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Setelah wabah Covid-19 merajalela, kini 
Monkeypox tengah menjadi wabah baru 
yang dikhawatirkan menjadi masalah 
baru bagi dunia untuk dihadapi. 
Monkeypox atau yang biasa dikenal 
dengan nama cacar monyet pertama 
kali ditemukan pada tanggal 6 Mei 2022 
di Inggris. Hingga Agustus. Sebanyak 
25.391 orang telah dikonfirmasi 
terjangkit Monkeypox. Monkeypox 
merupakan wabah yang disebabkan 
oleh zoonotic orthopoxvirus (Monkeypox 
virus) dengan gejala yang kurang lebih 
mirip dengan cacar penyakit terkait yang 
diberantas melalui vaksinisasi. Untuk 
menghindari virus Monkeypox tersebut, 
kita harus membatasi kontak dengan 
semua orang, dikarenakan virus dapat 
ditularkan melalui kontak dengan cairan 

tubuh, luka pada kulit, bahkan dapat 
menyebar melalui benda yang 
terkontaminasi. Pada 23 Juli, Director-
General WHO, Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus menyatakan: “Menurut 
WHO, risiko cacar monyet menyebar 
secara merata di seluruh dunia, kecuali di 
wilayah Eropa dimana kami menilai risiko 
terjangkitnya Monkeypox tinggi. Ada juga 
risiko yang jelas dari penyebaran 
internasional lebih lanjut. Singkatnya, saat 
ini kami memiliki wabah yang telah 
menyebar ke seluruh dunia secara cepat, 
melalui cara penularan baru, yang kita 
kurang pahami, dan yang memenuhi 
kriteria dalam International Health 
Regulations. Karena semua alasan itu, 
saya mendeklarasikan bahwa wabah 
cacar monyet global saat ini telah menjadi 
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Di Indonesia sendiri sudah ada yang 
dikonfirmasi terkena penyakit Cacar 
Monyet ini, KemenKes mengumumkan 
bahwa ada satu orang pasien 

keadaan darurat kesehatan 
masyarakat yang menjadi perhatian 
internasional. Sebenarnya, penyakit 
cacar monyet pertama kali ditemukan 
pada tahun 1958. Pada saat itu 
ditemukan wabah penyakit mirip cacar 
yang menyerang koloni monyet yang 
dipelihara untuk penelitian, hal itu yang 
menyebabkan penyakit ini disebut 
sebagai cacar monyet atau 
monkeypox. Kasus cacar monyet 
pertama yang menginfeksi manusia 
tercatat pada tahun 1970 di Kongo. 
Sejak itu, kasus cacar monyet 
dilaporkan telah menginfeksi orang-
orang di beberapa negara Afrika 
Tengah dan Barat lainnya seperti : 
Kamerun, Republik Afrika Tengah, 
Pantai Gading, Republik Demokratik 
Kongo, Gabon, Liberia, Nigeria, 
Republik Kongo, dan Sierra Leone. 
Namun, sekarang penyakit cacar 
monyet bertambah sejak 1 Januari 
2022. Penyakit ini menyerang ke 70 
negara. Lalu, bagaimanakah Cacar 
Monyet menular?. Penyekit ini dapat 
menular dari  berbagai hal. Diantaranya 
sebagai berikut :
- Dari hewan ke manusia. Menular 
melalui hewan yang terserang virus 
Cacar Monyet. Hewan yang bisa 
terkena virusnya adalah Monyet, Tupai 
dan Tikus. 
- Penularan Transmisi  antar manusia 
yang terserang virus Cacar Monyet 
dengan Manusia lainnya. Cara 
penularan bisa melalui seksresi 
pernapasan atau luka terbuka.
- Dapat juga menular melalui percikan 
dari orang yang terserang virus Cacar 
Monyet dengan Manusia lainnya.
Adapun gejala yang terjadi jika terkena 
penyakit Cacar Monyet ini. Apa saja 
itu?
Demam, Nyeri Otot, Nyeri Punggung, 
Pusing, Kelelahan, Suhu badan 
menjadi panas dingin, Adanya 
pembengkakan pada kelenjar getah 
bening

terkonfirmasi cacar monyet di Indonesia. 
Juru bicara Kemenkes dr. Mohammad 
Syahril, Sp.P, MPH, mengatakan orang 
tersebut adalah laki-laki berusia 27 tahun 
yang berasal dari Jakarta. "Sudah ada 23 
kasus yang sudah kita tangani, 22 di 
antaranya telah disingkirkan, discarded, 
PCR nya negatif. Pasiennya ada yang 1 
terkonfirmasi dari DKI Jakarta, laki-laki 27 
tahun. Dia habis pergi dari luar negeri," 
ujarnya dalam Konferensi Pers Penemuan 
Pasien Pertama Terkonfirmasi Monkeypox 
atau Cacar Monyet di Indonesia, yang 
diselenggarakan secara virtual, Sabtu 
(20/8/2022). Pasien cacar monyet yang 
baru dari luar negeri mengalami gejala 
demam pada 14 Agustus 2022 dan 
mengalami pembesaran kelenjar limfe. 
Syahril juga menyebut, pasien yang 
terkonfirmasi cacar monyet sudah muncul 
bercak cacar di tubuhnya. "Ada cacarnya 
muka, telapak tangan, kaki dan sebagian 
alat genitalia (atau organ seksual)," ucap 
dia. Temuan kasus tersebut, kata Syaril, 
berawal dari petugas kesehatan di rumah 
sakit yang merawat pasien. Petugas 
kemudian melakukan pemeriksaan lebih 
lanjut dengan pemeriksaan polymerase 
chain reaction atau PCR. "Dalam hitungan 
dua hari, PCR dilakukan dan tadi malam 
(Jumat), diumumkan positif terkonfirmasi," 
kata dia. Kondisi pasien yang terkonfirmasi 
cacar monyet tersebut kini dalam kondisi 
yang baik dan memiliki gejala ringan 
sehingga hanya perlu dilakukan isolasi 
mandiri di rumah. Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) 
disarankan segera melakukan tracing atau 
pelacakan kasus setelah ditemukan kasus 
cacar monyet atau monkeypox pertama di 
Jakarta. Hal itu dikatakan oleh 
Epidemiolog dari Griffith University 
Australia Dicky Budiman saat dihubungi 
pada Senin (22/8/2022). "Harus dilakukan 
adalah pertama, melacak kasus 
kontaknya. Karena ini penyakit yang tidak 
main-main. Karena penularannya tidak 
ganas semudah dalam arti Covid-19. Tapi 
ini kalau kontak erat terjadi (penularan) itu 
mudah," kata Dicky. Menurut Dicky, 
penelusuran kasus harus dilakukan secara 
mendalam, bahkan hingga lapis kedua 
dengan waktu tiga minggu sebelum 

seseorang dinyatakan suspek cacar 
monyet atau monkeypox. "Bahkan kalau 
bisa sampai lapis kedua, dan itu 
mundurnya harus tiga minggu atau kasus 
awal. Jadi memang tidak mudah tapi bisa 
kalau kita betul-betul menggali," ucap 
Dicky. "Sekali lagi ini sambil dibangun 
literasi jangan dibangun stigma. Ini bukan 
hanya penyakit yang menyerang 
kelompok gay, biseksual atau pekerja 
seks saja, tapi bisa ke masyarakat 
umum," ucap Dicky. Dicky menjelaskan 
mengenai cacar monyet atau monkeypox 
yang disebutnya merupakan infeksi 
orthopox virus menyebabkan kelainan 
pada kulit. Penyebutan cacar monyet 
karena temuan kasus pertama terjadi 
pada hewan monyet. "Ketika kasus yang 
ada bergejala itu terdeteksi, apalagi kalau 
nanti misalnya terbukti bahwa ini tidak ada 
riwayat bepergian ke luar negeri, atau 
kontak dengan orang luar negeri, juga 
berarti ini terjadi penularan komunitas," 
ucap Dicky. Menurut Dicky, fasilitas 
kesehatan harus bisa menjadi sumber 
data untuk dapat mengambil tindakan 
mengenai kasus cacar monyet. "Fasilitas 
kesehatan, terutama dokter penyakit kulit 
dan kelamin itu, klinik itu harus menjadi 
sumber data surveilans kita, tentang cacar 
monyet atau monkeypox ini," kata Dicky 
saat dihubungi, Senin (22/8/2022). 
Menurut Dicky, surveilans dapat dilakukan 
oleh tenaga kesehatan dengan 
memeriksa pasien yang mengeluh 
penyakit kulit, cacar yang disertai kelenjar 
pada sisi bagian mulut dan kelamin. "Dan 
ini yang harus ditingkatkan surveilans, 
baik itu dokter praktik swasta maupun dari 
klinik atau rumah sakit. Karena di negara 
lain data surveilans itu dari fasilitas 
kesehatan," ucap Dicky. "Selain pada 
kasus ini dilakukan testing dan tracing, 
dan isolasi karantina tiga minggu, juga 
termasuk yakni surveilans yang harus 
dilakukan," sambung dia. Pakar 
Biostatistika Epidemiologi Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Airlangga (Unair) Surabaya, Windhu 
Purnomo, terkonfirmasinya cacar monyet 
masuk Indonesia harus direspons dengan 
baik. Menurut dia, surveilans menjadi 
salah satu upaya penanganan setelah 
ditemukan cacar monyet atau monkeypox 

di Jakarta. Surveilans merupakan 
analisis secara sistematis dan terus 
menerus terhadap penyakit atau 
masalah-masalah kesehatan, 
khususnya yang berkaitan dengan 
peristiwa yang sedang terjadi. 
"Pemerintah harus melakukan 
surveilans terhadap faktor risiko pada 
mereka yang berisiko tinggi, terutama 
pada lelaki," ujar Windhu kepada 
Kompas.com, Senin (22/8/2022). 
Windhu berujar surveilans harus 
dilakukan di setiap pintu masuk 
negara. Terlebih, kata Windhu, pasien 
cacar monyet yang baru saja 
terkonfirmasi ini merupakan pelaku 
perjalanan luar negeri (PPLN). Pasien 
ini dikabarkan baru saja datang dari 
tiga negara yang merupakan bagian 
dari 90 negara yang memiliki kasus 
cacar monyet. Windhu menjelaskan 
kelompok yang paling berisiko tertular 
cacar monyet ini adalah laki-laki. Ia 
mencatat sebanyak 99 persen dari 39 
ribu kasus cacar monyet itu dialami 
oleh kelompok pria. "Jumlah kasus ini 
di luar wilayah endemi. Awal tahun ini 
sudah muncul sebanyak 39 ribu 
kasus," kata Windhu. Dengan 
demikian, Windhu mengatakan 
seorang pria yang baru saja datang 
dari wilayah dengan kasus cacar 
monyet tinggi, maka harus dicurigai 
meskipun belum terkonfirmasi. 
Pasalnya, kata Windhu, pasien yang 
tidak bergejala tidak bisa dites karena 
masih dalam masa inkubasi. Hal ini 
berbeda dengan Covid-19 yang bisa 
terdeteksi dengan tes polymerase 
chain reaction (PCR) meskipun tanpa 
gejala. Menurut Windhu, virus cacar 
monyet bisa terdeteksi pada saat 
sudah ada gejala. Pada saat itu juga, 
virus sudah bisa ditularkan. "Tapi ada 
celakanya, kalau mereka belum 
bergejala tapi ternyata sudah 
membawa virus dari luar negeri, dia 
tidak akan bisa terdeteksi," ujar 
Windhu. Apabila ada seseorang pria 
datang dari negara dengan kasus 
cacar monyet, kata Windhu, maka 
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) 
juga sudah harus langsung 
mengawasi orang tersebut. Selain itu, 
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KKP juga diminta untuk memberikan 
informasi pada dinas kesehatan yang 
menjadi tujuan orang tersebut. "Jadi, 
nanti yang akan mengawasi itu dinas 
kesehatan setempat. Ketika muncul 
gejala, dinkes bisa langsung tes," ujar 
Windhu. Beruntung, kata Windhu, 
sebagian besar rumah sakit yang ada di 
Indonesia sudah diberikan pedoman 
apabila menghadapi situasi tersebut. 
Windhu mengepresiasi kesadaran 
pasien yang melapor saat curiga ada 
gejala cacar monyet pada dirinya. 
"Kebetulan orang ini punya kesadaran 
langsung tes saat ada gejala. Andaikan 
dia tidak sadar dan tidak akan 
terdeteksi, maka akan menulari orang 
lain. Kita harus beri pujian," ujar Windhu 
kepada Kompas.com, Senin 
(22/08/2022). Dinas Kesehatan (Dinkes) 
DKI Jakarta menemukan tiga orang 
yang memiliki riwayat kontak erat 
dengan pasien cacar monyet atau 
monkeypox. Diketahui, pasien pertama 
cacar monyet merupakan warga DKI 
Jakarta. "Hasil tracing dari Dinkes DKI 
Jakarta menemukan tiga orang kontak 
erat, yang sampai saat ini ketiganya 
dalam kondisi baik dan tidak 
mempunyai keluhan kesehatan," ujar 
Kepala Dinkes DKI Jakarta Widyastuti, 
dalam keterangannya, Senin 
(22/8/2022). Ia menyatakan, Dinkes DKI 
bakal terus memantau perkembangan 

kesehatan pasien dan ketiga orang yang 
berkontak erat. Selain itu, Widyastuti 
menuturkan, kondisi pasien cacar monyet 
kini sudah membaik. "Pasien cukup 
kooperatif dan terbuka dengan tim kami. 
Kondisi pasien juga sudah membaik," 
tutur Widyastuti. Berita ini, pastinya 
sangat menghebohkan Indonesia. Banyak 
yang membagikan postingannya tersebut 
melalui berbagai medsos. Dan mereka 
semakin khawatir dengan penyakit Cacar 
Monyet ini. Komentar dari medsos banyak 
yang beranggapan. Bahwa, belum saja 
pandemi selesai. Malah, sekarang COVID 
bertambah lagi. Eh, sekarang malah ada 
penyakit baru. Dan, penyakit itu sudah 
sampai ke Indonesia. Tetapi, asalkan kita 
mematuhi aturan dan protokol kesehatan 
yang sudah berlaku, sebenarnya penyakit 
itu tidak akan sampai ke Indonesia. 
Misalnya, saja kita tidak berpegian dulu ke 
luar negeri. Lalu, selalu menggunakan 
masker di kerumunan orang banyak, Dan 
selalu mencuci tangan untuk menjaga 
kebersihan dan kesehatan kita juga. Dan 
jangan lupa jika kita berpegian keluar 
rumah, bila akan makan selalu mencuci 
tangan atau bisa menggunakan Hand 
Sanitizer. Pemerintah selalu membuat 
aturan kesehatan ini untuk membuat kita 
menjadi terjauh dari penyakit yang 
mengancam. Maka, selalu patuhi 
aturannya untuk menjauhkan kita dari 
penyakit yang berbahaya.

