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Buah Karya Anak Bangsa di Paris

Kejahatan di bidang pertanahan sedang 
mendapat perhatian khusus oleh 
berbagai pihak. Tidak hanya oleh 
masyarakat, pemberantasan kejahatan 
di bidang pertanahan juga menjadi 
prioritas bagi lembaga tertinggi negara, 
Presiden, dan Menkopolhukam. Atas 
banyaknya masalah tanah, maka 
Presiden pun mengganti menteri yang 
dianggap tidak bisa menyelesaikan 
masalah ini. Dengan digantinya menteri 
yang lama ke menteri agraria yang baru 
yaitu bapak Hadi Tjahtjanto yang 
mantan Panglima TNI ini, kita langsung 
mendengar pejabat BPN kena tangkap 
karena kasus pemalsuan sertifikat 
tanah. Penyidik dari Direktorat Reserse 
Kriminal Umum Kepolisian Daerah 
(Polda) Metro Jaya menggeledah kantor 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Jakarta Selatan di Jalan H Alwi, Tanjung 
Barat, Jagakarsa, Kamis (14/7/2022). 
Penggeledahan dilakukan setelah polisi 
menangkap seorang pejabat BPN 
berinisial PS yang diduga terlibat 
penerbitan sertifikat hak milik (SHM) palsu 
dalam program pendaftaran tanah 
sistematis lengkap (PTSL). Usut punya 
usut, PS ternyata kerap kali melakukan 
peralihan sertifikat tanah milik warga 
secara sepihak dengan cara menghapus 
tulisan yang telah dicetak. Usai dihapus, 
PS lantas menimpa sertifikat itu dengan 
nama yang diinginkan oleh PS di lembar 
sertifikat tanah tersebut. Alhasil dengan 
cara itu, riwayat beserta bukti 
penguasaan atau kepemilikan tanah, alias 

Jokowi Sikat
Mafia Tanah
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Direktur Reserse Kriminal Umum 
Kombes Pol Hengki Haryadi 
mengatakan, PS diduga mengubah 
data pada sertifikat tanah dan membuat 
sertifikat dengan data palsu. "Dari sisi 
pelaku, modus operandi ini juga mulai 
dari yang paling konvensional, artinya 
mereka menggunakan data palsu. 
Kemudian apabila satu lokasi belum 
ada sertifikat, dibuat data palsu bekerja 
sama dengan oknum, akhirnya menjadi 
sertifikat," ujar Hengki. Hengki 
mengatakan, perubahan data pada 
sertifikat tanah dilakukan saat 
masyarakat mengajukan pendaftaran 
tanah atau PTSL. Menurut Hengki, para 
pelaku sengaja menghambat proses 
permohonan PTSL. "Seharusnya 
program PTSL ini membantu tapi 
ternyata dihambat oleh oknum. Salah 
satu modusnya ketika itu harus jadi 
ternyata lama jadi. Dan justru diubah 
datanya, diganti identitas milik orang 
lain," ucap Hengki. Hengki menjelaskan, 
masyarakat yang menjadi korban para 
mafia tanah ini berasal dari berbagai 
latar belakang, mulai dari warga biasa, 
pengusaha hingga pejabat 
pemerintahan. Polda Metro Jaya juga 
menangkap Kepala Kantor Pertanahan 
(Kantah) Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Kota Palembang berinisial NS 
(50) terkait kasus mafia tanah. 
Ditangkapnya NS ini menambah daftar 
oknum pejabat BPN yang terlibat dalam 
mafia tanah. NS terlibat dalam kasus 
mafia tanah di Kabupaten Bekasi pada 
2016-2017. Dia tak sendiri. Ada dua 
tersangka lainnya yang ditangkap 
dalam perkara tersebut, yakni RS (58) 
selaku Kasi Survei pada kantor BPN 
Bandung Barat. RS sebelumnya 
menjabat Kasi Pengukuran dan 
Pemetaan Kantor BPN Bekasi 
Kabupaten. Kemudian PS (59) 
pensiunan BPN, yang merupakan 
mantan Koordinator Pengukuran Kantor 

warkah telah berganti pemilik. Cara itu 
dipakai PS, ketika dirinya mendapatkan 
pesanan dari salah satu pihak yang 
menyerahkan uang kepadanya. Untuk 
itu, dia menghapus nama pemilik 
sertifikat tanah yang sah dan diubah 
dengan pihak lain.

BPN Kabupaten Bekasi. "NS ditangkap 
atas tindak pidana terkait mafia tanah 
yang terjadi di Bekasi ketika menjabat 
sebagai Kasi Infrastruktur Pengukuran 
pada Kantor BPN Kabupaten Bekasi," 
ujar Hengki, Jumat (15/7). Dikatakan 
Hengki, NS dkk terlibat dalam praktik 
mafia tanah di Kabupaten Bekasi pada 
2016-2017. NS dkk menerbitkan peta 
bidang dengan warkah palsu. Peta bidang 
yang dikeluarkan pelaku yang merupakan 
pejabat BPN merupakan cacat hukum, 
karena dengan kewajiban yang melekat 
pada petugas/pejabat tersebut telah 
terjadi pemalsuan peta bidang yang 
berbeda antara yang di-upload ke aplikasi 
KKP (Komputerisasi Kegiatan 
Pertanahan) dengan yang tergambar 
pada fisik SHM. "Peta bidang yang 
tergambar pada fisik SHM menimpa 
sertifikat milik korban," ujar Hengki. 
Hengki mengatakan bahwa pihaknya 
akan bekerja sama dengan penyidik dari 
Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus 
(Ditreskrimsus). "Kami akan sidik dengan 
UU Tipikor bagi penyelenggara negara 
yang terlibat kasus mafia tanah ini," ujar 
Hengki dalam keterangan tertulis, Kamis 
(14/7/2022). Menurut Hengki, kerja sama 
untuk menyidik para pejabat BPN nakal 
dilakukan atas arahan Kapolda Metro 
Jaya Irjen Fadil Imran. Bahkan, kata 
Hengki, Fadil memerintahkan untuk 
membentuk tim khusus guna 
mengungkap kasus mafia tanah di 
wilayah hukum Polda Metro Jaya. "Sesuai 
dengan arahan Kapolda, akan dibentuk 
tim khusus untuk disidik terkait dengan 
tipikornya juga," kata Hengki. Sementara 
ini, Hengki menyebutkan bahwa empat 
pejabat BPN yang ditetapkan tersangka 
dijerat dengan Pasal 167, Pasal 263, dan 
Pasal 266 KUHP, juncto Pasal 55 KUHP.  
Hengki juga mensinyalir adanya 
keterlibatan pejabat dari instansi lain yang 
terlibat praktik mafia tanah di Jakarta dan 
Bekasi ini. "Penyidikan kami ini sifatnya 
berkesinambungan, mungkin ada potensi-
potensi oknum-oknum lain yang kita 
tangkap," ujar Hengki, di Jakarta, Kamis 
(14/7). Pelbagai modus operandi yang 
dilakukan oleh pejabat BPN dalam praktik 
mafia tanah ini. Kasubdit Harda 
Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP 

Petrus Silalahi mengatakan pihaknya 
menemukan peralatan yang digunakan 
oleh PS untuk mengubah data pada 
sertifikat PTSL. PS yang saat itu 
merupakan Ketua Tim Ajudikasi PTSL 
BPN Jakarta Selatan menghapus data 
pada sertifikat dengan cairan pemutih. 
"Polisi temukan alat yang digunakan 
para tersangka untuk menghapus data 
tulisan yang sudah tercetak atas korban 
di sertifikat. Setelah dihapus kemudian 
ditimpa ketikan dengan atas nama 
tersangka lainnya di lembar sertifikat 
tersebut," kata Petrus saat dihubungi, 
Jumat (15/7/2022). Sementara itu, BM 
saat ini menjabat sebagai Ketua PTSL 
Kantor BPN Kota Administrasi Jakarta 
Utara. Para pejabat itu diduga bekerja 
sama dengan para mafia tanah dan 
menyalahgunakan wewenangnya untuk 
menerbitkan sertifikat tanah tertentu. 
Berdasarkan hasil penyelidikan, kata 
Petrus, PS dan BM diduga terlibat dalam 
kasus penerbitan sertifikat hak milik 
(SHM) terkait program pendaftaran 
tanah sistematis lengkap (PTSL). Para 
pejabat BPN itu diduga menerima 
sejumlah uang untuk menerbitkan SHM 
yang seharusnya menjadi hak pemohon 
program PTSL. "Oknum BPN diduga 
menerima sejumlah dana dari pemohon 
hak untuk menerbitkan sertifikat, yang 
mana sertifikat yang digunakan adalah 
sertifikat yang termasuk dalam program 
ajudikasi PTSL," kata Petrus. Sertifikat 
baru tersebut diterbitkan menggunakan 
dokumen atau warkah yang tidak sesuai 
dan diduga palsu. Dengan begitu, 
sertifikat yang seharusnya menjadi hak 
pemohon program PTSL beralih 
kepemilikan menjadi milik pemberi dana 
kepada PS. "Para oknum BPN yang 
terdiri dari pegawai tidak tetap dan ASN 
menerima uang dari pendana/pemohon, 
sehingga oknum BPN melakukan 
perbuatan yang merugikan orang lain," 
kata Petrus. "Yang mana tanah yang 
dimohonkan pendana adalah 
merupakan milik orang lain (pemohon 
program PTSL)," sambung dia. Kanit 1 
Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro 
Jaya AKP Mulya Adhimara 
menambahkan alat yang digunakan 
pelaku dalam melakukan aksinya itu 

cukup sederhana. PS hanya 
menggunakan cairan pemutih dan 
cotton bud. Berbekal alat sederhana 
itu PS melakukan tindakan penipuan 
peralihan sertifikat. Dia menghapus 
nama pemilik sertifikat yang sah dan 
diganti dengan pihak lain yang 
sebelumnya telah menyerahkan uang 
kepadanya. "Jadi untuk menghapus 
tulisan yang sudah diketik di sertifikat 
hanya butuh cairan pemutih, kayu 
kecil dengan dililit tisu atau bisa juga 
dengan cotton bud," ucap Mulya. 
Terbongkarnya praktik mafia tanah 
melibatkan pejabat BPN ini juga tak 
terlepas dari kerja sama dan 
koordinasi pihak kepolisian yang 
intens dengan Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional (ATR/BPN) dan juga 
kejaksaan. Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
(ATR/BPN) Hadi Tjahjanto telah 
menerjunkan tim untuk melakukan 
investigasi internal. Hal itu 
disampaikan Juru Bicara Kementerian 
ATR/BPN Teguh Hari Prihatono. 
"Kalau dari ATR/BPN sendiri Pak 
Menteri sendiri sudah memerintahkan 
Irjen untuk menurunkan tim untuk 
investigasi. Jadi ini kan nanti ada 
proses di internal," kata Teguh saat 
dihubungi, Jumat (15/7/2022). Sejauh 
ini sudah ada 20 tersangka yang 
ditangkap terkait kasus mafia tanah 
ini. Enam di antaranya adalah pejabat 
BPN, 1 pensiunan BPN, dan 10 orang 
pegawai di lingkungan BPN. "Tidak 
menutup kemungkinan tersangka 
bertambah, tergantung hasil 
penyidikan, karena proses penyidikan 
masih terus berjalan," ujar Kabid 
Humas Polda Metro Jaya Kombes 
Endra Zulpan, kepada wartawan, 
Kamis (14/7). Staf Khusus Menteri 
ATR/Kepala BPN Bidang Hukum dan 
Litigasi Iing Sodikin mengatakan, 
mafia tanah melakukan berbagai cara 
untuk menguasai tanah secara ilegal. 
Salah satu modus yang biasa 
dilakukan mafia tanah yaitu dengan 
memalsukan dokumen tanah resmi 
milik orang lain. “Modusnya perlu 
diketahui, yang pertama, alas haknya 
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atas tindak pidana terkait mafia tanah 
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Jaya Irjen Fadil Imran. Bahkan, kata 
Hengki, Fadil memerintahkan untuk 
membentuk tim khusus guna 
mengungkap kasus mafia tanah di 
wilayah hukum Polda Metro Jaya. "Sesuai 
dengan arahan Kapolda, akan dibentuk 
tim khusus untuk disidik terkait dengan 
tipikornya juga," kata Hengki. Sementara 
ini, Hengki menyebutkan bahwa empat 
pejabat BPN yang ditetapkan tersangka 
dijerat dengan Pasal 167, Pasal 263, dan 
Pasal 266 KUHP, juncto Pasal 55 KUHP.  
Hengki juga mensinyalir adanya 
keterlibatan pejabat dari instansi lain yang 
terlibat praktik mafia tanah di Jakarta dan 
Bekasi ini. "Penyidikan kami ini sifatnya 
berkesinambungan, mungkin ada potensi-
potensi oknum-oknum lain yang kita 
tangkap," ujar Hengki, di Jakarta, Kamis 
(14/7). Pelbagai modus operandi yang 
dilakukan oleh pejabat BPN dalam praktik 
mafia tanah ini. Kasubdit Harda 
Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP 

Petrus Silalahi mengatakan pihaknya 
menemukan peralatan yang digunakan 
oleh PS untuk mengubah data pada 
sertifikat PTSL. PS yang saat itu 
merupakan Ketua Tim Ajudikasi PTSL 
BPN Jakarta Selatan menghapus data 
pada sertifikat dengan cairan pemutih. 
"Polisi temukan alat yang digunakan 
para tersangka untuk menghapus data 
tulisan yang sudah tercetak atas korban 
di sertifikat. Setelah dihapus kemudian 
ditimpa ketikan dengan atas nama 
tersangka lainnya di lembar sertifikat 
tersebut," kata Petrus saat dihubungi, 
Jumat (15/7/2022). Sementara itu, BM 
saat ini menjabat sebagai Ketua PTSL 
Kantor BPN Kota Administrasi Jakarta 
Utara. Para pejabat itu diduga bekerja 
sama dengan para mafia tanah dan 
menyalahgunakan wewenangnya untuk 
menerbitkan sertifikat tanah tertentu. 
Berdasarkan hasil penyelidikan, kata 
Petrus, PS dan BM diduga terlibat dalam 
kasus penerbitan sertifikat hak milik 
(SHM) terkait program pendaftaran 
tanah sistematis lengkap (PTSL). Para 
pejabat BPN itu diduga menerima 
sejumlah uang untuk menerbitkan SHM 
yang seharusnya menjadi hak pemohon 
program PTSL. "Oknum BPN diduga 
menerima sejumlah dana dari pemohon 
hak untuk menerbitkan sertifikat, yang 
mana sertifikat yang digunakan adalah 
sertifikat yang termasuk dalam program 
ajudikasi PTSL," kata Petrus. Sertifikat 
baru tersebut diterbitkan menggunakan 
dokumen atau warkah yang tidak sesuai 
dan diduga palsu. Dengan begitu, 
sertifikat yang seharusnya menjadi hak 
pemohon program PTSL beralih 
kepemilikan menjadi milik pemberi dana 
kepada PS. "Para oknum BPN yang 
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sehingga oknum BPN melakukan 
perbuatan yang merugikan orang lain," 
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dimohonkan pendana adalah 
merupakan milik orang lain (pemohon 
program PTSL)," sambung dia. Kanit 1 
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cukup sederhana. PS hanya 
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itu PS melakukan tindakan penipuan 
peralihan sertifikat. Dia menghapus 
nama pemilik sertifikat yang sah dan 
diganti dengan pihak lain yang 
sebelumnya telah menyerahkan uang 
kepadanya. "Jadi untuk menghapus 
tulisan yang sudah diketik di sertifikat 
hanya butuh cairan pemutih, kayu 
kecil dengan dililit tisu atau bisa juga 
dengan cotton bud," ucap Mulya. 
Terbongkarnya praktik mafia tanah 
melibatkan pejabat BPN ini juga tak 
terlepas dari kerja sama dan 
koordinasi pihak kepolisian yang 
intens dengan Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional (ATR/BPN) dan juga 
kejaksaan. Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
(ATR/BPN) Hadi Tjahjanto telah 
menerjunkan tim untuk melakukan 
investigasi internal. Hal itu 
disampaikan Juru Bicara Kementerian 
ATR/BPN Teguh Hari Prihatono. 
"Kalau dari ATR/BPN sendiri Pak 
Menteri sendiri sudah memerintahkan 
Irjen untuk menurunkan tim untuk 
investigasi. Jadi ini kan nanti ada 
proses di internal," kata Teguh saat 
dihubungi, Jumat (15/7/2022). Sejauh 
ini sudah ada 20 tersangka yang 
ditangkap terkait kasus mafia tanah 
ini. Enam di antaranya adalah pejabat 
BPN, 1 pensiunan BPN, dan 10 orang 
pegawai di lingkungan BPN. "Tidak 
menutup kemungkinan tersangka 
bertambah, tergantung hasil 
penyidikan, karena proses penyidikan 
masih terus berjalan," ujar Kabid 
Humas Polda Metro Jaya Kombes 
Endra Zulpan, kepada wartawan, 
Kamis (14/7). Staf Khusus Menteri 
ATR/Kepala BPN Bidang Hukum dan 
Litigasi Iing Sodikin mengatakan, 
mafia tanah melakukan berbagai cara 
untuk menguasai tanah secara ilegal. 
Salah satu modus yang biasa 
dilakukan mafia tanah yaitu dengan 
memalsukan dokumen tanah resmi 
milik orang lain. “Modusnya perlu 
diketahui, yang pertama, alas haknya 
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ditiru. Mafia tanah menggunakan alas 
hak yang sebelumnya tidak benar 
menjadi benar, serta menggunakan 
bukti ini di pengadilan,” ujar Iing dalam 
keterangannya. Pasalnya, pada saat 
sidang perdata biasanya pengadilan 
tidak menguji materiil dokumen tanah 
tersebut, artinya berlaku asas siapa 
yang menggugat, maka dia harus 
mendalilkan. “Jadi seharusnya, seorang 
hakim harus menguji alat bukti itu, 
apakah bukti itu benar atau tidak,” 
ujarnya. Modus lainnya, mafia tanah 
juga sering kali memalsukan surat 
kuasa hingga mengganti foto identitas 
KTP pemilik tanah. "Surat kuasa ini 
direkayasa, seolah-olah dia 
menandatangani ini di depan notaris, 
padahal mereka hanya figur. Selain itu, 
mafia tanah juga dapat mengganti foto 
KTP, seperti yang kita lihat di kasus 
Pak Dino Pati Djalal," ucapnya. Untuk 
itu, masyarakat harus hati-hati karena 
tanah itu punya aspek ekonomi dan 
bernilai tinggi, apalagi hingga saat ini, 
masyarakat masih menggunakan surat 
kuasa untuk mengurus pertanahan. 
Karenanya, Iing menyarankan dalam 
mengurus dokumen pertanahan, 
masyarakat harus mengecek 
kredibilitas seorang Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT). "Masyarakat 
melihat, apakah PPAT itu memiliki 
kantor. Jadi, ketika ada keluhan/aduan 
dapat mendatangi kantor PPAT yang 
mereka percayakan untuk mengurus 
pertanahan," imbuhnya. Peralihan hak 
atas tanah atau jual beli tanah pada 
dasarnya telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 
1997. Kegiatan peralihan hak dan jual 
beli tanah dapat diurus melalui PPAT, 
tetapi harus melalui PPAT yang resmi 
serta memiliki kantor. Lalu, jika ingin 
melakukan jual beli tanah, pemilik dan 
penjualnya harus jelas. Di samping itu, 
Iing mengimbau masyarakat agar dapat 
mengelola dan memanfaatkan tanah 
yang dimilikinya dengan baik. Sebab, 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jika 
tanah tidak dimanfaatkan dalam dua 
tahun akan dinyatakan telantar. 
Kemudian berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
Pasal 20 menyatakan bahwa apabila 
tanah tidak dimanfaatkan akan dicabut 
haknya. “Selain memanfaatkan dan 
mengelola tanahnya, masyarakat juga 
harus menjaga tanahnya. Kita juga telah 
memiliki konsep 3R, yaitu rights, restrict 
and responsibility. Ini merupakan hal-hal 
yang harus dilakukan oleh para pemilik 
tanah,” pungkasnya. Sadar bahwa musuh 
yang dihadapi dibidang agararia tak main-
main, Jokowi akhirnya memanggil Adian 
Napitupulu untuk ikut serta menyuarakan 
hal ini. Mantan aktivis 98 tersebut 
memang sangat lantang mengungkap 
kebenaran sekalipun menyakitkan. Adian 
dulu juga sempat menyebut bahwa staf 
khusus presiden seperti pajangan yang 
makan gaji buta. Belakangan memang 
ada konflik kepentingan dan bisnis yang 
membuat 2 stafsus mengundurkan diri. 
Kini tinggal kita tunggu sepak terjang 
Adian untuk menghantam musuh negara 
dibidang agraria ini. Seperti dilansir 
detik.com, dalam pertemuan itu salah satu 
yang dibahas adalah masalah agraria. 
Kemudian juga tentang perekonomian 
saat ini. "Salah satunya penyelesaian 
konflik agraria juga bicara tentang resesi 
global. Pak Presiden memberikan data 
bahwa per hari ini secara ekonomi justru 
kita jauh lebih bagus dibanding banyak 
negara lainnya," tuturnya. Jokowi, kata 
Adian, juga meminta para aktivis 
membantu permasalahan tanah. Jokowi 
meminta aktivis aktif berkoordinasi 
dengan Kementerian ATR/BPN. "Presiden 
juga meminta kami aktif 
mengkoordinasikan info-info terkait 
persoalan rakyat dengan kementerian 
termasuk kementerian pertanahan/BPN," 
pungkasnya. Semoga saja dengan 
keterlibatan mantan aktivis 98 seperti 
Adian Napitupulu, akan ada tekanan 
dahsyat bagi mafia tanah dan oknum 
pemerintah yang melindunginya. Kita 
tunggu gebrakan Adian yang akan 
menampar mereka semua. Mungkin saja 
mereka sudah tidak ada rasa empati dan 
rasa patuh pada hukum, maka saatnya 
teguran keras harus dilayangkan, Kalau 
perlu  dipenjara dan hartanya disita untuk 
negara.

