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212 Mart
Laporan yang dirilis Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) yang dirilis 
bulan lalu menjadi sorotan karena 
mengungkapkan sederet 9 negara yang 
terancam 
bangkrut 
seperti Sri 
Lanka. 
Diketahui 
bahwa Sri 
Lanka 
tengah 
menghadapi 
krisis 
ekonomi 
terbesar 
sepanjang 
sejarahnya, 
ketika 
negara itu 
melihat 
kekurangan 
pangan dan 
energi hingga utang yang menyulitkan 
untuk membeli stok BBM. Dilansir dari 
Associated Press, Rabu (13/7/2022) 

laporan PBB bertajuk Global Crisis 
Response Group itu mencatat, ada 
sekitar 1,6 miliar orang di 94 negara yang 
menghadapi setidaknya satu kasus krisis 

pangan, 
energi dan 
sistem 
keuangan. 
PBB dalam 
laporan ini 
juga 
menyebut 
sekitar 1,2 
miliar dari 
mereka 
tinggal di 
negara-
negara yang 
tengah 
mengalami 
badai 
ekonomi dan 
sangat 

rentan terhadap krisis biaya hidup. 
Penyebab pasti krisis ini bervariasi, tetapi 

Indonesia Juga Terkena
Resesi Dunia
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sebagian besar risiko yang meningkat 
dari melonjaknya biaya untuk makanan 
dan bahan bakar, didorong lebih tinggi 
oleh perang Rusia-Ukraina, ketika 
gangguan terhadap pariwisata dan 
aktivitas bisnis lainnya dari pandemi 
Covid-19 baru mereda. Karena 
masalah itu, Bank Dunia 
memperkirakan bahwa pendapatan per 
kapita di negara berkembang hanya 
akan mencapai 5 persen di bawah 
tingkat pra-pandemi tahun ini. Berikut 
adalah 9 negara yang disebut terancam 
bangkrut seperti Sri Lanka : 
Afghanistan telah terhuyung-huyung 
dari krisis ekonomi sejak Taliban 
mengambil alih negara itu setelah 
Amerika Serikat dan NATO menarik 
pasukan mereka tahun lalu. Bantuan 
asing, yang telah lama menjadi andalan 
berhenti datang sejak penarikan 
pasukan AS, diikuti oleh sanksi, 
pemberhentian transfer bank dan 
melumpuhkan perdagangan, menolak 
untuk mengakui pemerintah Taliban. 
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden 
juga membekukan cadangan mata 
uang asing Afghanistan sebesar USD 7 
miliar yang disimpan di Amerika 
Serikat. Sekitar setengah dari 39 juta 
penduduk negara itu menghadapi 
tingkat kerawanan pangan yang 
mengancam jiwa dan sebagian besar 
pegawai negeri, termasuk dokter, 
perawat, dan guru, tidak dibayar 
selama berbulan-bulan. Krisis ekonomi 
di Afghanistan juga diperparah dengan 
bencana gempa bumi baru-baru ini 
yang menewaskan lebih dari 1.000 
jiwa. 
Argentina PBB mengungkapkan, 
sekitar empat dari setiap 10 orang 
Argentina dalam keadaan ekonomi 
yang sulit dan bank sentralnya 
kehabisan cadangan devisa karena 
mata uang yang melemah. Inflasi 
Argentina diperkirakan akan melebihi 
70 persen tahun ini. Jutaan orang 
Argentina bertahan hidup sebagian 
besar berkat dapur umum dan program 
kesejahteraan negara, banyak di 
antaranya disalurkan melalui gerakan 
sosial yang kuat secara politik terkait 
dengan partai yang berkuasa. 

Laos, tingkat utang Laos telah melonjak 
seperti Sri Lanka, Laos sedang dalam 
pembicaraan dengan kreditur tentang 
cara membayar kembali pinjaman senilai 
miliaran dolar. Cadangan devisanya 
hanya tersisa sekitar dua bulan impor, 
kata Bank Dunia. Mata uang Laos juga 
anjlok hingga 30 persen. 

Myanmar, pandemi covid-19 dan 
ketidakstabilan politik telah menghantam 
ekonomi Myanmar, terutama menyusul 
aksi kudeta militer pada Februari 2021 
terhadap pemerintahan terpilih Aung San 
Suu Kyi. Menyusul kudeta, Myanmar pun 
dihujani sanksi dari negara Barat, seperti 
penarikan bisnis secara besar-besaran. 
Ekonomi Myanmar terkontraksi minus 18 
persen pada tahun lalu dan diperkirakan 
tidak tumbuh pada tahun ini. Dilaporkan 
ada lebih dari 700 ribu orang di Myanmar 
yang melarikan diri atau diusir dari rumah 
mereka karena konflik bersenjata dan 
kekerasan politik yang terjadi. Dengan 

Mesir, inflasi Mesir melonjak hampir 15 
persen pada April 2022. Hal ini 
mengakibatkan sepertiga dari 103 juta 
penduduknya hidup dalam kemiskinan. 
Masyarakat Mesir juga sudah kesusahan 
karena program reformasi ambisius 
pemerintahnya membuat mata uang 
mereka mengambang dan memangkas 
subsidi bahan bakar, air, hingga listrik. 
Ditambah lagi, kebijakan bank sentral 
Mesir yang menaikkan suku bunga demi 
mengekang laju inflasi telah menyulitkan 
pemerintahnya membayar utang luar 
negeri yang menumpuk.

Lebanon juga mengalami keruntuhan 
mata uang, tingkat inflasi yang 
mendorong kelaparan, hingga antrian 
gas. Lebanon juga gagal membayar utang 
mereka senilai USD 90 miliar atau setara 
Rp 1,3 kuadriliun. Rasio utangnya pun 
meningkat hingga mencapai 170 persen 
terhadap PDB. Bank Dunia 
mengungkapkan, krisis ekonomi Lebanon 
menempati peringkat salah satu yang 
terburuk di dunia lebih dari 150 tahun.

Kesepakatan baru-baru ini dengan IMF 
untuk merestrukturisasi utang Argentina 
sebesar USD 44 miliar masih menjadi 
pertanyaan atas konsesi yang menurut 
para kritikus akan menghambat 
pemulihan.

Zimbabwe pada tahun 2008 silam, 
Zimbabwe pernah menyandang status 
hiperinflasi ketika inflasinya mencapai 
500 miliar persen. Kekhawatiran 
tersebut meningkat karena inflasi 
Zimbabwe saat ini sudah menyentuh 
130 persen. Masalah ekonomi 
Zimbabwe sudah menahun dan semakin 
parah karena korupsi, rendahnya 
investasi yang masuk, dan tumpukan 
utang. Ditambah lagi, warga Zimbabwe 
tidak mempercayai mata uang negara 
mereka dan memilih menyimpan uang 
dalam bentuk dolar AS.
Turki menghadapi krisisi  setelah inflasi 
mencapai lebih dari 60 persen. Sejak 
tahun lalu, mata uang lira Turki telah 
jatuh ke posisi terendah sepanjang 
masa terhadap euro dan dolar AS. 
Kebijakan pemangkasan pajak dan 
subsidi bahan bakar untuk meredam 
lonjakan inflasi yang diambil 
Pemerintahan Presiden Recep Tayyip 
Erdogan disebut gagal mendorong Turki 
keluar dari krisis.

situasi yang rumit itu, Bank Dunia tidak 
mengeluarkan proyeksi untuk Myanmar 
pada 2022-2024.
Pakistan seperti Sri Lanka, Pakistan 
telah melakukan pembicaraan 
mendesak dengan IMF, berharap untuk 
menghidupkan kembali paket bailout 
senilia USD 6 miliar yang ditunda 
setelah pemerintah Perdana Menteri 
Imran Khan lengser pada April 2022. 
Melonjaknya harga minyak mentah di 
Pakistan telah mendorong naiknya 
harga bahan bakar hingga memicu 
kenaikan biaya lainnya. Mata uang 
rupee Pakistan pun merosot 30 persen 
terhadap dolar AS tahun lalu dan 
cadangan devisanya turun menjadi 
hanya USD 13,5 miliar atau setara dua 
bulan impor. Bank Dunia 
memperingatkan dalam catatan 
terbarunya bahwa "Risiko ekonomi 
makro Pakistan sangat condong ke 
bawah," 

Peristiwa kebangkrutan negara Sri 
Langka akibat krisis ekonomi global, 
banyak pihak memprediksi siapa yang 
akan menjadi "the next one". Kepala 
Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) 
Andry Asmoro sebelumnya 

menyampaikan, ada beberapa 
karakteristik dari negara-negara yang 
terancam ambruk. Pertama, negara-
negara yang berpenghasilan rendah. 
Kedua, negara-negara yang tidak 
mendapatkan keuntungan dari kenaikan 
harga komoditas. Dan ketiga, adalah 
negara-negara yang memiliki beban 
utang yang cukup tinggi. Untuk asia 
tenggara yang berdekatan dengan 
Indonesia terdapat dua negara yang 
mengalami hal yang sama dengan Sri 
langka yaitu Laos dan Myanmar. Krisis 
ekonomi yang dialami Laos dan 
Myanmar berpotensi membawa dua 
negara di Asia Tenggara itu mengikuti 
jejak Sri Lanka yang bangkrut. Mengutip 
AP, Senin (11/7), laporan bertajuk Crisis 
Response Group yang dirilis 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 
menunjukkan ekonomi Laos tertekan 
sejak pandemi covid-19. Krisis semakin 
menjadi-jadi karena perang Rusia dan 
Ukraina. Utang Laos melonjak hingga 
miliaran dolar AS. Pemerintah Laos 
mengajukan restrukturisasi utang demi 
meringankan beban keuangan negara. 
Tidak hanya itu, cadangan devisa 
(cadev) Laos hanya tersisa kurang dari 
dua bulan. Mata uangnya pun sudah 
kehilangan nilainya hingga 30 persen. 
Lain Laos, lain pula Myanmar. Krisis 
ekonomi Myanmar terjadi terutama 
karena ketidakstabilan politik negara itu. 
Setelah aksi kudeta militer terhadap 
pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi 
pada Februari 2021 lalu, banyak investor 
angkat kaki dari Myanmar. Akibatnya, 
ekonomi Myanmar minus 18 persen 
pada 2022 dan diproyeksi tak tumbuh 
tahun ini. Bahkan, Bank Dunia tak sudi 
memasukkan Myanmar dalam 
menghitung pertumbuhan ekonomi 
global hingga 2024 nanti. Presiden Bank 
Dunia, David Malpass awal Juni 2022 di 
website Bank Dunia mengatakan, 
perang di Ukraina, lockdown di China, 
serta gangguan rantai pasokan, dan 
risiko stagflasi akan memukul 
pertumbuhan ekonomi. Banyak negara 
yang menurutnya akan sulit menghidar 
dari kondisi resesi. Situasi yang tentunya 
akan sangat menyulitkan dan semoga 
para pengambil kebijakan di negeri ini 
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sebagian besar risiko yang meningkat 
dari melonjaknya biaya untuk makanan 
dan bahan bakar, didorong lebih tinggi 
oleh perang Rusia-Ukraina, ketika 
gangguan terhadap pariwisata dan 
aktivitas bisnis lainnya dari pandemi 
Covid-19 baru mereda. Karena 
masalah itu, Bank Dunia 
memperkirakan bahwa pendapatan per 
kapita di negara berkembang hanya 
akan mencapai 5 persen di bawah 
tingkat pra-pandemi tahun ini. Berikut 
adalah 9 negara yang disebut terancam 
bangkrut seperti Sri Lanka : 
Afghanistan telah terhuyung-huyung 
dari krisis ekonomi sejak Taliban 
mengambil alih negara itu setelah 
Amerika Serikat dan NATO menarik 
pasukan mereka tahun lalu. Bantuan 
asing, yang telah lama menjadi andalan 
berhenti datang sejak penarikan 
pasukan AS, diikuti oleh sanksi, 
pemberhentian transfer bank dan 
melumpuhkan perdagangan, menolak 
untuk mengakui pemerintah Taliban. 
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden 
juga membekukan cadangan mata 
uang asing Afghanistan sebesar USD 7 
miliar yang disimpan di Amerika 
Serikat. Sekitar setengah dari 39 juta 
penduduk negara itu menghadapi 
tingkat kerawanan pangan yang 
mengancam jiwa dan sebagian besar 
pegawai negeri, termasuk dokter, 
perawat, dan guru, tidak dibayar 
selama berbulan-bulan. Krisis ekonomi 
di Afghanistan juga diperparah dengan 
bencana gempa bumi baru-baru ini 
yang menewaskan lebih dari 1.000 
jiwa. 
Argentina PBB mengungkapkan, 
sekitar empat dari setiap 10 orang 
Argentina dalam keadaan ekonomi 
yang sulit dan bank sentralnya 
kehabisan cadangan devisa karena 
mata uang yang melemah. Inflasi 
Argentina diperkirakan akan melebihi 
70 persen tahun ini. Jutaan orang 
Argentina bertahan hidup sebagian 
besar berkat dapur umum dan program 
kesejahteraan negara, banyak di 
antaranya disalurkan melalui gerakan 
sosial yang kuat secara politik terkait 
dengan partai yang berkuasa. 

Laos, tingkat utang Laos telah melonjak 
seperti Sri Lanka, Laos sedang dalam 
pembicaraan dengan kreditur tentang 
cara membayar kembali pinjaman senilai 
miliaran dolar. Cadangan devisanya 
hanya tersisa sekitar dua bulan impor, 
kata Bank Dunia. Mata uang Laos juga 
anjlok hingga 30 persen. 

Myanmar, pandemi covid-19 dan 
ketidakstabilan politik telah menghantam 
ekonomi Myanmar, terutama menyusul 
aksi kudeta militer pada Februari 2021 
terhadap pemerintahan terpilih Aung San 
Suu Kyi. Menyusul kudeta, Myanmar pun 
dihujani sanksi dari negara Barat, seperti 
penarikan bisnis secara besar-besaran. 
Ekonomi Myanmar terkontraksi minus 18 
persen pada tahun lalu dan diperkirakan 
tidak tumbuh pada tahun ini. Dilaporkan 
ada lebih dari 700 ribu orang di Myanmar 
yang melarikan diri atau diusir dari rumah 
mereka karena konflik bersenjata dan 
kekerasan politik yang terjadi. Dengan 

Mesir, inflasi Mesir melonjak hampir 15 
persen pada April 2022. Hal ini 
mengakibatkan sepertiga dari 103 juta 
penduduknya hidup dalam kemiskinan. 
Masyarakat Mesir juga sudah kesusahan 
karena program reformasi ambisius 
pemerintahnya membuat mata uang 
mereka mengambang dan memangkas 
subsidi bahan bakar, air, hingga listrik. 
Ditambah lagi, kebijakan bank sentral 
Mesir yang menaikkan suku bunga demi 
mengekang laju inflasi telah menyulitkan 
pemerintahnya membayar utang luar 
negeri yang menumpuk.

Lebanon juga mengalami keruntuhan 
mata uang, tingkat inflasi yang 
mendorong kelaparan, hingga antrian 
gas. Lebanon juga gagal membayar utang 
mereka senilai USD 90 miliar atau setara 
Rp 1,3 kuadriliun. Rasio utangnya pun 
meningkat hingga mencapai 170 persen 
terhadap PDB. Bank Dunia 
mengungkapkan, krisis ekonomi Lebanon 
menempati peringkat salah satu yang 
terburuk di dunia lebih dari 150 tahun.

Kesepakatan baru-baru ini dengan IMF 
untuk merestrukturisasi utang Argentina 
sebesar USD 44 miliar masih menjadi 
pertanyaan atas konsesi yang menurut 
para kritikus akan menghambat 
pemulihan.

Zimbabwe pada tahun 2008 silam, 
Zimbabwe pernah menyandang status 
hiperinflasi ketika inflasinya mencapai 
500 miliar persen. Kekhawatiran 
tersebut meningkat karena inflasi 
Zimbabwe saat ini sudah menyentuh 
130 persen. Masalah ekonomi 
Zimbabwe sudah menahun dan semakin 
parah karena korupsi, rendahnya 
investasi yang masuk, dan tumpukan 
utang. Ditambah lagi, warga Zimbabwe 
tidak mempercayai mata uang negara 
mereka dan memilih menyimpan uang 
dalam bentuk dolar AS.
Turki menghadapi krisisi  setelah inflasi 
mencapai lebih dari 60 persen. Sejak 
tahun lalu, mata uang lira Turki telah 
jatuh ke posisi terendah sepanjang 
masa terhadap euro dan dolar AS. 
Kebijakan pemangkasan pajak dan 
subsidi bahan bakar untuk meredam 
lonjakan inflasi yang diambil 
Pemerintahan Presiden Recep Tayyip 
Erdogan disebut gagal mendorong Turki 
keluar dari krisis.

situasi yang rumit itu, Bank Dunia tidak 
mengeluarkan proyeksi untuk Myanmar 
pada 2022-2024.
Pakistan seperti Sri Lanka, Pakistan 
telah melakukan pembicaraan 
mendesak dengan IMF, berharap untuk 
menghidupkan kembali paket bailout 
senilia USD 6 miliar yang ditunda 
setelah pemerintah Perdana Menteri 
Imran Khan lengser pada April 2022. 
Melonjaknya harga minyak mentah di 
Pakistan telah mendorong naiknya 
harga bahan bakar hingga memicu 
kenaikan biaya lainnya. Mata uang 
rupee Pakistan pun merosot 30 persen 
terhadap dolar AS tahun lalu dan 
cadangan devisanya turun menjadi 
hanya USD 13,5 miliar atau setara dua 
bulan impor. Bank Dunia 
memperingatkan dalam catatan 
terbarunya bahwa "Risiko ekonomi 
makro Pakistan sangat condong ke 
bawah," 

Peristiwa kebangkrutan negara Sri 
Langka akibat krisis ekonomi global, 
banyak pihak memprediksi siapa yang 
akan menjadi "the next one". Kepala 
Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) 
Andry Asmoro sebelumnya 

menyampaikan, ada beberapa 
karakteristik dari negara-negara yang 
terancam ambruk. Pertama, negara-
negara yang berpenghasilan rendah. 
Kedua, negara-negara yang tidak 
mendapatkan keuntungan dari kenaikan 
harga komoditas. Dan ketiga, adalah 
negara-negara yang memiliki beban 
utang yang cukup tinggi. Untuk asia 
tenggara yang berdekatan dengan 
Indonesia terdapat dua negara yang 
mengalami hal yang sama dengan Sri 
langka yaitu Laos dan Myanmar. Krisis 
ekonomi yang dialami Laos dan 
Myanmar berpotensi membawa dua 
negara di Asia Tenggara itu mengikuti 
jejak Sri Lanka yang bangkrut. Mengutip 
AP, Senin (11/7), laporan bertajuk Crisis 
Response Group yang dirilis 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 
menunjukkan ekonomi Laos tertekan 
sejak pandemi covid-19. Krisis semakin 
menjadi-jadi karena perang Rusia dan 
Ukraina. Utang Laos melonjak hingga 
miliaran dolar AS. Pemerintah Laos 
mengajukan restrukturisasi utang demi 
meringankan beban keuangan negara. 
Tidak hanya itu, cadangan devisa 
(cadev) Laos hanya tersisa kurang dari 
dua bulan. Mata uangnya pun sudah 
kehilangan nilainya hingga 30 persen. 
Lain Laos, lain pula Myanmar. Krisis 
ekonomi Myanmar terjadi terutama 
karena ketidakstabilan politik negara itu. 
Setelah aksi kudeta militer terhadap 
pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi 
pada Februari 2021 lalu, banyak investor 
angkat kaki dari Myanmar. Akibatnya, 
ekonomi Myanmar minus 18 persen 
pada 2022 dan diproyeksi tak tumbuh 
tahun ini. Bahkan, Bank Dunia tak sudi 
memasukkan Myanmar dalam 
menghitung pertumbuhan ekonomi 
global hingga 2024 nanti. Presiden Bank 
Dunia, David Malpass awal Juni 2022 di 
website Bank Dunia mengatakan, 
perang di Ukraina, lockdown di China, 
serta gangguan rantai pasokan, dan 
risiko stagflasi akan memukul 
pertumbuhan ekonomi. Banyak negara 
yang menurutnya akan sulit menghidar 
dari kondisi resesi. Situasi yang tentunya 
akan sangat menyulitkan dan semoga 
para pengambil kebijakan di negeri ini 
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mampu menjaga kondisi ekonomi kita 
tetap kuat dan aman. Indonesia 
tampaknya harus berhati hati dalam 
mengatasi masalah ini. Karena menurut 
survei perusahaan keuangan Amerika 
Serikat Bloomberg, Indonesia masuk 
daftar 15 negara yang berpotensi 
mengalami resesi. Potensi resesi di 
dalam negeri ini diungkapkan langsung 
oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati. Meski demikian Sri Mulyani 
memaparkan bahwa sekarang ini resiko 
resesi yang akan dihadapi Indonesia 
terbilang rendah, hanya 3%. Angka itu 
merupakan hasil survei yang dilakukan 
oleh Bloomberg. "Survey dari 
Bloomberg ada negara yang risiko 
resesinya bisa mencapai di atas 70%. 
Nah tadi ditanyakan Indonesia ada di 
ujung bawah tapi tetap ditanyain gitu. 
Kita (Indonesia) relative dalam situasi 
yang tadi disebutkan risikonya 3%," 
katanya dalam konferensi pers di Nusa 
Dua, Bali, Rabu (13/7/2022) kemarin. 
Namun terlepas dari rendahnya resiko 
Indonesia mengalami resesi, Sri 
Mulyani mengatakan bukan berarti 
pemerintah tidak waspada terhadap 
risiko resesi tersebut. "Ibaratkan negara 
lainnya potensi untuk mengalami resesi 
jauh di atas 70%. Ini tidak berarti kita 
terlena, kita tetap waspada namun 
pesannya adalah kita tetap akan 
menggunakan semua instrumen 
kebijakan kita. Apakah itu fiscal policy, 
moneter policy di OJK di financial sektor 
dan juga regulasi yang lain untuk 
memonitor itu terutama regulasi 
ekposure dari korporasi Indonesia," 
jelasnya. Sri Mulyani juga meyakini 
pertumbuhan ekonomi Indonesia saat 
ini masih cukup positif. Ia pun 
membandingkan dengan kondisi krisis 
keuangan 2008. "Artinya harus belajar 
dari krisis global 2008, 2009, sektor 
korporasi, finansial, APBN, moneter, 
semuanya mencoba memperkuat diri 
sendiri pada saat hadapi risiko 
sekarang ini. Kita dalam situasi daya 
tahan masih lebih baik, makanya 
disebut rating lebih kecil," tutupnya. 
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh 
Bloomberg tersebut, diketahui bahwa 
sekarang ini Sri Lanka menempati 

