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Buah Karya Anak Bangsa di Paris

Menteri (PM) Sri Lanka Ranil 
Wickremesinghe bersedia 
mengundurkan diri untuk memberi jalan 
bagi pemerintah mencapai persatuan 
baru. Hal ini dikatakan oleh Kantor 
Perdana Menteri Sri Lanka pada Sabtu 
(9/7/2022), setelah Presiden Sri Lanka 
Gotabaya Rajapaksa meninggalkan 
kediaman resminya ketika diserbu oleh 
pengunjuk rasa. "Untuk memastikan 
keselamatan warga, dia setuju dengan 
rekomendaPerdana si para pemimpin 
partai oposisi untuk mundur", kata 
Kantor Wickremesinghe, dikutip dari 
AFP. Secara terpisah, ribuan pengunjuk 

rasa di ibu kota Sri Lanka, Colombo, 
dilaporkan telah menerobos barikade 
polisi dan menyerbu kediaman resmi 
Presiden Gotabaya Rajapaksa pada 
Sabtu. Insiden ini terjadi dalam salah satu 
demonstransi anti-pemerintah terbesar di 
negara yang tengah dilanda krisis 
ekonomi tersebut. Dikutip dari Reuters, 
rekaman video dari saluran berita TV 
lokal NewsFirst menunjukkan beberapa 
pengunjuk rasa, dengan memegang 
bendera dan helm Sri Lanka, terlihat 
masuk ke kediaman Presiden Sri Lanka. 
Seiring pengunjuk rasa membanjiri 

Sri Lanka Rusuh
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kediamannya, pasukan penjaga 
melepaskan tembakan ke udara 
hingga Rajapaksa berhasil 
meninggalkan lokasi dengan aman. 
Rumah sakit di Kolombo melaporkan, 
14 demonstran mendapatkan 
perawatan akibat terkena tabung gas 
air mata dalam aksi tersebut. 
"Presiden dikawal ke tempat yang 
aman," terang pejabat pertahanan 
yang tidak menyebutkan namanya, 
dikutip dari AFP, Sabtu (9/7/2022). "Dia 
masih presiden, dia dilindungi oleh unit 
militer," lanjutnya. Kerumunan 
mengepung rumah sang pemimpin 
untuk menuntut pengunduran dirinya. 
Mereka menunjuk pemerintah yang 
tidak becus sebagai dalang krisis 
ekonomi yang sedang menggerogoti 
Sri Lanka. Menggunakan media sosial, 
kerumunan itu menyiarkan rekaman 
langsung dari lokasi. Ratusan orang 
terlihat berjalan melalui Istana 
Presiden. Rumah negara era kolonial 
tersebut adalah salah satu simbol 
kunci kekuatan negara. Melihat 
kepergian Rajapaksa, para pejabat 
lantas mempertanyakan niatnya untuk 
tetap memimpin negara. "Kami sedang 
menunggu instruksi," ujar seorang 
pegawai negeri tinggi. "Kami masih 
tidak tahu di mana dia, tetapi kami 
tahu dia bersama Angkatan Laut Sri 
Lanka dalam kondisi aman," sambung 
dia. Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil 
Wickremesinghe, telah mengadakan 
rapat kabinet untuk membahas solusi 
terhadap krisis politik tersebut. Bila 
Rajapaksa mengundurkan diri, 
Wickremesinghe akan mengisi posisi 
presiden. Dua sumber Kementerian 
Pertahanan Sri Lanka mengatakan 
Presiden Gotabaya Rajapaksa telah 
dipindahkan dari kediaman pada 
Jumat (8/7/2022), untuk 
keselamatannya menjelang rapat 
umum yang direncanakan diadakan 
pada akhir pekan ini. Siaran langsung 
Facebook dari dalam rumah Presiden 
menunjukkan ratusan pengunjuk rasa, 
beberapa membawa bendera, 
berkemas ke kamar dan koridor, 
meneriakkan slogan menentang 
Rajapaksa. Ratusan demonstran juga 

berseliweran di halaman di luar gedung 
bercat putih era kolonial itu. Tidak ada 
petugas keamanan yang terlihat. 
Setidaknya 21 orang, termasuk dua polisi 
dilaporkan terluka dan dirawat di rumah 
sakit dalam protes yang sedang 
berlangsung. Pulau berpenduduk 22 juta 
orang itu tengah berjuang di bawah 
kekurangan devisa yang parah yang 
membatasi impor bahan bakar, makanan 
dan obat-obatan, yang 
menjerumuskannya ke dalam krisis 
ekonomi terburuk sejak kemerdekaan 
pada 1948. Banyak yang menyalahkan 
kemunduran negara ini pada Presiden 
Gotabaya Rajapaksa. Sri Lanka telah 
mengarungi kekurangan makanan dan 
bahan bakar, pemadaman listrik, dan 
inflasi yang tinggi selama berbulan-bulan. 
Masyarakat berjuang bertahan hidup 
setelah negara itu kehabisan mata uang 
asing untuk mengimpor produk-produk 
penting. Krisis itu telah memicu 
gelombang kerusuhan di seantero negeri. 
Ribuan orang membanjiri ibu kota untuk 
mengadakan demonstrasi. Berupaya 
meredam protes, polisi memberlakukan 
jam malam. Namun, pihaknya mencabut 
perintah itu usai menghadapi perlawanan 
dari partai-partai oposisi, aktivis hak asasi 
manusia, dan asosiasi pengacara. Mereka 
mengancam akan menuntut kepala polisi. 
Sejak diberlakukan, ribuan pengunjuk 
rasa anti-pemerintah telah mengabaikan 
perintah jam malam. Mereka memaksa 
otoritas kereta api untuk mengoperasikan 
transportasi itu pula untuk menghadiri 
demonstrasi teranyar di Kolombo. "Jam 
malam bukanlah penghalang, bahkan 
mendorong lebih banyak orang untuk 
turun ke jalan untuk memprotes," ungkap 
seorang pejabat pertahanan. Sri Lanka 
nyaris kehabisan persediaan bensin yang 
kini telah menjadi komoditas langka. 
Tetapi, demonstran mendapatkan 
dukungan dari partai-partai oposisi utama. 
Mereka menyewa bus pribadi untuk 
melakukan perjalanan ke ibu kota. Para 
pengunjuk rasa kemudian berkemah di 
luar kantor Rajapaksa. Pihak berwenang 
telah mengerahkan tentara bersenjatakan 
senapan serbu untuk memperkuat 
penjagaan di lokasi. Mereka mengaku 
telah menugaskan hampir 20.000 tentara 

dan petugas polisi. Sri Lanka bergejolak. 
Presiden kabur dan massa mengamuk 
dan menguasai kediaman presiden. 
Apakah dia akan mengundurkan diri dan 
membentuk pemerintahan baru? Atau dia 
akan bernegosiasi dengan oposisi? 
Apakah kondisi Sri Lanka sekarang mirip 
dengan Indonesia pada bulan Mei tahun 
1998. Sri Lanka dinyatakan bangkrut. 
Pemerintah gagal menyelamatkan 
ekonomi negara. Harga BBM melambung 
dan inflasi tinggi. Negara kolaps dan 
bangkrut. Pemerintah harus bertanggung 
jawab. Dan dipaksa mundur? Kondisi 
Indonesia pada bulan Mei 1998 agak 
mirip dengan kondisi Sri Lanka sekarang. 
Ketika itu nilai rupiah limbung. Dari Rp 
2.300 per dollar AS, melambbung sampai 
Rp 15.000 per dollar AS. Krisis moneter 
melanda Indonesia. Indonesia bangkrut? 
Kondisi perekonomian negara Sri Lanka 
2022 dengan Indonesia 1998 memang 
ada kemiripan, negara bangkrut akibat 
krisis moneter. Memang sekarang banyak 
bangsa yang terkena dampak pandemi 
yang menghancurkan ekonomi negara. 
Sri Lanka gagal mengatasi berbagai 
masalah bangsanya, maka negara ini 
bangkrut. Presiden menyadari posisi dan 
kegagalannya, maka dia kabur. Apakah 
kabur ini berhubungan dengan 
penguduran diri? Apakah dia masih bisa 
bertahan? Pertanyaan ini terus bergulir 
sampai sikap presiden jelas dan memilih 
mundur atau tidak. Pada waktu krisis 
moneter Indonesia 1998, demo 
mahasiswa terus menerus berlangsung 
dan akhirnya mencapai puncaknya, 
ketika para menteri mundur. Para menteri 
yang semula mendukung dan bahkan 
menjilat cari muka ke Presiden Soeharto 
mundur juga. Soeharto tidak cukup kuat 
bertahan untuk menahan tekanan dan 
tuntutan mundur. Apakah Presiden Sri 
Lanka ini tidak kuat lagi menahan 
tekanan dan permintaan mundur? 
Apakah dia kabur karena tidak kuat lagi 
menahan tekanan dan tuntutan mundur? 
Presiden Soeharto menyatakan mundur. 
Dia menyerahkan kekuasaannya kepada 
Habibie sebagai wakil presiden. Dia 
merasa tidak kuat lagi menghadapi demo 
yang berlangsung terus menerus untuk 
menuntut pengunduran dirinya. Tuntutan 

mahasiswa sukses. Soeharto mundur. 
Presiden Sri Lanka diduga lari dan 
kabur, kabarnya berada dalam 
perlindungan Angkatan laut Sri Lanka. 
Apakah tentara melindungi presiden Sri 
lanka? Apakah militer akan mengambil 
alih kekuasaan di Sri Lanka seperti 
yang dialami Myanmar? Dulu 1998 
Presiden Soeharto juga didukung TNI. 
Tetapi kenapa mundur? Apakah 
dukungan militer bisa menjamin 
kelanggengan pemerintahan ketika 
negara bangkrut? Apakah 
pertimbangan militer hanya mendukung 
presiden tanpa melihat masalah 
bangsa yang bangkrut secara objektif? 
Bagaimana nasib Sri Lanka sekarang 
dan ke depan? Masih tergantung 
situasi dan kondisi yang berkembang 
secara dinamis. Apakah presiden 
mundur dan akan ada penggantinya? 
Bagaimana posisi dan peran militer Sri 
Lanka? Apakah mereka memihak dan 
membela presiden yang gagal 
mengelola negara yang mengakibatkan 
kebangkrutan negara? Jika 
pengalaman Sri Lanka 2022 mirip 
dengan Memori Indonesia pada tahun 
1998, apakah pelajaran yang bisa kita 
petik sebagai sebuah bangsa yang 
pernah mengalami krisis moneter 
1998? Bagaimana menghindari 
pengalaman tersebut agar tidak 
terulang? Indonesia perlu belajar dari 
memori 1998 dan pengalaman Sri 
Lanka 2022. Bagaimana kita 
menghadapi krisis ekonomi dan resesi 
yang terjadi sekarang ini? Kita tidak 
boleh menjadi negara bangkrut. Apa 
kebijakan moneter dan keuangan yang 
dilakukan pemerintah Indonesia dan BI 
harus kita dukung mencegah negara 
bangkrut. Kita harus melakukan segala 
upaya untuk mencegah negara kita 
menjadi negara gagal dan bangkrut. 
Gejala itu ada, namun jika diantisipasi 
dengan langkah-langkah yang 
strategis, maka negara bangkrut bisa 
dihindari. Hindari berita berita hoax dari 
para pembenci negara. Beritakan berita 
yang sebenarnya dari para penyebar 
hoax. Kita usir para intoleran dari 
negeri ini. Kita dukung pemerintah 
yang sah. Kebijakan moneter, suku 
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kediamannya, pasukan penjaga 
melepaskan tembakan ke udara 
hingga Rajapaksa berhasil 
meninggalkan lokasi dengan aman. 
Rumah sakit di Kolombo melaporkan, 
14 demonstran mendapatkan 
perawatan akibat terkena tabung gas 
air mata dalam aksi tersebut. 
"Presiden dikawal ke tempat yang 
aman," terang pejabat pertahanan 
yang tidak menyebutkan namanya, 
dikutip dari AFP, Sabtu (9/7/2022). "Dia 
masih presiden, dia dilindungi oleh unit 
militer," lanjutnya. Kerumunan 
mengepung rumah sang pemimpin 
untuk menuntut pengunduran dirinya. 
Mereka menunjuk pemerintah yang 
tidak becus sebagai dalang krisis 
ekonomi yang sedang menggerogoti 
Sri Lanka. Menggunakan media sosial, 
kerumunan itu menyiarkan rekaman 
langsung dari lokasi. Ratusan orang 
terlihat berjalan melalui Istana 
Presiden. Rumah negara era kolonial 
tersebut adalah salah satu simbol 
kunci kekuatan negara. Melihat 
kepergian Rajapaksa, para pejabat 
lantas mempertanyakan niatnya untuk 
tetap memimpin negara. "Kami sedang 
menunggu instruksi," ujar seorang 
pegawai negeri tinggi. "Kami masih 
tidak tahu di mana dia, tetapi kami 
tahu dia bersama Angkatan Laut Sri 
Lanka dalam kondisi aman," sambung 
dia. Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil 
Wickremesinghe, telah mengadakan 
rapat kabinet untuk membahas solusi 
terhadap krisis politik tersebut. Bila 
Rajapaksa mengundurkan diri, 
Wickremesinghe akan mengisi posisi 
presiden. Dua sumber Kementerian 
Pertahanan Sri Lanka mengatakan 
Presiden Gotabaya Rajapaksa telah 
dipindahkan dari kediaman pada 
Jumat (8/7/2022), untuk 
keselamatannya menjelang rapat 
umum yang direncanakan diadakan 
pada akhir pekan ini. Siaran langsung 
Facebook dari dalam rumah Presiden 
menunjukkan ratusan pengunjuk rasa, 
beberapa membawa bendera, 
berkemas ke kamar dan koridor, 
meneriakkan slogan menentang 
Rajapaksa. Ratusan demonstran juga 

berseliweran di halaman di luar gedung 
bercat putih era kolonial itu. Tidak ada 
petugas keamanan yang terlihat. 
Setidaknya 21 orang, termasuk dua polisi 
dilaporkan terluka dan dirawat di rumah 
sakit dalam protes yang sedang 
berlangsung. Pulau berpenduduk 22 juta 
orang itu tengah berjuang di bawah 
kekurangan devisa yang parah yang 
membatasi impor bahan bakar, makanan 
dan obat-obatan, yang 
menjerumuskannya ke dalam krisis 
ekonomi terburuk sejak kemerdekaan 
pada 1948. Banyak yang menyalahkan 
kemunduran negara ini pada Presiden 
Gotabaya Rajapaksa. Sri Lanka telah 
mengarungi kekurangan makanan dan 
bahan bakar, pemadaman listrik, dan 
inflasi yang tinggi selama berbulan-bulan. 
Masyarakat berjuang bertahan hidup 
setelah negara itu kehabisan mata uang 
asing untuk mengimpor produk-produk 
penting. Krisis itu telah memicu 
gelombang kerusuhan di seantero negeri. 
Ribuan orang membanjiri ibu kota untuk 
mengadakan demonstrasi. Berupaya 
meredam protes, polisi memberlakukan 
jam malam. Namun, pihaknya mencabut 
perintah itu usai menghadapi perlawanan 
dari partai-partai oposisi, aktivis hak asasi 
manusia, dan asosiasi pengacara. Mereka 
mengancam akan menuntut kepala polisi. 
Sejak diberlakukan, ribuan pengunjuk 
rasa anti-pemerintah telah mengabaikan 
perintah jam malam. Mereka memaksa 
otoritas kereta api untuk mengoperasikan 
transportasi itu pula untuk menghadiri 
demonstrasi teranyar di Kolombo. "Jam 
malam bukanlah penghalang, bahkan 
mendorong lebih banyak orang untuk 
turun ke jalan untuk memprotes," ungkap 
seorang pejabat pertahanan. Sri Lanka 
nyaris kehabisan persediaan bensin yang 
kini telah menjadi komoditas langka. 
Tetapi, demonstran mendapatkan 
dukungan dari partai-partai oposisi utama. 
Mereka menyewa bus pribadi untuk 
melakukan perjalanan ke ibu kota. Para 
pengunjuk rasa kemudian berkemah di 
luar kantor Rajapaksa. Pihak berwenang 
telah mengerahkan tentara bersenjatakan 
senapan serbu untuk memperkuat 
penjagaan di lokasi. Mereka mengaku 
telah menugaskan hampir 20.000 tentara 

dan petugas polisi. Sri Lanka bergejolak. 
Presiden kabur dan massa mengamuk 
dan menguasai kediaman presiden. 
Apakah dia akan mengundurkan diri dan 
membentuk pemerintahan baru? Atau dia 
akan bernegosiasi dengan oposisi? 
Apakah kondisi Sri Lanka sekarang mirip 
dengan Indonesia pada bulan Mei tahun 
1998. Sri Lanka dinyatakan bangkrut. 
Pemerintah gagal menyelamatkan 
ekonomi negara. Harga BBM melambung 
dan inflasi tinggi. Negara kolaps dan 
bangkrut. Pemerintah harus bertanggung 
jawab. Dan dipaksa mundur? Kondisi 
Indonesia pada bulan Mei 1998 agak 
mirip dengan kondisi Sri Lanka sekarang. 
Ketika itu nilai rupiah limbung. Dari Rp 
2.300 per dollar AS, melambbung sampai 
Rp 15.000 per dollar AS. Krisis moneter 
melanda Indonesia. Indonesia bangkrut? 
Kondisi perekonomian negara Sri Lanka 
2022 dengan Indonesia 1998 memang 
ada kemiripan, negara bangkrut akibat 
krisis moneter. Memang sekarang banyak 
bangsa yang terkena dampak pandemi 
yang menghancurkan ekonomi negara. 
Sri Lanka gagal mengatasi berbagai 
masalah bangsanya, maka negara ini 
bangkrut. Presiden menyadari posisi dan 
kegagalannya, maka dia kabur. Apakah 
kabur ini berhubungan dengan 
penguduran diri? Apakah dia masih bisa 
bertahan? Pertanyaan ini terus bergulir 
sampai sikap presiden jelas dan memilih 
mundur atau tidak. Pada waktu krisis 
moneter Indonesia 1998, demo 
mahasiswa terus menerus berlangsung 
dan akhirnya mencapai puncaknya, 
ketika para menteri mundur. Para menteri 
yang semula mendukung dan bahkan 
menjilat cari muka ke Presiden Soeharto 
mundur juga. Soeharto tidak cukup kuat 
bertahan untuk menahan tekanan dan 
tuntutan mundur. Apakah Presiden Sri 
Lanka ini tidak kuat lagi menahan 
tekanan dan permintaan mundur? 
Apakah dia kabur karena tidak kuat lagi 
menahan tekanan dan tuntutan mundur? 
Presiden Soeharto menyatakan mundur. 
Dia menyerahkan kekuasaannya kepada 
Habibie sebagai wakil presiden. Dia 
merasa tidak kuat lagi menghadapi demo 
yang berlangsung terus menerus untuk 
menuntut pengunduran dirinya. Tuntutan 

mahasiswa sukses. Soeharto mundur. 
Presiden Sri Lanka diduga lari dan 
kabur, kabarnya berada dalam 
perlindungan Angkatan laut Sri Lanka. 
Apakah tentara melindungi presiden Sri 
lanka? Apakah militer akan mengambil 
alih kekuasaan di Sri Lanka seperti 
yang dialami Myanmar? Dulu 1998 
Presiden Soeharto juga didukung TNI. 
Tetapi kenapa mundur? Apakah 
dukungan militer bisa menjamin 
kelanggengan pemerintahan ketika 
negara bangkrut? Apakah 
pertimbangan militer hanya mendukung 
presiden tanpa melihat masalah 
bangsa yang bangkrut secara objektif? 
Bagaimana nasib Sri Lanka sekarang 
dan ke depan? Masih tergantung 
situasi dan kondisi yang berkembang 
secara dinamis. Apakah presiden 
mundur dan akan ada penggantinya? 
Bagaimana posisi dan peran militer Sri 
Lanka? Apakah mereka memihak dan 
membela presiden yang gagal 
mengelola negara yang mengakibatkan 
kebangkrutan negara? Jika 
pengalaman Sri Lanka 2022 mirip 
dengan Memori Indonesia pada tahun 
1998, apakah pelajaran yang bisa kita 
petik sebagai sebuah bangsa yang 
pernah mengalami krisis moneter 
1998? Bagaimana menghindari 
pengalaman tersebut agar tidak 
terulang? Indonesia perlu belajar dari 
memori 1998 dan pengalaman Sri 
Lanka 2022. Bagaimana kita 
menghadapi krisis ekonomi dan resesi 
yang terjadi sekarang ini? Kita tidak 
boleh menjadi negara bangkrut. Apa 
kebijakan moneter dan keuangan yang 
dilakukan pemerintah Indonesia dan BI 
harus kita dukung mencegah negara 
bangkrut. Kita harus melakukan segala 
upaya untuk mencegah negara kita 
menjadi negara gagal dan bangkrut. 
Gejala itu ada, namun jika diantisipasi 
dengan langkah-langkah yang 
strategis, maka negara bangkrut bisa 
dihindari. Hindari berita berita hoax dari 
para pembenci negara. Beritakan berita 
yang sebenarnya dari para penyebar 
hoax. Kita usir para intoleran dari 
negeri ini. Kita dukung pemerintah 
yang sah. Kebijakan moneter, suku 
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bunga yang dilakukan Bank Indonesia 
patut kita dukung. Kebijakan 
perpajakan dan keuangan yang 
dilakukan Kementerian keuangan juga 
patut kita dukung. Semoga bangsa kita 
bisa selamat, dan memang 
peretumbuhan ekonomi kita sekarang 
ini cukup baik. Semoga resesi dunia 
segera berhenti. Apalagi nanti dampak 
perang Ukraina Rusia yang akan 
membawa dampak negatif kepada 
ekonomi dunia dan mungkin 
meningkatkan resesi ekonomi dunia. 
Ajakan Indonesia melalui KTT G20 
semakin relevan, Recover Together, 
Recover Stronger. Pemulihan bersama 
dan pemulihan yang lebih kuat. Itu bisa 

menjadi jawaban konkrit terhadap resesi 
ekonomi dunia akibat Pandemi Covid-19. 
Harapan kita KTT G20 Bali pada bulan 
November yang akan datang akan bisa 
menghasilkan kesepakatan bersama untuk 
memulihkan ekonomi dunia pasca pandemi 
Covid-19. Kerja sama internasional sangat 
dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi 
tersebut. Semoga pengalaman bangsa kita 
pada Mei 1998 dan pengalaman Sri Lanka 
2022 tidak terjadi lagi di negara kita. Kita 
harus mengantisipasinya. Kita harus  
belajar dari kegagalan Sri Lanka, agar kita 
tidak mengulanginya. Kita harus belajar 
kepada negara yang sukses menghadapi 
resesi, agar kita bisa memetik pelajaran 
untuk kita gunakan. Semoga.

Selain itu, bindi juga dianggap sebagai 
simbol penanda cinta, kecantikan, 
kemakmuran, kehormatan, hingga 
penangkal nasib buruk.

Dahi diyakini merupakan tempat cakra 
ke-6. 

Dalam bahasa Tamil, Malyalam dan 
Telegu, bindi disebut Pottu atau Bottu. 
Selain itu, sering juga disebut sebagai 
Ottu, Tilak, Tilakam, dan Kumkum. 
Sementara namanya sendiri berasal 
dari bahasa Sansekerta dengan arti 
titik, tetes atau partikel kecil.

Bagi kamu yang pernah traveling ke 
India atau menonton film Bollywood 
tentu pernah melihat dahi perempuan 
atau pria India yang dihiasi tanda titik 
merah. Bukan sembarang tanda, 
tahukah kamu kalau ada arti dari tanda 
tersebut?

Bindi atau yang 
juga dikenal 
dengan tikli, 
merupakan 
aksesoris umum 
yang memiliki 
banyak arti. 
Sebab, bukan 
hanya hiasan, bindi 
juga menunjukkan kasta, agama, 
hingga status perkawinan. Tak hanya 
itu, bindi juga erat kaitannya dengan 
agama, nilai-nilai serta tradisi terkait 
agama Hindu.

Dahulu pada masa Weda, bindi 

Lalu, kenapa bindi biasanya dipasang di 
dahi? 

Ya, tanda bulat berwarna merah 
tersebut adalah bindi. Tanda ini 
biasanya berada tepat di dahi, di antara 
kedua alis. 

Bindi dan Tradisi Masyarakat India

Dahi juga dikatakan dapat menyimpan 
energi dalam tubuh manusia, dan 
mengendalikan berbagai tingkat 
konsentrasi.

Bindi merupakan aksesoris umum di 
negara Asia Selatan, seperti Pakistan, 
India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, 
bahkan Mauritius.

Bahkan, beberapa artis terkenal dunia 
seperti Selena Gomez, Vanessa 
Hudgens, hingga Gwen Stefani juga 
pernah mengenakan bindi. Mereka 
memakai bindi sebagai aksesoris 
kecantikan.

Cukup dengan mengambil sedikit 
bubuk vermilion dengan ujung jari, 
kemudian aplikasikan ke dahi hingga 
terbentuk titik merah yang sempurna. 

Misalnya di Maharashtra, bindi 
berbentuk bulan sabit atau kurva 
dengan titik kecil di bawahnya. 

Sementara di 
Rajasthan bindi 
berbentuk seperti 
tetesan air yang 
memanjang.

Simbolisme bindi tidak lagi dipatuhi 
secara ketat. Bindi kini hadir dalam 
berbagai bentuk, ukuran, dan warna.

Bindi juga memiliki warna bermacam-
macam dengan bentuk beraneka 
ragam. 

Meski begitu, di zaman modern seperti 
sekarang. 

Apalagi, cara menggunakannya bindi 
juga terbilang mudah. 

Bindi juga berfungsi 
sebagai tanda 
keberuntungan 
pernikahan. Saat 

pengantin melangkah melewati 
ambang pintu rumah suaminya, 

dianggap sebagai simbol untuk 
menghormati kecerdasan seseorang. 
Kala itu bindi juga dikenal dengan 
nama Teep, Pottu, Bottu, Phot, Tilak, 
Kunkoo dan Chandlo.