Dia meminta agar mereka yang 
mengkritik demikian agar bisa melihat 
data-data yang ada.

Suruh datang ke saya, dia. Orang bilang, 
'Nih Pak Luhut nantang'. 

"Kalau ada yang ngomong kita mau 
samakan dengan Sri Lanka, bilang dari 
saya, sakit jiwa itu. Lihat data-data 
dengan baik. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 
menampik anggapan sejumlah pihak 
yang menyamakan kondisi Indonesia 
dengan Sri Lanka yang mengalami 
kebangkrutan. 

Bukan nantang ya. Supaya dia jangan 
membohongi rakyatnya, jangan 
kepentingan politiknya di bikin-bikinin," 
kata Luhut dalam konferensi pers Rapat 
Koordinasi Nasional Pengembangan 5 
Destinasi Pariwisata Super Prioritas 
(DPSP) di Jakarta, dikutip Antara, Jumat 
(15/7).

Menurutnya, dalam keadaan sulit 
seperti saat ini, semua pihak harus 
kompak. "Jangan membohongi 
rakyatnya. Itu saya nggak suka melihat 
itu. Jadi untuk dia populer, dia bikin 
berita-berita bombastis yang 
membohongi rakyat. Itu saya pikir ndak 
adil dan tidak benar," imbuhnya.

"Kalau kita lihat Indonesia ekonomi 
terbaiknya di dunia di tengah di gejolak 
perang Ukraina ini. 

Dia mengatakan, ekonomi Indonesia 
masih yang terbaik di dunia di tengah 
gejolak perang antara Ukraina dan 
Rusia. Indikasi ekonomi yang kuat itu, 
menurut Luhut, bisa dilihat dari kinerja 
ekspor yang positif selama 26 bulan 
terakhir. 

Kita salah satu negara yang inflasinya 
terbaik di dunia. Ini perlu kita syukuri," 
katanya. 

Begitu pula tingkat inflasi yang terjaga 
dengan baik.

Luhut : Sakit Jiwa Itu

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

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

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday
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ditiru. Mafia tanah menggunakan alas 
hak yang sebelumnya tidak benar 
menjadi benar, serta menggunakan 
bukti ini di pengadilan,” ujar Iing dalam 
keterangannya. Pasalnya, pada saat 
sidang perdata biasanya pengadilan 
tidak menguji materiil dokumen tanah 
tersebut, artinya berlaku asas siapa 
yang menggugat, maka dia harus 
mendalilkan. “Jadi seharusnya, seorang 
hakim harus menguji alat bukti itu, 
apakah bukti itu benar atau tidak,” 
ujarnya. Modus lainnya, mafia tanah 
juga sering kali memalsukan surat 
kuasa hingga mengganti foto identitas 
KTP pemilik tanah. "Surat kuasa ini 
direkayasa, seolah-olah dia 
menandatangani ini di depan notaris, 
padahal mereka hanya figur. Selain itu, 
mafia tanah juga dapat mengganti foto 
KTP, seperti yang kita lihat di kasus 
Pak Dino Pati Djalal," ucapnya. Untuk 
itu, masyarakat harus hati-hati karena 
tanah itu punya aspek ekonomi dan 
bernilai tinggi, apalagi hingga saat ini, 
masyarakat masih menggunakan surat 
kuasa untuk mengurus pertanahan. 
Karenanya, Iing menyarankan dalam 
mengurus dokumen pertanahan, 
masyarakat harus mengecek 
kredibilitas seorang Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT). "Masyarakat 
melihat, apakah PPAT itu memiliki 
kantor. Jadi, ketika ada keluhan/aduan 
dapat mendatangi kantor PPAT yang 
mereka percayakan untuk mengurus 
pertanahan," imbuhnya. Peralihan hak 
atas tanah atau jual beli tanah pada 
dasarnya telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 
1997. Kegiatan peralihan hak dan jual 
beli tanah dapat diurus melalui PPAT, 
tetapi harus melalui PPAT yang resmi 
serta memiliki kantor. Lalu, jika ingin 
melakukan jual beli tanah, pemilik dan 
penjualnya harus jelas. Di samping itu, 
Iing mengimbau masyarakat agar dapat 
mengelola dan memanfaatkan tanah 
yang dimilikinya dengan baik. Sebab, 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jika 
tanah tidak dimanfaatkan dalam dua 
tahun akan dinyatakan telantar. 
Kemudian berdasarkan Undang-
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mengelola tanahnya, masyarakat juga 
harus menjaga tanahnya. Kita juga telah 
memiliki konsep 3R, yaitu rights, restrict 
and responsibility. Ini merupakan hal-hal 
yang harus dilakukan oleh para pemilik 
tanah,” pungkasnya. Sadar bahwa musuh 
yang dihadapi dibidang agararia tak main-
main, Jokowi akhirnya memanggil Adian 
Napitupulu untuk ikut serta menyuarakan 
hal ini. Mantan aktivis 98 tersebut 
memang sangat lantang mengungkap 
kebenaran sekalipun menyakitkan. Adian 
dulu juga sempat menyebut bahwa staf 
khusus presiden seperti pajangan yang 
makan gaji buta. Belakangan memang 
ada konflik kepentingan dan bisnis yang 
membuat 2 stafsus mengundurkan diri. 
Kini tinggal kita tunggu sepak terjang 
Adian untuk menghantam musuh negara 
dibidang agraria ini. Seperti dilansir 
detik.com, dalam pertemuan itu salah satu 
yang dibahas adalah masalah agraria. 
Kemudian juga tentang perekonomian 
saat ini. "Salah satunya penyelesaian 
konflik agraria juga bicara tentang resesi 
global. Pak Presiden memberikan data 
bahwa per hari ini secara ekonomi justru 
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Adian Napitupulu, akan ada tekanan 
dahsyat bagi mafia tanah dan oknum 
pemerintah yang melindunginya. Kita 
tunggu gebrakan Adian yang akan 
menampar mereka semua. Mungkin saja 
mereka sudah tidak ada rasa empati dan 
rasa patuh pada hukum, maka saatnya 
teguran keras harus dilayangkan, Kalau 
perlu  dipenjara dan hartanya disita untuk 
negara.

Dia meminta agar mereka yang 
mengkritik demikian agar bisa melihat 
data-data yang ada.

Suruh datang ke saya, dia. Orang bilang, 
'Nih Pak Luhut nantang'. 

"Kalau ada yang ngomong kita mau 
samakan dengan Sri Lanka, bilang dari 
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itu. Jadi untuk dia populer, dia bikin 
berita-berita bombastis yang 
membohongi rakyat. Itu saya pikir ndak 
adil dan tidak benar," imbuhnya.
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Dia mengatakan, ekonomi Indonesia 
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"Dan kami melihat ini memiliki implikasi 
politik dan sosial yang besar di Sri 
Lanka, Ghana, Peru, Ekuador, dan di 
tempat lain. Kelangkaan ini karena 
harga gas yang tinggi benar-benar 
menjadi masalah, yang mengancam 
pemulihan kita. Dunia berada di tengah 
krisis energi global," kata dia.

Menurut data yang dimilikinya, harga 
minyak dunia mengalami kenaikan 350 
persen dalam dua tahun. Ini berdampak 
pada kenaikan harga energi di seluruh 
negara di dunia."Pada bulan Juni, kami 
menyaksikan harga gas alam di Eropa 
meningkat sebesar 60 persen, hanya 
dalam dua minggu. Kelangkaan bahan 
bakar sedang berlangsung di seluruh 
dunia," katanya 

Sri Mulyani Indrawati mengungkap, saat 
ini dunia tengah menghadapi krisis 
energi. Kondisi ini diyakini akan 
memperburuk upaya pemulihan 
ekonomi.

Mengutip data Bank Dunia, dia 
menyebut harga minyak mentah dunia 
meningkat 350 persen dari April 2020 
hingga April 2022. Padahal, di awal 
pandemi, dia melihat harga minyak 
mentah dunia sempat mendekati nol 
bahkan minus.

Di sisi lain, bendahara negara ini 
mengatakan kenaikan harga juga 
terjadi di sektor pangan dunia. Dia 
menilai hal ini akan berdampak lebih 
luas pada kerawanan pangan yang 
menyangkut jutaan orang.

"Dan sekarang kita menghadapi situasi 
ekstrem yang sangat berbeda. 
Peningkatan 350 persen ini merupakan 
peningkatan terbesar untuk periode dua 
tahun sejak 1970-an," katanya.

Menurut World Food Programme, 
jumlah orang yang menghadapi 
kerawanan pangan akut meningkat 

Dengan adanya kenaikan komoditas 
energi, Menkeu Sri Mulyani menyebut 
akan berdampak pada kondisi sosial 
politik di beberapa negara. Sehingga, 
secara global, ini akan mengancam 
upaya pemulihan ekonomi.

Seluruh Dunia Alami Kelangkaan Bahan Bakar

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, kondisi 
perang dan lonjakan harga juga 
memperburuk lonjakan inflasi global. 
Serta meningkatkan lebih tinggi 
ketidakstabilan sosial.
"Kita bisa melihat penurunan lebih lanjut 
dalam standar hidup, terutama untuk 
rumah tangga miskin dan rentan. Negara-
negara pengimpor komoditas 
berpenghasilan rendah kemungkinan 
akan sangat terpengaruh. Yang dapat 
menyebabkan kerusuhan sosial dan 
politik lebih lanjut," paparnya.
Dia pun melihat lonjakan inflasi yang 
mengarah ke pengetatan kebiakan 
moneter global yang lebih cepat dari 
yang diantisipasi. Sehingga negara maju 
dan berkembang mulai ikut menaikkan 
suku bunga."Mengingat dengan 
pengetatan kebijakan moneter global, 
serta disertai dengan kondisi likuiditas, 
negara-negara berkembang perlu 
semakin diwaspadai, yang akan 
menciptakan kerentanan yang berasal 
dari arus keluar modal dan peningkatan 
biaya pembiayaan," katanya.
"Jadi ancaman perang tiga kali lipat 
melindungi harga komoditas dan 
meningkatkan inflasi global," tambahnya.

lebih dari dua kali lipat sejak 2019 
sebelum pandemi dari 135 juta menjadi 
276 juta.
"Ada urgensi di mana krisis pangan harus 
ditangani. Pengerahan semua 
mekanisme pembiayaan yang tersedia 
segera diperlukan untuk menyelamatkan 
nyawa dan memperkuat stabilitas 
keuangan dan sosial," kata dia.
Kebijakan ekonomi makro yang baik, 
menurutnya, juga menjadi penting secara 
fundamental yang telah membantu 
banyak negara melewati krisis. Guna 
merespons kenaikan harga pangan dan 
energi dunia.
"Saya yakin Anda semua sebagai menteri 
keuangan sekaligus gubernur bank 
sentral melihat ini sebagai ancaman bagi 
stabilitas makro ekonomi kita serta 
lingkungan yang kondusif bagi kita untuk 
mempertahankan pemulihan."

Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) meminta perusahaan digital 
seperti WhatsApp, Instagram, dan 
Google segera mendaftarkan 
perusahaannya sebagai Penyelenggara 
Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Menurutnya, pendaftaran ini adalah 
wujud ketaatan pada aturan negara, di 

Pendaftaran PSE bisa dilakukan sampai 
20 Juli 2022. Jika 
tidak dilakukan, 
maka hak 
operasinya di 
Indonesia bakal di 
blokir pada hari 
berikutnya, yakni 21 
Juli. Kominfo ancam 
blokir WA, IG, dan 
Google dalam lima 
hari lagi jika tak 
segera 
mendaftarkan 
perusahaannya. 
Terbaru, 
Menkominfo Johnny 
G. Plate 
mengatakan dalam aturan pendaftaran 
PSE Lingkup Privat ini pemerintah tidak 
melihat apakah perusahaan itu berasal 
dari dalam negeri ataupun dari 
mancanegara. Pasalnya, Kominfo 
memberlakukan hal sama, yaitu semua 
PSE diwajibkan untuk mendaftar ke 
negara.
"Seluruh penyelenggara sistem elektronik 
privat, PSE, baik swasta murni maupun 
yang badan usaha milik negara harus 
melakukan pendaftaran PSE untuk 
memenuhi persyaratan perundang-
undangan kita paling lambat tanggal 20 
Juli ini sudah harus ya melakukan 
pendaftaran," ujar Johnny kepada 
wartawan di Candi Borobudur, 
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 
Kamis (14/7), seperti dikutip detikcom.
"Pendaftaran mudah karena itu dilakukan 
melalui OSS atau online single 
submission, jadi tidak ada alasan 
hambatan administrasi," ucap Johnny 
kemudian.

mana sektor digial diberikan 
kesempatan begitu luas.
"Saya tidak memisahkan apakah ini 
PSE global atau PSE lokal, tapi PSE 
privat, baik swasta murni maupun 
BUMN harus melakukan pendaftaran. 
PSE publik seperti PeduliLindungi 

misalnya juga perlu 
melakukan 
pendaftaran, 
mekanismenya adalah 
mekanisme 
pendaftaran PSE 
publik. Ya perlu saya 
sampaikan 
PeduliLindungi sudah 
terdaftar sebagai PSE 
publik," papar Johnny.

Sementara itu, menurut pantauan 
CNNIndonesia.com pada Sabtu (16/7) 
di laman daftar PSE Kominfo, 
beberapa nama besar seperti Google, 
Youtube, Meta dan anak 
perusahaannya (Instagram, Facebook, 
WhatsApp), Twitter, platform streaming 
video Netflix, hingga game mobile 
seperti PUBG Mobile dan Mobile 
Legends tampak belum terdaftar.
Beberapa waktu sebelumnya, 
perwakilan PUBG Mobile dan Mobile 
Legends menyebut pihaknya tengah 
melakukan proses registrasi untuk 
menaati aturan tersebut.

Lebih lanjut, Johnny 
menyebut pendaftaran 
PSE merupakan 
amanat Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2019 tentang 

Penyelenggara Sistem dan Transaksi 
Elektronik, serta Peraturan Menteri 
Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggara Sistem Elektronik 
(PSE) Lingkup Privat.
Kominfo menyebut beberapa PSE 
besar yang sudah mendaftarkan diri, di 
antaranya Gojek, Traveloka, 
Tokopedia, Ovo, TikTok, Resso, 
Spotify, Capcut, Helo, Dailymotion, Mi 
Chat, dan Linktree.

Kominfo Ancam Blokir WA, IG Dan Google
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"Dan kami melihat ini memiliki implikasi 
politik dan sosial yang besar di Sri 
Lanka, Ghana, Peru, Ekuador, dan di 
tempat lain. Kelangkaan ini karena 
harga gas yang tinggi benar-benar 
menjadi masalah, yang mengancam 
pemulihan kita. Dunia berada di tengah 
krisis energi global," kata dia.

Menurut data yang dimilikinya, harga 
minyak dunia mengalami kenaikan 350 
persen dalam dua tahun. Ini berdampak 
pada kenaikan harga energi di seluruh 
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Suharso 
menyatakan bahwa 
KIB yang terdiri 
dari PPP, PAN, dan 
Golkar sedang 
menyiapkan visi 
dan program untuk 
Indonesia ke 
depan. 

Disinggung mengenai Airlangga 
Hartarto yang saat ini merupakan 
Ketua Umum Golkar untuk diusung, 

Kan deket tuh tinggal lima bulan lagi," 
kata dia, Jumat (15/7).

Suharso memilih menjawab normatif 
alih-alih memberikan pernyataan 
tegas.Menurut dia, 
syarat utama dan ideal bagi seseorang 

Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa 
mengatakan Koalisi Indonesia Baru 
(KIB) belum membahas calon presiden 
yang diusung untuk tahun 2024. 
Namun, dia menegaskan ada syarat 
mutlak yang harus dipenuhi oleh sosok 
yang akan dipilih nanti.

Setelah rampung, 
pembahasan akan 
berlanjut pada 
kriteria yang akan diusung."Setelah 
program, kriteria calon presiden, baru 
kita bicara siapa saja yang kira-kira 
memenuhi pencalonan itu. 
Mudah-mudahan akhir tahun ini kita 
sudah punya nama. 

yang diusung sebagai kepala daerah 
hingga presiden adalah kader partai. Hal 
tersebut merupakan tradisi yang tak boleh 
dirusak.

"Harusnya adalah kader 
partai, 

“Bung Karno sampai dengan pak Jokowi, 
itu semua kader partai yang jadi presiden, 

betul tidak? Jadi kita 
berharap ke depan 
jangan dirusak tradisi 
itu," ucap dia.

jadi siapa yang mau jadi 
presiden harus masuk 
ke partai karena 
setengah mati kita 
mengurusi partai terus 
ada orang lain cepluk 
masuk saja begitu," ia 

melanjutkan.Meski begitu, menurut dia 
ada pengecualian bagi jabatan wakil yang 
bisa diisi oleh orang non partai untuk 
menunjukan Demokrasi.
"Kalau wakil presiden ya mungkin gitu ya, 
masih mungkin non partai, untuk 
menunjukkan bahwa partai politik itu 
demokratis dan bisa membuka peluang 
juga, jadi bukan dia berarti 
mendiskriminasi, enggak," Jelas dia.
"Tapi juga orang partai politik jangan 
didiskriminasi selama profesional, jadi 
seimbang gitu ya. 
Jadi orang politik juga banyak yang 
profesional," pungkasnya. 
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Meskipun sendirian, bocah asal 
Kelurahan Panularan itu tak patah 
semangat. Dia tetap serius mengikuti 
setiap pelajaran yang diberikan guru 
kelasnya, Diyan Alfiyana. "Enggak takut, 
tetap semangat sekolah terus," tegasnya.

Azzam Maruf Bi Qolbi (6) belajar dengan 
serius di bangku kelas 1 SDN Sriwedari 
No 197 Solo. Bocah ini tidak patah 
semangat walaupun tidak punya teman 
sekelas, karena dia satu-satunya murid 
baru di sekolah itu.

Dampak Sistem Zonasi

Zonasi SDN Sriwedari meliputi Kelurahan 
Panularan, Penumping, Kemlayan dan 
Sriwedari. "Jadi di sini penduduknya 
sudah banyak berkurang. Dulu banyak, 
tapi setelah dibangun GOR Sritek Arena, 
banyak yang pindah," jelasnya.
Berkurangnya jumlah warga sejalan 
dengan menurunnya siswa baru yang 
mendaftar ke SDN Sriwedari. Tahun lalu, 
ada lima peserta didik baru. Namun yang 
naik ke kelas dua hanya empat siswa, 
sedangkan satu siswa harus tinggal 
kelas. Satu siswa ini jarang masuk, 
sehingga Azzam harus sendirian bersama 
guru di kelas.

SDN Sriwedari No 197 Solo tahun ini 
memang hanya mendapatkan seorang 
siswa baru, yakni Azzam. Padahal 
sekolah menyediakan 28 kursi untuk 
kelas 1.

Meskipun minim murid, kegiatan belajar 

Minimnya pendaftar di SDN Sriwedari 
ditengarai sebagai dampak sistem zonasi 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 
secara daring. Kondisi ini tidak terlepas 
dari berkurangnya warga yang tinggal di 
sekitar sekolah. Kawasan itu kini sudah 
beralih fungsi menjadi perhotelan, 
perkantoran dan lapangan.

"Ada dua siswa lainnya yang daftar 
sebenarnya. Mereka itu bukan ditolak, 
tapi bagi mereka, SDN Sriwedari hanya 
menjadi pilihan kedua. Yang satu masuk 
di SD Tumenggungan, dan yang satunya 
masuk SD Mangkubumen," ujar Kepala 
Sekolah SDN Sriwedari 197 Bambang 
Suryo Riyadi.

SD Negeri Kalah Dengan Swasta Dan Zonasi

Minimnya siswa pada sejumlah 
sekolah ini diikuti dengan wacana 
regrouping. Beredar kabar SDN 
Sriwedari akan digabungkan dengan 
SD Panularan.

Minimnya siswa juga dialami sekolah 
negeri lain di Solo. Menurut data 
ppdb.surakarta.go.id, sedikitnya ada 
28 SD negeri masih kekurangan 
siswa. Bahkan pada beberapa 
sekolah, jumlah peserta didik baru 
masih kurang dari 10 orang.

Penggabungan Sekolah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming 
Raka mengakui adanya rencana 
penggabungan sekolah. "Solusinya 
untuk SD yang sepi peminat ya 
regrouping. Ada beberapa nanti ya 
akan segera kami tindak lanjuti," 
katanya.

Kalah dari Sekolah Swasta

mengajar di SDN Sriwedari tetap 
berlangsung seperti biasa. Jam masuk 
siswa dimulai pukul 7.30 WIB dan 
berakhir pukul 10.45 WIB. Hanya 
sistem pembelajarannya lebih mirip les 
privat.

Persaingan dengan sekolah swasta 
juga turut menjadi faktor minimnya 
peminat sekolah negeri di Solo. 
Terlebih sekolah swasta membuka 
pendaftaran lebih awal. "Jadi untuk 
swasta bisa milih siswa, kalau negeri 
sisa dari swasta," keluh Bambang.

Sekolah yang kekurangan siswa di 
antaranya SDN Ketelan No 12 yang 
hanya mendapatkan empat siswa, 
SDN Cinderejo sembilan siswa, SDN 
Kabangan No 55 sembilan siswa dan 
SDN Dawung Tengah tujuh siswa, 
SDN Dukuhan Kerten 15 orang dari 
dua rombongan belajar (rombel) yang 
disediakan.

Namun demikian, proses 
penggabungan tidak serta merta bisa 
dilakukan. Menurut dia, ada tahapan 
yang harus diselesaikan. "Regrouping 
SD yang sepi peminat nanti mulai 
tahun 2023 ya, tenang aja," 
tandasnya. 
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Shinto Silitonga mengungkap 
penggeledahan terpaksa dilakukan 
karena Nikita kerap mangkir dalam 
pemanggilan kepolisian. 

"Mekanisme restorative justice belum 
dapat dijalankan, karena penyidik 
kesulitan untuk mempertemukan Nikita 
Mirzani dengan pihak pelapor meskipun 
pernah difasilitasi. 

Artis kontroversial Nikita Mirzani 
kembali berurusan dengan hukum. 