Selain dua nama itu, ada nama 
Mensos Tri Rismaharini dan mantan 
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar 
Anas.

Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri masih menimbang calon 
Presiden yang akan diusung di Pilpres 
2024. 
Dua nama kader PDIP menjadi yang 
kandidat kuat Capres, yaitu Puan 
Maharani dan Ganjar Pranowo.
Dua nama tersebut dianggap sebagai 
kader kebanggaan PDIP. 

Namun, hasil survei elektabilitas calon 
presiden memperlihatkan perbedaan 
elektabilitas yang mencolok antara 

"Dukungan spontan untuk Gubernur Jawa 
Tengah ini mengalami penguatan terhitung 
sejak Maret hingga Agustus 2022. 
Sementara, Puan Maharani hanya 
mengantongi 0,7 persen suara," kata 
Direktur Riset Saiful Mujani Research and 
Consulting (SMRC) Deni Irvani dalam 
keterangannya.
Dalam simulasi tertutup 11 nama Capres, 
SMRC merilis Ganjar mendapat dukungan 
terbanyak 27,1 persen. Sedangkan, 

Puan dan Ganjar. Dalam survei SMRC, 
Ganjar menempati urutan teratas dengan 
17,6 persen berdasarkan pertanyaan 
terbuka atau top of mind.

Puan Maharani hanya mendapat 

"Banyak sekali upaya sosialisasi di 
publik space yang cukup masif dan 
punya kekuatan di internal PDIP tapi ini 
lah gambarannya," jelas Rio.

Ketua Umum PDIP Megawati 

Kendati, Puan cukup kuat sosialisasi 
yang dilakukan di tengah masyarakat, 
ternyata masih belum mampu 
meningkatkan elektabilitasnya.

PDIP: Survei Tak jadi Patokan
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot 
Saiful Hidayat mengatakan, survei tidak 
menjadi patokan PDIP untuk 
pencalonan presiden. 
Karena survei elektabilitas terus 
dinamis dan berubah-ubah.

Survei akan dipengaruhi bagaimana 
kerja politik kader partai. PDIP tak 
jadikan survei patokan karena sangat 
dinamis.

Dia bukan menjadi patokan, karena 
sifatnya sangat dinamis, jadi terima 
kasih," jelas Djarot.

"Survei itu bagi kita bukan menjadi 
patokan, survei itu sekedar 
pengetahuan bagi kita tapi bukan 
patokan, karena apa survei itu berjalan 
secara dinamis," ujar Djarot di 
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Senin (25/7).

"Survei itu tergantung kita, bagaimana 
kerja-kerja politik kita, bagaimana kerja-
kerja kader PDIP. 

"Jika kita bandingkan antara Ganjar 
Pranowo dengan Puan Maharani maka 
ini seperti bumi dan langit," ujarnya saat 
pemaparan survei.

dukungan sekitar 2,00 persen.
Timpangnya elektabilitas Ganjar dan 
Puan juga terlihat dalam survei Politika 
Research & Consulting pada akhir Juli 
2022 lalu. Direktur Eksekutif Politika 
Research & Consulting (PRC), Rio 
Prayogo mengibaratkan perbedaan 
elektabilitas Ganjar dan Puan bagai 
bumi dan langit.
Pada simulasi tiga terdapat nama 
Ganjar, Prabowo dan Puan. 
Ganjar menempati urutan teratas 
dengan elektabilitas 46,8 persen. 
Sementara Prabowo 35,8 persen dan 
Puan hanya 3,6 persen. Yang tidak 
memilih atau tidak menjawab 13,8 
persen.

Soekarnoputri telah mengingatkan 
kader PDIP jangan terpengaruh 
survei. Kader PDIP tetap diminta 
untuk turun ke bawah.
"Berbagai macam hasil survei PDIP 
pasti menang, nomor satu lho tapi 
saya sampaikan, dan diingatkan oleh 
ibu ketum jangan kemudian terpukau 
dengan hasil itu, no. 

"Dari empat nama itu kalau dihitung-
hitung yang berpeluang mbak Puan 
karena putri mahkota. 

Kita harus tetap turun ke bawah," 
pungkas Djarot.
Siapa Paling Berpeluang?
Direktur Eksekutif Lembaga Survei 
KedaiKopi Kunto Adi Wibowo melihat 
Puan sebagai calon paling kuat. 
Alasannya, Puan punya faktor garis 
keturunan dengan Soekarno. 
Jabatannya juga strategis.

calon presiden masih dipersiapkan 
oleh Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri. 

Dalam waktu kurang lebih 15 bulan, 
Ketua DPP PDIP ini harus bisa 
meningkatkan elektabilitasnya.

Hanya saja yang menjadi catatan 
bagi Puan adalah elektabilitas yang 
masih rendah. 

"Mbak Puan harus bisa mendorong 
elektabilitasnya dalam waktu kurang 
lebih beberapa bulan lagi sampai 
Oktober 2023 setahun tiga bulan 15 
bulanan sampai pendaftaran calon 
dan menurut saya ini menjadi PR 
mbak puan dan PDIP," ujar Kunto.

"Kedua tentu saja pak Ganjar karena 
elektabilitasnya tinggi," ujar Kunto.
Capres PDIP Digembleng Megawati

Nama kedua yang kuat setelah Puan 
adalah Ganjar Pranowo. Gubernur 
Jawa Tengah itu berpeluang 
dicalonkan karena faktor 
elektabilitasnya yang tinggi.

Sekarang jabatannya Ketua DPR RI 
dan trah Soekarno itu menurut saya," 
ujar Kunto kepada wartawan.

Hasto mengatakan, 

Presiden Kelima RI ini melakukan 
penggemblengan terhadap capres 
partai berlogo banteng.
"Untuk Pilpres, semua baru 
digembleng oleh Ibu Megawati. Kan 

Menanti Pilihan Megawati Ganjar Atau Puan
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KKP juga diminta untuk memberikan 
informasi pada dinas kesehatan yang 
menjadi tujuan orang tersebut. "Jadi, 
nanti yang akan mengawasi itu dinas 
kesehatan setempat. Ketika muncul 
gejala, dinkes bisa langsung tes," ujar 
Windhu. Beruntung, kata Windhu, 
sebagian besar rumah sakit yang ada di 
Indonesia sudah diberikan pedoman 
apabila menghadapi situasi tersebut. 
Windhu mengepresiasi kesadaran 
pasien yang melapor saat curiga ada 
gejala cacar monyet pada dirinya. 
"Kebetulan orang ini punya kesadaran 
langsung tes saat ada gejala. Andaikan 
dia tidak sadar dan tidak akan 
terdeteksi, maka akan menulari orang 
lain. Kita harus beri pujian," ujar Windhu 
kepada Kompas.com, Senin 
(22/08/2022). Dinas Kesehatan (Dinkes) 
DKI Jakarta menemukan tiga orang 
yang memiliki riwayat kontak erat 
dengan pasien cacar monyet atau 
monkeypox. Diketahui, pasien pertama 
cacar monyet merupakan warga DKI 
Jakarta. "Hasil tracing dari Dinkes DKI 
Jakarta menemukan tiga orang kontak 
erat, yang sampai saat ini ketiganya 
dalam kondisi baik dan tidak 
mempunyai keluhan kesehatan," ujar 
Kepala Dinkes DKI Jakarta Widyastuti, 
dalam keterangannya, Senin 
(22/8/2022). Ia menyatakan, Dinkes DKI 
bakal terus memantau perkembangan 

kesehatan pasien dan ketiga orang yang 
berkontak erat. Selain itu, Widyastuti 
menuturkan, kondisi pasien cacar monyet 
kini sudah membaik. "Pasien cukup 
kooperatif dan terbuka dengan tim kami. 
Kondisi pasien juga sudah membaik," 
tutur Widyastuti. Berita ini, pastinya 
sangat menghebohkan Indonesia. Banyak 
yang membagikan postingannya tersebut 
melalui berbagai medsos. Dan mereka 
semakin khawatir dengan penyakit Cacar 
Monyet ini. Komentar dari medsos banyak 
yang beranggapan. Bahwa, belum saja 
pandemi selesai. Malah, sekarang COVID 
bertambah lagi. Eh, sekarang malah ada 
penyakit baru. Dan, penyakit itu sudah 
sampai ke Indonesia. Tetapi, asalkan kita 
mematuhi aturan dan protokol kesehatan 
yang sudah berlaku, sebenarnya penyakit 
itu tidak akan sampai ke Indonesia. 
Misalnya, saja kita tidak berpegian dulu ke 
luar negeri. Lalu, selalu menggunakan 
masker di kerumunan orang banyak, Dan 
selalu mencuci tangan untuk menjaga 
kebersihan dan kesehatan kita juga. Dan 
jangan lupa jika kita berpegian keluar 
rumah, bila akan makan selalu mencuci 
tangan atau bisa menggunakan Hand 
Sanitizer. Pemerintah selalu membuat 
aturan kesehatan ini untuk membuat kita 
menjadi terjauh dari penyakit yang 
mengancam. Maka, selalu patuhi 
aturannya untuk menjauhkan kita dari 
penyakit yang berbahaya.

Selain dua nama itu, ada nama 
Mensos Tri Rismaharini dan mantan 
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar 
Anas.

Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri masih menimbang calon 
Presiden yang akan diusung di Pilpres 
2024. 
Dua nama kader PDIP menjadi yang 
kandidat kuat Capres, yaitu Puan 
Maharani dan Ganjar Pranowo.
Dua nama tersebut dianggap sebagai 
kader kebanggaan PDIP. 

Namun, hasil survei elektabilitas calon 
presiden memperlihatkan perbedaan 
elektabilitas yang mencolok antara 

"Dukungan spontan untuk Gubernur Jawa 
Tengah ini mengalami penguatan terhitung 
sejak Maret hingga Agustus 2022. 
Sementara, Puan Maharani hanya 
mengantongi 0,7 persen suara," kata 
Direktur Riset Saiful Mujani Research and 
Consulting (SMRC) Deni Irvani dalam 
keterangannya.
Dalam simulasi tertutup 11 nama Capres, 
SMRC merilis Ganjar mendapat dukungan 
terbanyak 27,1 persen. Sedangkan, 

Puan dan Ganjar. Dalam survei SMRC, 
Ganjar menempati urutan teratas dengan 
17,6 persen berdasarkan pertanyaan 
terbuka atau top of mind.

Puan Maharani hanya mendapat 

"Banyak sekali upaya sosialisasi di 
publik space yang cukup masif dan 
punya kekuatan di internal PDIP tapi ini 
lah gambarannya," jelas Rio.

Ketua Umum PDIP Megawati 

Kendati, Puan cukup kuat sosialisasi 
yang dilakukan di tengah masyarakat, 
ternyata masih belum mampu 
meningkatkan elektabilitasnya.

PDIP: Survei Tak jadi Patokan
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot 
Saiful Hidayat mengatakan, survei tidak 
menjadi patokan PDIP untuk 
pencalonan presiden. 
Karena survei elektabilitas terus 
dinamis dan berubah-ubah.

Survei akan dipengaruhi bagaimana 
kerja politik kader partai. PDIP tak 
jadikan survei patokan karena sangat 
dinamis.

Dia bukan menjadi patokan, karena 
sifatnya sangat dinamis, jadi terima 
kasih," jelas Djarot.

"Survei itu bagi kita bukan menjadi 
patokan, survei itu sekedar 
pengetahuan bagi kita tapi bukan 
patokan, karena apa survei itu berjalan 
secara dinamis," ujar Djarot di 
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Senin (25/7).

"Survei itu tergantung kita, bagaimana 
kerja-kerja politik kita, bagaimana kerja-
kerja kader PDIP. 

"Jika kita bandingkan antara Ganjar 
Pranowo dengan Puan Maharani maka 
ini seperti bumi dan langit," ujarnya saat 
pemaparan survei.

dukungan sekitar 2,00 persen.
Timpangnya elektabilitas Ganjar dan 
Puan juga terlihat dalam survei Politika 
Research & Consulting pada akhir Juli 
2022 lalu. Direktur Eksekutif Politika 
Research & Consulting (PRC), Rio 
Prayogo mengibaratkan perbedaan 
elektabilitas Ganjar dan Puan bagai 
bumi dan langit.
Pada simulasi tiga terdapat nama 
Ganjar, Prabowo dan Puan. 
Ganjar menempati urutan teratas 
dengan elektabilitas 46,8 persen. 
Sementara Prabowo 35,8 persen dan 
Puan hanya 3,6 persen. Yang tidak 
memilih atau tidak menjawab 13,8 
persen.

Soekarnoputri telah mengingatkan 
kader PDIP jangan terpengaruh 
survei. Kader PDIP tetap diminta 
untuk turun ke bawah.
"Berbagai macam hasil survei PDIP 
pasti menang, nomor satu lho tapi 
saya sampaikan, dan diingatkan oleh 
ibu ketum jangan kemudian terpukau 
dengan hasil itu, no. 

"Dari empat nama itu kalau dihitung-
hitung yang berpeluang mbak Puan 
karena putri mahkota. 

Kita harus tetap turun ke bawah," 
pungkas Djarot.
Siapa Paling Berpeluang?
Direktur Eksekutif Lembaga Survei 
KedaiKopi Kunto Adi Wibowo melihat 
Puan sebagai calon paling kuat. 
Alasannya, Puan punya faktor garis 
keturunan dengan Soekarno. 
Jabatannya juga strategis.

calon presiden masih dipersiapkan 
oleh Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri. 

Dalam waktu kurang lebih 15 bulan, 
Ketua DPP PDIP ini harus bisa 
meningkatkan elektabilitasnya.

Hanya saja yang menjadi catatan 
bagi Puan adalah elektabilitas yang 
masih rendah. 