Saat memakai bindi, 
biasanya dikombinasikan dengan 
pakaian tradisional seperti sari.

bindi merahnya diyakini akan 
mengantarkan kemakmuran dan 
memberinya tempat sebagai wali 
terbaru keluarga.
Meski begitu, di beberapa komunitas, 
para perempuan mungkin berhenti 
mengenakan bindi setelah suami 
mereka meninggal.

Arti Titik Merah di Dahi Wanita India

Namanya sedang, nanti kalau sudah 
baru diberi tahu," kata Airlangga usai 
salat Iduladha di Masjid Ainul Hikmah 
DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, 
Minggu (10/7).

Soal kemungkinan Demokrat merapat 
ke KIB, Airlangga menolak komentar. 
Termasuk peluang Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) diduetkan dengan 
Airlangga di KIB. 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP 
Partai Golkar Bidang Kominfo, Nurul 
Arifin menambahkan, kalau keputusan 

"Sedang dalam proses. 

Airlangga juga menolak komentar 
tentang pertemuan Ketua Dewan 
Pembina Demokrat, SBY dan senior 
Golkar, Jusuf Kalla (JK) beberapa hari 
lalu. Menurutnya, 

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tengah 
membangun komunikasi intensif 
dengan sejumlah partai politik. Hal ini 
guna menambah kekuatan Golkar, PAN 
dan PPP yang sudah bergabung. Hal 
ini disampaikan Ketua Umum Partai 
Golkar Airlangga Hartarto.

"Pak JK bisa bertemu Pak SBY atau 
dengan siapapun. Ya tunggu saja," 
tegasnya.

Airlangga lebih memilih untuk 
meninggalkan media.

JK bisa bertemu siapapun termasuk 
SBY.

AHY menjadi cawapres itu harus 
diputuskan bersama di KIB.

"Ya Demokrat nya saja belum bergabung, 
nunggu Demokratnya bergabung dulu," 
kata Nurul.

Ia pun menegaskan, kalau hal itu akan 
dibahas apabila Demokrat mau 
bergabung dengan KIB. 

Itu keputusan bersama. Kan kita sifatnya 
equal, kolegial dan setara. Jadi dalam 
mengambil keputusan demikian," ujarnya.

"Kita belum tahu ya, kalau dari kami yang 
jelas pak Airlangga. Kalau pembicaraan-
pembicaraan yang lain semuanya 
diserahkan kepada kesepakatan di koalisi 
tersebut.

Golkar Bicara Demokrat Gabung KIB
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bunga yang dilakukan Bank Indonesia 
patut kita dukung. Kebijakan 
perpajakan dan keuangan yang 
dilakukan Kementerian keuangan juga 
patut kita dukung. Semoga bangsa kita 
bisa selamat, dan memang 
peretumbuhan ekonomi kita sekarang 
ini cukup baik. Semoga resesi dunia 
segera berhenti. Apalagi nanti dampak 
perang Ukraina Rusia yang akan 
membawa dampak negatif kepada 
ekonomi dunia dan mungkin 
meningkatkan resesi ekonomi dunia. 
Ajakan Indonesia melalui KTT G20 
semakin relevan, Recover Together, 
Recover Stronger. Pemulihan bersama 
dan pemulihan yang lebih kuat. Itu bisa 

menjadi jawaban konkrit terhadap resesi 
ekonomi dunia akibat Pandemi Covid-19. 
Harapan kita KTT G20 Bali pada bulan 
November yang akan datang akan bisa 
menghasilkan kesepakatan bersama untuk 
memulihkan ekonomi dunia pasca pandemi 
Covid-19. Kerja sama internasional sangat 
dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi 
tersebut. Semoga pengalaman bangsa kita 
pada Mei 1998 dan pengalaman Sri Lanka 
2022 tidak terjadi lagi di negara kita. Kita 
harus mengantisipasinya. Kita harus  
belajar dari kegagalan Sri Lanka, agar kita 
tidak mengulanginya. Kita harus belajar 
kepada negara yang sukses menghadapi 
resesi, agar kita bisa memetik pelajaran 
untuk kita gunakan. Semoga.

Selain itu, bindi juga dianggap sebagai 
simbol penanda cinta, kecantikan, 
kemakmuran, kehormatan, hingga 
penangkal nasib buruk.

Dahi diyakini merupakan tempat cakra 
ke-6. 

Dalam bahasa Tamil, Malyalam dan 
Telegu, bindi disebut Pottu atau Bottu. 
Selain itu, sering juga disebut sebagai 
Ottu, Tilak, Tilakam, dan Kumkum. 
Sementara namanya sendiri berasal 
dari bahasa Sansekerta dengan arti 
titik, tetes atau partikel kecil.

Bagi kamu yang pernah traveling ke 
India atau menonton film Bollywood 
tentu pernah melihat dahi perempuan 
atau pria India yang dihiasi tanda titik 
merah. Bukan sembarang tanda, 
tahukah kamu kalau ada arti dari tanda 
tersebut?

Bindi atau yang 
juga dikenal 
dengan tikli, 
merupakan 
aksesoris umum 
yang memiliki 
banyak arti. 
Sebab, bukan 
hanya hiasan, bindi 
juga menunjukkan kasta, agama, 
hingga status perkawinan. Tak hanya 
itu, bindi juga erat kaitannya dengan 
agama, nilai-nilai serta tradisi terkait 
agama Hindu.

Dahulu pada masa Weda, bindi 

Lalu, kenapa bindi biasanya dipasang di 
dahi? 

Ya, tanda bulat berwarna merah 
tersebut adalah bindi. Tanda ini 
biasanya berada tepat di dahi, di antara 
kedua alis. 

Bindi dan Tradisi Masyarakat India

Dahi juga dikatakan dapat menyimpan 
energi dalam tubuh manusia, dan 
mengendalikan berbagai tingkat 
konsentrasi.

Bindi merupakan aksesoris umum di 
negara Asia Selatan, seperti Pakistan, 
India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, 
bahkan Mauritius.

Bahkan, beberapa artis terkenal dunia 
seperti Selena Gomez, Vanessa 
Hudgens, hingga Gwen Stefani juga 
pernah mengenakan bindi. Mereka 
memakai bindi sebagai aksesoris 
kecantikan.

Cukup dengan mengambil sedikit 
bubuk vermilion dengan ujung jari, 
kemudian aplikasikan ke dahi hingga 
terbentuk titik merah yang sempurna. 

Misalnya di Maharashtra, bindi 
berbentuk bulan sabit atau kurva 
dengan titik kecil di bawahnya. 

Sementara di 
Rajasthan bindi 
berbentuk seperti 
tetesan air yang 
memanjang.

Simbolisme bindi tidak lagi dipatuhi 
secara ketat. Bindi kini hadir dalam 
berbagai bentuk, ukuran, dan warna.

Bindi juga memiliki warna bermacam-
macam dengan bentuk beraneka 
ragam. 

Meski begitu, di zaman modern seperti 
sekarang. 

Apalagi, cara menggunakannya bindi 
juga terbilang mudah. 

Bindi juga berfungsi 
sebagai tanda 
keberuntungan 
pernikahan. Saat 

pengantin melangkah melewati 
ambang pintu rumah suaminya, 

dianggap sebagai simbol untuk 
menghormati kecerdasan seseorang. 
Kala itu bindi juga dikenal dengan 
nama Teep, Pottu, Bottu, Phot, Tilak, 
Kunkoo dan Chandlo.

Saat memakai bindi, 
biasanya dikombinasikan dengan 
pakaian tradisional seperti sari.

bindi merahnya diyakini akan 
mengantarkan kemakmuran dan 
memberinya tempat sebagai wali 
terbaru keluarga.
Meski begitu, di beberapa komunitas, 
para perempuan mungkin berhenti 
mengenakan bindi setelah suami 
mereka meninggal.

Arti Titik Merah di Dahi Wanita India

Namanya sedang, nanti kalau sudah 
baru diberi tahu," kata Airlangga usai 
salat Iduladha di Masjid Ainul Hikmah 
DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, 
Minggu (10/7).

Soal kemungkinan Demokrat merapat 
ke KIB, Airlangga menolak komentar. 
Termasuk peluang Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) diduetkan dengan 
Airlangga di KIB. 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP 
Partai Golkar Bidang Kominfo, Nurul 
Arifin menambahkan, kalau keputusan 

"Sedang dalam proses. 

Airlangga juga menolak komentar 
tentang pertemuan Ketua Dewan 
Pembina Demokrat, SBY dan senior 
Golkar, Jusuf Kalla (JK) beberapa hari 
lalu. Menurutnya, 

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tengah 
membangun komunikasi intensif 
dengan sejumlah partai politik. Hal ini 
guna menambah kekuatan Golkar, PAN 
dan PPP yang sudah bergabung. Hal 
ini disampaikan Ketua Umum Partai 
Golkar Airlangga Hartarto.

"Pak JK bisa bertemu Pak SBY atau 
dengan siapapun. Ya tunggu saja," 
tegasnya.

Airlangga lebih memilih untuk 
meninggalkan media.

JK bisa bertemu siapapun termasuk 
SBY.

AHY menjadi cawapres itu harus 
diputuskan bersama di KIB.

"Ya Demokrat nya saja belum bergabung, 
nunggu Demokratnya bergabung dulu," 
kata Nurul.

Ia pun menegaskan, kalau hal itu akan 
dibahas apabila Demokrat mau 
bergabung dengan KIB. 

Itu keputusan bersama. Kan kita sifatnya 
equal, kolegial dan setara. Jadi dalam 
mengambil keputusan demikian," ujarnya.

"Kita belum tahu ya, kalau dari kami yang 
jelas pak Airlangga. Kalau pembicaraan-
pembicaraan yang lain semuanya 
diserahkan kepada kesepakatan di koalisi 
tersebut.
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Hal itulah yang membuat para 
pendukung Prabowo di Pilpres 2019 
bereaksi keras. Mereka tidak habis 
pikir, bagaimana bisa Prabowo 
menerima 'pinangan' Jokowi untuk 
gabung dalam kabinet usungannya.
Tiga tahun berlalu. Pro kontra 
penunjukkan Prabowo sebagai Menteri 
Pertahanan perlahan mereda.

Pertarungan Pilpres 2019 kala itu cukup 
sengit. Sebab, polarisasi terjadi di 
dalamnya. Masyarakat terbelah menjadi 
dua kubu. Hingga muncul istilah 
'Cebong' buat pendukung Jokowi. Dan 
'Kampret' buat pendukung Prabowo.

Baik Jokowi dan Prabowo bekerja 
sesuai 'job desk'nya. Jokowi kembali 
memberi pekerjaan ke Prabowo. Ia 
menugaskan Prabowo memimpin 
proyek limbung pangan nasional di 
Kalimantan Tengah, Senin 13 Juli 2020 
lalu.

Kemudian Menteri Pertahanan Bapak 
Prabowo Subianto. Beliau lebih tahu 
dari saya."

Usia diperkenalkan Jokowi, Prabowo 
langsung berdiri dan memberi hormat. 
Menteri lain yang hadiri nampak 
kompak bertepuk tangan menyaksikan 
momen bersejarah itu.
Peristiwa bersejarah itu terjadi di 
Tangga Istana Merdeka, Jakarta Pusat, 
Rabu 23 Oktober 2019 lalu. Perkenalan 
itu terjadi usai Jokowi melantik para 
menteri di Kabinet Indonesia Maju di 
periode II kepemimpinannya.
Saat itu, menteri yang akan dilantik 
kompak mengenakan pakaian batik.

Demikian ujar Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) saat mengumumkan Ketua 
Umum Partai Gerindra Prabowo 
Subianto sebagai Menteri Pertahanan 
periode 2019-2024.

Penunjukkan Prabowo sebagai Menteri 
Pertahanan yang notabenenya adalah 
pembantu presiden cukup 
mengejutkan. Bagaimana tidak, 
sebelumnya Jokowi dan Prabowo 
tengah bertarung head to head dalam 
Pilpres 2019.

Prabowo : Beda Pendapat Tak Harus Bermusuhan
Jokowi beralasan pertahanan bukan 
sekedar memenuhi cadangan 
minimum alat utama sistem 
pertahanan (Alutsista) negara.
"Tetapi juga ketahanan di bidang 
pangan menjadi salah satu bagian dari 
itu," kata Jokowi kala itu.
Teranyar, Prabowo baru buka suara 
alasannya mau menjadi anak buah 
Presiden Jokowi, mantan rivalnya itu.
Prabowo mengatakan, keputusan 
merapat ke dalam pemerintahan 
Jokowi-Ma'ruf bahkan membuat 
sejumlah negara bingung.
"Politik kita dianggap stabil sekarang, 
bayangkan saya keliling di dunia ke 
mana-ke mana mereka bingung kok 
bisa Anda rivalnya Pak Jokowi Anda 
mau sekarang jadi anak buahnya Pak 
Jokowi," kata Prabowo dalam 
potongan video diunggah di akun 
Instagram @fraksigerindra, Rabu (6/7).

Mantan Danjen Kopassus ini lantas 
mencontohkan di dalam keluarga 
perbedaan pendapat antara istri, anak 
bahkan orang tua lumrah terjadi. 
Namun perbedaan itu tidak menjadi 
penghalang untuk mereka karena tetap 
keluarga.

Kebingungan sejumlah negara, kata 
Prabowo, lantaran di Amerika Serikat 
(AS) saja antara dua partai politik yakni 
Demokrat dan Republik tidak mau 
duduk satu meja. Bahkan, hingga kini 
mantan Presiden Amerika Serikat 
Donald Trump tidak mau mengakui 
kekalahannya pada Pilpres AS yang 
lalu.
"Mereka bingung kok di Indonesia 
bisa? Loh di Indonesia kita filosofi lain, 
filosofi kita adalah bahwa kalau kita 
berbeda pendapat tidak berarti kita 
harus bermusuhan," ucap Prabowo.

"Di situlah budaya Indonesia, budaya 
yang kekeluargaan. Kita boleh 
bersaing, kita boleh berbeda pendapat, 
tapi ingat kita semua adalah satu 
keluarga besar jadi kita bisa selesaikan 
perbedaan pendapat," ungkap 
Prabowo.
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Lantaran masih ada di Megawati, Puan 
menjelaskan nama capres tersebut 
masih belum bisa menyampaikan ke 
publik luas. Puan kemudian bertanya 
kepada Megawati soal adakah jajaran 

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) 
Puan Maharani memastikan partainya 
telah mengantongi nama calon 
presiden (capres) yang hendak diusung 
untuk Pilpres 2024. Hanya saja, Puan 
belum mengungkapkan nama capres 
yang akan diusung tersebut.
Hal itu dia sampaikan saat menyantap 
bakso usai penutupan Rakernas II 
PDIP bersama Ketua Umum PDIP, 
Megawati Soekarnoputri; Menkumham, 
Yasonna H Laoly; Kepala Analisa dan 
Pengendali Situasi DPP PDIP, 
Muhammad Prananda Prabowo; dan 
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
"Sudah ada dong, pastinya. Cuma kan 
ada di dalam hatinya Ibu Ketua Umum 
(Megawati Soekarnoputri)," kata Puan 
di Sekolah Partai PDIP, Jakarta 
Selatan, Kamis (23/6/2022).

DPP PDIP yang telah mengetahui isi 
hatinya berkaitan dengan nama capres 
yang hendak diusung. Megawati pun 
hanya menjawab singkat.

Dia meminta publik untuk bersabar 
berkaitan dengan hal tersebut. Hal ini 
mengingat Pemilu 2024 masih dua tahun 
lagi."Orang waktunya masih dua tahun lah. 
Ya boleh dong saya umpetin aja," ujar 
Megawati.

"Kamu tanya saja sama DPP-nya," ungkap 
Megawati singkat."Coba tanya DPP-nya 
sudah ada contekan belum, kira-kira ibu 
arahnya ke mana," tambah Puan kepada 
awak media.
Sebagai informasi, Megawati mengaku 
mendapatkan banyak pertanyaan soal 
kapan partainya akan mengumumkan 
nama capres dan cawapres yang akan 
diusung untuk Pemilu 2024. Hanya saja, 
Megawati menekankan belum akan 
mengumumkan sosok yang akan diusung 
tersebut."Banyak itu pertanyaan kapan 
mau mendeklarasikan calon presiden dan 
calon wakil presiden," kata Megawati.

Puan : PDIP Sudah Punya Capres

Tanah Air



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

ra usah 

Tanah Air

Internasional

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Hal itulah yang membuat para 
pendukung Prabowo di Pilpres 2019 
bereaksi keras. Mereka tidak habis 
pikir, bagaimana bisa Prabowo 
menerima 'pinangan' Jokowi untuk 
gabung dalam kabinet usungannya.
Tiga tahun berlalu. Pro kontra 
penunjukkan Prabowo sebagai Menteri 
Pertahanan perlahan mereda.

Pertarungan Pilpres 2019 kala itu cukup 
sengit. Sebab, polarisasi terjadi di 
dalamnya. Masyarakat terbelah menjadi 
dua kubu. Hingga muncul istilah 
'Cebong' buat pendukung Jokowi. Dan 
'Kampret' buat pendukung Prabowo.

Baik Jokowi dan Prabowo bekerja 
sesuai 'job desk'nya. Jokowi kembali 
memberi pekerjaan ke Prabowo. Ia 
menugaskan Prabowo memimpin 
proyek limbung pangan nasional di 
Kalimantan Tengah, Senin 13 Juli 2020 
lalu.

Kemudian Menteri Pertahanan Bapak 
Prabowo Subianto. Beliau lebih tahu 
dari saya."

Usia diperkenalkan Jokowi, Prabowo 
langsung berdiri dan memberi hormat. 
Menteri lain yang hadiri nampak 
kompak bertepuk tangan menyaksikan 
momen bersejarah itu.
Peristiwa bersejarah itu terjadi di 
Tangga Istana Merdeka, Jakarta Pusat, 
Rabu 23 Oktober 2019 lalu. Perkenalan 
itu terjadi usai Jokowi melantik para 
menteri di Kabinet Indonesia Maju di 
periode II kepemimpinannya.
Saat itu, menteri yang akan dilantik 
kompak mengenakan pakaian batik.

Demikian ujar Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) saat mengumumkan Ketua 
Umum Partai Gerindra Prabowo 
Subianto sebagai Menteri Pertahanan 
periode 2019-2024.

Penunjukkan Prabowo sebagai Menteri 
Pertahanan yang notabenenya adalah 
pembantu presiden cukup 
mengejutkan. Bagaimana tidak, 
sebelumnya Jokowi dan Prabowo 
tengah bertarung head to head dalam 
Pilpres 2019.

Prabowo : Beda Pendapat Tak Harus Bermusuhan
Jokowi beralasan pertahanan bukan 
sekedar memenuhi cadangan 
minimum alat utama sistem 
pertahanan (Alutsista) negara.
"Tetapi juga ketahanan di bidang 
pangan menjadi salah satu bagian dari 
itu," kata Jokowi kala itu.
Teranyar, Prabowo baru buka suara 
alasannya mau menjadi anak buah 
Presiden Jokowi, mantan rivalnya itu.
Prabowo mengatakan, keputusan 
merapat ke dalam pemerintahan 
Jokowi-Ma'ruf bahkan membuat 
sejumlah negara bingung.
"Politik kita dianggap stabil sekarang, 
bayangkan saya keliling di dunia ke 
mana-ke mana mereka bingung kok 
bisa Anda rivalnya Pak Jokowi Anda 
mau sekarang jadi anak buahnya Pak 
Jokowi," kata Prabowo dalam 
potongan video diunggah di akun 
Instagram @fraksigerindra, Rabu (6/7).

Mantan Danjen Kopassus ini lantas 
mencontohkan di dalam keluarga 
perbedaan pendapat antara istri, anak 
bahkan orang tua lumrah terjadi. 
Namun perbedaan itu tidak menjadi 
penghalang untuk mereka karena tetap 
keluarga.

Kebingungan sejumlah negara, kata 
Prabowo, lantaran di Amerika Serikat 
(AS) saja antara dua partai politik yakni 
Demokrat dan Republik tidak mau 
duduk satu meja. Bahkan, hingga kini 
mantan Presiden Amerika Serikat 
Donald Trump tidak mau mengakui 
kekalahannya pada Pilpres AS yang 
lalu.
"Mereka bingung kok di Indonesia 
bisa? Loh di Indonesia kita filosofi lain, 
filosofi kita adalah bahwa kalau kita 
berbeda pendapat tidak berarti kita 
harus bermusuhan," ucap Prabowo.

"Di situlah budaya Indonesia, budaya 
yang kekeluargaan. Kita boleh 
bersaing, kita boleh berbeda pendapat, 
tapi ingat kita semua adalah satu 
keluarga besar jadi kita bisa selesaikan 
perbedaan pendapat," ungkap 
Prabowo.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

Lantaran masih ada di Megawati, Puan 
menjelaskan nama capres tersebut 
masih belum bisa menyampaikan ke 
publik luas. Puan kemudian bertanya 
kepada Megawati soal adakah jajaran 

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) 
Puan Maharani memastikan partainya 
telah mengantongi nama calon 
presiden (capres) yang hendak diusung 
untuk Pilpres 2024. Hanya saja, Puan 
belum mengungkapkan nama capres 
yang akan diusung tersebut.
Hal itu dia sampaikan saat menyantap 
bakso usai penutupan Rakernas II 
PDIP bersama Ketua Umum PDIP, 
Megawati Soekarnoputri; Menkumham, 
Yasonna H Laoly; Kepala Analisa dan 
Pengendali Situasi DPP PDIP, 
Muhammad Prananda Prabowo; dan 
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
"Sudah ada dong, pastinya. Cuma kan 
ada di dalam hatinya Ibu Ketua Umum 
(Megawati Soekarnoputri)," kata Puan 
di Sekolah Partai PDIP, Jakarta 
Selatan, Kamis (23/6/2022).

DPP PDIP yang telah mengetahui isi 
hatinya berkaitan dengan nama capres 
yang hendak diusung. Megawati pun 
hanya menjawab singkat.

Dia meminta publik untuk bersabar 
berkaitan dengan hal tersebut. Hal ini 
mengingat Pemilu 2024 masih dua tahun 
lagi."Orang waktunya masih dua tahun lah. 
Ya boleh dong saya umpetin aja," ujar 
Megawati.

"Kamu tanya saja sama DPP-nya," ungkap 
Megawati singkat."Coba tanya DPP-nya 
sudah ada contekan belum, kira-kira ibu 
arahnya ke mana," tambah Puan kepada 
awak media.
Sebagai informasi, Megawati mengaku 
mendapatkan banyak pertanyaan soal 
kapan partainya akan mengumumkan 
nama capres dan cawapres yang akan 
diusung untuk Pemilu 2024. Hanya saja, 
Megawati menekankan belum akan 
mengumumkan sosok yang akan diusung 
tersebut."Banyak itu pertanyaan kapan 
mau mendeklarasikan calon presiden dan 
calon wakil presiden," kata Megawati.

Puan : PDIP Sudah Punya Capres

Tanah Air
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Prabowo Tak Bisa Marah Kalah 
Pilpres

Selain sebagai menteri pertahanan, 
dia juga sebagai ketua umum partai 
yang berada di DPR RI. Yang mana, 
saat ini terdapat sembilan parpol 
berada di Senayan.
Dan partai Gerindra di bawah 
kepemimpinannya menjadi salah satu 
penentu negara karena proses 

"Saya ingin jadi presiden, tapi enggak 
jadi nah mau marah-marah? mau 
marah sama tuhan? ya enggak bisa. 
Tapi lumayan, saya Menteri 
Pertahanan sekarang," ujar Prabowo.

Prabowo pun tak bisa marah atas 
kekalahan yang dialaminya pada saat 
Pemilu 2019 silam. Sebab, saat ini 
posisi yang diembannya dalam 
Kabinet Indonesia Maju yakni Menteri 
Pertahanan.

Oleh karena itu, Prabowo meminta kader 
Gerindra untuk tidak sakit hati atas 
kekalahannya terdahulu dan tidak 
meminta-minta jabatan. Menurutnya, 
jabatan bisa membuat pusing.
"Enggak usah sakit hati dan jangan minta-
minta jabatan, nanti pusing kalian, dikasih 
jabatan baru bingung," katanya.

pembuatan Undang-Undang harus 
berdasarkan persetujuan sembilan parpol 
itu."Saudara-saudara, saya tidak hanya 
Menteri Pertahanan, saya ketua umum 
partai. Anda tahu, di DPR sekarang hanya 
ada sembilan partai. Jadi, sorry aja ya, 
aku termasuk satu dari sembilan ketua 
umum," tutur Prabowo.
"Jadi negara ini ditentukan oleh sembilan 
ketua umum itu, benar enggak? Presiden 
ya presiden, wapres ya wapres. Tapi, 
sembilan partai, UU harus disetujui oleh 
parpol, lumayan dong gue?" sambungnya.

Pemerintah telah menyerahkan Naskah 
final Rancangan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (RKUHP) kepada DPR 
pada Rabu 6 Juli 2022. Dalam RKUHP 
tersebut pemerintah memutuskan tetap 
memasukkan pasal penghinaan 
presiden.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward 
Omar Sharif Hiariej menyampaikan 
dalam draf final RKHUP juga turut diatur 
terkait kritik kepada presiden dan wakil 
presiden. Juga menyertakan penjelasan 
kritik guna membedakan antara 
penghinaan dan kritik.Pasal 218 
RKUHP berbunyi (1) setiap orang yang 
di muka umum menyerang kehormatan 
atau harkat dan martabat diri presiden 
atau wakil presiden dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun 6 (enam) bulan atau pidana 
denda paling banyak kategori IV.
(2) Tidak merupakan penyerangan 
kehormatan atau harkat dan martabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
jika perbuatan dilakukan untuk 
kepentingan umum atau pembelaan diri.
"Jadi, kami menambahkan di penjelasan 
mengenai kritik yang dimaksud untuk 

Kritik Presiden Harus Sertakan Solusi
kepentingan umum adalah melindungi 
kepentingan masyarakat yang 
diungkapkan dengan hak berekspresi dan 
berdemokrasi," ujar Eddy di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7).

Kritik bersifat konstruktif
2 dari 4 halaman

Namun, pemerintah mendefinisikan apa 
yang dimaksud kritik untuk kepentingan 
umum itu. Misalnya kritik atau pendapat 
berbeda dengan kebijakan presiden atau 
wakil presiden. Harus disertai dengan 
pertimbangan baik buruk kebijakannya.