Polisi sempat melakukan 
penggeledahan di rumah artis Nikita 
Mirzani. Saat penggeladahan, polisi 
menyita ponsel pintar serta akun 
instagram nikitamirzanimawardi_172. 
Kabid Humas Polda Banten, 

Dalam upaya penyidikan kasus ini, 
Polresta Serang Kota berusaha 
menempuh restorative justice (RJ) 
kepada DM selaku pelapor dan Nikita 
Mirzani sebagai terlapor.

Absennya Nikita Mirzani dalam 
pemanggilan Polresta Serang Kota ini 
mengindikasikan upaya menghindari 
proses hukum yang sedang berjalan.

"Penyidik telah beberapa kali 
mengirimkan surat pemanggilan, yakni 
pada Senin, 20 Juni 2022 dan pada 
Jumat, 24 Juni 2022. Namun, Nikita 
tidak bisa hadir dan meminta 
pemeriksaan dilakukan pada Rabu, 06 
Juli 2022," ungkap Shinto.

Untuk itu, pada tanggal 12 Juli 2022 

Namun Nikita Mirzani kembali mangkir 
dan tidak mau menghadiri pertemuan 
yang telah dijadwalkan, sedangkan 
pelapor sendiri hadir dalam agenda 
pertemuan tersebut," ungkapnya.

Artis yang dikenal seksi itu ditetapkan 
menjadi tersangka kasus pelanggaran 
UU ITE terhadap Dito Mahendra alias 
DM. Polisi bahkan sempat akan 
menjemput paksa Nikita.

Pemanggilan yang tidak dihadiri Nikita 
ialah pemeriksaan sebagai tersangka.

Namun, pada hari Jumat, 24 Juni 2022, 
hanya pengacara DM yang datang. 
Sedangkan, Nikita Mirzani tidak hadir 
dalam pemanggilan tersebut.

"Oleh karena itu kami imbau kepada 
tersangka NM untuk diserahkan Barang 
bukti, disita dan lanjut kami akan 
melaksanakan pemeriksaan di Polresta 
Serang," kata David.
David menambahkan saat ini semua 
barang bukti telah diamankan dan akan 
dibawa oleh tim gabungan penyidik ke 
Polresta Serang untuk dilakukan 
penyidikan lebih lanjut.
Ahli Hukum Pidana Umum & Khusus 
Tipikor Universitas Islam Syekh Yusuf 
Tangerang, Dr Youngky Fernando 
mengatakan mestinya sikap tidak 
kooperatif yang ditunjukkan tersangka 
sudah bisa menjadi dasar penahanan 
terhadap Nikita.

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, 
Polresta Serang Kota mengambil tindakan 
penggeledahan dan penyitaan barang 
bukti di kediaman tersangka Nikita 
Mirzani.
Penggeladahan berlangsung sekitar 4 
jam. Sementara itu, Kasat Reskrim 
Polresta Serang Kota, AKP David 
menegaskan semua harus taat pada 
aturan yang ada di negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), 

Selain itu, kata Youngky, tanpa alasan 
subyektif sekali pun, polisi mestinya juga 
sudah bisa melakukan penahanan 

"Jadi polisi punya alasan subyektif untuk 
melakukan penahanan terhadap 
tersangka yang bertindak tidak normatif. 
Maksudnya, tersangka ini tidak kooperatif 
terhadap panggilan polisi," ungkap 
Youngky.

penahanan dapat dilakukan terhadap 
tersangka apabila ada situasi yang 
memungkinkan tersangka tersebut 
melarikan diri, merusak atau 
menghilangkan barang bukti atau 
mengulangi tindak pidana.

terhadap Nikita.

Pengacara Nikita Mirzani, Fachmi 
Bachmid menyampaikan soal 
permohonan perlindungan hukum dan 
keadilan atas dugaan kriminalisasi dan 
ketidakprofesionalan serta tindakan 
sewenang-wenang yang dilakukan 
penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota 
dalam menangani laporan polisi nomor 
LP/B/263/2022/SPKTC/Polresta Serang 

"Sikap ini kan bisa diambil kalau polisi 
mau obyektif. Biar kenapa? 

Sebab, ancaman hukuman penjara yang 
disangkakan terhadap Nikita sudah 
melampaui batas obyektif yang 
ditetapkan dalam UU KUHAP. Sesuai 
Pasal 21 ayat 4 KUHAP, polisi dapat 
melakukan penahanan terhadap 
tersangka apabila ancaman hukumannya 
sudah lebih dari lima tahun penjara.

Supaya proses penanganan perkaranya 
tidak berlarut-larut, begitu loh," katanya.

Terkait permasalahan ini, 

Kota/Polda Banten, tanggal 16 Mei 
2022 atas nama pelapor Mahendra 
Dito.

Materinya seperti apa, ada sekitar 
sembilan halaman, tadi kita sampaikan 
berikut lampiran-lampirannya," kata 
Fachmi.

semua akan diserahkan kepada 
Propam dan akan ditindaklanjuti 
laporkannya.

“Jadi Niki minta perlindungan hukum 
dan keadilan adanya dugaan 
kriminalisasi dan ketidakprofesionalan. 
intinya seperti itu. 

"Jadi kita tidak akan sampaikan ke 
rekan-rekan karena itu biar menjadi 
proses penyelidikan atau mungkin 
yang ditindaklanjuti oleh institusi dari 
Propam itu sendiri. Tadi Divisi Propam 
nanti pasti akan menindaklanjuti 
pengaduan," lanjutnya.

Tarik menarik dua kepentingan besar itu 
berkembang seiring dengan inisiatif 
Perdagangan Bebas Asia (FTA) yang 
didorong oleh dua kekuatan dunia, 
termasuk Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) 
yang dipimpin AS, dan Area 
Perdagangan Bebas Asia Pasifik 
(FTAAP) yang dipimpin Tiongkok. 
Sembari mengembangkan FTAAP, 
Tiongkok juga mempromosikan ambisi 
Presiden Xi Jinping yang disebut "Mimpi 
Asia-Pasifik". 

Gerakan ini juga dikenal sebagai ‘Poros 
Asia’ AS.

Pada saat yang sama, Amerika Serikat 
(AS) juga berusaha meningkatkan 
pengaruh di kawasan itu, mengalihkan 
sumber daya utama dari Timur Tengah 
dan perang melawan terorisme ke 
kawasan Asia Pasifik. 

SELAMA beberapa dekade terakhir, 
pengaruh Republik Rakyat Tiongkok 
(selanjutnya disebut Tiongkok) di Asia 
Pasifik telah meningkat secara luar biasa; 
tidak hanya dari segi kekuatan ekonomi 
dan militer, tetapi juga dari segi soft 
power. 

Mengapa? 

Presiden Xi Jinping mengemukakan 
bahwa Tiongkok memiliki tanggung 
jawab untuk mewujudkan ‘Mimpi Asia-
Pasifik’ bagi masyarakat di kawasan 
ini. 

Mimpi Xi Jinping: Strategi Soft 
Power Tiongkok

Diproyeksikan pada 2030, 
kontribusinya akan mencapai 60 
persen. 

Secara ekonomi, misalnya, pada 2007 
kontribusi negara berkembang Asia-
Pasifik terhadap pertumbuhan global 
mencapai 40 persen.

Kawasan Asia-Pasifik juga akan 

Di hadapan para peserta KTT 
Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik 
(APEC), 9 November 2014, di Bejing, 

Meski tak disampaikan, Xi Jinping 
menyadari bahwa kawasan Asia 
Pasifik strategis secara geopolitik dan 
memiliki potensi sangat besar dalam 
bidang sumber daya alam (SDA), 
sumber daya manusia (SDM), 
ekonomi-perdagangan, dan sosial-
budaya. 

Mimpi Xi Jinping Atas Asia Pacific

Nikita Mirzani Kembali Bikin Heboh
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Shinto Silitonga mengungkap 
penggeledahan terpaksa dilakukan 
karena Nikita kerap mangkir dalam 
pemanggilan kepolisian. 

"Mekanisme restorative justice belum 
dapat dijalankan, karena penyidik 
kesulitan untuk mempertemukan Nikita 
Mirzani dengan pihak pelapor meskipun 
pernah difasilitasi. 

Artis kontroversial Nikita Mirzani 
kembali berurusan dengan hukum. 

Polisi sempat melakukan 
penggeledahan di rumah artis Nikita 
Mirzani. Saat penggeladahan, polisi 
menyita ponsel pintar serta akun 
instagram nikitamirzanimawardi_172. 
Kabid Humas Polda Banten, 

Dalam upaya penyidikan kasus ini, 
Polresta Serang Kota berusaha 
menempuh restorative justice (RJ) 
kepada DM selaku pelapor dan Nikita 
Mirzani sebagai terlapor.

Absennya Nikita Mirzani dalam 
pemanggilan Polresta Serang Kota ini 
mengindikasikan upaya menghindari 
proses hukum yang sedang berjalan.

"Penyidik telah beberapa kali 
mengirimkan surat pemanggilan, yakni 
pada Senin, 20 Juni 2022 dan pada 
Jumat, 24 Juni 2022. Namun, Nikita 
tidak bisa hadir dan meminta 
pemeriksaan dilakukan pada Rabu, 06 
Juli 2022," ungkap Shinto.

Untuk itu, pada tanggal 12 Juli 2022 

Namun Nikita Mirzani kembali mangkir 
dan tidak mau menghadiri pertemuan 
yang telah dijadwalkan, sedangkan 
pelapor sendiri hadir dalam agenda 
pertemuan tersebut," ungkapnya.

Artis yang dikenal seksi itu ditetapkan 
menjadi tersangka kasus pelanggaran 
UU ITE terhadap Dito Mahendra alias 
DM. Polisi bahkan sempat akan 
menjemput paksa Nikita.

Pemanggilan yang tidak dihadiri Nikita 
ialah pemeriksaan sebagai tersangka.

Namun, pada hari Jumat, 24 Juni 2022, 
hanya pengacara DM yang datang. 
Sedangkan, Nikita Mirzani tidak hadir 
dalam pemanggilan tersebut.

"Oleh karena itu kami imbau kepada 
tersangka NM untuk diserahkan Barang 
bukti, disita dan lanjut kami akan 
melaksanakan pemeriksaan di Polresta 
Serang," kata David.
David menambahkan saat ini semua 
barang bukti telah diamankan dan akan 
dibawa oleh tim gabungan penyidik ke 
Polresta Serang untuk dilakukan 
penyidikan lebih lanjut.
Ahli Hukum Pidana Umum & Khusus 
Tipikor Universitas Islam Syekh Yusuf 
Tangerang, Dr Youngky Fernando 
mengatakan mestinya sikap tidak 
kooperatif yang ditunjukkan tersangka 
sudah bisa menjadi dasar penahanan 
terhadap Nikita.

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, 
Polresta Serang Kota mengambil tindakan 
penggeledahan dan penyitaan barang 
bukti di kediaman tersangka Nikita 
Mirzani.
Penggeladahan berlangsung sekitar 4 
jam. Sementara itu, Kasat Reskrim 
Polresta Serang Kota, AKP David 
menegaskan semua harus taat pada 
aturan yang ada di negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), 

Selain itu, kata Youngky, tanpa alasan 
subyektif sekali pun, polisi mestinya juga 
sudah bisa melakukan penahanan 

"Jadi polisi punya alasan subyektif untuk 
melakukan penahanan terhadap 
tersangka yang bertindak tidak normatif. 
Maksudnya, tersangka ini tidak kooperatif 
terhadap panggilan polisi," ungkap 
Youngky.

penahanan dapat dilakukan terhadap 
tersangka apabila ada situasi yang 
memungkinkan tersangka tersebut 
melarikan diri, merusak atau 
menghilangkan barang bukti atau 
mengulangi tindak pidana.

terhadap Nikita.

Pengacara Nikita Mirzani, Fachmi 
Bachmid menyampaikan soal 
permohonan perlindungan hukum dan 
keadilan atas dugaan kriminalisasi dan 
ketidakprofesionalan serta tindakan 
sewenang-wenang yang dilakukan 
penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota 
dalam menangani laporan polisi nomor 
LP/B/263/2022/SPKTC/Polresta Serang 

"Sikap ini kan bisa diambil kalau polisi 
mau obyektif. Biar kenapa? 

Sebab, ancaman hukuman penjara yang 
disangkakan terhadap Nikita sudah 
melampaui batas obyektif yang 
ditetapkan dalam UU KUHAP. Sesuai 
Pasal 21 ayat 4 KUHAP, polisi dapat 
melakukan penahanan terhadap 
tersangka apabila ancaman hukumannya 
sudah lebih dari lima tahun penjara.

Supaya proses penanganan perkaranya 
tidak berlarut-larut, begitu loh," katanya.

Terkait permasalahan ini, 

Kota/Polda Banten, tanggal 16 Mei 
2022 atas nama pelapor Mahendra 
Dito.

Materinya seperti apa, ada sekitar 
sembilan halaman, tadi kita sampaikan 
berikut lampiran-lampirannya," kata 
Fachmi.

semua akan diserahkan kepada 
Propam dan akan ditindaklanjuti 
laporkannya.

“Jadi Niki minta perlindungan hukum 
dan keadilan adanya dugaan 
kriminalisasi dan ketidakprofesionalan. 
intinya seperti itu. 

"Jadi kita tidak akan sampaikan ke 
rekan-rekan karena itu biar menjadi 
proses penyelidikan atau mungkin 
yang ditindaklanjuti oleh institusi dari 
Propam itu sendiri. Tadi Divisi Propam 
nanti pasti akan menindaklanjuti 
pengaduan," lanjutnya.

Tarik menarik dua kepentingan besar itu 
berkembang seiring dengan inisiatif 
Perdagangan Bebas Asia (FTA) yang 
didorong oleh dua kekuatan dunia, 
termasuk Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) 
yang dipimpin AS, dan Area 
Perdagangan Bebas Asia Pasifik 
(FTAAP) yang dipimpin Tiongkok. 
Sembari mengembangkan FTAAP, 
Tiongkok juga mempromosikan ambisi 
Presiden Xi Jinping yang disebut "Mimpi 
Asia-Pasifik". 

Gerakan ini juga dikenal sebagai ‘Poros 
Asia’ AS.

Pada saat yang sama, Amerika Serikat 
(AS) juga berusaha meningkatkan 
pengaruh di kawasan itu, mengalihkan 
sumber daya utama dari Timur Tengah 
dan perang melawan terorisme ke 
kawasan Asia Pasifik. 

SELAMA beberapa dekade terakhir, 
pengaruh Republik Rakyat Tiongkok 
(selanjutnya disebut Tiongkok) di Asia 
Pasifik telah meningkat secara luar biasa; 
tidak hanya dari segi kekuatan ekonomi 
dan militer, tetapi juga dari segi soft 
power. 

Mengapa? 

Presiden Xi Jinping mengemukakan 
bahwa Tiongkok memiliki tanggung 
jawab untuk mewujudkan ‘Mimpi Asia-
Pasifik’ bagi masyarakat di kawasan 
ini. 

Mimpi Xi Jinping: Strategi Soft 
Power Tiongkok

Diproyeksikan pada 2030, 
kontribusinya akan mencapai 60 
persen. 

Secara ekonomi, misalnya, pada 2007 
kontribusi negara berkembang Asia-
Pasifik terhadap pertumbuhan global 
mencapai 40 persen.

Kawasan Asia-Pasifik juga akan 

Di hadapan para peserta KTT 
Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik 
(APEC), 9 November 2014, di Bejing, 

Meski tak disampaikan, Xi Jinping 
menyadari bahwa kawasan Asia 
Pasifik strategis secara geopolitik dan 
memiliki potensi sangat besar dalam 
bidang sumber daya alam (SDA), 
sumber daya manusia (SDM), 
ekonomi-perdagangan, dan sosial-
budaya. 

Mimpi Xi Jinping Atas Asia Pacific

Nikita Mirzani Kembali Bikin Heboh
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‘Mimpi Asia-Pasifik’ bertujuan antara 
lain untuk memelihara hubungan yang 
stabil dan bersahabat dengan 
tetangganya serta membangun rasa 
saling percaya, memperoleh stabilitas 
pasokan sumber daya untuk 
mempertahankan pertumbuhan 
ekonomi, memperoleh posisi pengaruh 
politik yang kuat, mencegah 
pembentukan aliansi strategis yang 
diarahkan melawan Tiongkok, 
mendapatkan dukungan kawasan 
dalam strategi internasionalnya, 
menciptakan dunia yang 
multipolarisasi, dan memperluas 
kekuatan lunaknya 

bertanggung jawab atas mayoritas (90 
persen) dari 2,4 miliar anggota baru 
kelas menengah yang memasuki 
ekonomi global. 
Xi Jinping ingin menjadikan “Mimpi 
Asia-Pasifik” salah satu bagian dari 
strategi ‘soft power’-nya. Ilmuwan 
politik, Joseph Nye (2004), 
mendefinisikan soft power sebagai 
"kemampuan untuk mendapatkan apa 
yang diinginkan melalui daya tarik 
sosial-budaya, ekonomi, cita-cita politik, 
dan kebijakan suatu negara, daripada 
melalui paksaan atau pembayaran. 
Sebagai sebuah strategi soft power, 
"Mimpi Asia-Pasifik’ menggunakan 
dua mekanisme, 

 ‘Mimpi Asia-Pasifik’

yaitu difusi norma dan dominasi 
wacana. Mimpi tersebut memiliki dua 
arah utama, yaitu untuk menemukan 
cara yang tepat menjegal strategi soft 
power AS, dan menemukan langkah-
langkah yang tepat agar kebijakan luar 
negeri Tiongkok menjadi sebuah 
kekuatan global. 

 memanfaatkan enam sumber 
kekuatan lunak, yaitu: budaya, nilai-
nilai politik, kebijakan luar negeri, model 
pembangunan ekonomi, citra 
internasional, dan daya tarik ekonomis. 
Jika diperas lebih kuat lagi maka 
keenam elemen tersebut menghasilkan 
tiga elemen kunci, yaitu pembangunan, 
konektivitas ekonomi, dan persatuan 
Asia dengan penekanan pada harmoni 
atau kerukunan, saling menguntungkan 
dan kemakmuran untuk seluruh 

 Pada satu sisi Xi Jinping memang 
beralasan untuk mengatakan hal itu. 
Sebab sejak reformasi pada tahun 1979, 
ekonomi Tiongkok maju pesat. 
Lebih daripada itu, dengan penduduk di 
atas 1 miliar (1,402 miliar 2020), 

Konektivitas ekonomi 
Elemen kunci berikutnya dari strategi soft 
power Tiongkok yang ditekankan Xi 
Jinping adalah konektivitas ekonomi. 
Untuk mewujdukan konektivitas ekonomi 
yang solid,
 “Mimpi Asia-Pasifik” memerlukan insentif 
ekonomi yang kuat untuk negara-negara 
tetangga Tiongkok, termasuk dan 
investasi sebesar 40 miliar dollar AS di 
Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) 
dan Silk Road Fund yang akan 
mendorong pembentukan Silk Road 
Economic Belt dan Sabuk Maritim Jalur 
Sutra. Selanjutnya, Tiongkok berencana 
untuk menginvestasikan 1,41 triliun dollar 
AS hingga 2025 untuk mendukung proyek 
pembangunan di wilayah tersebut 

Saat itu Xi Jinping memperlihatkan 
kepada seluruh peserta APEC perihal 
stabilitas Tiongkok dan pencapaian luar 
biasa dalam pertumbuhan ekonomi. 

Tiongkok menjadi pasar yang sangat 
menarik bagi perusahaan di seluruh dunia. 
Model pembangunan seperti itu kemudian 
disebut "Model Tiongkok", atau 
"Konsensus Beijing", yang tampil sebagai 
kerangka politik dan ekonomi alternatif 
bagi "Konsensus Washington". 

wilayah. 
Model Tiongkok 
Bahwa ‘pembangunan’ dipakai sebagai 
elemen kunci dari strategi soft power 
Tiongkok disampaikan secara terbuka 
oleh Xi Jinping pada KTT APEC, 9 
Nocember 2014 di Beijing. 

Dia juga menegaskan posisi negaranya 
sebagai yang terdepan dan paling penting 
di kawasan Asia Pasifik. 
Oleh karena itu dengan sedikit 
membusung dada, dia mengundang 
semua negara untuk ‘naik’ ke dalam 
kereta pembangunan Tiongkok.
 Artinya, Xi Jinping menginginkan supaya 
negara-negara APEC mengakui peran 
utama Tiongkok supaya tidak berada 
dalam risiko tertinggal di belakang 
kemajuan yang diraihnya

Dari sini menjadi jelas bahwa Tiongkok 
memberikan insentif finansial yang kuat 
bagi negara-negara tetangganya demi 
terciptanya konektivitas ekonomi yang 
solid di kawasan Asia Pasitifk. 
Meskipun Xi Jinping mengatakan 
bahwa pintu harus selalu terbuka untuk 
seluruh dunia, tetapi ia lebih 
mempromosikan gagasan “Asia for 
Asians” untuk membatasi partisipasi 
aktor non-Asia seperti AS dan negara-
negara Barat di kawasan Asia Pasifik . 
Upaya-upaya ini juga mencakup 
penguatan Tiongkok terhadap diplomasi 
ASEAN, pembentukan Shanghai 
Cooperation Organization (SCO), 
pengenalan konsep keamanan baru 
dan mendorong FTA melalui ASEAN. 
Tentu saja promosi konektivitas ‘Asia for 
Asians’ memperuncing ketegangan, 
bahkan membuat Tiongkok terkunci 
dalam kompetisi jangka panjang 
dengan AS bersama negara-negara 
Barat lainnya. 
Harmoni di kawasan Asia Pasifik 
Elemen kunci ketiga dari “Mimpi Asia 
Pasifik” yang dibangun Xi Jinping 
adalah mempromosikan persatuan Asia 
dengan tujuan yang berpusat pada 
harmoni atau perdamaian, dan kerja 
sama ekonomi demi keuntungan atau 
kemakmuran bersama
Tiongkok menekan prinsip harmoni 
sedemikian rupa untuk memperbaiki 
citra negatif masa lalu warisan 
pemerintahan Mao yang kental dengan 
pelanggaran hak asasi manusia (HAM), 
kecemasan negara tetangga dan dunia 
akan ekspansi komunisme, dan agar 
masyarakat internasional ‘memaafkan’ 
tragedi pembantaian di Lapangan 
Tiananmen. 