"Mbak Puan harus bisa mendorong 
elektabilitasnya dalam waktu kurang 
lebih beberapa bulan lagi sampai 
Oktober 2023 setahun tiga bulan 15 
bulanan sampai pendaftaran calon 
dan menurut saya ini menjadi PR 
mbak puan dan PDIP," ujar Kunto.

"Kedua tentu saja pak Ganjar karena 
elektabilitasnya tinggi," ujar Kunto.
Capres PDIP Digembleng Megawati

Nama kedua yang kuat setelah Puan 
adalah Ganjar Pranowo. Gubernur 
Jawa Tengah itu berpeluang 
dicalonkan karena faktor 
elektabilitasnya yang tinggi.

Sekarang jabatannya Ketua DPR RI 
dan trah Soekarno itu menurut saya," 
ujar Kunto kepada wartawan.

Hasto mengatakan, 

Presiden Kelima RI ini melakukan 
penggemblengan terhadap capres 
partai berlogo banteng.
"Untuk Pilpres, semua baru 
digembleng oleh Ibu Megawati. Kan 

Menanti Pilihan Megawati Ganjar Atau Puan
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(pendaftaran capres) masih Agustus 
tahun depan,” ujar Hasto dalam 
keterangannya, Minggu (14/8).
Kader PDIP juga dipersiapkan melalui 
sekolah partai. iberikan pendampingan 
saat menjadi kepala daerah oleh 

kepala daerah yang berhasil.
Hasto menuturkan, Ketua Umum PDIP 
Megawati Soekarnoputri yang akan 
memutuskan siapa yang akan diusung 
menjadi calon presiden dan calon wakil 
presiden.

Pertama, menambah anggaran subsidi 
dan kompensasi mendekati Rp 700 
triliun. Kedua, membatasi penyaluran 
BBM bersubsidi sehingga tidak semua 
masyarakat bisa mengakses. Ketiga, 
menaikan harga BBM bersubsidi.

Namun, ia mengatakan, belum ada 
keputusan apapun yang dipilih dari tiga 
opsi tersebut. 

"Tiga-tiganya enggak enak. APBN jelas 
akan sangat berat karena anggaran 
subsidi dana kompensasi itu sudah naik 
tiga kali lipat tahun ini menjadi Rp 502 
triliun, tetapi ternyata masih kurang," 
kata Sri Mulyani.

Beberapa menteri masih terus 
melakukan perhitungan terkait berbagai 
pilihan tersebut, termasuk meminta 

Bendahara negara itu mengakui, 
pemerintah kini hanya memiliki tiga 
pilihan. 

Kementerian Keuanagn menghitung 
butuh tambahan anggaran subsidi dan 
kompensasi energi mencapai Rp 198 
triliun pada tahun jika pemerintah ingin 
menahan harga Pertalite dan Solar. 
Namun, pemerintah hingga kini belum 
menentukan kebijakan apa yang akan 
dipilih terkait penyesuaian harga BBM 
bersubsidi. 
"Kalau tidak menaikan harga BBM dan 
tidak melakukan apa-apa, juga tidak ada 
pembatasan, maka Rp 502 triliun saja 
tidak cukup, butuh tambahan lagi bisa 
mencapai Rp 698 triliun," kata Sri 
Mulyani saat ditemui di Kompleks 
Parlemen, Selasa (23/8).
Namun,  menurut Sri Mulyani, 
tambahan anggaran itu baru 
menghitung kebutuhan tambahan kuota 
subsidi untuk BBM jenis pertalite, solar 
dan minyak tanah. Ini belum termasuk 
tambahan anggaran untuk subsidi LPG 
tabung 3 Kg dan listrik.

Butuh Subsidi Rp 198T Agar BBM Tak Naik

Apakah itu akan diteruskan? Ini 
kepentingan siapa sebetulnya 
mempertahankan subsidi bentuk begini," 
kata Said saat ditemui di Kompleks DPR 
RI, Kami (16/8).

Pertamina dan PLN untuk ikut melakukan 
perhitungan.
Ia menyebut pemerintah memperhatikan 
sejumlah 'rambu-rambu' sebelum 
menentukan opsi mana yang akan 
diambil. Pertama, Aspek daya beli 
masyarakat dinilai menjadi perhatian 
pemerintah, terutama menjaga daya beli 
kelompok masyarakat 40% terbawah.
Kedua, pemerintah juga menelaah 
kapasitas APBN. Anggaran subsidi dan 
kompensasi tahun ini sudah bengkak 
mencapai ratusan triliun dan masih tidak 
cukup. Jika angkanya bertambah maka 
berisiko menjadi tagihan kompensasi 
yang digeser ke tahun depan. 
"Pada 2023 kita sudah ada Pemilu dan 
segala macam, makanya kita harus 
melihat APBN secara detail," kata Sri 
Mulyani.
Pertumbuhan ekonomi sudah kuat 
mencapai 5,44% pada kuartal II, tetapi 
juga perlu melihat komposisi pemulihan 
tersebut terutama dari sisi konsumsi. 
"Masyarakat atas mungkin sudah kuat, 
tapi yang bawah kurang," kata Sri 
Mulyani.
Sekalipun pemerintah ingin menambah 
anggaran, 
DPR tampaknya sulit memberi restu. 
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said 
Abdullah sebelumnya mengatakan 
anggaran subsidi yang mencapai ratusan 
triliun tersebut banyak dinikmati 
masyarakat yang mampu.
"Apakah surplus ratusan triliun APBN 
saat ini juga akan ditambal ke subsidi 
lagi? Padahal subsidi BBM dan LPG 3 kg 
tidak tepat sasaran. 

Majelis Syariah Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) meminta Suharso 
Monoarfa untuk mundur dari kursi ketua 
Umum PPP. 

"Surat sudah dikirim (ke DPP PPP) 
kemarin sore," ujar Mardiono kepada 
Republika, Selasa (23/8/2022).
Terdapat sejumlah pertimbangan yang 
membuat Majelis Syariah PPP, Majelis 
Pertimbangan PPP, dan Majelis 

Hal tersebut termaktub dalam surat yang 
ditandatangani Ketua Majelis Syariah 
PPP Mustofa Aqil Siraj, Ketua Majelis 
Pertimbangan PPP Muhammad 
Mardiono, dan Ketua Majelis Kehormatan 
PPP Zarkasih Nur.

Data terbaru Kantor Statistik Nasional 
Inggris (ONS) pada Senin merevisi 
ekonomi Inggris terjun 11 persen dari 
prediksi sebelumnya sebesar 9,3 persen 
sejak 2020.
Ini merupakan penurunan terbesar sejak 
ONS mulai mencatat dan kemerosotan 
PDB terbesar Inggris sejak 1709, tahun 
'Beku Hebat,' 

yang berarti kontribusi keseluruhannya 
terhadap perekonomian lebih rendah," 
jelas analis ONS Craig McLaren, 
menambahkan bahwa pengecer juga 
menghadapi biaya yang lebih tinggi, 
yang mendorong ahli statistik untuk 
merevisi kontribusi mereka terhadap 
perekonomian.

Revisi turun dipicu oleh data baru yang 
menunjukkan dampak pandemi Covid-19 
terhadap layanan kesehatan dan 
pengecer individu.

Resesi di Inggris diperkirakan menjadi 
yang paling buruk dalam 300 tahun 
terakhir.

Dikutip dari The Daily Telegraph, 
pemasok kayu bakar di Inggris 
memproyeksikan penjualan melonjak 
seperlima selama musim dingin 

Badan tersebut secara rutin 
memperbarui perkiraan PDB-nya ketika 
memperoleh lebih banyak data.

Pada tahun 2021, ekonomi Inggris 
sebagian besar kembali ke tingkat 
sebelum pandemi. Namun, sejak awal 
tahun ini, negara itu semakin terpukul 
oleh kenaikan inflasi, dan para analis 
sekarang khawatir negara itu dapat 
mengarah ke resesi pada akhir tahun.

ketika ekonomi negara itu menyusut 13,4 
persen, menurut data historis yang 
disediakan oleh Bank of England .

Gunakan Kayu Bakar Sebagai 
Pemanas

"Layanan kesehatan menghadapi biaya 
yang lebih tinggi daripada yang kami 
perkirakan sebelumnya, 

ONS akan mempublikasikan angka 
pertumbuhan terbarunya untuk tahun 
2021 dan paruh pertama tahun 2022 
pada bulan September. 

Ekonomi Inggris Terjun Bebas Negatif 11%

Menurut Nic Snell, direktur pelaksana 
di Certainly Wood, pemasok kayu 
bakar terbesar di Inggris, 
permintaan sudah mulai tumbuh 
karena konsumen mulai bersiap 
menghadapi cuaca yang lebih dingin.
“Orang-orang mulai menimbun 
sekarang, 

Dia menunjukkan bahwa jumlah kayu 
bakar yang dibutuhkan untuk menjaga 
api di malam hari dan akhir pekan 
sepanjang musim dingin akan menelan 
biaya sekitar 600 poundsterling (Rp 
10.510.914) sementara rumah tangga 
yang memanaskan rumah 
menggunakan gas atau listrik 
diperkirakan akan menghadapi tagihan 
energi yang melonjak selama beberapa 
bulan mendatang.

tetapi saya membayangkan kita dapat 
melihat peningkatan permintaan 10 
persen hingga 20 persen pada musim 
dingin mendatang, karena harga kayu 
bakar telah meningkat tetapi tidak 
mendekati kenaikan yang terlihat pada 
harga energi,” kata Snell.

Tagihan Listrik Bisa Mencapai Rp 
105 Juta per Rumah
Musim dingin mendatang dikhawatirkan 
bakal menjadi masa-masa tersulit bagi 
masyarakat Inggris.

Bahkan harga listrik di negeri itu pun 
membubung tinggi, seperti dikutip dari 
Bloomberg.Tagihan listrik masyarakat 
tahunan diprediksi akan melonjak 
menjadi 6.000 poundsterling (hampir 

mendatang, 

Melonjaknya harga gas dan listrik 
bersama dengan volatilitas tinggi di 
pasar energi memaksa regulator dan 
analis untuk menaikkan perkiraan 
mereka yang sudah suram.

Pemerintah pun diperkirakan akan 
memberlakukan skenario terburuk 
dengan pemadaman selama empat 
hari selama musim dingin mendatang.

karena jutaan rumah tangga dapat 
memilih untuk menyalakan tungku kayu 
untuk membantu mengatasi tagihan 
energi yang melonjak.
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triliun, tetapi ternyata masih kurang," 
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"Berbagai demonstrasi terhadap 
kepemimpinan Saudara Suharso 
Monoarfa tidak hanya terjadi di kantor 
DPP-PPP, 

"Setelah kami mendengarkan kembali 
pidato terkait dengan hal diatas, maka 
kami juga berpandangan bahwa yang 
disampaikan oleh Saudara Suharso 
Monoarfa tersebut merupakan 
ketidakpantasan dan kesalahan bagi 
seorang pimpinan partai Islam yang 
seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai 
Islam dan mengedepankan akhlak 
mulia," tertulis di surat yang 
ditandatangani pada 22 Agustus 2022 
itu.

Demonstrasi tersebut terjadi akibat hasil 
forum permusyawaratan partai, baik di 
tingkat musyawarah wilayah, 
musyawarah cabang PPP,

akan tetapi juga dilaksanakan pada 
Kantor Kementerian PPN/Bappenas 
dan KPK RI. 

Kehormatan PPP meminta Suharso 
mundur dari kursi ketua umum PPP. 
Pertama, adanya rekaman video viral 
Suharso yang dinilai pihaknya 
menghina kiai dan pesantren.

Demonstrasi seperti ini, 

Pertimbangan kedua adalah 
demonstrasi yang sering terjadi di 
depan Kantor DPP PPP. 

dan gratifikasi yang dilaporkan sebagai 
tindak pidana korupsi kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK).

belum pernah terjadi sebelumnya dalam 

Ketiga, terdapat berbagai pemberitaan 
mengenai persoalan kehidupan rumah 
tangga pribadi Suharso. 

Terakhir adalah elektabilitas PPP yang 
tak kunjung naik di tengah kepemimpinan 
Suharso. 

perjalanan sejarah PPP dan telah 
menurunkan marwah PPP sebagai partai 
politik Islam."

Pemberitaan tersebut tentu menjadi 
beban moral dan mengurangi simpati 
terhadap PPP sebagai partai Islam.

"Kami akan mencari solusi yang terbaik 
dalam menyikapi berbagai isu yang saat 
ini mengemuka di publik," ujar Mardiono.

"Mempertimbang kan hal-hal yang kami 
sampaikan diatas serta masukan 
informasi dan pandangan sejumlah pihak 
baik didalam dan diluar jajaran PPP, 
maka kami sebagai pimpinan ketiga 
Majelis di DPP-PPP meminta saudara 
Suharso Monoarfa untuk berbesar hati 
mengundurkan diri dari jabatan Ketua 
Umum DPP PPP," tertulis di surat 
tersebut.

Permasalahan yang dihadapi Suharso 
tersebut membuat kerja-kerja partai tak 
produktif dalam menghadapi pemilihan 
umum (Pemilu) 2024.

Mardiono mengatakan, surat permintaan 
tersebut sudah diserahkan kepada 
Suharso dan DPP PPP pada Senin 
(22/8/2022). 
Pihaknya akan mencari solusi terbaik 
bagi partai setelah surat tersebut 
diserahkan.

Suharso Dituntut Mundur Jadi Ketum PPP

pernyataan Paloh itu hanya untuk 
menghormati Puan yang mengunjungi 
dirinya dan jajaran elite Nasdem pada 
Senin (22/8/2022).

Menurut dia, 

"Rasanya statement Paloh tentang 
dukungan dinamis terhadap Ganjar dan 

 Direktur Eksekutif Institute for 
Democracy and Strategic Affairs 
(Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam 
menilai, Ketua Umum Partai Nasdem 
Surya Paloh tak sungguh-sungguh saat 
menyebut Puan Maharani masuk dalam 
radar calon presiden (capres) Nasdem.

Surya Paloh : Puan Masuk Radar NasDem

Ini tampak dari intensnya pertemuan 
Demokrat dan PKS dengan Nasdem. 
Ketiganya juga mengakui terus menjalin 

juga melirik Puan lebih disampaikan 
sebagai bentuk penghormatan saja 
terhadap Puan," kata Umam kepada 
Kompas.com, Selasa (23/8/2022).
Umam berpendapat, besar kemungkinan 
PDI-P akan mengusung Puan pada 
Pemilu Presiden (Pilpres) 
2024.Sementara, alih-alih dengan PDI-P, 
Nasdem dinilai lebih mungkin berkoalisi 
dengan Demokrat dan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS).

