada BBC 
Mundo.Oleh karena situasi yang serius 
ini, pemerintah China mendeklarasikan
 perang melawan polusi udara. Pada 
akhir 2013, pemerintah 
mengimplementasikan rencana aksi 
nasional tentang kualitas udara, demi 
menurunkan polusi dalam periode empat 
tahun, dengan anggaran sebesar 
270.000 juta dollar AS, atau sekitar Rp 4 
triliun. 

Pada tahun berikutnya, pada Januari 
2018, satu-satunya pembangkit listrik 
batu bara yang tersisa di China akhirnya 
ditutup. 

Dewan Kota Beijing menambah anggaran 
dana sebesar 120.000 dollar AS, setara 
Rp 1,8 triliun.  Perang melawan batu 
bara 

Di sisi lain, pemerintah China 
membatalkan rencana untuk membangun 
103 pembangkit listrik baru. 

Pemerintah telah melarang 
pembangunan pembangkit listrik 
berbahan bakar batu bara di hampir 
seluruh kawasan yang tercemar polusi 
udara, serta memaksa pembangkit listrik 
yang sudah ada untuk mengurangi emisi 
atau beralih ke bahan bakar gas alam. 
Pada 2017 saja, sebanyak 27 tambang 
batubara di Provinsi Shanxi ditutup. 
Shanxi adalah produsen batu bara 
terbesar di China. 

sekaligus sumber energi utama di negara 
itu: batu bara. 

Kendati batu bara masih menjadi sumber 
utama listrik di China, negara itu telah 
menurunkan sekitar 67,4 persen 
keseluruhan produksinya pada 2013 
menjadi 56,8 persen pada 2020, menurut 
data resmi dari China. Untuk 

Dan, tentu saja, China juga kendaraan 
bermesin menjadi sasaran rencana 
untuk mengurangi polusi udara ini. Di 
Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan 
kota-kota besar lainnya, jumlah mobil 
yang beredar dibatasi dengan kuota 
harian dan jumlah plat nomor baru 
dibatasi setiap tahun. 

Langkah lain yang ditempuh 
pemerintah China adalah mengurangi 
kapasitas produksi besi dan baja: 
berkurang 115 juta ton dalam jangka 
waktu satu tahun sejak 2016 hingga 
2017. 

Kendati begitu, langkah ini tak 
mengurangi jumlah kendaraan yang 
terus bertambah, dari sebanyak 126 
juta kendaraan pada 2013, 
menjadi 273 juta pada 2020, menurut 
data resmi. 

Hingga tahun 2017, energi terbarukan 
mewakili seperempat dari total 
pembangkit listrik negara itu, bahkan 
melampaui AS, yang hanya memiliki 
porsi 18 persen, pada tahun yang 
sama. 

Pembatasan mobil 

Tentu saja, dengan emisi lebih sedikit: 
pemerintah memperketat standar dan 
pada 2017 menghentikan produksi 553 
model kendaraan produksi lokal dan 
asing yang menghasilkan polusi tinggi. 
Fokus pada kota-kota besar 
"Kami memperkirakan China secara 
keseluruhan akan memperoleh dua 
tahun (tambahan) harapan hidup rata-
rata jika warga terus menghirup udara 
yang lebih bersih dibandingkan dengan 

China juga secara aktif 
mempromosikan energi nuklir: antara 
2016 hingga 2020 China meningkatkan 
kapasitas energi nuklir sebanyak dua 
kali lipat, menjadi 47 gigawatt dengan 
20 pembangkit baru. Pada 2035 jumlah 
itu ditargetkan naik hingga 180 
gigawatt, hampir dua kali lipat kapasitas 
energi nuklir AS saat ini. Baca juga: 
Mahkamah Agung India Desak 
Pemerintah New Delhi Kendalikan 
Polusi Udara yang Parah 

mengimbangi dekarbonisasi, 
pemerintah China menambah 
pembangkit listrik dari energi 
terbarukan. 

tahun 2013," kata Christa Hasenkopf, 
direktur program kualitas udara di EPIC. 
Hasenkopf mencatat bahwa sebagian 
besar kota besar di negara ini telah 
berhasil mengurangi polusi mereka lebih 
dari rata-rata nasional 40 persen antara 
2013 hingga 2020. Di Shanghai, partikel 
polutan menurun sebesar 44 persen, di 
Guangzhou sebesar 50 persen, di 
Shenzen sebesar 49 persen dan di Beijing 
sebesar 56 persen . "Warga keempat kota 
menghirup udara yang jauh lebih bersih," 
tuturnya. 
Rencana-rencana lain 
Program selama empat tahun yang 
dimulai pada 2013 kemudian diikuti oleh 
rencana jangka pendek selama dua 
hingga tiga tahun untuk menurunkan 
polusi udara, yakni pada 2018 dan 2020, 
yang semakin memperketat langkah-
langkah pengendalian emisi. 
Di sisi lain, pembatasan dan pengetatan 
akibat Covid-19 telah mengurangi aktivitas 
industri dan transportasi, yang kemudian 
berdampak pada penurunan polusi. 
Ditanya apakah ini mungkin memengaruhi 
hasil penelitian, Hasenkopf menjawab 
bahwa dampak pandemi belum dievaluasi 
secara khusus. 

Polusi di Beijing saat ini rata-rata 
mencapai 37,9 µg/m3, angka yang jauh 
lebih tinggi jika dibandingkan tingkat polusi 
di New York yang hanya 6,3µg/m3, 
merujuk data satelit terbaru. Adapun 
tingkat polusi di London mencapai 9 
µg/m3, sementara di Madrid sebesar 6,9 
µg/m3, dan di Meksiko mencapai 20,7 
µg/m3.

Namun demikian, terlepas dari upaya yang 
dilakukan selama beberapa tahun terakhir, 
China masih harus menempuh jalan 
panjang untuk membersihkan langit di 
kota-kotanya. 

Dibandingkan negara-negara lain 

Tapi dia meyakini bahwa data untuk tahun 
2020 di China tampaknya cocok secara 
umum dengan tren penurunan tingkat 
polusi yang konstan sejak 2014, terlepas 
dari faktor Covid. 