Xi Jinping bahkan optimistis bahwa 
mimpinya bisa terwujud sebab kalangan 
akademisi Tiongkok menggambarkan 
Model Tiongkok (Konsesus Beijing) 
lebih ‘indah’ dari Model AS (Konsesus 

Dari sisi budaya, “Mimpi Asia-Pasifik” 
dimaksudkan untuk meningkatkan 
komunikasi dan berbagai bentuk 
interaksi antar negara yang akan 
memfasilitasi penyebaran budaya dan 
Bahasa Tiongkok ke kawasan Asia 
Pasifik dan seluruh dunia. 

Bagaimana Indonesia 
menyikapinya? 

Washington). 
Sebab Model AS sebagian besar 
didorong oleh ideologi, dengan fokus 
pada demokratisasi massal, dengan 
sedikit memperhatikan kondisi lokal. 
Model AS memberlakukan liberalisasi 
sebelum jaring pengaman didirikan; 
privatisasi sebelum kerangka 
peraturan diberlakukan, dan 
demokratisasi sebelum budaya 
toleransi politik dan supremasi hukum 
ditegakkan sehingga hasil akhirnya 
seringkali menghancurkan 
(Bdk.Zhang Weiwei, 2006). Kendati 
saling menegasikan, baik Tiongkok 
maupun AS sebetulnya memiliki misi 
yang sama, yaitu menggunakan 
strategi soft power untuk meraih 
hegemoni di kawasan Asia-Pasifik. 

Sejatinya Indonesia harus terus 
mempelajari mimpi XI Jinping (juga 
ambisi AS ) dengan teliti dan cermat. 
Sebab, sebagai negara dengan 
penduduk terbesar keempat di dunia 
dan memiliki kekuatan ekonomi besar 
–bahkan menjadi pemimpin negara 
G20-, Indonesia menjadi ‘medan 
magnet’ yang kuat bagi Tiongkok dan 
AS. Indonesia harus mengawal 
posisinya dengan mengembangkan 
kebijakan luar negeri yang tepat. 
Langkah ini penting supaya, pada 
satu sisi,
Indonesia tidak tergelincir masuk ke 
perangkap Xi Jinping yang bermimpi 
membangun ekonomi dan 
konektivitas dengan mengandalkan 
patritiosme dan nasionalisme tetapi 
mengabaikan HAM, demokrasi dan 
nilai-nilai universal lainnya. 
Dan, pada sisi lain supaya Indonesia 
juga tak sampai terpasung pada 
kapitalisme liberal ala AS, yang 
berpotensi menguntungkan segelintir 
elite, tetapi menafikkan kesejahteraan 
bagi sebagian besar rakyat. 
Kongkretnya, demi ‘meredam’ mimpi 
Xi Jinping dan ambisi AS, Indonesia 
perlu terus mengembangkan 
hubungan bilateral, dengan Tiongkok 
dan AS sembari memperkuat kerja 
sama regional dengan sesama 
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‘Mimpi Asia-Pasifik’ bertujuan antara 
lain untuk memelihara hubungan yang 
stabil dan bersahabat dengan 
tetangganya serta membangun rasa 
saling percaya, memperoleh stabilitas 
pasokan sumber daya untuk 
mempertahankan pertumbuhan 
ekonomi, memperoleh posisi pengaruh 
politik yang kuat, mencegah 
pembentukan aliansi strategis yang 
diarahkan melawan Tiongkok, 
mendapatkan dukungan kawasan 
dalam strategi internasionalnya, 
menciptakan dunia yang 
multipolarisasi, dan memperluas 
kekuatan lunaknya 

bertanggung jawab atas mayoritas (90 
persen) dari 2,4 miliar anggota baru 
kelas menengah yang memasuki 
ekonomi global. 
Xi Jinping ingin menjadikan “Mimpi 
Asia-Pasifik” salah satu bagian dari 
strategi ‘soft power’-nya. Ilmuwan 
politik, Joseph Nye (2004), 
mendefinisikan soft power sebagai 
"kemampuan untuk mendapatkan apa 
yang diinginkan melalui daya tarik 
sosial-budaya, ekonomi, cita-cita politik, 
dan kebijakan suatu negara, daripada 
melalui paksaan atau pembayaran. 
Sebagai sebuah strategi soft power, 
"Mimpi Asia-Pasifik’ menggunakan 
dua mekanisme, 

 ‘Mimpi Asia-Pasifik’

yaitu difusi norma dan dominasi 
wacana. Mimpi tersebut memiliki dua 
arah utama, yaitu untuk menemukan 
cara yang tepat menjegal strategi soft 
power AS, dan menemukan langkah-
langkah yang tepat agar kebijakan luar 
negeri Tiongkok menjadi sebuah 
kekuatan global. 

 memanfaatkan enam sumber 
kekuatan lunak, yaitu: budaya, nilai-
nilai politik, kebijakan luar negeri, model 
pembangunan ekonomi, citra 
internasional, dan daya tarik ekonomis. 
Jika diperas lebih kuat lagi maka 
keenam elemen tersebut menghasilkan 
tiga elemen kunci, yaitu pembangunan, 
konektivitas ekonomi, dan persatuan 
Asia dengan penekanan pada harmoni 
atau kerukunan, saling menguntungkan 
dan kemakmuran untuk seluruh 

 Pada satu sisi Xi Jinping memang 
beralasan untuk mengatakan hal itu. 
Sebab sejak reformasi pada tahun 1979, 
ekonomi Tiongkok maju pesat. 
Lebih daripada itu, dengan penduduk di 
atas 1 miliar (1,402 miliar 2020), 

Konektivitas ekonomi 
Elemen kunci berikutnya dari strategi soft 
power Tiongkok yang ditekankan Xi 
Jinping adalah konektivitas ekonomi. 
Untuk mewujdukan konektivitas ekonomi 
yang solid,
 “Mimpi Asia-Pasifik” memerlukan insentif 
ekonomi yang kuat untuk negara-negara 
tetangga Tiongkok, termasuk dan 
investasi sebesar 40 miliar dollar AS di 
Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) 
dan Silk Road Fund yang akan 
mendorong pembentukan Silk Road 
Economic Belt dan Sabuk Maritim Jalur 
Sutra. Selanjutnya, Tiongkok berencana 
untuk menginvestasikan 1,41 triliun dollar 
AS hingga 2025 untuk mendukung proyek 
pembangunan di wilayah tersebut 

Saat itu Xi Jinping memperlihatkan 
kepada seluruh peserta APEC perihal 
stabilitas Tiongkok dan pencapaian luar 
biasa dalam pertumbuhan ekonomi. 

Tiongkok menjadi pasar yang sangat 
menarik bagi perusahaan di seluruh dunia. 
Model pembangunan seperti itu kemudian 
disebut "Model Tiongkok", atau 
"Konsensus Beijing", yang tampil sebagai 
kerangka politik dan ekonomi alternatif 
bagi "Konsensus Washington". 

wilayah. 
Model Tiongkok 
Bahwa ‘pembangunan’ dipakai sebagai 
elemen kunci dari strategi soft power 
Tiongkok disampaikan secara terbuka 
oleh Xi Jinping pada KTT APEC, 9 
Nocember 2014 di Beijing. 

Dia juga menegaskan posisi negaranya 
sebagai yang terdepan dan paling penting 
di kawasan Asia Pasifik. 
Oleh karena itu dengan sedikit 
membusung dada, dia mengundang 
semua negara untuk ‘naik’ ke dalam 
kereta pembangunan Tiongkok.
 Artinya, Xi Jinping menginginkan supaya 
negara-negara APEC mengakui peran 
utama Tiongkok supaya tidak berada 
dalam risiko tertinggal di belakang 
kemajuan yang diraihnya

Dari sini menjadi jelas bahwa Tiongkok 
memberikan insentif finansial yang kuat 
bagi negara-negara tetangganya demi 
terciptanya konektivitas ekonomi yang 
solid di kawasan Asia Pasitifk. 
Meskipun Xi Jinping mengatakan 
bahwa pintu harus selalu terbuka untuk 
seluruh dunia, tetapi ia lebih 
mempromosikan gagasan “Asia for 
Asians” untuk membatasi partisipasi 
aktor non-Asia seperti AS dan negara-
negara Barat di kawasan Asia Pasifik . 
Upaya-upaya ini juga mencakup 
penguatan Tiongkok terhadap diplomasi 
ASEAN, pembentukan Shanghai 
Cooperation Organization (SCO), 
pengenalan konsep keamanan baru 
dan mendorong FTA melalui ASEAN. 
Tentu saja promosi konektivitas ‘Asia for 
Asians’ memperuncing ketegangan, 
bahkan membuat Tiongkok terkunci 
dalam kompetisi jangka panjang 
dengan AS bersama negara-negara 
Barat lainnya. 
Harmoni di kawasan Asia Pasifik 
Elemen kunci ketiga dari “Mimpi Asia 
Pasifik” yang dibangun Xi Jinping 
adalah mempromosikan persatuan Asia 
dengan tujuan yang berpusat pada 
harmoni atau perdamaian, dan kerja 
sama ekonomi demi keuntungan atau 
kemakmuran bersama
Tiongkok menekan prinsip harmoni 
sedemikian rupa untuk memperbaiki 
citra negatif masa lalu warisan 
pemerintahan Mao yang kental dengan 
pelanggaran hak asasi manusia (HAM), 
kecemasan negara tetangga dan dunia 
akan ekspansi komunisme, dan agar 
masyarakat internasional ‘memaafkan’ 
tragedi pembantaian di Lapangan 
Tiananmen. 

Xi Jinping bahkan optimistis bahwa 
mimpinya bisa terwujud sebab kalangan 
akademisi Tiongkok menggambarkan 
Model Tiongkok (Konsesus Beijing) 
lebih ‘indah’ dari Model AS (Konsesus 

Dari sisi budaya, “Mimpi Asia-Pasifik” 
dimaksudkan untuk meningkatkan 
komunikasi dan berbagai bentuk 
interaksi antar negara yang akan 
memfasilitasi penyebaran budaya dan 
Bahasa Tiongkok ke kawasan Asia 
Pasifik dan seluruh dunia. 

Bagaimana Indonesia 
menyikapinya? 

Washington). 
Sebab Model AS sebagian besar 
didorong oleh ideologi, dengan fokus 
pada demokratisasi massal, dengan 
sedikit memperhatikan kondisi lokal. 
Model AS memberlakukan liberalisasi 
sebelum jaring pengaman didirikan; 
privatisasi sebelum kerangka 
peraturan diberlakukan, dan 
demokratisasi sebelum budaya 
toleransi politik dan supremasi hukum 
ditegakkan sehingga hasil akhirnya 
seringkali menghancurkan 
(Bdk.Zhang Weiwei, 2006). Kendati 
saling menegasikan, baik Tiongkok 
maupun AS sebetulnya memiliki misi 
yang sama, yaitu menggunakan 
strategi soft power untuk meraih 
hegemoni di kawasan Asia-Pasifik. 

Sejatinya Indonesia harus terus 
mempelajari mimpi XI Jinping (juga 
ambisi AS ) dengan teliti dan cermat. 
Sebab, sebagai negara dengan 
penduduk terbesar keempat di dunia 
dan memiliki kekuatan ekonomi besar 
–bahkan menjadi pemimpin negara 
G20-, Indonesia menjadi ‘medan 
magnet’ yang kuat bagi Tiongkok dan 
AS. Indonesia harus mengawal 
posisinya dengan mengembangkan 
kebijakan luar negeri yang tepat. 
Langkah ini penting supaya, pada 
satu sisi,
Indonesia tidak tergelincir masuk ke 
perangkap Xi Jinping yang bermimpi 
membangun ekonomi dan 
konektivitas dengan mengandalkan 
patritiosme dan nasionalisme tetapi 
mengabaikan HAM, demokrasi dan 
nilai-nilai universal lainnya. 
Dan, pada sisi lain supaya Indonesia 
juga tak sampai terpasung pada 
kapitalisme liberal ala AS, yang 
berpotensi menguntungkan segelintir 
elite, tetapi menafikkan kesejahteraan 
bagi sebagian besar rakyat. 
Kongkretnya, demi ‘meredam’ mimpi 
Xi Jinping dan ambisi AS, Indonesia 
perlu terus mengembangkan 
hubungan bilateral, dengan Tiongkok 
dan AS sembari memperkuat kerja 
sama regional dengan sesama 
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WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.

HUBUNGI : JIMMY
   215 - 275 - 4061

DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5

Dampak ini kadang tidak dialami hanya 
dalam satu malam atau langsung usai 
meminumnya saja. Akumulasi dari 
konsumsi alkohol ini bisa berdampak 
sangat besar pada tubuh.

Akumulasi dari dampak alkohol ini bisa 
menghancurkan tubuh serta berbagai 
oragan di dalamnya. Dilansir dari 
Healthline, berikut sejumlah dampak 
berbahaya alkohol yang bisa dialami oleh 
tubuh.
Peradangan dan Masalah Gula Darah

Minum terlalu banyak alkohol bisa 
menyebabkan aktivasi abnormal 
terhadap enzim pencernaan yang 
diproduksi oleh pankreas. Penumpukan 
enzim ini di tubuh bisa menyebabkan 
peradangan bernama pankreatitis. Lebih 
lanjut, kondisi ini pada jangka panjang 
bisa menyebabkan komplikasi serius.

Liver merupakan organ yag bisa 
membantu mencerna dan 
menghilangkan substansi berbahaya dari 
tubuh termasuk alkohol. Konsumsi 
alkohol dalam jangka panjang bisa 
menyebabkan proses ini dan 
meningkatkan risiko peradangan dan 
penyakit liver.

Salah satu minuman yang bisa 
berdampak buruk ke dalam tubuh adalah 
minuman beralkohol. Dampak buruk ini 
bisa kamu alami bahkan dari tegukan 
pertama.

Efek seketika dari konsumsi alkohol ini 
mungkin berupa kondisi mabuk. Namun 
efek jangka panjang yang bisa 
ditimbulkan terjada bisa lebih berbahaya.

Penyakit liver bisa membahayakan 
nyawa dan berujung keracunan serta 
penumpukannya di tubuh. Dampak ini 
bakal lebih bahaya pada wanita karena 
mereka menyerap lebih banyak alkohol 
dan membutuhkan waktu lama untuk 

memprosesnya.
Masalah Kadar Gula Darah
Pankreas bisa membantu mengatur 
penggunaan insulin tubuh serta 
respons terhadap glukosa. Ketika 
pankreas dan liver tidak bekerja 
dengan tepat, kamu berisiko 
mengalami kadar gula darah rendah 
atau hipoglikemia.
Pankreas yang bermasalah bisa 
mencegah tubuh memproduksi cukup 
insulin untuk memanfaatkan gula. Hal 
ini bisa berujung pada munculnya 
hiperglikemia atau kadar gula darah 
terlalu tinggi. Kedua kondisi ini bisa 
terjadi akibat konsumsi alkohol ini.
Masalah Saraf dan Kecanduan

Kecanduan

Konsumsi alkohol juga bisa 
menyebabkan kesulitan pada otak 
untuk membuat memori jangka 
panjang. Lebih lanjut, alkohol bisa 
menyebabkan masalah kontrol emosi, 
ingatan jangka pendek, penilaian 
terhadap suatu hal serta pada jangka 
panjang bisa menyebabkan kerusakan 
otak secara permanen.

Gejala kecanduan alkohol ini bisa 
menimbulkan berbagai dampak seperti 
kecemasan, mual, tremor, masalah 
tekanan darah, detak jantung tak 

Ketika mengonsumsi alkohol, masalah 
koordinasi dalam sistem saraf bisa 
terjadi. Kamu juga bisa kesulitan 
dalam menjaga keseimbangan serta 
melakukan berbagai hal lain.

Seseorang yang banyak minum 
alkohol mungkin mengalami 
kecanduan fisik dan emosi pada 
alkohol. Kecanduan alkohol bisa 
sangat sulit diatasi dan mengancam 
nyawa.

Masalah Saraf

Efek Menakutkan Alkohol Untuk Tubuh Indonesia semestinya lebih 
mengarahkan kebijakan politik luar 
negerinya untuk mendukung 
pembangunan ekonomi nasional. 
Jika selama ini politik luar negeri lebih 
fokus pada citra internasional Indonesia 
dan perlindungan WNI di luar negeri, 
maka ke depan, 

Lebih daripada itu, dalam dunia yang 
saling terkoneksi secara global, 

Strategi seperti itu akan membantu 
Indonesia mencegah Tiongkok dan AS 
beradu dengan hard power, yaitu 
kekuatan militer. 

negara ASEAN dalam koridor politik 
bebas aktif sebagaimana diamanatkan 
Konstitusi. 

Indonesia juga harus menggunakan 
kebijakan luar negerinya untuk 
mendukung strategi pembangunan 
nasioal. Untuk itu dibutuhkan koordinasi 
dan sinergi yang lebih kuat antara 

tak cukup direspons melalui kebijakan 
politik luar negeri saja, 
melainkan melalui gerakan massif untuk 
memperkuat pembangunan ekonomi, 
terutama pada sektor-sektor 
unggulan seperti industrialisasi di bidang 
pertanian, maritim, pariwisata dan 
pembenahan pola perdagangan 
internasional agar dapat menciptakan 
surplus perdagangan.
Selain itu, memperkuat kerjasama 
penguatan SDM melalui pendidikan, alih 
teknologi, dan proyek infrastruktur yang 
didorong oleh pemerintahan Joko Widodo 
hendaknya terus berkesinambungan. 
Sebab, hal itu adalah wujud nyata dari 
respon Indonesia atas mimpi Xi Jinping itu.

Jadi mimpi Xi Jinping (dan ambisi AS), 

seluruh kementerian dan lembaga, 
terutama antara Kementerian Luar Negeri 
dan Kementerian Perencanaan 
Pembangunan. 

Kantor berita Korut KCNA mengatakan 
Menteri Luar Negeri Choe Son-hui 
mengirimkan surat kepada sejawatnya 
di dua wilayah yang dianggap 
pemberontak itu. Surat tersebut berisi 

Ukraina kemarin memutus hubungan 
diplomatik dengan Korea Utara karena 
negara pimpinan Kim Jong-un itu 
mengakui kemerdekaan dua wilayah 
pro-Rusia di daerah Ukraina timur.

"Kami menilai keputusan ini sebagai 
upaya Pyongyang untuk merusak 
kedaulatan dan martabat teritorial 
Ukraina," kata pernyataan Kementerian 
Luar Negeri Ukraina di laman 
resminya, seperti dilansir laman 
Aljazeera, Kamis (14/7).
Dengan sikap itu Korut menjadi negara 
ketiga yang mengakui kemerdekaan 
Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan 
Republik Rakyat Luhansk (LPR) di 
wilayah Donbas, Ukraina, setelah 
Rusia dan Suriah.

Keputusan Kiev memutus hubungan 
dengan Korut ini terjadi tidak lama 
setelah Pyongyang mengakui 
kemerdekaan dua republik di Ukraina 
timur.

mengakui kemerdekaan kedua wilayah 
itu pada malam 24 Februari saat 
dimulainya operasi militer Rusia ke 
Ukraina. Langkah itu menuai kecaman 
Kiev dan Barat.

Dalam unggahan di Telegram, pemimpin 
DPR Denis Pushilin mengatakan dia 
mengharapkan buah kerjasama sama 
dan meningkatkan perdagangan dengan 
Korut.

pengakuan kemerdekaan.
Choe "mengungkapkan keinginan untuk 
membangun hubungan antarnegara 
dengan kedua negara itu dalam hal 
kemerdekaan, perdamaian, dan 
persahabatan," kata laporan KCNA pagi 
tadi.
Sebelumnya Kedutaan LPR di Moskow 
mengunggah sebuah foto di kanal 
Telegram berisi acara penyerahan 
sertifikat pengakuan dari duta besar 
Korut untuk Moskow, 
Sin Hong-chol kepada duta besar DPR 
Olga Makeyeva.

Korea Utara sebelumnya menyampaikan 
dukungan atas pencaplokan Krimea oleh 
Rusia pada 2014 dan menjalin hubungan 
erat dengan Negeri Beruang Merah.

Ukraina Putus Hubungan Dengan Korut
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Dampak ini kadang tidak dialami hanya 
dalam satu malam atau langsung usai 
meminumnya saja. Akumulasi dari 
konsumsi alkohol ini bisa berdampak 
sangat besar pada tubuh.

Akumulasi dari dampak alkohol ini bisa 
menghancurkan tubuh serta berbagai 
oragan di dalamnya. Dilansir dari 
Healthline, berikut sejumlah dampak 
berbahaya alkohol yang bisa dialami oleh 
tubuh.
Peradangan dan Masalah Gula Darah

Minum terlalu banyak alkohol bisa 
menyebabkan aktivasi abnormal 
terhadap enzim pencernaan yang 
diproduksi oleh pankreas. Penumpukan 
enzim ini di tubuh bisa menyebabkan 
peradangan bernama pankreatitis. Lebih 
lanjut, kondisi ini pada jangka panjang 
bisa menyebabkan komplikasi serius.

Liver merupakan organ yag bisa 
membantu mencerna dan 
menghilangkan substansi berbahaya dari 
tubuh termasuk alkohol. Konsumsi 
alkohol dalam jangka panjang bisa 
menyebabkan proses ini dan 
meningkatkan risiko peradangan dan 
penyakit liver.

Salah satu minuman yang bisa 
berdampak buruk ke dalam tubuh adalah 
minuman beralkohol. Dampak buruk ini 
bisa kamu alami bahkan dari tegukan 
pertama.

Efek seketika dari konsumsi alkohol ini 
mungkin berupa kondisi mabuk. Namun 
efek jangka panjang yang bisa 
ditimbulkan terjada bisa lebih berbahaya.