"Meskipun safari politik ini nantinya tidak 

Oleh karenanya, 

komunikasi mendalam.
"Dalam kesepahaman politik praktis 
menuju pembentukan koalisi Pilpres 
2024, komunikasi Nasdem dengan 
Partai Demokrat dan PKS tampaknya 
lebih maju dan lebih intens," ujarnya.

Belum lama ini, Paloh dan Megawati 
diisukan saling sindir soal "partai 
sombong". 
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto 
Kristiyanto pun beberapa kali 
menyinggung soal partai yang 
membajak kader partai lain.

Umam berpendapat, kecil kemungkinan 
safari politik PDI-P ke Nasdem bertujuan 
untuk membangun koalisi Pilpres 2024.
"Kunjungan Puan Maharani ke Surya 
Paloh kemarin bisa dimaknai sebagai 
langkah mitigasi untuk memperbaiki 
komunikasi politik yang merenggang 
selama ini," ucap Umam.

Selain itu, lanjut Umam, 
belakangan hubungan Nasdem dan PDI-
P tampak merenggang. Ini disinyalir 
karena bursa capres Nasdem yang turut 
memasukkan nama kader PDI-P yang 
juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo.

menghasilkan berkoalisi Pilpres 2024, 
namun kesepahaman antarpartai untuk 
bersama-sama berkomitmen 
membangun demokrasi yang matang 
merupakan tujuan mulia yang patut 
diapresiasi," lanjut dosen Universitas 
Paramadina itu.

"Sudah ketemu begini, masa enggak 
masuk dalam radar," kata Paloh.
Mulanya, awak media bertanya kepada 
Paloh ihwal dukungan Nasdem ke 
Ganjar Pranowo. 

Adapun pernyataan Surya Paloh soal 
Puan Maharani masuk dalam radar 
capres Nasdem diungkapkan usai 
bertemu dengan Puan dan jajaran elite 
PDI-P lainnya di Nasdem Tower, 
Jakarta, Senin (22/8/2022).

Ketua Umum Partai Nasdem itu lantas 
menyinggung kemungkinan nama 
Puan dilirik sebagai capres Nasdem.

Paloh lalu mengatakan, diusung atau 
tidaknya Ganjar ke depan sebagai 
capres Nasdem akan menyesuaikan 
perkembangan politik ke depan.

"Kedatangan Mbak Puan ini kan saya 
lihat-lihat juga. 
Jadi, kita lihat perkembangan ke 
depan," ujarnya diiringi tawa elite 
Nasdem dan PDI-P yang turut hadir.

AS mengatakan pihaknya yakin Rusia 
sedang bersiap untuk menargetkan 
infrastruktur sipil dan pemerintah dalam 
beberapa hari ke depan saat enam 
bulan perang.

kemerdekaan dari pemerintahan Soviet 
karena kekhawatiran akan serangan.

Amerika Serikat pada Selasa 
(23/8/2022) mendesak warganya untuk 
meninggalkan Ukraina.

Peringatan itu menyusul larangan oleh 
pemerintah Ukraina pada perayaan di 
ibukota Kyiv pada hari Rabu 
(24/8/2022), 

Para pemimpin dari puluhan negara dan 
organisasi internasional akan 
mengambil bagian pada hari Selasa 
dalam apa yang disebut Platform 
Krimea dalam solidaritas dengan 
Ukraina pada peringatan enam bulan 

Sebagian besar akan melakukannya 
melalui video.
Di medan perang, pasukan Rusia 
melancarkan serangan artileri dan 
udara di wilayah Zaporizhzhia di 
tenggara Ukraina, di mana 
pertempuran telah terjadi di dekat 
pembangkit listrik tenaga nuklir 
terbesar di Eropa, kata militer Ukraina.
Tetapi enam bulan setelah invasi Rusia 
pada 24 Februari di Ukraina, dan 
dengan ribuan kematian dan perusakan 
kota yang meluas, konflik terkunci 
dalam jalan buntu.
Pasukan Rusia menguasai sebagian 
besar wilayah selatan, termasuk di 
sepanjang pantai Laut Hitam, 
dan sebagian wilayah Donbas timur.

invasi Rusia.

Prospek perdamaian tampaknya 

AS Minta Warganya Tinggalkan Ukraina
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(Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam 
menilai, Ketua Umum Partai Nasdem 
Surya Paloh tak sungguh-sungguh saat 
menyebut Puan Maharani masuk dalam 
radar calon presiden (capres) Nasdem.

Surya Paloh : Puan Masuk Radar NasDem

Ini tampak dari intensnya pertemuan 
Demokrat dan PKS dengan Nasdem. 
Ketiganya juga mengakui terus menjalin 

juga melirik Puan lebih disampaikan 
sebagai bentuk penghormatan saja 
terhadap Puan," kata Umam kepada 
Kompas.com, Selasa (23/8/2022).
Umam berpendapat, besar kemungkinan 
PDI-P akan mengusung Puan pada 
Pemilu Presiden (Pilpres) 
2024.Sementara, alih-alih dengan PDI-P, 
Nasdem dinilai lebih mungkin berkoalisi 
dengan Demokrat dan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS).

"Meskipun safari politik ini nantinya tidak 

Oleh karenanya, 

komunikasi mendalam.
"Dalam kesepahaman politik praktis 
menuju pembentukan koalisi Pilpres 
2024, komunikasi Nasdem dengan 
Partai Demokrat dan PKS tampaknya 
lebih maju dan lebih intens," ujarnya.
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menghasilkan berkoalisi Pilpres 2024, 
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PDI-P lainnya di Nasdem Tower, 
Jakarta, Senin (22/8/2022).

Ketua Umum Partai Nasdem itu lantas 
menyinggung kemungkinan nama 
Puan dilirik sebagai capres Nasdem.
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Jadi, kita lihat perkembangan ke 
depan," ujarnya diiringi tawa elite 
Nasdem dan PDI-P yang turut hadir.

AS mengatakan pihaknya yakin Rusia 
sedang bersiap untuk menargetkan 
infrastruktur sipil dan pemerintah dalam 
beberapa hari ke depan saat enam 
bulan perang.

kemerdekaan dari pemerintahan Soviet 
karena kekhawatiran akan serangan.

Amerika Serikat pada Selasa 
(23/8/2022) mendesak warganya untuk 
meninggalkan Ukraina.

Peringatan itu menyusul larangan oleh 
pemerintah Ukraina pada perayaan di 
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(24/8/2022), 

Para pemimpin dari puluhan negara dan 
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dalam apa yang disebut Platform 
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Ukraina pada peringatan enam bulan 

Sebagian besar akan melakukannya 
melalui video.
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Pasukan Rusia menguasai sebagian 
besar wilayah selatan, termasuk di 
sepanjang pantai Laut Hitam, 
dan sebagian wilayah Donbas timur.

invasi Rusia.

Prospek perdamaian tampaknya 

AS Minta Warganya Tinggalkan Ukraina
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"Departemen Luar Negeri memiliki 
informasi bahwa Rusia meningkatkan 
upaya untuk melancarkan serangan 
terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas 
pemerintah Ukraina dalam beberapa 
hari mendatang," kata kedutaan, seperti 
dilansir CNA.

Khawatir lonjakan serangan Rusia, 
Kedutaan Besar AS di Kyiv pada Selasa 
mendesak warga AS untuk pergi jika 
mereka bisa.

hampir tidak ada.

Meskipun itu bukan pertama kalinya AS 
mengeluarkan peringatan seperti itu, 
peringatan ini dibuat karena Ukraina 
dijadwalkan pada hari Rabu untuk 
menandai 31 tahun kemerdekaan dari 
pemerintahan Soviet.

Warga AS harus meninggalkan Ukraina 
sekarang, dengan cara mereka sendiri 
jika aman untuk melakukannya, katanya.

Itu juga mengikuti pembunuhan Darya 
Dugina , putri seorang ultra-nasionalis 
Rusia terkemuka,

Suasana di kota tetap tenang pada hari 
Selasa, dengan banyak orang masih 
berkeliaran di jalan-jalan dengan wajah 
tersenyum, tetapi tanda-tanda 
peningkatan ancaman dapat dirasakan.

Moskow menyalahkan pembunuhan itu 
pada agen Ukraina, tuduhan yang 
dibantah Kyiv.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy 
juga mengatakan Moskow dapat 
mencoba "sesuatu yang sangat buruk" 
menjelang peringatan hari Rabu.

dalam serangan bom mobil di dekat 
Moskow pada hari Sabtu.

Kyiv jauh dari garis depan dan jarang 
terkena rudal Rusia sejak Ukraina 
menangkis serangan darat untuk merebut 
ibu kota pada Maret.

Jho Low untuk mempromosikan 
pembangunan ekonomi. 
Najib, yang menjabat sebagai perdana 
menteri dari 2009 hingga 2018, ikut 
mendirikan dan memimpin dewan 
penasihat 1MDB hingga 2016. 1MDB 
mengumpulkan dana senilai miliaran 
dolar dalam bentuk obligasi,
yang digunakan dalam proyek investasi 
dan usaha patungan antara 2009 
hingga 2013.

Najib dinyatakan bersalah terkait 
dengan skandal korupsi multi-miliar 
dolar dalam dana negara 1Malaysia 
Development Berhad (1MDB).  

Departemen Kehakiman AS (DoJ) turut 
melakukan penyelidikan kasus 
penyelewengan dana 1MDB. 
Skandal ini menjadi kasus kleptokrasi 
terbesar yang pernah ditangani DoJ. 
Departemen Kehakiman AS 

Perjalanan skandal Najib bermula 
ketika dia mendirikan 1MDB pada 2009 
dengan bantuan pemodal Malaysia, 

Pengadilan tinggi Malaysia memvonis 
hukuman 12 tahun penjara terhadap 
mantan Perdana Menteri Najib Razak 
pada Selasa (23/8/2022). 

Kasus Yang Membuat Najib Dihukum 12 Tahun

Pihak berwenang Malaysia mengatakan, 
dana miliaran lainnya masih belum 
ditemukan. 

mengatakan, dana sebesar 4,5 miliar dolar 
AS telah dialihkan ke rekening bank luar 
negeri dan perusahaan cangkang. 
Rekening dan perusahaan cangkang 
tersebut sebagian besar terkait dengan 
Low.  

Menurut dokumen gugatan AS, dana yang 
diselewengkan digunakan membeli aset 
mewah dan real estat untuk Low dan 
rekan-rekannya. 

Malaysia mengatakan, Low  berada di 
Cina. Tetapi Beijing menyangkalnya.  

Najib tidak disebutkan DoJ dalam 
penyelidikan. Tetapi dalam penyelidikan 
dia disinggung sebagai "Pejabat Nomor 

Termasuk jet pribadi, superyacht, hotel, 
perhiasan, dan untuk membiayai film 
Hollywood pada 2013 bertajuk "The Wolf 
of Wall Street".
Low yang kini masih buron telah didakwa 
di Malaysia dan Amerika Serikat atas 
peran sentralnya dalam kasus tersebut.  
Dia menyangkal melakukan kesalahan. 
Keberadaan Low tidak diketahui. 

Menurut sumber Malaysia dan AS, 

Satu Malaysia".  

tersebut. 

Seseorang yang digambarkan dalam 
tuntutan hukum AS sebagai "Pejabat  
Nomor Satu Malaysia" diduga menerima 
aliran dana 1MDB senilai lebih dari 1 
miliar dolar AS. 
Dana tersebut di antaranya digunakan 
untuk membeli perhiasan bagi istri 
"Pejabat Nomor Satu Malaysia" 

Gugatan itu mengatakan, orang tersebut 
menerima 681 juta dolar AS sebelum 
pemilihan umum Malaysia pada 2013.
Najib terpilih dalam pemilihan 2018 di 
tengah kemarahan publik atas skandal 
1MDB. 

Dia menghadapi 42 tuntutan pidana 
atas kerugian di 1MDB dan entitas 
negara lainnya.  Jika terbukti bersalah, 
dia bisa menghadapi hukuman penjara 
selama puluhan tahun serta denda 
yang besar.  
Pada Juli 2020, 
Najib dijatuhi hukuman 12 tahun 
penjara dan denda 210 juta ringgit atau 
sekitar 46,94 juta dolar AS. Dia 
dinyatakan bersalah atas 
penyalahgunaan kekuasaan, dan 
pencucian uang karena secara ilegal. 
Najib menerima aliran dana sekitar 10 
juta dolar AS dari SRC International, 
atau bekas unit 1MDB.

Prayuth, 68 tahun, adalah panglima 
militer ketika dia melakukan kudeta 
pada 2014 untuk menggulingkan 
pemerintah terpilih. Dia menjadi 
perdana menteri sipil pada 2019 setelah 
pemilihan yang diadakan di bawah 
konstitusi rancangan militer.

Tetapi beberapa pendukung 
berpendapat bahwa jabatan perdana 
menteri dimulai pada 2017, 

Pihak oposisi mengatakan masa jabatan 
Prayuth sebagai perdana menteri 
dimulai pada Agustus 2014, beberapa 
bulan setelah kudeta, dan karenanya 
harus berakhir bulan ini.

Pihak berwenang Thailand mulai 
Selasa, 23 Agustus 2022, meningkatkan 
keamanan di ibu kota menjelang protes 
besar-besaran menuntut perdana 
menteri Prayuth Chan-ocha meletakkan 
jabatan.Partai oposisi utama, dan 
hampir dua pertiga warga Thailand yang 
ditanyai dalam jajak pendapat, 
menuntut Prayuth, yang mengambil alih 
kekuasaan dalam kudeta 2014, 
meletakkan jabatannya pada 24 
Agustus 2022 sesuai ketentuan.

ketika sebuah konstitusi baru mulai 
berlaku, atau setelah pemilihan 2019, 
yang berarti dia harus menjabat sampai 
2025 atau 2027. Asalkan dia 
mempertahankan dukungan yang 
diperlukan di parlemen.
Pemilihan umum dijadwalkan pada 

Thailand mengalami gejolak politik 
selama hampir dua dekade, termasuk 
dua kudeta dan protes kekerasan, 
secara luas karena penentangan 
terhadap keterlibatan militer dalam 
politik dan tuntutan masyarakat yang 
semakin sadar politik untuk perwakilan 
lebih besar.Tetapi protes telah mereda 
selama beberapa tahun terakhir 
dengan pemberlakuan pembatasan 
selama pandemi Covid-19.
Oposisi utama Partai Pheu Thai 
mengajukan petisi ke Mahkamah 
Konstitusi untuk memutuskan berapa 
lama Prayuth dapat tetap menjabat. 
MK memutuskan untuk mendengar 
atau menolak kasus tersebut pada 
Rabu.Jika kasus ini diterima, tidak 
jelas apakah Prayuth Chan-ocha akan 
tetap menjabat sebagai pemimpin 
atau diberhentikan dan pemerintah 
sementara mengambil alih. Tidak jelas 
kapan pengadilan akan memutuskan 
batas jangka waktu tersebut.