posisi pertama negara berpotensi resesi 
dengan presentase 85 persen. 
Selanjutnya ada New Zealand 33 persen, 
Korea Selatan dan Jepang 25 persen. 
Kemudian diikuti China, Hongkong, 
Australia, Taiwan, dan Pakistan 20 
persen. Malaysia 13 persen, Vietnam dan 
Thailand 10 persen, Filipina 8 persen, 
Indonesia 3 persen, dan India 0 persen. 
Dikutip dari Kompas.com, resesi ekonomi 
atau biasa hanya disebut resesi adalah 
periode saat terjadi penurunan roda 
perekonomian yang ditandainya dengan 
melemahnya produk domestik bruto 
(PDB) selama dua kuartal berturut-turut 
(apa itu resesi). Resesi ekonomi adalah 
juga ditandai dengan kenaikan tingkat 
pengangguran, penurunan penjualan ritel, 
dan terjadinya kontraksi di pendapatan 
manufaktur untuk periode waktu yang 
panjang. Resesi Indonesia pernah terjadi 
di tahun 1998. Dengan kata lain, resesi 
ekonomi adalah pelambatan atau 
kontraksi besar dalam kegiatan ekonomi. 
Sementara itu mengutip The Balance, 
resesi artinya penurunan signifikan dalam 
kegiatan ekonomi yang berlangsung 
dalam beberapa bulan, umumnya dalam 
tiga bulan lebih sejumlah indikator yang 
bisa digunakan suatu negara dalam 
keadaan arti resesi antara lain terjadi 
penurunan pada PDB, merosotnya 
pendapatan riil, jumlah lapangan kerja, 
penjualan ritel, dan terpuruknya industri 
manufaktur. Mengutip keterangan 
National Bureau of Economic Research 
(NBER), secara umum apa itu resesi 
terjadi ketika negara masuk dalam 
periode jatuhnya aktivitas ekonomi, 
tersebar di seluruh sektor ekonomi, dan 
sudah berlangsung selama lebih dari 
beberapa bulan, umumnya lebih dari 3 
bulan. Dampak ekonomi saat terjadi 
resesi adalah sangat terasa dan efeknya 
bersifat domino pada kegiatan ekonomi. 
Contohnya, ketika investasi anjlok saat 
resesi, secara otomatis akan 
mengilangkan sejumlah lapangan 
pekerjaan yang membuat angka PHK 
naik signifikan. Produksi atas barang dan 
jasa juga merosot sehingga menurunkan 
PDB nasional. Jika tak segera diatasi, 
efek domino resesi akan menyebar ke 
berbagai sektor seperti macetnya kredit 

perbankan hingga inflasi yang sulit 
dikendalikan, atau juga sebaliknya 
terjadi deflasi. Lalu neraca 
perdagangan yang minus dan 
berimbas langsung pada cadangan 
devisa. Dalam kondisi riilnya, banyak 
orang kehilangan rumah karena tak 
sanggup membayar cicilan, daya beli 
melemah. Lalu banyak bisnis terpaksa 
harus gulung tikar. Direktur Center of 
Economic and Law Studies (Celios) 
Bhima Yudhistira mengatakan krisis 
ekonomi yang terjadi di Laos dan 
Myanmar berpotensi menular di 
kawasan Asia Tenggara, termasuk 
Indonesia. Menurut Bhima, peristiwa 
krisis mata uang yang bermula di 
Thailand pada 1998 silam dan 
merambat ke Indonesia berpotensi 
terulang. Sebab, krisis Myanmar dan 
Laos juga bersifat sistemik. "Pada 
1998 itu kan ada krisis mata uang 
Thailand, merambat ke Indonesia. 
Sekarang ada kekhawatiran yang 
sama," ungkap Bhima kepada 
CNNIndonesia.com. Pertama, investor 
akan semakin hati-hati untuk 
menanamkan dana di kawasan Asia 
Tenggara. Sebab, dua negara di 
kawasan itu sedang tidak baik-baik 
saja. "Jadi ada potensi juga investasi 
ke RI berkurang," imbuh dia. Ketika 
investasi menurun, maka dampaknya 
akan buruk ke pertumbuhan ekonomi. 
Maklum, investasi merupakan salah 
satu indikator perhitungan Produk 
Domestik Bruto (PDB). Kedua, aliran 
modal asing berpotensi kabur dari 
Indonesia. Jika hal itu terjadi, rupiah 
akan melemah. "Efeknya ke biaya 
impor pangan dan energi akan 
signifikan. Rupiah melemah kan 
berarti barang impor akan jauh lebih 
mahal untuk membayar impor," papar 
Bhima. Ketiga, ancaman inflasi. Saat 
ini, lonjakan inflasi terjadi hampir di 
seluruh negara maju dan ikut 
membayangi negara-negara Asia. 
Inflasi Indonesia per Juni 2022 saja 
menyentuh 4,35 persen, yang tercatat 
tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Belum 
lagi, hampir semua negara sedang 
mengalami krisis pangan dan krisis 
energi. Tidak terkecuali Laos, 

Myanmar, juga Indonesia. Semua bahan 
pangan dan bahan bakar melonjak tidak 
karu-karuan, sehingga ancaman inflasi 
semakin nyata. Yang harus diperhatikan 
juga, kata Bhima, pengungsi yang 
datang dari Myanmar dan Laos jika dua 
negara itu benar-benar dinyatakan 
bangkrut. "Beban pemerintah 
bertambah, jadi rebutan pasar tenaga 
kerja, pemerintah pusat harus 
memberikan tempat layak, makanan 
untuk pengungsi," katanya. 
Kekhawatirannya, beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN). Kalau tidak hati-hati, defisit bisa 
kembali membengkak dan kas negara 
bisa terjun bebas. Ancaman lain, krisis 
yang terjadi di Myanmar dan Laos bakal 
berpengaruh terhadap neraca dagang 
RI. Ekspor yang dikirim ke dua negara 
tersebut berpotensi berkurang. 
"Perdagangan Indonesia dengan Laos 
dan Myanmar lumayan, jadi ada 
pengaruhi," tutur Bhima. Bhima 
memaparkan ekspor RI ke Laos sebesar 
US$22,7 juta atau berkontribusi 0,02 
persen terhadap total ekspor pada 
Januari-Mei 2022. Sementara, ekspor RI 
ke Myanmar sebesar US$349,9 juta atau 
berkontribusi 0,32 persen terhadap total 
ekspor periode Januari-Mei 2022. Ketika 
ekspor berkurang, maka akan 
berdampak negatif untuk pertumbuhan 
ekonomi. Ingat, ekspor juga menjadi 
salah satu indikator perhitungan PDB. 
Menurut dia, dampak krisis yang terjadi 
di Myanmar dan Laos akan terasa dalam 
jangka pendek atau selambat-lambatnya 
tiga bulan ke depan. Namun, Bhima 
belum melihat ancaman RI jadi bangkrut, 
seperti Laos dan Myanmar yang dinilai 
berpotensi menyusul Sri Lanka. Sebab, 
cadangan devisa RI masih cukup kuat. 
"Indonesia belum seburuk itu, cadev 
masih gemuk," tegas Bhima. Bank 
Indonesia (BI) mencatat cadev RI 
sebesar US$136,4 miliar per Juni 2022. 
Angka itu naik dari bulan sebelumnya 
yang sebesar US$135,6 miliar. Meski 
begitu, bukan berarti pemerintah bisa 
ongkang-ongkang kaki. Sebab, utang 
negara juga terus bertambah. Memang, 
rasio utang terhadap PDB masih rendah 
cuma 38,88 persen hingga Juni 2022. 
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mampu menjaga kondisi ekonomi kita 
tetap kuat dan aman. Indonesia 
tampaknya harus berhati hati dalam 
mengatasi masalah ini. Karena menurut 
survei perusahaan keuangan Amerika 
Serikat Bloomberg, Indonesia masuk 
daftar 15 negara yang berpotensi 
mengalami resesi. Potensi resesi di 
dalam negeri ini diungkapkan langsung 
oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati. Meski demikian Sri Mulyani 
memaparkan bahwa sekarang ini resiko 
resesi yang akan dihadapi Indonesia 
terbilang rendah, hanya 3%. Angka itu 
merupakan hasil survei yang dilakukan 
oleh Bloomberg. "Survey dari 
Bloomberg ada negara yang risiko 
resesinya bisa mencapai di atas 70%. 
Nah tadi ditanyakan Indonesia ada di 
ujung bawah tapi tetap ditanyain gitu. 
Kita (Indonesia) relative dalam situasi 
yang tadi disebutkan risikonya 3%," 
katanya dalam konferensi pers di Nusa 
Dua, Bali, Rabu (13/7/2022) kemarin. 
Namun terlepas dari rendahnya resiko 
Indonesia mengalami resesi, Sri 
Mulyani mengatakan bukan berarti 
pemerintah tidak waspada terhadap 
risiko resesi tersebut. "Ibaratkan negara 
lainnya potensi untuk mengalami resesi 
jauh di atas 70%. Ini tidak berarti kita 
terlena, kita tetap waspada namun 
pesannya adalah kita tetap akan 
menggunakan semua instrumen 
kebijakan kita. Apakah itu fiscal policy, 
moneter policy di OJK di financial sektor 
dan juga regulasi yang lain untuk 
memonitor itu terutama regulasi 
ekposure dari korporasi Indonesia," 
jelasnya. Sri Mulyani juga meyakini 
pertumbuhan ekonomi Indonesia saat 
ini masih cukup positif. Ia pun 
membandingkan dengan kondisi krisis 
keuangan 2008. "Artinya harus belajar 
dari krisis global 2008, 2009, sektor 
korporasi, finansial, APBN, moneter, 
semuanya mencoba memperkuat diri 
sendiri pada saat hadapi risiko 
sekarang ini. Kita dalam situasi daya 
tahan masih lebih baik, makanya 
disebut rating lebih kecil," tutupnya. 
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh 
Bloomberg tersebut, diketahui bahwa 
sekarang ini Sri Lanka menempati 

posisi pertama negara berpotensi resesi 
dengan presentase 85 persen. 
Selanjutnya ada New Zealand 33 persen, 
Korea Selatan dan Jepang 25 persen. 
Kemudian diikuti China, Hongkong, 
Australia, Taiwan, dan Pakistan 20 
persen. Malaysia 13 persen, Vietnam dan 
Thailand 10 persen, Filipina 8 persen, 
Indonesia 3 persen, dan India 0 persen. 
Dikutip dari Kompas.com, resesi ekonomi 
atau biasa hanya disebut resesi adalah 
periode saat terjadi penurunan roda 
perekonomian yang ditandainya dengan 
melemahnya produk domestik bruto 
(PDB) selama dua kuartal berturut-turut 
(apa itu resesi). Resesi ekonomi adalah 
juga ditandai dengan kenaikan tingkat 
pengangguran, penurunan penjualan ritel, 
dan terjadinya kontraksi di pendapatan 
manufaktur untuk periode waktu yang 
panjang. Resesi Indonesia pernah terjadi 
di tahun 1998. Dengan kata lain, resesi 
ekonomi adalah pelambatan atau 
kontraksi besar dalam kegiatan ekonomi. 
Sementara itu mengutip The Balance, 
resesi artinya penurunan signifikan dalam 
kegiatan ekonomi yang berlangsung 
dalam beberapa bulan, umumnya dalam 
tiga bulan lebih sejumlah indikator yang 
bisa digunakan suatu negara dalam 
keadaan arti resesi antara lain terjadi 
penurunan pada PDB, merosotnya 
pendapatan riil, jumlah lapangan kerja, 
penjualan ritel, dan terpuruknya industri 
manufaktur. Mengutip keterangan 
National Bureau of Economic Research 
(NBER), secara umum apa itu resesi 
terjadi ketika negara masuk dalam 
periode jatuhnya aktivitas ekonomi, 
tersebar di seluruh sektor ekonomi, dan 
sudah berlangsung selama lebih dari 
beberapa bulan, umumnya lebih dari 3 
bulan. Dampak ekonomi saat terjadi 
resesi adalah sangat terasa dan efeknya 
bersifat domino pada kegiatan ekonomi. 
Contohnya, ketika investasi anjlok saat 
resesi, secara otomatis akan 
mengilangkan sejumlah lapangan 
pekerjaan yang membuat angka PHK 
naik signifikan. Produksi atas barang dan 
jasa juga merosot sehingga menurunkan 
PDB nasional. Jika tak segera diatasi, 
efek domino resesi akan menyebar ke 
berbagai sektor seperti macetnya kredit 

perbankan hingga inflasi yang sulit 
dikendalikan, atau juga sebaliknya 
terjadi deflasi. Lalu neraca 
perdagangan yang minus dan 
berimbas langsung pada cadangan 
devisa. Dalam kondisi riilnya, banyak 
orang kehilangan rumah karena tak 
sanggup membayar cicilan, daya beli 
melemah. Lalu banyak bisnis terpaksa 
harus gulung tikar. Direktur Center of 
Economic and Law Studies (Celios) 
Bhima Yudhistira mengatakan krisis 
ekonomi yang terjadi di Laos dan 
Myanmar berpotensi menular di 
kawasan Asia Tenggara, termasuk 
Indonesia. Menurut Bhima, peristiwa 
krisis mata uang yang bermula di 
Thailand pada 1998 silam dan 
merambat ke Indonesia berpotensi 
terulang. Sebab, krisis Myanmar dan 
Laos juga bersifat sistemik. "Pada 
1998 itu kan ada krisis mata uang 
Thailand, merambat ke Indonesia. 
Sekarang ada kekhawatiran yang 
sama," ungkap Bhima kepada 
CNNIndonesia.com. Pertama, investor 
akan semakin hati-hati untuk 
menanamkan dana di kawasan Asia 
Tenggara. Sebab, dua negara di 
kawasan itu sedang tidak baik-baik 
saja. "Jadi ada potensi juga investasi 
ke RI berkurang," imbuh dia. Ketika 
investasi menurun, maka dampaknya 
akan buruk ke pertumbuhan ekonomi. 
Maklum, investasi merupakan salah 
satu indikator perhitungan Produk 
Domestik Bruto (PDB). Kedua, aliran 
modal asing berpotensi kabur dari 
Indonesia. Jika hal itu terjadi, rupiah 
akan melemah. "Efeknya ke biaya 
impor pangan dan energi akan 
signifikan. Rupiah melemah kan 
berarti barang impor akan jauh lebih 
mahal untuk membayar impor," papar 
Bhima. Ketiga, ancaman inflasi. Saat 
ini, lonjakan inflasi terjadi hampir di 
seluruh negara maju dan ikut 
membayangi negara-negara Asia. 
Inflasi Indonesia per Juni 2022 saja 
menyentuh 4,35 persen, yang tercatat 
tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Belum 
lagi, hampir semua negara sedang 
mengalami krisis pangan dan krisis 
energi. Tidak terkecuali Laos, 

Myanmar, juga Indonesia. Semua bahan 
pangan dan bahan bakar melonjak tidak 
karu-karuan, sehingga ancaman inflasi 
semakin nyata. Yang harus diperhatikan 
juga, kata Bhima, pengungsi yang 
datang dari Myanmar dan Laos jika dua 
negara itu benar-benar dinyatakan 
bangkrut. "Beban pemerintah 
bertambah, jadi rebutan pasar tenaga 
kerja, pemerintah pusat harus 
memberikan tempat layak, makanan 
untuk pengungsi," katanya. 
Kekhawatirannya, beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN). Kalau tidak hati-hati, defisit bisa 
kembali membengkak dan kas negara 
bisa terjun bebas. Ancaman lain, krisis 
yang terjadi di Myanmar dan Laos bakal 
berpengaruh terhadap neraca dagang 
RI. Ekspor yang dikirim ke dua negara 
tersebut berpotensi berkurang. 
"Perdagangan Indonesia dengan Laos 
dan Myanmar lumayan, jadi ada 
pengaruhi," tutur Bhima. Bhima 
memaparkan ekspor RI ke Laos sebesar 
US$22,7 juta atau berkontribusi 0,02 
persen terhadap total ekspor pada 
Januari-Mei 2022. Sementara, ekspor RI 
ke Myanmar sebesar US$349,9 juta atau 
berkontribusi 0,32 persen terhadap total 
ekspor periode Januari-Mei 2022. Ketika 
ekspor berkurang, maka akan 
berdampak negatif untuk pertumbuhan 
ekonomi. Ingat, ekspor juga menjadi 
salah satu indikator perhitungan PDB. 
Menurut dia, dampak krisis yang terjadi 
di Myanmar dan Laos akan terasa dalam 
jangka pendek atau selambat-lambatnya 
tiga bulan ke depan. Namun, Bhima 
belum melihat ancaman RI jadi bangkrut, 
seperti Laos dan Myanmar yang dinilai 
berpotensi menyusul Sri Lanka. Sebab, 
cadangan devisa RI masih cukup kuat. 
"Indonesia belum seburuk itu, cadev 
masih gemuk," tegas Bhima. Bank 
Indonesia (BI) mencatat cadev RI 
sebesar US$136,4 miliar per Juni 2022. 
Angka itu naik dari bulan sebelumnya 
yang sebesar US$135,6 miliar. Meski 
begitu, bukan berarti pemerintah bisa 
ongkang-ongkang kaki. Sebab, utang 
negara juga terus bertambah. Memang, 
rasio utang terhadap PDB masih rendah 
cuma 38,88 persen hingga Juni 2022. 
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Tapi, Bhima mengingatkan utang suatu 
negara tak hanya diukur dari rasio. 
"Coba digabung dengan rasio utang 
swasta. Sebab, trik utang negara 
adalah dibebankan ke BUMN 
penugasan. Tapi nanti kalau ada 
masalah di BUMN, ujung-ujungnya 
APBN yang menangani. Jadi, rasio 
utang tidak menggambarkan kondisi 
yang komprehensif," papar Bhima. 
Mengutip buku APBN Kita, jumlah utang 
negara mencapai Rp7.002 triliun pada 
Mei 2022. Angka itu naik dari posisi 
bulan sebelumnya yang hanya sebesar 
Rp7.040 triliun. "Risiko-risiko yang ada 
di Myanmar dan Laos, bisa (menimpa) 
kita (Indonesia) kalau tidak dilakukan 
mitigasi. Juga kalau tak antisipasi 
kinerja ekspor terganggu, surplus kecil, 
aliran asing keluar," jelasnya 
mengingatkan. Sementara itu Direktur 
Eksekutif Center of Reform on 
Economics (CORE) Mohammad Faisal 
punya pendapat berbeda. Menurut dia, 
krisis ekonomi Laos dan Myanmar tak 
akan berpengaruh besar terhadap 
kawasan Asia Tenggara dan Indonesia. 
Pasalnya, kontribusi dua negara itu 
kecil di kawasan Asia Tenggara. "Kalau 
efek Laos dan Myanmar kecil, PDB 
rendah di Asia," tutur Faisal. Bahkan, ia 
menilai sikap investor juga tak akan 
berubah kepada negara di Asia 
Tenggara, termasuk Indonesia. 
"(Pengaruh) kecil. Kecuali kalau yang 
krisis Thailand, lebih besar 
pengaruhnya," katanya. Dari sisi 
perdagangan, Faisal melihat 
pengaruhnya ke Indonesia juga tak 
seberapa. Sebab, negara tujuan utama 
ekspor RI di Asia adalah Singapura, 
Thailand, Malaysia, Vietnam, dan 
Filipina. "Jadi (situasi Laos dan 
Myanmar) ke neraca dagang tidak 
terlalu berpengaruh," terang dia. 
Kendati begitu, ia mengingatkan 
pemerintah harus tetap waspada. 
Apalagi, utang negara terus meningkat 
sejak pandemi covid-19. Ia juga 
sependapat dengan Bhima yang menilai 
bahwa rasio utang yang rendah 
terhadap PDB tak selamanya 
mengartikan negara itu baik-baik saja. 
"Jadi tetap waspada, apalagi ada 

 

contoh-contoh negara hampir bangkrut. 
Pemerintah harus berjaga-jaga meski 
indikator makro RI lebih stabil," tutup 
Faisal. Pada faktanya, saat ini Indonesia 
dipandang dunia sebagai satu negara 
yang paling mampu bertahan menghadapi 
gelombang krisi ekonomi global. 
Menempati peringkat ke 14 dari 15 
negara yang diprediksikan terancam 
resesi ekonomi global berdasarkan survei 
Bloomberg terbaru adalah hal yang patut 
disyukuri. Dan rasa syukur itu 
terekspresikan dari pernyataan Menteri 
Keuangan Sri Mulyani. "Kami tidak akan 
terlena. Kami akan tetap waspada!" 
ungkap Menteri Keuangan RI, Sri 
Mulyani, dalam konferensi pers kegiatan 
sampingan G20 Indonesia 2022 di Nusa 
Dua Bali. “Kita harus sangat hati-hati. 
Dengan tren suku bunga yang naik, 
berarti potensi terjadinya krisis keuangan 
di berbagai negara di dunia kita lihat akan 
mungkin terjadi," kata dia dalam rapat 
dengan Komite IV DPD, di Jakarta, 
Selasa (7/6/2022). Indonesia tetap harus 
waspada. Hal ini karena ancaman 
keuangan global ini masih akan 
berlangsung sampai tahun depan. 
Pemerintah menurut Bu Menteri akan 
terus berupaya semaksimal mungkin 
menangkal ancaman tersebut dengan 
memanfaatkan seluruh instrumen 
kebijakan yang ada. Tentunya kita semua 
berharap, ancaman tersebut tidak sampai 
berdampak besar bagi ekonomi Indonesia 
yang pada akhirnya bisa merugikan kita 
sebagai masyarakat. Melalui rangkaian 
kegiatan  KTT G20 yang berlangsung di 
Indonesia, kita pun berharap agenda 
global untuk melepaskan diri dari 
ancaman resesi dan krisis, serta 
pemulihan pasca Pandemi Covid-19 akan 
membuat dunia internasional lepas dari 
ancaman tersebut. Pertemuan pemimpin-
pemimpin negara, termasuk pada level 
menteri dan gubernur bank sentral pada 
G20 yang di dalamnya ikut dihadiri Rusia, 
diharapkan bisa menjadi solusi. Semua 
tentu sadar, salah satu ancaman krisis 
energi salah satunya dipicu dari perang 
Rusia-Ukraina. Jika Indonesia mampu 
menjembatani persoalan ini untuk 
mencari solusi penyelesaian, tentu akan 
sangat membanggakan kita semua.