Penyakit liver bisa membahayakan 
nyawa dan berujung keracunan serta 
penumpukannya di tubuh. Dampak ini 
bakal lebih bahaya pada wanita karena 
mereka menyerap lebih banyak alkohol 
dan membutuhkan waktu lama untuk 

memprosesnya.
Masalah Kadar Gula Darah
Pankreas bisa membantu mengatur 
penggunaan insulin tubuh serta 
respons terhadap glukosa. Ketika 
pankreas dan liver tidak bekerja 
dengan tepat, kamu berisiko 
mengalami kadar gula darah rendah 
atau hipoglikemia.
Pankreas yang bermasalah bisa 
mencegah tubuh memproduksi cukup 
insulin untuk memanfaatkan gula. Hal 
ini bisa berujung pada munculnya 
hiperglikemia atau kadar gula darah 
terlalu tinggi. Kedua kondisi ini bisa 
terjadi akibat konsumsi alkohol ini.
Masalah Saraf dan Kecanduan
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Konsumsi alkohol juga bisa 
menyebabkan kesulitan pada otak 
untuk membuat memori jangka 
panjang. Lebih lanjut, alkohol bisa 
menyebabkan masalah kontrol emosi, 
ingatan jangka pendek, penilaian 
terhadap suatu hal serta pada jangka 
panjang bisa menyebabkan kerusakan 
otak secara permanen.

Gejala kecanduan alkohol ini bisa 
menimbulkan berbagai dampak seperti 
kecemasan, mual, tremor, masalah 
tekanan darah, detak jantung tak 
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Masalah Saraf
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di dua wilayah yang dianggap 
pemberontak itu. Surat tersebut berisi 

Ukraina kemarin memutus hubungan 
diplomatik dengan Korea Utara karena 
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setelah Pyongyang mengakui 
kemerdekaan dua republik di Ukraina 
timur.

mengakui kemerdekaan kedua wilayah 
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Korut untuk Moskow, 
Sin Hong-chol kepada duta besar DPR 
Olga Makeyeva.

Korea Utara sebelumnya menyampaikan 
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Ukraina Putus Hubungan Dengan Korut
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teratur, serta berbagai dampak lain. 
Oleh karena itu, sebaiknya hindari 
konsumsi berlebih alkohol dan hindari 
sebisa mungkin.

Konsumsi alkohol 
bisa menyebabkan 
masalah gas, 
kembung, perut 
terasa penuh, diare 
atau buang air yang 
sulit, serta bahkan 
munculnya ambeien. 
Seseorang yang 
mengonsumsi 
alkohol terlalu banyak juga beresiko 
mengalami kanker. 
Hal ini bisa semakin berbahaya ketika 
orang tersebut juga merokok.
Masalah Sistem Sirkulatori
Konsumsi alkohol bisa berdampak pada 
jantung dan paru-paru. Seseorang yang 
merupakan peminum berat memiliki 
risiko lebih tinggi mengalami masalah 
jantung.Masalah sistem sirkulatori ini 
juga bisa berupa tekanan darah tinggi, 
detak jantung tak beraturan, stroke, 
asalah jantung, serta kesulitan 
menyerap vitamin dan mineral yang 
masuk ke dalam tubuh. Hal ini bisa 
berbahaya ketika konsumsi alkohol ini 

Masalah sistem pencernaan dengan 
konsumsi alkohol ini tidak terjadi secara 
langsung. Walau begitu, efek samping 
ini mungkin terjadi terutama ketika 
sudah muncul 
masalah kesehatan.

Masalah Sistem Pencernaan

Sistem Kekebalan Tubuh

terus-menerus dilakukan.
Kesehatan Seksual dan Reproduksi
Seorang pria yang terlalu banyak 
mengonsumsi alkohol cenderung lebih 
bersiiko mengalami disfungsi ereksi. 
Banyak konsumsi alkohol juga bisa bisa 
mencegah produksi hormon seksual serta 
menurunkan libido.

Konsumsi alkohol bisa menurunkan sistem 
kekebalan tubuh. 

Konsumsi pada saat 
kehamilan bisa 
berdampak bahaya 
terhadap kelahiran 
prematur, keguguran serta 
bayi meninggal saat 
dilahirkan.

Hal ini bisa membuat tubuh menjadi lebih 
kesulitan bagi tubuh untuk melawan 
bakteri dan virus yang masuk ke dalam 
tubuh.Seseorang yang banyak minum 
dalam jangka panjang cenderung 
mengalami pneumonia dan tuberkulosis 
dibanding orang lain. Konsumsi alkohol 
juga bisa meningkatkan risiko kanker jenis 
tertentu termasuk mulut, payudara, serta 
usus.Secara umum, konsumsi alkohol ini 
merupakan hal yang berbahaya bagi 
tubuh. Mengurangi atau bahkan berhenti 
mengonsumsi alkohol merupakan hal yang 
penting dilakukan bagi semua orang.

Wanita yang mengonsumsi terlalu banyak 
alkohol bisa berhenti 
mengalami menstruasi 
yang bisa berdampak 
ketidaksuburan. 

Dokter Spesialis Penyakit Dalam 
Konsultan Gastroenterologi dan 
Hepatologi Hendra Nurjadin, 
mengatakan kedua penyakit tersebut 
dapat dibedakan berdasarkan 
anamnesis atau pertanyaan dokter ke 
pasien terkait perjalanan penyakit, 
pemeriksaan fisik, pemeriksaan 

Salah satu gejala dari terjadinya 
hepatitis adalah tubuh yang berubah 
menjadi kuning. Kondisi kuning ini juga 
bisa terjadi karena penyakit empedu. 
Lalu, apa beda dari keduanya?

laboratorium dan ultrasonografi (USG), 
jika perlu dilakukan pemeriksaan MRI.

Meski begitu, kata dr Hendra, penyakit 
infeksi saluran empedu atau kandung 
empedu bukan penyakit menular, hanya 
suatu penyakit infeksi yang dapat 
disembuhkan. Untuk itu sebaiknya segera 
periksakan diri jika mengalami gejala 

"Jika tidak ditangani dengan baik maka 
infeksi saluran empedu ataupun kandung 
empedu dapat menyebabkan infeksi berat 
dan membahayakan," katanya beberapa 
waktu lalu.

organ kecil di sisi kanan perut dekat hati.

Dilansir dari WebMD, penyakit empedu 
atau kolesistitis adalah pembengkakan 
dan iritasi pada kantong empedu, 

Sebetulnya, tugas kantong empedu 
adalah menahan cairan pencernaan yang 
disebut empedu. 
Tetapi jika jalan ke usus kecil Anda 

Penyakit Empedu

"Segera ke rumah sakit untuk 
memastikan apakah kondisi ini 
merupakan sumbatan saluran empedu 
dengan adanya infeksi dalam saluram 
empedu atau peradangan di kandung 
empedu yang biasanya sering disertai 
adanya batu empedu. 

"Pengobatan kanker saluran empedu 
tergantung stadium pada pemeriksaan 
awal dengan MRI ataupun CT-Scan, 
apakah dapat dioperasi atau tidak," 
katanya.

kuning.

penyebab lainnya yang berbahaya selain 
batu empedu adalah kanker saluran 
empedu.

Pastikan juga apakah memerlukan 
tindakanendoskopi pengambilan batu di 
saluran empedu (ERCP) atau operasi 
pengangkatan kandung empedu beserta 
batunya," jelasnya.

Kondisi ini dialami sekitar 10% hingga 
20% orang Amerika. 

Gejala

gumpalan empedu menjadi padat 
hingga menghalangi jalan ke usus 
kecil. 

- Kembung

Gejala mungkin bertambah buruk 
setelah mengonsumsi makanan tinggi 
lemak. 
Jika Anda tidak bisa merasa nyaman 
atau duduk diam karena rasa sakit, 
pergilah ke ruang gawat darurat.

Sekitar setengah dari penderita batu 
empedu akan terkena kolesistitis.

tersumbat, empedu akan 
terperangkap. Cadangan itu dapat 
mengiritasi kantong empedu Anda. 

- Mual dan muntah

Begitulah kolesistitis terjadi.

- Demam

Kolesistitis mudah disalahartikan 
sebagai masalah kesehatan lainnya, 
tetapi tanda lainnya adalah rasa sakit 
yang hebat

Alasan umum penyakit empedu karena 
batu empedu

- Kulit atau mata kuning (jaundice)

 di perut, di punggung, atau di bawah 
tulang belikat kanan.

Beda Hepatitis Dan Penyakit Empedu

"Ada miskomunikasi antara pihak panitia 
dengan pihak DPC Medan, salah satu 
pendukung kandidat calon. 

Muscab Partai Demokrat itu diikuti oleh 
DPC Partai Demokrat Kota Medan, 
Asahan, Tanjung Balai, Sibolga, dan 

Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut, 
Yudha Johansyah, mengatakan 
kericuhan itu terjadi karena salah paham 
antara panitia dengan pihak DPC Partai 
Demokrat Kota Medan.

Kericuhan mewarnai Musyawarah 
Cabang (Muscab) IV tahap ke tiga Partai 
Demokrat di Hotel Polonia Medan, Kamis 
(14/7). 
Beberapa peserta yang hadir terlihat 
saling dorong dan hampir berujung 
dengan baku pukul.

Kami tetap menegakkan aturan yang 
berlaku di Partai Demokrat," katanya.

Lalu, kericuhan itu terjadi ketika satgas 
rajawali Partai Demokrat tak 
memberikan izin masuk kepada 
beberapa pendukung Ketua PAC 
Medan, Buhanuddin Sitepu, lantaran 
tak memenuhi persyaratan 
administrasi.

Artinya semua yang memenuhi syarat 
akan kami terima,” ucap Yudha.

Pakpak Barat. 

“Bukan tidak bisa (masuk),

Ini kami masih menunggu registrasi 
untuk dibuka kembali. 

 itu tadi masih proses registrasi ada 
beberapa syarat yang belum 
dilengkapi. Tadi masih dibicarakan. 

Namun, kericuhan itu tak berlangsung 
lama. 
Saat ini kedua pihak yang terlibat 
kericuhan telah berdamai. 

Muscab Demokrat di Medan Ricuh
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Mereka mencapai laut, tetapi ditahan 
setelah perahu mereka hanyut ke 
perairan Korea Selatan. 

Menurut Komite Hak Asasi Manusia di 
Korea Utara, ini adalah deportasi 
pertama sejak Gencatan Senjata 
Perang Korea 1953. 
Kedua nelayan itu dilaporkan 
dieksekusi karena pengkhianatan di 
tanah air mereka minggu ini, meskipun 
hal ini belum dikonfirmasi secara 
independen sebagaimana dilansir The 
Sun pada Jumat (15/7/2022). 

Kedua orang nelayan itu dituduh 
membunuh 16 rekan kapal mereka 
dalam perkelahian berdarah terkait 
seorang kapten yang kejam, sebelum 
mencoba melarikan diri pada 2019.

Motif politik 
Kematian mereka telah menghidupkan 
kembali kasus 2019 yang 
menggemparkan ini. Deportasi mereka 
dicap sebagai "kejahatan barbar 
terhadap kemanusiaan.

The Telegraph pada Kamis (14/7/2022) 
melaporkan bahwa gambar-gambar 
mengganggu tersebut dirilis oleh 
Kementerian Unifikasi Seoul, dalam 
langkah langka yang telah memicu 
kemarahan di Korea Selatan. 

Keduanya dilaporkan dideportasi hanya 
lima hari kemudian. Foto-foto 
menunjukkan mereka berjuang untuk 
tetap berada di wilayah demokrasi saat 
tentara Korea Selatan bergulat dengan 
mereka di perbatasan. 
Pejabat Korea Utara terlihat menunggu 
untuk menerima keduanya, yang mati-
matian mencoba melawan untuk 
menunda nasib mereka, sementara 
aparat Kim Jong Un lainnya menunggu 
di kendaraan di sisi lain Zona 
Demiliterisasi. 

Gambar-gambar mengkhawatirkan 
yang dipublikasikan Kementerian 
Unifikasi Korea menunjukkan dua 
pembelot Korea Utara diseret kembali 
ke perbatasan sebelum mereka diduga 
dieksekusi, setelah melarikan diri ke 
Korea Selatan. 

Scandal Deportasi Dari Korsel ke Korut

Pada saat itu, mantan presiden mencap 
orang-orang itu sebagai "penjahat 
berbahaya yang akan mengancam 
keselamatan warga Korea Selatan.”

" Kantor kepresidenan Korea Selatan 
mengutuk pemulangan itu, dan 
menyalahkan mantan pemimpin Korea 
Selatan sebelumnya, Moon Jae-in. 

Menurut kelompok hak asasi manusia, 
pengusiran itu juga bermotif politik, karena 
Moon ingin melakukan pembicaraan 
damai dengan Kim Jong-un.
Orang-orang itu tidak akan pernah 
menerima pengadilan yang adil atas 
dugaan pembunuhan itu, tambah mereka. 
Pembelot lain, yang selamat dari 
konsekuensi, menceritakan bagaimana 
mereka disiksa dan dibuang. Kini mereka 
hidup dalam ketakutan, karena tetap 
berada di "daftar target" Kim Jong Un. 
Penyelidikan kembali dibuka 
Ribuan pengungsi telah diklaim diam-diam 
tinggal di Inggris dan AS setelah melarikan 
diri dari rezim brutal Korea Utara. 

Tapi mantan kepala ruang situasi Moon 
dan anggota parlemen oposisi Yoon Kun-
young membalas pencekalan tersebut.

 Moon belum mengomentari tuduhan baru 
tersebut. 

Juru bicara Presiden Yoon Suk-yeol Kang 
In-sun mengatakan: "Jika mereka 
dipulangkan secara paksa ke Korea Utara 
bahkan ketika mereka menyatakan 
keinginan mereka untuk membelot, itu 
adalah kejahatan terhadap kemanusiaan 
yang melanggar hukum internasional dan 
konstitusi.

Dia menulis di Facebook: "Presiden Yoon, 
apakah Anda mengatakan kita seharusnya 
membiarkan para pembunuh mengerikan 
lolos dari kejahatan mereka dan 
melindungi mereka dengan uang pajak 
rakyat kita sendiri?”

Ji Seong-ho, seorang anggota parlemen 
pembelot dari Partai Kekuatan Rakyat 

" Dia berjanji pemerintahan baru akan 
mengungkap kebenaran di balik 
keputusan untuk mengusir para pembelot, 
karena penyelidikan atas kasus itu dibuka 
kembali. 

setelah melihat foto-foto itu. Dia 
mengatakan kepada NK News bahwa 
para nelayan jelas-jelas melawan secara 
fisik 

Dan Phil Robertson dari Human Rights 
Watch yang berbasis di New York juga 
mengecam pejabat yang terlibat dengan 
skandal itu. "Perlawanan putus asa 
kedua pria itu untuk dipaksa kembali 
yang sangat jelas di foto-foto itu 
menunjukkan bahwa mereka mengerti 
bahwa mereka berjuang untuk hidup 

konservatif yang melarikan diri dari Korea 
Utara pada 2006, mengatakan dia "tidak 
bisa berkata-kata" 

"dengan sekuat tenaga untuk tidak 
dikirim kembali ke Utara." Dia 
menambahkan: "Sangat mengejutkan 
melihat foto-foto ini. Saya tidak percaya 
ini terjadi di Korea Selatan, negara 
demokrasi.”

mereka,” protesnya.
"Yang jelas pemerintahan Moon Jae-in 
begitu putus asa untuk menyenangkan 
pemimpin tertinggi Korea Utara Kim 
Jong-un, sehingga mereka dengan 
memalukan mengabaikan prinsip-
prinsip dasar hak asasi manusia dan 
kemanusiaan, dan itulah tepatnya yang 
mereka lakukan dengan mendorong 
kedua orang ini kembali ke posisi 
semula. Utara.Jaksa Korea Selatan 
telah meluncurkan penyelidikan atas 
kasus tersebut setelah kontroversi 
tersebut kembali dibuka. Sebuah 
penyelidikan parlemen atas tindakan 
pemerintah juga akan dilakukan. 
Satu kelompok pengacara Korea 
Selatan bahkan telah berjanji untuk 
mengajukan pengaduan terhadap 
mantan presiden atas percobaan 
pembunuhan.

Bersepeda bersama menjadi cara yang 
dipilih Sekretaris Jenderal PDI 
Perjuangan Hasto Kristyanto dan Sekjen 
PAN Eddy Soeparno untuk membahas 
sejumlah hal, Jumat (15/7/2022). 
Rute sepanjang Jalan Sudirman mulai 
dari Gedung DPR/MPR hingga Bank 
Indonesia sengaja dipilih keduanya agar 
pembahasan mengenai kerja sama 
kedua partai dapat dibahas lebih santai. 
"Kebetulan saya belakangan ini agak 
kendur sepedaan karena kesibukan. 
Jadi, pas kontak-kontakan dengan Mas 
Eddy, saya langsung sanggupi 
bersepeda," ucap Hasto dalam 
keterangannya, Jumat. 

Mas Hasto malah energik banget, tadi 
saya ketinggalan gowesnya" ujar Eddy. 

Rompi berwarna merah khas warna PDI 
Perjuangan sengaja dipilih Hasto. 
Sementara Eddy, lebih nyaman 
mengenakan jaket olahraga berwarna 
biru yang senada dengan warna PAN, 
ketika diplomasi "gowes" itu berlangsung. 
"Sudah beberapa kali janjian ketemu, dan 
Mas Hasto ngajak gowes bareng aja. 
Cocok banget kita sama-sama suka 
gowes. 

Diplomasi “Gowes” PDIP, PAN Dan PPP

PDI-Perjuangan punya kans besar 
untuk mengusung sendiri calon 
presiden yang dikehendaki. Perolehan 
kursi yang tinggi ini pun turut sejurus 
dengan elektabilitas partai berlambang 
kepala banteng itu dalam beberapa 
survei terakhir. 

PDI Perjuangan pun dinilai berpotensi 
besar untuk berkoalisi dengan PAN, 
apabila hendak mencalonkan Puan 
Maharani, 

Sebagai partai dengan perolehan 128 
kursi di DPR, 

Terbaru, berdasarkan survei Lembaga 
Survei Indopol Survey & Consulting, 
posisi PDI Perjuangan masih yang 
teratas di antara sembilan parpol yang 
ada di DPR, 
dengan elektabilitas mencapai 18,94 
persen. "Skemanya tetap sama, PDI-P 
di urutan pertama, kemudian Gerindra 
di urutan kedua 9,43, Partai Golkar di 
urutan ketiga (6,34 persen)," kata 
Direktur Eksekutif Indopol Survey, 
Ratno Sulistiyanto dalam tayangan 
YouTube, Jumat. 

putri Ketua Umum PDI Perjuangan 
Megawati Soekarnoputri, sebagai 
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Mereka mencapai laut, tetapi ditahan 
setelah perahu mereka hanyut ke 
perairan Korea Selatan. 

Menurut Komite Hak Asasi Manusia di 
Korea Utara, ini adalah deportasi 
pertama sejak Gencatan Senjata 
Perang Korea 1953. 
Kedua nelayan itu dilaporkan 
dieksekusi karena pengkhianatan di 
tanah air mereka minggu ini, meskipun 
hal ini belum dikonfirmasi secara 
independen sebagaimana dilansir The 
Sun pada Jumat (15/7/2022). 

Kedua orang nelayan itu dituduh 
membunuh 16 rekan kapal mereka 
dalam perkelahian berdarah terkait 
seorang kapten yang kejam, sebelum 
mencoba melarikan diri pada 2019.

Motif politik 
Kematian mereka telah menghidupkan 
kembali kasus 2019 yang 
menggemparkan ini. Deportasi mereka 
dicap sebagai "kejahatan barbar 
terhadap kemanusiaan.

The Telegraph pada Kamis (14/7/2022) 
melaporkan bahwa gambar-gambar 
mengganggu tersebut dirilis oleh 
Kementerian Unifikasi Seoul, dalam 
langkah langka yang telah memicu 
kemarahan di Korea Selatan. 

Keduanya dilaporkan dideportasi hanya 
lima hari kemudian. Foto-foto 
menunjukkan mereka berjuang untuk 
tetap berada di wilayah demokrasi saat 
tentara Korea Selatan bergulat dengan 
mereka di perbatasan. 
Pejabat Korea Utara terlihat menunggu 
untuk menerima keduanya, yang mati-
matian mencoba melawan untuk 
menunda nasib mereka, sementara 
aparat Kim Jong Un lainnya menunggu 
di kendaraan di sisi lain Zona 
Demiliterisasi. 

Gambar-gambar mengkhawatirkan 
yang dipublikasikan Kementerian 
Unifikasi Korea menunjukkan dua 
pembelot Korea Utara diseret kembali 
ke perbatasan sebelum mereka diduga 
dieksekusi, setelah melarikan diri ke 
Korea Selatan. 

Scandal Deportasi Dari Korsel ke Korut

Pada saat itu, mantan presiden mencap 
orang-orang itu sebagai "penjahat 
berbahaya yang akan mengancam 
keselamatan warga Korea Selatan.”

" Kantor kepresidenan Korea Selatan 
mengutuk pemulangan itu, dan 
menyalahkan mantan pemimpin Korea 
Selatan sebelumnya, Moon Jae-in. 

Menurut kelompok hak asasi manusia, 
pengusiran itu juga bermotif politik, karena 
Moon ingin melakukan pembicaraan 
damai dengan Kim Jong-un.
Orang-orang itu tidak akan pernah 
menerima pengadilan yang adil atas 
dugaan pembunuhan itu, tambah mereka. 
Pembelot lain, yang selamat dari 
konsekuensi, menceritakan bagaimana 
mereka disiksa dan dibuang. Kini mereka 
hidup dalam ketakutan, karena tetap 
berada di "daftar target" Kim Jong Un. 
Penyelidikan kembali dibuka 
Ribuan pengungsi telah diklaim diam-diam 
tinggal di Inggris dan AS setelah melarikan 
diri dari rezim brutal Korea Utara. 

Tapi mantan kepala ruang situasi Moon 
dan anggota parlemen oposisi Yoon Kun-
young membalas pencekalan tersebut.

 Moon belum mengomentari tuduhan baru 
tersebut. 

Juru bicara Presiden Yoon Suk-yeol Kang 
In-sun mengatakan: "Jika mereka 
dipulangkan secara paksa ke Korea Utara 
bahkan ketika mereka menyatakan 
keinginan mereka untuk membelot, itu 
adalah kejahatan terhadap kemanusiaan 
yang melanggar hukum internasional dan 
konstitusi.