Mei tahun depan.
Polisi menutup area di sekitar kantor 
perdana menteri, yang dikenal 
sebagai Government House, di pusat 
Bangkok, mendirikan barikade, 
termasuk kontainer pengiriman, dan 
mengalihkan lalu lintas.
Prayuth tiba untuk rapat kabinet 
mingguan dan diperkirakan akan 
berbicara kepada media.

PM Thailand Dituntut Mundur
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hari mendatang," kata kedutaan, seperti 
dilansir CNA.

Khawatir lonjakan serangan Rusia, 
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menandai 31 tahun kemerdekaan dari 
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Text : 267 - 343 - 2123

Jadi ya, jangan pernah ada yang 
meminta Kapolri itu mundur," ujar dia 
kepada wartawan, Senin 22 Agustus 
2022.

Tobat, situ siapa komisi 3? 

Ketika sudah diujung, terbuka semua, 
dia baru nyanyi-nyanyi. 

bohong semua itu, 
DPR pembohong, 

Deolipa meminta kepada DPR jangan 
pernah meminta Listyo juga Wakapolri, 
Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy 
Pramono dinonaktikan sementara 
buntut kasus ini. 

"Komisi 3 DPR itu gak pernah nyanyi 
kan? 

Maka dari itu, 

Apalagi, lanjut dia, DPR sejak awal 
kasus pembunuhan Nofriansyah 
Yoshua Hutabarat alias Brigadir J 
bergulir tidak pernah bersuara. 

Komisi 3 banyak bohongnya, main duit 
saja semua itu, gak percaya?" kata dia.

Tahu-tahu, kata Deolipa, saat kasus 
mencapai klimaksnya DPR bersuara.

Mantan pengacara Bhayangkara Dua 
Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias 
Bharada E, Deolipa Yumara tidak 
sepakat akan usulan penonaktifkan 
sementara Kapolri Jenderal Polisi Listyo 
Sigit Prabowo. 
Hal ini dikatakan oleh anggota Komisi III 
DPR RI, Benny K Harman.
"Tidak, Kapolri kepada masyarakat 
Indonesia, saya adalah pembela satu-
satunya.

Dia meminta semua pihak mendukung 
Listyo termasuk DPR.

Paham? sayalah orang pertama yang akan 
bela, makanya masyarakat Indonesia yang 
terhormat jangan percaya DPR, saya minta 
semua mendukung langkah tegas Kapolri 
dalam memberantas ini. 
Judi ini sudah kebanyakan, judi sudah 
merambat sawerannya ke DPR juga," ujar 
dia lagi.
Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi 
III DPR RI, 

"Tapi saya bilang jangan pernah 
menurunkan Kapolri dan Wakapolri, saya 
akan jadi pembelanya. 

Benny K Harman mengusulkan agar 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
dinonaktifkan sementara terkait 
penanganan kasus pembuhunan 
Novriansyah Yoshua Hutabarat alias 
Brigadir J, yang belakangan menjerat Irjen 
Ferdy Sambo. 
Benny mengatakan, jabatan Kapolri nanti 
untuk sementara bisa diambil alih oleh 
Kemenko Polhukam.
Benny berpandangan demikian karena 
publik sudah tak percaya dengan 
kepolisian dalam mengusut kasus Brigadir 
J. Saat itu, Mahfud MD selaku Ketua 
Kompolnas hadir dalam rapat tersebut.
"Mestinya Kapolri diberhentikan sementara 
diambil alih oleh Menko Polhukam untuk 
menangani kasus ini supaya objektif dan 
transparan," kata Benny dalam rapat di 
Komisi III DPR bersama Kompolnas dan 
LPKS, Senin, 22 Agustus 2022. 

Doelipa : Jangan Percaya DPR

"istimewa" dalam pencariannya dan 
Departemen Kehakiman (DoJ) 
seharusnya tidak memutuskan sendiri 
apa yang dapat digunakan dalam 
penyelidikannya”.
Gugatan, yang diajukan di pengadilan 
distrik AS untuk distrik selatan Florida, 
juga 
“mengharuskan pemerintah untuk 
memberikan tanda terima yang lebih 
rinci untuk properti; dan mengharuskan 
pemerintah untuk mengembalikan setiap 
barang yang telah disita yang tidak 
termasuk dalam lingkup surat perintah 
penggeledahan”. 

Seperti yang dilaporkan The Guardian, 
dilansir pada Selasa, 23 Agustus 2022, 
mengutip pengacara utama Trump, Jim 
Trusty, dan dua sumber yang 
mengetahui masalah ini, 
“gugatan itu berpendapat bahwa 
pengadilan harus menunjuk seorang ahli 
khusus – biasanya seorang pensiunan 
pengacara atau hakim. 

 Mantan Presiden Amerika Serikat ke 
45, Donald Trump tampaknya maish tak 
terima dan murka karena rumahnya 
digeledah oleh biro investigasi milik 
pemerintah Amerika Serikat, FBI. 
Karena hal ini, 

Ia berusaha untuk menghentikan 
sementara biro membaca materi yang 
disita sampai seorang pejabat 
pengadilan khusus dapat ditunjuk untuk 
meninjau dokumen yang bersangkutan.

Donald Trump pada hari Senin, 22 
Agustus 2022 mengajukan gugatan 
terhadap pemerintah AS atas 
penggeledahan FBI di rumahnya yang 
berada di Mar-a-Lago. 

Hal in karena FBI berpotensi menyita 
materi-materi 

dilakukan untuk mencari catatan resmi 
dan materi dari kepresidenan Trump 
yang menurut Arsip Nasional dan DoJ, 
diambil atau dibawah secara tidak benar 
dari Gedung Putih ketika Trump 
meninggalkan kantor setelah ia tak lagi 

Penggeledahan Mar-a-Lago, pada 8 
Agustus 2022 lalu, 

Trump Tuntut Pemerintah Amerika

Trump menolak untuk mengakui kalah 
dari Joe Biden pada tahun 2020, ia 
mengklaim terjadi kecurangan pemilu, 
sebuah kebohongan yang memicu para 
pendukungnya untuk berunjuk rasa dan 
menyerang US Capitol pada 6 Januari 
2021.

Pencarian secara umum dianggap 
telah menambah secara signifikan 
pelanggaran hukum yang dilakukan 
oleh Trump, 

Ini memaparkan sebagian pandangan 
tentang bagaimana pencarian dibuka 
dan dugaan tindakan tidak adil oleh 
DoJ.

menjadi presiden. 

Gugatan yang diajukan pada hari Senin 
menyebut pencarian itu sebagai 
"langkah agresif yang mengejutkan" 
dengan 
"tak memahami bahwa hal tersebut 
akan menyebabkan kesusahan 
kebanyakan orang Amerika". 

mulai dari penyelidikan mengenai 
bisnisnya di New York hingga 
penyelidikan tentang upayanya untuk 
membatalkan hasil pemilu di AS. 

Mantan presiden ini memanfaatkan 
penggeledahan oleh FBI di Mar-a-Lago 
untuk mengklaim penganiayaan yang 
dilakukan oleh pemerintahan Biden, 
sebuah sikap yang didukung oleh 
Partai Republik di Kongres dan basis 
pemilihan partai.

Telah dilaporkan bahwa pencarian 
dilakukan di bawah Undang-Undang 
Spionase, dan bahwa beberapa 
dokumen sensitif tersebut berkaitan 
dengan senjata nuklir. 

Terlepas dari serangkaian pembicaraan 
publik yang diadakan oleh komite DPR 
yang menyelidiki serangan terhadap 
Kongres dan subversi pemilihan 
Trump, "cengkeraman" Trump di partai 
Republik masih kuat.

Sebelumnya, pada hari Senin, seorang 
hakim federal yang mempertimbangkan 
upaya oleh organisasi media untuk 
membuka segel surat perintah yang 
digunakan untuk membenarkan 
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Dia meminta semua pihak mendukung 
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bela, makanya masyarakat Indonesia yang 
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semua mendukung langkah tegas Kapolri 
dalam memberantas ini. 
Judi ini sudah kebanyakan, judi sudah 
merambat sawerannya ke DPR juga," ujar 
dia lagi.
Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi 
III DPR RI, 

"Tapi saya bilang jangan pernah 
menurunkan Kapolri dan Wakapolri, saya 
akan jadi pembelanya. 

Benny K Harman mengusulkan agar 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
dinonaktifkan sementara terkait 
penanganan kasus pembuhunan 
Novriansyah Yoshua Hutabarat alias 
Brigadir J, yang belakangan menjerat Irjen 
Ferdy Sambo. 
Benny mengatakan, jabatan Kapolri nanti 
untuk sementara bisa diambil alih oleh 
Kemenko Polhukam.
Benny berpandangan demikian karena 
publik sudah tak percaya dengan 
kepolisian dalam mengusut kasus Brigadir 
J. Saat itu, Mahfud MD selaku Ketua 
Kompolnas hadir dalam rapat tersebut.
"Mestinya Kapolri diberhentikan sementara 
diambil alih oleh Menko Polhukam untuk 
menangani kasus ini supaya objektif dan 
transparan," kata Benny dalam rapat di 
Komisi III DPR bersama Kompolnas dan 
LPKS, Senin, 22 Agustus 2022. 

Doelipa : Jangan Percaya DPR

"istimewa" dalam pencariannya dan 
Departemen Kehakiman (DoJ) 
seharusnya tidak memutuskan sendiri 
apa yang dapat digunakan dalam 
penyelidikannya”.
Gugatan, yang diajukan di pengadilan 
distrik AS untuk distrik selatan Florida, 
juga 
“mengharuskan pemerintah untuk 
memberikan tanda terima yang lebih 
rinci untuk properti; dan mengharuskan 
pemerintah untuk mengembalikan setiap 
barang yang telah disita yang tidak 
termasuk dalam lingkup surat perintah 
penggeledahan”. 

Seperti yang dilaporkan The Guardian, 
dilansir pada Selasa, 23 Agustus 2022, 
mengutip pengacara utama Trump, Jim 
Trusty, dan dua sumber yang 
mengetahui masalah ini, 
“gugatan itu berpendapat bahwa 
pengadilan harus menunjuk seorang ahli 
khusus – biasanya seorang pensiunan 
pengacara atau hakim. 

 Mantan Presiden Amerika Serikat ke 
45, Donald Trump tampaknya maish tak 
terima dan murka karena rumahnya 
digeledah oleh biro investigasi milik 
pemerintah Amerika Serikat, FBI. 
Karena hal ini, 

Ia berusaha untuk menghentikan 
sementara biro membaca materi yang 
disita sampai seorang pejabat 
pengadilan khusus dapat ditunjuk untuk 
meninjau dokumen yang bersangkutan.

Donald Trump pada hari Senin, 22 
Agustus 2022 mengajukan gugatan 
terhadap pemerintah AS atas 
penggeledahan FBI di rumahnya yang 
berada di Mar-a-Lago. 

Hal in karena FBI berpotensi menyita 
materi-materi 

dilakukan untuk mencari catatan resmi 
dan materi dari kepresidenan Trump 
yang menurut Arsip Nasional dan DoJ, 
diambil atau dibawah secara tidak benar 
dari Gedung Putih ketika Trump 
meninggalkan kantor setelah ia tak lagi 

Penggeledahan Mar-a-Lago, pada 8 
Agustus 2022 lalu, 

Trump Tuntut Pemerintah Amerika

Trump menolak untuk mengakui kalah 
dari Joe Biden pada tahun 2020, ia 
mengklaim terjadi kecurangan pemilu, 
sebuah kebohongan yang memicu para 
pendukungnya untuk berunjuk rasa dan 
menyerang US Capitol pada 6 Januari 
2021.

Pencarian secara umum dianggap 
telah menambah secara signifikan 
pelanggaran hukum yang dilakukan 
oleh Trump, 

Ini memaparkan sebagian pandangan 
tentang bagaimana pencarian dibuka 
dan dugaan tindakan tidak adil oleh 
DoJ.

menjadi presiden. 

Gugatan yang diajukan pada hari Senin 
menyebut pencarian itu sebagai 
"langkah agresif yang mengejutkan" 
dengan 
"tak memahami bahwa hal tersebut 
akan menyebabkan kesusahan 
kebanyakan orang Amerika". 

mulai dari penyelidikan mengenai 
bisnisnya di New York hingga 
penyelidikan tentang upayanya untuk 
membatalkan hasil pemilu di AS. 

Mantan presiden ini memanfaatkan 
penggeledahan oleh FBI di Mar-a-Lago 
untuk mengklaim penganiayaan yang 
dilakukan oleh pemerintahan Biden, 
sebuah sikap yang didukung oleh 
Partai Republik di Kongres dan basis 
pemilihan partai.

Telah dilaporkan bahwa pencarian 
dilakukan di bawah Undang-Undang 
Spionase, dan bahwa beberapa 
dokumen sensitif tersebut berkaitan 
dengan senjata nuklir. 

Terlepas dari serangkaian pembicaraan 
publik yang diadakan oleh komite DPR 
yang menyelidiki serangan terhadap 
Kongres dan subversi pemilihan 
Trump, "cengkeraman" Trump di partai 
Republik masih kuat.

Sebelumnya, pada hari Senin, seorang 
hakim federal yang mempertimbangkan 
upaya oleh organisasi media untuk 
membuka segel surat perintah yang 
digunakan untuk membenarkan 
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Gugatan yang diajukan Trump pada hari 
Senin juga berusaha untuk menarik 
perhatian yang berkelanjutan bahwa ia 
akan segera mengumumkan 

DoJ menentang pelepasan surat 
perintah tersebut, dengan alasan 
penyelidikan yang sedang berlangsung.