Meski begitu, penelitian yang dilakukan 
Universitas Chicago memperkirakan 
bahwa penduduk di Ibu Kota China, 
Beijing, akan hidup rata-rata 4,4 tahun 
lebih lama dibanding 2013, berkat 

China Berhasil Turunkan 40% Polusi Udara 
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Partikel halus PM2,5, yang berasal dari 
pembakaran bahan bahan bakar fosil, 
sangat berbahaya bagi kesehatan 
karena kemampuannya yang tinggi 
untuk menembus saluran pernapasan. 
"Pada saat itu, 

Di ambang tak layak 

Tapi hal itu tak terjadi lagi saat ini. 
Negara itu berhasil mengurangi jumlah 
partikel udara yang merugikan 
sebanyak 40 persen dalam kurun waktu 
tujuh tahun, sejak tahun 2013 hingga 
2020, menurut studi berdasar 
pengukuran satelit yang dipublikasikan 
oleh Energy Policy Insitute (EPIC) dari 
Universitas Chicago, Itu adalah 
penurunan populasi udara tertinggi di 
suatu negara dalam waktu yang 
singkat. 
Pada kenyataannya, Amerika Serikat 
(AS) membutuhkan waktu tiga dekade 
untuk mencapai jumlah penurunan 
polusi yang sama sejak kebijakan 
menurunkan emisi industri dan 
kendaraan—yang dikenal dengan 
Clean Air Act—dikeluarkan pada 1970. 
Bagaimana China melakukannya 
dalam waktu singkat? 

Beijing mengalami apa yang kami sebut 
akan kiamat, dengan polusi ekstrem 
yang membuat orang sadar akan 
masalah tersebut," kata Christa 
Hasenkopf, direktur program kualitas 
udara di EPIC dan salah satu penulis 

Foto-foto yang menggambarkan kondisi 
polusi udara yang pekat sehingga 
matahari tak tampak di siang hari 
adalah pemandangan yang biasa di 
China dalam satu dekade terakhir. 

Demi menjawab pertanyaan itu, kita 
harus kembali ke tahun 2013, ketika 
polusi udara di negara-negara Asia 
mencapai level ekstrem. 
Pada tahun itu, China mencatat rata-
rata 52,4 mikrogram (µg) per meter 
kubik (m3) partikel polutan PM2,5, 
sepuluh kali lebih banyak dari batas 
yang direkomendasikan oleh 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
hari ini. 

Adapun, musuh pertama dari polusi 
udara adalah mineral yang 
memungkinkan industrialisasi yang pesat 
di China yang dimulai pada kuartal 
terakhir abad ke-20, 

Rencana aksi itu menetapkan target 
khusus untuk menurunkan polusi udara 
sekitar 35 persen dalam jangka waktu 
lima tahun ke depan. 

laporan tersebut, kepada BBC 
Mundo.Oleh karena situasi yang serius 
ini, pemerintah China mendeklarasikan
 perang melawan polusi udara. Pada 
akhir 2013, pemerintah 
mengimplementasikan rencana aksi 
nasional tentang kualitas udara, demi 
menurunkan polusi dalam periode empat 
tahun, dengan anggaran sebesar 
270.000 juta dollar AS, atau sekitar Rp 4 
triliun. 

Pada tahun berikutnya, pada Januari 
2018, satu-satunya pembangkit listrik 
batu bara yang tersisa di China akhirnya 
ditutup. 

Dewan Kota Beijing menambah anggaran 
dana sebesar 120.000 dollar AS, setara 
Rp 1,8 triliun.  Perang melawan batu 
bara 

Di sisi lain, pemerintah China 
membatalkan rencana untuk membangun 
103 pembangkit listrik baru. 

Pemerintah telah melarang 
pembangunan pembangkit listrik 
berbahan bakar batu bara di hampir 
seluruh kawasan yang tercemar polusi 
udara, serta memaksa pembangkit listrik 
yang sudah ada untuk mengurangi emisi 
atau beralih ke bahan bakar gas alam. 
Pada 2017 saja, sebanyak 27 tambang 
batubara di Provinsi Shanxi ditutup. 
Shanxi adalah produsen batu bara 
terbesar di China. 

sekaligus sumber energi utama di negara 
itu: batu bara. 

Kendati batu bara masih menjadi sumber 
utama listrik di China, negara itu telah 
menurunkan sekitar 67,4 persen 
keseluruhan produksinya pada 2013 
menjadi 56,8 persen pada 2020, menurut 
data resmi dari China. Untuk 

Dan, tentu saja, China juga kendaraan 
bermesin menjadi sasaran rencana 
untuk mengurangi polusi udara ini. Di 
Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan 
kota-kota besar lainnya, jumlah mobil 
yang beredar dibatasi dengan kuota 
harian dan jumlah plat nomor baru 
dibatasi setiap tahun. 

Langkah lain yang ditempuh 
pemerintah China adalah mengurangi 
kapasitas produksi besi dan baja: 
berkurang 115 juta ton dalam jangka 
waktu satu tahun sejak 2016 hingga 
2017. 

Kendati begitu, langkah ini tak 
mengurangi jumlah kendaraan yang 
terus bertambah, dari sebanyak 126 
juta kendaraan pada 2013, 
menjadi 273 juta pada 2020, menurut 
data resmi. 

Hingga tahun 2017, energi terbarukan 
mewakili seperempat dari total 
pembangkit listrik negara itu, bahkan 
melampaui AS, yang hanya memiliki 
porsi 18 persen, pada tahun yang 
sama. 