Dia menulis di Facebook: "Presiden Yoon, 
apakah Anda mengatakan kita seharusnya 
membiarkan para pembunuh mengerikan 
lolos dari kejahatan mereka dan 
melindungi mereka dengan uang pajak 
rakyat kita sendiri?”

Ji Seong-ho, seorang anggota parlemen 
pembelot dari Partai Kekuatan Rakyat 

" Dia berjanji pemerintahan baru akan 
mengungkap kebenaran di balik 
keputusan untuk mengusir para pembelot, 
karena penyelidikan atas kasus itu dibuka 
kembali. 

setelah melihat foto-foto itu. Dia 
mengatakan kepada NK News bahwa 
para nelayan jelas-jelas melawan secara 
fisik 

Dan Phil Robertson dari Human Rights 
Watch yang berbasis di New York juga 
mengecam pejabat yang terlibat dengan 
skandal itu. "Perlawanan putus asa 
kedua pria itu untuk dipaksa kembali 
yang sangat jelas di foto-foto itu 
menunjukkan bahwa mereka mengerti 
bahwa mereka berjuang untuk hidup 

konservatif yang melarikan diri dari Korea 
Utara pada 2006, mengatakan dia "tidak 
bisa berkata-kata" 

"dengan sekuat tenaga untuk tidak 
dikirim kembali ke Utara." Dia 
menambahkan: "Sangat mengejutkan 
melihat foto-foto ini. Saya tidak percaya 
ini terjadi di Korea Selatan, negara 
demokrasi.”

mereka,” protesnya.
"Yang jelas pemerintahan Moon Jae-in 
begitu putus asa untuk menyenangkan 
pemimpin tertinggi Korea Utara Kim 
Jong-un, sehingga mereka dengan 
memalukan mengabaikan prinsip-
prinsip dasar hak asasi manusia dan 
kemanusiaan, dan itulah tepatnya yang 
mereka lakukan dengan mendorong 
kedua orang ini kembali ke posisi 
semula. Utara.Jaksa Korea Selatan 
telah meluncurkan penyelidikan atas 
kasus tersebut setelah kontroversi 
tersebut kembali dibuka. Sebuah 
penyelidikan parlemen atas tindakan 
pemerintah juga akan dilakukan. 
Satu kelompok pengacara Korea 
Selatan bahkan telah berjanji untuk 
mengajukan pengaduan terhadap 
mantan presiden atas percobaan 
pembunuhan.

Bersepeda bersama menjadi cara yang 
dipilih Sekretaris Jenderal PDI 
Perjuangan Hasto Kristyanto dan Sekjen 
PAN Eddy Soeparno untuk membahas 
sejumlah hal, Jumat (15/7/2022). 
Rute sepanjang Jalan Sudirman mulai 
dari Gedung DPR/MPR hingga Bank 
Indonesia sengaja dipilih keduanya agar 
pembahasan mengenai kerja sama 
kedua partai dapat dibahas lebih santai. 
"Kebetulan saya belakangan ini agak 
kendur sepedaan karena kesibukan. 
Jadi, pas kontak-kontakan dengan Mas 
Eddy, saya langsung sanggupi 
bersepeda," ucap Hasto dalam 
keterangannya, Jumat. 

Mas Hasto malah energik banget, tadi 
saya ketinggalan gowesnya" ujar Eddy. 

Rompi berwarna merah khas warna PDI 
Perjuangan sengaja dipilih Hasto. 
Sementara Eddy, lebih nyaman 
mengenakan jaket olahraga berwarna 
biru yang senada dengan warna PAN, 
ketika diplomasi "gowes" itu berlangsung. 
"Sudah beberapa kali janjian ketemu, dan 
Mas Hasto ngajak gowes bareng aja. 
Cocok banget kita sama-sama suka 
gowes. 

Diplomasi “Gowes” PDIP, PAN Dan PPP

PDI-Perjuangan punya kans besar 
untuk mengusung sendiri calon 
presiden yang dikehendaki. Perolehan 
kursi yang tinggi ini pun turut sejurus 
dengan elektabilitas partai berlambang 
kepala banteng itu dalam beberapa 
survei terakhir. 

PDI Perjuangan pun dinilai berpotensi 
besar untuk berkoalisi dengan PAN, 
apabila hendak mencalonkan Puan 
Maharani, 

Sebagai partai dengan perolehan 128 
kursi di DPR, 

Terbaru, berdasarkan survei Lembaga 
Survei Indopol Survey & Consulting, 
posisi PDI Perjuangan masih yang 
teratas di antara sembilan parpol yang 
ada di DPR, 
dengan elektabilitas mencapai 18,94 
persen. "Skemanya tetap sama, PDI-P 
di urutan pertama, kemudian Gerindra 
di urutan kedua 9,43, Partai Golkar di 
urutan ketiga (6,34 persen)," kata 
Direktur Eksekutif Indopol Survey, 
Ratno Sulistiyanto dalam tayangan 
YouTube, Jumat. 

putri Ketua Umum PDI Perjuangan 
Megawati Soekarnoputri, sebagai 
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Baik Hasto maupun Eddy, keduanya 
kompak membantah bahwa kegiatan 
bersepeda yang mereka lakukan 
kemarin kental muatan politis. Meski 
tak menutup kemungkinan 
dilakukannya kerja sama kedua partai 
ke depan. 

Selain juga membahas situasi 
penanganan Covid-19. 

Kendati demikian, peluan kerja sama 
antar parpol masih tetap dapat 
dilakukan. 

"Saat Puan sebagai capres, maka 
kans terbesar untuk berkoalisi terbuka 
ke KIB. 

Pasalnya, dengan elektabilitas Puan 
yang terbilang rendah menurut survei 
berbagai lembaga survei, PDI-P butuh 
kendaraan pendukung agar 
rencananya itu dapat terealisasi.  PAN 
dianggap sebagai salah satu 
kendaraan yang memungkinkan 
karena telah bergabung ke dalam 
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) 
bersama Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) dan Partai 
Golkar bisa menjadi salah satunya.

Eddy menuturkan, perbincangannya 
bersama Hasto hanya berputar 
tentang bagaimana Indonesia ke depat 
dapat disegani di dunia internasional. 

Kerja sama 

Hasto menegaskan bahwa tidak ada 
pembicaraan soal pemilihan presiden 
di dalam kegiatan gowes santai itu. 
Pasalnya, perhelatan Pilpres 2024 
masih cukup lama.  

Terutama dalam hal peningkatan 
kualitas kader dan anggota legislatif. 

kandidat calon presiden.

"Kita menawarkan tidak bicara koalisi 
atau kerja sama parpol karena hal 

Sementara Hasto mengatakan bahwa 
kader PDI Perjuangan selama ini 
kerap turun ke bawah menyapan 
konstituen.

Karena sampai sekarang belum ada 
nama resmi yang diajukan untuk 
sebagai capres maupun cawapres 
(KIB)," kata Direktur Eksekutif Trias 
Politika Strategis Agung Baskoro 
dalam keterangannya, Kamis 
(14/7/2022). 

"Karena bila tidak,

Agung mengatakan, PDI Perjuangan 
harus dapat menahan Ganjar untuk tidak 
dicalonkan sebagai capres, bila tidak 
ingin posisi Puan terancam.

Di sisi lain, PDI Perjuangan memiliki 
ancaman di internal bila ingin 
mengusung Puan sebagai capres.  
Elektabilitas Puan yang rendah 
memberikan peluang bagi Ganjar 
Pranowo, Gubernur Jawa Tengah 
sekaligus kader PDI Perjuangan, untuk 
dicalonkan. 
Baik itu dari partainya sendiri maupun 
partai lain.

Puan, kata dia, memang diakui memiliki 
curriculum vitae yang lengkap. Ketua 
DPR itu pernah menjabat sebagai 
Menteri Koordinator bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
serta kini menjabat Ketua DPP PDI 
Perjuangan. 
Bahkan, Puan membantu Ganjar dua kali 
memenangkan kontestasi di Pilkada 
Jawa Tengah. 

 efeknya terstruktur, sistematis, dan masif 
terhadap skenario PDI-P untuk hattrick di 
pileg dan pilpres, 
karena suara partai di elite maupun 
publik secara keseluruhan menjadi 
terbelah ke sosok Puan atau Ganjar," 
kata Agung.

Ajakan ini pun disambut positif oleh 
Eddy. Bahkan, ia menilai bahwa gagasan 
itu merupakan ide yang baik. Puan 
rawan terganjal 

Partai Nasdem, menjadi salah satu partai 
yang telah secara terang-terangan 
berminat untuk mengusung Ganjar 
sebagai kandidat capres di Pilpres 2024 
mendatang, meski Ganjar secara tegas 
menyiratkan bahwa dirinya kader 
banteng. 

tersebut akan ada waktunya, namun 
yang penting bagaimana kerja sama 
meningkatkan kualitas kader seperti 
pelatihan bersama melalui Sekolah 
Partai," tutur dia. 

Namun, bila ke depan Ganjar tidak 
dicalonkan oleh internalnya, tetapi 
diusung oleh partai lain, 
Ganjar bisa menjadi ancaman tak hanya 
untuk Puan, tapi juga PDI Perjuangan. 

Kementerian Keuangan menurunkan 
pungutan ekspor untuk produk kelapa 
sawit dan turunanya menjadi 0% yang 
berlaku hingga akhir Agustus. Kebijakan 
ini bertujuan untuk mempercepat ekspor 
komoditas tersebut yang sempat 
terhambat saat kebijakan larangan 
ekspor bulan Mei lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut 
perubahan tarif tersebut sebagaimana 
tertuang dalam Peraturan Menteri 
Keuangan 
(PMK) Nomor 
115 tahun 
2022. 
Perubahan 
tarif ini 
berlaku sejak 
tanggal 
diundangkan 
15 Juli hingga 
akhir bulan 
depan.
"Hingga 31 
Agustus 2022, 
pungutan 
ekspor 
diturunkan 
menjadi 0 
dolar kepada seluruh produk yang 
berhubungan dengan kelapa sawit," kata 
Sri Mulyani kepada wartawan di Nusa 
Dua, Bali, Sabtu (16/7).

"Ini  dengan tujuan bahwa kita melalui 
BPDPKS bisa mendapatkan pendanaan 

Namun, insentif keringanan tarif tersebut 
akan dicabut mulai September. Tarif 
pungutan ekspor akan kembali menjadi 
progresif mengikuti harga mulai 1 
September. Artinya, jika harga produk 
kelapa sawitnya rendah, maka besaran 
tarifnya juga akan rendah. Sri Mulyani 
tidak merinci berapa pengenaan tarif 
progresif yang berlaku mulai September 
mendatang.
Pemberlakuan tarif progresif setelah 
sebulan lebih diberikan tarif 0% bertujuan 
agar program dukungan oleh Badan 
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 
Sawit (BPDPKS) bisa kembali normal. 

Biaya Ekspor CPO Jadi 0%

"Sebetulnya 
kemarin kan 
sudah  jalan 
juga ya, kita 
sudah dapat 
ekspornya 
kan tinggi 
sekali di Juni 
kemarin kan 
sudah bagus, 
tapi kita 
melihat 
masih perlu 
lebih cepat 
lagi," kata 

Febrio dalam acara yang sama dengan 
Sri Mulyani.

Ia juga menyebut, kebijakan yang 
diambil pemerintah tentu tidak selalu 
bertujuan untuk mengerek penerimaan 
negara. Dalam konteks penurunan tarif 
tersebut, pemerintah melihat target 
menstabilkan supply dan demand lebih 
penting.
"Penerimaan negaranya sebenarnya 
tidak akan berdampak terlalu besar, 
penerimaan negara kita juga sudha 
tumbuh di atas 40% secara tahunan, 
jaid kita masih aman," kata dia.

untuk kemudian memberikan program 
stabilitas harga seperti melalui 
biodiesel dan juga stabilitas harga 
minyak goreng," kata dia.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 
Kemenkeu Febrio Kacaribu 
mengatakan, pemberian fasilitas tarif 
0% tersebut untuk mempercepat 
ekspor. Hal ini mengkompensasi 
pelarangan ekspor yang diberlakukan 
hampir sebulan penuh pada Mei demi 

menekan 
harga minyak 
goreng.

Pungutan ekspor kelapa sawit ini 
dihitung sebagai Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP). Penurunan tarif 
tentu akan berpengaruh ke 
penerimaan negara. Namun Febrio 
masih optimistis dampaknya tidak 
signifikan ke penerimaan negara.
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Baik Hasto maupun Eddy, keduanya 
kompak membantah bahwa kegiatan 
bersepeda yang mereka lakukan 
kemarin kental muatan politis. Meski 
tak menutup kemungkinan 
dilakukannya kerja sama kedua partai 
ke depan. 

Selain juga membahas situasi 
penanganan Covid-19. 

Kendati demikian, peluan kerja sama 
antar parpol masih tetap dapat 
dilakukan. 

"Saat Puan sebagai capres, maka 
kans terbesar untuk berkoalisi terbuka 
ke KIB. 

Pasalnya, dengan elektabilitas Puan 
yang terbilang rendah menurut survei 
berbagai lembaga survei, PDI-P butuh 
kendaraan pendukung agar 
rencananya itu dapat terealisasi.  PAN 
dianggap sebagai salah satu 
kendaraan yang memungkinkan 
karena telah bergabung ke dalam 
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) 
bersama Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) dan Partai 
Golkar bisa menjadi salah satunya.

Eddy menuturkan, perbincangannya 
bersama Hasto hanya berputar 
tentang bagaimana Indonesia ke depat 
dapat disegani di dunia internasional. 

Kerja sama 

Hasto menegaskan bahwa tidak ada 
pembicaraan soal pemilihan presiden 
di dalam kegiatan gowes santai itu. 
Pasalnya, perhelatan Pilpres 2024 
masih cukup lama.  

Terutama dalam hal peningkatan 
kualitas kader dan anggota legislatif. 

kandidat calon presiden.

"Kita menawarkan tidak bicara koalisi 
atau kerja sama parpol karena hal 

Sementara Hasto mengatakan bahwa 
kader PDI Perjuangan selama ini 
kerap turun ke bawah menyapan 
konstituen.

Karena sampai sekarang belum ada 
nama resmi yang diajukan untuk 
sebagai capres maupun cawapres 
(KIB)," kata Direktur Eksekutif Trias 
Politika Strategis Agung Baskoro 
dalam keterangannya, Kamis 
(14/7/2022). 

"Karena bila tidak,

Agung mengatakan, PDI Perjuangan 
harus dapat menahan Ganjar untuk tidak 
dicalonkan sebagai capres, bila tidak 
ingin posisi Puan terancam.

Di sisi lain, PDI Perjuangan memiliki 
ancaman di internal bila ingin 
mengusung Puan sebagai capres.  
Elektabilitas Puan yang rendah 
memberikan peluang bagi Ganjar 
Pranowo, Gubernur Jawa Tengah 
sekaligus kader PDI Perjuangan, untuk 
dicalonkan. 
Baik itu dari partainya sendiri maupun 
partai lain.

Puan, kata dia, memang diakui memiliki 
curriculum vitae yang lengkap. Ketua 
DPR itu pernah menjabat sebagai 
Menteri Koordinator bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
serta kini menjabat Ketua DPP PDI 
Perjuangan. 
Bahkan, Puan membantu Ganjar dua kali 
memenangkan kontestasi di Pilkada 
Jawa Tengah. 

 efeknya terstruktur, sistematis, dan masif 
terhadap skenario PDI-P untuk hattrick di 
pileg dan pilpres, 
karena suara partai di elite maupun 
publik secara keseluruhan menjadi 
terbelah ke sosok Puan atau Ganjar," 
kata Agung.

Ajakan ini pun disambut positif oleh 
Eddy. Bahkan, ia menilai bahwa gagasan 
itu merupakan ide yang baik. Puan 
rawan terganjal 

Partai Nasdem, menjadi salah satu partai 
yang telah secara terang-terangan 
berminat untuk mengusung Ganjar 
sebagai kandidat capres di Pilpres 2024 
mendatang, meski Ganjar secara tegas 
menyiratkan bahwa dirinya kader 
banteng. 

tersebut akan ada waktunya, namun 
yang penting bagaimana kerja sama 
meningkatkan kualitas kader seperti 
pelatihan bersama melalui Sekolah 
Partai," tutur dia. 

Namun, bila ke depan Ganjar tidak 
dicalonkan oleh internalnya, tetapi 
diusung oleh partai lain, 
Ganjar bisa menjadi ancaman tak hanya 
untuk Puan, tapi juga PDI Perjuangan. 

Kementerian Keuangan menurunkan 
pungutan ekspor untuk produk kelapa 
sawit dan turunanya menjadi 0% yang 
berlaku hingga akhir Agustus. Kebijakan 
ini bertujuan untuk mempercepat ekspor 
komoditas tersebut yang sempat 
terhambat saat kebijakan larangan 
ekspor bulan Mei lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut 
perubahan tarif tersebut sebagaimana 
tertuang dalam Peraturan Menteri 
Keuangan 
(PMK) Nomor 
115 tahun 
2022. 
Perubahan 
tarif ini 
berlaku sejak 
tanggal 
diundangkan 
15 Juli hingga 
akhir bulan 
depan.
"Hingga 31 
Agustus 2022, 
pungutan 
ekspor 
diturunkan 
menjadi 0 
dolar kepada seluruh produk yang 
berhubungan dengan kelapa sawit," kata 
Sri Mulyani kepada wartawan di Nusa 
Dua, Bali, Sabtu (16/7).

"Ini  dengan tujuan bahwa kita melalui 
BPDPKS bisa mendapatkan pendanaan 

Namun, insentif keringanan tarif tersebut 
akan dicabut mulai September. Tarif 
pungutan ekspor akan kembali menjadi 
progresif mengikuti harga mulai 1 
September. Artinya, jika harga produk 
kelapa sawitnya rendah, maka besaran 
tarifnya juga akan rendah. Sri Mulyani 
tidak merinci berapa pengenaan tarif 
progresif yang berlaku mulai September 
mendatang.
Pemberlakuan tarif progresif setelah 
sebulan lebih diberikan tarif 0% bertujuan 
agar program dukungan oleh Badan 
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 
Sawit (BPDPKS) bisa kembali normal. 

Biaya Ekspor CPO Jadi 0%

"Sebetulnya 
kemarin kan 
sudah  jalan 
juga ya, kita 
sudah dapat 
ekspornya 
kan tinggi 
sekali di Juni 
kemarin kan 
sudah bagus, 
tapi kita 
melihat 
masih perlu 
lebih cepat 
lagi," kata 

Febrio dalam acara yang sama dengan 
Sri Mulyani.

Ia juga menyebut, kebijakan yang 
diambil pemerintah tentu tidak selalu 
bertujuan untuk mengerek penerimaan 
negara. Dalam konteks penurunan tarif 
tersebut, pemerintah melihat target 
menstabilkan supply dan demand lebih 
penting.
"Penerimaan negaranya sebenarnya 
tidak akan berdampak terlalu besar, 
penerimaan negara kita juga sudha 
tumbuh di atas 40% secara tahunan, 
jaid kita masih aman," kata dia.

untuk kemudian memberikan program 
stabilitas harga seperti melalui 
biodiesel dan juga stabilitas harga 
minyak goreng," kata dia.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 
Kemenkeu Febrio Kacaribu 
mengatakan, pemberian fasilitas tarif 
0% tersebut untuk mempercepat 
ekspor. Hal ini mengkompensasi 
pelarangan ekspor yang diberlakukan 
hampir sebulan penuh pada Mei demi 

menekan 
harga minyak 
goreng.

Pungutan ekspor kelapa sawit ini 
dihitung sebagai Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP). Penurunan tarif 
tentu akan berpengaruh ke 
penerimaan negara. Namun Febrio 
masih optimistis dampaknya tidak 
signifikan ke penerimaan negara.
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Apa Kata Bintang Anda
Kasus Covid-19 di Indonesia kembali 
merangkak naik. Peningkatan mulai 
terlihat sejak awal Juni 2022. Kenaikan 
ini menjadi penanda munculnya 
gelombang baru Covid-19.
Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan 
Dokter Indonesia (IDI) menilai Indonesia 
memasuki gelombang keempat pandemi. 
Pemicunya subvarian Omicron BA.4 dan 
BA.5.

Dalam beberapa hari terakhir, kasus 
Covid-19 bertambah lebih dari 3.000 
kasus.

Direktur Pasca Sarjana Universitas 
YARSI Tjandra Yoga Aditama mengamini 
penilaian Satgas Covid-19 IDI. Dia 
mengatakan, peningkatan kasus Covid-
19 yang terjadi belakangan ini memang 
memungkinkan adanya gelombang 
keempat.
"Hanya kita tidak tahu akan berapa tinggi 
jumlah kasusnya," ujar dia.

"Tapi kita masih belum capai puncak 
gelombang BA.4 dan BA.5," kata Ketua 
Satgas Penanganan Covid-19 IDI, 
Zubairi Djoerban dikutip Minggu (17/7).

Kedua, positivity rate Covid-19 
menembus 18 persen. Angka ini 
melampaui standar aman Organisasi 
Kesehatan Dunia atau WHO maksimal 5 
persen.

Menurut mantan Direktur Penyakit 
Menular WHO Asia Tenggara ini, 
gelombang baru bisa dilihat dari naik 
turunnya kurva epidemiologi. 
Semakin tinggi kenaikan kurva dari 
dasar, maka tampak jelas terjadinya 
gelombang Covid-19.
Gelombang Keempat Covid-19 Diprediksi 
Menjinak September atau Awal Oktober
Epidemiolog dari Centre for 
Environmental and Population Health 
Griffith University Australia, Dicky 
Budiman sependapat dengan Zubairi dan 
Tjandra. Menurutnya, Indonesia sudah 
memasuki gelombang keempat Covid-

Ada sejumlah indikator yang menjadi 
landasan penilaian IDI. Di antaranya, 
kasus positif Covid-19 harian meningkat 
signifikan. 

Indonesia Masuk Gelombang 4 Covid-19
19. Bahkan sejak awal Juni 2022.

Tapi kasus kesakitan apalagi kematian 
trennya terus menurun," ucap dia.