Kritik bagi pemerintah sebisa mungkin 
konstruktif dan memberikan alternatif 
solusi, atau kritik itu harus dengan cara 
objektif."Kritik bersifat konstruktif dan 
sedapat mungkin memberikan suatu 
alternatif maupun solusi dan atau 
dilakukan dengan cara yang objektif," jelas 
Eddy."Kritik mengandung ketidaksetujuan 
terhadap perbuatan atau kebijakan atau 
tindakan presiden atau wapres. Kritik juga 

"Kritik adalah menyampaikan pendapat 
terhadap kebijakan presiden dan wapres 
yang disertai uraian dan pertimbangan 
baik buruk kebijakan tersebut," kata Eddy 
menjelaskan definisi.

Menurut dia, penambahan definisi kritik 
dengan menyertakan solusi itu tidak 
masuk akal. Sebab, mencari solusi atas 
setiap permasalahan merupakan 
tanggung jawab presiden dan wakil 
presiden.Feri mencontohkan, saat 
presiden mengeluarkan kebijakan soal 
utang pada luar negeri dan publik 
mengkritik akan kebijakan tersebut hal itu 
tidak mungkin."Jadi bagi saya itu alasan-
alasan saja yang dibuat untuk kemudian 
mencoba menutup akses publik 
menyampaikan pendapat yang 
merupakan hak konstitusional," ucapnya.

Sebab, secara konstitusional hak publik 
akan dilindungi untuk menyampaikan 
pendapat lisan dan tulisan terhadap 
presiden dan wakil presiden tanpa perlu 
merasa khawatir akan dipidana terkait 
aturan tersebut.
"Tetapi pemerintah melihatnya berbeda 
bahwa adakalanya kritik itu dalam rangka 
menghina presiden dan atau wakil 
presiden agar tidak terlihat terlalu dzalim 
terhadap publik yang memiliki hak 
konstitusional. Dicari-carilah alasan untuk 
kemudian membuka ruang tetapi malah 
membingungkan publik misal dengan 
mengatakan boleh saja mengkritik tapi 
harus ada solusinya," kata Feri saat 
dihubungi merdeka.com, Kamis (7/7).

"Kritik tidak dilakukan dengan niat jahat 
untuk merendahkan atau menyerang 
harkat dan martabat, menyinggung 
karakter atau kehidupan pribadi presiden 
dan wapres," jelas Eddy.

Kritik yang ditujukan kepada presiden 
dan wakil presiden juga tidak bermuatan 
merendahkan atau menyerang harkat 
dan martabat, menyinggung karakter 
atau kehidupan pribadi.

Bungkam publik dalam 
menyampaikan pendapat
Pakar hukum tata negara dari Universitas 
Andalas Sumatera Barat, Feri Amsari 
menilai penambahan penjelasan 
mengenai kritik dalam pasal pidana 
penghinaan presiden dan wakil presiden 
dalam draf final RKUHP malah akan 
membingungkan publik.

dapat berupa membuka kesalahan atau 
kekurangan yang terlihat," lanjutnya.

Dianggap pasal kolonial
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta 

menilai pasal penghinaan terhadap 
presiden dan wakil presiden yang 
tertuang dalam draf final RKUHP 
mempersempit makna kritik dan ruang 
publik untuk menyampaikan pendapat.

Terlebih, permasalahan atau keluhan 
banyak terjadi pada lingkup 
masyarakat dengan ekonomi rendah. 
Dengan begitu, menurutnya normal 
jika banyak dari mereka yang 
melontarkan kritik.Citra juga 
berpandangan pasal tersebut bersifat 
over kriminalisasi. Menurut dia, tidak 
seharusnya orang yang melontarkan 
kritik bisa dipidana. Pasal tersebut 
juga sudah tidak relevan lagi. Sebab, 
pasal penghinaan itu merupakan 
peninggalan kolonial Belanda.Dalam 
konteks itu, pasal penghinaan 
ditujukan kepada raja atau ratu, bukan 
presiden. Karena, sistem 
pemerintahan Belanda adalah 
monarki."Over kriminalisasi dan juga 
pasal kolonial itu dibuat untuk 
melindungi ratu belanda sebetulnya 
konteksnya monarki," imbuhnya.

Ia juga menilai pasal tersebut 
cenderung diskriminatif. Pasalnya, 
tidak semua warga bisa membuat 
kertas kebijakan sebagai tawaran 
solusi ketika mengkritik.
"Kritik itu seharusnya dimaknai bukan 
hanya bagi orang orang yang punya 
privillage memahami isi regulasi, 
struktur sistematika regulasi, orang 
orang yang kemudian bisa membuat 
kertas kebijakan," paparnya.

"Kalau kemudian kritiknya dibatasi 
seperti itu, artinya kemudian 
pemerintah tidak mau menjalankan 
tugasnya sebagai pengurus negara, 
sebagai pemangku kewajiban untuk 
memenuhi HAM," kata Citra, saat 
dihubungi, Jumat (8/7).

Pengacara Publik LBH Jakarta Citra 
Referandum menilai seharusnya, 
ketika masyarakat menyampaikan 
kritik, pemerintah mendengarkan lalu 
dipertimbangkan pendapatnya.

Citra menjelaskan, kritik terhadap 
kinerja atau kebijakan pemerintah 
seharusnya tidak dibatasi. Sebab hal 
itu dijamin juga oleh pasal 28E ayat 3 
UUD 1945.
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Prabowo Tak Bisa Marah Kalah 
Pilpres

Selain sebagai menteri pertahanan, 
dia juga sebagai ketua umum partai 
yang berada di DPR RI. Yang mana, 
saat ini terdapat sembilan parpol 
berada di Senayan.
Dan partai Gerindra di bawah 
kepemimpinannya menjadi salah satu 
penentu negara karena proses 

"Saya ingin jadi presiden, tapi enggak 
jadi nah mau marah-marah? mau 
marah sama tuhan? ya enggak bisa. 
Tapi lumayan, saya Menteri 
Pertahanan sekarang," ujar Prabowo.

Prabowo pun tak bisa marah atas 
kekalahan yang dialaminya pada saat 
Pemilu 2019 silam. Sebab, saat ini 
posisi yang diembannya dalam 
Kabinet Indonesia Maju yakni Menteri 
Pertahanan.

Oleh karena itu, Prabowo meminta kader 
Gerindra untuk tidak sakit hati atas 
kekalahannya terdahulu dan tidak 
meminta-minta jabatan. Menurutnya, 
jabatan bisa membuat pusing.
"Enggak usah sakit hati dan jangan minta-
minta jabatan, nanti pusing kalian, dikasih 
jabatan baru bingung," katanya.

pembuatan Undang-Undang harus 
berdasarkan persetujuan sembilan parpol 
itu."Saudara-saudara, saya tidak hanya 
Menteri Pertahanan, saya ketua umum 
partai. Anda tahu, di DPR sekarang hanya 
ada sembilan partai. Jadi, sorry aja ya, 
aku termasuk satu dari sembilan ketua 
umum," tutur Prabowo.
"Jadi negara ini ditentukan oleh sembilan 
ketua umum itu, benar enggak? Presiden 
ya presiden, wapres ya wapres. Tapi, 
sembilan partai, UU harus disetujui oleh 
parpol, lumayan dong gue?" sambungnya.

Pemerintah telah menyerahkan Naskah 
final Rancangan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (RKUHP) kepada DPR 
pada Rabu 6 Juli 2022. Dalam RKUHP 
tersebut pemerintah memutuskan tetap 
memasukkan pasal penghinaan 
presiden.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward 
Omar Sharif Hiariej menyampaikan 
dalam draf final RKHUP juga turut diatur 
terkait kritik kepada presiden dan wakil 
presiden. Juga menyertakan penjelasan 
kritik guna membedakan antara 
penghinaan dan kritik.Pasal 218 
RKUHP berbunyi (1) setiap orang yang 
di muka umum menyerang kehormatan 
atau harkat dan martabat diri presiden 
atau wakil presiden dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun 6 (enam) bulan atau pidana 
denda paling banyak kategori IV.
(2) Tidak merupakan penyerangan 
kehormatan atau harkat dan martabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
jika perbuatan dilakukan untuk 
kepentingan umum atau pembelaan diri.
"Jadi, kami menambahkan di penjelasan 
mengenai kritik yang dimaksud untuk 

Kritik Presiden Harus Sertakan Solusi
kepentingan umum adalah melindungi 
kepentingan masyarakat yang 
diungkapkan dengan hak berekspresi dan 
berdemokrasi," ujar Eddy di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7).

Kritik bersifat konstruktif
2 dari 4 halaman

Namun, pemerintah mendefinisikan apa 
yang dimaksud kritik untuk kepentingan 
umum itu. Misalnya kritik atau pendapat 
berbeda dengan kebijakan presiden atau 
wakil presiden. Harus disertai dengan 
pertimbangan baik buruk kebijakannya.

Kritik bagi pemerintah sebisa mungkin 
konstruktif dan memberikan alternatif 
solusi, atau kritik itu harus dengan cara 
objektif."Kritik bersifat konstruktif dan 
sedapat mungkin memberikan suatu 
alternatif maupun solusi dan atau 
dilakukan dengan cara yang objektif," jelas 
Eddy."Kritik mengandung ketidaksetujuan 
terhadap perbuatan atau kebijakan atau 
tindakan presiden atau wapres. Kritik juga 

"Kritik adalah menyampaikan pendapat 
terhadap kebijakan presiden dan wapres 
yang disertai uraian dan pertimbangan 
baik buruk kebijakan tersebut," kata Eddy 
menjelaskan definisi.

Menurut dia, penambahan definisi kritik 
dengan menyertakan solusi itu tidak 
masuk akal. Sebab, mencari solusi atas 
setiap permasalahan merupakan 
tanggung jawab presiden dan wakil 
presiden.Feri mencontohkan, saat 
presiden mengeluarkan kebijakan soal 
utang pada luar negeri dan publik 
mengkritik akan kebijakan tersebut hal itu 
tidak mungkin."Jadi bagi saya itu alasan-
alasan saja yang dibuat untuk kemudian 
mencoba menutup akses publik 
menyampaikan pendapat yang 
merupakan hak konstitusional," ucapnya.

Sebab, secara konstitusional hak publik 
akan dilindungi untuk menyampaikan 
pendapat lisan dan tulisan terhadap 
presiden dan wakil presiden tanpa perlu 
merasa khawatir akan dipidana terkait 
aturan tersebut.
"Tetapi pemerintah melihatnya berbeda 
bahwa adakalanya kritik itu dalam rangka 
menghina presiden dan atau wakil 
presiden agar tidak terlihat terlalu dzalim 
terhadap publik yang memiliki hak 
konstitusional. Dicari-carilah alasan untuk 
kemudian membuka ruang tetapi malah 
membingungkan publik misal dengan 
mengatakan boleh saja mengkritik tapi 
harus ada solusinya," kata Feri saat 
dihubungi merdeka.com, Kamis (7/7).

"Kritik tidak dilakukan dengan niat jahat 
untuk merendahkan atau menyerang 
harkat dan martabat, menyinggung 
karakter atau kehidupan pribadi presiden 
dan wapres," jelas Eddy.

Kritik yang ditujukan kepada presiden 
dan wakil presiden juga tidak bermuatan 
merendahkan atau menyerang harkat 
dan martabat, menyinggung karakter 
atau kehidupan pribadi.

Bungkam publik dalam 
menyampaikan pendapat
Pakar hukum tata negara dari Universitas 
Andalas Sumatera Barat, Feri Amsari 
menilai penambahan penjelasan 
mengenai kritik dalam pasal pidana 
penghinaan presiden dan wakil presiden 
dalam draf final RKUHP malah akan 
membingungkan publik.

dapat berupa membuka kesalahan atau 
kekurangan yang terlihat," lanjutnya.

Dianggap pasal kolonial
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta 

menilai pasal penghinaan terhadap 
presiden dan wakil presiden yang 
tertuang dalam draf final RKUHP 
mempersempit makna kritik dan ruang 
publik untuk menyampaikan pendapat.

Terlebih, permasalahan atau keluhan 
banyak terjadi pada lingkup 
masyarakat dengan ekonomi rendah. 
Dengan begitu, menurutnya normal 
jika banyak dari mereka yang 
melontarkan kritik.Citra juga 
berpandangan pasal tersebut bersifat 
over kriminalisasi. Menurut dia, tidak 
seharusnya orang yang melontarkan 
kritik bisa dipidana. Pasal tersebut 
juga sudah tidak relevan lagi. Sebab, 
pasal penghinaan itu merupakan 
peninggalan kolonial Belanda.Dalam 
konteks itu, pasal penghinaan 
ditujukan kepada raja atau ratu, bukan 
presiden. Karena, sistem 
pemerintahan Belanda adalah 
monarki."Over kriminalisasi dan juga 
pasal kolonial itu dibuat untuk 
melindungi ratu belanda sebetulnya 
konteksnya monarki," imbuhnya.

Ia juga menilai pasal tersebut 
cenderung diskriminatif. Pasalnya, 
tidak semua warga bisa membuat 
kertas kebijakan sebagai tawaran 
solusi ketika mengkritik.
"Kritik itu seharusnya dimaknai bukan 
hanya bagi orang orang yang punya 
privillage memahami isi regulasi, 
struktur sistematika regulasi, orang 
orang yang kemudian bisa membuat 
kertas kebijakan," paparnya.

"Kalau kemudian kritiknya dibatasi 
seperti itu, artinya kemudian 
pemerintah tidak mau menjalankan 
tugasnya sebagai pengurus negara, 
sebagai pemangku kewajiban untuk 
memenuhi HAM," kata Citra, saat 
dihubungi, Jumat (8/7).

Pengacara Publik LBH Jakarta Citra 
Referandum menilai seharusnya, 
ketika masyarakat menyampaikan 
kritik, pemerintah mendengarkan lalu 
dipertimbangkan pendapatnya.

Citra menjelaskan, kritik terhadap 
kinerja atau kebijakan pemerintah 
seharusnya tidak dibatasi. Sebab hal 
itu dijamin juga oleh pasal 28E ayat 3 
UUD 1945.
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Berapa banyak aplikasi dalam telepon 
pintar (smartphone) kita? Kristanto, 
warga Tangerang Selatan, membuka 
ponselnya. Menunjukkan aplikasi yang 
ada.
Kotak aplikasi pertama yang 
ditunjukkan adalah media sosial. Yang 
utama dan hampir selalu digunakan 
adalah aplikasi perpesanan WhatsApp. 
Ada pula aplikasi Instagram, Facebook, 
dan Twitter. Adapula Youtube, Netflix 
dan Vidio. Hampir setiap hari, aplikasi 
itu digunakannya. Untuk kebutuhan 
hiburan.

Hitungan jari dalam sepekan.
Kotak aplikasi ketiga berhubungan 
dengan transportasi. Ada Grab, 
GOJEK, KAI Access, KRL Access, 
Tiket.com dan Traveloka. Dia mengaku 
memerlukan itu untuk memesan tiket 
kereta atau pesawat. Serta mengecek 
jadwal KRL.

Kotak aplikasi kedua adalah 
marketplace atau belanja online. Ada 
Bukalapak, Tokopedia dan Shoppee. 
Kristianto mengaku hanya sesekali 
menggunakannya. 

Deretan aplikasi yang ada di 

Digunakan untuk aktivitas dan mobilitas 
warga.
Sedangkan aplikasi MyPertamina untuk 
kebutuhan mengisi Bahan Bakar 
Kendaraan (BBM). Mengingat rencana 
pemerintah mewajibkan penggunaan 
aplikasi ini untuk pengisian BBM. 
Sehingga pemilik kendaraan 
'diwajibkan' memiliki aplikasi ini.

Dia juga memiliki aplikasi mobile 
banking dan dompet digital. Atas nama 
kemudahan transaksi keuangan, 
aplikasi tersebut dibutuhkan. Kotak 
aplikasi terakhir, dua aplikasi game 
online.
Belum lama ini, dia juga baru 
mengunduh dua aplikasi yang 'wajib' 
dimiliki. Yakni aplikasi PeduliLindungi 
dan MyPertamina. Aplikasi 
PeduliLindungi seolah sudah menjadi 
kewajiban untuk dimiliki. 

Negara Aplikasi

smartphone milik Kristanto bisa jadi 
gambaran sebagian Warga Negara 
Indonesia. Bukan tanpa bukti. Tengok 
saja data yang dilansir App Annie. 
Januari 2022, perusahaan yang bergerak 
di bidang analisis pasar aplikasi ini 
melansir data terbaru. Bertajuk 'Negara 
dengan Jumlah Unduhan Aplikasi Ponsel 
Terbesar 2021’

Indonesia menjadi negara dengan pasar 
aplikasi ponsel pintar terbesar kelima di 
dunia. Sepanjang 2021, Indonesia 
mencatat 7,31 miliar unduhan aplikasi. 
Angka unduhan aplikasi di Indonesia 
sepanjang 2021 itu naik 15 persen 
dibanding tahun sebelumnya.

Agus menilai pemerintah Indonesia 
mengadopsi kebijakan di banyak negara 
yang menerapkan penggunaan aplikasi 
untuk kehidupan warga. Contohnya 
China, Jepang, Amerika serta negara-
negara di Eropa.

.Dikutip dari Katadata, App Annie 
mencatat 230 miliar unduhan aplikasi 
smartphone sepanjang 2021 di seluruh 
dunia. 

Baik kebijakan pemerintah maupun 
perusahaan. Beralihnya kebiasaan 
masyarakat ini dinilai sebagai sebuah 
keniscayaan. Apalagi kehadiran aplikasi-
aplikasi itu memberi banyak manfaat dan 
memudahkan.
"Seperti memotong birokrasi, rantai 
panjang. 

Sebagian masyarakat Indonesia mulai 
terbiasa menggunakan aplikasi untuk 
kebutuhan hidup sehari-hari. Kebiasaan 
itu terjadi karena adanya kebijakan yang 
dibuat. 

Sejauh ini belum ada yang melansir data 
mengenai jumlah aplikasi serta 
pertumbuhannya per tahun di Indonesia. 
Namun, setiap tahun muncul aplikasi-
aplikasi baru yang hadir untuk 
memudahkan aktivitas masyarakat.

Jadi, semua itu kalau bisa pakai online," 
kata Pengamat kebijakan publik, Agus 
Pambagio saat dihubungi merdeka.com, 
Jumat (8/7).

Untuk diketahui, baru-baru ini Pemerintah 

Untuk pengawasannya, masyarakat 
akan dibatasi pembelian minyak goreng 
curah 10 kg per hari. Pemerintah yakin 
ini bisa dilakukan dengan bantuan 
aplikasi PeduliLindungi.

Tepatkan Kebijakan Penggunaan 
Aplikasi?

Perlu kajian baik di kota maupun desa. 
Salah satu yang dikaji adalah jaminan 
jaringan internet, perlindungan data, 
sistem pembayaran hingga keamanan 
data warga.

"Niatnya pemerintah memang baik untuk 
pembatasan, tapi apakah pembatasan 
harus pakai aplikasi kan tidak itu 
masalahnya. Mungkin aplikasinya jangan 
dipaksakan, tapi harus secara bertahap," 

Transisi Negara Serba Aplikasi

Kebijakan pembelian bahan pokok wajib 
menggunakan aplikasi seharusnya tidak 
dilakukan terburu-buru. 

Namun pertanyaan yang muncul 
kemudian adalah kesiapan baik 
masyarakat maupun infrastruktur yang 
ada?

Kebijakan terbaru lain yang mewajibkan 
warga menggunakan aplikasi untuk 
transaksi adalah pembelian BBM jenis 
Pertalite dan Bio Solar menggunakan 
aplikasi MyPertamina. Tujuan 
Pemerintah dari dua kebijakan 
penggunaan aplikasi itu, agar subsidi 
yang diberikan tepat sasaran.
Sebab selama ini, 60 persen masyarakat 
mampu atau yang masuk dalam 
golongan kaya, mengkonsumsi hampir 
80 persen dari total konsumsi BBM 
bersubsidi. Sedangkan 40 persen 
masyarakat rentan dan miskin hanya 
mengkonsumsi 20 persen dari total 
subsidi energi tersebut.
Sedangkan penggunaan PeduliLindungi 
untuk pembelian minyak goreng curah 
untuk menjaga harga stabil karena 
hanya boleh dinikmati masyarakat 
miskin. 

mendorong agar aktivitas dan 
pergerakan warga menggunakan 
aplikasi PeduliLindungi. Contohnya cek 
in di pusat perbelanjaan atau 
penggunaan alat transportasi. Terbaru, 
untuk pembelian minyak goreng curah 
pun menggunakan aplikasi 
PeduliLindungi.

Namun, tingginya jumlah pengguna 
telepon genggam dan pengakses 
internet belum berbanding lurus 
dengan literasi digital. 
Tidak dipungkiri, masih banyak 
masyarakat di desa yang masih gagap 
penggunaan teknologi. Kebijakan 
mewajibkan penggunaan aplikasi untuk 
pembelian kebutuhan pokok tidak 
efektif. Berpotensi membuat bingung 
masyarakat.

saran Pengamat kebijakan publik dari 
Universitas Trisakti Trubus 
Rahadiansyah.
Kemudian dilihat dari sisi masyarakat. 
Data BPS dalam laporan statistik 
telekomunikasi Indonesia 2020 
mencatat pertumbuhan penduduk yang 
menggunakan telepon Seluler. Dari 
tahun 2016 sebesar 58,30 persen 
kemudian pada tahun 2020 mencapai 
62,84 persen.

"Apalagi masyarakat yang di desa, 
gunung-gunung sana bagaimana. Nah 
pemerintah harus memikirkan itu. Jadi 
jangan mewajibkan doang, memaksa 
orang memakai itu," ungkap Trubus 
Rahadiansyah.
Dalam persoalan ini, pemerintah dinilai 
masih minim melakukan kajian, 
sosialisasi dan edukasi kepada 
masyarakat.
 "Jadi ini kayak aturan bikin kaget, 
ujug-ujug. Sosialisasinya kurang baik. 
Apalagi aplikasi menyangkut 
kebutuhan hidup masyarakat misalkan 
bensin, minyak goreng."

Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kominfo) pada tahun 2020 
melakukan survei di 34 provinsi 
dengan wawancara 1.670 responden, 
menyatakan sebanyak 74,7 persen 
memiliki akses internet. Sedangkan 
25,3 persen tidak memiliki. Mayoritas 
atau 99 persen masyarakat mengaku 
telepon genggam mereka sudah 
terkoneksi internet.

Padahal, sesungguhnya pemerintah 
bisa melakukan pembatasan untuk 
pemberian subsidi. Dia mengambil 

Pengamat siber Alfons Tanujaya 
menilai, pembelian kebutuhan pokok 
dengan menggunakan aplikasi terlalu 
dipaksakan. 

Sekarang Semua Serba Aplikasi
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Berapa banyak aplikasi dalam telepon 
pintar (smartphone) kita? Kristanto, 
warga Tangerang Selatan, membuka 
ponselnya. Menunjukkan aplikasi yang 
ada.
Kotak aplikasi pertama yang 
ditunjukkan adalah media sosial. Yang 
utama dan hampir selalu digunakan 
adalah aplikasi perpesanan WhatsApp. 
Ada pula aplikasi Instagram, Facebook, 
dan Twitter. Adapula Youtube, Netflix 
dan Vidio. Hampir setiap hari, aplikasi 
itu digunakannya. Untuk kebutuhan 
hiburan.

Hitungan jari dalam sepekan.
Kotak aplikasi ketiga berhubungan 
dengan transportasi. Ada Grab, 
GOJEK, KAI Access, KRL Access, 
Tiket.com dan Traveloka. Dia mengaku 
memerlukan itu untuk memesan tiket 
kereta atau pesawat. Serta mengecek 
jadwal KRL.

Kotak aplikasi kedua adalah 
marketplace atau belanja online. Ada 
Bukalapak, Tokopedia dan Shoppee. 
Kristianto mengaku hanya sesekali 
menggunakannya. 

Deretan aplikasi yang ada di 

Digunakan untuk aktivitas dan mobilitas 
warga.
Sedangkan aplikasi MyPertamina untuk 
kebutuhan mengisi Bahan Bakar 
Kendaraan (BBM). Mengingat rencana 
pemerintah mewajibkan penggunaan 
aplikasi ini untuk pengisian BBM. 
Sehingga pemilik kendaraan 
'diwajibkan' memiliki aplikasi ini.

Dia juga memiliki aplikasi mobile 
banking dan dompet digital. Atas nama 
kemudahan transaksi keuangan, 
aplikasi tersebut dibutuhkan. Kotak 
aplikasi terakhir, dua aplikasi game 
online.
Belum lama ini, dia juga baru 
mengunduh dua aplikasi yang 'wajib' 
dimiliki. Yakni aplikasi PeduliLindungi 
dan MyPertamina. Aplikasi 
PeduliLindungi seolah sudah menjadi 
kewajiban untuk dimiliki. 

Negara Aplikasi

smartphone milik Kristanto bisa jadi 
gambaran sebagian Warga Negara 
Indonesia. Bukan tanpa bukti. Tengok 
saja data yang dilansir App Annie. 
Januari 2022, perusahaan yang bergerak 
di bidang analisis pasar aplikasi ini 
melansir data terbaru. Bertajuk 'Negara 
dengan Jumlah Unduhan Aplikasi Ponsel 
Terbesar 2021’

Indonesia menjadi negara dengan pasar 
aplikasi ponsel pintar terbesar kelima di 
dunia. Sepanjang 2021, Indonesia 
mencatat 7,31 miliar unduhan aplikasi. 
Angka unduhan aplikasi di Indonesia 
sepanjang 2021 itu naik 15 persen 
dibanding tahun sebelumnya.

Agus menilai pemerintah Indonesia 
mengadopsi kebijakan di banyak negara 
yang menerapkan penggunaan aplikasi 
untuk kehidupan warga. Contohnya 
China, Jepang, Amerika serta negara-
negara di Eropa.

.Dikutip dari Katadata, App Annie 
mencatat 230 miliar unduhan aplikasi 
smartphone sepanjang 2021 di seluruh 
dunia. 