Hakim federal tersebut, Bruce Reinhart, 
menulis: "Saya tidak bisa mengatakan, 
pada titik ini, bahwa sebagian redaksi 
akan begitu luas sehingga mereka akan 
menghasilkan pengungkapan yang 
tidak berarti, tetapi pada akhirnya saya 
bisa mencapai kesimpulan itu setelah 
mendengar lebih jauh dari pemerintah."

penggeledahan, mengatakan dia belum 
memutuskan apakah rilis versi yang 
disunting akan bermanfaat.

pencalonan (sebagai presiden) lagi untuk 
Gedung Putih.
“Politik tidak bisa dibiarkan mempengaruhi 
administrasi peradilan,” katanya. “Jika dia 
memutuskan untuk mencalonkan diri lagi 
sebagai presiden, maka Presiden Donald 
J Trump adalah calon terdepan dalam 
pemilihan presiden Partai Republik 2024 
dan dalam pemilihan umum 2024" tulis 
gugatan tersebut. 

Gugatan itu juga mengatakan: 
“Penegakan hukum adalah perisai yang 
melindungi orang Amerika. Itu tidak bisa 
digunakan sebagai senjata untuk tujuan 
politik.”

“Di luar itu, dukungannya dalam pemilihan 
paruh waktu 2022 telah menentukan 
kandidat Partai Republik.”

Ketua Umum Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI), Giring Ganesha, 
mengunjungi Kantor Dewan Pimpinan 
Pusat Partai Golkar. Setibanya di lokasi, 
Giring disambut disambut Wakil Ketua 
Umum Golkar, Agus Gumiwang 
Kartasasmita.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar 
Dave Laksono mengatakan pertemuan 
dengan PSI bagian dari silaturahmi.

Selang beberapa saat kemudian, Ketua 
Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, 
juga bergabung dan menyambut 
kedatangan Giring dan kader PSI 
lainnya dan langsung masuk menuju ke 
ruang rapat tempat dilangsungkannya 
pertemuan.

"Ya perlu membangun komunikasi yang 
intens," kata Dave kepada wartawan, di 
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Selasa (23/8).Saat ditanya apakah 
pertemuan itu membahas koalisi pada 
Pemilu 2024, Dave menyampaikan 
bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) 
selalu terbuka kepada parpol lain.
Kendati demikian, dia menegaskan 
parpol yang hendak bergabung harus 
menyesuaikan dengan kesepakatan 
yang sudah dibangun di KIB.
"Tentu. Kalau KIB kan sifatnya terbuka 
bagi partai lain yang mau bergabung. 
Tapi ya itu, kalau mau bergabung harus 

Hal senada dikatakan Ketua Umum PAN 
Zulkifli Hasan. Zulkifli menyatakan KIB 
membuka pintu lebar untuk PSI bila mau 
bergabung."Kita dengan senang hati, 
silakan," kata Zulhas.
Zulhas bahkan menyebut akan 
menyiapkan penyambutan bagi PSI saat 
bergabung KIB.

Kode PSI Gabung KIB
Sebelumnya, PSI melakukan mendaftar 
sebagai partai politik calon peserta Pemilu 
2024 ke KPU di hari yang sama dengan 
KIB. PSI menyebut peristiwa ini sebagai 
tanda alam."Tadi di bawah saya ditanya ini 
kok daftarnya bareng dengan KIB ditanya 
wartawan, saya bilang kami belum 
mengambil keputusan akan berkoalisi 
dengan partai mana karena kami tadi kata 
bro ketum kami pasti punya rembuk rakyat 
ada 9 kandidat ya, yang sedang kami 
ajukan kepada masyarakat dan minta 
rakyat memberikan feedback terhadap 9 
ini, tapi kok bisa apa, tanda-tanda alam ini 
kok bareng dengan KIB," kata Sekretaris 
Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni di 
KPU RI, Jakarta, Rabu (10/8).

mengikuti ritme yang sudah terbangun, 
kesepakatan yang sudah ada. Jangan 
memaksakan harus begini harus begitu 
mengubah konsep. Kalau menyesuaikan 
iya, tapi bukan berarti mengganggu yang 
sudah berlangsung," paparnya.

Ketum PSI Sowan ke DPP Golkar

Mereka menjaga tanaman tetap sehat, 
dan melindungi mereka dari serangga 
dan matahari.
Fitonutrien memiliki efek 
menguntungkan pada tubuh dan dapat 
berperan untuk mencegah dan bahkan 
mengobati penyakit. 
Meskipun diperkirakan ada puluhan ribu 
fitokimia, hanya sejumlah kecil yang 
telah diisolasi dan diuji.
Jenis fitonutrien antara lain adalah 
karotenoid, flavonoid, isothiocyanate, 
glukosinolat, dan banyak lagi. 

Fitonutrien, atau fitokimia, adalah bahan 
kimia atau senyawa alami yang 
diproduksi oleh tanaman.

Nutrisi ini memiliki efek yang berkisar 
dari antioksidan hingga agen anti-
inflamasi dan sifat yang mungkin bersifat 
neuroprotektif, 

Dikutip dari verywellfit.com, fitonutrien 
memainkan peran penting dalam 
menjaga kesehatan dan mencegah 
penyakit. 

Teh, sereal utuh, kacang-kacangan, 
hingga rempah-rempah juga bisa 
menjadi sumber fitonutrien yang baik. 
Dan menariknya, banyak dari fitonutrisi 
ini menjadi pemberi warna atau bau 
pada makanan.

dan memberikan dukungan untuk 
kekebalan, mengatur hormon, dan 
banyak lagi.

Makanan yang mengandung fitokimia 
biasanya akan sangat berwarna, 
meskipun makanan berwarna putih 
seperti bawang merah,

Beberapa manfaat fitonutrien tersebut 

Sumber dari fitonutrien tak terbatas 
pada buah dan sayuran. 

 bawang putih, dan minyak zaitun juga 
kaya akan nutrisi ini.

Manfaat fitonutrien yang ketiga yakni 
untuk tingkatkan imunitas. 

Mengurangi Peradangan

Misalnya, beberapa bertindak sebagai 
agen anti-mikroba, mengurangi 
kemungkinan bakteri atau virus 
patologis (berbahaya) akan membelah 

Meningkatkan Imunitas

Melawan Stres Oksidatif

Beberapa fitonutrien mendukung 
fungsi sistem kekebalan tubuh dan 
dapat memiliki efek spesifik. 

Jika dibiarkan, radikal bebas dapat 
merusak DNA dan komponen sel 
lainnya. 

Manfaat fitonutrien yang kedua yaitu 
untuk mengurangi peradangan. 
Banyak fitonutrien dapat mengurangi 
peradangan dalam tubuh. 

peradangan kronis telah dikaitkan 
dengan banyak kondisi medis mulai 
dari penyakit jaringan ikat hingga 
kanker.

Kerusakan oksidatif pada DNA dan 
mutasi berikutnya adalah awal dari 
kanker dan banyak kondisi lainnya. 
Antioksidan menetralisir radikal bebas 
ini, dan mencegah kerusakan yang 
diakibatkannya.

Radikal bebas adalah molekul yang 
tidak stabil dan sangat reaktif yang 
dihasilkan oleh racun (karsinogen) di 
lingkungan dan proses metabolisme 
normal di dalam tubuh.

telah kami rangkum sebagai berikut.

Manfaat fitonutrien yang pertama 
adalah untuk melawan stres oksidatif. 
Beberapa fitokimia berfungsi sebagai 
antioksidan dalam tubuh. 

Meski peradangan sendiri adalah 
respons alami tubuh terhadap 
kerusakan, 

Manfaat Fitonutrien Bagi Tubuh

Kunyit 
termasuk jenis 
rempah yang 
kerap 
digunakan 
untuk 

Manfaat konsumsi Kunyit
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Gugatan yang diajukan Trump pada hari 
Senin juga berusaha untuk menarik 
perhatian yang berkelanjutan bahwa ia 
akan segera mengumumkan 

DoJ menentang pelepasan surat 
perintah tersebut, dengan alasan 
penyelidikan yang sedang berlangsung.

Hakim federal tersebut, Bruce Reinhart, 
menulis: "Saya tidak bisa mengatakan, 
pada titik ini, bahwa sebagian redaksi 
akan begitu luas sehingga mereka akan 
menghasilkan pengungkapan yang 
tidak berarti, tetapi pada akhirnya saya 
bisa mencapai kesimpulan itu setelah 
mendengar lebih jauh dari pemerintah."

penggeledahan, mengatakan dia belum 
memutuskan apakah rilis versi yang 
disunting akan bermanfaat.

pencalonan (sebagai presiden) lagi untuk 
Gedung Putih.
“Politik tidak bisa dibiarkan mempengaruhi 
administrasi peradilan,” katanya. “Jika dia 
memutuskan untuk mencalonkan diri lagi 
sebagai presiden, maka Presiden Donald 
J Trump adalah calon terdepan dalam 
pemilihan presiden Partai Republik 2024 
dan dalam pemilihan umum 2024" tulis 
gugatan tersebut. 

Gugatan itu juga mengatakan: 
“Penegakan hukum adalah perisai yang 
melindungi orang Amerika. Itu tidak bisa 
digunakan sebagai senjata untuk tujuan 
politik.”

“Di luar itu, dukungannya dalam pemilihan 
paruh waktu 2022 telah menentukan 
kandidat Partai Republik.”

Ketua Umum Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI), Giring Ganesha, 
mengunjungi Kantor Dewan Pimpinan 
Pusat Partai Golkar. Setibanya di lokasi, 
Giring disambut disambut Wakil Ketua 
Umum Golkar, Agus Gumiwang 
Kartasasmita.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar 
Dave Laksono mengatakan pertemuan 
dengan PSI bagian dari silaturahmi.

Selang beberapa saat kemudian, Ketua 
Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, 
juga bergabung dan menyambut 
kedatangan Giring dan kader PSI 
lainnya dan langsung masuk menuju ke 
ruang rapat tempat dilangsungkannya 
pertemuan.

"Ya perlu membangun komunikasi yang 
intens," kata Dave kepada wartawan, di 
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Selasa (23/8).Saat ditanya apakah 
pertemuan itu membahas koalisi pada 
Pemilu 2024, Dave menyampaikan 
bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) 
selalu terbuka kepada parpol lain.
Kendati demikian, dia menegaskan 
parpol yang hendak bergabung harus 
menyesuaikan dengan kesepakatan 
yang sudah dibangun di KIB.
"Tentu. Kalau KIB kan sifatnya terbuka 
bagi partai lain yang mau bergabung. 
Tapi ya itu, kalau mau bergabung harus 

Hal senada dikatakan Ketua Umum PAN 
Zulkifli Hasan. Zulkifli menyatakan KIB 
membuka pintu lebar untuk PSI bila mau 
bergabung."Kita dengan senang hati, 
silakan," kata Zulhas.
Zulhas bahkan menyebut akan 
menyiapkan penyambutan bagi PSI saat 
bergabung KIB.

Kode PSI Gabung KIB
Sebelumnya, PSI melakukan mendaftar 
sebagai partai politik calon peserta Pemilu 
2024 ke KPU di hari yang sama dengan 
KIB. PSI menyebut peristiwa ini sebagai 
tanda alam."Tadi di bawah saya ditanya ini 
kok daftarnya bareng dengan KIB ditanya 
wartawan, saya bilang kami belum 
mengambil keputusan akan berkoalisi 
dengan partai mana karena kami tadi kata 
bro ketum kami pasti punya rembuk rakyat 
ada 9 kandidat ya, yang sedang kami 
ajukan kepada masyarakat dan minta 
rakyat memberikan feedback terhadap 9 
ini, tapi kok bisa apa, tanda-tanda alam ini 
kok bareng dengan KIB," kata Sekretaris 
Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni di 
KPU RI, Jakarta, Rabu (10/8).

mengikuti ritme yang sudah terbangun, 
kesepakatan yang sudah ada. Jangan 
memaksakan harus begini harus begitu 
mengubah konsep. Kalau menyesuaikan 
iya, tapi bukan berarti mengganggu yang 
sudah berlangsung," paparnya.

Ketum PSI Sowan ke DPP Golkar

Mereka menjaga tanaman tetap sehat, 
dan melindungi mereka dari serangga 
dan matahari.
Fitonutrien memiliki efek 
menguntungkan pada tubuh dan dapat 
berperan untuk mencegah dan bahkan 
mengobati penyakit. 
Meskipun diperkirakan ada puluhan ribu 
fitokimia, hanya sejumlah kecil yang 
telah diisolasi dan diuji.
Jenis fitonutrien antara lain adalah 
karotenoid, flavonoid, isothiocyanate, 
glukosinolat, dan banyak lagi. 

Fitonutrien, atau fitokimia, adalah bahan 
kimia atau senyawa alami yang 
diproduksi oleh tanaman.

Nutrisi ini memiliki efek yang berkisar 
dari antioksidan hingga agen anti-
inflamasi dan sifat yang mungkin bersifat 
neuroprotektif, 

Dikutip dari verywellfit.com, fitonutrien 
memainkan peran penting dalam 
menjaga kesehatan dan mencegah 
penyakit. 

Teh, sereal utuh, kacang-kacangan, 
hingga rempah-rempah juga bisa 
menjadi sumber fitonutrien yang baik. 
Dan menariknya, banyak dari fitonutrisi 
ini menjadi pemberi warna atau bau 
pada makanan.

dan memberikan dukungan untuk 
kekebalan, mengatur hormon, dan 
banyak lagi.

Makanan yang mengandung fitokimia 
biasanya akan sangat berwarna, 
meskipun makanan berwarna putih 
seperti bawang merah,

Beberapa manfaat fitonutrien tersebut 

Sumber dari fitonutrien tak terbatas 
pada buah dan sayuran. 

 bawang putih, dan minyak zaitun juga 
kaya akan nutrisi ini.

Manfaat fitonutrien yang ketiga yakni 
untuk tingkatkan imunitas. 

Mengurangi Peradangan

Misalnya, beberapa bertindak sebagai 
agen anti-mikroba, mengurangi 
kemungkinan bakteri atau virus 
patologis (berbahaya) akan membelah 

Meningkatkan Imunitas

Melawan Stres Oksidatif

Beberapa fitonutrien mendukung 
fungsi sistem kekebalan tubuh dan 
dapat memiliki efek spesifik. 