Pertama, sebut Rivanlee, terkait 
disparitas waktu yang cukup lama sejak 
insiden dengan pengungkapan ke 
publik, yakni sekitar dua hari. Kejadian 
baku tembak terjadi pada 8 Juli 2020. 
Polri baru mengungkap peristiwa 
tersebut pada 11 Juli 2022.
Kedua, kronologis kejadian yang 
disampaikan oleh pihak Kepolisian 
berubah-ubah. 
Ketiga, ditemukannya luka sayatan 
pada jenazah Brigadir J di bagian muka. 
Keterangan mengenai luka tembak 
antara Polri dengan keluarga juga 
memiliki perbedaan yang signifikan.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban 
Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti 
enam kejanggalan dalam proses 
pengusutan kasus baku tembak polisi 
yang menewaskan Brigadir J di 
kediaman Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy 
Sambo.
"Berdasarkan informasi yang kami 
himpun, terdapat berbagai kejanggalan 
yang mewarnai proses pengusutan 
kasus ini," kata Wakil Koordinator 
KontraS Rivanlee Anandar dalam 
keterangannya, dikutip Jumat (15/7).

Kelima, CCTV dalam kondisi mati pada 
saat peristiwa terjadi. 

"Kami menilai bahwa sejumlah 
kejanggalan tersebut merupakan 
indikasi penting bahwa Kepolisian 
terkesan menutup-nutupi dan 

Terakhir, keterangan Ketua RT yang 
menyebutkan tidak mengetahui adanya 
peristiwa dan proses olah TKP.

Pihak keluarga menyebut ada empat 
luka tembak pada tubuh Brigadir J, yakni 
dua luka di dada, satu luka tembak di 
tangan, dan satu luka tembak lainnya di 
bagian leher. Selain itu, mereka juga 
mengatakan terdapat luka sayatan 
senjata tajam di bagian mata, hidung, 
mulut, dan kaki. Hal ini berbeda dengan 
keterangan Kepolisian yang 
menyebutkan bahwa terdapat tujuh luka 
dari lima tembakan.
Keempat, keluarga sempat dilarang 
melihat kondisi jenazah. 

Kejanggalan Kasus Polisi Tembak Polisi

"Pada persidangan kasus, terbukti bahwa 
sejumlah warga sekitar diduga 
mengalami intimidasi oleh aparat untuk 
tidak merekam peristiwa dan bahkan 
diminta untuk menghapus file rekaman 
atas peristiwa penangkapan yang terjadi. 
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh 
Komnas HAM ketika memberikan 
keterangan di persidangan," tambah 
Rivanlee
Oleh karena itu, ia mengatakan adanya 
kejanggalan pertanggungjawaban 
perkara pidana sering terjadi apabila 
melibatkan anggota kepolisian dengan 
sejumlah pola yang sama. Seperti 
ketidaktegasan dalam mekanisme pidana 
terhadap anggota yang terbukti bersalah. 
Hingga akhirnya menyerahkan pada 
mekanisme internal etik atau disiplin.

"Selain memunculkan keberulangan 
peristiwa, hal tersebut tentu saja akan 
berimplikasi pada terkikisnya 
kepercayaan masyarakat dan 
meruntuhkan wibawa Korps 
Bhayangkara. Sebab, hal tersebut akan 
mencoreng asas equality before the law 
dan hanya akan memperpanjang 
fenomena impunitas aparat," tutur dia.

Rivanlee menilai kejanggalan kasus baku 
tembak antara Brigadir J dengan 
Bharada E serupa dengan penembakan 
terhadap enam laskar Front Pembela 
Islam (FPI).

mengaburkan fakta kasus kematian 
Brigadir J," tutur dia.

"Bukan kali pertama, upaya Kepolisian 
dalam menyembunyikan fakta juga terjadi 
pada kasus terdahulu, seperti halnya 
penembakan terhadap enam laskar Front 
Pembela Islam (FPI)," sebut dia.

Kerap kali mengupayakan penyelesaian 
perkara dengan cara 'kekeluargaan' atau 
'perdamaian' yang membuat pihak 
korban menjadi tertekan dan menyetop 
perkara. Lalu, tidak adanya evaluasi 
kelembagaan serta perbaikan institusi 
dari kesalahan yang terjadi.

Sekedar informasi, kasus baku tembak 
antara Brigadir J dan Bharada E terjadi di 
rumah singgah Irjen Ferdy Sambo pada 
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Bentuk Tim Khusus
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
telah membentuk tim khusus untuk 
membongkar kasus penembakan 
Brigadir J dan Bharada E ini. Tim 
dipimpin langsung Wakapolri Komjen 
Pol Gatot Eddy Pramono beserta 
jajaran Irwasum, Bareskrim, Provos, 
hingga Paminal Polri.

Aksi baku tembak itu ditengarai adanya 
dugaan pelecehan yang dilakukan 
Brigadir J kepada istri Irjen Pol Ferdy 
Sambo. Kasus ini tengah ditangani 
Polres Metro Jakarta Selatan.

"Satu lagi kasus yang tentunya 
melibatkan anggota karena memang 

Jumat (8/7) pukul 17.00 WIB. Brigadir J 
tewas akibat tembakan dari Bharada E.

terjadi baku tembak antara anggota dan 
anggota. Dan kami juga mendapatkan 
banyak informasi terkait dengan berita- 
berita lair yang beredar yang tentunya 
kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa 
tertangani dengan baik," ucap Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit.
Selain melibatkan instansi internal Polri, 
kata Sigit, tim khusus ini juga melibatkan 
rekan-rekan dari eksternal yakni 
Kompolnas dan Komnas HAM agar 
proses hukum nantinya bisa lebih 
transparan.“Satu sisi kami juga sudah 
menghubungi rekan-rekan dari luar dalam 
hal ini Kompolnas dan Komnas HAM 
terkait isu yang terjadi sehingga di satu 
sisi kita tentunya mengharapkan kasus ini 
bisa dilaksanakan pemeriksaan secara 
transparan, objektif," ucapnya.

Jaksa menuduh pria 33 tahun itu 
merancang pembocoran informasi 
karena dia menilai CIA tidak 
menghargainya dengan mengabaikan 
keluhannya soal lingkungan kerja. Dia 
mencoba menghancurkan semua hasil 
kerja dia dalam membantu CIA.
Di balik jeruji selnya selagi menunggu 
persidangan, dia masih menjalankan 
kejahatannya dengan mencoba 

Bocornya informasi yang disebut Vault 
7 itu mengungkap bagaimana CIA 
meretas Apple dan ponsel pintar 
Android dalam operasi mata-mata di 
luar negeri dan bagaimana mereka 
mengubah televisi yang terkoneksi 
Internet menjadi alat untuk mendengar 
percakapan. Sebelum ditangkap, 
Schulte pernah menciptakan alat 
peretasan sebagai pembuat kode di 
markas CIA di Langley, Virginia.

Mantan pegawai Badan Intelijen 
Amerika Serikat CIA, Joshua Schulte, 
kemarin didakwa sebagai pelaku 
pencurian informasi rahasia terbesar 
dalam sejarah.Schulte yang memilih 
untuk diadili di Kota New York 
mengatakan kepada para juri, CIA dan 
badan penyelidik federal (FBI) sengaja 
mengkambinghitamkan dirinya atas 
bocornya informasi CIA di WikiLeaks 
pada 2017.

“Pada 2020 persidangan Schulte 
mengalami kebuntuan setelah juri tidak 
mencapai kata sepakat terhadap 
sejumlah dakwaan, termasuk 
mengumpulkan dan menyebarkan 
informasi pertahanan nasional secara 
ilegal.Schulte sudah ditahan tanpa 
jaminan sejak 2018. Tahun lalu dalam 
dokumen pengadilan Schulte 
mengeluhkan kondisi sel penjara yang 
memperlakukan dirinya seperti "binatang 
dalam kandang."

membocorkan lagi informasi rahasia dari 
penjara. Jaksa menyebut dia berperang 
informasi dengan pemerintah.

"Dialah yang mengambil file cadangan 
lalu file cadangan itu dia berikan ke 
WikiLeaks.

"Kasus pemerintah ini dipenuhi banyak 
kejanggalan," kata dia. "Tidak ada motif 
apa pun di sini."Jaksa AS David Denton 
membalas argumen Schulte dengan 
mengatakan ada banyak bukti yang 
menguatkan Schulte mencuri file sensitif 
komputer."Dia yang membobol sistem 
itu," kata Denton. 

Dalam argumen penutupnya Schulte 
mengklaim dia kena getahnya padahal 
ratusan orang punya akses terhadap 
informasi itu."Ratusan orang bisa saja 
mencuri informasi itu," kata dia, seperti 
dilansir laman Al Arabiya, Kamis (14/7).

Joshua Schulte Diadili di New York

Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
(ATR/BPN) bakal menginvestigasi 
kasus mafia tanah melalui tim yang 
dibentuk oleh Inspektur Jenderal (Irjen) 
Kementerian. Tim investigasi itu 
dibentuk menyusul penangkapan 27 
tersangka kasus mafia tanah oleh 
Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. 
Sebanyak empat tersangka di 
antaranya merupakan pejabat BPN 
wilayah Jakarta dan Bekasi. Juru Bicara 
Kementerian ATR/BPN Teguh Hari 
mengatakan, pembentukan tim 
investigasi tersebut merupakan arahan 
langsung dari Menteri ATR/BPN Hadi 
Tjahjanto. Hari menuturkan, selain 
membentuk tim investigasi, Satgas 
Antimafia Tanah Kementerian ATR/BPN 
juga akan mendalami kasus demi kasus 
empat tersangka ini bersama aparat 
penegak hukum. Dia bilang, tindakan-
tindakan ini merupakan dukungan 
Kementerian atas penindakan aparat. 
"Bapak Menteri para prinsipnya 
mendukung apa pun dari aparat 
penegak hukum dalam melakukan 
penindakan bersama dengan Satgas 
Antimafia Kementerian ATR/BPN. Tapi, 
intinya dari empat tersangka itu kasus 
yang berbeda-beda," tutur Hari. Lebih 
lanjut, dia pun tak memungkiri akan 
memberi sanksi kepada empat 
tersangka jika terbukti bersalah. 

4 Pejabat BPN Jadi Tersangka Mafia Tanah
Namun, sebelum itu, kata Hari, 
Kementerian ATR/BPN akan mengikuti 
jalannya penanganan kasus. 
"Penangkapannya baru, jadi sementara 
empat tersangka sedang dalam proses di 
kepolisian bersama Satgas Antimafia 
Tanah, nanti dari Irjen segera 
menurunkan tim investigasi. Jadi 
sanksinya baru akan dilihat jika 
perkaranya sudah mulai terlihat," jelas 
Hari. lalu Sebelumnya, Kepolisian Daerah 
(Polda) Metro Jaya menetapkan 27 
tersangka dalam empat kasus dugaan 
mafia tanah di wilayah Jakarta dan 
Bekasi. Empat tersangka di antaranya 
merupakan pejabat Badan Pertanahan 
Nasional (BPN). 
Sebanyak 22 tersangka telah ditahan di 
ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk 
proses penyidikan. Adapun 10 tersangka 
di antaranya merupakan pejabat dan 
pegawai tidak tetap di BPN wilayah 
Jakarta dan Bekasi. Sebanyak dua 
tahanan lainnya berprofesi sebagai ASN 
pemerintahan, dua orang kepala desa, 
dan satu orang dari jasa perbankan. 
"(Empat kasus mafia tanah terjadi) di 
Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian 
Cilincing, Jakarta Utara, dan Babelan 
Bekasi," ujar Kepala Subdirektorat Harta 
dan Benda (Harda) Direktorat Reserse 
Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP 
Petrus Silalahi saat dikonfirmasi, Rabu 
(13/7/2022).
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Joshua Schulte Diadili di New York
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Presiden Joko Widodo menunjuk 
Menteri Koordinator Bidang Politik, 
Hukum dan Keamanan (Menko 
Polhukam) Mahfud MD sebagai 
pelaksana tugas (plt) Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Hal 
itu disampaikan Staf Khusus Menteri 
Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo 
Maldini dalam keterangannya kepada 
wartawan pada Jumat (15/7/2022). 
"Posisi Menpan-RB dijabat oleh Plt 
Bapak Mahfud ditunjuk untuk mengisi 
jabatan tersebut. Sembari, masih 
menunggu prosesnya untuk pengganti," 
ujar Faldo. Dia menuturkan, saat ini 
fungsi pemerintahan masih berjalan 
dengan baik. Dengan ditunjuknya 
Mahfud selaku Plt MenpanRB 
pemerintah memastikan berjalannya 
administrasi dengan lebih optimal. "Kita 
tentu semua berharap, penunjukan ini 
akan menjaga performa dan capaian 
dari kementerian dalam beberapa 
waktu ke depan," tutur Faldo. "Biasa 
proses seperti ini, tentu tidak bisa 
mengambil keputusan yang reaktif, 
yang paling penting itu substansinya 

Mahfud MD Jadi Plt Mempan-RB

semua terlaksana dengan baik," 
tambahnya. Sebagaimana diketahui, 
posisi Menpan-RB kosong setelah Tjahjo 
Kumolo berpulang pada 1 Juli 2022 
pukul 11.10 WIB di RS Abdi Waluyo, 
Jakarta Pusat. Tjahjo meninggal dunia 
setelah menjalani perawatan intensif 
atas sakit yang dideritanya. Adapun 
sejak 20 Juni atau saat Tjahjo dirawat di 
rumah sakit, posisi Menpan-RB untuk 
sementara digantikan oleh Mahfud MD 
secara ad interim. Setelahnya, pada 4 
Juli, Mendagri Tito Karnavian 
menggantikan Mahfud sebagai Menpan-
RB ad interim hingga 15 Juli 2022 atau 
hari ini. Diberitakan sebelumnya, 
Presiden Joko Widodo mengatakan, 
pengganti almarhum Tjahjo Kumolo 
sebagai Menpan-RB masih belum ada. 
Menurutnya, saat ini persiapan 
penggantian masih dalam proses dan 
masih dalam suasana dukacita. "Belum 
(ada). Masih dalam proses semuanya," 
ujar Jokowi usai menyerahkan bantuan 
sosial di Pasar Sukamandi, Subang, 
Jawa Barat, Selasa (12/7/2022). "Kita 
juga menunggu, masih dalam suasana 
dukacita," tambahnya.

Presiden Sri Lanka, Gotabaya 
Rajapaksa telah resmi mengundurkan 
diri pada Kamis (14/7). Hal ini 
disampaikan Ketua Parlemen Sri Lanka, 
Mahinda Yapa Abeywardena hari ini, 
Jumat (15/7).
Gotabaya melarikan diri dari negaranya 
pada Rabu dini hari di tengah 
menguatnya protes yang menuntutnya 
lengser karena krisis ekonomi terburuk.

Para pengunjuk rasa menuding 
Gotabaya dan keluarganya melakukan 

Dilansir Al Arabiya, Abeyweardana 
menyampaikan, parlemen akan 
menggelar rapat pada Sabtu untuk mulai 
proses pemilihan presiden baru. Dia 
berharap proses itu rampung dalam 
tujuh hari.

Demo berbulan-bulan mencapai 
puncaknya pada akhir pekan lalu ketika 
para demonstran berhasil menerobos 
istana presiden dan membakar rumah 
pribadi perdana menteri Ranil 
Wickremesinghe. 
Empat hari kemudian, Gotabaya 
melarikan diri ke Maladewa, lalu dari 
negara kepulauan itu dia dan istrinya 
terbang ke Singapura.

korupsi dan menjadi penyebab krisis 
terburuk dalam 70 tahun karena salah 
kelola perekonomian. 
Keluarga Rajapaksa membantah 
tuduhan korupsi tersebut, namun 
Gotabaya mengakui beberapa 
kebijakannya berkontribusi menyebabkan 
krisis.

Presiden Sri Lanka Akhirnya Mundur

Dalam upaya penyidikan kasus ini, 
Polresta Serang Kota berusaha 
menempuh upaya restorative justice 
(RJ) kepada DM selaku pihak pelapor 
dan Nikita Mirzani sebagai terlapor. 
Tetapi, pada hari Jumat, (24/6/2022), 
hanya pengacara DM yang datang. 
Sedangkan pihak Nikita Mirzani tidak 
hadir dalam pemanggilan tersebut.

Absennya Nikita Mirzani dalam 
pemanggilan Polresta Serang Kota ini 
mengindikasikan bahwa dia 
menghindari proses hukum yang 
sedang berjalan. Untuk itu, pada tanggal 
12 Juli 2022 penyidik Satreskrim 
Polresta Serang Kota sudah mengirim 
berkas tersangka atas nama Nikita 
Mirzani kepada Kejari Serang.
Setelah berkas perkara tahap 1 telah 
diterima oleh Kejaksaan Negeri Serang, 

Aktris Nikita Mirzani ditetapkan sebagai 
tersangka kasus dugaan pelanggaran 
Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (ITE). Penetapan 
status tersangka pada Nikita Mirzani 
berujung pada penggeledahan rumah 
serta penyitaan beberapa barang bukti.
Pihak kepolisian memastikan bahwa 
kasus ini masih tetap berjalan, meski 
Nikita Mirzani kerap absen saat 
dipanggil untuk dimintai keterangan. 
Menurut Kabid Humas Polda Banten, 
Shinto Silitonga, penyidik telah 
beberapa kali mengirimkan surat 
pemanggilan kepada Nikita, yakni pada 
Senin (20/6/2022) dan pada Jumat 
(24/6/2022). Tetapi, Nikita tidak bisa 
hadir dan meminta pemeriksaan diundur 
pada Rabu (6/7/2022).

"Mekanisme restorative justice belum 
dapat dijalankan, karena penyidik 
kesulitan untuk mempertemukan Nikita 
Mirzani dengan pihak pelapor meskipun 
pernah difasilitasi. Namun Nikita Mirzani 
kembali mangkir dan tidak mau 
menghadiri pertemuan yang telah 
dijadwalkan, sedangkan pelapor sendiri 
hadir dalam agenda pertemuan 
tersebut," kata Kabid Humas Polresta 
Serang Kota.

Lebih lanjut AKP David juga 
menambahkan bahwa saat ini semua 
barang bukti telah diamankan dan akan 
dibawa oleh tim gabungan penyidik ke 
Polresta Serang untuk dilakukan 
penyidikan lebih lanjut.