Pembatasan mobil 

Tentu saja, dengan emisi lebih sedikit: 
pemerintah memperketat standar dan 
pada 2017 menghentikan produksi 553 
model kendaraan produksi lokal dan 
asing yang menghasilkan polusi tinggi. 
Fokus pada kota-kota besar 
"Kami memperkirakan China secara 
keseluruhan akan memperoleh dua 
tahun (tambahan) harapan hidup rata-
rata jika warga terus menghirup udara 
yang lebih bersih dibandingkan dengan 

China juga secara aktif 
mempromosikan energi nuklir: antara 
2016 hingga 2020 China meningkatkan 
kapasitas energi nuklir sebanyak dua 
kali lipat, menjadi 47 gigawatt dengan 
20 pembangkit baru. Pada 2035 jumlah 
itu ditargetkan naik hingga 180 
gigawatt, hampir dua kali lipat kapasitas 
energi nuklir AS saat ini. Baca juga: 
Mahkamah Agung India Desak 
Pemerintah New Delhi Kendalikan 
Polusi Udara yang Parah 

mengimbangi dekarbonisasi, 
pemerintah China menambah 
pembangkit listrik dari energi 
terbarukan. 

tahun 2013," kata Christa Hasenkopf, 
direktur program kualitas udara di EPIC. 
Hasenkopf mencatat bahwa sebagian 
besar kota besar di negara ini telah 
berhasil mengurangi polusi mereka lebih 
dari rata-rata nasional 40 persen antara 
2013 hingga 2020. Di Shanghai, partikel 
polutan menurun sebesar 44 persen, di 
Guangzhou sebesar 50 persen, di 
Shenzen sebesar 49 persen dan di Beijing 
sebesar 56 persen . "Warga keempat kota 
menghirup udara yang jauh lebih bersih," 
tuturnya. 
Rencana-rencana lain 
Program selama empat tahun yang 
dimulai pada 2013 kemudian diikuti oleh 
rencana jangka pendek selama dua 
hingga tiga tahun untuk menurunkan 
polusi udara, yakni pada 2018 dan 2020, 
yang semakin memperketat langkah-
langkah pengendalian emisi. 
Di sisi lain, pembatasan dan pengetatan 
akibat Covid-19 telah mengurangi aktivitas 
industri dan transportasi, yang kemudian 
berdampak pada penurunan polusi. 
Ditanya apakah ini mungkin memengaruhi 
hasil penelitian, Hasenkopf menjawab 
bahwa dampak pandemi belum dievaluasi 
secara khusus. 

Polusi di Beijing saat ini rata-rata 
mencapai 37,9 µg/m3, angka yang jauh 
lebih tinggi jika dibandingkan tingkat polusi 
di New York yang hanya 6,3µg/m3, 
merujuk data satelit terbaru. Adapun 
tingkat polusi di London mencapai 9 
µg/m3, sementara di Madrid sebesar 6,9 
µg/m3, dan di Meksiko mencapai 20,7 
µg/m3.

Namun demikian, terlepas dari upaya yang 
dilakukan selama beberapa tahun terakhir, 
China masih harus menempuh jalan 
panjang untuk membersihkan langit di 
kota-kotanya. 

Dibandingkan negara-negara lain 

Tapi dia meyakini bahwa data untuk tahun 
2020 di China tampaknya cocok secara 
umum dengan tren penurunan tingkat 
polusi yang konstan sejak 2014, terlepas 
dari faktor Covid. 

Meski begitu, penelitian yang dilakukan 
Universitas Chicago memperkirakan 
bahwa penduduk di Ibu Kota China, 
Beijing, akan hidup rata-rata 4,4 tahun 
lebih lama dibanding 2013, berkat 

China Berhasil Turunkan 40% Polusi Udara 
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yang dalam dekade terakhir termasuk 
dalam lima besar, kini berada di posisi 
kesembilan dengan 31,6 µg/m3, 
merujuk pada data satelit pada 2020. 
Adapun polusi udara di AS tercatat 7,1 
µg/m3.

Bangladesh, India, Nepal, dan 
Pakistan adalah negara-negara 
dengan udara yang tak layak di dunia, 
sementara China, 

sementara negara-negara lain berkisar 

Sementara negara-negara di kawasan 
Amerika Latin seperti Guatemala, 
Bolivia, El Salvador, dan Peru, 
termasuk negara-negara dengan 
polusi udara tinggi berkisar antara 20 - 
30 µg/m3, 

penurunan partikel polutan tersebut. Di 
tempat-tempat lain, situasinya jauh 
lebih buruk: polusi udara di New Delhi 
mencapai 107,6 µg/m3, atau 20 kali 
lebih banyak ketimbang ambang batas 
5 µg/m3 yang direkomendasikan 
WHO. 
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Kami memperkirakan bahwa lebih dari 
dua tahun harapan hidup rata-rata secara 
global hilang karenanya," kata 
Hasenkopf. 
“Beban dalam hidup kita ini lebih besar 
daripada HIV/AIDS, malaria, atau 
perang," katanya. 

antara 10 - 20 µg/m3. Faktanya, tak 
banyak orang di planet ini yang dapat 
mengatakan bahwa mereka menghirup 
udara bersih: 97 persen populasi dunia 
tinggal di tempat-tempat di mana kualitas 
udara berada di bawah standar WHO.
"Kita hidup (dengan jangka waktu) lebih 
pendek karena polusi di udara yang kita 
hirup. 

Rekan penulis penelitian ini memastikan 
bahwa sumber daya terbaik untuk 
mengurangi polusi udara bukanlah 
perkembangan teknologi, namun 
kemauan politik dan sosial yang 
berkelanjutan untuk mempromosikan, 
membiayai, dan menerapkan kebijakan 
udara bersih.

Djayadi melanjutkan, biasanya sosok 
incumbent atau petahana cenderung 
menjaga posisi kepada siapapun 
kandidat calon presiden nantinya. 
Tetapi, untuk posisi Jokowi seharusnya 
berbeda, karena perlunya peran 
pemerintah dalam menentukan sosok 
kandidat yang tepat.
Pasalnya, sosok kandidat Capres 2024 
yang tepat berkaitan dengan dua hal. 
Pertama soal sejumlah progres 
pertama proyek strategis yang menjadi 
warisan politik dari pemerintah saat ini.