Jika dibiarkan, radikal bebas dapat 
merusak DNA dan komponen sel 
lainnya. 

Manfaat fitonutrien yang kedua yaitu 
untuk mengurangi peradangan. 
Banyak fitonutrien dapat mengurangi 
peradangan dalam tubuh. 

peradangan kronis telah dikaitkan 
dengan banyak kondisi medis mulai 
dari penyakit jaringan ikat hingga 
kanker.

Kerusakan oksidatif pada DNA dan 
mutasi berikutnya adalah awal dari 
kanker dan banyak kondisi lainnya. 
Antioksidan menetralisir radikal bebas 
ini, dan mencegah kerusakan yang 
diakibatkannya.

Radikal bebas adalah molekul yang 
tidak stabil dan sangat reaktif yang 
dihasilkan oleh racun (karsinogen) di 
lingkungan dan proses metabolisme 
normal di dalam tubuh.

telah kami rangkum sebagai berikut.

Manfaat fitonutrien yang pertama 
adalah untuk melawan stres oksidatif. 
Beberapa fitokimia berfungsi sebagai 
antioksidan dalam tubuh. 

Meski peradangan sendiri adalah 
respons alami tubuh terhadap 
kerusakan, 

Manfaat Fitonutrien Bagi Tubuh

Kunyit 
termasuk jenis 
rempah yang 
kerap 
digunakan 
untuk 

Manfaat konsumsi Kunyit
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dan tumbuh di dalam tubuh.
Fitonutrien juga dapat membantu 
memodulasi sistem kekebalan, 
membantu menjaga keseimbangan 
antara sistem kekebalan yang terlalu 
aktif (yang dapat menyebabkan penyakit 
autoimun) dan sistem kekebalan yang 
kurang aktif (yang dapat mempengaruhi 
infeksi atau kanker).
Melindungi Otak
Manfaat fitonutrien yang keempat 
adalah untuk melindungi otak. Studi 
terbaru telah menemukan bukti efek 
neuroprotektif dengan beberapa 
fitonutrien pada orang yang memiliki 
kondisi seperti penyakit Alzheimer dan 
penyakit Parkinson.
Fitonutrien yang dimaksud termasuk 
seperti epigallocatechin-3-galate, 
berberin, kurkumin, resveratrol, 
quercetin dan limonoid. Namun, masih 
diperlukan lebih banyak penelitian untuk 
khasiat ini.
Mencegah Kanker

Beberapa fitonutrien dapat membantu 
dalam perbaikan DNA (memperbaiki 
gen yang bermutasi yang menyebabkan 
kanker), memperlambat pertumbuhan 
tumor, atau memfasilitasi apoptosis 
(proses kematian sel yang 
menghilangkan sel-sel abnormal).

Manfaat fitonutrien yang kelima untuk 
cegah kanker. 

Beberapa nutrisi bermanfaat yang terlibat 
antara lain adalah kurkumin (komponen 
kunyit), proanthocyanidins (ditemukan 
dalam buah beri dan pistachio), dan 
capsaicin (ditemukan dalam cabai merah 
dan cabai).

Manfaat fitonutrien yang selanjutnya yaitu 
untuk mengurangi efek penuaan. 
Beberapa fitokimia telah menunjukkan 
kemungkinan efek anti-penuaan dalam 
setidaknya beberapa uji klinis dan 
berbagai mekanisme. 

Mengurangi Efek Penuaan

Beberapa yang lebih umum termasuk 
resveratrol, epicatechin, quercetin, 
curcumin, dan allicin.

Sebagian besar penelitian berfokus pada 
kemampuan fitonutrien untuk menjaga 
kesehatan atau mencegah penyakit. 

Membantu Mengobati Penyakit

Para peneliti sekarang mencoba untuk 
menentukan apakah fitonutrien ini dapat 
membantu mengobati penyakit.
Senyawa ini dapat memberikan tambahan 
yang jauh lebih terjangkau untuk 
pengobatan dengan efek samping yang 
lebih rendah dibanding terapi tradisional. 
Sementara penelitian ini masih baru, 
penelitian awal telah menemukan 
beberapa fitokimia yang dapat membantu 
melawan kanker, seperti phloretin dalam 
pir dan epigallocatechin-3-gallate (EGCG) 
dalam quercetin teh hijau dalam caper.

Melalui indra penglihatan ini, kita bisa 
mendapatkan dan menca

Mata adalah bagian penting bagi 
manusia. 

pai banyak hal dalam hidup. Oleh 
karena itu, penglihatan yang buruk akan 
menjadi masalah yang harus segera 
ditangani.
erlalu sering menggunakan ponsel, 
menonton TV, bekerja di depan 
komputer merupakan faktor yang dapat 
mempengaruhi kualitas mata kita. 
Namun, kita juga tidak boleh 
mengabaikan aspek penting lainnya 
yang dapat menyebabkan penurunan 
kesehatan mata.
Malnutrisi atau kurang gizi juga dapat 

Jenis Buah Yang Baik Untuk Mata

Salah satunya adalah buah-buahan, yang 
bisa menjadi sumber makanan padat 
nutrisi. 

sangat penting untuk memasukkan 
beberapa makanan bergizi dalam diet 
sehari-hari.

berdampak signifikan terhadap 
penglihatan.

Berikut ini, apa saja buah yang baik untuk 
kesehatan mata, sebagaimana yang 

Bahkan beberapa buah memiliki nutrisi 
yang lebih besar untuk kesehatan mata 
dibanding buah lainnya. 

Mata kita sama seperti bagian tubuh 
lainnya, yang membutuhkan sejumlah 
nutrisi untuk berfungsi secara normal. 
Itulah kenapa, 

serta karotenoid dan banyak beta-
karoten. 

Alpukat
Buah yang baik untuk kesehatan mata 
ketiga ada alpukat. 

Alpukat sehat untuk mata karena 
mengandung lutein dalam jumlah tinggi.

Alpukat, yang terdiri dari senyawa lutein 
dan zeaxanthin tingkat tinggi, membantu 
meningkatkan penglihatan pada malam 
hari dan melindungi mata dari sinar 
ultraviolet yang berbahaya.

Vitamin C juga bermanfaat untuk 
kesehatan pembuluh darah di mata. Ini 
dapat membantu mengobati masalah 
penglihatan yang berkaitan dengan usia 
seperti degenerasi makula dan katarak.

Aprikot sangat baik untuk mata karena 
mengandung vitamin A, C, dan E, 

Dikatakan untuk membantu penglihatan 
malam dan kemampuan mata untuk 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 
yang gelap. 

dikutip dari ladilaservision.com.

Satu ons alpukat mengandung 80 
mikrogram lutein, sedangkan kebanyakan 
suplemen lutein hanya menyediakan 
sepuluh mcg. 

Selain rasanya yang lezat, alpukat 
mengandung nutrisi untuk meningkatkan 
kesehatan mata. 

Buah yang baik untuk kesehatan mata 
pertama adalah buah sitrus. 

Pepaya kaya akan vitamin A dan 
antioksidan, yang membantu kesehatan 
mata. 

Vitamin C ini akan membantu tubuh 
dalam pembentukan dan pemeliharaan 
jaringan ikat, seperti kolagen yang 
ditemukan di kornea mata.

Vitamin A melindungi kornea, sementara 

Buah sitrus, seperti jeruk, mengandung 
banyak vitamin C. 

Pepaya
Buah yang baik untuk kesehatan mata 
keempat yakni buah papaya. 

Aprikot
Buah yang baik untuk kesehatan mata 
kedua yaitu buah aprikot. 

Mereka juga membantu penyerapan sinar 
biru dan ultraviolet yang berbahaya, yang 
melindungi retina.

Sitrus

Buah yang baik untuk kesehatan mata 
kelima adalah mangga. 
Mangga juga kaya akan vitamin A, 
menjadikannya buah yang sangat baik 
untuk meningkatkan penglihatan. Buah 
ini juga melindungi mata dari rabun 
senja dan mata kering. Enzim mangga 
membantu dalam pemecahan 
kandungan protein dalam tubuh.

Buah lezat yang satu ini menawarkan 
perlindungan penglihatan menyeluruh 
dan bahkan meningkatkannya sampai 
batas tertentu.
Mangga

antioksidan mencegah degenerasi 
retina. 

Blueberry

yang membantu pembuluh darah di 
mata. Antosianin memberi blueberry 
warna cerah, mencegah penyumbatan 
arteri retina, dan bertindak sebagai 
agen anti-inflamasi dan antioksidan. 
Buah biru ini adalah cara terbaik untuk 
membersihkan tubuh dari racun yang 
dapat membahayakan mata dan organ 
lainnya.
Pisang

Buah manis dan asam memiliki sifat 
anti-inflamasi dan regenerasi 
rhodopsin yang luar biasa, 

Banyak orang tidak menyadari bahwa 
kolesterol dapat menumpuk di 
pembuluh darah retina, sehingga 
menimbulkan risiko kerusakan mata. 
Antioksidan dan pektin, juga turut 

karena merupakan salah satu 
komponen penting dari film air mata 
yang membantu menjaga ketebalan 
film. 
Pisang juga kaya akan vitamin A, yang 
penting untuk kesehatan mata. Vitamin 
A melindungi kornea, yang diperlukan 
untuk menjaga penglihatan yang baik.
Apel
Membantu melawan penyakit jantung, 
menurunkan risiko stroke, dan 
menurunkan kadar kolesterol mungkin 
bukanlah hal pertama yang terlintas 
dalam pikiran ketika memikirkan apel. 
Padahal, ini semua adalah keuntungan 
dari buah yang menyehatkan mata ini.

Kalium adalah nutrisi yang bermanfaat 
bagi kesehatan mata, terutama untuk 
mata kering, 
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dan tumbuh di dalam tubuh.
Fitonutrien juga dapat membantu 
memodulasi sistem kekebalan, 
membantu menjaga keseimbangan 
antara sistem kekebalan yang terlalu 
aktif (yang dapat menyebabkan penyakit 
autoimun) dan sistem kekebalan yang 
kurang aktif (yang dapat mempengaruhi 
infeksi atau kanker).
Melindungi Otak
Manfaat fitonutrien yang keempat 
adalah untuk melindungi otak. Studi 
terbaru telah menemukan bukti efek 
neuroprotektif dengan beberapa 
fitonutrien pada orang yang memiliki 
kondisi seperti penyakit Alzheimer dan 
penyakit Parkinson.
Fitonutrien yang dimaksud termasuk 
seperti epigallocatechin-3-galate, 
berberin, kurkumin, resveratrol, 
quercetin dan limonoid. Namun, masih 
diperlukan lebih banyak penelitian untuk 
khasiat ini.
Mencegah Kanker

Beberapa fitonutrien dapat membantu 
dalam perbaikan DNA (memperbaiki 
gen yang bermutasi yang menyebabkan 
kanker), memperlambat pertumbuhan 
tumor, atau memfasilitasi apoptosis 
(proses kematian sel yang 
menghilangkan sel-sel abnormal).

Manfaat fitonutrien yang kelima untuk 
cegah kanker. 

Beberapa nutrisi bermanfaat yang terlibat 
antara lain adalah kurkumin (komponen 
kunyit), proanthocyanidins (ditemukan 
dalam buah beri dan pistachio), dan 
capsaicin (ditemukan dalam cabai merah 
dan cabai).

Manfaat fitonutrien yang selanjutnya yaitu 
untuk mengurangi efek penuaan. 
Beberapa fitokimia telah menunjukkan 
kemungkinan efek anti-penuaan dalam 
setidaknya beberapa uji klinis dan 
berbagai mekanisme. 

Mengurangi Efek Penuaan

Beberapa yang lebih umum termasuk 
resveratrol, epicatechin, quercetin, 
curcumin, dan allicin.

Sebagian besar penelitian berfokus pada 
kemampuan fitonutrien untuk menjaga 
kesehatan atau mencegah penyakit. 

Membantu Mengobati Penyakit

Para peneliti sekarang mencoba untuk 
menentukan apakah fitonutrien ini dapat 
membantu mengobati penyakit.
Senyawa ini dapat memberikan tambahan 
yang jauh lebih terjangkau untuk 
pengobatan dengan efek samping yang 
lebih rendah dibanding terapi tradisional. 
Sementara penelitian ini masih baru, 
penelitian awal telah menemukan 
beberapa fitokimia yang dapat membantu 
melawan kanker, seperti phloretin dalam 
pir dan epigallocatechin-3-gallate (EGCG) 
dalam quercetin teh hijau dalam caper.

Melalui indra penglihatan ini, kita bisa 
mendapatkan dan menca

Mata adalah bagian penting bagi 
manusia. 

pai banyak hal dalam hidup. Oleh 
karena itu, penglihatan yang buruk akan 
menjadi masalah yang harus segera 
ditangani.
erlalu sering menggunakan ponsel, 
menonton TV, bekerja di depan 
komputer merupakan faktor yang dapat 
mempengaruhi kualitas mata kita. 
Namun, kita juga tidak boleh 
mengabaikan aspek penting lainnya 
yang dapat menyebabkan penurunan 
kesehatan mata.
Malnutrisi atau kurang gizi juga dapat 

Jenis Buah Yang Baik Untuk Mata

Salah satunya adalah buah-buahan, yang 
bisa menjadi sumber makanan padat 
nutrisi. 

sangat penting untuk memasukkan 
beberapa makanan bergizi dalam diet 
sehari-hari.

berdampak signifikan terhadap 
penglihatan.

Berikut ini, apa saja buah yang baik untuk 
kesehatan mata, sebagaimana yang 

Bahkan beberapa buah memiliki nutrisi 
yang lebih besar untuk kesehatan mata 
dibanding buah lainnya. 

Mata kita sama seperti bagian tubuh 
lainnya, yang membutuhkan sejumlah 
nutrisi untuk berfungsi secara normal. 
Itulah kenapa, 

serta karotenoid dan banyak beta-
karoten. 

Alpukat
Buah yang baik untuk kesehatan mata 
ketiga ada alpukat. 

Alpukat sehat untuk mata karena 
mengandung lutein dalam jumlah tinggi.

Alpukat, yang terdiri dari senyawa lutein 
dan zeaxanthin tingkat tinggi, membantu 
meningkatkan penglihatan pada malam 
hari dan melindungi mata dari sinar 
ultraviolet yang berbahaya.