Baik kebijakan pemerintah maupun 
perusahaan. Beralihnya kebiasaan 
masyarakat ini dinilai sebagai sebuah 
keniscayaan. Apalagi kehadiran aplikasi-
aplikasi itu memberi banyak manfaat dan 
memudahkan.
"Seperti memotong birokrasi, rantai 
panjang. 

Sebagian masyarakat Indonesia mulai 
terbiasa menggunakan aplikasi untuk 
kebutuhan hidup sehari-hari. Kebiasaan 
itu terjadi karena adanya kebijakan yang 
dibuat. 

Sejauh ini belum ada yang melansir data 
mengenai jumlah aplikasi serta 
pertumbuhannya per tahun di Indonesia. 
Namun, setiap tahun muncul aplikasi-
aplikasi baru yang hadir untuk 
memudahkan aktivitas masyarakat.

Jadi, semua itu kalau bisa pakai online," 
kata Pengamat kebijakan publik, Agus 
Pambagio saat dihubungi merdeka.com, 
Jumat (8/7).

Untuk diketahui, baru-baru ini Pemerintah 

Untuk pengawasannya, masyarakat 
akan dibatasi pembelian minyak goreng 
curah 10 kg per hari. Pemerintah yakin 
ini bisa dilakukan dengan bantuan 
aplikasi PeduliLindungi.

Tepatkan Kebijakan Penggunaan 
Aplikasi?

Perlu kajian baik di kota maupun desa. 
Salah satu yang dikaji adalah jaminan 
jaringan internet, perlindungan data, 
sistem pembayaran hingga keamanan 
data warga.

"Niatnya pemerintah memang baik untuk 
pembatasan, tapi apakah pembatasan 
harus pakai aplikasi kan tidak itu 
masalahnya. Mungkin aplikasinya jangan 
dipaksakan, tapi harus secara bertahap," 

Transisi Negara Serba Aplikasi

Kebijakan pembelian bahan pokok wajib 
menggunakan aplikasi seharusnya tidak 
dilakukan terburu-buru. 

Namun pertanyaan yang muncul 
kemudian adalah kesiapan baik 
masyarakat maupun infrastruktur yang 
ada?

Kebijakan terbaru lain yang mewajibkan 
warga menggunakan aplikasi untuk 
transaksi adalah pembelian BBM jenis 
Pertalite dan Bio Solar menggunakan 
aplikasi MyPertamina. Tujuan 
Pemerintah dari dua kebijakan 
penggunaan aplikasi itu, agar subsidi 
yang diberikan tepat sasaran.
Sebab selama ini, 60 persen masyarakat 
mampu atau yang masuk dalam 
golongan kaya, mengkonsumsi hampir 
80 persen dari total konsumsi BBM 
bersubsidi. Sedangkan 40 persen 
masyarakat rentan dan miskin hanya 
mengkonsumsi 20 persen dari total 
subsidi energi tersebut.
Sedangkan penggunaan PeduliLindungi 
untuk pembelian minyak goreng curah 
untuk menjaga harga stabil karena 
hanya boleh dinikmati masyarakat 
miskin. 

mendorong agar aktivitas dan 
pergerakan warga menggunakan 
aplikasi PeduliLindungi. Contohnya cek 
in di pusat perbelanjaan atau 
penggunaan alat transportasi. Terbaru, 
untuk pembelian minyak goreng curah 
pun menggunakan aplikasi 
PeduliLindungi.

Namun, tingginya jumlah pengguna 
telepon genggam dan pengakses 
internet belum berbanding lurus 
dengan literasi digital. 
Tidak dipungkiri, masih banyak 
masyarakat di desa yang masih gagap 
penggunaan teknologi. Kebijakan 
mewajibkan penggunaan aplikasi untuk 
pembelian kebutuhan pokok tidak 
efektif. Berpotensi membuat bingung 
masyarakat.

saran Pengamat kebijakan publik dari 
Universitas Trisakti Trubus 
Rahadiansyah.
Kemudian dilihat dari sisi masyarakat. 
Data BPS dalam laporan statistik 
telekomunikasi Indonesia 2020 
mencatat pertumbuhan penduduk yang 
menggunakan telepon Seluler. Dari 
tahun 2016 sebesar 58,30 persen 
kemudian pada tahun 2020 mencapai 
62,84 persen.

"Apalagi masyarakat yang di desa, 
gunung-gunung sana bagaimana. Nah 
pemerintah harus memikirkan itu. Jadi 
jangan mewajibkan doang, memaksa 
orang memakai itu," ungkap Trubus 
Rahadiansyah.
Dalam persoalan ini, pemerintah dinilai 
masih minim melakukan kajian, 
sosialisasi dan edukasi kepada 
masyarakat.
 "Jadi ini kayak aturan bikin kaget, 
ujug-ujug. Sosialisasinya kurang baik. 
Apalagi aplikasi menyangkut 
kebutuhan hidup masyarakat misalkan 
bensin, minyak goreng."

Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kominfo) pada tahun 2020 
melakukan survei di 34 provinsi 
dengan wawancara 1.670 responden, 
menyatakan sebanyak 74,7 persen 
memiliki akses internet. Sedangkan 
25,3 persen tidak memiliki. Mayoritas 
atau 99 persen masyarakat mengaku 
telepon genggam mereka sudah 
terkoneksi internet.

Padahal, sesungguhnya pemerintah 
bisa melakukan pembatasan untuk 
pemberian subsidi. Dia mengambil 

Pengamat siber Alfons Tanujaya 
menilai, pembelian kebutuhan pokok 
dengan menggunakan aplikasi terlalu 
dipaksakan. 

Sekarang Semua Serba Aplikasi
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“Sebenarnya kalau mau serius 
membenahi, tanpa aplikasi 
MyPertamina pun sudah bisa kok 
mengidentifikasi kendaraan yang boleh 
isi BBM bersubsidi," jelas Alfons.

contoh kebijakan pembelian BBM 
subsidi dengan menggunakan aplikasi 
MyPertamina.

Dia menyarankan langkah sederhana. 
Setiap pelat nomor kendaraan, ketika 
perpanjang STNK diberi QR Code atau 
identifikasi lainnya. Sehingga, ketika 

Sehingga lebih memudahkan dan tidak 
menimbulkan kebingungan masyarakat. 

mengisi BBM bersubsidi, petugas 
Pertamina bisa melakukan scan. 

"Jadi ya memang pada dasarnya tidak 
perlu aplikasi untuk mengontrol subsidi 
BBM. 
Adanya aplikasi bisa membantu 
memberikan informasi lebih detail, tetapi 
tanpa aplikasi juga sudah bisa," ucapnya.

Belum lama soal efektivitas waktu dalam 
pengisian bahan bakar di SPBU.

Shinzo Abe adalah seorang tokoh 
terkemuka di Jepang. Dia adalah 
perdana menteri terlama negara itu yang 
berusaha untuk membangun kembali 
kekuasaan pada tahap ekonomi global 
dan kebijakan luar negeri. Abe, yang 
dibunuh pada hari Jumat saat berbicara 
dalam sebuah acara kampanye politik 
untuk Partai Liberal Demokrat di kota 
Nara, Jepang barat, menjabat sebagai 
perdana menteri Jepang dari 2012 
sampai 2020. Dilansir The Hill, para 
pemimpin global bereaksi atas 
pembunuhannya dengan ketakutan. 
Presiden AS Joe Biden mengatakan dia 
"tertegur, marah, dan sangat sedih" oleh 
berita tersebut. "Ini adalah tragedi bagi 
Jepang dan bagi semua orang yang 
mengenalnya," kata Biden. "Dia adalah 
juara aliansi antara bangsa kita dan 
persahabatan antara rakyat kita." Polisi 
menahan seorang pria 41 tahun dalam 
tahanan sehubungan dengan 
pembunuhan itu, menurut penyiar 
Jepang NHK. Polisi mengatakan kepada 
NHK bahwa pria itu tidak puas dengan 
mantan perdana menteri dan berniat 
membunuhnya, meskipun motif khusus 
untuk pembunuhan masih belum jelas. 
Abe adalah tokoh kontroversial di 
Jepang. Selama kariernya, ia 
menentang Pasal 9 Konstitusi Jepang, 
yang meliputi pasifisme ke dalam hukum 
Jepang. Dia mengatakan bahwa negara 
harus selamanya meninggalkan 
penggunaan kekuatan sebagai sarana 
untuk menyelesaikan sengketa 
internasional. Abe "berusaha 
mengalihkan pusat gravitasi dalam 
budaya politik Jepang dari pasifisme 
yang mencirikan sebagian besar periode 
awal hingga pertengahan pasca-perang 
ke tempat yang, menurutnya, lebih 
normal," kata Richard Samuels.Dia juga 
seorang berdarah biru politik di Jepang 
yang kakeknya juga memegang posisi 
perdana menteri. Samuels mengatakan 
bahwa memindahkan Jepang dari 
pasifisme adalah hal penting bagi Abe 
dan kakeknya, yang ia catat juga 

menjadi subjek percobaan 
pembunuhan pada bulan Juli 1960. 
Dalam praktiknya, Jepang memang 
memiliki militer yang kuat yang 
didukung oleh landasan hukum, tetapi 
Pasal 9 merupakan poin penting bagi 
Abe, yang percaya bahwa hal itu telah 
diberlakukan kepada Jepang selama 
pendudukan negara itu setelah Perang 
Dunia II. "Dia sangat bersemangat, 
bertekad untuk mendapatkan 
perubahan dalam hal itu, untuk 
mencapai normalitas, sehingga Jepang 
memang bisa mengatakan memiliki 
militer. Itu penting baginya," kata 
Samuels. Sikap politik konservatif Abe 
membuatnya mendapat reputasi 
sebagai reformis ekonomi setelah 
penurunan ekonomi Jepang pada 
1990-an dan 2000-an dan sebagai 
juara Jepang berusaha untuk 
memperkuat kekuasaannya di 
panggung dunia.Kebijakan ekonomi 
Abe, yang dikenal sebagai 
"Abenomics," juga berusaha 
memulihkan kekuasaan Jepang setelah 
dua "dekade" resesi setelah Jepang 
naik menjadi kekuatan ekonomi pada 
1980-an. Pendekatan tiga cabang 
melibatkan pelonggaran moneter, 
penggunaan stimulus fiskal liberal 
untuk memerangi deflasi dalam 
ekonomi dan reformasi struktural untuk 
bisnis yang membuka pasar tenaga 
kerja bagi perempuan dan imigran 
untuk mengimbangi tenaga kerja yang 
cepat tua. Analis mengatakan 
Abenomics mencapai hasil campuran. 
Masa Abe sebagai perdana menteri 
melihat kebangkitan China sebagai 
kekuatan ekonomi regional di Asia 
Timur dan sebagai kekuatan super 
global dengan ambisi militer yang 
meningkat. Abe memahami 
keterbatasan kekuasaan Jepang dan 
bahwa Jepang tidak sendiri akan dapat 
menyeimbangkan kekuasaan Cina. Dia 
mengerti itu, dan itulah mengapa 
aliansi dengan Amerika Serikat sangat 
penting baginya," kata Samuels.

Alasan Shinso Abe Sosok Penting di Jepang

Sebelumnya, Polisi akhirnya 
melimpahkan barang bukti dan 

"Tersangka melakukan perbuatan tidak 
terpuji terhadap korban sebanyak 2 
kali. 
Pada Senin 8 Mei 2017 pukul 11.00 
Wib dan sekitar 10 hari kemudian yaitu 
tanggal 18 Mei 2017 pukul 23.00 Wib di 
Gubuk Cokro Kembang yang terletak di 
kawasan Pesantren Cinta Tanah Air 
Kabupaten Jombang," katanya kepada 
wartawan, Jumat (8/7).

 Karopenmas Div Humas Polri Brigjen 
Ahmad Ramadhan mengatakan, Moch 
Subchi Al Tsani (MSAT) alias Mas 
Bechi (42) telah melakukan perbuatan 
dugaan pencabulan terhadap MN 
sebanyak dua kali. 

Selain itu, sampai saat ini penyidik 
sudah memeriksa sebanyak 44 orang 
saksi termasuk dengan saksi ahli yang 
berkaitan dengan kasus tersebut.
"Atas kejadian tersebut penyidik telah 
melakukan upaya yang pertama 
pemeriksaan terhadap 36 saksi dan 8 
saksi ahli," ujarnya.

Hal itu dilakukan pada 2017 silam.

"Dengan barang bukti dua buah rok 
panjang, dua buah jilbab, dua stel 
seragam, satu buah kaos, dan tiga 
buah lembar surat pemberhentian 
sebagai murid IMP dan MQ," sebutnya.
Periksa 36 Orang Saksi

Limpahkan Tersangka

Dalam kejadian itu, sejumlah barang 
bukti pun turut disita oleh penyidik 
seperti dua buah rok panjang, jilbab 
hingga seragam satu stel.

Polda Jatim Kombes Pol Totok 
Suharoyanto mengatakan, 

Dari pelimpahan ini, diketahui bahwa 
Bechi dilaporkan oleh 5 orang 
santriwatinya.

tersangka kasus pencabulan Moch Subchi 
Azal Tsani (MSAT) ke Kejaksaan Tinggi 
Jawa Timur. 

Direktur Reserse Kriminal Umum 
(Dirreskrimum) 

“Alhamdulillah secara administrasi kita 
telah menyerahkan tahap 2 dan tanda 
bukti yang diterima JPU dan disaksikan 
aspidum dan Pak Kajari Jombang. 
Berdasarkan Pasal 8 ayat 3, tahap 2 kita 
sudah menyerahkan tersangka dan tanda 
bukti," tegasnya, Jumat (8/7).

dengan tertangkapnya MSAT, maka 
proses administrasi tahap dua perkara 
tersebut telah tuntas.

Mas Bechi Lakukan Pencabulan Sejak 2017

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

Dicari
Sopir Part time untuk
Antar jemput pabrik
Hub : 267 - 235 - 3359

Internasional

Tanah Air

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Charlie : 267 - 423 - 1718
Benny : 571 - 224 - 6332

pabrik di PA dan NJ

Hubungi : 

Internasional

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

Tanah Air

“Sebenarnya kalau mau serius 
membenahi, tanpa aplikasi 
MyPertamina pun sudah bisa kok 
mengidentifikasi kendaraan yang boleh 
isi BBM bersubsidi," jelas Alfons.

contoh kebijakan pembelian BBM 
subsidi dengan menggunakan aplikasi 
MyPertamina.

Dia menyarankan langkah sederhana. 
Setiap pelat nomor kendaraan, ketika 
perpanjang STNK diberi QR Code atau 
identifikasi lainnya. Sehingga, ketika 

Sehingga lebih memudahkan dan tidak 
menimbulkan kebingungan masyarakat. 

mengisi BBM bersubsidi, petugas 
Pertamina bisa melakukan scan. 

"Jadi ya memang pada dasarnya tidak 
perlu aplikasi untuk mengontrol subsidi 
BBM. 
Adanya aplikasi bisa membantu 
memberikan informasi lebih detail, tetapi 
tanpa aplikasi juga sudah bisa," ucapnya.

Belum lama soal efektivitas waktu dalam 
pengisian bahan bakar di SPBU.

Shinzo Abe adalah seorang tokoh 
terkemuka di Jepang. Dia adalah 
perdana menteri terlama negara itu yang 
berusaha untuk membangun kembali 
kekuasaan pada tahap ekonomi global 
dan kebijakan luar negeri. Abe, yang 
dibunuh pada hari Jumat saat berbicara 
dalam sebuah acara kampanye politik 
untuk Partai Liberal Demokrat di kota 
Nara, Jepang barat, menjabat sebagai 
perdana menteri Jepang dari 2012 
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pembunuhannya dengan ketakutan. 
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berita tersebut. "Ini adalah tragedi bagi 
Jepang dan bagi semua orang yang 
mengenalnya," kata Biden. "Dia adalah 
juara aliansi antara bangsa kita dan 
persahabatan antara rakyat kita." Polisi 
menahan seorang pria 41 tahun dalam 
tahanan sehubungan dengan 
pembunuhan itu, menurut penyiar 
Jepang NHK. Polisi mengatakan kepada 
NHK bahwa pria itu tidak puas dengan 
mantan perdana menteri dan berniat 
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ke tempat yang, menurutnya, lebih 
normal," kata Richard Samuels.Dia juga 
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menjadi subjek percobaan 
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memang bisa mengatakan memiliki 
militer. Itu penting baginya," kata 
Samuels. Sikap politik konservatif Abe 
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Alasan Shinso Abe Sosok Penting di Jepang
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tanggal 18 Mei 2017 pukul 23.00 Wib di 
Gubuk Cokro Kembang yang terletak di 
kawasan Pesantren Cinta Tanah Air 
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Kondisi imun tubuh yang kuat terutama 
penting pada saat cuaca tak jelas dan 
angka COVID-19 yang kembali 
menanjak. Belum lagi adanya sejumlah 
masalah kesehatan yang tetap 
mengancam kondisi kesehatan kita.

Sistem imun atau kekebalan tubuh 
merupakan hal yang sangat penting bagi 
diri kita. Kondisi sistem imun yang kuat 
bisa membuat kita terhindar dari banyak 
masalah kesehatan.

Sejumlah tanda bakal muncul pada tubuh 
seseorang ketika memiliki sistem imun 
tubuh yang lemah. Dilansir dari The 
Health Site, berikut sejumlah tanda yang 
muncul pada seseorang ketika memiliki 
sistem imun tubuh lemah.
Kadar Stres Tinggi
Stres pada tubuh disebabkan oleh 
menurunnya limfosit yang berarti terdapat 
penurunan signifikan dari sel darah putih 
yang diperlukan tubuh untuk melawan 
infeksi. Ketika kamu merasa sakit setelah 
stres atau menjalankan pekerjaan yang 
melelahkan, bisa jadi kamu memiliki 
sistem imun yang lemah. Menurunnya sel 
darah putih dalam tubuh membuatnya 
lebih rentan terhadap penyakit dan infeksi 
karena sistem imun tubuh yang menurun.
Sering Demam dan Flu
Demam dan influenza merupakan infeksi 
yang bisa sering kamu alami. Namun jika 
kamu memiliki sistem imun yang bagus, 
masalah kesehatan ini bisa dilawan 
tubuhmu. Bahkan ketika kamu memiliki 
sistem imun yang baik, tubuh bisa 
menyembuhkan virus ini dengan cepat.

Mengetahui kondisi sistem tubun 
seseorang, bisa sangat penting adalam 
menyadari kondisi kita. Hal ini bisa 
membuat kita lebih waspada terhadap 
kondisi kesehatan yang mungkin muncul.

Sering Sakit Perut dan Pemulihan Luka 
yang Lama

70 Pesen sistem kekebalan tubuh 
ditentukan oleh kondisi pencernaan 
kita. Terdapat sejumlah bakteri baik 
dan mikroorganisme di saluran 
pencernaan kita yang melindungi tubuh 
dari sejumlah infeksi.
Diare, kembung, dan konstipasi yang 
sering terjadi bisa menyebabkan 
masalah sistem kekebalan tubuh 
dalam waktu panjang. Kondisi ini bisa 
menurunkan tingkat bakteri dan 
menyebabkan peradangan kronis, 
penyakit autoimun, serta meningkatkan 
risiko infeksi virus.
Pemulihan Luka yang Lama
Luka fisik membutuhkan waktu lama 
untuk sembuh jika kekebalan tubuhmu 
lemah. Proses penyembuhan terjadi 
karena sel imun membantu regenerasi 
kulit baru. Sistem kekebalan tubuh 
yang lemah biisa menyebabkan luka 
lama sembuh dan berujung komplikasi.
Rentan Infeksi

perut dan pemulihan luka yang lama
Sering Sakit Perut

Sering Kelelahan
Rasa lelah dan lemas terus-menerus 
merupakan tanda bahaya sistem 
kekebalan tubuh yang lemah. Ketika 
sistem tubuh melemah, bisa saja kamu 
merasa lelah walau melakukan 
aktivitas yang ringan.
Munculnya rasa lelah ini terjadi karena 
tubuh menyimpan energi tergantung 
dari kekebalan tubuh. Sistem 
kekebalan tubuh yang lemah bisa 
membuatmu lebih cepat lelah.

Salah satu tanda bahwa sistem 
kekebalan tubuh lemah yang kamu 
alami adalah kamu sering mengalami 
infeksi. Sakit yang sering terjadi 
merupakan tanda sistem kekebalan 
tubuh yang kamu alami.

Tanda Imun Tubuh Sedang Lemah

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona
 
 Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

Untuk pengambilan obat dari Health Center
anda harus kirim foto kartu kuning anda ke
WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.
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   215 - 275 - 4061

DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5
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Sebaliknya, makanan tertentu juga bisa 
menjadi penyebab munculnya masalah 
kesehatan. Hal ini bisa menjadi 
penyebab berbagai masalah 
keseahatan.

Salah satu masalah kesehatan yang 
bisa muncul akibat makanan adalah 
sakit kepala. Rasa sakit kepala yang 
muncul ini bisa sangat mengganggumu 
dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Makanan bisa jadi hal yang sangat 
menentukan pada kesehatan kita. 
Makanan bisa menjaga kesehatan dan 
kebugaran tubuh dari masalah.

Masalah kesehatan yang rentan 
muncul akibat makanan ini tidak hanya 
terbatas pada masalah pencernaan 
saja. Hal ini juga bisa terjadi pada 
bagian tubuh lain.

Daging Olahan
Daging olahan seperti seperti sosis dan 
bacon biasanya menggunakan nitrat 
dan nitrit agar tetap segar. Kandungan 

Minuman Beralkohol

Sejumlah makanan bisa jadi penyebab 
sakit kepala sehingga sebaiknya 
dihindari untuk dikonsumsi. Dilansir dari 
Times of India, berikut sejumlah 
makanan yang bisa jadi penyebab 
munculnya sakit kepala.
Minuman Penyebab Sakit Kepala

Pemanis buatan diketahui bisa 
menyebabkan sakit kepala, rasa 
melayang, serta hilang ingatan. Walau 
tidak semua orang mengalami kondisi 
ini usai mengonsumsi soda, namun hal 
ini bisa jadi pemicu.

Sulfat, kandungan yang biasa 
ditambahkan pada wine dan minuman 
beralkohol lainnya agar mereka tetap 
segar bisa menjadi penyebab migrain. 
Bahkan walau minuman beralkohol 
yang kamu konsumsi tak mengandung 
sulfat, efek dehidrasi dari alkohol bisa 
menyebabkan munculnya sakit kepala.

Masalah sakit kepala ini biasanya bisa 
muncul karena kurang tidur, suara 
bising, maupun stres. Namun hal ini 
ternyata juga bisa muncul akibat 
makanan yang dikonsumsi.

Makanan Penyebab Sakit Kepala

Keju dan Permen Karet

ini bisa menimbulkan masalah pada 
pembuluh darah serta bisa memicu sakit 
kepala. Daging ini juga memiliki 
kandungan garam yang tingga dan bisa 
menimbulkan dehidrasi yang merupakan 
penyebab sakit kepala.

Sama seperti alpukat, pisang merupakan 
buah yang dikenal arena sejumlah manfaat 
yang dikandungnya. Namun siapa 
menyangkan bahwa konsumsi buah ini 
ternyata juga bisa menjadi penyebab 
munculnya sakit kepala.

Kecap Asin

Buah Penyebab Sakit Kepala

Keju memiliki kandungan tiramin di 
dalamnya sehingga bisa bisa menjadi 
penyebab sakit kepala. Kandungan tiramin 
pada keju terutama yang sudah tua bisa 
membuat tegang dan lebar pembuluh 
darah sehingga menjadi penyebab sakit 
kepala mengganggu.
Permen Karet
Kebiasaan mengunyah permen karet 
terutama yang sering bisa jadi penyebab 
terjadinya sakit kepala. Berdasar 
penelitian, kontraksi otot dalam waktu lama 
di kepala dan leher bisa menimbulkan sakit 
kepala.Sejumlah makanan tersebut bisa 
menjadi penyebab munculnya rasa sakit 
kepala mengganggu yang kamu alami. 
Ketika sakit kepala yang kamu alami 
sudah tak tertahankan, sebaiknya segera 
berkonsultasi dengan dokter untuk 
mengatasinya.

Alpukat

Kecap asin memiliki kandungan sodium 
sangat tinggi di dalamnya serta bisa 
menjadi penyebab terjadinya dehidrasi. 
Seperti telah dibahas sebelumnya, 
dehidrasi bahkan yang ringan bisa menjadi 
penyebab munculnya sakit kepala.

Alpukat diketahui merupakan salah satu 
buah paling sehat dan sangat bermanfaat. 
Namun bagi sejumlah orang, buah ini bisa 
menyebabkan sakit kepala karena 
kandungan tiramine yang memaksa 
pembuluh darah menegang dan melebar 
sehingga memunculkan sakit kepala.
Pisang

Dikutip dari Tribun Surya, Minggu 
(10/7/2022), kronologi kasus tersebut 
berawal saat Budi Said yang merupakan 
pemilik PT Tridjaya Kartika Grup membeli 
ribuan kilogram emas melalui Eksi 
Anggraeni selaku marketing dari Butik 
Antam Surabaya senilai Rp 3,5 triliun. 
Dari 7.071 kilogram yang disepakati 
antara saksi Budi Said dengan Eksi 
Anggraeni. Namun belakangan, emas 
batangan yang diterima hanya sebanyak 
5.935 kilogram. Sedangkan selisihnya 
1.136 kilogram tidak pernah diterima 
Budi. Padahal menurut pengakuan Budi 
Said, uang telah diserahkan ke PT 
Antam. Budi Said menyebut, saat itu 
dirinya tertarik membeli emas Antam 
lantaran tergiur dengan program 
potongan harga yang dijelaskan 
terdakwa.

Pengusaha properti asal Surabaya Budi 
Said memenangkan kasasi melawan PT 
Aneka Tambang Tbk (Antam) di tingkat 
Mahkamah Agung (MA). Perusahaan 
tambang milik negara yang juga anggota 
holding MIND ID itu harus menyerahkan 
ganti rugi senilai 1.136 kilogram (kg) 
emas batangan kepada Budi. Emas 
sebesar 1.136 kg setara dengan 
1.136.000 gram. Bila 1 gram Antam hari 
ini Rp 898 ribu, maka uang yang harus 
dikembalikan Antam sebesar Rp 1,123 
triliun. Majelis hakim mengeluarkan 
putusan tersebut dalam nomor register 
1666 K/PDT/2022. Putusan tersebut 
disahkan pada 29 Juni 2022. 