"Jadi kita amati di Afrika Selatan 
sebagai negara pertama yang BA.4 
BA.5 masuk, puncaknya itu sepertiga 
dari puncaknya Omicron atau Delta 
sebelumnya," kata Budi di Istana 
Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 
Kamis (16/6).

Prediksi ini merujuk pada situasi di 
lingkungan masyarakat, respons 
pemerintah, dan karakter virus yang 
merebak di Indonesia terkini.

“Kira-kira nanti estimasi berdasarkan 
data di Afrika Selatan, mungkin 

"Dari awal Juni bahkan akhir Mei itu 
sudah kelihatan ada peningkatan 
kasus," kata Dicky.
Dicky kemudian menjelaskan rentetan 
gelombang Covid-19 di Indonesia. 
Berdasarkan data, gelombang pertama 
terjadi pada November 2020 sampai 
Januari 2021. Gelombang kedua sejak 
Mei hingga September 2021. 
Sedangkan gelombang ketiga mulai 
Januari sampai Maret 2022.

Diproyeksikan, gelombang ini baru 
menjinak pada akhir September atau 
awal Oktober 2022.

Prediksi Kemenkes

Budi menyebut, pada puncak 
gelombang Omicron, penambahan 
kasus positif harian mencapai 60.000. 
Pada gelombang BA.4 dan BA.5, 
peningkatan kasus harian diperkirakan 
hanya 20.000.

"Namun yang ingin saya sampaikan, 
gelombang ini lebih didominasi oleh 
kasus infeksi. 

Dokter lulusan Universitas Padjadjaran 
ini memprediksi puncak gelombang 
keempat terjadi pada akhir Juli atau 
awal Agustus 2022. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi 
Sadikin memperkirakan puncak 
gelombang yang dipicu subvarian BA.4 
dan BA.5 terjadi pada akhir Juli 2022. 
Puncak gelombang ini diprediksi hanya 
sepertiga dari Delta dan Omicron.

Kehidupan profesional Anda sudah 
mendominasi kehidupan pribadi.Jangan 
mudah terbawa emosi dan tempatkan 
semua secara proporsional, ya.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara: Mengaku saja.

Asmara: Two to tango. .

Gemini(21 Mei-21Juni)

Sibuk berat. Itulah gambaran Anda 
minggu ini. Anda bahkan hampir tidak 
punya waktu untuk memenuhi 
kebutuhan emosional! Pikirkan juga 
kebutuhan jiwa Anda, ya. Tetapi Tetap 
ingat jaga kesehatan dan perhatikan 
pola makan anda. Berusahalah untuk 
makan makanan yang sehat jangan 
hanya menuruti nafsu saja.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Keuangan: Masih tebal.

Asmara: Butuh perhatian.

Peristiwa tak terduga tiba-tiba terjadi di 
kantor Anda. Beberapa orang sedang 
mencari kambing hitam dan membuat 
Anda harus ekstra waspada. Jangan 
mudah percaya akan omongan dari 
teman kerja tanpa membuktikan sendiri. 

Keuangan: Ada tambahan.
Asmara:  Penuh cobaan.

Keuangan: Terbukalah.

Suasana hati yang riang membawa 
perubahan positif dalam hidup. 
Kelebihan energi ini, akan lebih positif, 
loh, bila disalurkan dalam kegiatan 
seperti yoga atau gym. Tak ada 
salahnya untuk berolah raga. 

Inilah saatnya membuktikan diri dan 
berprestasi Singkatnya, minggu ini 
memang sedikit rumit namun Anda pasti 
dapat menanganinya dengan baik jika 

Taurus(20April-20mei)

Keuangan: Tak terkendali.

Asmara: Salah paham.

Bekerjalah lebih teliti. Bila ada kerja 
sama yang tak produktif, segera atasi 
dan ambil langkah. Langkah efisiensi ini 
penting bagi kelanjutan usaha di masa 
akan datang

Keuangan: Untuk cadangan.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Suasana hati yang baik membuat Anda 
bekerja lebih maksimal minggu ini. 
Kendati demikian, tekanan pekerjaan yang 
terus meningkat membuat  kepercayaan 
diri Anda melemah

Keuangan: Harus disiplin.

Keuangan: Bocor terus.

Keuangan: Yuk, belanja!

Virgo (23 Agust - 22 Sept)
Asmara: Ada penggemar.

Asmara:  Penuh perjuangan.

tak mudah terpancing emosi.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)
Di tengah perjalanan rencana hidup dan 
keuangan Anda, mendadak muncul 
kebutuhan yang tak terduga. 

Asmara: Sedang manja.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Pasalnya, Anda belum mampu mencapai 
target pribadi. Jangan mudah menyerah 
dalam berusaha .

Asmara: Agak renggang.

Anda sedang dilanda kesedihan yang 
disebabkan kekecewaan terhadap diri 
sendiri. 

Kemampuan Anda dalam mengelola tugas 
pekerjaan sangat berguna mendongkrak 
popularitas di mata atasan. Terus 
tingkakan kemampuan dengan terus 
belajar dan tak mudah menyerah.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov) 

Keuangan:  Tak terduga.

Di balik sosok Anda yang tenang, 
tersimpan kekuatan batin yang besar. 

Keuangan: Hindari utang.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Asmara: Ambil keputusan.

Keuangan: Harus memilih.
Asmara:  Direstui.
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
Jangan terlampau khawatir pada sesuatu 
yang belum terjadi. Tetaplah fokus bahwa 
Anda mampu menyelesaikan tugas satu 
per satu dengan baik.Percayalah jika 
semua dikerjakan dengan fokus dan teliti 
pasti akan menghasilkan hasil yang tidak 
mengecewakan. Tetapi jangan lupa juga 
untuk berdoa. 

Asmara: Santai saja.
Keuanga: Boros!
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Apa Kata Bintang Anda
Kasus Covid-19 di Indonesia kembali 
merangkak naik. Peningkatan mulai 
terlihat sejak awal Juni 2022. Kenaikan 
ini menjadi penanda munculnya 
gelombang baru Covid-19.
Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan 
Dokter Indonesia (IDI) menilai Indonesia 
memasuki gelombang keempat pandemi. 
Pemicunya subvarian Omicron BA.4 dan 
BA.5.

Dalam beberapa hari terakhir, kasus 
Covid-19 bertambah lebih dari 3.000 
kasus.

Direktur Pasca Sarjana Universitas 
YARSI Tjandra Yoga Aditama mengamini 
penilaian Satgas Covid-19 IDI. Dia 
mengatakan, peningkatan kasus Covid-
19 yang terjadi belakangan ini memang 
memungkinkan adanya gelombang 
keempat.
"Hanya kita tidak tahu akan berapa tinggi 
jumlah kasusnya," ujar dia.

"Tapi kita masih belum capai puncak 
gelombang BA.4 dan BA.5," kata Ketua 
Satgas Penanganan Covid-19 IDI, 
Zubairi Djoerban dikutip Minggu (17/7).

Kedua, positivity rate Covid-19 
menembus 18 persen. Angka ini 
melampaui standar aman Organisasi 
Kesehatan Dunia atau WHO maksimal 5 
persen.

Menurut mantan Direktur Penyakit 
Menular WHO Asia Tenggara ini, 
gelombang baru bisa dilihat dari naik 
turunnya kurva epidemiologi. 
Semakin tinggi kenaikan kurva dari 
dasar, maka tampak jelas terjadinya 
gelombang Covid-19.
Gelombang Keempat Covid-19 Diprediksi 
Menjinak September atau Awal Oktober
Epidemiolog dari Centre for 
Environmental and Population Health 
Griffith University Australia, Dicky 
Budiman sependapat dengan Zubairi dan 
Tjandra. Menurutnya, Indonesia sudah 
memasuki gelombang keempat Covid-

Ada sejumlah indikator yang menjadi 
landasan penilaian IDI. Di antaranya, 
kasus positif Covid-19 harian meningkat 
signifikan. 

Indonesia Masuk Gelombang 4 Covid-19
19. Bahkan sejak awal Juni 2022.

Tapi kasus kesakitan apalagi kematian 
trennya terus menurun," ucap dia.

"Jadi kita amati di Afrika Selatan 
sebagai negara pertama yang BA.4 
BA.5 masuk, puncaknya itu sepertiga 
dari puncaknya Omicron atau Delta 
sebelumnya," kata Budi di Istana 
Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 
Kamis (16/6).

Prediksi ini merujuk pada situasi di 
lingkungan masyarakat, respons 
pemerintah, dan karakter virus yang 
merebak di Indonesia terkini.

“Kira-kira nanti estimasi berdasarkan 
data di Afrika Selatan, mungkin 

"Dari awal Juni bahkan akhir Mei itu 
sudah kelihatan ada peningkatan 
kasus," kata Dicky.
Dicky kemudian menjelaskan rentetan 
gelombang Covid-19 di Indonesia. 
Berdasarkan data, gelombang pertama 
terjadi pada November 2020 sampai 
Januari 2021. Gelombang kedua sejak 
Mei hingga September 2021. 
Sedangkan gelombang ketiga mulai 
Januari sampai Maret 2022.

Diproyeksikan, gelombang ini baru 
menjinak pada akhir September atau 
awal Oktober 2022.

Prediksi Kemenkes

Budi menyebut, pada puncak 
gelombang Omicron, penambahan 
kasus positif harian mencapai 60.000. 
Pada gelombang BA.4 dan BA.5, 
peningkatan kasus harian diperkirakan 
hanya 20.000.

"Namun yang ingin saya sampaikan, 
gelombang ini lebih didominasi oleh 
kasus infeksi. 

Dokter lulusan Universitas Padjadjaran 
ini memprediksi puncak gelombang 
keempat terjadi pada akhir Juli atau 
awal Agustus 2022. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi 
Sadikin memperkirakan puncak 
gelombang yang dipicu subvarian BA.4 
dan BA.5 terjadi pada akhir Juli 2022. 
Puncak gelombang ini diprediksi hanya 
sepertiga dari Delta dan Omicron.

Kehidupan profesional Anda sudah 
mendominasi kehidupan pribadi.Jangan 
mudah terbawa emosi dan tempatkan 
semua secara proporsional, ya.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara: Mengaku saja.

Asmara: Two to tango. .

Gemini(21 Mei-21Juni)

Sibuk berat. Itulah gambaran Anda 
minggu ini. Anda bahkan hampir tidak 
punya waktu untuk memenuhi 
kebutuhan emosional! Pikirkan juga 
kebutuhan jiwa Anda, ya. Tetapi Tetap 
ingat jaga kesehatan dan perhatikan 
pola makan anda. Berusahalah untuk 
makan makanan yang sehat jangan 
hanya menuruti nafsu saja.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Keuangan: Masih tebal.

Asmara: Butuh perhatian.

Peristiwa tak terduga tiba-tiba terjadi di 
kantor Anda. Beberapa orang sedang 
mencari kambing hitam dan membuat 
Anda harus ekstra waspada. Jangan 
mudah percaya akan omongan dari 
teman kerja tanpa membuktikan sendiri. 

Keuangan: Ada tambahan.
Asmara:  Penuh cobaan.

Keuangan: Terbukalah.

Suasana hati yang riang membawa 
perubahan positif dalam hidup. 
Kelebihan energi ini, akan lebih positif, 
loh, bila disalurkan dalam kegiatan 
seperti yoga atau gym. Tak ada 
salahnya untuk berolah raga. 

Inilah saatnya membuktikan diri dan 
berprestasi Singkatnya, minggu ini 
memang sedikit rumit namun Anda pasti 
dapat menanganinya dengan baik jika 

Taurus(20April-20mei)

Keuangan: Tak terkendali.
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keuangan Anda, mendadak muncul 
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target pribadi. Jangan mudah menyerah 
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Anda sedang dilanda kesedihan yang 
disebabkan kekecewaan terhadap diri 
sendiri. 

Kemampuan Anda dalam mengelola tugas 
pekerjaan sangat berguna mendongkrak 
popularitas di mata atasan. Terus 
tingkakan kemampuan dengan terus 
belajar dan tak mudah menyerah.
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Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Central Agency
mencari pekerja untuk 
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Namun, fatalitasnya jauh lebih rendah 
dibandingkan Delta dan Omicron.
"Mungkin (fatalitasnya) seperduabelas 
atau sepersepuluh dari Delta dan 
Omicron," imbuhnya.

Melainkan dipicu subvarian Omicron 
BA.4 dan BA.5.

Mantan Wamen BUMN ini 
mengatakan, BA.4 dan BA.5 cepat 
menular. 

"Jadi kita konfirm bahwa kenaikan ini 
memang dipicu adanya varian baru," 
kata Budi.

puncaknya kita di 20.000 per hari," 
ucap Budi.

Budi menegaskan kenaikan kasus 
Covid-19 nasional saat ini bukan 
disebabkan mudik Lebaran Idulfitri 
2022. 

Padahal, kasus yang disebabkan virus 
Corona itu sempat menyentuh angka 
terendah pada 30 Mei 2022 yakni 218.

Dalam beberapa hari terakhir bertambah 
sekitar 3.000. 
Sementara Sabtu (16/7) kemarin sudah 
menembus 4.329 kasus. 

Bila muncul varian baru, maka kasus 
Covid-19 meningkat.

Menurut Budi, kondisi yang terjadi di 
Indonesia saat ini sama seperti negara 
lain. 

Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 
menunjukan pada awal Juli 2022, kasus 
mulai bertambah lebih dari 1.000 per hari.

Situasi Covid-19 di Indonesia
Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di 
Indonesia mulai meningkat sejak awal Juni 
2022. 

"Sisa zat nitrogen akan berdampak pada 
kesehatan serta bahaya terutama kalau 
masih ada zat sisa luka bakar tadi," kata 
kepada merdeka.com.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan 
Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti 
Nadia Tarmizi mengatakan pemakaian 
nitrogen cair untuk makanan sebenarnya 
tidak dianjurkan. Masyarakat diminta hati-
hati dalam menggunakan nitrogen cair. 
Sebab, penggunaan nitrogen cair yang 
tidak tepat dapat menyebabkan luka 
bakar hingga keracunan.

Ice smoke tengah populer di masyarakat. 
Mereka yang menyantap makanan 
tersebut akan mengeluarkan asap dari 
hidung atau mulut mereka. Usai 
mengonsumsi makanan tersebut, mereka 
meniup asap dari hidung dan mulut 
mereka agar terlihat seperti naga, 
sehingga sering disebut dengan Dragon's 
Breath atau napas naga.

Akibat kejadian ini, bocah bernama 
Ahsan Farid Trisnanto menderita luka 
bakar di sebagian wajah, pipi kanan, kiri, 
mulut, leher, sebagian dada dan lengan 
kiri sama jari-jari pertama dan kedua, 
tangan kiri.

Menurutnya, nitrogen cair banyak 
digunakan di bidang kedokteran dan 
pembuatan makanan, seperti untuk 
membekukan es krim. Namun, 
penggunaan nitrogen cair tersebut 
menggunakan teknik tertentu dan tidak 
berlebihan sehingga masuk kategori 
aman.

Jajanan ice smoke, es ciki asap sedang 
menjadi perbincangan publik. 
Penyebabnya, bocah lima tahun di 
Ponorogo terbakar 30 persen usai 
mengonsumsi ice smoke yang 
mengandung nitrogen cair.

Dia menyebut, sangat berbeda dengan 
pedagang kaki lima yang menggunakan 
nitrogen cair pada ice smoke tanpa 
memperhatikan takarannya.

Dengan bentuk makanan yang berwarna-
warni, es krim asap ini mampu menarik 
perhatian anak-anak dan remaja, bahkan 
orang dewasa untuk mencobanya.

Bahaya Jajanan Ice Smoke

FDA melalui Peter Cassell dalam 
sebuah pernyataan tertulis, akan 

Hal itu diingatkan oleh akun Instagram 
'Now This Food' yang mengunggah 
berbagai informasi mengenai kuliner 
termasuk yang berkaitan dengan 
kesehatan lewat unggahan pada 29 
Desember 2018. Pada unggahan 
tersebut dituliskan kalau FDA pada 
September 2018 mengeluarkan 
peringatan keamanan konsumen 
tentang bahaya potensial 
mengkonsumsi makanan yang 
disajikan dengan nitrogen cair.
Dilansir dari WebMD, 4 September 
2018, FDA menilai menghirup uap 
yang dikeluarkan oleh makanan atau 
minuman yang disiapkan dengan 
nitrogen cair bisa menyebabkan 
kesulitan bernapas, terutama pada 
mereka yang mengidap asma. 
Walaupun tidak beracun, nitrogen cair 
dapat membekukan makanan yang 
menghasilkan suhu yang sangat 
rendah.
Suhu ini bisa menimbulkan risiko 
cedera pada konsumen. FDA 
mengatakan cedera serius, termasuk 
kerusakan organ internal dapat terjadi 
akibat makan makanan seperti es 
krim, sereal, atau koktail segera 
setelah ditambahkan nitrogen cair 
pada makanan tersebut.

Jajanan Ice Smoke Berbahaya

Menurut FDA dalam beberapa kasus, 
cedera yang mengancam jiwa, seperti 
kerusakan pada kulit dan organ 
internal, yang disebabkan oleh 
makanan atau minuman yang 
mengandung nitrogen cair.

Meski tampilannya terlihat menarik, 
makanan yang mengandung nitrogen 
cari ini ternyata dianggap berbahaya 
oleh Food and Drug Administration 
(FDA) atau Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM) Amerika Serikat 
(AS).

"Oleh pedagang kaki lima yang pasti 
standar pembuatannya tidak terjaga," 
imbuhnya.

Angka inflasi Juni 2022 meningkat 1,3 
persen dari bulan sebelumnya, terbesar 
sejak 2005. Hal ini membuat 
masyarakat harus merogoh kocek lebih 
untuk biaya bensin, tempat tinggal, dan 
makanan.

“Ini adalah bulan keempat berturut-turut 
bahwa angka tahunan utama 
melampaui perkiraan," tulis Bloomberg, 
Kamis (14/7).
Akibat peningkatan inflasi Juni lalu, 

Melansir Bloomberg, Departemen 
enaga Kerja AS melaporkan, indeks 
harga konsumen (CPI) AS naik 9,1 
persen dari tahun sebelumnya. 
Kenaikan ini menjadi terbesar sejak 
akhir 1981.

Inflasi Amerika Serikat (AS) kembali 
mencatatkan rekor tertinggi dalam 
empat dekade pada Juni 2022 lalu. 
Kondisi ini memperkuat tekad Federal 
Reserve untuk secara agresif 
menaikkan suku bunga yang berisiko 
menjungkirbalikkan ekspansi ekonomi.

Selain itu, capaian inflasi pada Juni lalu 
lebih tinggi dari prediksi Ekonom 
Bloomberg yang memproyeksikan 
kenaikan inflasi Juni hanya mencapai 
1,1 persen dari Mei dan 8,8 persen dari 
tahun ke tahun.

Bank Sentral di Dunia Kompak Naikkan 
Suku Bunga Hadapi Lonjakan Inflasi

Indeks S&P 500 dibuka lebih rendah 
sementara imbal hasil Treasury jangka 
pendek naik dan mata uang dolar AS 
menguat. Angka inflasi yang panas ini 
menegaskan kembali bahwa tekanan 
harga merajalela dan meluas di seluruh 
perekonomian dan mengambil korban 
yang lebih besar pada upah riil, yang 
turun paling banyak dalam data sejak 
2007."Bukannya mereda, inflasi malah 
memanas," kata Sal Guatieri, ekonom 
senior di BMO Capital Markets.

"Sekarang, mereka juga melihat sekitar 
peluang satu-dalam-tiga bahwa itu bisa 
menjadi poin persentase penuh. Semakin 
tinggi dan cepat langkah The Fed 
meningkatkan risiko potensi resesi AS, 
yang dilihat beberapa ekonom dalam 12 
bulan ke depan," ungkap Bloomberg. 

Dengan data inflasi Juni, pembuat 
kebijakan Fed telah mengisyaratkan 
kenaikan suku bunga 75 basis poin kedua 
akhir bulan ini di tengah inflasi yang terus-
menerus serta pertumbuhan pekerjaan 
dan upah yang masih kuat. Bahkan 
sebelum data dirilis, para pedagang 
sudah sepenuhnya memperhitungkan 
langkah seperti itu.

Inflasi AS Makin Parah Sejak 1981
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dibandingkan Delta dan Omicron.
"Mungkin (fatalitasnya) seperduabelas 
atau sepersepuluh dari Delta dan 
Omicron," imbuhnya.

Melainkan dipicu subvarian Omicron 
BA.4 dan BA.5.

Mantan Wamen BUMN ini 
mengatakan, BA.4 dan BA.5 cepat 
menular. 

"Jadi kita konfirm bahwa kenaikan ini 
memang dipicu adanya varian baru," 
kata Budi.

puncaknya kita di 20.000 per hari," 
ucap Budi.

Budi menegaskan kenaikan kasus 
Covid-19 nasional saat ini bukan 
disebabkan mudik Lebaran Idulfitri 
2022. 

Padahal, kasus yang disebabkan virus 
Corona itu sempat menyentuh angka 
terendah pada 30 Mei 2022 yakni 218.

Dalam beberapa hari terakhir bertambah 
sekitar 3.000. 
Sementara Sabtu (16/7) kemarin sudah 
menembus 4.329 kasus. 

Bila muncul varian baru, maka kasus 
Covid-19 meningkat.

Menurut Budi, kondisi yang terjadi di 
Indonesia saat ini sama seperti negara 
lain. 

Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 
menunjukan pada awal Juli 2022, kasus 
mulai bertambah lebih dari 1.000 per hari.

Situasi Covid-19 di Indonesia
Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di 
Indonesia mulai meningkat sejak awal Juni 
2022. 

"Sisa zat nitrogen akan berdampak pada 
kesehatan serta bahaya terutama kalau 
masih ada zat sisa luka bakar tadi," kata 
kepada merdeka.com.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan 
Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti 
Nadia Tarmizi mengatakan pemakaian 
nitrogen cair untuk makanan sebenarnya 
tidak dianjurkan. Masyarakat diminta hati-
hati dalam menggunakan nitrogen cair. 
Sebab, penggunaan nitrogen cair yang 
tidak tepat dapat menyebabkan luka 
bakar hingga keracunan.