Penggeledahan dan penyitaan ini 
dilakukan karena pihak Nikita Mirzani 
dianggap tidak kooperatif dalam proses 
penyidikan. Setelah beberapa kali 
dipanggil dan tidak hadir, Polresta 
Serang Kota pun melakukan 
penggeledahan dan penyitaan, demi 
menghindari perusakan barang bukti. 
Dalam proses penggeledahan, Polres 
Serang Kota berada selama nyaris 4 jam 
di kediaman Nikita Mirzani.

Polresta Serang Kota mengambil 
tindakan penggeledahan dan penyitaan 
barang bukti di kediaman tersangka 
Nikita Mirzani. Dalam penggeledahan 
tersebut, Polresta Serang Kota menyita 
1 unit smartphone beserta akun 
Instagram dengan nama pengguna 
@nikitamirzanimawardi_172 beserta 
barang bukti lainnya.

"Perlu dicatat semua harus taat pada 
aturan yang ada di negara Indonesia. 
Oleh karena itu kami imbau kepada 
tersangka NM untuk diserahkan Barang 
bukti, disita dan lanjut kami akan 
melaksanakan pemeriksaan di Polresta 
Serang," kata Kasat Reskrim Polresta 
Serang Kota, AKP David saat dihubungi 
media, Kamis (14/7/2022).

Nikita Mirzani Ditetapkan Jadi Tersangka

Terima Catering 
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Melayani Delivery Selama Corona
 
 Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : JIMMY
   215 - 275 - 4061

DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5

Sejarah kenapa banyak orang Jawa di 
Suriname bermula pada periode 1890-
1939, ketika sekitar 33.000 orang Jawa 
bermigrasi ke Suriname. Migrasi orang 
Jawa ke Suriname saat itu terjadi 
setelah penghapusan perbudakan di 
negara Amerika Selatan tersebut. 
"Belanda membawa orang-orang Jawa 
ke Suriname sebagai buruh kontrak. 
Kebanyakan berasal dari Jawa Tengah 
dan daerah-daerah dekat Batavia 
(Jakarta), Surabaya, dan Semarang," 
terang Sharon Pawiroredjo, salah satu 
anggota dewan VHIJ.Vereniging 
Herdenking Javaanse Immigratie (VHIJ) 
adalah organisasi budaya Jawa terbesar 
di Suriname yang didirikan pada 1985, 
dan semua anggotanya keturunan 
imigran dari Jawa. "Hanya 20 sampai 25 
persen migran Jawa yang kembali ke 
kampung halamannya sebelum Perang 
Dunia II. Sebagian besar imigran 
menetap secara permanen di Suriname. 
Kami adalah keturunan para imigran 
ini," lanjutnya saat dihubungi 
Kompas.com, Senin (11/7/2022). 
Sharon juga mengungkapkan, orang 
Jawa di Suriname yang memiliki kerabat 
atau keluarga di Indonesia tetap 
menjalin hubungan dengan telepon 
ataupun media modern, seperti 
WhatsApp dan Facebook. Kedutaan 
Besar Indonesia di Suriname juga rutin 
mengadakan perjalanan keluarga 
(family trip) dari Suriname ke Indonesia 
agar bisa bertatap muka langsung. 
Tidak semua orang memiliki 
kemampuan finansial untuk (rutin) 
bepergian ke Indonesia bertemu dengan 
keluarganya secara langsung, jadi 
kontaknya sebagian besar dengan 
telepon, e-mail, atau media sosial," urai 
Sharon. Bahasa Jawa di Suriname juga 
sangat terjaga kelestariannya karena 
warga setempat biasa berbahasa Jawa 
atau Jawa-Suriname. Sharon 
memaparkan, perbedaannya adalah di 
kosakata dan tata bahasa. Bahasa 
Jawa Suriname terbentuk dari 
Sranantongo (bahasa pergaulan) yang 

Asal Usul Orang Jawa di Suriname

Putri Jawa Suriname digelar lagi 

bercampur dengan bahasa Belanda dan 
Spanyol saat zaman kolonialisme, 
sehingga berbeda dengan bahasa Jawa 
di Indonesia. "Di Suriname kira-kira ada 
80.000 orang keturunan Jawa. Orang 
Jawa di Suriname masih menerapkan 
budaya Jawa, tradisi, dan mengucapkan 
bahasanya," kata Sharon melanjutkan 
sejarah kenapa banyak orang Jawa di 
Suriname. 

Selain menjadi petinggi VHIJ, Sharon juga 
menjadi koordinator kontes kecantikan 
Putri Jawa Suriname 2022. Putri Jawa 
Suriname sejatinya sudah digelar sejak 
2002, tetapi vakum 20 tahun dan baru 
tahun ini digelar lagi sebagai edisi kedua. 
"Setelah 20 tahun, organisasi kami 
merasa perlu untuk mengadakan kontes 
kecantikan spesial ini lagi. Setelah 
tantangan baru-baru ini dengan pandemi, 
akibatnya semua kegiatan (budaya) 
terhenti dan tidak banyak acara (budaya) 
untuk kalangan muda," tutur Sharon 
kepada Kompas.com, Senin (11/7/2022). 
"Dengan ajang ini kami menawarkan 
orang-orang muda wadah untuk 
menampilkan diri secara positif," imbuh 
dia. Ke depannya, VHJI berencana 
menggelar kontes Putri Jawa Suriname 
setiap dua tahun atau biennially.Putri 
Jawa Suriname 2022 memulai babak 
awal pada 30 Juli 2022, untuk 
menentukan pemenang yang akan dipilih 
pada September. Untuk mengikuti ajang, 
peserta harus perempuan keturunan 
Jawa atau Indonesia di Suriname, negara 
yang terletak di Amerika Selatan. Kontes 
kali ini diikuti oleh 15 peserta. Pemenang 
berhak mendapatkan titel "Putri Jawa 
Suriname 2022", uang tunai, beasiswa, 
sesi pemotretan serta video, dan paket 
kecantikan yang disponsori cabang resmi 
Mustika Ratu di Suriname. CEO Mustika 
Ratu di Suriname adalah Sylvani 
Kasanpawiro, yang juga menjadi kepala 
koordinator Putri Jawa Suriname 2022 
dan menjuarai Mrs Grand Suriname 2022, 
kontes kecantikan bagian dari Mrs Grand 
International. 
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dan semua anggotanya keturunan 
imigran dari Jawa. "Hanya 20 sampai 25 
persen migran Jawa yang kembali ke 
kampung halamannya sebelum Perang 
Dunia II. Sebagian besar imigran 
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sakit kepala

Ini sering disebabkan oleh hipoventilasi 
atau pernapasan yang tidak teratur di 
mana tidak cukup oksigen masuk ke 
paru-paru dan tidak cukup karbon 
dioksida yang dikeluarkan. Ada juga 
penyebab lain dari hiperkapnia, 
termasuk beberapa penyakit paru-paru.

kantuk
kelelahan berlebihan

Gejala Hiperkapnia

Gejala hiperkapnia dapat berkisar dari 
ringan hingga berat. Ada banyak 
kemungkinan penyebab hiperkapnia. 
Berikut selengkapnya merdeka.com 
merangkum gejala hiperkapnia, 
penyebab, dan pertolongan 
pertamanya:

sesak napas

pusing

Gejala hiperkapnia ini mungkin timbul 
dari periode pernapasan dangkal atau 
lambat yang lebih pendek, seperti saat 
tidur nyenyak.

kehilangan fokus

Berikut ini dianggap sebagai gejala 
ringan hiperkapnia:

kemerahan pada kulit

Mereka mungkin tidak selalu menjadi 
perhatian, karena tubuh seringkali 
mampu memperbaiki gejala dan 

Hiperkapnia, atau hiperkarbia, adalah 
suatu kondisi yang timbul karena terlalu 
banyak karbon dioksida dalam darah.

Dalam kasus di mana gejalanya ringan 
dan berkembang perlahan seiring 
waktu, orang mungkin bahkan tidak 
menyadari bahwa mereka menderita 
hiperkapnia. Oleh karena itu, penting 
untuk mewaspadai gejala ringan dan 
berat.

hiperventilasi atau pernapasan berlebihan

penurunan kesadaran
otot berkedut

kejang

Gejala hiperkapnia berat memerlukan 
perhatian medis segera, karena dapat 
menyebabkan komplikasi jangka panjang. 
Beberapa kasus bisa berakibat fatal.

kebingungan

detak jantung tidak teratur atau aritmia

serangan panik

Penyebab Hiperkapnia

depresi atau paranoia

menyeimbangkan kadar karbon dioksida 
dalam aliran darah tanpa intervensi.
Namun, jika gejala di atas bertahan 
selama beberapa hari, disarankan untuk 
memeriksakan diri ke dokter.
Gejala parah

Gejala hiperkapnia yang parah 
meliputi:

dengan

Penyebab utama PPOK adalah paparan 
jangka panjang terhadap iritasi paru-paru. 
Polusi udara dan paparan bahan kimia 

Penyakit paru obstruktif kronik atau 
PPOK

Bronkitis kronis menyebabkan 
peradangan dan lendir di saluran udara, 
sedangkan emfisema melibatkan 
kerusakan pada kantung udara atau 
alveoli di paru-paru. Kedua kondisi 
tersebut dapat menyebabkan 
peningkatan kadar karbon dioksida dalam 
aliran darah.

Ada banyak penyebab hiperkapnia di 
antaranya sebagai berikut:

PPOK adalah istilah umum untuk 
beberapa kondisi yang mempengaruhi 
pernapasan. Bentuk umum PPOK 
termasuk bronkitis kronis dan emfisema.

Mengenal Apa Itu Hiperkapnia Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu
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Claudia : 908 - 510 - 6840

Hub : 
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Gangguan saraf dan masalah otot

Sindrom Guillain-Barré yang dapat 
disebabkan oleh respon imun yang 
abnormal.

Penyebab lainnya

Pada beberapa orang, saraf dan otot 
yang diperlukan untuk fungsi paru-paru 
yang tepat mungkin tidak bekerja 
dengan benar. Misalnya, distrofi otot 
dapat menyebabkan otot melemah, 
yang pada akhirnya menyebabkan 
masalah pernapasan.
Gangguan lain pada sistem saraf 
atau otot yang dapat menyebabkan 
hiperkapnia meliputi:

kesulitan berkonsentrasi

Miastenia gravis, penyakit kronis yang 
dapat melemahkan otot rangka yang 
bertanggung jawab untuk bernapas.

Ensefalitis atau ketika seseorang 
mengalami radang otak.

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), 
penyakit progresif yang mempengaruhi 
sel-sel saraf di otak dan sumsum tulang 
belakang.

Genetika
Meski jarang, kondisi genetik di mana 
hati gagal menghasilkan cukup alpha-1-
antitrypsin (AAT) dapat menyebabkan 
hiperkapnia. Alpha-1-antitrypsin adalah 
protein yang diperlukan untuk 
kesehatan paru-paru, sehingga 
defisiensi AAT merupakan faktor risiko 
perkembangan PPOK.

Gejala apnea tidur meliputi:

atau debu juga dapat menyebabkan 
PPOK.

National Sleep Foundation melaporkan 
bahwa antara 5 dan 20 persen orang 
dewasa menderita sleep apnea.
Kondisi umum ini ditandai dengan 
pernapasan pendek, atau jeda dalam 
bernapas, saat tidur. Ini dapat 
mengganggu tingkat oksigen dalam 
aliran darah dan membuang 
keseimbangan karbon dioksida dan 
oksigen tubuh.

sakit kepala saat bangun tidur

Apnea tidur

kantuk di siang hari

Meskipun tidak semua orang dengan 
PPOK akan mengalami hiperkapnia, 
risiko seseorang meningkat seiring 
dengan berkembangnya PPOK.

Bekerja dengan bahan yang mengiritasi 
paru-paru : Mereka yang bekerja dengan 

Selama pandemi COVID-19, beberapa 
orang khawatir bahwa memakai masker 
wajah dapat menyebabkan hiperkapnia. 
Namun, hanya ada sedikit bukti yang 
menunjukkan bahwa masker wajah dapat 
menyebabkan hiperkapnia.

Penyebab lain dari tingkat darah tinggi 
karbon dioksida meliputi:

Apakah memakai masker wajah 
menyebabkan hiperkapnia?

Stroke batang otak, yang dapat 
mempengaruhi pernapasan.

Sindrom hipoventilasi obesitas ketika 
orang yang kelebihan berat badan tidak 
dapat bernapas dalam atau cukup cepat.

Masker wajah tidak kedap udara, dan 
terbuat dari bahan yang memungkinkan 
aliran udara. Ini memungkinkan karbon 
dioksida bersirkulasi daripada menumpuk. 
Bahkan masker N95 kelas medis 
memungkinkan aliran karbon dioksida, 
yang membuatnya tidak mungkin bahwa 
sejumlah besar gas akan menumpuk.

Apa saja faktor risikonya?

Overdosis obat-obatan tertentu, seperti 
opioid atau benzodiazepin.

Beberapa orang lebih berisiko daripada 
yang lain untuk pengembangan 
hiperkapnia, terutama jika mereka:

Aktivitas yang memengaruhi pernapasan, 
termasuk menyelam atau penggunaan 
ventilator.

Masker bedah dan masker kain yang lebih 
tipis lebih berpori dan pas longgar, yang 
memungkinkan pertukaran udara lebih 
banyak lagi. Namun, siapa pun yang 
mengalami kesulitan bernapas tidak 
diharuskan memakai masker wajah.

Terpapar asap : Orang yang merokok, 
terutama perokok berat, memiliki risiko 
lebih besar terkena PPOK, hiperkapnia, 
kesulitan bernapas lainnya, dan penyakit 
paru-paru.

Hipotermia, keadaan darurat medis yang 
disebabkan oleh kehilangan panas yang 
cepat dari tubuh.

Menderita asma : Karena asma 
menyebabkan saluran udara meradang 
dan menyempit, hal itu dapat 
memengaruhi pernapasan dan kadar 
karbon dioksida dalam tubuh jika tidak 
terkontrol dengan baik.

bahan kimia, debu, asap, atau iritasi 
paru-paru lainnya berisiko lebih besar 
mengalami hiperkapnia.

Ada dua pilihan pengobatan utama 
yang tersedia untuk mengatasi 
hiperkapnia. Yang pertama adalah 
memberikan oksigen tambahan melalui 
penggunaan ventilator baik secara 
eksternal, dengan menggunakan tangki 
oksigen atau inhaler, atau secara 
internal, dengan memasukkan tabung 
oksigen ke dalam mulut dan 
tenggorokan.
Oksigen mampu mengikat karbon 
dioksida dan membuat senyawa yang 
berguna bagi tubuh. Oksigen juga akan 
menempel pada sel darah merah, yang 
mencegah karbon dioksida menempel. 

Menderita PPOK : Menderita PPOK, 
terutama jika didiagnosis pada stadium 
lanjut perkembangan penyakit, 
meningkatkan kemungkinan terkena 
hiperkapnia.
Perawatan dan Perlakuan 
Hiperkapnia

mengobati kondisi paru-paru yang ada

menjaga berat badan yang sehat

Bagaimana pencegahannya?

Misalnya, salah satu penyebab 
hiperkapnia adalah PPOK. Salah satu 
pilihan pengobatan untuk penyakit ini 
adalah dengan memberikan obat yang 
melebarkan, atau membuka, saluran 
udara.

berhenti merokok

Metode pengobatan lainnya adalah 
mengatasi apa pun yang menyebabkan 
paru-paru tidak berfungsi secara efisien. 
Ini bisa disebabkan oleh penyakit, kondisi, 
atau penyumbatan pada saluran napas.

Hiperkapnia dapat dicegah dengan:

menghindari paparan asap beracun dan 
bahan kimia

berolahraga secara teratur

Ketika karbon dioksida mengalir dalam 
darah dan tidak menempel pada sel 
darah, maka lebih mungkin untuk 
dikeluarkan dari darah melalui respirasi.
Ventilator mungkin diperlukan untuk 
mengobati hiperkapnia

Pelariannya merupakan momentum 
bersejarah bagi negara kepulauan 
berpenduduk 22 juta jiwa itu, yang 

Alih-alih, sebelum subuh dia justru 
menaiki pesawat militer dari Kolombo 
dan terbang ke Maladewa, 
meninggalkan negaranya yang dilanda 
krisis terburuk dalam 70 tahun.

Pada Rabu (13/7) dini hari, 

Mereka pernah dianggap sebagai 
pahlawan bangsa karena mengalahkan 
kelompok separatis dalam perang sipil 
berdarah. 

Presiden Gotabaya Rajapaksa 
melarikan diri dari negaranya, empat 
hari setelah demonstran menerobos 
istananya dan menuntut 
penggulingannya dari kekuasaan.
Dia diperkirakan mundur pada Rabu, 
tapi Gotabaya tidak mengumumkannya 
secara resmi. 

Namun, hari-hari terakhir dinasti 
keluarga Rajapaksa di Sri Lanka 
menghadirkan cerita berbeda.

ODI Global.

dikuasai keluarga Rajapaksa dengan 
tangan besi selama dua dekade terakhir 
sebelum rakyat kehilangan 
kepercayaannya.

Tapi satu harapan bahwa Sri Lanka akan 
bergerak ke arah baru," lanjutnya, dikutip 
dari CNN, Rabu (13/7).

"Peninggalan mereka menurut saya 
bukanlah suatu hal positif. 

Warga Sri Lanka yang bergembira masih 
menduduki istana presiden dan 
berenang di sana, bernyanyi di ruang 
makan presiden, dan menari di atas 
lantai mewah istana.
 Ini menunjukkan adanya optimisme, 
paling tidak untuk saat ini.
Apa yang terjadi dalam 24 jam ke depan 

"Melihat Gotabaya Rajapaksa melarikan 
diri dari Sri Lanka menggunakan 
pesawat angkatan udara menunjukkan 
(lengsernya) keluarga ini," jelas 
Ganeshan Wignaraja, peneliti dari 
lembaga pemikir Inggris, 

Hari Akhir Dinasti Rajapaksa
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paru-paru : Mereka yang bekerja dengan 
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sejumlah besar gas akan menumpuk.
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diharuskan memakai masker wajah.
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disebabkan oleh kehilangan panas yang 
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Ketika karbon dioksida mengalir dalam 
darah dan tidak menempel pada sel 
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Pelariannya merupakan momentum 
bersejarah bagi negara kepulauan 
berpenduduk 22 juta jiwa itu, yang 

Alih-alih, sebelum subuh dia justru 
menaiki pesawat militer dari Kolombo 
dan terbang ke Maladewa, 
meninggalkan negaranya yang dilanda 
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Pada Rabu (13/7) dini hari, 

Mereka pernah dianggap sebagai 
pahlawan bangsa karena mengalahkan 
kelompok separatis dalam perang sipil 
berdarah. 

Presiden Gotabaya Rajapaksa 
melarikan diri dari negaranya, empat 
hari setelah demonstran menerobos 
istananya dan menuntut 
penggulingannya dari kekuasaan.
Dia diperkirakan mundur pada Rabu, 
tapi Gotabaya tidak mengumumkannya 
secara resmi. 

Namun, hari-hari terakhir dinasti 
keluarga Rajapaksa di Sri Lanka 
menghadirkan cerita berbeda.

ODI Global.

dikuasai keluarga Rajapaksa dengan 
tangan besi selama dua dekade terakhir 
sebelum rakyat kehilangan 
kepercayaannya.

Tapi satu harapan bahwa Sri Lanka akan 
bergerak ke arah baru," lanjutnya, dikutip 
dari CNN, Rabu (13/7).

"Peninggalan mereka menurut saya 
bukanlah suatu hal positif. 

Warga Sri Lanka yang bergembira masih 
menduduki istana presiden dan 
berenang di sana, bernyanyi di ruang 
makan presiden, dan menari di atas 
lantai mewah istana.
 Ini menunjukkan adanya optimisme, 
paling tidak untuk saat ini.
Apa yang terjadi dalam 24 jam ke depan 

"Melihat Gotabaya Rajapaksa melarikan 
diri dari Sri Lanka menggunakan 
pesawat angkatan udara menunjukkan 
(lengsernya) keluarga ini," jelas 
Ganeshan Wignaraja, peneliti dari 
lembaga pemikir Inggris, 

Hari Akhir Dinasti Rajapaksa
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Kakaknya, Mahinda Rajapaksa, yang 
dianggap sebagai pahlawan, terpilih 
menjadi presiden pada 2005. 

Gotabaya Rajapaksa bukan orang 
pertama dari keluarga Rajapaksa 
yang menjadi presiden. 

Dinasti Rajapaksa

 "appachchi" atau bapak bangsa, dan 
orang-orang akan membungkuk 
ketika berpapasan dengan Mahinda 
dan masyarakat khawatir ketika dia 
jatuh sakit.

Dia menunjuk saudara-saudaranya 
untuk jabatan-jabatan penting: 
Gotabaya sebagai Menteri 
Pertahanan, Basil Rajapaksa sebagai 
Menteri Pembangunan Ekonomi, dan

Masa-masa indah bergulir, kendati 
banyak nepotisme, dan Rajapaksa 
bersaudara tetap populer. 