Tokoh-tokoh yang akan diusung 
sebagai calon presiden (capres) 2024 
mulai bermunculan di antaranya, 
seperti Gubernur DKI Anies Baswedan, 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo, Ketua DPR Puan Maharani, 
Ketum Golkar Airlangga Hartarto, 
Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan 
tokoh-tokoh lainnya.

Sebab Jokowi sudah tidak bisa 
mencalonkan lagi sebagai Capres.

Hingga memunculkan sejumlah poros 
koalisi yang digadang-gadang bakal 
bertarung nantinya di Pilpres 2024.

Jadi apa secara politik yang diperlukan 
Pak Jokowi sekarang, yang paling 
pokok adalah saya kira satu bagaimana 
dia menjadi king maker," kata Djayadi 
dalam diskusi Total Politik, di Jakarta, 
Minggu (3/7).

Seiring munculnya tokoh capres di 
publik, isu 'king maker' pun kembali 
merebak, 

Ajang pemilihan presiden (Pilpres) 
2024 masih terbilang cukup jauh, 
namun pergerakan para elite partai 
politik (parpol) menjalin pertemuan 
semakin giat. 

Direktur Lembaga Survei Indonesia 
(LSI), Djayadi Hanan memandang 
seharusnya Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) masuk jadi kandidat 'king 
maker' Pilpres 2024. 

"Saya kira memang Pak Jokowi kan 
tidak mungkin lagi mencalonkan lagi ya. 
Wacana 3 periode nampaknya sudah 
cukup berat. 

Barangkali begitu cara membacanya," 
tandasnya.
PDIP Sindir Tokoh Berambisi Jadi 
King Maker

"Karena posisinya sebagai king maker itu 
bisa membantu partai dalam 
memenangkan baik Pilpres dan Pileg 
2024 nanti. 

Kedua sosok Jokowi seharusnya bisa 
menjadi king maker karena telah memiliki 
pengaruh memenangkan Wali Kota 
Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan 
Wali Kota Medan Bobby Nasution. Meski 
Jokowi bukan sosok pimpinan parpol 
secara struktural.

bagi Jokowi yakni meningkatkan 
leveragenya daya tawarnya. Daya 
tawarnya itu ada di ke manapun, dia 
mempertahankan situasi ekonomi di 
tengah ancaman krisis ekonomi itu," kata 
Djayadi.

Menurut Djayadi, jika sosok Jokowi 
berhasil menjadi king maker saat Pilpres 
2024 nanti, akan berdampak kepada 
PDIP.
"Makin baik daya tawar Pak Jokowi. 
Makin tinggi kan, PDIP. 
Karena kalau daya tawar PDIP makin 
tinggi, maka fungsi king maker akan lebih 
besar kepada Pak Jokowi.

hal tersebut akan menjadi kekuatan 
untuk kemenangan di Pilpres 2024 nanti. 
Termasuk berimbas kepada suara 
pengaruh partai politik.

"Karena orang khawatir kalau dilanjutkan 
orang yang dianggap tidak mengerti betul 
apa yang diinginkan Jokowi, (proyek 
strategis) tidak berlanjut dengan berbagai 
alasan," kata dia.

Djayadi menambahkan kemampuan 
Jokowi mempertahankan situasi ekonomi 
di tengah ancaman krisis juga bisa 
menjadi daya tawar peluang sebagai 
sosok king maker nantinya.
"Untuk itu menjadi king maker, 

Berdampak ke PDIP

Karena pilihan utama Pak Jokowi kan 
akan ke PDIP," ujar dia.
Apabila ke depan Jokowi masuk dalam 
kandidat sosok king maker nantinya, 

Alasan Jokowi Bisa Jadi King Maker Pilpres 2024

Pria tersebut pertama kali mengalami 
ruam kulit perut bagian bawah pada 30 
Juni dan setelah itu mengalami 
kelelahan dan pembengkakan kelenjar 
getah bening pada 2 Juli.

Kementerian Kesehatan Singapura 
mengonfirmasi kasus lokal pertama 
cacar monyet. 

Kementerian Kesehatan mengatakan 
pria tersebut dites positif cacar monyet 
pada Rabu (6/7).

Pasien tersebut seorang pria berusia 
45 tahun, warga negara Malaysia yang 
pindah ke Singapura.

Pria tersebut tidak ada kaitannya 
dengan kasus cacar monyet impor 
yang diumumkan Kementerian 
Kesehatan pada 21 Juni lalu.

Pada 4 Juli, pasien tersebut mengalami 
demam dan sakit tenggorokan 
kemudian memeriksakan diri di mana 

"Dia sekarang dirawat inap di Pusat 
Penyakit Menular Nasional (NCID) dan 
kondisinya stabil," jelas kementerian 
dalam pernyataannya, dilansir Channel 
News Asia, Kamis (7/7).

Singapura Laporkan Kasus Cacar Monyet

 dia diisolasi untuk pemeriksaan lebih 
lanjut," jelas kementerian kesehatan.

Semua kontak pasien tersebut akan 
dikarantina selama 21 hari sejak kontak 
terakhir mereka dengan pria tersebut. 
Saat ini penelusuran kontak masih 
berlangsung.

"Ketika hasil tesnya negatif, dia setelah 
itu dibawa ke NCID pada 6 Juli, di mana

Sampai Rabu,
 tiga kontak dekatnya; dua teman 
serumah dan satu kontak sosial, berhasil 
diidentifikasi. 

Kementerian akan terus memantau cacar 
monyet dan memperkuat persiapan dan 
respons dalam menghadapi penyakit 
tersebut.

dia melakukan tes awal.

"Anggota masyarakat didorong ikut 
bertanggung jawab dengan memantau 
kesehatan personal mereka dan 
meningkatkan higienitas, khususnya 
selama bepergian," jelasnya.
“Mereka juga harus menghindari kontak 
dengan individu lain yang diketahui atau 
dicurigai terinfeksi cacar monyet."
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yang dalam dekade terakhir termasuk 
dalam lima besar, kini berada di posisi 
kesembilan dengan 31,6 µg/m3, 
merujuk pada data satelit pada 2020. 
Adapun polusi udara di AS tercatat 7,1 
µg/m3.