Ice smoke tengah populer di masyarakat. 
Mereka yang menyantap makanan 
tersebut akan mengeluarkan asap dari 
hidung atau mulut mereka. Usai 
mengonsumsi makanan tersebut, mereka 
meniup asap dari hidung dan mulut 
mereka agar terlihat seperti naga, 
sehingga sering disebut dengan Dragon's 
Breath atau napas naga.

Akibat kejadian ini, bocah bernama 
Ahsan Farid Trisnanto menderita luka 
bakar di sebagian wajah, pipi kanan, kiri, 
mulut, leher, sebagian dada dan lengan 
kiri sama jari-jari pertama dan kedua, 
tangan kiri.

Menurutnya, nitrogen cair banyak 
digunakan di bidang kedokteran dan 
pembuatan makanan, seperti untuk 
membekukan es krim. Namun, 
penggunaan nitrogen cair tersebut 
menggunakan teknik tertentu dan tidak 
berlebihan sehingga masuk kategori 
aman.

Jajanan ice smoke, es ciki asap sedang 
menjadi perbincangan publik. 
Penyebabnya, bocah lima tahun di 
Ponorogo terbakar 30 persen usai 
mengonsumsi ice smoke yang 
mengandung nitrogen cair.

Dia menyebut, sangat berbeda dengan 
pedagang kaki lima yang menggunakan 
nitrogen cair pada ice smoke tanpa 
memperhatikan takarannya.

Dengan bentuk makanan yang berwarna-
warni, es krim asap ini mampu menarik 
perhatian anak-anak dan remaja, bahkan 
orang dewasa untuk mencobanya.

Bahaya Jajanan Ice Smoke

FDA melalui Peter Cassell dalam 
sebuah pernyataan tertulis, akan 

Hal itu diingatkan oleh akun Instagram 
'Now This Food' yang mengunggah 
berbagai informasi mengenai kuliner 
termasuk yang berkaitan dengan 
kesehatan lewat unggahan pada 29 
Desember 2018. Pada unggahan 
tersebut dituliskan kalau FDA pada 
September 2018 mengeluarkan 
peringatan keamanan konsumen 
tentang bahaya potensial 
mengkonsumsi makanan yang 
disajikan dengan nitrogen cair.
Dilansir dari WebMD, 4 September 
2018, FDA menilai menghirup uap 
yang dikeluarkan oleh makanan atau 
minuman yang disiapkan dengan 
nitrogen cair bisa menyebabkan 
kesulitan bernapas, terutama pada 
mereka yang mengidap asma. 
Walaupun tidak beracun, nitrogen cair 
dapat membekukan makanan yang 
menghasilkan suhu yang sangat 
rendah.
Suhu ini bisa menimbulkan risiko 
cedera pada konsumen. FDA 
mengatakan cedera serius, termasuk 
kerusakan organ internal dapat terjadi 
akibat makan makanan seperti es 
krim, sereal, atau koktail segera 
setelah ditambahkan nitrogen cair 
pada makanan tersebut.

Jajanan Ice Smoke Berbahaya

Menurut FDA dalam beberapa kasus, 
cedera yang mengancam jiwa, seperti 
kerusakan pada kulit dan organ 
internal, yang disebabkan oleh 
makanan atau minuman yang 
mengandung nitrogen cair.

Meski tampilannya terlihat menarik, 
makanan yang mengandung nitrogen 
cari ini ternyata dianggap berbahaya 
oleh Food and Drug Administration 
(FDA) atau Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM) Amerika Serikat 
(AS).

"Oleh pedagang kaki lima yang pasti 
standar pembuatannya tidak terjaga," 
imbuhnya.

Angka inflasi Juni 2022 meningkat 1,3 
persen dari bulan sebelumnya, terbesar 
sejak 2005. Hal ini membuat 
masyarakat harus merogoh kocek lebih 
untuk biaya bensin, tempat tinggal, dan 
makanan.

“Ini adalah bulan keempat berturut-turut 
bahwa angka tahunan utama 
melampaui perkiraan," tulis Bloomberg, 
Kamis (14/7).
Akibat peningkatan inflasi Juni lalu, 

Melansir Bloomberg, Departemen 
enaga Kerja AS melaporkan, indeks 
harga konsumen (CPI) AS naik 9,1 
persen dari tahun sebelumnya. 
Kenaikan ini menjadi terbesar sejak 
akhir 1981.

Inflasi Amerika Serikat (AS) kembali 
mencatatkan rekor tertinggi dalam 
empat dekade pada Juni 2022 lalu. 
Kondisi ini memperkuat tekad Federal 
Reserve untuk secara agresif 
menaikkan suku bunga yang berisiko 
menjungkirbalikkan ekspansi ekonomi.

Selain itu, capaian inflasi pada Juni lalu 
lebih tinggi dari prediksi Ekonom 
Bloomberg yang memproyeksikan 
kenaikan inflasi Juni hanya mencapai 
1,1 persen dari Mei dan 8,8 persen dari 
tahun ke tahun.

Bank Sentral di Dunia Kompak Naikkan 
Suku Bunga Hadapi Lonjakan Inflasi

Indeks S&P 500 dibuka lebih rendah 
sementara imbal hasil Treasury jangka 
pendek naik dan mata uang dolar AS 
menguat. Angka inflasi yang panas ini 
menegaskan kembali bahwa tekanan 
harga merajalela dan meluas di seluruh 
perekonomian dan mengambil korban 
yang lebih besar pada upah riil, yang 
turun paling banyak dalam data sejak 
2007."Bukannya mereda, inflasi malah 
memanas," kata Sal Guatieri, ekonom 
senior di BMO Capital Markets.

"Sekarang, mereka juga melihat sekitar 
peluang satu-dalam-tiga bahwa itu bisa 
menjadi poin persentase penuh. Semakin 
tinggi dan cepat langkah The Fed 
meningkatkan risiko potensi resesi AS, 
yang dilihat beberapa ekonom dalam 12 
bulan ke depan," ungkap Bloomberg. 

Dengan data inflasi Juni, pembuat 
kebijakan Fed telah mengisyaratkan 
kenaikan suku bunga 75 basis poin kedua 
akhir bulan ini di tengah inflasi yang terus-
menerus serta pertumbuhan pekerjaan 
dan upah yang masih kuat. Bahkan 
sebelum data dirilis, para pedagang 
sudah sepenuhnya memperhitungkan 
langkah seperti itu.

Inflasi AS Makin Parah Sejak 1981
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Sutrisno, orang tua Ahsan 
menjelaskan, jajanan yang 
mengeluarkan asap itu dibeli sang 
anak saat hendak menonton acara 
reog Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, 
Kabupaten Ponorogo, pada Selasa 

Ahli Gizi, Ati 
Nirwanawati 
memberikan 
penjelasan 
soal jajanan 
yang 
mengandung 
nitrogen cair 
itu. Dia mengatakan makanan 
mengandung nitrogen cair dapat 
menyebabkan radang dingin dan luka 
bakar pada beberapa jaringan lunak 
tubuh, seperti kulit.

bekerja dengan para pemangku 
kepentingan untuk lebih memahami 
penggunaan nitrogen cair dalam 
makanan. FDA. Mereka yang 
mengalami cedera karena 
mengonsumsi makanan dengan 
nitrogen cair 
dianjurkan 
untuk 
melaporkan 
kepada FDA.

Dia menyebut, sebetulnya ice smoke 
yang dijual pedagang hanya 
menggunakan teknik dagang yang 
menarik. Tujuannya untuk 
meningkatkan penjualan ice smoke.

Kronologi Bocah Terbakar Makan 
Ice Smoke

Dampak 
Nitrogen 
Cair bagi 
Tubuh

"Bila terpaksa ingin mengonsumsinya 
usahakan cairannya menguap dan 
jangan sampai tertelan karena sangat 
berbahaya pada lambung dan usus," 
katanya kepada merdeka.com, Kamis 
(14/7).
Ati menyarankan agar masyarakat 
tidak mengonsumsi ice smoke. Meski 
menurutnya, ice smoke yang ada di 
pasar saat ini tidak mengandung 
nitrogen.

"Biasa, zaman sekarang kalau tidak 
viral tidak dilirik," ucapnya.

(12/7).

Namun, kedua belah pihak menyatakan 
sepakat menempuh jalan damai untuk 
menyelesaikan perkara tersebut. Pihak 
penjual menyatakan siap membiayai 
secara keseluruhan hingga korban 
sembuh total.
"Memilih diselesaikan segera 
kekeluargaan," ujarnya.

Warga Desa Bajang, Kecamatan Balong 
itu lalu membeli jajanan tersebut dari 
seorang pedagang yang 
menjajakannya."Akhirnya minta dibelikan, 
langsung saya belikan. Belum beranjak 

dari situ, satu 
menit 
kemudian, 
jajanan yang 
dipegang anak 
saya tiba-tiba 
keluar api, 
langsung bakar 
anak saya," 
kata Sutrisno.
Dia spontan 
mematikan api 
dengan 
menggunakan 
tangan. 
Setelah itu, 
baju yang 

dikenakan korban di lepas. Baru kemudian 
dibawa ke Puskesmas.
"Tetapi puskesmas tidak sanggup. 
Alasannya obatnya kosong, suruh bawa ke 
rumah sakit. Ya saya larikan ke Muslimat 
(RSU Muslimat), " tegasnya.

Diagnosa dari UGD korban mengalami 
luka bakar kombosio grade 2. Kondisinya 
adalah luka bakar sekitar 30 persen. Saat 
ini sudah ditangani oleh dokter spesialis 
bedah.

"Dari makanan keluar api. Penyebabnya 
apa saya enggak tahu, saya enggak lihat. 
Langsung. Kemungkinan tersulut apa saya 
tidak tahu," ujar dia.

Dia mengatakan jika makanannya sejenis 
ciki, yang kemudian disemprot 
menggunakan tabung nitrogen hingga 
akhirnya keluar asap.

Terpisah, Kanit Pidana Umum (Pidum) 
Satreskrim Polres Ponorogo, Ipda Guling 
Sunaka menyatakan, pihaknya sempat 
turun tangan menangani kasus tersebut.

Kawasan Dukuh Atas menjadi saksi bisu 
tempat berkumpulnya 'Citayam Fashion 
Week'. Tempat tersebut akhir-akhir ini 
trending lantaran postingan Jeje 'Slebew', 
Bonge 'Poni Lempar Samping', remaja 
asal Citayam, Depok, Bogor yang kerap 
nongkrong di Terowongan Kendal dan 
sekitar Dukuh Atas.
Para remaja itu berkumpul di kawasan 
Terowongan Kendal dan sekitar Dukuh 
Atas. Mereka nongkrong sembari 
mengekspresikan diri dengan beragam 
pakaian tanpa perlu batasan.
"Yang penting gaya, be my self kalau kata 
orang kota," celetuk Deni asal Tambun, 
Kabupaten Bekasi, sambil 
bercengkerama dengan rekan satu 
gengnya, menghabiskan waktu senja di 
Kawasan Dukuh Atas.
Kehadiran para remaja itu tentu menjadi 
lahan basah bagi pedagang kaki lima. 
Mereka menjajakan dagangan dengan 
menyediakan pelbagai makanan dan 
minuman.Sambil sesekali menawarkan 
dagangannya, terkadang ada juga 
pembeli yang langsung menghampirinya.
Namun sayang, kebersihan di kawasan 
tersebut tidak diperhatikan remaja yang 
nongkrong. Sampah gelas plastik, 
tusukan bekas cilok, puntung rokok 
berserakan di mana-mana. Di selipan 
tanaman ada saja puntung rokok. Alhasil, 
Pemprov mulai menertibkan sampah 
hingga pedagang yang mengais rezeki.

Salah satunya melarang starling 
(starbucks keliling), plesetan penjaja kopi 
menggunakan sepeda berjualan. Selain 
itu, pada poin tiga dan empat berisi 
larangan untuk berjualan dan parkir di 
area yang sama.

Satpol PP Kecamatan Tanah Abang dan 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Administrasi Jakarta Pusat membuat 
posko pengawasan di sekitar Dukuh Atas. 
Selain itu, juga terdapat spanduk 
pengumuman ukuran sedang yang 
dipasang di kawasan Dukuh Atas itu. 
Spanduk itu memuat empat poin 
pengumuman yang berisi larangan.

Larangan tersebut membuat banyak 

"Sudah seminggu lebih enggak boleh 
melintas ke sana," kata salah satu 
starling,seorang pedagang cilok juga 
bernasib sama. Bahkan dia berinisiatif 
menyiapkan menyiapkan kantong 
sampah sendiri.

Sebelum adanya kebijakan tersebut, 
para pedagang mengaku dagangannya 
laku keras. Namun apa daya, pedagang 
tersebut hanya bisa menurut saja tanpa 
perlawanan menyusul adanya larangan 
tersebut.Kesadaran para remaja yang 
nongkrong di kawasan tersebut, tentang 
kebersihan dan kenyamanan tempat 
publik, memang masih minim. Dalih 
mereka, ada petugas Dinas Lingkungan 
Hidup maka sudah sewajarnya 
membersihkan sampah yang 
berserakan."Lagian tempat sampah 
jauh, jarang juga, salah siapa?" kata 
Usman, remaja kelas 8 asal Buaran, 
Jakarta Timur.Pemprov DKI Jakarta 
diharapkan ke depan lebih 
memperhatikan hal kecil tersebut. 
Mengingat DKI Jakarta banyak lokasi 
serupa Dukuh Atas berpotensi menjadi 
kawasan ramai kunjungan kapan 
saja.Petugas Suku Dinas Lingkungan 
Hidup DKI Jakarta Pusat berkeliling 
membawa kantong sampah atau karung, 
kemudian disodorkan kepada remaja 
agar membuang sampah masing-masing 
ke dalam kantong tersebut.Petugas juga 
beberapa kali menyuarakan 
pengumuman melalui pengeras suara, 
mengingatkan agar tidak buang sampah 
sembarangan. Hasilnya? Tidak ampuh 
100 persen. Masih saja terdapat sisa 
kopi di gelas plastik tersembunyi di sisi 
tanaman. Puntung rokok pun masih 
berserakan. 

"Saya siapin karung kecil buat mereka 
buang sampah sisa jajan, tapi kan 
enggak semua bisa begini, keburu 
dilarang ya sudah," kata Ade pedagang 
cilok.

pedagang mengaku dagangannya 
menjadi kurang laku. Salah satu 
pedangang merasa kebijakan yang 
diterapkan tidak adil.

Remaja Citayam Kurang Jaga Kebersihan Lingkungan
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Sutrisno, orang tua Ahsan 
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mengeluarkan asap itu dibeli sang 
anak saat hendak menonton acara 
reog Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, 
Kabupaten Ponorogo, pada Selasa 

Ahli Gizi, Ati 
Nirwanawati 
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soal jajanan 
yang 
mengandung 
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itu. Dia mengatakan makanan 
mengandung nitrogen cair dapat 
menyebabkan radang dingin dan luka 
bakar pada beberapa jaringan lunak 
tubuh, seperti kulit.

bekerja dengan para pemangku 
kepentingan untuk lebih memahami 
penggunaan nitrogen cair dalam 
makanan. FDA. Mereka yang 
mengalami cedera karena 
mengonsumsi makanan dengan 
nitrogen cair 
dianjurkan 
untuk 
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kepada FDA.
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"Biasa, zaman sekarang kalau tidak 
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(12/7).

Namun, kedua belah pihak menyatakan 
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baju yang 
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ini sudah ditangani oleh dokter spesialis 
bedah.
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tusukan bekas cilok, puntung rokok 
berserakan di mana-mana. Di selipan 
tanaman ada saja puntung rokok. Alhasil, 
Pemprov mulai menertibkan sampah 
hingga pedagang yang mengais rezeki.
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Polda Jawa Timur membentuk Tim 
Khusus guna memproses kasus tersebut 
pada Senin, 31 Mei 2021. Olah TKP 
digelar, dilanjutkan pemeriksaan para 
saksi, termasuk 14 saksi pelapor. Saat itu 
juga dibuka hotline guna menerima 
kemungkinan laporan dari korban lain.
JE selanjutnya ditetapkan sebagai 
tersangka pada Jumat, 5 Agustus 2021. 
Namun kemudian mengajukan gugatan 
praperadilan kepada Polda Jatim karena 
menilai penetapan tersangka tersebut 
tidak sah. Pihak JE mengajukan 
permohonan penghentian proses 
penyidikan dan menggugurkan status 
tersangka, karena dianggap tidak cukup 
bukti.

Korban mengalami pelecehan tidak 
hanya di kawasan sekolah, tetapi juga 
saat di luar negeri. Karena JE kerap 
menggajak korbannya jalan-jalan ke luar 
negeri dengan dalih sebagai hadiah.

Atas data tersebut, Arist bersama dua 
korban melaporkan JE dengan tiga 
dugaan pasal berlapis yakni kekerasan 
seksual, kekerasan fisik dan verbal serta 
eksploitasi anak.

Namun permohonan pihak JE tidak 

Kasus itu diduga terjadi sejak 2009. Saat 
para korbannya masih berusia 15 tahun 
dan duduk di bangku sekolah SPI. 
Komnas PA telah menerima laporan dari 
para korban pada Maret 2021 dan telah 
mengumpulkan keterangan dari siswa 
dan alumni SPI.

Kasus kekerasan seksual yang menjerat 
motivator Julianto Ekaputra (JE) mulai 
muncul di permukaan pada Sabtu, 29 
Mei 2021. Saat itu Arist Merdeka Sirait, 
selaku Ketua Komisi Nasional 
Perlindungan Anak (Komnas PA) 
melaporkan ke Polda Jawa Timur.
Arist menyampaikan adanya kasus 
kekerasan seksual kategori berat yang 
dilakukan oleh JE, pendiri sekolah 
Selamat Pagi Indonesia (SPI) di Batu, 
Jawa Timur. Korban diperkirakan 
mencapai puluhan orang yang 
mengalami kekerasan fisik, verbal dan 
eksploitasi ekonomi.

JPU Kejaksaan Negeri Kota Batu 
menjerat JE dengan Pasal 81 ayat 1 jo 
Pasal 76 D Undang-Undang 
Perlindungan Anak, juncto Pasal 64 
ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP).
JE juga dijerat pasal 81 ayat 2 Undang-
Undang Perlindungan Anak, juncto 
Pasal 64 ayat 1 KUHP, Pasal 82 ayat 1, 
juncto Pasal 76e UU Perlindungan 
Anak, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP 
dan Pasal 294 ayat 2 ke-2 KUHP, 
juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sebenarnya sejak penetapan JE 
sebagai tersangka, sudah muncul 
desakan penahanan, mengingat 
ancaman hukumannya di atas 5 tahun 
penjara. Namun JE tetap bebas dan 
kembali pulang ke Surabaya, usai 
persidangan di PN Malang.

JE terancam hukuman penjara minimal 
3 tahun dan maksimal 15 tahun.

Kejaksaan Jawa Timur selanjutnya 
melimpahkan berkas JE ke Kejaksaan 
Negeri Kota Batu, Senin, 31 Januari 
2022 untuk disidangkan di Pengadilan 
Negeri Malang. Namun tersangka JE 
tidak ditahan dengan alasan dinilai 
kooperatif selama masa penyidikan.

JE dijemput di rumahnya di Kawasan 
Citraland Surabaya sebelum kemudian 

JE baru ditahan setelah sidang ke-19 
atau menjelang sidang tuntutan yang 
akan dibacakan pada Rabu, 20 Juli 
2022. Jaksa sendiri mengaku sudah 
dua kali mengajukan penahanan dalam 
persidangan, namun baru dikabulkan 
pada Senin, 11 Juli 2022.

Sidang perdana JE digelar pada Rabu, 
16 Februari 2022 di PN Malang. Jadwal 
sidang juga sempat ditunda lantaran 
ketua majelis hakim terpapar Covid-19. 
Sidang selalu berlangsung tertutup 
dengan dua kali jadwal dalam sepekan 
yakni Senin dan Rabu.

diterima hakim karena dianggap kurang 
syarat formil. Hakim Pengadilan Negeri 
Surabaya, Martin Ginting menolak 
permohonan praperadilan dalam 
persidangan Senin, 24 Januari 2022.

Perjalanan Kasus Motivator Julianto Ekaputra

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

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

31www.sipbuletin.com

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

p1

Hubungi 

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

Apa Kata Bintang Anda

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

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

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

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

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

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

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

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

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

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

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

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

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

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

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Tanah Air

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

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

Tanah Air

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

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

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

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

- We will train you

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

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

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

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

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

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

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

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

Email : bagusprinting88@gmail.com
Work in Beer Deli. Live free 
and eat free.
Call : 610 - 202 - 9277

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

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

Direktorat Reserse Tindak Pidana 
Umum (Direskrimum) Polda Jatim telah 
menggelar olah TKP untuk kasus 
tersebut di sekolah SPI, Bumiaji Kota 
Batu. JE dilaporkan melakukan 
kegiatan eksploitasi ekonomi dengan 
mempekerjakan anak-anak di berbagai 
kegiatan ekonomi.
Kegiatan eksploitasi ekonomi tersebut 
terjadi tahun 2009, saat para korban 
masih berusia 15 tahun. Jumlah korban 
sesuai limpahan Polda Bali sebanyak 
enam orang. Namun kemudian 
bertambah, setelah delapan orang 
lainnya mengadu melalui layanan 
hotline.“Saat ini korban eksploitasi 

ditahan di Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) Klas 1 Lowokwaru, Kota 
Malang.
Selain kasus kekerasan seksual yang 
tengah menunggu tuntutan, JE juga 
dijerat kasus eksploitasi ekonomi. 
Semula kasus tersebut ditangani oleh 
Polda Bali dan dilimpahkan ke Polda 
Jatim pada 26 April 2022.

ekonomi yang dilakukan di Sekolah 
Selamat Pagi Indonesia (SPI) menjadi 14 
orang," kata Kabid Humas Polda Jatim, 
Kombes Dirmanto, Kamis (14/7).

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057



www.sipbuletin.com

Internasional

Tanah Air

www.sipbuletin.com

www.sipbuletin.com
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Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

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

31www.sipbuletin.com

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

p1

Hubungi 

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

Apa Kata Bintang Anda

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

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

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

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

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

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

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

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

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

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