 Chamal Rajapaksa sebagai Ketua 
DPR.

Namun laporan ini dibantah 
pemerintah Rajapaksa.

Saat menjabat sebagai presiden, 
Mahinda mengelola Sri Lanka seperti 
perusahaan keluarga. 

Sri Lanka mengalami pertumbuhan, 
didorong oleh utang luar negeri untuk 
mendanai layanan publik.
Namun masa-masa indah itu tidak 
bertahan lama.

akan sangat menentukan masa depan 
Sri Lanka.

Mahinda dielu-elukan sebagai 
pahlawan pada 2009 ketika dia 
mengumumkan kemenangan 
melawan pemberontak Macan Tamil 
dalam perang sipil selama 26 tahun. 
Dia juga dikenal dengan sebutan

Menurut laporan PBB tahun 2011, 
pasukan pemerintah Sri Lanka 
disebut bertanggung jawab atas 
pembunuhan warga sipil, 
pemerkosaan, termasuk menghalangi 
pengiriman bantuan makanan dan 
obat-obatan terhadap komunitas yang 
terdampak perang sipil dan 
diperkirkan 40.000 warga sipil tewas. 

Lalu merebak kemarahan terhadap 
kroniisme atau nepotisme Mahinda 
ketika muncul tanda-tanda masalah 
ekonomi. Pada 2015, Sri Lanka 
berutang USD 8 miliar pada China, 

Hilangnya sebuah kehormatan

Namun, sebagaimana yang terjadi pada 
saudaranya, 

Gotabaya Rajapaksa terpilih sebagai 
presiden baru pada November 2019, 
tujuh bulan setelah serangan bom di 
gereja dan hotel yang menewaskan 290 
orang. Sama seperti kakaknya, 
Gotabaya memerintah seperti mengelola 
bisnis keluarga.

baik utang ke China maupun negara lain  
akan menghabiskan 94 persen PDB 
negara tersebut.

Gotabaya lalu memilih Mahinda sebagai 
perdana menteri.

pemerintahan Gotabaya mulai goyah 
karena pertanyaan terkait pengelolaan 
ekonomi pemerintahnya terus 
berkembang.

"Kombinasi ini (nepotisme) dan salah 
kelola perekonomian, rakyat kecewa 
mereka telah memilih orang-orang ini," 
kata Wignaraja.

Para ahli mengatakan masalah ekonomi 
Sri Lanka tidak sepenuhnya kesalahan 
pemerintah - tetapi diperburuk oleh 
serangkaian keputusan yang buruk.

dan pejabat pemerintah Sri Lanka 
memperkirakan akumulasi utang luar 
negeri 

Tahun itu, Mahinda Rajapaksa kalah 
dalam pemilihan presiden.

Rak-rak supermarket kosong. 
Persediaan obat-obatan semakin 
menipis.
Rakyat menyalahkan keluarga 
Rajapaksa. 

Harga bahan bakar melambung tinggi, 
begitu juga harga makanan. Orang-
orang mengantre berhari-hari di pom 
bensin. 

Selama berbulan-bulan, masyarakat 
turun ke jalan, menuding Gotabaya dan 
Mahinda salah mengelola perekonomian 

Sri Lanka lalu menggunakan cadangan 
devisanya untuk membayar utang 
pemerintah, yang kemudian berdampak 
pada impor bahan bakar, makanan dan 
obat-obatan.

Menghadapi defisit besar, 
Gotabaya melakukan pemangkasan 
pajak untuk menstimulasi perekonomian. 
Namun kebijakan itu berdampak pada 
pendapatan pemerintah. 

Selama berminggu-minggu, Gotabaya 
tetap mempertahankan kekuasannya 
dan tampaknya tidak ingin dinasti 

sehingga negara mereka terjerembab 
dalam krisis parah.
Unjuk rasa awalnya berlangsung 
damai tapi kemudian berujung rusuh 
pada Mei, sehingga Mahinda 
Rajapaksa mundur sebagai perdana 
menteri. Namun keputusannya 
mundur tidak bisa mengatasi frustrasi 
warga dan adiknya masih menjabat 
sebagai presiden.

Rajapaksa runtuh. Tapi akhirnya dia tidak 
punya pilihan, ketika istana megahnya 
diserbu massa pada Sabtu lalu."Anda 
memiliki gagasan 

Ini benar-benar hilangnya sebuah 
kehormatan."

“Dari dianggap sebagai pahlawan, sampai 
diusir dari rumah Anda sendiri itu tak 
terpikirkan. 

ini bahwa elit berkuasa hidup dengan 
bermewah-mewahan, seraya sangat 
korup, dan orang biasa berada dalam 
lubang kesengsaraan," kata Wignaraja.

"Kami ingin mengajak seluruh warga 
Jakarta untuk lebih berhati-hati dan 
berani melaporkan apabila ada 
pelecehan seksual," katanya meninjau 
layanan angkot di Tebet, Jakarta, Rabu 
(13/7).Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
DKI Jakarta akan memasang stiker 112 
sebagai layanan aduan dalam "Pos 
Sapa (Sahabat Perempuan dan Anak) 
di armada transportasi publik termasuk 
di angkot, stasiun serta halte.

Dia mengungkapkan, berdasarkan data 
P2TP2A Jakarta, kasus pelecehan 
seksual paling banyak menimpa 
perempuan dan anak pada 2020 
mencapai delapan kasus.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad 
Riza Patria meminta masyarakat untuk 
melaporkan kasus pelecehan seksual 
yang terjadi di layanan publik termasuk 
angkutan kota (angkot) melalui telepon 
112.

Riza menambahkan, warga juga dapat 
melaporkan pelecehan seksual melalui 
layanan Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A) Jakarta pada nomor 
081317617622.

Kemudian pada 2021 mencapai tujuh 
kasus dan pada periode Januari-Juni 
2022 kasus pelecehan seksual di 
Jakarta naik mencapai 15 kasus.
Meski terjadi peningkatan kasus, 
namun ia menyakini warga di Jakarta 
tetap akan menggunakan layanan 
transportasi umum mencermati jumlah 

Pemprov DKI juga memberikan edukasi 
dan pelatihan kepada para sopir 
termasuk angkot dalam integrasi 
JakLingko, salah satunya terkait 
pencegahan pelecehan seksual.
"Kami ingin memastikan bahwa masalah 
ini tidak boleh dianggap enteng, namun 
harus dihadapi bersama sama," ungkap 
Riza.

pengguna mencapai sekitar 1,1 juta per 
hari.
"Saya ingin memastikan kepada warga 
Jakarta tidak usah takut naik 
transportasi publik termasuk angkot," 
terangnya seperti dilansir dari Antara.

Sebelumnya, kasus dugaan pelecehan 
seksual yang beberapa waktu lalu 
terjadi di angkot M44 di kawasan Tebet, 
Jakarta Selatan, dan saat ini kasus itu 
sedang diusut Polres Metro Jakarta 
Selatan.

Nantinya, melalui sistem tiket 
terintegrasi JakLingko pihaknya akan 
melakukan penerapan konsep 
pengenalan wajah berbasis akun yang 
diyakini akan meningkatkan rasa 
nyaman para penumpang, terutama 
perempuan dan anak-anak.

Sebelumnya, Kepala Dinas 
Perhubungan DKI Syafrin Liputo 
menjelaskan, selain 112, pihaknya juga 
memasang CCTV atau kamera 
pengawas di berbagai stasiun, halte, 
terminal dan kendaraan umum untuk 
mendeteksi sekaligus mengurangi 
potensi pelecehan dan aksi kriminal lain.

Cara Lapor Pelecehan Seksual di Angkutan Umum
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Selatan.

Nantinya, melalui sistem tiket 
terintegrasi JakLingko pihaknya akan 
melakukan penerapan konsep 
pengenalan wajah berbasis akun yang 
diyakini akan meningkatkan rasa 
nyaman para penumpang, terutama 
perempuan dan anak-anak.

Sebelumnya, Kepala Dinas 
Perhubungan DKI Syafrin Liputo 
menjelaskan, selain 112, pihaknya juga 
memasang CCTV atau kamera 
pengawas di berbagai stasiun, halte, 
terminal dan kendaraan umum untuk 
mendeteksi sekaligus mengurangi 
potensi pelecehan dan aksi kriminal lain.

Cara Lapor Pelecehan Seksual di Angkutan Umum
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Partai Demokrat tampaknya harus 
berpikir ulang mengusung sang ketua 
umum, Agus Harimurti Yudhoyono 
sebagai calon presiden di Pemilu 2024. 
Berbagai hasil survei terbaru 
menunjukkan, elektabilitas AHY belum 
mampu menembus angka dua digit. 
Demokrat kini fokus mencari partai 
satu frekuensi untuk diajak berkoalisi.

"Kemudian Anies Baswedan 20,7 
persen, AHY 7,3 persen dan Sandi 5,3 
persen," kata Adi.

Bagaimana peluang AHY menjadi 
capres atau cawapres di 2024, Ketua 
Dewan Kehormatan Partai Demokrat, 
Hinca Pandjaitan mengatakan, 
koalisi menjadi sebuah keniscayaan 
karena ada syarat presidential 
threshold 20 persen. 

Adi juga menjelaskan, dalam survei 
yang dilaksanakan pada 15-29 Juni 
2022, dari 1.200 responden, jumlah 
pemilih yang belum memutuskan atau 
undecided voters mencapai 19,1 
persen.

Mengacu pada hasil survei Parameter 
Politik Indonesia terbaru, nama AHY 
masuk dalam peringkat lima besar 
simulasi lima nama capres. Namun 
elektabilitas AHY yang berada di 
peringkat keempat, terpaut jauh 
dengan Anies yang berada di urutan 
ketiga.

"Artinya, di antara figur-figur ini 
ternyata masih banyak pemilih atau 
responden kita yang belum 
menentukan pilihan politiknya," 
ujarnya.

Dalam rilis hasil survei capres 12 Juli 
lalu, Direktur Eksekutif Parameter 
Politik Indonesia Adi Prayitno 
memaparkan, elektabilitas Ganjar 
Pranowo belum terkalahkan dengan 
30,4 persen. Prabowo Subianto 
menempel di posisi kedua dengan 24,4 
persen.

Komunikasi yang dijalin dengan parpol 
lain saat ini masih cair. Pembahasan 
masih seputar menyamakan visi dan 
misi.

"Presiden itu datang dan pergi. NKRI-nya 
harga mati. Kan itu yang harus kita 
siapkan. 
Demokrat paham betul itu karena pernah 
di pemerintahan 10 tahun, sekarang 
menjalaninya di luar pemerintahan. 
Mudah-mudahan kami sukses lah sampai 
10 tahun ini. Karena itu, bagi kita yang 
utama bagaimana kita berkomunikasi 
dulu," pungkasnya.

"Menemukan tone lah, menyamakan 
frekuensi untuk mengusung perbaikan 
dan perubahan ke depannya," kata Hinca 
kepada merdeka.com pekan lalu.

Di tengah manuver masing-masing parpol 
mencari kongsi, hanya Partai Golkar, 
Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai 

"Demokrat itu memikirkan bagaimana 
kesinambungan pemerintahan ke depan. 
Yang penting semua sepakat kita bangun 
lebih baik. Yang sudah baik kita teruskan, 
yang belum baik kita perbaiki. Karena itu 
kita mengusung tema perbaikan dan 
perubahan, itu tema besarnya," papar 
Hinca.

Hinca kembali menegaskan, saat 
berkomunikasi dengan parpol-parpol lain, 
isu soal capres-cawapres bukan hal 
utama yang dibahas. 

Dalam pertemuan selama dua jam itu, 
diskusi yang terjadi lebih banyak 
membahas tema seputar kondisi dalam 
negeri dan isu internasional.

Siapa Mau Berkoalisi dengan 
Demokrat?
berkoalisi dengan demokrat

Secara resmi, lanjut Hinca, Demokrat 
tidak pernah menyatakan mengincar 
posisi capres atau cawapres. Suara-
suara itu muncul dari simpatisan-
simpatisan.

Soal penetapan capres-cawapres, Hinca 
mengungkapkan, akan terlihat nanti saat 
pendaftaran oleh KPU dibuka. "Hari ini 
kita bicara bagaimana koalisi yang bagus 
untuk ke depan 2028 diusung bersama," 
ujarnya.

Dia menceritakan pembahasan saat 
dirinya mendampingi AHY bertemu 
Prabowo. 

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona
 
 Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : JIMMY
   215 - 275 - 4061

DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5

Persatuan Pembangunan (PPP) yang 
sudah mendeklarasikan bergabung 
dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Partai Gerindra dan PKB yang 
disebut-sebut akan mengusung 
Prabowo-Muhaimin hingga kini belum 
berani mengumumkan. Di sisi lain, 
Rakernas Partai NasDem pada 17 
Juni lalu mengeluarkan tiga nama 
kandidat capres yakni Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, dan 
Panglima TNI Jenderal Andika 
Perkasa.
Dengan pilihan yang ada, nasib AHY 
untuk dimajukan sebagai capres 2024, 
nyaris tertutup. Peluang AHY justru 
menguat sebagai cawapres. Apalagi 
ada kabar, KIB mengajak Demokrat 
untuk bergabung.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga 
Hartarto yang ditemui usai Salat 

"Kami menghargai yang sudah 
menentukan, tapi tolong hargai kami 
juga yang belum menentukan di 
internal kami. 

Sejauh ini, komunikasi dengan semua 
partai membahas bagaimana Pemilu 
2024 harus bisa dilaksanakan, tidak 
ada penundaan, apalagi perpanjangan 
tiga periode.
"Enggak ada itu. Kita dalam 
komunikasi dengan semua partai itu 
enggak ada (syarat) harus ketum AHY 
jadi capres atau cawapres, enggak 
ada. Komunikasi kami membangun 
kesamaan visi misi, kesamaan 
chemistry ke depannya. Mengusung 
perubahan dan perbaikan," tutur Zaky.
Meski begitu, dia mengakui, kader-
kader menginginkan Demokrat 
memajukan AHY di Pemilu 2024. 
Namun, Demokrat saat ini menghargai 
setiap proses di masing-masing partai 
dalam penentuan calon yang akan 
mereka usung.

Kepala Badan Komunikasi Strategis 
DPP Partai Demokrat (PD) Herzaky 
Mahendra Putra yang dikonfirmasi 
membantah sudah ada tawaran 
kepada Demokrat dan AHY untuk 
bergabung di KIB. 

Tetapi memang kader menginginkan 
Mas AHY. Ada keinginan dari kader 
tapi di partai ada mekanisme," ujarnya.

Iduladha di kantor DPP Partai Golkar, 10 
Juli lalu belum mau mengungkapkan 
siapa parpol lain

jadi king maker duet anies ahy
Dua sahabat lama itu bertemu. Jusuf 
Kalla mendatangi kediaman Susilo 
Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, 
Kamis 23 Juni 2022 lalu. 

"Kami tidak eksklusif tapi inklusif, ingin 
merangkul sebanyak-banyaknya dan 
membuka pintu. Kami ingin semua partai 
bergabung, dengan senang hati, dengan 
tangan terbuka," ujarnya.

"Sedang dalam proses," ujarnya singkat.

Spekulasi pun muncul. SBY-JK disebut 
ingin menjadi 'king maker' di Pilpres 2024. 
Dengan ketokohan dan pengaruh 
keduanya, keduanya dianggap sedang 
berupaya menyiapkan pasangan capres-
cawapres.

SBY menjamu JK di ruang perpustakaan 
rumahnya yang dilapisi karpet merah. 
Sementara di saat bersamaan di 
Gondangdia, markas besar Partai 
NasDem, AHY bertemu Surya Paloh.

Sementara Wakil Ketua Umum DPP 
Partai Golkar Bidang Kominfo, Nurul Arifin 
yang ditemui di tempat yang sama 
menjelaskan, KIB terbuka dan membuka 
diri, serta berharap ada partai lain yang 
bergabung.

SBY-JK jadi King Maker Duet Anies-
AHY?

Dari foto yang beredar, SBY-JK duduk 
berhadapan di dua meja yang terpisah 
jarak beberapa meter. 

 yang akan bergabung dengan KIB. 
Namun dia mengakui, penjajakan sedang 
dilakukan.

"Meskipun keduanya tidak lagi aktif dalam 
kegiatan politik sehari-hari, namun masih 
terpanggil untuk ikut memikirkan jalan 
menuju Indonesia yang lebih baik dan 
lebih sejahtera," tuturnya. Ossy tidak 
menjelaskan detail isi pertemuan.

Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira 
berujar, rakyat tidak memilih para tokoh 
untuk menjadi 'king maker'.
“Rakyat kan tidak pilih para tokoh-tokoh 
yang sedang berambisi jadi 'king maker'. 

Staf pribadi SBY, Ossy Dermawan kepada 
wartawan mengungkapkan, pertemuan 
presiden dan wapres 2004-2009 itu untuk 
bertukar pikiran soal masa depan bangsa.

Demokrat Cari Partai Yang Sefrekuensi
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Partai Demokrat tampaknya harus 
berpikir ulang mengusung sang ketua 
umum, Agus Harimurti Yudhoyono 
sebagai calon presiden di Pemilu 2024. 
Berbagai hasil survei terbaru 
menunjukkan, elektabilitas AHY belum 
mampu menembus angka dua digit. 
Demokrat kini fokus mencari partai 
satu frekuensi untuk diajak berkoalisi.

"Kemudian Anies Baswedan 20,7 
persen, AHY 7,3 persen dan Sandi 5,3 
persen," kata Adi.

Bagaimana peluang AHY menjadi 
capres atau cawapres di 2024, Ketua 
Dewan Kehormatan Partai Demokrat, 
Hinca Pandjaitan mengatakan, 
koalisi menjadi sebuah keniscayaan 
karena ada syarat presidential 
threshold 20 persen. 

Adi juga menjelaskan, dalam survei 
yang dilaksanakan pada 15-29 Juni 
2022, dari 1.200 responden, jumlah 
pemilih yang belum memutuskan atau 
undecided voters mencapai 19,1 
persen.

Mengacu pada hasil survei Parameter 
Politik Indonesia terbaru, nama AHY 
masuk dalam peringkat lima besar 
simulasi lima nama capres. Namun 
elektabilitas AHY yang berada di 
peringkat keempat, terpaut jauh 
dengan Anies yang berada di urutan 
ketiga.

"Artinya, di antara figur-figur ini 
ternyata masih banyak pemilih atau 
responden kita yang belum 
menentukan pilihan politiknya," 
ujarnya.

Dalam rilis hasil survei capres 12 Juli 
lalu, Direktur Eksekutif Parameter 
Politik Indonesia Adi Prayitno 
memaparkan, elektabilitas Ganjar 
Pranowo belum terkalahkan dengan 
30,4 persen. Prabowo Subianto 
menempel di posisi kedua dengan 24,4 
persen.

Komunikasi yang dijalin dengan parpol 
lain saat ini masih cair. Pembahasan 
masih seputar menyamakan visi dan 
misi.

"Presiden itu datang dan pergi. NKRI-nya 
harga mati. Kan itu yang harus kita 
siapkan. 
Demokrat paham betul itu karena pernah 
di pemerintahan 10 tahun, sekarang 
menjalaninya di luar pemerintahan. 
Mudah-mudahan kami sukses lah sampai 
10 tahun ini. Karena itu, bagi kita yang 
utama bagaimana kita berkomunikasi 
dulu," pungkasnya.

"Menemukan tone lah, menyamakan 
frekuensi untuk mengusung perbaikan 
dan perubahan ke depannya," kata Hinca 
kepada merdeka.com pekan lalu.

Di tengah manuver masing-masing parpol 
mencari kongsi, hanya Partai Golkar, 
Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai 

"Demokrat itu memikirkan bagaimana 
kesinambungan pemerintahan ke depan. 
Yang penting semua sepakat kita bangun 
lebih baik. Yang sudah baik kita teruskan, 
yang belum baik kita perbaiki. Karena itu 
kita mengusung tema perbaikan dan 
perubahan, itu tema besarnya," papar 
Hinca.

Hinca kembali menegaskan, saat 
berkomunikasi dengan parpol-parpol lain, 
isu soal capres-cawapres bukan hal 
utama yang dibahas. 

Dalam pertemuan selama dua jam itu, 
diskusi yang terjadi lebih banyak 
membahas tema seputar kondisi dalam 
negeri dan isu internasional.

Siapa Mau Berkoalisi dengan 
Demokrat?
berkoalisi dengan demokrat

Secara resmi, lanjut Hinca, Demokrat 
tidak pernah menyatakan mengincar 
posisi capres atau cawapres. Suara-
suara itu muncul dari simpatisan-
simpatisan.

Soal penetapan capres-cawapres, Hinca 
mengungkapkan, akan terlihat nanti saat 
pendaftaran oleh KPU dibuka. "Hari ini 
kita bicara bagaimana koalisi yang bagus 
untuk ke depan 2028 diusung bersama," 
ujarnya.

Dia menceritakan pembahasan saat 
dirinya mendampingi AHY bertemu 
Prabowo. 