Bangladesh, India, Nepal, dan 
Pakistan adalah negara-negara 
dengan udara yang tak layak di dunia, 
sementara China, 

sementara negara-negara lain berkisar 

Sementara negara-negara di kawasan 
Amerika Latin seperti Guatemala, 
Bolivia, El Salvador, dan Peru, 
termasuk negara-negara dengan 
polusi udara tinggi berkisar antara 20 - 
30 µg/m3, 

penurunan partikel polutan tersebut. Di 
tempat-tempat lain, situasinya jauh 
lebih buruk: polusi udara di New Delhi 
mencapai 107,6 µg/m3, atau 20 kali 
lebih banyak ketimbang ambang batas 
5 µg/m3 yang direkomendasikan 
WHO. 
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Untuk pengambilan obat dari Health Center
anda harus kirim foto kartu kuning anda ke
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Kami memperkirakan bahwa lebih dari 
dua tahun harapan hidup rata-rata secara 
global hilang karenanya," kata 
Hasenkopf. 
“Beban dalam hidup kita ini lebih besar 
daripada HIV/AIDS, malaria, atau 
perang," katanya. 

antara 10 - 20 µg/m3. Faktanya, tak 
banyak orang di planet ini yang dapat 
mengatakan bahwa mereka menghirup 
udara bersih: 97 persen populasi dunia 
tinggal di tempat-tempat di mana kualitas 
udara berada di bawah standar WHO.
"Kita hidup (dengan jangka waktu) lebih 
pendek karena polusi di udara yang kita 
hirup. 

Rekan penulis penelitian ini memastikan 
bahwa sumber daya terbaik untuk 
mengurangi polusi udara bukanlah 
perkembangan teknologi, namun 
kemauan politik dan sosial yang 
berkelanjutan untuk mempromosikan, 
membiayai, dan menerapkan kebijakan 
udara bersih.

Djayadi melanjutkan, biasanya sosok 
incumbent atau petahana cenderung 
menjaga posisi kepada siapapun 
kandidat calon presiden nantinya. 
Tetapi, untuk posisi Jokowi seharusnya 
berbeda, karena perlunya peran 
pemerintah dalam menentukan sosok 
kandidat yang tepat.
Pasalnya, sosok kandidat Capres 2024 
yang tepat berkaitan dengan dua hal. 
Pertama soal sejumlah progres 
pertama proyek strategis yang menjadi 
warisan politik dari pemerintah saat ini.

Tokoh-tokoh yang akan diusung 
sebagai calon presiden (capres) 2024 
mulai bermunculan di antaranya, 
seperti Gubernur DKI Anies Baswedan, 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo, Ketua DPR Puan Maharani, 
Ketum Golkar Airlangga Hartarto, 
Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan 
tokoh-tokoh lainnya.

Sebab Jokowi sudah tidak bisa 
mencalonkan lagi sebagai Capres.

Hingga memunculkan sejumlah poros 
koalisi yang digadang-gadang bakal 
bertarung nantinya di Pilpres 2024.

Jadi apa secara politik yang diperlukan 
Pak Jokowi sekarang, yang paling 
pokok adalah saya kira satu bagaimana 
dia menjadi king maker," kata Djayadi 
dalam diskusi Total Politik, di Jakarta, 
Minggu (3/7).

Seiring munculnya tokoh capres di 
publik, isu 'king maker' pun kembali 
merebak, 

Ajang pemilihan presiden (Pilpres) 
2024 masih terbilang cukup jauh, 
namun pergerakan para elite partai 
politik (parpol) menjalin pertemuan 
semakin giat. 

Direktur Lembaga Survei Indonesia 
(LSI), Djayadi Hanan memandang 
seharusnya Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) masuk jadi kandidat 'king 
maker' Pilpres 2024. 

"Saya kira memang Pak Jokowi kan 
tidak mungkin lagi mencalonkan lagi ya. 
Wacana 3 periode nampaknya sudah 
cukup berat. 

Barangkali begitu cara membacanya," 
tandasnya.
PDIP Sindir Tokoh Berambisi Jadi 
King Maker

"Karena posisinya sebagai king maker itu 
bisa membantu partai dalam 
memenangkan baik Pilpres dan Pileg 
2024 nanti. 

Kedua sosok Jokowi seharusnya bisa 
menjadi king maker karena telah memiliki 
pengaruh memenangkan Wali Kota 
Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan 
Wali Kota Medan Bobby Nasution. Meski 
Jokowi bukan sosok pimpinan parpol 
secara struktural.

bagi Jokowi yakni meningkatkan 
leveragenya daya tawarnya. Daya 
tawarnya itu ada di ke manapun, dia 
mempertahankan situasi ekonomi di 
tengah ancaman krisis ekonomi itu," kata 
Djayadi.

Menurut Djayadi, jika sosok Jokowi 
berhasil menjadi king maker saat Pilpres 
2024 nanti, akan berdampak kepada 
PDIP.
"Makin baik daya tawar Pak Jokowi. 
Makin tinggi kan, PDIP. 
Karena kalau daya tawar PDIP makin 
tinggi, maka fungsi king maker akan lebih 
besar kepada Pak Jokowi.

hal tersebut akan menjadi kekuatan 
untuk kemenangan di Pilpres 2024 nanti. 
Termasuk berimbas kepada suara 
pengaruh partai politik.

"Karena orang khawatir kalau dilanjutkan 
orang yang dianggap tidak mengerti betul 
apa yang diinginkan Jokowi, (proyek 
strategis) tidak berlanjut dengan berbagai 
alasan," kata dia.

Djayadi menambahkan kemampuan 
Jokowi mempertahankan situasi ekonomi 
di tengah ancaman krisis juga bisa 
menjadi daya tawar peluang sebagai 
sosok king maker nantinya.
"Untuk itu menjadi king maker, 

Berdampak ke PDIP

Karena pilihan utama Pak Jokowi kan 
akan ke PDIP," ujar dia.
Apabila ke depan Jokowi masuk dalam 
kandidat sosok king maker nantinya, 

Alasan Jokowi Bisa Jadi King Maker Pilpres 2024

Pria tersebut pertama kali mengalami 
ruam kulit perut bagian bawah pada 30 
Juni dan setelah itu mengalami 
kelelahan dan pembengkakan kelenjar 
getah bening pada 2 Juli.