Namun setelah melakukan pembayaran 
melalui transfer secara bertahap, 
kekurangan emas yang dibeli tidak 
kunjung diterima oleh Budi Said. Akibat 
tidak ada pengiriman emas lagi, Budi 
Said merasa ditipu dan selanjutnya 
mengirim surat ke PT Antam Cabang 
Surabaya. Namun surat itu tidak pernah 
dibalas. Sehingga Budi Said berkirim 
surat ke Antam Pusat di Jakarta. Kendati 
demikian, Antam pusat menyatakan tidak 
pernah menjual emas dengan harga 
diskon. Antam menyatakan penjualan 

Kronologi lengkap 

Perseteruan PT. Antam Dan Budi Said

Karena merasa ditipu, Budi Said 
kemudian mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Negeri (PN) Singapura. 
Hakim PN kemudian memenangkan 
gugatan yang dilayangkan Budi Said 
dan memerintahkan Antam 
mengirimkan kekurangan emas. 
Antam kemudian mengajukan banding 
atas putusan PN Surabaya tersebut. 
Antam menegaskan tak pernah 
menerapkan harga diskon dan hanya 
bertransaksi dengan harga yang 
dikeluarkan secara resmi oleh 
perusahaan. Antam menganggap 
gugatan ini tidak masuk akal dan tidak 
berdasar. Antam melalui kuasa 
hukumnya menyebut ada beberapa 
kejanggalan dalam putusan Pengadilan 
Negeri Surabaya yang memenangkan 
gugatan 1,1 ton emas Budi Said. 
Kuasa Hukum Antam, Harry Ponto dari 
Kantor Advokat Kailimang & Ponto, 
menyesalkan PN Surabaya yang malah 
menghukum Antam yang merupakan 
anak PT Inalum (Persero) yang 
merupakan badan usaha milik negara 
(BUMN). Dalam pandangannya, ada 
hal-hal janggal yang ditemukan selama 
proses persidangan. “Ada sejumlah hal 
janggal dari proses persidangan ini. 
Tidak benar jika Antam sebagai bagian 
dari perusahaan negara harus 
bertanggung jawab atas hal yang tidak 
seharusnya. Kami akan meneliti 
kembali kasus ini. Apalagi, kasus ini 
berpotensi merugikan keuangan 
negara,” kata Harry dilansir dari Antara. 

emas batangan sudah sesuai dengan 
prosedur. 
Gugat ke pengadilan 

Menurut Harry, Antam pun telah 
menyerahkan semua barang sesuai 
dengan kuantitas yang dibayar oleh 
pihak Budi Said yang mengacu pada 
harga resmi dan yang bersangkutan 
juga mengakui telah menerima barang 
tersebut. Ia menjelaskan Antam tidak 
pernah menerapkan harga diskon dan 
hanya bertransaksi dengan harga yang 
dikeluarkan secara resmi oleh 
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Sebaliknya, makanan tertentu juga bisa 
menjadi penyebab munculnya masalah 
kesehatan. Hal ini bisa menjadi 
penyebab berbagai masalah 
keseahatan.

Salah satu masalah kesehatan yang 
bisa muncul akibat makanan adalah 
sakit kepala. Rasa sakit kepala yang 
muncul ini bisa sangat mengganggumu 
dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Makanan bisa jadi hal yang sangat 
menentukan pada kesehatan kita. 
Makanan bisa menjaga kesehatan dan 
kebugaran tubuh dari masalah.

Masalah kesehatan yang rentan 
muncul akibat makanan ini tidak hanya 
terbatas pada masalah pencernaan 
saja. Hal ini juga bisa terjadi pada 
bagian tubuh lain.

Daging Olahan
Daging olahan seperti seperti sosis dan 
bacon biasanya menggunakan nitrat 
dan nitrit agar tetap segar. Kandungan 

Minuman Beralkohol

Sejumlah makanan bisa jadi penyebab 
sakit kepala sehingga sebaiknya 
dihindari untuk dikonsumsi. Dilansir dari 
Times of India, berikut sejumlah 
makanan yang bisa jadi penyebab 
munculnya sakit kepala.
Minuman Penyebab Sakit Kepala

Pemanis buatan diketahui bisa 
menyebabkan sakit kepala, rasa 
melayang, serta hilang ingatan. Walau 
tidak semua orang mengalami kondisi 
ini usai mengonsumsi soda, namun hal 
ini bisa jadi pemicu.

Sulfat, kandungan yang biasa 
ditambahkan pada wine dan minuman 
beralkohol lainnya agar mereka tetap 
segar bisa menjadi penyebab migrain. 
Bahkan walau minuman beralkohol 
yang kamu konsumsi tak mengandung 
sulfat, efek dehidrasi dari alkohol bisa 
menyebabkan munculnya sakit kepala.

Masalah sakit kepala ini biasanya bisa 
muncul karena kurang tidur, suara 
bising, maupun stres. Namun hal ini 
ternyata juga bisa muncul akibat 
makanan yang dikonsumsi.

Makanan Penyebab Sakit Kepala

Keju dan Permen Karet

ini bisa menimbulkan masalah pada 
pembuluh darah serta bisa memicu sakit 
kepala. Daging ini juga memiliki 
kandungan garam yang tingga dan bisa 
menimbulkan dehidrasi yang merupakan 
penyebab sakit kepala.

Sama seperti alpukat, pisang merupakan 
buah yang dikenal arena sejumlah manfaat 
yang dikandungnya. Namun siapa 
menyangkan bahwa konsumsi buah ini 
ternyata juga bisa menjadi penyebab 
munculnya sakit kepala.

Kecap Asin

Buah Penyebab Sakit Kepala

Keju memiliki kandungan tiramin di 
dalamnya sehingga bisa bisa menjadi 
penyebab sakit kepala. Kandungan tiramin 
pada keju terutama yang sudah tua bisa 
membuat tegang dan lebar pembuluh 
darah sehingga menjadi penyebab sakit 
kepala mengganggu.
Permen Karet
Kebiasaan mengunyah permen karet 
terutama yang sering bisa jadi penyebab 
terjadinya sakit kepala. Berdasar 
penelitian, kontraksi otot dalam waktu lama 
di kepala dan leher bisa menimbulkan sakit 
kepala.Sejumlah makanan tersebut bisa 
menjadi penyebab munculnya rasa sakit 
kepala mengganggu yang kamu alami. 
Ketika sakit kepala yang kamu alami 
sudah tak tertahankan, sebaiknya segera 
berkonsultasi dengan dokter untuk 
mengatasinya.

Alpukat

Kecap asin memiliki kandungan sodium 
sangat tinggi di dalamnya serta bisa 
menjadi penyebab terjadinya dehidrasi. 
Seperti telah dibahas sebelumnya, 
dehidrasi bahkan yang ringan bisa menjadi 
penyebab munculnya sakit kepala.

Alpukat diketahui merupakan salah satu 
buah paling sehat dan sangat bermanfaat. 
Namun bagi sejumlah orang, buah ini bisa 
menyebabkan sakit kepala karena 
kandungan tiramine yang memaksa 
pembuluh darah menegang dan melebar 
sehingga memunculkan sakit kepala.
Pisang

Dikutip dari Tribun Surya, Minggu 
(10/7/2022), kronologi kasus tersebut 
berawal saat Budi Said yang merupakan 
pemilik PT Tridjaya Kartika Grup membeli 
ribuan kilogram emas melalui Eksi 
Anggraeni selaku marketing dari Butik 
Antam Surabaya senilai Rp 3,5 triliun. 
Dari 7.071 kilogram yang disepakati 
antara saksi Budi Said dengan Eksi 
Anggraeni. Namun belakangan, emas 
batangan yang diterima hanya sebanyak 
5.935 kilogram. Sedangkan selisihnya 
1.136 kilogram tidak pernah diterima 
Budi. Padahal menurut pengakuan Budi 
Said, uang telah diserahkan ke PT 
Antam. Budi Said menyebut, saat itu 
dirinya tertarik membeli emas Antam 
lantaran tergiur dengan program 
potongan harga yang dijelaskan 
terdakwa.

Pengusaha properti asal Surabaya Budi 
Said memenangkan kasasi melawan PT 
Aneka Tambang Tbk (Antam) di tingkat 
Mahkamah Agung (MA). Perusahaan 
tambang milik negara yang juga anggota 
holding MIND ID itu harus menyerahkan 
ganti rugi senilai 1.136 kilogram (kg) 
emas batangan kepada Budi. Emas 
sebesar 1.136 kg setara dengan 
1.136.000 gram. Bila 1 gram Antam hari 
ini Rp 898 ribu, maka uang yang harus 
dikembalikan Antam sebesar Rp 1,123 
triliun. Majelis hakim mengeluarkan 
putusan tersebut dalam nomor register 
1666 K/PDT/2022. Putusan tersebut 
disahkan pada 29 Juni 2022. 

Namun setelah melakukan pembayaran 
melalui transfer secara bertahap, 
kekurangan emas yang dibeli tidak 
kunjung diterima oleh Budi Said. Akibat 
tidak ada pengiriman emas lagi, Budi 
Said merasa ditipu dan selanjutnya 
mengirim surat ke PT Antam Cabang 
Surabaya. Namun surat itu tidak pernah 
dibalas. Sehingga Budi Said berkirim 
surat ke Antam Pusat di Jakarta. Kendati 
demikian, Antam pusat menyatakan tidak 
pernah menjual emas dengan harga 
diskon. Antam menyatakan penjualan 

Kronologi lengkap 

Perseteruan PT. Antam Dan Budi Said

Karena merasa ditipu, Budi Said 
kemudian mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Negeri (PN) Singapura. 
Hakim PN kemudian memenangkan 
gugatan yang dilayangkan Budi Said 
dan memerintahkan Antam 
mengirimkan kekurangan emas. 
Antam kemudian mengajukan banding 
atas putusan PN Surabaya tersebut. 
Antam menegaskan tak pernah 
menerapkan harga diskon dan hanya 
bertransaksi dengan harga yang 
dikeluarkan secara resmi oleh 
perusahaan. Antam menganggap 
gugatan ini tidak masuk akal dan tidak 
berdasar. Antam melalui kuasa 
hukumnya menyebut ada beberapa 
kejanggalan dalam putusan Pengadilan 
Negeri Surabaya yang memenangkan 
gugatan 1,1 ton emas Budi Said. 
Kuasa Hukum Antam, Harry Ponto dari 
Kantor Advokat Kailimang & Ponto, 
menyesalkan PN Surabaya yang malah 
menghukum Antam yang merupakan 
anak PT Inalum (Persero) yang 
merupakan badan usaha milik negara 
(BUMN). Dalam pandangannya, ada 
hal-hal janggal yang ditemukan selama 
proses persidangan. “Ada sejumlah hal 
janggal dari proses persidangan ini. 
Tidak benar jika Antam sebagai bagian 
dari perusahaan negara harus 
bertanggung jawab atas hal yang tidak 
seharusnya. Kami akan meneliti 
kembali kasus ini. Apalagi, kasus ini 
berpotensi merugikan keuangan 
negara,” kata Harry dilansir dari Antara. 

emas batangan sudah sesuai dengan 
prosedur. 
Gugat ke pengadilan 

Menurut Harry, Antam pun telah 
menyerahkan semua barang sesuai 
dengan kuantitas yang dibayar oleh 
pihak Budi Said yang mengacu pada 
harga resmi dan yang bersangkutan 
juga mengakui telah menerima barang 
tersebut. Ia menjelaskan Antam tidak 
pernah menerapkan harga diskon dan 
hanya bertransaksi dengan harga yang 
dikeluarkan secara resmi oleh 
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perusahaan. Antam menganggap 
gugatan ini tidak masuk akal dan tidak 
berdasar. 
Antam banding di Pengadilan Tinggi 
Keberatan dan menganggap putusan 
hakim PN Subaya janggal, Antam 
kemudian melakukan banding di 
Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. 
Pada 19 Agustus 2021 dengan perkara 
nomor 371/PDT/2021/PT SBY, PT 
Surabaya membatalkan putusan PN 
Surabaya dan menolak gugatan Budi 
Said. Belum menyerah, Budi Said lalu 

mengajukan gugatan ke tingkat kasasi 
MA. Hasilnya pada Juli 2022, MA 
mengabulkan gugatan Budi Said, 
membatalkan putusan banding Antam di 
PT Surabaya. "Bahwa menurut judex juris 
putusan judex facti/PN pertimbangan 
putusan sudah tepat dan benar sehingga 
dapat diambil alih oleh judex juris dan 
dapat dijadikan pertimbangan MA/judex 
juris dengan tambahan pertimbangan dan 
perbaikan amar sebagaimana disebutkan 
dalam amar di bawah ini," demikian 
disebutkan majelis kasasi.

Nasib Santri Pondok Pesantren Shiddiqiyyah

Berdasarkan hasil survei terbaru, orang 
Arab tidak percaya demokrasi bisa 
mengantarkan pada stabilitas 
perekonomian di seluruh Timur Tengah 
dan Afrika Utara.
Hampir 23.000 orang dari sembilan 
negara dan wilayah Palestina 
diwawancarai oleh jaringan Arab 
Barometer untuk BBC Berbahasa Arab. 
Sebagian besar responden setuju 
dengan pernyataan bahwa 
perekonomian itu lemah di bawah 
demokrasi.

Direktur Arab Barometer, Michael 
Robbins mengatakan, ada pergeseran 
regional terkait pandangan terhadap 
demokrasi sejak survei terakhir pada 
2018/2019. Arab Barometer merupakan 
jaringan penelitian yang berbasis di 
Universitas Princeton yang bekerja sama 
dengan berbagai universitas dan 
lembaga survei di Timur Tengah dan 
Afrika Utara. Mereka melakukan survei 
ini antara akhir 2021 dan musim semi 
2022."Ada kesadaran yang tumbuh 
bahwa demokrasi bukan bentuk 
sempurna pemerintahan, dan itu tidak 
akan memperbaiki segalanya," jelasnya, 
dikutip dari BBC, Kamis (7/7).

Kurang dari dua tahun setelah protes 
tersebut, hanya satu negara yang masih 
menganut demokrasi yaitu Tunisia. 
Namun berdasarkan rancangan 
konstitusi yang diterbitkan pekan lalu, 
bisa mendorong kembali negara tersebut 
ke sistem otoritarianisme, jika UU 
tersebut disetujui.

"Apa yang kita lihat di seluruh kawasan 
itu ialah orang-orang kelaparan, orang-
orang butuh roti, orang-orang frustrasi 
dengan sistem ada."Di sebagian besar 
negara yang disurvei, lebih dari setengah 
responden, rata-rata setuju dengan 
pernyataan bahwa ekonomi lemah di 
bawah sistem demokrasi.
Di setiap negara yang disurvei, lebih dari 
setengah dari responden juga 

Temuan ini muncul satu dekade setelah 
protes Musim Semi Arab yang 
menyerukan demokrasi.

Di Tunisia, delapan dari 10 responden 
setuju dengan pernyataan tersebut, dan 
sembilan dari 10 responden 
mengatakan mereka mendukung 
keputusan Presiden Kais Saied untuk 
memecat para anggota kabinet dan 
membubarkan parlemen pada Juli 
2021, yang dikecam penentang Saied. 
Presiden Saied mengatakan langkah itu 
untuk membongkar sistem politik yang 
korup.
Survei di Tunisia dilaksanakan pada 
Oktober dan November 2021. Setelah 
itu presiden didemo karena 
memperkuat cengkeraman 
kekuasannya dengan membubarkan 
parlemen, menguasai KPU, dan 
mendesak referendum konstitusi baru 
di mana para pengkritik mengatakan 
langkah itu akan memperluas 
otoritasnya.

Di tujuh negara dan wilayah Palestina, 
keadaan ekonomi dinilai menjadi 
tantangan paling mendesak, selain 
korupsi, instabilitas, dan penyebaran 
Covid-19.
Irak dan Libya tidak memandang 
keadaan ekonomi sebagai masalah 
krusial, melainkan korupsi dan 
instabilitas.Sedikitnya satu dari tiga 
orang di setiap negara yang disurvei 

Di tujuh negara dan wilayah Palestina, 
lebih dari setengah responden setuju 
dengan pernyataan bahwa negara 
mereka perlu pemimpin yang bisa 
"melonggarkan aturan" jika diperlukan 
untuk menyelesaikan persoalan.
Hanya di Maroko, kurang dari setengah 
responden yang setuju dengan 
pernyataan tersebut. Namun ada juga 
proporsi terukur orang-orang yang tidak 
setuju dengan pernyataan tersebut di 
wilayah Palestina, Yordania, dan 
Sudan.

mengatakan mereka setuju atau sangat 
setuju bahwa mereka lebih khawatir 
dengan efektivitas kebijakan 
pemerintah daripada tipe 
pemerintahan.

Tantangan ekonomi

Melalui cuitannya di akun Twitter, pada 
Sabtu, 9 Juli 2022, Bret Taylor 
menyatakan perusahaannya akan 
berencana mengambil tindakan hukum 
untuk memastikan Elon Musk jadi 
membeli perusahaan.
"Dewan Twitter berkomitmen menutup 
transaksi dengan harga dan 
persyaratan yang disepakati dengan 
Elon Musk. Twitter berencana 
mengambil tindakan hukum untuk 
menegakkan perjanjian merger. Kami 
yakin kami akan menang di Delaware 
Court of Chancery," ujar Bret Taylor.

Twitter akan melayangkan gugatan 
kepada Elon Musk setelah orang 
terkaya di dunia itu membatalkan 
rencana akuisisi senilai US$ 44 miliar. 
Salah satu petinggi Twitter, Bret Taylor 
menyatakan dewan Twitter 
berkomitmen menyelesaikan transaksi 
yang telah disepakati dengan Elon 
Musk.

Pada Jumat, 8 Juli 2022, Elon Musk 
berencana membatalkan pembelian 
saham Twiter US$ 44 miliar atau 
setara Rp 660 triliun.

Twitter menolak memberikan informasi 
atau menanggapi permintaan pihak 
Musk tentang akun palsu palsu atau 
spam di platform tersebut, yang 
merupakan dasar kinerja bisnis 
perusahaan

Tim Elon Musk mengklaim bahwa dia 
mengakhiri kesepakatan karena Twitter 
melakukan pelanggaran material 
terhadap perjanjian mereka.

Selain itu, kesepakatan dibatalkan karena 
Twitter memecat eksekutif tinggi mereka. 
Sebanyak sepertiga dari tim akuisisi 
Twitter juga dipecat.

menurut seseorang yang mengetahui 
masalah tersebut.

Sengketa tersebut lebih sering berakhir 
dengan perusahaan menegosiasikan 
kembali kesepakatan atau pihak pembeli 
harus membayar biaya penyelesaian.

 Nilai sahal Twitter turun 36 persen di 
bawah harga saham yang disepakati 
dengan Elon Musk sebesar US$ 54,20 
per saham pada April.

Twitter akan mengajukan sengketa bisnis 
itu ke Pengadilan Delaware. 

“Twitter melakukan pelanggaran material 
terhadap beberapa ketentuan perjanjian 
itu. Twitter telah membuat pernyataan 
palsu dan menyesatkan yang menjadi 
andalan pihak Elon Musk ketika 
pengajuan merger diungkapkan," menurut 
pihak Elon Musk.

"Twitter berada dalam posisi yang baik 
secara hukum bahwa mereka telah 
memberi semua informasi yang 
diperlukan. Ini hanya dalih Elon Musk 
untuk membatalkan kesepakatan," kata 
Ann Lipton, dekan asosiasi untuk 
penelitian fakultas di Sekolah Hukum 
Tulan.Saham Twitter turun 6 persen 
menjadi US$ 34,58 dalam perdagangan 
kemarin.

Twitter berharap bahwa proses 
pengadilan akan dimulai dalam beberapa 
minggu ke depan dan diselesaikan dalam 
beberapa bulan, 

Elon Batalkan Pembelian Twitter

 Alasan Demokrasi Tidak Cocok di Timur Tengah
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perusahaan. Antam menganggap 
gugatan ini tidak masuk akal dan tidak 
berdasar. 
Antam banding di Pengadilan Tinggi 
Keberatan dan menganggap putusan 
hakim PN Subaya janggal, Antam 
kemudian melakukan banding di 
Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. 
Pada 19 Agustus 2021 dengan perkara 
nomor 371/PDT/2021/PT SBY, PT 
Surabaya membatalkan putusan PN 
Surabaya dan menolak gugatan Budi 
Said. Belum menyerah, Budi Said lalu 

mengajukan gugatan ke tingkat kasasi 
MA. Hasilnya pada Juli 2022, MA 
mengabulkan gugatan Budi Said, 
membatalkan putusan banding Antam di 
PT Surabaya. "Bahwa menurut judex juris 
putusan judex facti/PN pertimbangan 
putusan sudah tepat dan benar sehingga 
dapat diambil alih oleh judex juris dan 
dapat dijadikan pertimbangan MA/judex 
juris dengan tambahan pertimbangan dan 
perbaikan amar sebagaimana disebutkan 
dalam amar di bawah ini," demikian 
disebutkan majelis kasasi.

Nasib Santri Pondok Pesantren Shiddiqiyyah

Berdasarkan hasil survei terbaru, orang 
Arab tidak percaya demokrasi bisa 
mengantarkan pada stabilitas 
perekonomian di seluruh Timur Tengah 
dan Afrika Utara.
Hampir 23.000 orang dari sembilan 
negara dan wilayah Palestina 
diwawancarai oleh jaringan Arab 
Barometer untuk BBC Berbahasa Arab. 
Sebagian besar responden setuju 
dengan pernyataan bahwa 
perekonomian itu lemah di bawah 
demokrasi.

Direktur Arab Barometer, Michael 
Robbins mengatakan, ada pergeseran 
regional terkait pandangan terhadap 
demokrasi sejak survei terakhir pada 
2018/2019. Arab Barometer merupakan 
jaringan penelitian yang berbasis di 
Universitas Princeton yang bekerja sama 
dengan berbagai universitas dan 
lembaga survei di Timur Tengah dan 
Afrika Utara. Mereka melakukan survei 
ini antara akhir 2021 dan musim semi 
2022."Ada kesadaran yang tumbuh 
bahwa demokrasi bukan bentuk 
sempurna pemerintahan, dan itu tidak 
akan memperbaiki segalanya," jelasnya, 
dikutip dari BBC, Kamis (7/7).

Kurang dari dua tahun setelah protes 
tersebut, hanya satu negara yang masih 
menganut demokrasi yaitu Tunisia. 
Namun berdasarkan rancangan 
konstitusi yang diterbitkan pekan lalu, 
bisa mendorong kembali negara tersebut 
ke sistem otoritarianisme, jika UU 
tersebut disetujui.

"Apa yang kita lihat di seluruh kawasan 
itu ialah orang-orang kelaparan, orang-
orang butuh roti, orang-orang frustrasi 
dengan sistem ada."Di sebagian besar 
negara yang disurvei, lebih dari setengah 
responden, rata-rata setuju dengan 
pernyataan bahwa ekonomi lemah di 
bawah sistem demokrasi.
Di setiap negara yang disurvei, lebih dari 
setengah dari responden juga 

Temuan ini muncul satu dekade setelah 
protes Musim Semi Arab yang 
menyerukan demokrasi.

Di Tunisia, delapan dari 10 responden 
setuju dengan pernyataan tersebut, dan 
sembilan dari 10 responden 
mengatakan mereka mendukung 
keputusan Presiden Kais Saied untuk 
memecat para anggota kabinet dan 
membubarkan parlemen pada Juli 
2021, yang dikecam penentang Saied. 
Presiden Saied mengatakan langkah itu 
untuk membongkar sistem politik yang 
korup.
Survei di Tunisia dilaksanakan pada 
Oktober dan November 2021. Setelah 
itu presiden didemo karena 
memperkuat cengkeraman 
kekuasannya dengan membubarkan 
parlemen, menguasai KPU, dan 
mendesak referendum konstitusi baru 
di mana para pengkritik mengatakan 
langkah itu akan memperluas 
otoritasnya.

Di tujuh negara dan wilayah Palestina, 
keadaan ekonomi dinilai menjadi 
tantangan paling mendesak, selain 
korupsi, instabilitas, dan penyebaran 
Covid-19.
Irak dan Libya tidak memandang 
keadaan ekonomi sebagai masalah 
krusial, melainkan korupsi dan 
instabilitas.Sedikitnya satu dari tiga 
orang di setiap negara yang disurvei 

Di tujuh negara dan wilayah Palestina, 
lebih dari setengah responden setuju 
dengan pernyataan bahwa negara 
mereka perlu pemimpin yang bisa 
"melonggarkan aturan" jika diperlukan 
untuk menyelesaikan persoalan.
Hanya di Maroko, kurang dari setengah 
responden yang setuju dengan 
pernyataan tersebut. Namun ada juga 
proporsi terukur orang-orang yang tidak 
setuju dengan pernyataan tersebut di 
wilayah Palestina, Yordania, dan 
Sudan.

mengatakan mereka setuju atau sangat 
setuju bahwa mereka lebih khawatir 
dengan efektivitas kebijakan 
pemerintah daripada tipe 
pemerintahan.

Tantangan ekonomi

Melalui cuitannya di akun Twitter, pada 
Sabtu, 9 Juli 2022, Bret Taylor 
menyatakan perusahaannya akan 
berencana mengambil tindakan hukum 
untuk memastikan Elon Musk jadi 
membeli perusahaan.
"Dewan Twitter berkomitmen menutup 
transaksi dengan harga dan 
persyaratan yang disepakati dengan 
Elon Musk. Twitter berencana 
mengambil tindakan hukum untuk 
menegakkan perjanjian merger. Kami 
yakin kami akan menang di Delaware 
Court of Chancery," ujar Bret Taylor.

Twitter akan melayangkan gugatan 
kepada Elon Musk setelah orang 
terkaya di dunia itu membatalkan 
rencana akuisisi senilai US$ 44 miliar. 
Salah satu petinggi Twitter, Bret Taylor 
menyatakan dewan Twitter 
berkomitmen menyelesaikan transaksi 
yang telah disepakati dengan Elon 
Musk.