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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Persatuan Pembangunan (PPP) yang 
sudah mendeklarasikan bergabung 
dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Partai Gerindra dan PKB yang 
disebut-sebut akan mengusung 
Prabowo-Muhaimin hingga kini belum 
berani mengumumkan. Di sisi lain, 
Rakernas Partai NasDem pada 17 
Juni lalu mengeluarkan tiga nama 
kandidat capres yakni Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, dan 
Panglima TNI Jenderal Andika 
Perkasa.
Dengan pilihan yang ada, nasib AHY 
untuk dimajukan sebagai capres 2024, 
nyaris tertutup. Peluang AHY justru 
menguat sebagai cawapres. Apalagi 
ada kabar, KIB mengajak Demokrat 
untuk bergabung.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga 
Hartarto yang ditemui usai Salat 

"Kami menghargai yang sudah 
menentukan, tapi tolong hargai kami 
juga yang belum menentukan di 
internal kami. 

Sejauh ini, komunikasi dengan semua 
partai membahas bagaimana Pemilu 
2024 harus bisa dilaksanakan, tidak 
ada penundaan, apalagi perpanjangan 
tiga periode.
"Enggak ada itu. Kita dalam 
komunikasi dengan semua partai itu 
enggak ada (syarat) harus ketum AHY 
jadi capres atau cawapres, enggak 
ada. Komunikasi kami membangun 
kesamaan visi misi, kesamaan 
chemistry ke depannya. Mengusung 
perubahan dan perbaikan," tutur Zaky.
Meski begitu, dia mengakui, kader-
kader menginginkan Demokrat 
memajukan AHY di Pemilu 2024. 
Namun, Demokrat saat ini menghargai 
setiap proses di masing-masing partai 
dalam penentuan calon yang akan 
mereka usung.

Kepala Badan Komunikasi Strategis 
DPP Partai Demokrat (PD) Herzaky 
Mahendra Putra yang dikonfirmasi 
membantah sudah ada tawaran 
kepada Demokrat dan AHY untuk 
bergabung di KIB. 

Tetapi memang kader menginginkan 
Mas AHY. Ada keinginan dari kader 
tapi di partai ada mekanisme," ujarnya.

Iduladha di kantor DPP Partai Golkar, 10 
Juli lalu belum mau mengungkapkan 
siapa parpol lain

jadi king maker duet anies ahy
Dua sahabat lama itu bertemu. Jusuf 
Kalla mendatangi kediaman Susilo 
Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, 
Kamis 23 Juni 2022 lalu. 

"Kami tidak eksklusif tapi inklusif, ingin 
merangkul sebanyak-banyaknya dan 
membuka pintu. Kami ingin semua partai 
bergabung, dengan senang hati, dengan 
tangan terbuka," ujarnya.

"Sedang dalam proses," ujarnya singkat.

Spekulasi pun muncul. SBY-JK disebut 
ingin menjadi 'king maker' di Pilpres 2024. 
Dengan ketokohan dan pengaruh 
keduanya, keduanya dianggap sedang 
berupaya menyiapkan pasangan capres-
cawapres.

SBY menjamu JK di ruang perpustakaan 
rumahnya yang dilapisi karpet merah. 
Sementara di saat bersamaan di 
Gondangdia, markas besar Partai 
NasDem, AHY bertemu Surya Paloh.

Sementara Wakil Ketua Umum DPP 
Partai Golkar Bidang Kominfo, Nurul Arifin 
yang ditemui di tempat yang sama 
menjelaskan, KIB terbuka dan membuka 
diri, serta berharap ada partai lain yang 
bergabung.

SBY-JK jadi King Maker Duet Anies-
AHY?

Dari foto yang beredar, SBY-JK duduk 
berhadapan di dua meja yang terpisah 
jarak beberapa meter. 

 yang akan bergabung dengan KIB. 
Namun dia mengakui, penjajakan sedang 
dilakukan.

"Meskipun keduanya tidak lagi aktif dalam 
kegiatan politik sehari-hari, namun masih 
terpanggil untuk ikut memikirkan jalan 
menuju Indonesia yang lebih baik dan 
lebih sejahtera," tuturnya. Ossy tidak 
menjelaskan detail isi pertemuan.

Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira 
berujar, rakyat tidak memilih para tokoh 
untuk menjadi 'king maker'.
“Rakyat kan tidak pilih para tokoh-tokoh 
yang sedang berambisi jadi 'king maker'. 

Staf pribadi SBY, Ossy Dermawan kepada 
wartawan mengungkapkan, pertemuan 
presiden dan wapres 2004-2009 itu untuk 
bertukar pikiran soal masa depan bangsa.

Demokrat Cari Partai Yang Sefrekuensi
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Direktur Eksekutif Parameter Politik 
Indonesia, Adi Prayitno menilai, 
pertemuan SBY-JK bukan sekadar 
romantisme sahabat lama.

Andreas memahami, soal pertemuan 
SBY dan JK itu. Dia berkata, semua 
berambisi menang pada Pilpres 2024. 
"Namanya kontestasi pilpres, ya pasti 
semua juga ingin menang. Tapi sampai 
sekarang belum ada capresnya tuh," 
ucapnya.

Tentu kepentingannya sama ingin 
mengalahkan dominasi PDIP yang dua 
periode memenangkan pertarungan," 
ucapnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat 
Syarief Hasan yang dihubungi terpisah 
menepis dugaan soal SBY-JK akan 
menjadi king maker. 

Rakyat akan pilih capres, toh," kata 
Andreas kepada merdeka.com, Selasa 
(28/6).

Kriminalisasi dan Egoisme Elite Parpol 
Bisa Bendung Tokoh Nonpartai di 
Pilpres 2024
"Dalam konteks itulah JK adalah 
mentor utamanya Anies Baswedan 
karena momen pertemuan dengan 
SBY dan JK bersamaan dengan 
pertemuan AHY-NasDem. Itulah yang 
semakin menebalkan bahwa JK dan 
SBY pasti bicara tentang Demokrat 
bergabung dengan NasDem. Dan tentu 
saja mengusung Anies Baswedan dan 
sangat mungkin AHY disodorkan 
sebagai cawapresnya," kata Adi.
Menurutnya, bila NasDem mengusung 
Anies sebagai capres, 
maka Demokrat pasti akan tertarik 
untuk bergabung. Adi menyakini jika 
poros itu terbentuk, ingin mengalahkan 
PDI Perjuangan.
"Ketika Anies (diusung) maka 
Demokrat tertarik bergabung, 
kenapa? 

“Bukan untuk menentukan (nama), 
masih terlalu jauh. Kita bicara tentang 
kebangsaan," ujarnya.
Soal kecenderungan Demokrat 
bergabung dengan poros koalisi 
NasDem atau KIB, Syarief belum mau 
terbuka. 
“Yang jelas komunikasi jalan terus 
semuanya.

Enggak ada seperti itu," ujarnya.

"Mesti dipertegas, kami ke mana-mana 
enggak bawa (syarat) pokoknya AHY 
harus capres atau cawapres. Itu bukan 
syarat koalisi. 

"Kalau pembicaraan-pembicaraan yang 
lain, semuanya diserahkan kepada 
kesepakatan di koalisi. Itu keputusan 
bersama, 

Sedangkan Kepala Bakomstra Partai 
Demokrat Herzaky Mahendra Putra tidak 
menyalahkan penafsiran yang muncul 
atas pertemuan SBY-JK. Apalagi sampai 
menghubung-hubungkan pertemuan itu 
sebagai pembicaraan politik untuk 
menentukan capres-cawapres.
"Pak SBY sudah menyampaikan berulang 
kali beliau sudah tidak lagi day to day di 
politik. Sudah menarik diri dari politik 
sejak meninggalnya Ibu Ani, fokus di klub 
bola voli maupun setahun yang lalu 
melukis. Jadi ini kenyataan seperti itu," 
jelasnya.

"Itu Mas AHY take control all, udah di 
Mas AHY. Masukan misalnya dari Pak 
SBY, tapi apa-apa Pak SBY enggak (ikut 
campur). Saya tahu banget karena 
hampir tiap hari sama ketum juga. Diskusi 
bersama," jelasnya.

Soal peluang AHY menjadi cawapres 
berpasangan dengan Airlangga diusung 
KIB, Nurul enggan berandai-andai. "Ya 
Demokrat-nya aja belum bergabung. 
Nunggu Demokrat bergabung dulu," 
tukasnya.

kita sifatnya equal, kolegial dan setara. 
Jadi dalam mengambil keputusan 
demikian," ujar Nurul.

Zaky yang mengaku selalu mendampingi 
AHY menambahkan, posisi SBY tidak 
terlibat intens dalam langkah-langkah 
politik yang dilakukan AHY.

Soal tudingan king maker, Zaky 
menegaskan, urusan koalisi sepenuhnya 
dipimpin langsung AHY. Yang dilakukan 
adalah bagaimana mencari koalisi terbaik 
yang bisa membawa perubahan dan 
terbaik untuk rakyat di 2024.

Semua komunikasi partai politik kita jalan 
terus," tukasnya.

Sementara Waketum Golkar bidang 
Kominfo Nurul Arifin juga memastikan, 
partainya hanya akan mengusung 
Airlangga Hartarto di Pemilu 2024.

Bank Indonesia (BI) akan segera 
meluncurkan uang digital bank sentral 
atau Central Bank Digital Currency 
(CBDC). Rupiah digital dibuat dalam 
rangka menjajaki makin maraknya aset 
kripto yang tumbuh beberapa tahun 
belakangan di berbagai belahan dunia. 
Namun untuk mewujudkannya, 
diperlukan kehati-hatian untuk menakar 
risiko yang mungkin terjadi dan 
meminimalisirnya. 

Memperluas dan mempercepat inklusi 
keuangan; 

Pentingnya teknologi yang digunakan 
pada tahap eksperimen untuk 
memahami bagaimana CBDC dapat 
diimplementasikan (DLT-Blockchain dan 
non-DLT). 

Desain CBDC yang tidak mengganggu 
stabilitas moneter dan sistem keuangan; 
Desain CBDC yang 3I (Integrated, 
interconnected, and Interoperable) 
dengan infrastruktur FMI-Sistem 
Pembayaran; 

Dan berikut ini adalah beberapa hal 
terkait rupiah digital yang tengah 
digodok oleh BI

Dikutip dari situs resmi BI, eksplorasi 
penerbitan CBDC dilakukan 
berdasarkan enam tujuan yaitu: 
Menyediakan alat pembayaran digital 
yang risk-free menggunakan central 
bank money; 
Memitigasi risiko non-sovereign digital 
currency ; 
Memperluas efisiensi dan ketahapan 
sistem pembayaran, termasuk cross 
border; 

Menyediakan instrumen kebijakan 
moneter baru; 
Memfasilitasi distribusi fiscal subsidy. 
Sementara itu penerbitannya harus 
memperhatikan 3 hal berikut: 

Kapan rupiah digital akan 
diluncurkan? 
Direktur Departemen Kebijakan Sistem 
Pembayaran BI Ryan Rizaldy 
menyebut, desain awal rupiah digital 
akan diluncurkan pada akhir 2022 
melalui white paper. Namun, desain 

BI Akan Terbitkan Uang Digital

Ryan menegaskan, penerbitan rupiah 
digital tidak akan menghilangkan 
peredaran uang tunai. Artinya, uang 
konvensional atau uang tunai tetap ada 
seperti biasanya. "Intinya tidak untuk 
menghilangkan tetapi menambah alat 
pembayaran, seperti dompet atau uang 
elektronik yang ada saat ini," katanya lagi. 
Ryan menjelaskan, dengan adanya CBDC 
di Indonesia, masyarakat memiliki pilihan 
alat pembayaran untuk transaksi. 
Ia menyampaikan, rupiah digital nantinya 
tak akan jauh berbeda dengan uang 
elektronik. 
Perbedaan utamanya hanya terletak pada 
lembaga penerbitnya. CBDC akan 
diterbitkan oleh BI sedangkan uang 
elektronik diterbitkan oleh bank umum, 
dan dompet digital diterbitkan oleh 
lembaga non-bank. 
Karena diterbitkan oleh bank sentral, 
menurut Ryan, rupiah digital punya 
kelebihan dibanding lainnya Kelebihannya 
yaitu risiko yang lebih kecil dibanding 
uang elektronik, karena risiko kredit bank 
sentral lebih rendah dibandingkan 
lembaga lainnya.

tersebut bukan merupakan desain final 
dan masih menerima masukan dari pelaku 
industri, dalam consultated paper di awal 
2023. Setelah fase itu, uji coba akan mulai 
dilakukan. Hanya saja, masa uji coba ini 
tidak bisa dipastikan akan berlangsung 
seberapa lama. "Setelah itu barulah uji 
coba yang akan membutuhkan waktu 
lama. Negara lain paling cepat 
menerapkan uji coba selama enam bulan, 
ada pula yang berkali-kali melakukan uji 
coba," ujar Ryan, dikutip dari Antara, 
Selasa (12/7/2022). Hal itu ia sampaikan 
pada sesi diskusi, yang merupakan acara 
sampingan (side event) pertemuan ke-3 
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank 
Sentral G20 (FMCBG) dan Deputi Bidang 
Keuangan dan Bank Sentral G20 (FCBD) 
di Bali. 
Bagaimana nasib uang konvensional? 
Meski nantinya rupiah digital telah resmi 
diluncurkan dan digunakan secara luas 
oleh masyarakat, 
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Direktur Eksekutif Parameter Politik 
Indonesia, Adi Prayitno menilai, 
pertemuan SBY-JK bukan sekadar 
romantisme sahabat lama.

Andreas memahami, soal pertemuan 
SBY dan JK itu. Dia berkata, semua 
berambisi menang pada Pilpres 2024. 
"Namanya kontestasi pilpres, ya pasti 
semua juga ingin menang. Tapi sampai 
sekarang belum ada capresnya tuh," 
ucapnya.

Tentu kepentingannya sama ingin 
mengalahkan dominasi PDIP yang dua 
periode memenangkan pertarungan," 
ucapnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat 
Syarief Hasan yang dihubungi terpisah 
menepis dugaan soal SBY-JK akan 
menjadi king maker. 

Rakyat akan pilih capres, toh," kata 
Andreas kepada merdeka.com, Selasa 
(28/6).

Kriminalisasi dan Egoisme Elite Parpol 
Bisa Bendung Tokoh Nonpartai di 
Pilpres 2024
"Dalam konteks itulah JK adalah 
mentor utamanya Anies Baswedan 
karena momen pertemuan dengan 
SBY dan JK bersamaan dengan 
pertemuan AHY-NasDem. Itulah yang 
semakin menebalkan bahwa JK dan 
SBY pasti bicara tentang Demokrat 
bergabung dengan NasDem. Dan tentu 
saja mengusung Anies Baswedan dan 
sangat mungkin AHY disodorkan 
sebagai cawapresnya," kata Adi.
Menurutnya, bila NasDem mengusung 
Anies sebagai capres, 
maka Demokrat pasti akan tertarik 
untuk bergabung. Adi menyakini jika 
poros itu terbentuk, ingin mengalahkan 
PDI Perjuangan.
"Ketika Anies (diusung) maka 
Demokrat tertarik bergabung, 
kenapa? 

“Bukan untuk menentukan (nama), 
masih terlalu jauh. Kita bicara tentang 
kebangsaan," ujarnya.
Soal kecenderungan Demokrat 
bergabung dengan poros koalisi 
NasDem atau KIB, Syarief belum mau 
terbuka. 
“Yang jelas komunikasi jalan terus 
semuanya.

Enggak ada seperti itu," ujarnya.

"Mesti dipertegas, kami ke mana-mana 
enggak bawa (syarat) pokoknya AHY 
harus capres atau cawapres. Itu bukan 
syarat koalisi. 

"Kalau pembicaraan-pembicaraan yang 
lain, semuanya diserahkan kepada 
kesepakatan di koalisi. Itu keputusan 
bersama, 

Sedangkan Kepala Bakomstra Partai 
Demokrat Herzaky Mahendra Putra tidak 
menyalahkan penafsiran yang muncul 
atas pertemuan SBY-JK. Apalagi sampai 
menghubung-hubungkan pertemuan itu 
sebagai pembicaraan politik untuk 
menentukan capres-cawapres.
"Pak SBY sudah menyampaikan berulang 
kali beliau sudah tidak lagi day to day di 
politik. Sudah menarik diri dari politik 
sejak meninggalnya Ibu Ani, fokus di klub 
bola voli maupun setahun yang lalu 
melukis. Jadi ini kenyataan seperti itu," 
jelasnya.

"Itu Mas AHY take control all, udah di 
Mas AHY. Masukan misalnya dari Pak 
SBY, tapi apa-apa Pak SBY enggak (ikut 
campur). Saya tahu banget karena 
hampir tiap hari sama ketum juga. Diskusi 
bersama," jelasnya.

Soal peluang AHY menjadi cawapres 
berpasangan dengan Airlangga diusung 
KIB, Nurul enggan berandai-andai. "Ya 
Demokrat-nya aja belum bergabung. 
Nunggu Demokrat bergabung dulu," 
tukasnya.

kita sifatnya equal, kolegial dan setara. 
Jadi dalam mengambil keputusan 
demikian," ujar Nurul.

Zaky yang mengaku selalu mendampingi 
AHY menambahkan, posisi SBY tidak 
terlibat intens dalam langkah-langkah 
politik yang dilakukan AHY.

Soal tudingan king maker, Zaky 
menegaskan, urusan koalisi sepenuhnya 
dipimpin langsung AHY. Yang dilakukan 
adalah bagaimana mencari koalisi terbaik 
yang bisa membawa perubahan dan 
terbaik untuk rakyat di 2024.

Semua komunikasi partai politik kita jalan 
terus," tukasnya.

Sementara Waketum Golkar bidang 
Kominfo Nurul Arifin juga memastikan, 
partainya hanya akan mengusung 
Airlangga Hartarto di Pemilu 2024.

Bank Indonesia (BI) akan segera 
meluncurkan uang digital bank sentral 
atau Central Bank Digital Currency 
(CBDC). Rupiah digital dibuat dalam 
rangka menjajaki makin maraknya aset 
kripto yang tumbuh beberapa tahun 
belakangan di berbagai belahan dunia. 
Namun untuk mewujudkannya, 
diperlukan kehati-hatian untuk menakar 
risiko yang mungkin terjadi dan 
meminimalisirnya. 

Memperluas dan mempercepat inklusi 
keuangan; 

Pentingnya teknologi yang digunakan 
pada tahap eksperimen untuk 
memahami bagaimana CBDC dapat 
diimplementasikan (DLT-Blockchain dan 
non-DLT). 

Desain CBDC yang tidak mengganggu 
stabilitas moneter dan sistem keuangan; 
Desain CBDC yang 3I (Integrated, 
interconnected, and Interoperable) 
dengan infrastruktur FMI-Sistem 
Pembayaran; 

Dan berikut ini adalah beberapa hal 
terkait rupiah digital yang tengah 
digodok oleh BI

Dikutip dari situs resmi BI, eksplorasi 
penerbitan CBDC dilakukan 
berdasarkan enam tujuan yaitu: 
Menyediakan alat pembayaran digital 
yang risk-free menggunakan central 
bank money; 
Memitigasi risiko non-sovereign digital 
currency ; 
Memperluas efisiensi dan ketahapan 
sistem pembayaran, termasuk cross 
border; 

Menyediakan instrumen kebijakan 
moneter baru; 
Memfasilitasi distribusi fiscal subsidy. 
Sementara itu penerbitannya harus 
memperhatikan 3 hal berikut: 

Kapan rupiah digital akan 
diluncurkan? 
Direktur Departemen Kebijakan Sistem 
Pembayaran BI Ryan Rizaldy 
menyebut, desain awal rupiah digital 
akan diluncurkan pada akhir 2022 
melalui white paper. Namun, desain 

BI Akan Terbitkan Uang Digital

Ryan menegaskan, penerbitan rupiah 
digital tidak akan menghilangkan 
peredaran uang tunai. Artinya, uang 
konvensional atau uang tunai tetap ada 
seperti biasanya. "Intinya tidak untuk 
menghilangkan tetapi menambah alat 
pembayaran, seperti dompet atau uang 
elektronik yang ada saat ini," katanya lagi. 
Ryan menjelaskan, dengan adanya CBDC 
di Indonesia, masyarakat memiliki pilihan 
alat pembayaran untuk transaksi. 
Ia menyampaikan, rupiah digital nantinya 
tak akan jauh berbeda dengan uang 
elektronik. 
Perbedaan utamanya hanya terletak pada 
lembaga penerbitnya. CBDC akan 
diterbitkan oleh BI sedangkan uang 
elektronik diterbitkan oleh bank umum, 
dan dompet digital diterbitkan oleh 
lembaga non-bank. 
Karena diterbitkan oleh bank sentral, 
menurut Ryan, rupiah digital punya 
kelebihan dibanding lainnya Kelebihannya 
yaitu risiko yang lebih kecil dibanding 
uang elektronik, karena risiko kredit bank 
sentral lebih rendah dibandingkan 
lembaga lainnya.

tersebut bukan merupakan desain final 
dan masih menerima masukan dari pelaku 
industri, dalam consultated paper di awal 
2023. Setelah fase itu, uji coba akan mulai 
dilakukan. Hanya saja, masa uji coba ini 
tidak bisa dipastikan akan berlangsung 
seberapa lama. "Setelah itu barulah uji 
coba yang akan membutuhkan waktu 
lama. Negara lain paling cepat 
menerapkan uji coba selama enam bulan, 
ada pula yang berkali-kali melakukan uji 
coba," ujar Ryan, dikutip dari Antara, 
Selasa (12/7/2022). Hal itu ia sampaikan 
pada sesi diskusi, yang merupakan acara 
sampingan (side event) pertemuan ke-3 
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank 
Sentral G20 (FMCBG) dan Deputi Bidang 
Keuangan dan Bank Sentral G20 (FCBD) 
di Bali. 
Bagaimana nasib uang konvensional? 
Meski nantinya rupiah digital telah resmi 
diluncurkan dan digunakan secara luas 
oleh masyarakat, 
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Bahkan ada kabar keduanya telah 
menikah siri. Namun hal itu dibantah 
oleh Angie.
Setelah hubungan dengan Angie 
kandas, Brotoseno sempat dikabarkan 
dekat dengan beberapa wanita. Namun 
hatinya jatuh ke pada penyanyi Tata 
Janeeta. Pasangan ini menikah pada 
tahun 2020, tak lama setelah Brotoseno 
bebas dari penjara.