Kementerian Kesehatan Singapura 
mengonfirmasi kasus lokal pertama 
cacar monyet. 

Kementerian Kesehatan mengatakan 
pria tersebut dites positif cacar monyet 
pada Rabu (6/7).

Pasien tersebut seorang pria berusia 
45 tahun, warga negara Malaysia yang 
pindah ke Singapura.

Pria tersebut tidak ada kaitannya 
dengan kasus cacar monyet impor 
yang diumumkan Kementerian 
Kesehatan pada 21 Juni lalu.

Pada 4 Juli, pasien tersebut mengalami 
demam dan sakit tenggorokan 
kemudian memeriksakan diri di mana 

"Dia sekarang dirawat inap di Pusat 
Penyakit Menular Nasional (NCID) dan 
kondisinya stabil," jelas kementerian 
dalam pernyataannya, dilansir Channel 
News Asia, Kamis (7/7).

Singapura Laporkan Kasus Cacar Monyet

 dia diisolasi untuk pemeriksaan lebih 
lanjut," jelas kementerian kesehatan.

Semua kontak pasien tersebut akan 
dikarantina selama 21 hari sejak kontak 
terakhir mereka dengan pria tersebut. 
Saat ini penelusuran kontak masih 
berlangsung.

"Ketika hasil tesnya negatif, dia setelah 
itu dibawa ke NCID pada 6 Juli, di mana

Sampai Rabu,
 tiga kontak dekatnya; dua teman 
serumah dan satu kontak sosial, berhasil 
diidentifikasi. 

Kementerian akan terus memantau cacar 
monyet dan memperkuat persiapan dan 
respons dalam menghadapi penyakit 
tersebut.

dia melakukan tes awal.

"Anggota masyarakat didorong ikut 
bertanggung jawab dengan memantau 
kesehatan personal mereka dan 
meningkatkan higienitas, khususnya 
selama bepergian," jelasnya.
“Mereka juga harus menghindari kontak 
dengan individu lain yang diketahui atau 
dicurigai terinfeksi cacar monyet."
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Internasional

X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

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

267 - 881 - 8899

5x dapat 1 x Gratis

Promosi Paket

5x dapat 

1x gratis

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

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

 * Promosi Paket 5x dapat 1x gratis

( 9:30 pagi )

Central Agency
mencari pekerja di PA & NJ

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Gaji $10 - $13

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)

Justru, kata dia, banyak parpol lain 
yang ingin berkoalisi dengan PDIP.

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

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

Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira 
berujar, rakyat tidak memilih para tokoh 
untuk menjadi 'king maker'.

Andreas tidak khawatir soal anggapan 
PDIP ditinggal sendiri tanpa rekan 
koalisi. 

Direktur Eksekutif Parameter Politik 
Indonesia, Adi Prayitno menilai, 
pertemuan Presiden ke-6 RI SBY 
dengan Wakil Presiden ke-10 JK di 
Cikeas, Bogor demi kepentingan 
pemilu 2024. 

Tapi sampai sekarang belum ada 
capresnya tuh," ucapnya.

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

Pertemuan SBY dengan JK di Cikeas, 
dinilai untuk mengalahkan PDI 
Perjuangan. Terlebih, di hari itu Ketum 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY) bertemu dengan Ketum 
NasDem Surya Paloh.

"Rakyat kan tidak pilih para tokoh-tokoh 
yang sedang berambisi jadi 'King 
Maker'. Rakyat akan pilih capres, toh," 
kata Andreas.

Galang Kekuatan Lawan PDIP

 Tetapi, rakyat pilih calon presiden pada 
2024.

Isu King Maker awalnya muncul tatkala 
berlangsungnya Pertemuan Presiden 
ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) dengan Wakil Presiden ke-10 
Jusuf Kalla (JK) di Cikeas. 
Disusul dengan Pertemuan Ketum 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY) dengan Ketum NasDem Surya 
Paloh.

"Namanya kontestasi pilpres ya pasti 
semua juga ingin menang. 

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

Adi mengatakan, semakin kuatnya sinyal 
tersebut karena pertemuan antara SBY 
dengan JK bersamaan dengan 
pertemuan Ketua Umum Partai 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY) dan Ketua Umum Partai NasDem 
Surya Paloh.
"Kenapa saya sebut untuk kepentingan 
2024. Pertama, NasDem menominasikan 
Anies Baswedan sebagai kandidat 
capres dan itu pilihan paling realitas 
untuk NasDem.

maka Demokrat pasti akan tertarik untuk 
bergabung. 
Adi menyakini hal itu sudah dipastikan 
bahwa poros tersebut mampu 
mengalahkan PDI Perjuangan.

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

Bahkan dengan pemerintah," sambung 
Adi Prayitno.
Sebab, jika pertemuan SBY-JK hanya 
romantisme sahabat lama, maka tidak 
perlu bertemu langsung di kediaman 
SBY.

"Ketika Anies (diusung) maka Demokrat 
tertarik bergabung, kenapa? 

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

Menurutnya, bila NasDem mengusung 
Anies sebagai capres, 

"Dalam konteks itulah JK adalah mentor 
utamanya Anies Baswedan karena 
momen pertemuan dengan SBY dan JK 
bersamaan dengan pertemuan AHY 
NasDem itulah yang semakin 
menebalkan bahwa JK dan SBY 

tentu kepentingannya sama ingin 
mengalahkan dominasi PDIP yang dua 
periode memenangkan pertarungan," 
ucapnya.

“Dan tentu saja mengusung Anies 
Baswedan dan sangat mungkin AHY 
disodorkan sebagai cawapresnya," 
tambah Adi Prayitno.

pasti bicara tentang Demokrat 
bergabung dengan NasDem," paparnya.