Pada Jumat, 8 Juli 2022, Elon Musk 
berencana membatalkan pembelian 
saham Twiter US$ 44 miliar atau 
setara Rp 660 triliun.

Twitter menolak memberikan informasi 
atau menanggapi permintaan pihak 
Musk tentang akun palsu palsu atau 
spam di platform tersebut, yang 
merupakan dasar kinerja bisnis 
perusahaan

Tim Elon Musk mengklaim bahwa dia 
mengakhiri kesepakatan karena Twitter 
melakukan pelanggaran material 
terhadap perjanjian mereka.

Selain itu, kesepakatan dibatalkan karena 
Twitter memecat eksekutif tinggi mereka. 
Sebanyak sepertiga dari tim akuisisi 
Twitter juga dipecat.

menurut seseorang yang mengetahui 
masalah tersebut.

Sengketa tersebut lebih sering berakhir 
dengan perusahaan menegosiasikan 
kembali kesepakatan atau pihak pembeli 
harus membayar biaya penyelesaian.

 Nilai sahal Twitter turun 36 persen di 
bawah harga saham yang disepakati 
dengan Elon Musk sebesar US$ 54,20 
per saham pada April.

Twitter akan mengajukan sengketa bisnis 
itu ke Pengadilan Delaware. 

“Twitter melakukan pelanggaran material 
terhadap beberapa ketentuan perjanjian 
itu. Twitter telah membuat pernyataan 
palsu dan menyesatkan yang menjadi 
andalan pihak Elon Musk ketika 
pengajuan merger diungkapkan," menurut 
pihak Elon Musk.

"Twitter berada dalam posisi yang baik 
secara hukum bahwa mereka telah 
memberi semua informasi yang 
diperlukan. Ini hanya dalih Elon Musk 
untuk membatalkan kesepakatan," kata 
Ann Lipton, dekan asosiasi untuk 
penelitian fakultas di Sekolah Hukum 
Tulan.Saham Twitter turun 6 persen 
menjadi US$ 34,58 dalam perdagangan 
kemarin.

Twitter berharap bahwa proses 
pengadilan akan dimulai dalam beberapa 
minggu ke depan dan diselesaikan dalam 
beberapa bulan, 

Elon Batalkan Pembelian Twitter

 Alasan Demokrasi Tidak Cocok di Timur Tengah
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setuju dengan pernyataan bahwa 
dalam setahun terakhir, mereka 
kehabisan makanan sebelum mereka 
punya uang yang cukup untuk belanja 
lagi. 

Secara keseluruhan, sebagian besar 

Paling parah dirasakan oleh 
masyarakat Mesir dan Mauritania di 
mana sekitar dua dari tiga orang 
mengatakan hal ini terjadi kadang-
kadang atau sering.Responden survei 
yang mengaku tidak mampu membeli 
makanan lagi setelah stok makanan 
mreka habis, kurang mendukung 
demokrasi di negara mereka, terutama 
di Sudan, Mauritania, dan Maroko.

Di enam negara, lebih dari sepertiga 
responden mengatakan keadaan akan 
membaik atau sedikit membaik dalam dua 
atau tiga tahun mendatang.
Dr Robbins mengatakan masa depan 
"tidak pasti". 

orang tidak berharap keadaan ekonomi di 
negara mereka akan membaik dalam 
beberapa tahun ke depan. Namun masih 
ada optimisme.

Dia menambahkan, warga di kawasan 
tersebut mungkin akan mencari sistem 
politik alternatif seperti model China 
(sistem satu partai), yang dia sebut telah 
membawa sejumlah besar orang keluar 
dari kemiskinan dalam 40 tahun terakhir.

Total dana CSR yang diterima oleh ACT 
untuk disalurkan kepada ahli waris 
korban sebesar Rp138 miliar. 

Selain itu, kata dia, pihak ahli waris juga 
tak mendapat informasi lebih lanjut 
mengenai besaran dana yang didapat 
dari perusahaan.Meski demikian, kata 
Ramadhan, saat ini pengusutan kasus 
tersebut masih dalam proses 
penyelidikan. Polisi masih melakukan 
serangkaian pemeriksaan dan 
pendalaman terkait masalah itu.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) 
Polri mengendus dugaan 
penyalahgunaan dana bantuan yang 
dihimpun lembaga filantropi ACT untuk 
korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-
610 pada 2018 lalu.Masalah keuangan 
itu diduga dilakukan oleh mantan 
Presiden ACT Ahyudin dan Presiden 
ACT saat ini Ibnu Khajar kala itu. Ia 
diduga menggunakan sebagian dana 
CSR yang didapat lembaga untuk 
kepentingan pribadi.

Menurutnya, Ahyudin dan ACT tidak 
pernah mengikutsertakan ahli waris 
dalam menyusun rencana ataupun 
pelaksanaan penggunaan dana CSR 
yang disalurkan oleh Boeing.

Dugaan Penyelewengan Dana CSR

“Bahwa pengurus yayasan ACT dalam 
hal ini sdr Ahyudin selaku pendiri 
merangkap ketua, pengurus dan 
pembina serta saudara Ibnu Khajar 
selaku ketua pengurus melakukan 
dugaan penyimpangan sebagian dana 
sosial atau CSR dari pihak Boeing untuk 
kepentingan pribadi masing-masing 
berupa pembayaran gaji dan fasilitas 
pribadi," kata Kepala Biro Penerangan 
Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen 
Ahmad Ramadhan kepada wartawan, 
Sabtu (9/7).Sebagai kompensasi atas 
kecelakaan, pihak Boeing memberikan 
dua jenis dana yaitu santunan tunai 
kepada ahli waris korban sebesar 
Rp2,06 miliar dan bantuan non-tunai 
dalam bentuk CSR senilai yang sama. 
Dana CSR ini yang diduga polisi 
diselewengkan oleh pengurus ACT.

Dalam mengusut kasus ini, polisi 
mendalami Pasal 372 jo 372 KUHP 
dan/atau Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 
ayat (1) Undang-undang Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 70 
ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 5 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 
tentang Yayasan dan/atau Pasal 3, 
Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
TPPU.Sebagai informasi, sejumlah 
petinggi ACT diduga menyelewengkan 
dana donasi. Uang donasi yang 
disalurkan ACT tidak sesuai dengan 
jumlah yang digalang. Uang itu 
mengalir ke segala arus, termasuk ke 
dompet para petinggi.PPATK sebagai 
lembaga intelijen keuangan negara 
juga mengatakan ada masalah 
keuangan di lembaga itu. Beberapa 
diantaranya bahkan diduga terkait 
masalah terorisme.Terkait hal ini, ACT 
mengakui pihaknya mengambil lebih 
dari 12,5 persen donasi sebagai dana 
operasional lembaga. Padahal, 
berdasarkan Fatwa MUI No. 8 Tahun 
2011, amil zakat hanya boleh 
menerima 1/8 atau sekitar 12,5 persen 
dari hasil yang diterima.

Penyaluran dalam bentuk kegiatan 
CSR seperti mendirikan sekolah. 
Dana non-tunai tersebut tidak dapat 
dikelola langsung oleh para ahli waris 
korban, melainkan harus melalui 
lembaga atau yayasan yang telah 
ditentukan Boeing."Pihak ACT tidak 
memberitahukan realisasi jumlah dana 
sosial/CSR yang diterimanya dari pihak 
Boeing kepada ahli waris korban, 
termasuk nilai serta progres pekerjaan 
yang dikelola oleh Yayasan Aksi Cepat 
Tanggap," ucap dia.Uang kompensasi 
dari Boeing yang tidak terealisasi itu 
digunakan untuk membayar gaji ketua, 
pengurus, pembina serta staf pada 
lembaga ACT. Selain itu, uang tersebut 
juga digunakan untuk mendukung 
fasilitas serta kegiatan pribadi Ahyudin.

ACT Diduga Tilep Uang Korban Lion Air JT-610

Menlu Amerika Serikat Antony Blinken 
dan Menlu China Wang Yi bertemu di 
Bali, pada Sabtu, 9 Juli 2022. Mereka 
berbicara selama 5 jam membahas 
beberapa topik, di antaranya soal 
bilateral kedua negara dan posisi China 
di perang Ukraina.

Pertemuan Blinken dan Wang ini satu 
hari setelah keduanya mengikuti forum 
G20 tingkat menteri luar negeri, Jumat, 
8 Juli 2022. 

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei 
Lavrov walk out dari forum G20 Jumat 

Pada sesi pleno, Blinken, mendesak 
Moskow untuk membiarkan gandum 
Ukraina keluar ke dunia.

"Saya berbagi lagi dengan delegasi 
(China), bahwa kami prihatin dengan 
keberpihakan RRC dengan Rusia," kata 
Blinken pada konferensi pers setelah 
pembicaraan itu. Blinken mengaku tidak 
percaya posisi China netral karena telah 
mendukung Rusia di PBB. Dia juga 
menganggap, Beijing telah memperkuat 
propaganda Rusia.

“Kepada rekan-rekan Rusia kami, 
Ukraina bukan negara Anda. Biji-
bijiannya bukan biji-bijian Anda. 
Mengapa Anda memblokir pelabuhan? 
Anda harus membiarkan biji-bijian itu 
keluar,” kata Blinken seperti dituturkan 
oleh seorang pejabat AS, dikutip The 
Guardian, Sabtu, 9 Juli 2022.

"Banyak orang percaya bahwa Amerika 
Serikat menderita serangan 'Sinofobia' 
yang semakin serius," kata Wang.Wang 
juga mengatakan, Washington harus 
membatalkan tarif tambahan yang 
dikenakan pada China sesegera mungkin 
dan menghentikan sanksi sepihak 
terhadap perusahaan Negeri Tirai Bambu.

"'Agresor', 'penyerbu', 'penjajah' - kami 
mendengar banyak hal hari ini," kata 
Lavrov di sela forum G20.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan 
Kementerian Luar Negeri China 
menyatakan, Wang bertukar pandangan 
mendalam tentang masalah Ukraina saat 
berbincang dengan Blinken. 

Penasihat Keamanan Nasional Amerika 
Serikat Jake Sullivan sebelumnya 
mengatakan bahwa Presiden Amerika 
Serikat Joe Biden dan Presiden Cina Xi 
Jinping diperkirakan akan melakukan 
dialog dalam beberapa minggu ke depan

Namun, pernyataan itu tak memberikan 
rinciannya.

karena menurutnya, topik pembicaraan 
terlalu fokus pada perang Ukraina. Dia 
menilai Barat menyia-nyiakan kesempatan 
untuk mengatasi masalah ekonomi global.

Wang disebut mengatakan kepada 
Blinken bahwa arah hubungan AS-China 
berada dalam bahaya semakin "tanpa 
arah". Musababnya pandangan keliru 
Amerika Serikat terhadap China.

Blinken Dan Wang Yi Bicara Masalah China - AS
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setuju dengan pernyataan bahwa 
dalam setahun terakhir, mereka 
kehabisan makanan sebelum mereka 
punya uang yang cukup untuk belanja 
lagi. 

Secara keseluruhan, sebagian besar 

Paling parah dirasakan oleh 
masyarakat Mesir dan Mauritania di 
mana sekitar dua dari tiga orang 
mengatakan hal ini terjadi kadang-
kadang atau sering.Responden survei 
yang mengaku tidak mampu membeli 
makanan lagi setelah stok makanan 
mreka habis, kurang mendukung 
demokrasi di negara mereka, terutama 
di Sudan, Mauritania, dan Maroko.

Di enam negara, lebih dari sepertiga 
responden mengatakan keadaan akan 
membaik atau sedikit membaik dalam dua 
atau tiga tahun mendatang.
Dr Robbins mengatakan masa depan 
"tidak pasti". 

orang tidak berharap keadaan ekonomi di 
negara mereka akan membaik dalam 
beberapa tahun ke depan. Namun masih 
ada optimisme.

Dia menambahkan, warga di kawasan 
tersebut mungkin akan mencari sistem 
politik alternatif seperti model China 
(sistem satu partai), yang dia sebut telah 
membawa sejumlah besar orang keluar 
dari kemiskinan dalam 40 tahun terakhir.

Total dana CSR yang diterima oleh ACT 
untuk disalurkan kepada ahli waris 
korban sebesar Rp138 miliar. 

Selain itu, kata dia, pihak ahli waris juga 
tak mendapat informasi lebih lanjut 
mengenai besaran dana yang didapat 
dari perusahaan.Meski demikian, kata 
Ramadhan, saat ini pengusutan kasus 
tersebut masih dalam proses 
penyelidikan. Polisi masih melakukan 
serangkaian pemeriksaan dan 
pendalaman terkait masalah itu.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) 
Polri mengendus dugaan 
penyalahgunaan dana bantuan yang 
dihimpun lembaga filantropi ACT untuk 
korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-
610 pada 2018 lalu.Masalah keuangan 
itu diduga dilakukan oleh mantan 
Presiden ACT Ahyudin dan Presiden 
ACT saat ini Ibnu Khajar kala itu. Ia 
diduga menggunakan sebagian dana 
CSR yang didapat lembaga untuk 
kepentingan pribadi.

Menurutnya, Ahyudin dan ACT tidak 
pernah mengikutsertakan ahli waris 
dalam menyusun rencana ataupun 
pelaksanaan penggunaan dana CSR 
yang disalurkan oleh Boeing.

Dugaan Penyelewengan Dana CSR

“Bahwa pengurus yayasan ACT dalam 
hal ini sdr Ahyudin selaku pendiri 
merangkap ketua, pengurus dan 
pembina serta saudara Ibnu Khajar 
selaku ketua pengurus melakukan 
dugaan penyimpangan sebagian dana 
sosial atau CSR dari pihak Boeing untuk 
kepentingan pribadi masing-masing 
berupa pembayaran gaji dan fasilitas 
pribadi," kata Kepala Biro Penerangan 
Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen 
Ahmad Ramadhan kepada wartawan, 
Sabtu (9/7).Sebagai kompensasi atas 
kecelakaan, pihak Boeing memberikan 
dua jenis dana yaitu santunan tunai 
kepada ahli waris korban sebesar 
Rp2,06 miliar dan bantuan non-tunai 
dalam bentuk CSR senilai yang sama. 
Dana CSR ini yang diduga polisi 
diselewengkan oleh pengurus ACT.

Dalam mengusut kasus ini, polisi 
mendalami Pasal 372 jo 372 KUHP 
dan/atau Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 
ayat (1) Undang-undang Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 70 
ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 5 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 
tentang Yayasan dan/atau Pasal 3, 
Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
TPPU.Sebagai informasi, sejumlah 
petinggi ACT diduga menyelewengkan 
dana donasi. Uang donasi yang 
disalurkan ACT tidak sesuai dengan 
jumlah yang digalang. Uang itu 
mengalir ke segala arus, termasuk ke 
dompet para petinggi.PPATK sebagai 
lembaga intelijen keuangan negara 
juga mengatakan ada masalah 
keuangan di lembaga itu. Beberapa 
diantaranya bahkan diduga terkait 
masalah terorisme.Terkait hal ini, ACT 
mengakui pihaknya mengambil lebih 
dari 12,5 persen donasi sebagai dana 
operasional lembaga. Padahal, 
berdasarkan Fatwa MUI No. 8 Tahun 
2011, amil zakat hanya boleh 
menerima 1/8 atau sekitar 12,5 persen 
dari hasil yang diterima.

Penyaluran dalam bentuk kegiatan 
CSR seperti mendirikan sekolah. 
Dana non-tunai tersebut tidak dapat 
dikelola langsung oleh para ahli waris 
korban, melainkan harus melalui 
lembaga atau yayasan yang telah 
ditentukan Boeing."Pihak ACT tidak 
memberitahukan realisasi jumlah dana 
sosial/CSR yang diterimanya dari pihak 
Boeing kepada ahli waris korban, 
termasuk nilai serta progres pekerjaan 
yang dikelola oleh Yayasan Aksi Cepat 
Tanggap," ucap dia.Uang kompensasi 
dari Boeing yang tidak terealisasi itu 
digunakan untuk membayar gaji ketua, 
pengurus, pembina serta staf pada 
lembaga ACT. Selain itu, uang tersebut 
juga digunakan untuk mendukung 
fasilitas serta kegiatan pribadi Ahyudin.

ACT Diduga Tilep Uang Korban Lion Air JT-610

Menlu Amerika Serikat Antony Blinken 
dan Menlu China Wang Yi bertemu di 
Bali, pada Sabtu, 9 Juli 2022. Mereka 
berbicara selama 5 jam membahas 
beberapa topik, di antaranya soal 
bilateral kedua negara dan posisi China 
di perang Ukraina.

Pertemuan Blinken dan Wang ini satu 
hari setelah keduanya mengikuti forum 
G20 tingkat menteri luar negeri, Jumat, 
8 Juli 2022. 

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei 
Lavrov walk out dari forum G20 Jumat 

Pada sesi pleno, Blinken, mendesak 
Moskow untuk membiarkan gandum 
Ukraina keluar ke dunia.

"Saya berbagi lagi dengan delegasi 
(China), bahwa kami prihatin dengan 
keberpihakan RRC dengan Rusia," kata 
Blinken pada konferensi pers setelah 
pembicaraan itu. Blinken mengaku tidak 
percaya posisi China netral karena telah 
mendukung Rusia di PBB. Dia juga 
menganggap, Beijing telah memperkuat 
propaganda Rusia.

“Kepada rekan-rekan Rusia kami, 
Ukraina bukan negara Anda. Biji-
bijiannya bukan biji-bijian Anda. 
Mengapa Anda memblokir pelabuhan? 
Anda harus membiarkan biji-bijian itu 
keluar,” kata Blinken seperti dituturkan 
oleh seorang pejabat AS, dikutip The 
Guardian, Sabtu, 9 Juli 2022.

"Banyak orang percaya bahwa Amerika 
Serikat menderita serangan 'Sinofobia' 
yang semakin serius," kata Wang.Wang 
juga mengatakan, Washington harus 
membatalkan tarif tambahan yang 
dikenakan pada China sesegera mungkin 
dan menghentikan sanksi sepihak 
terhadap perusahaan Negeri Tirai Bambu.

"'Agresor', 'penyerbu', 'penjajah' - kami 
mendengar banyak hal hari ini," kata 
Lavrov di sela forum G20.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan 
Kementerian Luar Negeri China 
menyatakan, Wang bertukar pandangan 
mendalam tentang masalah Ukraina saat 
berbincang dengan Blinken. 

Penasihat Keamanan Nasional Amerika 
Serikat Jake Sullivan sebelumnya 
mengatakan bahwa Presiden Amerika 
Serikat Joe Biden dan Presiden Cina Xi 
Jinping diperkirakan akan melakukan 
dialog dalam beberapa minggu ke depan

Namun, pernyataan itu tak memberikan 
rinciannya.

karena menurutnya, topik pembicaraan 
terlalu fokus pada perang Ukraina. Dia 
menilai Barat menyia-nyiakan kesempatan 
untuk mengatasi masalah ekonomi global.

Wang disebut mengatakan kepada 
Blinken bahwa arah hubungan AS-China 
berada dalam bahaya semakin "tanpa 
arah". Musababnya pandangan keliru 
Amerika Serikat terhadap China.

Blinken Dan Wang Yi Bicara Masalah China - AS



24 23www.sipbuletin.com

Tanah Air

iklan nusantara

Iptek

Internasional

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Internasional

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

Takashi Hara menjabat sebagai PM 
Jepang pada 1918 hingga 1921 ketika 
menemui ajalnya. Ia ditusuk oleh 
Nakaoka Kon'ichi, pemuda berusia 19 
tahun yang merupakan anggota sayap 

Dikutip dari Kompas.id pada Minggu 
(9/7/2022) dalam artikel Shinzo Abe dan 
Sederet PM Jepang Korban 
Pembunuhan, 
berikut adalah daftar tujuh perdana 
menteri "Negeri Sakura" yang tewas 
dibunuh. 

2. Takashi Hara (1856-1921) 

Sebelum insiden Shinzo Abe PM Jepang 
ditembak kemudian tewas, sudah ada 
enam kasus pembunuhan perdana 
menteri negara tersebut. Keenam 
pembunuhan ini melibatkan PM Jepang 
yang masih menjabat maupun sudah 
purnatugas. Shinzo Abe menjadi yang 
ketujuh tewas. Mantan PM Jepang 
ditembak saat berpidato dalam 
kampanye di kota Nara pada Jumat 
(8/7/2022) siang waktu setempat.

1. Koshaku Ito Hirobumi (1841-1909) 
Koshaku Ito Hirobumi adalah perdana 
menteri pertama Jepang setelah negara 
itu mengadopsi model pemerintahan 
demokrasi parlementer. Masa 
kepemimpinannya cukup panjang yaitu 
empat periode, sehingga menjadikannya 
PM Jepang yang pertama, kelima, 
ketujuh, dan kesepuluh. Hirobumi tewas 
di tangan seorang aktivis kemerdekaan 
Korea bernama An Jung-geun, ketika 
berada di Stasiun Kereta Api Harbin di 
China, 26 Oktober 1909. Kematian 
Koshaku Ito Hirobumi dikaitkan dengan 
gejolak relasi politik Korea dan Jepang 
pada awal 1900-an. Saat itu, relasi 
geopolitik antara Korea dan Jepang 
dalam ikatan Perjanjian 1905 
pascaperang Rusia-Jepang (1904-1905) 
yang menjadikan negara Korea sebagai 
wilayah protektorat atau dikontrol, tetapi 
tidak dimiliki oleh Jepang. Peristiwa 
Koshaku Ito Hirobumi dibunuh tahun 
1909 justru memantik aneksasi Jepang 
terhadap Korea pada 22 Agustus 1910 
yang membuat tensi semakin tinggi.

7 PM Jepang Yang Terbunuh Termasuk Abe
kanan, di Stasiun Tokyo, 4 November 
1921. Berita terbunuhnya PM Jepang 
Takashi Hara terdengar ke seluruh 
penjuru dunia. Sehari setelahnya pada 
5 November 1921, kabar tersebut 
dimuat di halaman pertama koran The 
New York Times dengan judul 
Japanese Premier Stabbed to Death by 
Korean Fanatic. 

4. Inukai Tsuyoshi (1855-1932) PM 
Inukai Tsuyoshi tewas dalam kudeta 
militer pertama di Jepang. Ia dibunuh 
oleh 11 perwira junior Angkatan Laut 
Jepang di rumah dinasnya. Dilihat dari 
latar belakang politiknya, Inukai 
Tsuyoshi berasal dari Partai Seiyukai 
dan dapat dibilang merupakan bagian 
dari politisi sipil. Menilik latar belakang 
PM sesudahnya, Inukai Tsuyoshi 
merupakan PM dari kalangan sipil yang 
terakhir sebelum Jepang secara total 
melancarkan invasi ke berbagai wilayah 
di China serta selanjutnya merambah 
ke Indochina. 
5. Shishaku Saito Makoto (1858-1936) 
Shishaku Saito Makoto adalah 
pengganti Inukai Tsuyoshi. Ia menjabat 

3. Hamaguchi Osachi (1870-1931) 
Hamaguchi Osachi ditembak oleh 
pemuda anggota sayap kanan pada 
1930. Lokasi kejadiannya berdekatan 
dengan tempat Hara tewas sembilan 
tahun sebelumnya, yaitu di peron 
Stasiun Tokyo. Nyawa Hamaguchi 
Osachi dapat diselamatkan setelah 
terkena tembakan, tetapi akhirnya 
meninggal sembilan bulan kemudian. 
Pada masa jabatannya (1929-1931), 
beberapa kebijakan Hamaguchi Osachi 
menyebabkan pergolakan ekonomi dan 
politik di Jepang. Saat itu, dunia sedang 
dilanda bencana depresi ekonomi 
(1929-1939). Sayangnya, langkah dan 
inisiatif Osachi untuk menyelamatkan 
ekonomi Jepang tidak membuahkan 
hasil. Solusi penanganan yang tidak 
mujarab membuat sebagian kalangan 
merasa tidak puas dan pada 
puncaknya mengambil tindakan 
ekstrem. 

Apa Kata Bintang Anda

Aries (21 Mar - 19 Apr)
Cinta : Tidak jelas.

Jangan cederai komitmen terhadap diri 
sendiri hanya demi kesenangan 
sementara. Seiring berjalannya usia, 
salah satu pelajaran yang harus kita 
pahami betul adalah tentang komitmen 
dan konsekuensi, kan?

Taurus(20April-20mei)

Keuangan:  Kantong tebal.

Untuk hal lain pun, ingat bahwa selalu 
ada buah yang bisa dipetik dari 
musibah.
Keuangan:  Anggap saja amal.
Asmara:  Lolos ujian.

Pisce s (19 Feb - 20 Mar)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Keuangan : Lewat saja.

Asmara:  Plin-plan.

Keuangan:  Jangan ragu menagih.
Asmara:  Lupa hari penting.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Bisa jadi, kebiasaan lupa dan sering 
mengalami keluhan tenggorokan ini 
dikarenakan tempat tinggal yang tidak 
kondusif

Anda memang menuntut 
kesempurnaan, tapi kalau biayanya 
makin membengkak
Keuangan : Pemborosan.
Cinta : Kurang semangat.

Anda tak perlu ikut-ikutan memberi 
komentar jika tak suka melakukannya. 
Tak masalah jika orang lain selalu 
berkomentar karena ingin kelihatan 
berotak cerdas. Semua itu bukanlah 
menjadi ukuran. Apalagi kalau hanya 
banyak bicara tapi tak ada tindakan 
nyata. Yang lebih dihargai adalah kerja 
keras sebagai bukti, bukan komentar 
tak penting. Jadi, tak perlu minder atau 
salah tingkah berada di antara mereka.

Tak ada salahnya memanjakan diri 
sendiri, kok. Jadi, jangan malah 
menyesal saat Anda memutuskan untuk 
pindah ke kontrakan yang lebih bagus, 
lebih nyaman, meski lebih mahal. Tak 
berlebihan, kok, terlebih Anda memang 
baru mendapat kenaikan gaji.

Gemini(21 Mei-21Juni) ketahuilah bahwa menulis keluhan terkait 
kantor tak akan membawa untung bagi 
Anda. Boro-boro keluhan diatasi, yang 
ada bisa-bisa Anda ditegur atasan atas 
kelakuan itu. Ingat, media sosial itu 
memiliki dua mata pisau.