Raden Brotoseno dikenakan sanksi 
Pemecatan Tidak Dengan Hormat 
(PTDH) oleh Komisi Kode Etik Polri 
Peninjauan Kembali (KKEP PK). 
Brotoseno menulai kontroversi saat 
Polri tak memecat dirinya meski 
mantan napi korupsi kasus penyuapan. 
Alasan Polri, Brotoseno berprestasi.

Raden Brotoseno akhirnya digiring ke 
meja hijau, jaksa menuntut Brotoseno 

Sejak Angie ditahan, Brotoseno 
terbilang cukup rutin mengunjungi 
Angie di penjara. Dia juga pernah 
membesuk Angie bersama dengan 
putra Angie, Keanu Jabaar Massaid 
dan Kakeknya. Kedekatan Brotoseno 
dengan Angie tidak hanya secara 
personal namun juga menjurus secara 
keluarga.

Brotoseno sempat mendekam di 
penjara atas kasus penyuapan. Dia 
ditangkap Tim Sapu Bersih Pungutan 
Liar karena 'mengamankan' kasus 
sawah fiktif di Ketapang, Kalimantan 
Timur. Total uang senilai Rp 2,9 miliar 
disita sebagai barang bukti, pada 11 
November 2016.

Tidak hanya itu, setiap akhir pekan pria 
tersebut juga menyempatkan diri untuk 
bermain dengan Keanu. Tampaknya 
keseriusan yang diperlihatkannya yang 
membuat Angie memiliki tattoo 
bertuliskan namanya.

Napi Kasus Korupsi

Nama Raden Brotoseno awalnya mulai 
dikenal publik usai dikabarkan dekat 
dengan Angelina Sondakh, 12 tahun 
lalu. Benih asmara yang kala itu 
berstatus penyidik KPK tumbuh di 
dalam penjara.

dengan tuntutan tujuh tahun penjara dan 
denda Rp 300 juta subsider enam bulan 
kurungan.

Raden Brotoseno ditahan di Lapas Kelas 
1 Cipinang sejak 18 November 2016 
terkait kasus korupsi cetak sawah fiktif di 
Ketapang, Kalimantan Barat.

Sementara itu, pihak Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan Kementerian Hukum 
dan HAM (Kemenkum HAM) menyatakan 
Raden Brotoseno bebas setelah 
menerima remisi atau potongan masa 
pembinaan selama 13 bulan 25 hari.

"Menyatakan bahwa Brotoseno telah 
terbukti secara sah dan bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi secara 
bersama-sama," ujar Ketua Majelis 
Hakim Baslin Sinaga, di Pengadilan 
Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2017) 
dilansir Liputan6.

Remisi 13 Bulan 25 Hari

"Yang bersangkutan bebas bersyarat, 
Februari lalu," kata Tony saat dikonfirmasi 
Liputan6.com, Rabu (2/9).

Namun Raden Brotoseno berdalih, uang 
suap diterimanya sebagai jalan untuk 
membiayai pengobatan orangtua dan 
bukan sebagai tindak pidana suap.

Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang, Tony 
Nainggolan mengatakan, Raden 
Brotoseno tercatat dibui sejak 18 
November 2016. Kemudian 14 Juni 2017 
Raden Brotoseno mendapat putusan 
pengadilan. Dan 2 April 2018 Raden 
Brotoseno masuk ke dalam Lapas.
Tony menjelaskan, Raden Brotoseno 
bebas lebih cepat dari masa vonis karena 
masuk dalam kategori Pembebasan 
Bersyarat. Diketahui PB bisa diajukan 
oleh para narapidana jika sudah 
menjalani 2/3 masa tahanan dan dinilai 
berkelakuan baik selama menjalani 
proses binaan.

Majelis Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta 
kemudian memvonis Raden Brotoseno 
penjara selama lima tahun dan denda Rp 
300 juta subsider pidana kurungan tiga 
bulan.

“Potongan tahanan (remisi) 13 bulan 25 
hari," ujar Kabag Humas dan Protokol 

Raden Brotoseno Dipecat Tidak Hormat

"Yang bersangkutan juga telah 
membayar pidana denda Rp 300 juta 
subsider 3 bulan," kata Rika.

Menurut Rika, Raden Brotoseno bebas 
bersyarat berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
nomor PAS-1052.OK.01.04.06 Tahun 
2019 tentang Pembebasan Bersyarat 
Narapidana.

Rika menyebut Raden Brotoseno 
bebas bersayarat Sabtu 15 Februari 
2020. Rika mengatakan, pembebasan 
bersyarat Brotoseno sudah sesuai 
dengan ketentuan perundang-
undangan.

Rika menambahkan, Brotoseno telah 
memenuhi syarat administratif dan 
substantif untuk mendapatkan hak 
remisi dan pembebasan bersyarat 
sesuai dengan Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 
2018.
"Selama menjalankan pembebasan 
bersyarat, yang bersangkutan berada 
dalam bimbingan Balai 
Pemasyarakatan Jakarta Timur-Utara 
sebagai Klien Pemasyarakatan," kata 
Rika.
Dipecat Tak Hormat

Dirjen Pas Rika Apriyanti dalam 
keterangan tertulis, Rabu (2/9).

Brotoseno masih berseragam 
bhayangkara meski berstatus mantan 
napi kasus korupsi. Dia ditempatkan di 
Divisi Teknologi, Informasi dan 
Komunikasi (Div TIK) Polri. Namun hal 
itu menjadi polemik, hingga akhirnya 
Polri menggelar sidang Komisi Kode 

"PTDH-nya per kapan kita tunggu KEPnya 
dulu. Tanggalnya nanti sesuai KEP dulu. 
Kita tunggu, mudah-mudahan segera," 
tutupnya.

Ia menyebut, untuk putusan sidang komisi 
itu telah keluar sejak 8 Juli 2022 lalu. 
"Untuk putusan yang KKEP PK tanggal 8 
Juli," sebutnya.Selain itu, Nurul Azizah 
belum bisa memastikan terkait kapan 
akan dilakukan PTDH itu dilakukan 
terhadap Brotoseno.

Ia menjelaskan, hasil dari sidang komisi 
tersebut nantinya akan dikirimkan ke 
Sumber Daya Manusia (SDM) Polri untuk 
ditindaklanjuti."Adapun nomor putusan 
KKEP PK tersebut PUT KKEP 
PK/1/VII/2022. Tindaklanjuti hasil putusan 
KKEP PK tersebut maka sekretariat KKEP 
PK akan kirimkan putusan KKEP PK ke 
SDM untuk ditindaklanjuti dengan 
terbitkan KEP PTDH. Jadi saat ini untuk 
KEP PTDH-nya belum ada," jelasnya.

"Hasil dari sidang KKEP PK yang 
dilaksanakan pada hari Jumat 8-7-2022 
pukul 13.30 Wib memutuskan untuk 
memberatkan putusan sidang komisi kode 
etik Polri nomor PIT/72/X/2020 tanggal 
13-10-2020 menjadi sanksi administratif 
berupa PTDH. Saya ulangi menjadi sanksi 
administratif berupa PTDH sebagai 
anggota Polri," kata Kabagpenum Div 
Humas Polri Kombes Nurul Azizah 
kepada wartawan, Kamis (14/7).

Etik Polri Peninjauan Kembali (KKEP PK) 
terkait status keanggotaan AKBP Raden 
Brotoseno.
Hasilnya, ia telah dikenakan sanksi 
Pemecatan Tidak Dengan Hormat 
(PTDH).
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Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

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

Biografi Tokoh Dunia

Tanah Air

Hub : 267 - 235 - 3359 

Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

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

Bukti Lurah Lebih Pintar Dari Gubernur Jakarta

Internasional

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123
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Bahkan ada kabar keduanya telah 
menikah siri. Namun hal itu dibantah 
oleh Angie.
Setelah hubungan dengan Angie 
kandas, Brotoseno sempat dikabarkan 
dekat dengan beberapa wanita. Namun 
hatinya jatuh ke pada penyanyi Tata 
Janeeta. Pasangan ini menikah pada 
tahun 2020, tak lama setelah Brotoseno 
bebas dari penjara.

Raden Brotoseno dikenakan sanksi 
Pemecatan Tidak Dengan Hormat 
(PTDH) oleh Komisi Kode Etik Polri 
Peninjauan Kembali (KKEP PK). 
Brotoseno menulai kontroversi saat 
Polri tak memecat dirinya meski 
mantan napi korupsi kasus penyuapan. 
Alasan Polri, Brotoseno berprestasi.

Raden Brotoseno akhirnya digiring ke 
meja hijau, jaksa menuntut Brotoseno 

Sejak Angie ditahan, Brotoseno 
terbilang cukup rutin mengunjungi 
Angie di penjara. Dia juga pernah 
membesuk Angie bersama dengan 
putra Angie, Keanu Jabaar Massaid 
dan Kakeknya. Kedekatan Brotoseno 
dengan Angie tidak hanya secara 
personal namun juga menjurus secara 
keluarga.

Brotoseno sempat mendekam di 
penjara atas kasus penyuapan. Dia 
ditangkap Tim Sapu Bersih Pungutan 
Liar karena 'mengamankan' kasus 
sawah fiktif di Ketapang, Kalimantan 
Timur. Total uang senilai Rp 2,9 miliar 
disita sebagai barang bukti, pada 11 
November 2016.

Tidak hanya itu, setiap akhir pekan pria 
tersebut juga menyempatkan diri untuk 
bermain dengan Keanu. Tampaknya 
keseriusan yang diperlihatkannya yang 
membuat Angie memiliki tattoo 
bertuliskan namanya.

Napi Kasus Korupsi

Nama Raden Brotoseno awalnya mulai 
dikenal publik usai dikabarkan dekat 
dengan Angelina Sondakh, 12 tahun 
lalu. Benih asmara yang kala itu 
berstatus penyidik KPK tumbuh di 
dalam penjara.

dengan tuntutan tujuh tahun penjara dan 
denda Rp 300 juta subsider enam bulan 
kurungan.

Raden Brotoseno ditahan di Lapas Kelas 
1 Cipinang sejak 18 November 2016 
terkait kasus korupsi cetak sawah fiktif di 
Ketapang, Kalimantan Barat.

Sementara itu, pihak Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan Kementerian Hukum 
dan HAM (Kemenkum HAM) menyatakan 
Raden Brotoseno bebas setelah 
menerima remisi atau potongan masa 
pembinaan selama 13 bulan 25 hari.

"Menyatakan bahwa Brotoseno telah 
terbukti secara sah dan bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi secara 
bersama-sama," ujar Ketua Majelis 
Hakim Baslin Sinaga, di Pengadilan 
Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2017) 
dilansir Liputan6.

Remisi 13 Bulan 25 Hari

"Yang bersangkutan bebas bersyarat, 
Februari lalu," kata Tony saat dikonfirmasi 
Liputan6.com, Rabu (2/9).

Namun Raden Brotoseno berdalih, uang 
suap diterimanya sebagai jalan untuk 
membiayai pengobatan orangtua dan 
bukan sebagai tindak pidana suap.

Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang, Tony 
Nainggolan mengatakan, Raden 
Brotoseno tercatat dibui sejak 18 
November 2016. Kemudian 14 Juni 2017 
Raden Brotoseno mendapat putusan 
pengadilan. Dan 2 April 2018 Raden 
Brotoseno masuk ke dalam Lapas.
Tony menjelaskan, Raden Brotoseno 
bebas lebih cepat dari masa vonis karena 
masuk dalam kategori Pembebasan 
Bersyarat. Diketahui PB bisa diajukan 
oleh para narapidana jika sudah 
menjalani 2/3 masa tahanan dan dinilai 
berkelakuan baik selama menjalani 
proses binaan.

Majelis Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta 
kemudian memvonis Raden Brotoseno 
penjara selama lima tahun dan denda Rp 
300 juta subsider pidana kurungan tiga 
bulan.

“Potongan tahanan (remisi) 13 bulan 25 
hari," ujar Kabag Humas dan Protokol 

Raden Brotoseno Dipecat Tidak Hormat

"Yang bersangkutan juga telah 
membayar pidana denda Rp 300 juta 
subsider 3 bulan," kata Rika.

Menurut Rika, Raden Brotoseno bebas 
bersyarat berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
nomor PAS-1052.OK.01.04.06 Tahun 
2019 tentang Pembebasan Bersyarat 
Narapidana.

Rika menyebut Raden Brotoseno 
bebas bersayarat Sabtu 15 Februari 
2020. Rika mengatakan, pembebasan 
bersyarat Brotoseno sudah sesuai 
dengan ketentuan perundang-
undangan.

Rika menambahkan, Brotoseno telah 
memenuhi syarat administratif dan 
substantif untuk mendapatkan hak 
remisi dan pembebasan bersyarat 
sesuai dengan Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 
2018.
"Selama menjalankan pembebasan 
bersyarat, yang bersangkutan berada 
dalam bimbingan Balai 
Pemasyarakatan Jakarta Timur-Utara 
sebagai Klien Pemasyarakatan," kata 
Rika.
Dipecat Tak Hormat

Dirjen Pas Rika Apriyanti dalam 
keterangan tertulis, Rabu (2/9).

Brotoseno masih berseragam 
bhayangkara meski berstatus mantan 
napi kasus korupsi. Dia ditempatkan di 
Divisi Teknologi, Informasi dan 
Komunikasi (Div TIK) Polri. Namun hal 
itu menjadi polemik, hingga akhirnya 
Polri menggelar sidang Komisi Kode 

"PTDH-nya per kapan kita tunggu KEPnya 
dulu. Tanggalnya nanti sesuai KEP dulu. 
Kita tunggu, mudah-mudahan segera," 
tutupnya.

Ia menyebut, untuk putusan sidang komisi 
itu telah keluar sejak 8 Juli 2022 lalu. 
"Untuk putusan yang KKEP PK tanggal 8 
Juli," sebutnya.Selain itu, Nurul Azizah 
belum bisa memastikan terkait kapan 
akan dilakukan PTDH itu dilakukan 
terhadap Brotoseno.

Ia menjelaskan, hasil dari sidang komisi 
tersebut nantinya akan dikirimkan ke 
Sumber Daya Manusia (SDM) Polri untuk 
ditindaklanjuti."Adapun nomor putusan 
KKEP PK tersebut PUT KKEP 
PK/1/VII/2022. Tindaklanjuti hasil putusan 
KKEP PK tersebut maka sekretariat KKEP 
PK akan kirimkan putusan KKEP PK ke 
SDM untuk ditindaklanjuti dengan 
terbitkan KEP PTDH. Jadi saat ini untuk 
KEP PTDH-nya belum ada," jelasnya.

"Hasil dari sidang KKEP PK yang 
dilaksanakan pada hari Jumat 8-7-2022 
pukul 13.30 Wib memutuskan untuk 
memberatkan putusan sidang komisi kode 
etik Polri nomor PIT/72/X/2020 tanggal 
13-10-2020 menjadi sanksi administratif 
berupa PTDH. Saya ulangi menjadi sanksi 
administratif berupa PTDH sebagai 
anggota Polri," kata Kabagpenum Div 
Humas Polri Kombes Nurul Azizah 
kepada wartawan, Kamis (14/7).

Etik Polri Peninjauan Kembali (KKEP PK) 
terkait status keanggotaan AKBP Raden 
Brotoseno.
Hasilnya, ia telah dikenakan sanksi 
Pemecatan Tidak Dengan Hormat 
(PTDH).
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Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
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di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

“Dia adalah wanita yang luar biasa, 
cantik, dan luar biasa, yang menjalani 
kehidupan yang hebat dan inspiratif. 
Kebanggaan dan kegembiraannya 
adalah ketiga anaknya, Donald Jr., 
Ivanka, dan Eric. 
Dia sangat bangga pada mereka, 
karena kami semua sangat bangga 
padanya. 

Keluarga Trump juga merilis 
pernyataan. 
“Dengan kesedihan yang mendalam 
kami mengumumkan meninggalnya ibu 
kami tercinta, Ivana Trump. Ibu kami 
adalah wanita yang luar biasa 
kekuatan dalam bisnis, atlet kelas 
dunia, kecantikan yang bersinar, dan 
ibu serta teman yang peduli. Ivana 
Trump adalah seorang yang selamat.

Beristirahatlah Dalam Damai, Ivana!” 
tambah sang mantan presiden.

“Dia melarikan diri dari komunisme dan 
memilih negara ini. 

Ivana Trump, istri pertama Donald 
Trump telah meninggal di New York 
City, Amerika Serikat pada Kamis 
(14/7/2022). Seperti dilaporkan AP, 
Ivana meninggal dunia pada usia 73 
tahun.
"Saya sangat sedih untuk memberi 
tahu semua orang yang mencintainya, 
yang jumlahnya banyak, bahwa Ivana 
Trump telah meninggal di rumahnya di 
New York City," tulis Trump di Truth 
Social.

Dia mengajari anak-anaknya tentang 
ketabahan dan ketangguhan, kasih 
sayang dan tekad. Dia akan sangat 
dirindukan oleh ibunya, ketiga anaknya 
dan sepuluh cucunya,” lanjut 
pernyataan itu.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, 
Ivana Trump berhubungan baik dengan 
mantan suaminya. 

Keluarga Trump adalah pasangan 
yang berkuasa di New York pada 1980-
an sebelum perceraian mereka di 
depan umum, dan berantakan, setelah 
Donald Trump bertemu istri berikutnya, 
Marla Maples. 

Ivana mengatakan kepada New York Post 
pada tahun 2016 bahwa dia adalah 
pendukung dan penasihat mantan 
presiden.

Ivana dan Donald Trump memiliki tiga 
anak, Donald Jr., Eric, dan Ivanka, dan 
meninggalkan mereka dan sepuluh 
cucunya.

Dia menulis dalam buku 2017 yang 
mereka bicarakan seminggu sekali.

 Ivana bilang dia menasihati Trump untuk 
"lebih tenang."

"Saya menyarankan beberapa hal. Kami 
berbicara sebelum dan sesudah 
penampilan dan dia bertanya apa yang 
saya pikirkan,” katanya kepada surat 
kabar itu.

Ivana dilahirkan sebagai Ivana Zelnickova 
pada tahun 1949 di kota Gottwaldov di 
Cekoslowakia, bekas kota Zlin yang baru 
saja diganti namanya oleh Komunis, yang 
mengambil alih negara tersebut pada 
tahun 1948. 

"Tapi Donald tidak bisa tenang. Dia 
sangat blak-blakan. Dia hanya 
mengatakan apa adanya," tambah Ivana.

dengan pernikahannya dengan aktor 
Italia Rossano Rubicondi pada 2008 yang 
diselenggarakan oleh Donald Trump di 
perkebunan Mar-a-Lago di Florida.

Ia menikah dengan Donald Trump, suami 
keduanya, pada tahun 1977.Setelah 
perceraian dari Trump pada tahun 1992, 
Ivana menerbitkan beberapa buku dan 
bekerja dengan banyak merek fashion. 
Dia menikah dua kali lagi setelah 
berpisah dengan Trump, 

"Kami sekarang telah merampungkan 
serangkaian uji coba peluncur kami dan 
siap untuk melangkah ke uji coba 
menyeluruh (peluncur dan hulu ledak) 
akhir tahun ini," kata Brigadir Jenderal 
Heath Collins dari Direktorat 
Persenjataan Angkatan Udara.

"Keberhasilan uji coba kedua ini 
menunjukkan kemampuan ARRW untuk 
mencapai dan menahan kecepatan 
hipersonik operasional, mengumpulkan 
data penting untuk digunakan dalam uji 
coba penerbangan lebih lanjut, dan 
memvalidasi pemisahan yang aman 
dari pesawat," jelas Lockheed dalam 
pernyataannya, dikutip dari Reuters, 
Kamis (14/7).