Presiden Joko Widodo beberapa waktu 
lalu sudah memberanikan diri mencoba 
menjadi tokoh penengah untuk 
mendamaikan kedua pihak dengan 
menemui Presiden Ukraina Volodymyr 
Zelenskyy di Kiev dan Presiden Rusia 
Vladimir Putin di Moskow seraya 
membawa misi perdagangan dan 
pemulihan ekspor bahan pangan. 
Namun upaya mendamaikan memang 
tidak membuahkan hasil.

Rusia dan Ukraina hingga kini masih 
saling gempur dan dialog bilateral yang 
sudah dilakukan kedua negara gagal 
menghasilkan sesuatu yang berarti. 
Mediasi pihak ketiga dipandang perlu 
untuk mencapai negosiasi damai.

Mediasi oleh pihak ketiga seringkali 
efektif untuk membuat pihak bertikai 
mencapai kesepakatan yang sama-
sama menguntungkan. 

Mediasi pihak ketiga terbukti punya 
catatan meredakan ketegangan dan 
memecahkan masalah konflik di 
berbagai belahan dunia.

Dengan menjadi penyangga bagi 
kedua pihak bertikai, 

Bagaimana peluang mereka? 

mediasi pihak ketiga bisa mendorong 
solusi yang membangun, dan 
menawarkan jalan keluar dari 
perselisihan. 

Tapi untuk menjalin hubungan dengan 
pihak ketiga, semua pihak harus 
sepakat percaya dengan pihak ketiga 
yang netral sebagai mediator. Di awal 
perang sejumlah kandidat mediator 
sudah mengajukan diri, terutama Israel, 
Vatikan, dan Turki. 

Berikut analisis yang dikutip dari 
Program On Negotiation Harvard Law 

Perang Rusia-Ukraina tampaknya sulit 
untuk diakhiri di medan pertempuran. 
Menghentikan pertumpahan darah dan 
penghancuran di Ukraina bisa 
dirundingkan tapi negosiasi semacam 
itu harus dimediasi secara hati-hati.

Tapi mencari mediator yang tepat itu 
cukup sulit, seperti yang terjadi dalam 
perang di Ukraina.

Gereja Katolik selama ini dikenal 
memilih bersikap netral dalam konflik 
internasional agar bisa menjadi mediasi 

" Paus tidak mengecam Rusia atas 
perang yang terjadi dan Takhta Suci 
menyerukan gencatan senjata serta 
menawarkan untuk menjadi mediator.

Atas desakan pemerintah Jerman, 
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett 
mulai menjadi pembawa pesan antara 
Rusia dan Ukraina di awal perang. 
Dia pergi ke Moskow untuk bertemu 
Presiden Rusia Vladimir Putin pada 5 
Maret dan sudah berbicara beberapa 
kali dengannya dan juga dengan 
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, 
kata harian the Washington Post.
Bennett yang belum setahun menjadi 
perdana menteri Israel menjalankan 
tugasnya dengan menyampaikan pesan 
dari kedua pihak bertikai. 
Upaya itu membuat Putin dan Zelenskyy 
mau melunak dari pendirian mereka 
sebelumnya. 

School di laman pon.harvard.edu:
Israel

Bennett berada di posisi yang cukup 
baik untuk menjadi mediator 
perselisihan karena 
“Israel adalah salah satu dari sedikit 
negara yang punya hubungan baik 
dengan Rusia dan Ukraina," tulis Tia 
Goldenberg dari the Associated Press. 
Israel juga sudah memberikan bantuan 
kemanusiaan untuk Ukraina, bukan 
bantuan militer. 
Bennett juga tidak mengecam Putin atas 
invasinya dan tidak menjatuhkan sanksi 
apa pun kepada Rusia.

Putin menjadi lebih terbuka menerima 
kedaulatan Ukraina dan Zelenskyy pun 
mengumumkan negaranya tidak akan 
bergabung dengan NATO.

Vatikan
Pada 25 Februari sehari setelah Rusia 
memulai operasi militer ke Ukraina, 
Paus Fransiskus mendatangi Kedutaan 
Rusia di Vatikan untuk menyampaikan 
"keprihatinannya atas perang yang 
terjadi.

Menanti Siapa Yang Bisa Damaikan Rusia Dan Ukraina
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Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)

Justru, kata dia, banyak parpol lain 
yang ingin berkoalisi dengan PDIP.

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

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

Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira 
berujar, rakyat tidak memilih para tokoh 
untuk menjadi 'king maker'.

Andreas tidak khawatir soal anggapan 
PDIP ditinggal sendiri tanpa rekan 
koalisi. 

Direktur Eksekutif Parameter Politik 
Indonesia, Adi Prayitno menilai, 
pertemuan Presiden ke-6 RI SBY 
dengan Wakil Presiden ke-10 JK di 
Cikeas, Bogor demi kepentingan 
pemilu 2024. 

Tapi sampai sekarang belum ada 
capresnya tuh," ucapnya.

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

Pertemuan SBY dengan JK di Cikeas, 
dinilai untuk mengalahkan PDI 
Perjuangan. Terlebih, di hari itu Ketum 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY) bertemu dengan Ketum 
NasDem Surya Paloh.

"Rakyat kan tidak pilih para tokoh-tokoh 
yang sedang berambisi jadi 'King 
Maker'. Rakyat akan pilih capres, toh," 
kata Andreas.

Galang Kekuatan Lawan PDIP

 Tetapi, rakyat pilih calon presiden pada 
2024.

Isu King Maker awalnya muncul tatkala 
berlangsungnya Pertemuan Presiden 
ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) dengan Wakil Presiden ke-10 
Jusuf Kalla (JK) di Cikeas. 
Disusul dengan Pertemuan Ketum 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY) dengan Ketum NasDem Surya 
Paloh.

"Namanya kontestasi pilpres ya pasti 
semua juga ingin menang. 