Memperhitungkan hari esok memang 
baik, tapi jangan sampai Anda malah jadi 
tak menikmati hari ini. Bersyukurlah dan 
lakukan pekerjaan dengan hati, bukan 
semata hitung-hitungan gaji.

Siapa yang akan menjaga Si Kecil dan 
menjemputnya pulang sekolah? Dalam 
keadaan demikian, jangan sungkan untuk 
meminta bantuan keluarga. Jangan 
memaksakan diri.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Asmara:  Jangan tergoda.
Keuangan:  Teliti membeli.

Tak usah terlalu pedulikan cericit 
sumbang di kantor, karena mereka tak 
akan tahu perjuangan apa yang sedang 
Anda jalani. Toh, hidup Anda tak akan 
ditentukan oleh mereka, bukan?

Kalau merasa hidup tidak kunjung 
bahagia, jangan terus menyalahkan 
orang.
Coba bercermin dan pelajari, jangan-
jangan justru Anda yang membuat 
semuanya sulit.

Asmara:  Tersiksa curiga.

Keuangan:  Terkuras!

Keuangan:  Harus mengerem.

Asmara:  Main salah-salahan. 

Asmara :  Berjuang sendiri. .

Asmara:  Enggan berpaling.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Keuangan:  Tak puas.
Asmara:  Dukungan penuh.

Membantu teman dalam masalah 
memang perbuatan baik. Terpenting, 
tenangkan dan beri solusi sahabat Anda.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Keuangan:  Pelajari investasi.
Asmara:  Semakin disayang.

Keuangan:  Banyak yang tak terduga.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Keuangan:  Beri diri reward .
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menemui ajalnya. Ia ditusuk oleh 
Nakaoka Kon'ichi, pemuda berusia 19 
tahun yang merupakan anggota sayap 

Dikutip dari Kompas.id pada Minggu 
(9/7/2022) dalam artikel Shinzo Abe dan 
Sederet PM Jepang Korban 
Pembunuhan, 
berikut adalah daftar tujuh perdana 
menteri "Negeri Sakura" yang tewas 
dibunuh. 

2. Takashi Hara (1856-1921) 

Sebelum insiden Shinzo Abe PM Jepang 
ditembak kemudian tewas, sudah ada 
enam kasus pembunuhan perdana 
menteri negara tersebut. Keenam 
pembunuhan ini melibatkan PM Jepang 
yang masih menjabat maupun sudah 
purnatugas. Shinzo Abe menjadi yang 
ketujuh tewas. Mantan PM Jepang 
ditembak saat berpidato dalam 
kampanye di kota Nara pada Jumat 
(8/7/2022) siang waktu setempat.

1. Koshaku Ito Hirobumi (1841-1909) 
Koshaku Ito Hirobumi adalah perdana 
menteri pertama Jepang setelah negara 
itu mengadopsi model pemerintahan 
demokrasi parlementer. Masa 
kepemimpinannya cukup panjang yaitu 
empat periode, sehingga menjadikannya 
PM Jepang yang pertama, kelima, 
ketujuh, dan kesepuluh. Hirobumi tewas 
di tangan seorang aktivis kemerdekaan 
Korea bernama An Jung-geun, ketika 
berada di Stasiun Kereta Api Harbin di 
China, 26 Oktober 1909. Kematian 
Koshaku Ito Hirobumi dikaitkan dengan 
gejolak relasi politik Korea dan Jepang 
pada awal 1900-an. Saat itu, relasi 
geopolitik antara Korea dan Jepang 
dalam ikatan Perjanjian 1905 
pascaperang Rusia-Jepang (1904-1905) 
yang menjadikan negara Korea sebagai 
wilayah protektorat atau dikontrol, tetapi 
tidak dimiliki oleh Jepang. Peristiwa 
Koshaku Ito Hirobumi dibunuh tahun 
1909 justru memantik aneksasi Jepang 
terhadap Korea pada 22 Agustus 1910 
yang membuat tensi semakin tinggi.

7 PM Jepang Yang Terbunuh Termasuk Abe
kanan, di Stasiun Tokyo, 4 November 
1921. Berita terbunuhnya PM Jepang 
Takashi Hara terdengar ke seluruh 
penjuru dunia. Sehari setelahnya pada 
5 November 1921, kabar tersebut 
dimuat di halaman pertama koran The 
New York Times dengan judul 
Japanese Premier Stabbed to Death by 
Korean Fanatic. 

4. Inukai Tsuyoshi (1855-1932) PM 
Inukai Tsuyoshi tewas dalam kudeta 
militer pertama di Jepang. Ia dibunuh 
oleh 11 perwira junior Angkatan Laut 
Jepang di rumah dinasnya. Dilihat dari 
latar belakang politiknya, Inukai 
Tsuyoshi berasal dari Partai Seiyukai 
dan dapat dibilang merupakan bagian 
dari politisi sipil. Menilik latar belakang 
PM sesudahnya, Inukai Tsuyoshi 
merupakan PM dari kalangan sipil yang 
terakhir sebelum Jepang secara total 
melancarkan invasi ke berbagai wilayah 
di China serta selanjutnya merambah 
ke Indochina. 
5. Shishaku Saito Makoto (1858-1936) 
Shishaku Saito Makoto adalah 
pengganti Inukai Tsuyoshi. Ia menjabat 

3. Hamaguchi Osachi (1870-1931) 
Hamaguchi Osachi ditembak oleh 
pemuda anggota sayap kanan pada 
1930. Lokasi kejadiannya berdekatan 
dengan tempat Hara tewas sembilan 
tahun sebelumnya, yaitu di peron 
Stasiun Tokyo. Nyawa Hamaguchi 
Osachi dapat diselamatkan setelah 
terkena tembakan, tetapi akhirnya 
meninggal sembilan bulan kemudian. 
Pada masa jabatannya (1929-1931), 
beberapa kebijakan Hamaguchi Osachi 
menyebabkan pergolakan ekonomi dan 
politik di Jepang. Saat itu, dunia sedang 
dilanda bencana depresi ekonomi 
(1929-1939). Sayangnya, langkah dan 
inisiatif Osachi untuk menyelamatkan 
ekonomi Jepang tidak membuahkan 
hasil. Solusi penanganan yang tidak 
mujarab membuat sebagian kalangan 
merasa tidak puas dan pada 
puncaknya mengambil tindakan 
ekstrem. 
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Cinta : Tidak jelas.

Jangan cederai komitmen terhadap diri 
sendiri hanya demi kesenangan 
sementara. Seiring berjalannya usia, 
salah satu pelajaran yang harus kita 
pahami betul adalah tentang komitmen 
dan konsekuensi, kan?

Taurus(20April-20mei)

Keuangan:  Kantong tebal.

Untuk hal lain pun, ingat bahwa selalu 
ada buah yang bisa dipetik dari 
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Keuangan:  Anggap saja amal.
Asmara:  Lolos ujian.
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Keuangan : Lewat saja.

Asmara:  Plin-plan.

Keuangan:  Jangan ragu menagih.
Asmara:  Lupa hari penting.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Bisa jadi, kebiasaan lupa dan sering 
mengalami keluhan tenggorokan ini 
dikarenakan tempat tinggal yang tidak 
kondusif

Anda memang menuntut 
kesempurnaan, tapi kalau biayanya 
makin membengkak
Keuangan : Pemborosan.
Cinta : Kurang semangat.

Anda tak perlu ikut-ikutan memberi 
komentar jika tak suka melakukannya. 
Tak masalah jika orang lain selalu 
berkomentar karena ingin kelihatan 
berotak cerdas. Semua itu bukanlah 
menjadi ukuran. Apalagi kalau hanya 
banyak bicara tapi tak ada tindakan 
nyata. Yang lebih dihargai adalah kerja 
keras sebagai bukti, bukan komentar 
tak penting. Jadi, tak perlu minder atau 
salah tingkah berada di antara mereka.

Tak ada salahnya memanjakan diri 
sendiri, kok. Jadi, jangan malah 
menyesal saat Anda memutuskan untuk 
pindah ke kontrakan yang lebih bagus, 
lebih nyaman, meski lebih mahal. Tak 
berlebihan, kok, terlebih Anda memang 
baru mendapat kenaikan gaji.

Gemini(21 Mei-21Juni) ketahuilah bahwa menulis keluhan terkait 
kantor tak akan membawa untung bagi 
Anda. Boro-boro keluhan diatasi, yang 
ada bisa-bisa Anda ditegur atasan atas 
kelakuan itu. Ingat, media sosial itu 
memiliki dua mata pisau.

Memperhitungkan hari esok memang 
baik, tapi jangan sampai Anda malah jadi 
tak menikmati hari ini. Bersyukurlah dan 
lakukan pekerjaan dengan hati, bukan 
semata hitung-hitungan gaji.

Siapa yang akan menjaga Si Kecil dan 
menjemputnya pulang sekolah? Dalam 
keadaan demikian, jangan sungkan untuk 
meminta bantuan keluarga. Jangan 
memaksakan diri.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Asmara:  Jangan tergoda.
Keuangan:  Teliti membeli.

Tak usah terlalu pedulikan cericit 
sumbang di kantor, karena mereka tak 
akan tahu perjuangan apa yang sedang 
Anda jalani. Toh, hidup Anda tak akan 
ditentukan oleh mereka, bukan?

Kalau merasa hidup tidak kunjung 
bahagia, jangan terus menyalahkan 
orang.
Coba bercermin dan pelajari, jangan-
jangan justru Anda yang membuat 
semuanya sulit.

Asmara:  Tersiksa curiga.

Keuangan:  Terkuras!

Keuangan:  Harus mengerem.

Asmara:  Main salah-salahan. 

Asmara :  Berjuang sendiri. .

Asmara:  Enggan berpaling.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Keuangan:  Tak puas.
Asmara:  Dukungan penuh.

Membantu teman dalam masalah 
memang perbuatan baik. Terpenting, 
tenangkan dan beri solusi sahabat Anda.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Keuangan:  Pelajari investasi.
Asmara:  Semakin disayang.

Keuangan:  Banyak yang tak terduga.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Keuangan:  Beri diri reward .
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6. Takahashi Korekiyo (1854-1936) 
Takahashi Korekiyo tewas di malam 
yang sama dengan terbunuhnya 
Shishaku Saito Makoto, juga oleh 
anggota militer Jepang yang 
melancarkan kudeta. Setelah 
pembunuhan terhadap Makoto dan 
Korekiyo, pemerintahan Jepang praktis 
dikuasai oleh kalangan militer. Pada era 
sebelum dominasi militer di Jepang, 
posisi PM dapat diduduki oleh tokoh 
dari kalangan partai atau sipil dan 

sebagai PM Jepang pada 1932-1934. 
Makoto berlatar belakang militer 
tepatnya Angkatan Laut Jepang, tetapi 
tidak membuatnya luput dari kudeta 
militer. Ia digulingkan pada 26 Februari 
1936. Kudeta 1936 diprakarsai oleh 
Angkatan Bersenjata Kekaisaran 
Jepang, yang kala itu berada di bawah 
naungan Kementerian Militer dan di 
bawah kendali kaisar sebagai pimpinan 
tertinggi. Kudeta dilakukan oleh oknum 
perwira dan menyasar negarawan serta 
beberapa tokoh politik. Shishaku Saito 
Makoto tewas di tangan anggota militer 
Jepang yang masuk ke kediamannya. 
Saat dibunuh, Makoto sudah berstatus 
sebagai mantan PM Jepang. 

7. Shinzo Abe Lihat Foto Mobil yang 
diyakini membawa jenazah mantan 
perdana menteri Jepang Shinzo Abe 
melewati sekumpulan polisi dan awak 
media di luar Rumah Sakit Universitas 
Nara di Kashihara, prefektur Nara, Sabtu 
(9/7/2022) pagi.
Terbaru, Shinzo Abe mantan PM Jepang 
ditembak saat berpidato dalam kampanye 
di kota Nara pada Jumat (8/7/2022) pukul 
11.30 siang waktu setempat. Shinzo Abe 
adalah PM Jepang terlama pascaperang, 
yang menjabat selama dua periode yaitu 
2006-2007 dan 2012-2020. Shinzo Abe 
(67) tewas dengan luka tembak di bagian 
leher dan dekat tulang selangka sebelah 
kiri. Pelaku penembakan mantan PM 
Jepang ini adalah Tetsuya Yamagami (41) 
yang berlatar belakang mantan anggota 
AL Jepang dan berdinas pada 2002-2005. 
Motif penembakan masih didalami aparat 
keamanan, tetapi pelaku penembakan 
Shinzo Abe itu mengaku dendam 
terhadap mantan PM Jepang tersebut.

militer. Namun, semakin mendekati 
ambang era peperangan, manuver politik 
pihak militer semakin agresif. Inilah yang 
menyebabkan terjadinya dua kali kudeta 
militer di Jepang. 

"Mata uang kripto dan layanan 
pencucian uang berkembang ketika 
oknum penjahat berusaha untuk 
bergerak ke arah mata uang yang lebih 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menilai ada bahaya dalam peredaran 
mata uang kripto.

"Pemanfaatan mata uang kripto baru-
baru ini mengakibatkan risiko pencucian 
uang meningkat," kata pelaksana tugas 
(Plt) juru bicara bidang pencegahan 
KPK Ipi Maryati melalui keterangan 
tertulis, Minggu, 10 Juli 2022.

Kripto diyakini bisa menjadi sarana 
pencucian uang.

Berdasarkan pengalaman KPK, modus 
pencucian uang selalu berkembang 
mengikuti zaman. Mata uang kripto 
diyakini bisa menjadi model baru 
pencucian uang yang dilakukan 
penjahat.

KPK berharap seluruh penegak hukum 
mewaspadai pencucian uang dengan 
metode kripto. Lembaga Antikorupsi juga 
telah memberikan pelatihan untuk 
penegak hukum agar bisa membidik 
pencucian uang dengan metode kripto.
"Ruang lingkup pelatihan antara lain 
tentang pengenalan mata uang kripto, 
rantai blok, pemanfaatan, pengelolaan, 
penyimpanan, kerahasiaan, penelusuran, 
dan transaksi mata uang kripto," kata Ipi.

"KPK berharap dapat meningkatkan 
pemahaman dan pengetahuan para 
Analis, Penyidik, maupun Jaksa dari tiga 
penegak hukum serta PPATK tentang 
mata uang kripto," ucap Ipi.

menjaga privasi," ujar Ipi.

KPK ingin penegak hukum di Indonesia 
tidak kalah langkah dengan penjahat yang 
melakukan pencucian uang dengan 
memanfaatkan kripto.

KPK : Kripto Berpotensi Untuk Pencucian Uang

Renovasi di ruang kelas penuh sesak 
dengan guru yang tidak memadai.

Kehidupan bagi penduduk Mosul seakan-
akan tak berubah walau ISIS berhasil 
dikalahkan sekitar lima tahun lalu. 

Faktor utama yang mempengaruhi 
kapasitas siswa untuk belajar di Mosul 
adalah terdapat tiga hingga empat tahun 
angkatan pelajar yang tak menempuh 
pendidikan pada 2014 hingga 2017.

Selain itu, pelajar di sana melakukan 
kegiatan belajar mengajar di sekolah 
tanpa buku atau alat tulis. 

Alhasil, saat sistem pendidikan dimulai 
kembali, para siswa di sekolah melonjak 
tajam. 

Sayangnya, penduduk di Kota Mosil 
masih dilanda berbagai permasalahan 
mendasar, mulai dari pendidikan hingga 
kesehatan. 

Belum lagi beberapa bangunan sekolah 
yang rusak parah akibat konflik di kota 
tersebut yang turut memperparah 
keadaan.
Pemerintah Irak menetapkan siswa harus 
terdaftar di kelas yang sesuai dengan 
usia mereka daripada pendidikan mereka 
sebelum adanya konflik.

Nasib Kota Mosul di Irak setelah ISIS 
Berhasil Dikalahkan 5 Tahun Lalu

 Artinya, anak-anak yang telah 
melewatkan tahun sekolah akibat konflik 
harus menghadapi tekanan ekstra sejak 
mereka kembali ke kelas.
2. Akses kesehatan di Mosul masih 
kurang memadai

Militer Irak berhasil merebut kembali Kota 
Mosul dari kelompok teroris ISIS pada 
Oktober 2016. Pertempuran antara 
Pemerintah Irak dan ISIS dinyatakan 
benar-benar berakhir pada 10 Juli 2017. 

1. Kota Mosul masih kekurangan tenaga 
pendidik

Ribuan siswa belajar di sekolah yang 
masih membutuhkan renovasi setelah 
pasukan Irak berhasil menaklukkan ISIS 
di Mosul. 

Meski masyarakat Mosul merasakan 
perubahan, realita kehidupan mereka 
bukannya tanpa tantangan. Banyak 

orang-orang kehilangan nyawa di 
jalan bahkan jika mereka hanya 
membutuhkan prosedur atau 
perawatan sederhana," tambah Sulav, 
dilansir Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA). 

Norwegian Refugee Countil (NRC) 
telah merilis hasil wawancara dengan 
penduduk di Mosul,

Tanpa kesempatan kerja, terutama 
bagi kaum muda, sulit bagi 
kebanyakan keluarga untuk menetap. 
Situasi ekonomi dan sosial yang pulih 
dengan lambat menjadi beban 
tambahan bagi masyarakat.

3. Hidup yang tidak sulit bagi remaja 
dan anak muda di Mosul

Karena fasilitas medis rusak berat, 
orang masih berjuang untuk 
mengakses layanan kesehatan 
berkualitas tinggi yang terjangkau.

keluarga kehilangan segalanya akibat 
perang, dan masih berjuang untuk 
mencari nafkah atau menemukan 
akomodasi yang sesuai.

Banyak penduduk Mosul yang harus 
melakukan perjalanan jauh untuk 
mencapai beberapa yang berfungsi di 
kota. 

“Mereka seharusnya mengakses 
layanan itu di rumah sakit atau 
fasilitas kesehatan yang dekat dengan 
mereka, tetapi tidak demikian. Sampai 
saat ini, 

Hasil wawancara mereka 
menggambarkan betapa sulitnya 
mendapatkan kesejahteraan yang 
layak walau konflik di kota tersebut 
sudah berakhir lima tahun lalu. 

“Pasien datang dari jauh untuk 
melahirkan di rumah sakit kami,” kata 
Sulav Al-Hamza, supervisor bersalin 
di rumah sakit Nablus, Mosul Barat.

termasuk anak muda dan remaja. 

“Saya membutuhkan les privat untuk 
menebus hal-hal yang tidak dapat 

Mosul pernah memiliki sistem 
kesehatan terbesar kedua di Irak yang 
pada akhirnya hancur sejak ISIS 
memasuki kota tersebut. 

Nasib Kota Mosul Sekarang
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6. Takahashi Korekiyo (1854-1936) 
Takahashi Korekiyo tewas di malam 
yang sama dengan terbunuhnya 
Shishaku Saito Makoto, juga oleh 
anggota militer Jepang yang 
melancarkan kudeta. Setelah 
pembunuhan terhadap Makoto dan 
Korekiyo, pemerintahan Jepang praktis 
dikuasai oleh kalangan militer. Pada era 
sebelum dominasi militer di Jepang, 
posisi PM dapat diduduki oleh tokoh 
dari kalangan partai atau sipil dan 

sebagai PM Jepang pada 1932-1934. 
Makoto berlatar belakang militer 
tepatnya Angkatan Laut Jepang, tetapi 
tidak membuatnya luput dari kudeta 
militer. Ia digulingkan pada 26 Februari 
1936. Kudeta 1936 diprakarsai oleh 
Angkatan Bersenjata Kekaisaran 
Jepang, yang kala itu berada di bawah 
naungan Kementerian Militer dan di 
bawah kendali kaisar sebagai pimpinan 
tertinggi. Kudeta dilakukan oleh oknum 
perwira dan menyasar negarawan serta 
beberapa tokoh politik. Shishaku Saito 
Makoto tewas di tangan anggota militer 
Jepang yang masuk ke kediamannya. 
Saat dibunuh, Makoto sudah berstatus 
sebagai mantan PM Jepang. 

7. Shinzo Abe Lihat Foto Mobil yang 
diyakini membawa jenazah mantan 
perdana menteri Jepang Shinzo Abe 
melewati sekumpulan polisi dan awak 
media di luar Rumah Sakit Universitas 
Nara di Kashihara, prefektur Nara, Sabtu 
(9/7/2022) pagi.
Terbaru, Shinzo Abe mantan PM Jepang 
ditembak saat berpidato dalam kampanye 
di kota Nara pada Jumat (8/7/2022) pukul 
11.30 siang waktu setempat. Shinzo Abe 
adalah PM Jepang terlama pascaperang, 
yang menjabat selama dua periode yaitu 
2006-2007 dan 2012-2020. Shinzo Abe 
(67) tewas dengan luka tembak di bagian 
leher dan dekat tulang selangka sebelah 
kiri. Pelaku penembakan mantan PM 
Jepang ini adalah Tetsuya Yamagami (41) 
yang berlatar belakang mantan anggota 
AL Jepang dan berdinas pada 2002-2005. 
Motif penembakan masih didalami aparat 
keamanan, tetapi pelaku penembakan 
Shinzo Abe itu mengaku dendam 
terhadap mantan PM Jepang tersebut.

militer. Namun, semakin mendekati 
ambang era peperangan, manuver politik 
pihak militer semakin agresif. Inilah yang 
menyebabkan terjadinya dua kali kudeta 
militer di Jepang. 

"Mata uang kripto dan layanan 
pencucian uang berkembang ketika 
oknum penjahat berusaha untuk 
bergerak ke arah mata uang yang lebih 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menilai ada bahaya dalam peredaran 
mata uang kripto.

"Pemanfaatan mata uang kripto baru-
baru ini mengakibatkan risiko pencucian 
uang meningkat," kata pelaksana tugas 
(Plt) juru bicara bidang pencegahan 
KPK Ipi Maryati melalui keterangan 
tertulis, Minggu, 10 Juli 2022.

Kripto diyakini bisa menjadi sarana 
pencucian uang.

Berdasarkan pengalaman KPK, modus 
pencucian uang selalu berkembang 
mengikuti zaman. Mata uang kripto 
diyakini bisa menjadi model baru 
pencucian uang yang dilakukan 
penjahat.

KPK berharap seluruh penegak hukum 
mewaspadai pencucian uang dengan 
metode kripto. Lembaga Antikorupsi juga 
telah memberikan pelatihan untuk 
penegak hukum agar bisa membidik 
pencucian uang dengan metode kripto.
"Ruang lingkup pelatihan antara lain 
tentang pengenalan mata uang kripto, 
rantai blok, pemanfaatan, pengelolaan, 
penyimpanan, kerahasiaan, penelusuran, 
dan transaksi mata uang kripto," kata Ipi.

"KPK berharap dapat meningkatkan 
pemahaman dan pengetahuan para 
Analis, Penyidik, maupun Jaksa dari tiga 
penegak hukum serta PPATK tentang 
mata uang kripto," ucap Ipi.

menjaga privasi," ujar Ipi.

KPK ingin penegak hukum di Indonesia 
tidak kalah langkah dengan penjahat yang 
melakukan pencucian uang dengan 
memanfaatkan kripto.

KPK : Kripto Berpotensi Untuk Pencucian Uang

Renovasi di ruang kelas penuh sesak 
dengan guru yang tidak memadai.

Kehidupan bagi penduduk Mosul seakan-
akan tak berubah walau ISIS berhasil 
dikalahkan sekitar lima tahun lalu. 

Faktor utama yang mempengaruhi 
kapasitas siswa untuk belajar di Mosul 
adalah terdapat tiga hingga empat tahun 
angkatan pelajar yang tak menempuh 
pendidikan pada 2014 hingga 2017.

Selain itu, pelajar di sana melakukan 
kegiatan belajar mengajar di sekolah 
tanpa buku atau alat tulis. 

Alhasil, saat sistem pendidikan dimulai 
kembali, para siswa di sekolah melonjak 
tajam. 

Sayangnya, penduduk di Kota Mosil 
masih dilanda berbagai permasalahan 
mendasar, mulai dari pendidikan hingga 
kesehatan. 

Belum lagi beberapa bangunan sekolah 
yang rusak parah akibat konflik di kota 
tersebut yang turut memperparah 
keadaan.
Pemerintah Irak menetapkan siswa harus 
terdaftar di kelas yang sesuai dengan 
usia mereka daripada pendidikan mereka 
sebelum adanya konflik.

Nasib Kota Mosul di Irak setelah ISIS 
Berhasil Dikalahkan 5 Tahun Lalu

 Artinya, anak-anak yang telah 
melewatkan tahun sekolah akibat konflik 
harus menghadapi tekanan ekstra sejak 
mereka kembali ke kelas.
2. Akses kesehatan di Mosul masih 
kurang memadai

Militer Irak berhasil merebut kembali Kota 
Mosul dari kelompok teroris ISIS pada 
Oktober 2016. Pertempuran antara 
Pemerintah Irak dan ISIS dinyatakan 
benar-benar berakhir pada 10 Juli 2017. 

1. Kota Mosul masih kekurangan tenaga 
pendidik

Ribuan siswa belajar di sekolah yang 
masih membutuhkan renovasi setelah 
pasukan Irak berhasil menaklukkan ISIS 
di Mosul. 

Meski masyarakat Mosul merasakan 
perubahan, realita kehidupan mereka 
bukannya tanpa tantangan. Banyak 

orang-orang kehilangan nyawa di 
jalan bahkan jika mereka hanya 
membutuhkan prosedur atau 
perawatan sederhana," tambah Sulav, 
dilansir Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA). 

Norwegian Refugee Countil (NRC) 
telah merilis hasil wawancara dengan 
penduduk di Mosul,

Tanpa kesempatan kerja, terutama 
bagi kaum muda, sulit bagi 
kebanyakan keluarga untuk menetap. 
Situasi ekonomi dan sosial yang pulih 
dengan lambat menjadi beban 
tambahan bagi masyarakat.