Pentagon menyampaikan, Amerika 
Serikat (AS) sukses menggelar uji coba 
dua rudal hipersonik buatan Lockheed 
Martin Corp baru-baru ini. Uji coba 
dilakukan di tengah meningkatnya 
kekhawatiran bahwa China dan Rusia 
lebih sukses mengembangkan senjata 
hipersonik mereka.
Angkatan Udara AS mengonfirmasi 
pihaknya sukses menguji peluncur Air-
Launched Rapid Response Weapon 
(ARRW) pada Selasa di lepas pantai 
California. Dalam uji coba sebelumnya, 
rudal tidak bisa meluncur dari pesawat.

Dalam uji coba senjata hipersonik 
terpisah, Defense Advanced Research 
Projects Agency (DARPA) 
mengonfirmasi pihaknya berhasil 
melakukan uji coba pertama senjata 
hipersonik Operational Fires. Uji coba 
dilakukan di White Sands Missile Range 
di New Mexico.

Senjata hipersonik bergerak di atmosfer 
atas dengan kecepatan lebih dari lima 
kali kecepatan suara, atau sekitar 6.200 
km per jam.

Operational Fires merupakan sistem 
senjata yang diluncurkan dari darat yang 
"dengan cepat dan tepat menyerang 
target kritis dan sensitif terhadap waktu 
sambil menembus pertahanan udara 
musuh modern."
Salah satu konsep yang dikembangkan 
Lockheed Martin untuk DARPA yaitu 
menggunakan peluncur Sistem Roket 
Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) untuk 
meluncurkan senjata, seperti yang 
dikirim AS ke Ukraina.
Pabrik senjata seperti Lockheed, 
Northrop Grumman Corp dan Raytheon 
Technologies Corp menggembar-
gemborkan program senjata hipersonik 
mereka kepada investor karena fokus 
dunia bergeser ke perlombaan senjata 
baru.

AS Uji Coba Rudal Hipersonik Ivana Trump Meninggal  Dunia
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dikirim AS ke Ukraina.
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X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

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

267 - 881 - 8899

5x dapat 1 x Gratis

Promosi Paket

5x dapat 

1x gratis

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

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

 * Promosi Paket 5x dapat 1x gratis

( 9:30 pagi )

Central Agency
mencari pekerja di PA & NJ

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Gaji $10 - $13

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)

 para gubernur, para bupati/wali kota, 
serta Direksi Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS 
Kesehatan).

Presiden Joko Widodo mengeluarkan 
Instruksi Presiden Republik Indonesia 
(Inpres) Nomor 5 Tahun 2022 tentang 
Peningkatan Akses Pelayanan 
Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Bersalin, 
Nifas, dan Bayi Baru Lahir melalui 
Program Jaminan Persalinan 
(Jampersal). Peraturan yang mulai 
berlaku sejak 12 Juli 2022 ini diterbitkan 
dalam rangka peningkatan akses 
pelayanan kesehatan di fasilitas 
pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, 
bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang 
memenuhi kriteria fakir miskin dan orang 
tidak mampu, serta tidak memiliki 
jaminan kesehatan untuk mencegah 
kematian ibu dan bayi di Indonesia. 
“Untuk mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan untuk meningkatkan akses 
pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, 
bersalin, nifas, dan bayi baru lahir 
melalui Program Jaminan Persalinan 
(Jampersal) yang disesuaikan dengan 
manfaat dalam Program Jaminan 
Kesehatan Nasional,” demikian bunyi 
salah satu poin dalam Inpres Nomor 5 
sebagaimana dilansir dari siaran pers di 
laman resmi Sekretariat Kabinet, Jumat 
(15/7/2022). 

Selain itu, presiden juga memberikan 
sejumlah instruksi khusus kepada para 
menteri dan jajaran direksi tersebut. 
Kepada Menko PMK diinstruksikan untuk 
melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan 
pengendalian pelaksanaan Inpres serta 
melaporkan pelaksanaan Inpres kepada 
presiden secara berkala setiap tiga bulan 
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 
Selanjutnya, Menkes diminta untuk:

Instruksi ini ditujukan kepada Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (Menko 
PMK), Menteri Kesehatan (Menkes), 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), 
Menteri Sosial (Mensos),

 a. mengalokasikan anggaran dalam 
rangka pelaksanaan program Jampersal; 

Jokowi Berikan Bantuan Untuk Ibu Hamil

b. menyediakan akses data penduduk 
berbasis NIK untuk dimanfaatkan sebagai 
data kepesertaan Program Jampersal. 
c. menugaskan gubernur dan bupati/wali 
kota untuk mengusulkan peserta Program 
Jampersal yang memenuhi kriteria fakir 

b. menyusun dan menetapkan pedoman 
teknis pelayanan kesehatan bagi ibu 
hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir 
melalui program Jampersal termasuk tata 
cara pembayaran klaim program 
Jampersal. 
c. melakukan pendataan dan 
menetapkan sasaran ibu hamil, bersalin, 
nifas, dan bayi baru lahir dalam program 
Jampersal berkoordinasi dengan 
pemerintah daerah. 

f. melakukan sinkronisasi, monitoring, 
dan evaluasi pelaksanaan Program 
Jampersal.

e. memberikan persetujuan atas hasil 
verifikasi klaim yang dilakukan oleh BPJS 
Kesehatan dan melakukan pembayaran 
klaim pelayanan Jampersal yang sudah 
terverifikasi kepada fasilitas pelayanan 
kesehatan sesuai alokasi yang ditetapkan 
dan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

g. berkoordinasi dengan Kemensos untuk 
mendaftarkan peserta program 
Jampersal yang memenuhi kriteria fakir 
miskin dan orang tidak mampu menjadi 
peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) 
Jaminan Kesehatan.
h. melakukan interkoneksi sistem 
informasi klaim program Jampersal 
Kemenkes dengan sistem informasi 
BPJS Kesehatan. 
I. melaporkan pertanggungjawaban 
pemanfaatan dan realisasi anggaran 
program Jampersal kepada Kemenko 
PMK. 

d. melakukan pemetaan dan penetapan 
fasilitas pelayanan kesehatan pemberi 
layanan program Jampersal. 

Kemudian Mendagri diinstruksikan 
untuk: 
a. memfasilitasi kepemilikan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) bagi ibu hamil dan 
keluarganya. 

miskin dan orang tidak mampu menjadi 
peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
d. menugaskan gubernur dan bupati/wali 
kota untuk memfasilitasi pemenuhan 
sumber daya pada fasilitas pelayanan 
kesehatan yang ditetapkan dalam 
mendukung Program Jampersal. 
Kepada Mensos, presiden meminta 
dilakukan percepatan pemutakhiran data 
terpadu kesejahteraan sosial hasil 
verifikasi dan validasi yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah dalam rangka 
penetapan peserta program Jampersal 
sebagai peserta PBI Jaminan 
Kesehatan secara berkala. Mensos juga 
diminta melakukan penetapan peserta 
program Jampersal sebagai peserta PBI 
Jaminan Kesehatan berdasarkan usulan 
Kemenkes dan pemerintah daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Instruksi 
selanjutnya ditujukan kepada Direksi 
BPJS Kesehatan, yaitu untuk:
 a. memastikan status kepesertaan ibu 
hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir 
yang memperoleh manfaat program 
Jampersal belum memiliki kepesertaan 
Program Jaminan Kesehatan Nasional. 
b. melakukan verifikasi tagihan 
pelayanan persalinan bagi ibu hamil, 
bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yarrg 
belum memiliki kepesertaan program 
Jaminan Kesehatan Nasional sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
c. menyampaikan hasil verifikasi tagihan 
pelayanan persalinan bagi ibu hamil, 
bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang 
belum memiliki kepesertaan program 
Jaminan Kesehatan Nasional kepada 
Kemenkes. 
d. menyampaikan data peserta 
penerima manfaat program Jampersal 
kepada pemerintah daerah untuk 
dilakukan verifikasi dan validasi 
pendaftaran sebagai peserta Program 
Jaminan Kesehatan Nasional segmen 
PBI Jaminan Kesehatan atau Pekerja 
Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas III. 
e. melakukan interkoneksi sistem 
informasi verifikasi tagihan klaim 
program Jampersal dengan sistem 
informasi Kemenkes. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBN), dan sumber lain yang sah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

c. memfasilitasi pemenuhan sumber daya 
pada fasilitas pelayanan kesehatan milik 
pemerintah provinsi yang ditetapkan dalam 
mendukung program Jampersal. Terakhir, 
kepada para bupati/wali kota 
diinstruksikan untuk: 
a. mengusulkan peserta program 
Jampersal yang memenuhi kriteria fakir 
miskin dan orang tidak mampu menjadi 
peserta PBI Jaminan Kesehatan atau 
PBPU Kelas III sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
b. memfasilitasi pemenuhan sumber daya 
pada fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ditetapkan dalam mendukung program 
Jampersal. Di dalam Inpres juga 
dituangkan mengenai ketentuan 
pendanaan untuk peningkatan akses 
pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, 
bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui 
program Jampersal Pendanaan 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN), 

a. menginstruksikan kepada bupati/wali 
kota untuk mengusulkan peserta program 
Jampersal yang memenuhi kriteria fakir 
miskin dan orang tidak mampu menjadi 
peserta PBI Jaminan Kesehatan atau 
PBPU Kelas III sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Kemudian, pendanaan sebagaimana 
dimaksud termasuk untuk operasional 
pengelolaan program Jampersal yang 
dibebankan pada dana operasional BPJS 
Kesehatan yang dapat bersumber dari 
tambahan dana operasional Program 
Jaminan Kesehatan Nasional sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Inpres Nomor 5 Tahun 2022 ini 
berlaku sampai dengan tanggal 31 
Desember 2022.

Sementara itu, kepada para gubernur 
diperintahkan untuk: 

b. menginstruksikan kepada bupati/wali 
kota untuk memfasilitasi pemenuhan 
sumber daya pada fasilitas pelayanan 
kesehatan yang ditetapkan dalam 
mendukung program Jampersal 

f. melaporkan secara berkala hasil 
verifikasi program Jampersal kepada 
Kemenko PMK. 



2930 www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air
Internasional

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

Internasional 

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

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

267 - 881 - 8899

5x dapat 1 x Gratis

Promosi Paket

5x dapat 

1x gratis

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

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

 * Promosi Paket 5x dapat 1x gratis

( 9:30 pagi )

Central Agency
mencari pekerja di PA & NJ

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Gaji $10 - $13

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)

 para gubernur, para bupati/wali kota, 
serta Direksi Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS 
Kesehatan).

Presiden Joko Widodo mengeluarkan 
Instruksi Presiden Republik Indonesia 
(Inpres) Nomor 5 Tahun 2022 tentang 
Peningkatan Akses Pelayanan 
Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Bersalin, 
Nifas, dan Bayi Baru Lahir melalui 
Program Jaminan Persalinan 
(Jampersal). Peraturan yang mulai 
berlaku sejak 12 Juli 2022 ini diterbitkan 
dalam rangka peningkatan akses 
pelayanan kesehatan di fasilitas 
pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, 
bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang 
memenuhi kriteria fakir miskin dan orang 
tidak mampu, serta tidak memiliki 
jaminan kesehatan untuk mencegah 
kematian ibu dan bayi di Indonesia. 
“Untuk mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan untuk meningkatkan akses 
pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, 
bersalin, nifas, dan bayi baru lahir 
melalui Program Jaminan Persalinan 
(Jampersal) yang disesuaikan dengan 
manfaat dalam Program Jaminan 
Kesehatan Nasional,” demikian bunyi 
salah satu poin dalam Inpres Nomor 5 
sebagaimana dilansir dari siaran pers di 
laman resmi Sekretariat Kabinet, Jumat 
(15/7/2022). 

Selain itu, presiden juga memberikan 
sejumlah instruksi khusus kepada para 
menteri dan jajaran direksi tersebut. 
Kepada Menko PMK diinstruksikan untuk 
melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan 
pengendalian pelaksanaan Inpres serta 
melaporkan pelaksanaan Inpres kepada 
presiden secara berkala setiap tiga bulan 
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 
Selanjutnya, Menkes diminta untuk:

Instruksi ini ditujukan kepada Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (Menko 
PMK), Menteri Kesehatan (Menkes), 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), 
Menteri Sosial (Mensos),

 a. mengalokasikan anggaran dalam 
rangka pelaksanaan program Jampersal; 

Jokowi Berikan Bantuan Untuk Ibu Hamil

b. menyediakan akses data penduduk 
berbasis NIK untuk dimanfaatkan sebagai 
data kepesertaan Program Jampersal. 
c. menugaskan gubernur dan bupati/wali 
kota untuk mengusulkan peserta Program 
Jampersal yang memenuhi kriteria fakir 

b. menyusun dan menetapkan pedoman 
teknis pelayanan kesehatan bagi ibu 
hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir 
melalui program Jampersal termasuk tata 
cara pembayaran klaim program 
Jampersal. 
c. melakukan pendataan dan 
menetapkan sasaran ibu hamil, bersalin, 
nifas, dan bayi baru lahir dalam program 
Jampersal berkoordinasi dengan 
pemerintah daerah. 

f. melakukan sinkronisasi, monitoring, 
dan evaluasi pelaksanaan Program 
Jampersal.

e. memberikan persetujuan atas hasil 
verifikasi klaim yang dilakukan oleh BPJS 
Kesehatan dan melakukan pembayaran 
klaim pelayanan Jampersal yang sudah 
terverifikasi kepada fasilitas pelayanan 
kesehatan sesuai alokasi yang ditetapkan 
dan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

g. berkoordinasi dengan Kemensos untuk 
mendaftarkan peserta program 
Jampersal yang memenuhi kriteria fakir 
miskin dan orang tidak mampu menjadi 
peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) 
Jaminan Kesehatan.
h. melakukan interkoneksi sistem 
informasi klaim program Jampersal 
Kemenkes dengan sistem informasi 
BPJS Kesehatan. 
I. melaporkan pertanggungjawaban 
pemanfaatan dan realisasi anggaran 
program Jampersal kepada Kemenko 
PMK. 

d. melakukan pemetaan dan penetapan 
fasilitas pelayanan kesehatan pemberi 
layanan program Jampersal. 

Kemudian Mendagri diinstruksikan 
untuk: 
a. memfasilitasi kepemilikan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) bagi ibu hamil dan 
keluarganya. 

miskin dan orang tidak mampu menjadi 
peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
d. menugaskan gubernur dan bupati/wali 
kota untuk memfasilitasi pemenuhan 
sumber daya pada fasilitas pelayanan 
kesehatan yang ditetapkan dalam 
mendukung Program Jampersal. 
Kepada Mensos, presiden meminta 
dilakukan percepatan pemutakhiran data 
terpadu kesejahteraan sosial hasil 
verifikasi dan validasi yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah dalam rangka 
penetapan peserta program Jampersal 
sebagai peserta PBI Jaminan 
Kesehatan secara berkala. Mensos juga 
diminta melakukan penetapan peserta 
program Jampersal sebagai peserta PBI 
Jaminan Kesehatan berdasarkan usulan 
Kemenkes dan pemerintah daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Instruksi 
selanjutnya ditujukan kepada Direksi 
BPJS Kesehatan, yaitu untuk:
 a. memastikan status kepesertaan ibu 
hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir 
yang memperoleh manfaat program 
Jampersal belum memiliki kepesertaan 
Program Jaminan Kesehatan Nasional. 
b. melakukan verifikasi tagihan 
pelayanan persalinan bagi ibu hamil, 
bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yarrg 
belum memiliki kepesertaan program 
Jaminan Kesehatan Nasional sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
c. menyampaikan hasil verifikasi tagihan 
pelayanan persalinan bagi ibu hamil, 
bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang 
belum memiliki kepesertaan program 
Jaminan Kesehatan Nasional kepada 
Kemenkes. 
d. menyampaikan data peserta 
penerima manfaat program Jampersal 
kepada pemerintah daerah untuk 
dilakukan verifikasi dan validasi 
pendaftaran sebagai peserta Program 
Jaminan Kesehatan Nasional segmen 
PBI Jaminan Kesehatan atau Pekerja 
Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas III. 
e. melakukan interkoneksi sistem 
informasi verifikasi tagihan klaim 
program Jampersal dengan sistem 
informasi Kemenkes. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBN), dan sumber lain yang sah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

c. memfasilitasi pemenuhan sumber daya 
pada fasilitas pelayanan kesehatan milik 
pemerintah provinsi yang ditetapkan dalam 
mendukung program Jampersal. Terakhir, 
kepada para bupati/wali kota 
diinstruksikan untuk: 
a. mengusulkan peserta program 
Jampersal yang memenuhi kriteria fakir 
miskin dan orang tidak mampu menjadi 
peserta PBI Jaminan Kesehatan atau 
PBPU Kelas III sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
b. memfasilitasi pemenuhan sumber daya 
pada fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ditetapkan dalam mendukung program 
Jampersal. Di dalam Inpres juga 
dituangkan mengenai ketentuan 
pendanaan untuk peningkatan akses 
pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, 
bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui 
program Jampersal Pendanaan 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN), 

a. menginstruksikan kepada bupati/wali 
kota untuk mengusulkan peserta program 
Jampersal yang memenuhi kriteria fakir 
miskin dan orang tidak mampu menjadi 
peserta PBI Jaminan Kesehatan atau 
PBPU Kelas III sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Kemudian, pendanaan sebagaimana 
dimaksud termasuk untuk operasional 
pengelolaan program Jampersal yang 
dibebankan pada dana operasional BPJS 
Kesehatan yang dapat bersumber dari 
tambahan dana operasional Program 
Jaminan Kesehatan Nasional sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Inpres Nomor 5 Tahun 2022 ini 
berlaku sampai dengan tanggal 31 
Desember 2022.

Sementara itu, kepada para gubernur 
diperintahkan untuk: 

b. menginstruksikan kepada bupati/wali 
kota untuk memfasilitasi pemenuhan 
sumber daya pada fasilitas pelayanan 
kesehatan yang ditetapkan dalam 
mendukung program Jampersal 

f. melaporkan secara berkala hasil 
verifikasi program Jampersal kepada 
Kemenko PMK. 
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Internasional

Tanah Air

Amerika

31

www.sipbuletin.com
p1

iklan JK
dek HP

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

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

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

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

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

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

Email : bagusprinting88@gmail.com

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

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

Dikoskan 2 kamar di 22nd st dan 
Jackson st. Lantai 2.
Call : 267 - 243 - 1893

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Amerika Serikat memberikan 
tambahan 100 juta dollar AS untuk 
mendukung rumah sakit-rumah sakit 
ini, para staf Anda yang bekerja untuk 
rakyat Palestina,” kata Biden. 
Biden tengah melakukan safari ke 
Timur Tengah, 

menurut para analis, setelah 
hubungan mencapai titik terendah di 
bawah pemerintahan mantan 
Presiden AS Donald Trump.

mengunjungi Arab Saudi, Israel, dan 
Palestina.BBC melaporkan, Biden 
akan bertemu dengan para pemimpin 
Palestina di Tepi Barat yang diduduki 
pada Jumat sebelum terbang ke Arab 
Saudi. 

Pertemuan antara Biden dan Abbas 

Janji tersebut disampaikan Biden di 
Rumah Sakit Augusta Victoria pada 
Jumat (15/7/2022), sebagaimana 
dilansir Reuters. 

Presiden AS Joe Biden menjanjikan 
tambahan dana sebesar 100 juta 
dollar AS (Rp 1,4 triliun) untuk 
mendukung sejumlah rumah sakit di 
Yerusalem Timur. 

Pertemuan Biden dengan Abbas 
diprediksi akan tegang, 

Dana tersebut dikucurkan sebagai 
bagian dari komitmen multi-tahun 
yang bertujuan membantu layanan 
kesehatan Palestina. 
Biden menyampaikan janji tersebut 
menjelang pertemuannya dengan 
Presiden Palestina Mahmoud Abbas. 
“Hari ini saya dengan senang hati 
mengumumkan bahwa

akan menjadi pertemuan tingkat tertinggi 
pertama antara AS dan Palestina sejak 
Palestina membekukan 
hubungan dalam perselisihan mengenai 
penutupan kantor Organisasi 
Pembebasan Palestina (PLO) di 
Washington DC.

Selain MBS, Biden juga akan bertemu 
penguasa Arab Saudi, Raja Salman.

Setelah dari Tepi Barat, 
Biden akan terbang ke Arab Saudi untuk 
bertemu Putra Mahkota Mohammed bin 
Salman (MBS). 

Palestina ingin AS berbuat lebih banyak 
untuk memulai kembali pembicaraan 
damai dengan Israel dan membuka 
kembali konsulat AS di Yerusalem. 
Konsulat AS di Yerusalem berfungsi 
sebagai kedutaan de facto untuk 
Palestina sebelum ditutup di bawah 
kepemimpinan Trump pada 2019. 

Biden Janjikan Rp1,4 T Untuk Palestina
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Disewakan khusus Indo. Apt  lt 2
di Dudley 19th st. Bersih, 2 kamar
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akan menjadi pertemuan tingkat tertinggi 
pertama antara AS dan Palestina sejak 
Palestina membekukan 
hubungan dalam perselisihan mengenai 
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Biden akan terbang ke Arab Saudi untuk 
bertemu Putra Mahkota Mohammed bin 
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untuk memulai kembali pembicaraan 
damai dengan Israel dan membuka 
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Biden Janjikan Rp1,4 T Untuk Palestina