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

Adi mengatakan, semakin kuatnya sinyal 
tersebut karena pertemuan antara SBY 
dengan JK bersamaan dengan 
pertemuan Ketua Umum Partai 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY) dan Ketua Umum Partai NasDem 
Surya Paloh.
"Kenapa saya sebut untuk kepentingan 
2024. Pertama, NasDem menominasikan 
Anies Baswedan sebagai kandidat 
capres dan itu pilihan paling realitas 
untuk NasDem.

maka Demokrat pasti akan tertarik untuk 
bergabung. 
Adi menyakini hal itu sudah dipastikan 
bahwa poros tersebut mampu 
mengalahkan PDI Perjuangan.

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

Bahkan dengan pemerintah," sambung 
Adi Prayitno.
Sebab, jika pertemuan SBY-JK hanya 
romantisme sahabat lama, maka tidak 
perlu bertemu langsung di kediaman 
SBY.

"Ketika Anies (diusung) maka Demokrat 
tertarik bergabung, kenapa? 

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

Menurutnya, bila NasDem mengusung 
Anies sebagai capres, 

"Dalam konteks itulah JK adalah mentor 
utamanya Anies Baswedan karena 
momen pertemuan dengan SBY dan JK 
bersamaan dengan pertemuan AHY 
NasDem itulah yang semakin 
menebalkan bahwa JK dan SBY 

tentu kepentingannya sama ingin 
mengalahkan dominasi PDIP yang dua 
periode memenangkan pertarungan," 
ucapnya.

“Dan tentu saja mengusung Anies 
Baswedan dan sangat mungkin AHY 
disodorkan sebagai cawapresnya," 
tambah Adi Prayitno.

pasti bicara tentang Demokrat 
bergabung dengan NasDem," paparnya.

Presiden Joko Widodo beberapa waktu 
lalu sudah memberanikan diri mencoba 
menjadi tokoh penengah untuk 
mendamaikan kedua pihak dengan 
menemui Presiden Ukraina Volodymyr 
Zelenskyy di Kiev dan Presiden Rusia 
Vladimir Putin di Moskow seraya 
membawa misi perdagangan dan 
pemulihan ekspor bahan pangan. 
Namun upaya mendamaikan memang 
tidak membuahkan hasil.

Rusia dan Ukraina hingga kini masih 
saling gempur dan dialog bilateral yang 
sudah dilakukan kedua negara gagal 
menghasilkan sesuatu yang berarti. 
Mediasi pihak ketiga dipandang perlu 
untuk mencapai negosiasi damai.

Mediasi oleh pihak ketiga seringkali 
efektif untuk membuat pihak bertikai 
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School di laman pon.harvard.edu:
Israel
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Vatikan
Pada 25 Februari sehari setelah Rusia 
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Paus Fransiskus mendatangi Kedutaan 
Rusia di Vatikan untuk menyampaikan 
"keprihatinannya atas perang yang 
terjadi.

Menanti Siapa Yang Bisa Damaikan Rusia Dan Ukraina
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We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

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

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

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

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

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

Email : bagusprinting88@gmail.com

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Kinerja diplomatik Vatikan sudah pernah 
menjadi mediator konflik antara faksi-
faksi di Sudan Selatan, Amerika Serikat 
dan Kubam Argentina dan Chile, 
menurut laporan Reuters.

Turkiye

Turkiye yang mempunyai hubungan 
baik dengan Kremlin dan Kiev berhasil 
mengundang Menteri Luar Negeri Rusia 
Sergei Lavrov dan sejawatnya dari 
Ukraina Dmytro Kuleba untuk hadir di 
Kota Antalya awal Maret lalu. 
Itu adalah pertemuan tingkat tinggi di 
antara kedua pihak bertikai sejak konflik 
dimulai 24 Februari.

Namun seiring korban sipil berjatuhan di 
Ukraina,

pihak ketiga di balik layar. 

Ukraina dan Rusia membuat kemajuan 

Turkiye pun mendapat pujian atas 
upayanya mendamaikan konflik 
Ukraina-Rusia 
dengan pernyataan Presiden Recep 
Tayyip Erdogan yang menyebut 
"perdamaian tidak akan menyisakan 
pecundang".

Peran Turkiye sebagai mediator konflik 
Ukraina-Rusia berhasil membuka 
koridor bantuan kemanusiaan.

 Paus Fransiskus pada 5 Maret dalam 
misanya menyebut invasi itu "barbar" 
dan "agresi militer yang tidak dapat 
dibenarkan", "pembantaian" yang 
dilakukan tanpa alasan yang bisa 
dipertanggungjawabkan" yang 
menimbulkan "sungai darah dan air 
mata" meski dia tidak menyebut 
langsung nama Rusia.

Turkiya memiliki batas maritim dengan 
Ukraina dan Rusia. Dia juga di saat yang 
sama adalah negara NATO sekaligus 
mitra dagang terbesar Rusia di Timur 
Tengah dan wilayah Afrika Utara.

dari hasil perundingan di Istanbul 
dengan Rusia yang menjanjikan akan 
mengurangi operasi militer di Ukraina 
dan muncul rasa optimis dari juru 
runding Ukraina.
Posisi Turkiye cukup unik sebagai 
mediator. 

Apakah Mediasi Pihak Ketiga Punya 
Peluang?

Sosok mediator profesional yang tidak 
punya kaitan dengan konflik bisa 
menjadi pilihan yang lebih baik.

Tapi seperti yang terlihat, kurangnya 
kepercayaan, takut gagal, dan 
kemungkinan ada kepentingan pribadi 
dari mediator bisa membuat upaya ini 
sulit memberikan hasil konkret. 

“Orang-orang yang berkomunikasi 
dengan Putin ingin melakukan upaya itu, 
kata seorang diplomat Uni Eropa.

Dalam kondisi krisis negosiasi, tokoh 
besar kerap dipandang sebagai mediator 
yang berpeluang. 

Tapi terkadang muncul masalah besar 
lain: 
salah satu pihak bertikai enggan dengan 
adanya mediasi pihak ketiga.

 "Tapi sejauh ini dia tidak 
memperlihatkan sikap bersedia untuk 
masuk ke tahap negosiasi atau mediasi."
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