3. Hidup yang tidak sulit bagi remaja 
dan anak muda di Mosul

Karena fasilitas medis rusak berat, 
orang masih berjuang untuk 
mengakses layanan kesehatan 
berkualitas tinggi yang terjangkau.

keluarga kehilangan segalanya akibat 
perang, dan masih berjuang untuk 
mencari nafkah atau menemukan 
akomodasi yang sesuai.

Banyak penduduk Mosul yang harus 
melakukan perjalanan jauh untuk 
mencapai beberapa yang berfungsi di 
kota. 

“Mereka seharusnya mengakses 
layanan itu di rumah sakit atau 
fasilitas kesehatan yang dekat dengan 
mereka, tetapi tidak demikian. Sampai 
saat ini, 

Hasil wawancara mereka 
menggambarkan betapa sulitnya 
mendapatkan kesejahteraan yang 
layak walau konflik di kota tersebut 
sudah berakhir lima tahun lalu. 

“Pasien datang dari jauh untuk 
melahirkan di rumah sakit kami,” kata 
Sulav Al-Hamza, supervisor bersalin 
di rumah sakit Nablus, Mosul Barat.

termasuk anak muda dan remaja. 

“Saya membutuhkan les privat untuk 
menebus hal-hal yang tidak dapat 

Mosul pernah memiliki sistem 
kesehatan terbesar kedua di Irak yang 
pada akhirnya hancur sejak ISIS 
memasuki kota tersebut. 

Nasib Kota Mosul Sekarang



28 27www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah Air

sa

Internasional 

Internasional 

Internasional 

Bola

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia : 908 - 510 - 6840

Charles : 267 - 423 - 1718

pabrik di  PA dan NJ
Hubungi : 

Joe : 201 - 744 - 0438

Tapi bagaimana saya bisa membayar 
les privat ketika saya bahkan tidak 
mampu membeli buku dan alat tulis. 
Saya punya teman-teman yang juga 
putus sekolah karena alasan yang 
sama,” kata seorang wanita berusia 18 
tahun yang bernama Iman. 
Dia khawatir banyak perempuan muda 
di Mosul yang tidak memiliki prospek 
pekerjaan.

saya pahami di sekolah. Sementara Yosef, seorang tukang 
bangunan berusia 23 tahun, mengatakan 
ada persaingan ketat untuk mendapatkan 
pekerjaan. 
Sementara yang telah berkerja sangat sulit 
untuk mendapatkan gaji yang memadai.
"Irak telah membuat saya lelah. 
Mereka yang melihat saya tidak percaya 
bahwa saya semuda ini. 
Rambut saya sudah beruban,” kata 
Yousef.

"Jika bukan karena intervensi dan 
tekanan AS, produsen smartphone 
utama dunia mungkin adalah Huawei 
dan Apple. Bukannya saya sombong, 
tetapi hasilnya mungkin akan demikian 
saat ini," kata Richard Yu, CEO grup 
bisnis konsumen Huawei dalam forum 
otomotif di China, dikutip KompasTekno 
dari Android Authority, Sabtu (9/7/2022).
Adapun Samsung menurut Richard Yu 
tidak akan menjadi kompetitor yang 
menghalangi perusahaannya jadi 
produsen terbesar dunia.

Huawei hingga kini masih tercatat 
sebagai salah satu perusahaan yang 
masuk dalam entity list atau "daftar 
hitam" pemerintah Amerika Serikat 
(AS). Hingga tahun ini, sudah sekitar 3 
tahun sejak Huawei disanksi 
pemerintah AS pada Mei tahun 2019.

 jika bukan karena sanksi AS, pihaknya 
akan menjadi produsen smartphone 
terbesar di dunia, bersanding dengan 
Apple.

Akibat sanksi dari pemerintah AS, 
bisnis smartphone Huawei tak 
secemerlang dulu, meskipun 
perusahaan mengatasinya dengan 
mengembangkan sistem operasi sendiri 
dan solusi lainnya.
Menurut eksekutif Huawei,

Perusahaan yang masuk daftar hitam, 
seperti Huawei, dilarang menggunakan 
teknologi asal AS, termasuk Google 
Mobile Service atau Android. Padahal, 
teknologi tersebut dibutuhkan Huawei 
untuk mengembangkan bisnis 
ponselnya.

"(Produsen) yang lain adalah pabrikan 
kecil, termasuk perusahaan Korea 
(Samsung), yang mungkin sebagian besar 
produknya dijual di pasar AS dan Korea 
Selatan," umbar Yu.

Misalnya pada kuartal IV-2017, data 
Gartner menunjukkan Huawei berada di 
posisi ketiga setelah Samsung dan Apple. 
Kemudian pada awal 2018, Apple untuk 
pertama kalinya disalip oleh perusahaan 
asal China itu.

Namun, perlahan sanksi dari AS mulai 
mengoyak bisnis ponsel Huawei. 
Nama merek itu kini tidak lagi nampang di 
daftar lima besar merek ponsel global.
Huawei bahkan menjual sub-mereknya 
Honor ke Shenzhen Zhixin New 
Information pada November 2020 dan 
memangkas produksi ponselnya sejak 
awal 2021.Sejauh ini, Huawei masih 
menjual ponsel, khususnya untuk seri 
menengah ke atas. Meski demikian 
popularitasnya kian meredup karena tak 
lagi didukung teknologi asal negeri Paman 
Sam.

Bahkan setelah masuk dalam daftar hitam, 
tepatnya pada April tahun 2020, Huawei 
sukses merebut kepemimpinan Samsung 
dalam 5 besar merek ponsel global. Saat 
itu Huawei menguasai 21,4 persen pangsa 
pasar smartphone global, sementara 
Samsung 19,1 persen.

Apa yang dikatakan Yu sejatinya memiliki 
dasar. Jika menilik ke belakang, Huawei 
memang sempat masuk lima besar 
produsen ponsel terbesar global sebelum 
masuk daftar hitam AS.

Pernah salip Apple dan Samsung

Huawei Yakin Bisa Kalahkan Apple 

Menteri luar negeri itu mendukung 
Johnson sepanjang skandalnya sambil 
membentuk citranya sendiri dalam 
konfrontasi dengan Moskwa atas invasi 
ke Ukraina dan Brussels atas Brexit. Dia 
secara konsisten melakukan polling 
sebagai salah satu tokoh senior paling 
populer di antara anggota Partai 
Konservatif. 

1. Rishi Sunak 

3. Jeremy Hunt 

 Tahap pertama pemilihan kepemimpinan 
akan dimulai dengan 358 anggota 
Parlemen Konservatif memberikan suara 
untuk mempersempit daftar kandidat 
yang diumumkan menjadi dua. Kemudian 
180.000 atau lebih anggota Partai 
Konservatif yang membayar iuran akan 
memilih untuk memilih pemimpin 
berikutnya. Berikut ulasan sejumlah 
sosok yang bisa menggantikan Boris 
Johnson. 

Sebagai orang paling kuat kedua di 
Westminster dan wajah program 
dukungan Covid-19 populer di 
pemerintah, Sunak tampak seperti 
pewaris Johnson. Namun dia didenda 
bersama Johnson atas skandal 
"partygate" dan popularitasnya turun 
secara signifikan. 
2. Liz Truss 

Sebagai runner-up untuk Johnson dalam 
kontes kepemimpinan 2019, Hunt 
dipandang sebagai moderat dan 
memposisikan dirinya sebagai pasangan 
yang aman untuk menggantikan 
Johnson. 

 4. Sajid Javid 
Javid adalah anggota Kabinet pertama 
yang meninggalkan Johnson, kemudian 
melangkah lebih jauh dengan 
mempertanyakan integritas Johnson 
selama Pertanyaan Perdana Menteri. Hal 
itu seolah menandakan dia 

Mantan sekretaris kesehatan dan 
sekretaris luar negeri sekarang 
memimpin Komite Pilihan Perawatan 
Kesehatan dan Sosial Parlemen dan 
memimpin penyelidikan terhadap 
tanggapan Johnson terhadap Covid-19.

Kandidat Pengganti Boris Johnson

7. Nadhim Zahawi 

6. Penny Mordaunt 

5. Ben Wallace 

8. Tom Tugendhat 

Saat ini menjadi menteri kebijakan 
perdagangan negara bagian dan 
mantan menteri pertahanan wanita 
pertama Inggris, Mordaunt adalah 
pilihan populer untuk menggantikan 
Johnson. Dia adalah seorang Brexiteer 
terkemuka yang mengambil 
pendekatan yang lebih pragmatis saat 
bertugas di pemerintahan Theresa 
May. 

Sebagai seorang veteran Angkatan 
Darat Inggris yang menjadi viral 
karena pidato yang ia sampaikan 
selama penarikan AS dan Inggris dari 
Afghanistan, Tugendhat adalah 
konservatif pertama yang secara 
terbuka menyatakan minatnya untuk 
mencalonkan diri sebagai pemimpin 
jika Johnson mengundurkan diri. 

merencanakan tawaran kepemimpinan 
lain setelah kalah dari Johnson pada 
2019. 

Profil menteri pertahanan telah tumbuh 
secara signifikan selama perang di 
Ukraina, di mana ia telah menjadi 
salah satu pendukung internasional 
terkuat untuk mempersenjatai Ukraina. 
Veteran Angkatan Darat dan loyalis 
Johnson sangat populer di pangkalan 
Tory dan banyak rekan 
Westminsternya. 

Dia telah memimpin Komite Pemilihan 
Urusan Luar Negeri sejak 2017 dan 
sering mengkritik Johnson.

Seorang mantan pengusaha kaya 
yang keluarganya melarikan diri dari 
Irak di bawah Saddam Hussein ketika 
dia berusia 9 tahun. Zahawi melihat 
popularitas dan profilnya meningkat 
setelah berhasil memimpin peluncuran 
vaksin di Inggris. Dia diangkat menjadi 
sekretaris pendidikan, kemudian rektor 
setelah pengunduran diri Sunak. 
Namun dia dilaporkan bergabung 
dengan delegasi menteri yang 
mendesak Johnson untuk mundur. 
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Tapi bagaimana saya bisa membayar 
les privat ketika saya bahkan tidak 
mampu membeli buku dan alat tulis. 
Saya punya teman-teman yang juga 
putus sekolah karena alasan yang 
sama,” kata seorang wanita berusia 18 
tahun yang bernama Iman. 
Dia khawatir banyak perempuan muda 
di Mosul yang tidak memiliki prospek 
pekerjaan.

saya pahami di sekolah. Sementara Yosef, seorang tukang 
bangunan berusia 23 tahun, mengatakan 
ada persaingan ketat untuk mendapatkan 
pekerjaan. 
Sementara yang telah berkerja sangat sulit 
untuk mendapatkan gaji yang memadai.
"Irak telah membuat saya lelah. 
Mereka yang melihat saya tidak percaya 
bahwa saya semuda ini. 
Rambut saya sudah beruban,” kata 
Yousef.

"Jika bukan karena intervensi dan 
tekanan AS, produsen smartphone 
utama dunia mungkin adalah Huawei 
dan Apple. Bukannya saya sombong, 
tetapi hasilnya mungkin akan demikian 
saat ini," kata Richard Yu, CEO grup 
bisnis konsumen Huawei dalam forum 
otomotif di China, dikutip KompasTekno 
dari Android Authority, Sabtu (9/7/2022).
Adapun Samsung menurut Richard Yu 
tidak akan menjadi kompetitor yang 
menghalangi perusahaannya jadi 
produsen terbesar dunia.

Huawei hingga kini masih tercatat 
sebagai salah satu perusahaan yang 
masuk dalam entity list atau "daftar 
hitam" pemerintah Amerika Serikat 
(AS). Hingga tahun ini, sudah sekitar 3 
tahun sejak Huawei disanksi 
pemerintah AS pada Mei tahun 2019.

 jika bukan karena sanksi AS, pihaknya 
akan menjadi produsen smartphone 
terbesar di dunia, bersanding dengan 
Apple.

Akibat sanksi dari pemerintah AS, 
bisnis smartphone Huawei tak 
secemerlang dulu, meskipun 
perusahaan mengatasinya dengan 
mengembangkan sistem operasi sendiri 
dan solusi lainnya.
Menurut eksekutif Huawei,

Perusahaan yang masuk daftar hitam, 
seperti Huawei, dilarang menggunakan 
teknologi asal AS, termasuk Google 
Mobile Service atau Android. Padahal, 
teknologi tersebut dibutuhkan Huawei 
untuk mengembangkan bisnis 
ponselnya.

"(Produsen) yang lain adalah pabrikan 
kecil, termasuk perusahaan Korea 
(Samsung), yang mungkin sebagian besar 
produknya dijual di pasar AS dan Korea 
Selatan," umbar Yu.

Misalnya pada kuartal IV-2017, data 
Gartner menunjukkan Huawei berada di 
posisi ketiga setelah Samsung dan Apple. 
Kemudian pada awal 2018, Apple untuk 
pertama kalinya disalip oleh perusahaan 
asal China itu.

Namun, perlahan sanksi dari AS mulai 
mengoyak bisnis ponsel Huawei. 
Nama merek itu kini tidak lagi nampang di 
daftar lima besar merek ponsel global.
Huawei bahkan menjual sub-mereknya 
Honor ke Shenzhen Zhixin New 
Information pada November 2020 dan 
memangkas produksi ponselnya sejak 
awal 2021.Sejauh ini, Huawei masih 
menjual ponsel, khususnya untuk seri 
menengah ke atas. Meski demikian 
popularitasnya kian meredup karena tak 
lagi didukung teknologi asal negeri Paman 
Sam.

Bahkan setelah masuk dalam daftar hitam, 
tepatnya pada April tahun 2020, Huawei 
sukses merebut kepemimpinan Samsung 
dalam 5 besar merek ponsel global. Saat 
itu Huawei menguasai 21,4 persen pangsa 
pasar smartphone global, sementara 
Samsung 19,1 persen.

Apa yang dikatakan Yu sejatinya memiliki 
dasar. Jika menilik ke belakang, Huawei 
memang sempat masuk lima besar 
produsen ponsel terbesar global sebelum 
masuk daftar hitam AS.

Pernah salip Apple dan Samsung

Huawei Yakin Bisa Kalahkan Apple 

Menteri luar negeri itu mendukung 
Johnson sepanjang skandalnya sambil 
membentuk citranya sendiri dalam 
konfrontasi dengan Moskwa atas invasi 
ke Ukraina dan Brussels atas Brexit. Dia 
secara konsisten melakukan polling 
sebagai salah satu tokoh senior paling 
populer di antara anggota Partai 
Konservatif. 

1. Rishi Sunak 

3. Jeremy Hunt 

 Tahap pertama pemilihan kepemimpinan 
akan dimulai dengan 358 anggota 
Parlemen Konservatif memberikan suara 
untuk mempersempit daftar kandidat 
yang diumumkan menjadi dua. Kemudian 
180.000 atau lebih anggota Partai 
Konservatif yang membayar iuran akan 
memilih untuk memilih pemimpin 
berikutnya. Berikut ulasan sejumlah 
sosok yang bisa menggantikan Boris 
Johnson. 

Sebagai orang paling kuat kedua di 
Westminster dan wajah program 
dukungan Covid-19 populer di 
pemerintah, Sunak tampak seperti 
pewaris Johnson. Namun dia didenda 
bersama Johnson atas skandal 
"partygate" dan popularitasnya turun 
secara signifikan. 
2. Liz Truss 

Sebagai runner-up untuk Johnson dalam 
kontes kepemimpinan 2019, Hunt 
dipandang sebagai moderat dan 
memposisikan dirinya sebagai pasangan 
yang aman untuk menggantikan 
Johnson. 

 4. Sajid Javid 
Javid adalah anggota Kabinet pertama 
yang meninggalkan Johnson, kemudian 
melangkah lebih jauh dengan 
mempertanyakan integritas Johnson 
selama Pertanyaan Perdana Menteri. Hal 
itu seolah menandakan dia 

Mantan sekretaris kesehatan dan 
sekretaris luar negeri sekarang 
memimpin Komite Pilihan Perawatan 
Kesehatan dan Sosial Parlemen dan 
memimpin penyelidikan terhadap 
tanggapan Johnson terhadap Covid-19.

Kandidat Pengganti Boris Johnson

7. Nadhim Zahawi 

6. Penny Mordaunt 

5. Ben Wallace 

8. Tom Tugendhat 

Saat ini menjadi menteri kebijakan 
perdagangan negara bagian dan 
mantan menteri pertahanan wanita 
pertama Inggris, Mordaunt adalah 
pilihan populer untuk menggantikan 
Johnson. Dia adalah seorang Brexiteer 
terkemuka yang mengambil 
pendekatan yang lebih pragmatis saat 
bertugas di pemerintahan Theresa 
May. 

Sebagai seorang veteran Angkatan 
Darat Inggris yang menjadi viral 
karena pidato yang ia sampaikan 
selama penarikan AS dan Inggris dari 
Afghanistan, Tugendhat adalah 
konservatif pertama yang secara 
terbuka menyatakan minatnya untuk 
mencalonkan diri sebagai pemimpin 
jika Johnson mengundurkan diri. 

merencanakan tawaran kepemimpinan 
lain setelah kalah dari Johnson pada 
2019. 

Profil menteri pertahanan telah tumbuh 
secara signifikan selama perang di 
Ukraina, di mana ia telah menjadi 
salah satu pendukung internasional 
terkuat untuk mempersenjatai Ukraina. 
Veteran Angkatan Darat dan loyalis 
Johnson sangat populer di pangkalan 
Tory dan banyak rekan 
Westminsternya. 

Dia telah memimpin Komite Pemilihan 
Urusan Luar Negeri sejak 2017 dan 
sering mengkritik Johnson.

Seorang mantan pengusaha kaya 
yang keluarganya melarikan diri dari 
Irak di bawah Saddam Hussein ketika 
dia berusia 9 tahun. Zahawi melihat 
popularitas dan profilnya meningkat 
setelah berhasil memimpin peluncuran 
vaksin di Inggris. Dia diangkat menjadi 
sekretaris pendidikan, kemudian rektor 
setelah pengunduran diri Sunak. 
Namun dia dilaporkan bergabung 
dengan delegasi menteri yang 
mendesak Johnson untuk mundur. 
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Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

- Sulam Bibir
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Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359"Partai politik 

peserta 
pemilu 
merupakan 
partai politik 
yang telah 
lulus verifikasi 
oleh KPU". 

Dalam pertimbangan hukum MK, Hakim 
Konstitusi Suhartoyo menyebutkan 
substansi yang diajukan Partai Prima 
tidak beda jauh dengan perkara dalam 
putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 
terhadap Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu. 
Dalam putusan tersebut, kata 
Suhartoyo,

namun tidak diverifikasi secara faktual.
Sementara terhadap partai politik yang 
tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan 
parliamentary threshold, parpol yang 
hanya memiliki keterwakilan di tingkat 
DPRD provinsi/kabupaten/kota dan 
parpol yang tidak memiliki keterwakilan 
di tingkat DPRD 
provinsi/kabupaten/kota, harus melewati 
verifikasi kembali secara administrasi 
dan faktual. Hal ini juga berlaku sama 
terhadap parpol baru.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan 
menolak uji materi yang diajukan Partai 
Rakyat Adil Makmur (Prima) terkait 
ketentuan verifikasi partai politik peserta 
pemilu. Uji materi Prima ini teregister 
dengan nomor perkara 57/PUU-XX/2022 
dan obyek gugatan adalah Pasal 173 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 
2017 tentang 
Pemilu (UU 
Pemilu).
Pasal 173 
ayat (1) ini 
berbunyi, 

MK 
membacakan putusan ini pada Kamis 
(7/7/2022).

 MK mengatakan parpol yang telah lulus 
verifikasi Pemilu 2019 dan 
lolos/memenuhi ketentuan parliamentary 
threshold pada Pemilu 2019, tetap 
diverifikasi secara administrasi, 

“Oleh karena substansi yang 
dipersoalkan oleh pemohon (Partai 
Prima) sama dengan apa yang telah 
diputus oleh Mahkamah dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-
XVIII/2020, 
meskipun dengan dasar pengujian 
yang berbeda serta alasan 

konstitusional yang 
digunakan oleh 
pemohon juga 
berbeda, namun 
esensi yang 
dimohonkan dalam 
perkara a quo
 adalah sama dengan 
perkara terdahulu 
yakni mempersoalkan 
mengenai verifikasi 
partai politik, baik 
secara administrasi 
maupun secara 
faktual," ungkap 

Suhartoyo.
"Dengan demikian, pertimbangan 
hukum dalam putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 
mutatis mutandis berlaku pertimbangan 
hukum permohonan a quo. 
Berdasarkan seluruh uraian 
pertimbangan hukum tersebut, 
Mahkamah menyatakan permohonan 
Pemohon tidak beralasan menurut 
hukum untuk seluruhnya,” ucap 
Suhartoyo menambahkan.

Partai Prima mengajukan permohonan 
pengujian Pasal 173 ayat (1) UU 

Diketahui, 

 wajib dilakukan verifikasi administrasi 
dan faktual. Ketiga, parpol baru juga 
wajib verifikasi administrasi dan faktual.

Dengan putusan MK tersebut, maka 
akan ada perlakuan berbeda dalam 
verifikasi parpol peserta Pemilu 2024. 
Pertama, partai politik parlemen hanya 
akan dilakukan verifikasi administrasi 
dan tidak dilakukan verifikasi faktual. 
Kedua, parpol nonparlemen atau 
parpol yang ikut Pemilu 2019 namun 
tidak lolos masuk parlemen),

MK Tolak Gugatan Partai Prima
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Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  
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Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745

p1

Hubungi 

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

Apa Kata Bintang Anda

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

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

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

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

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

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

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

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

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

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

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

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

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

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

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Tanah Air

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

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

Tanah Air

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

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

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

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

- We will train you

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

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

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

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

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

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

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

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

Email : bagusprinting88@gmail.com

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

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

Hal ini karena partai politik yang telah 
lolos ambang batas perolehan suara 
minimal partai politik (parliamentary 
threshold) 

Pemilu ke MK. Sidang perdana Perkara 
Nomor 57/PUU-XX/2022 tersebut 
digelar pada Selasa (24/5/2022) di 
Ruang Sidang Panel MK.
Menurut Partai Prima, ketentuan 
verifikasi faktual yang dibebankan 
kepada partai politik nonparlemen untuk 
memenuhi tahapan verifikasi partai 
politik peserta kompetisi Pemilu 2024 
tersebut tidak adil. 

Perlakuan istimewa ini menurut Partai 
Prima memiliki konsekuensi pada 

pada Pemilu 2019 lalu merupakan 
partai yang telah mapan dan relatif 
lebih unggul dalam kekuatan struktur, 
infrastruktur dan finansial dibandingkan 
partai nonparlemen termasuk Partai 
Rakyat Adil Makmur.

“Partai politik peserta pemilu merupakan 
partai politik berbadan hukum dan telah 
lolos verifikasi administrasi oleh KPU”

Oleh karenanya, penetapan verifikasi 
partai politik secara faktual tidak lagi 
relevan serta untuk menjamin 
kepesertaan partai politik dalam pemilu 
yang diamanatkan Pasal 22E ayat (3) 
UUD 1945.

“Partai politik peserta pemilu merupakan 
partai politik berbadan hukum dan telah 
lolos verifikasi administrasi oleh KPU".

Atas dasar tersebut, cukup jelas alasan 
bagi MK untuk meninjau dan memperbaiki 
dengan menyatakan Pasal 173 ayat (1) 
UU Pemilu bertentangan dengan 
konstitusi sepanjang tidak dimaknai 

 Partai Prima meminta MK untuk meninjau 
dan memperbaikinya dengan menyatakan 
Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 
bertentangan dengan konstitusi, 
sepanjang tidak dimaknai 

adanya perbedaan kesiapan masing-
masing partai politik. 

. Untuk itu, dalam gugatannya,

Menyediakan aneka 

 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 

  Sabtu 2pm - 8pm

Ramayana
Warteg

Aneka masakan Indonesia
Kami juga menerima 
catering pabrik
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Bagi yang berminat 
call : 267 - 255 - 8191

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

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

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

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

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

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

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

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

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

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Tanah Air

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

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

Tanah Air

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

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

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

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

- We will train you

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

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

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

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

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

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

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

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

Email : bagusprinting88@gmail.com

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

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

Hal ini karena partai politik yang telah 
lolos ambang batas perolehan suara 
minimal partai politik (parliamentary 
threshold) 

Pemilu ke MK. Sidang perdana Perkara 
Nomor 57/PUU-XX/2022 tersebut 
digelar pada Selasa (24/5/2022) di 
Ruang Sidang Panel MK.
Menurut Partai Prima, ketentuan 
verifikasi faktual yang dibebankan 
kepada partai politik nonparlemen untuk 
memenuhi tahapan verifikasi partai 
politik peserta kompetisi Pemilu 2024 
tersebut tidak adil. 

Perlakuan istimewa ini menurut Partai 
Prima memiliki konsekuensi pada 

pada Pemilu 2019 lalu merupakan 
partai yang telah mapan dan relatif 
lebih unggul dalam kekuatan struktur, 
infrastruktur dan finansial dibandingkan 
partai nonparlemen termasuk Partai 
Rakyat Adil Makmur.

“Partai politik peserta pemilu merupakan 
partai politik berbadan hukum dan telah 
lolos verifikasi administrasi oleh KPU”

Oleh karenanya, penetapan verifikasi 
partai politik secara faktual tidak lagi 
relevan serta untuk menjamin 
kepesertaan partai politik dalam pemilu 
yang diamanatkan Pasal 22E ayat (3) 
UUD 1945.

“Partai politik peserta pemilu merupakan 
partai politik berbadan hukum dan telah 
lolos verifikasi administrasi oleh KPU".

Atas dasar tersebut, cukup jelas alasan 
bagi MK untuk meninjau dan memperbaiki 
dengan menyatakan Pasal 173 ayat (1) 
UU Pemilu bertentangan dengan 
konstitusi sepanjang tidak dimaknai 

 Partai Prima meminta MK untuk meninjau 
dan memperbaikinya dengan menyatakan 
Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 
bertentangan dengan konstitusi, 
sepanjang tidak dimaknai 

adanya perbedaan kesiapan masing-
masing partai politik. 

. Untuk itu, dalam gugatannya,

Menyediakan aneka 

 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 

  Sabtu 2pm - 8pm

Ramayana
Warteg

Aneka masakan Indonesia
Kami juga menerima 
catering pabrik