Vitamin C juga bermanfaat untuk 
kesehatan pembuluh darah di mata. Ini 
dapat membantu mengobati masalah 
penglihatan yang berkaitan dengan usia 
seperti degenerasi makula dan katarak.

Aprikot sangat baik untuk mata karena 
mengandung vitamin A, C, dan E, 

Dikatakan untuk membantu penglihatan 
malam dan kemampuan mata untuk 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 
yang gelap. 

dikutip dari ladilaservision.com.

Satu ons alpukat mengandung 80 
mikrogram lutein, sedangkan kebanyakan 
suplemen lutein hanya menyediakan 
sepuluh mcg. 

Selain rasanya yang lezat, alpukat 
mengandung nutrisi untuk meningkatkan 
kesehatan mata. 

Buah yang baik untuk kesehatan mata 
pertama adalah buah sitrus. 

Pepaya kaya akan vitamin A dan 
antioksidan, yang membantu kesehatan 
mata. 

Vitamin C ini akan membantu tubuh 
dalam pembentukan dan pemeliharaan 
jaringan ikat, seperti kolagen yang 
ditemukan di kornea mata.

Vitamin A melindungi kornea, sementara 

Buah sitrus, seperti jeruk, mengandung 
banyak vitamin C. 

Pepaya
Buah yang baik untuk kesehatan mata 
keempat yakni buah papaya. 

Aprikot
Buah yang baik untuk kesehatan mata 
kedua yaitu buah aprikot. 

Mereka juga membantu penyerapan sinar 
biru dan ultraviolet yang berbahaya, yang 
melindungi retina.

Sitrus

Buah yang baik untuk kesehatan mata 
kelima adalah mangga. 
Mangga juga kaya akan vitamin A, 
menjadikannya buah yang sangat baik 
untuk meningkatkan penglihatan. Buah 
ini juga melindungi mata dari rabun 
senja dan mata kering. Enzim mangga 
membantu dalam pemecahan 
kandungan protein dalam tubuh.

Buah lezat yang satu ini menawarkan 
perlindungan penglihatan menyeluruh 
dan bahkan meningkatkannya sampai 
batas tertentu.
Mangga

antioksidan mencegah degenerasi 
retina. 

Blueberry

yang membantu pembuluh darah di 
mata. Antosianin memberi blueberry 
warna cerah, mencegah penyumbatan 
arteri retina, dan bertindak sebagai 
agen anti-inflamasi dan antioksidan. 
Buah biru ini adalah cara terbaik untuk 
membersihkan tubuh dari racun yang 
dapat membahayakan mata dan organ 
lainnya.
Pisang

Buah manis dan asam memiliki sifat 
anti-inflamasi dan regenerasi 
rhodopsin yang luar biasa, 

Banyak orang tidak menyadari bahwa 
kolesterol dapat menumpuk di 
pembuluh darah retina, sehingga 
menimbulkan risiko kerusakan mata. 
Antioksidan dan pektin, juga turut 

karena merupakan salah satu 
komponen penting dari film air mata 
yang membantu menjaga ketebalan 
film. 
Pisang juga kaya akan vitamin A, yang 
penting untuk kesehatan mata. Vitamin 
A melindungi kornea, yang diperlukan 
untuk menjaga penglihatan yang baik.
Apel
Membantu melawan penyakit jantung, 
menurunkan risiko stroke, dan 
menurunkan kadar kolesterol mungkin 
bukanlah hal pertama yang terlintas 
dalam pikiran ketika memikirkan apel. 
Padahal, ini semua adalah keuntungan 
dari buah yang menyehatkan mata ini.

Kalium adalah nutrisi yang bermanfaat 
bagi kesehatan mata, terutama untuk 
mata kering, 
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Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

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

Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia Tan : 908 - 510 - 6840

Terry : 929 - 369 - 9830

pabrik roti dan coklat
dekat Philadelphia

Hubungi : 

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

Anggur
Buah yang baik untuk kesehatan mata 
yang terakhir adalah anggur. Siapa 
yang menyangka buah sederhana ini 
memiliki begitu banyak manfaat 
kesehatan? 
Polifenol anggur, terutama yang 
ditemukan dalam varietas merah, 

membantu mengurangi peradangan 
dan kadar kolesterol LDL.

Oleh sebab itu,

membantu mencegah diabetes tipe 2 dan 
tekanan darah tinggi.

anggur dapat melindungi diri dari 
glaukoma dan retinopati diabetik. 
Gabungkan manfaat kesehatan mata itu 
dengan senyawa resveratrol pelawan 
kanker anggur, dan Anda punya banyak 
alasan untuk membeli banyak bahan 
makanan berikutnya.

Anak-anak Bambang Trihatmodjo dari 
Halimah Kamil tak pernah sekalipun 
terlihat menyambangi anak Mayangsari 

Kini, Halimah Kamil pun diketahui telah 
berbahagia bersama anak-anak dan 
cucunya.

Bambang Trihatmodjo memilih untuk 
menikah kembali meski saat itu belum 
berpisah.
Punya istri cantik Halimah Kamil, 
Bambang Trihatmodjo memilih 
menikahi penyanyi sekaligus artis 
Mayangsari.
Keduanya pun dikaruniai anak 
meskipun rumah tangga mereka harus 
sembunyi.
Mantan menantu Bu Tien pun hidup 
sederhana pasca suaminya direbut 
Mayangsari sampai dilabrak ke 
rumahnya.

Pernikahan Bambang Trihatmodjo 
menjadi pernikahan keluarga mantan 
Presiden RI yang cukup sensasional.
Bambang Trihatmodjo yang adalah 
anak Presiden Soeharto dan Bu Tien 
menikah sebanyak dua kali.
Namun dalam dinamika rumah 
tangganya, 
Bambang Trihatmodjo tak sepi dari 
sorotan media.
Bagaimana tidak, 

Halimah hidup dengan tiga orang anak 
Bambang Trihatmodjo secara 
sederhana.
Meski berstatus cucu Soeharto, nasib 
hidup anak-anak Halimah harus 
berusaha memutar otak.
Bahkan misalnya putri Bambang 
Trihatmodjo terpaksa berjualan 
minuman.

Beda Nasib Anak Mayangsari Dan Halimah

Jika anak-anak Halimah Kamil hidup 
dengan memutar otak agar bisa bertahan 
hidup, 
Mayangsari sebaliknya.

Khirani Trihatmodjo sering tampil dengan 
gaya modis dan menunjukkan harta 
mewahnya.

Anak sematawayang Mayangsari yang 
saat ini masih berusia kurang dari 20 
tahun itu hidup sangat berkecukupan.
Anak Mayangsari yakni Khirani 
Trihatmodjo menunjukkan eksistensinya 
sebagai anak artis dan cucu Presiden 
Soeharto.

Di media sosial begitu tampak 
kemewahan saat bersama sang ibu.
Ia bahkan tak segan memamerkan acara 
ulang tahun hingga hari libur mewah 
bersama ayah dan ibunya.
Bambang Trihatmodjo dan Mayangsari 
juga terlihat mendiami rumah mewah 
bersama dengan anak mereka.
Semua tampak lewat media sosial 
Khirani Trihatmodjo maupun 

Berbagai barang mewah dipakai oleh 
Khirani Trihatmodjo apalagi saat 
menghabiskan waktu dengan 

Mayangsari.

orang tua.
Potret Khirani Trihatmodjo sangat 
berbeda dengan tiga anak Halimah dan 
Bambang Trihatmodjo.

Jarang disorot media, penampilan 

Gendis merupakan putri sulung 
Bambang Trihatmodjo dan Halimah 
Kamil.

dari Bambang.
Agaknya, nasib hidup anak Mayangsari 
dan anak Halimah Kamil sangat berbeda 
jauh.

Di usinya sudah kepala tiga,

Ia tercatat sebagai Ketua organisasi 
sosial bernama GNOTA yang 
merupakan singkatan dari Gerakan 
Nasional Orang Tua Asuh.

serta Hotel bintang empat di daerah 
Bandung, Jawa Barat bernama Hotel De 
Batara.

Tak hanya itu ia juga telah menjadi ibu 
dari dua orang anak.

 kakak Panji dan Adi ini kini sibuk di 
kegiatan sosial.

Gendis kini makin cantik.

Selain itu Gendis punya usaha kedai 
kopi bernama Kedai Kopi Cikini 049 

Dari ketiga anak Bambang dengan 
Halimah Kamil, 
Panji-lah yang paling dikenal publik.

Tak main-main, 

Bambang Trihatmodjo memang 
diketahui punya aset luar biasa.

harta kekayaan anak Presiden Soeharto 
tersebut digadang-gadang mencapai 

Hal tersebut tak lepas dari parasnya 
yang rupawan serta dirinya yang pernah 
berpacaran dengan artis cantik Laudya 
Cynthia Bella.
Kini dirinya diketahui telah menikah 
dengan Varsha Strauss seorang bule 
dan memiliki anak yang sangat lucu.
Putra bungsu Bambang dan Halimah 
Kamil ini rupanya telah beranjak 
dewasa.

jika Bambang Trihatmodjo dan Halimah 
nanti meninggal dunia.
Rupanya, diketahui Mayangsari dan 
Khirani Trihatmodjo tak dimasukkan 
dalam daftar warisan Keluarga Cendana.

Meskipun kini ketiga anak Halimah Kamil 
sudah menikah dan mantan istri 
Bambang Trihatmodjo tinggal 
menyingsing hari tua, tetapi tampaknya 
nasib tetap adil.

Bicara tentang kekayaan, 

Ia tumbuh menjadi seorang pemuda 
berparas ganteng dan berperawakan 
gagah.

Sebab diketahui, 
hanya anak-anak dari istri sah Bambang 
Trihatmodjo dulu saja yang akan 
mendapat warisan keluarga Soeharto, 

Adi sudah menikah dengan kekasihnya 
Kezia Toemion yang telah dipacarinya 
selama 11 tahun.

keduanya telah dikaruniai tiga orang 
anak.

Halimah memang masih menjadi 
bagian dari Keluarga Cendana.

Padahal, di tahun 1998 silam, 

atau setara dengan Rp28 triliun.

Yakni Gendis Siti Hatmanti, Panji 
Adhikumoro, dan Bambang Aditya 
Trihatmanto.

Namun ternyata Mayangsari 
tampaknya tak akan kecipratan 

Terlebih kala itu, harta bersama 
Bambang Trihatmodjo dan mantan 
istri, Halimah Agustina Kamil, disita 
oleh Pengadilan Agama Jakarta 
Pusat.

Lelyana Santoso.
Mengingat dari pernikahan Bambang 
Trihatmodjo dan Halimah, 

harta kekayaan Bambang Trihatmodjo 
mencapai 3,5 miliar dollar AS, 

Ya, seluruh harta warisan Bambang 
Trihatmodjo akan jatuh ke anak tiri 
Mayangsari.

Harta tersebut otomatis nasibnya tidak 
bisa dipindahtangankan.
"Harta itu otomatis dong jatuh ke 
anak-anaknya," ujar pengacara 
Halimah kala itu, 

harta Bambang Trihatmodjo tersebut.

Kabar terkait nihilnya warisan yang 
akan didapatkan Mayangsari dari 
Bambang Trihatmodjo sempat dibahas 
beberapa tahun lalu.

namun tampaknya tak akan dirasakan 
langsung Mayangsari.

Semua itu dikarenakan Mayangsari 
belum bisa menggantikan Halimah 
jadi sosok menantu Soeharto.

Rp28 triliun.
Kekayaan Bambang Trihatmodjo 
terbilang fantatis lantaran mencapai 
Rp28 triliun, 

Mayangsari disebut tak bakal dapat 
warisan Bambang Trihatmodjo.

Hal itu tepat setelah kabar Mayangsari 
sudah resmi dinyatakan menikah 
dengan Bambang Trihatmodjo.
Seperti yang pernah diwartakan 
Tabloid Nova, pada beberapa tahun 
lalu.

Yang bisa dinikmati Mayangsari kini 
pada akhirnya hanyalah hidup mewah 
dengan sang anak, Khirani.
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Bagaimana cara perusahaan raksasa 
ini mengetahui identitasmu dan 
melacak aktivitasmu? 
Mari kita bayangkan! Disaat kamu 
menghidupkan smartphone barumu 
untuk pertama kalinya, disaat itulah 
Google mulai mengumpulkan data 
pribadimu. 

Yang mana Google juga akan 
menawarkan untuk menyimpannya di 
akun Gmailmu. 

 Google merupakan perusahaan 
raksasa yang mendominasi dunia 
maya. 

Google Chrome, sistem operasi 
Android, dan masih banyak lagi. 
Keberadaannya saat ini sangatlah 
membantu, 

Namun, saat kamu menggunakan 
produk dan layanan Google yang 
secara cuma-cuma itu, tanpa sadar 
kamu sedang membayarnya dengan 
data pribadi. 

Kamu akan diminta untuk 
mendaftarkan Android milikmu dengan 
masuk ke akun Gmail yang akan 
menjadi gudang dari segala data 
pribadimu. 
Saat pertama kali mendaftar atau 
masuk ke akun Gmail, Google sudah 
bisa mengetahui semua identitasmu 
seperti nama lengkap, nomor telepon, 
dan lokasimu. 

karena membuat berbagai hal menjadi 
lebih mudah. 

Ketika memiliki smartphone baru, 
pastinya kamu akan menyimpan 
berbagai nomor telepon keluarga dan 
juga teman-temanmu. 

Dengan berbagai produk dan layanan 
beraneka macam seperti Google 
Search, 

Bahkan, hampir semua kemudahan 
yang ditawarkan oleh Google dapat 
kita nikmati dan kita rasakan secara 
gratis. 

Karena data pribadimu itulah yang 
memberikan pemasukan bagi Google 
agar bisa lebih banyak membantu 
banyak orang. 

Amankan Data Pribadi Dari Google

Jika kamu ingin mencari informasi 
mengenai dunia luar,

Apabila kamu menyetujui hal itu, maka 
semua kontak akan tersimpan di akun 
Gmail. 

 maka kamu akan membuka Google 
Chrome dan mulai googling informasi yang 
ingin kamu ketahui. 

Google akan terus mengidentifikasi dan 
menyimpan datamu melalui seluruh 
aktivitas yang kamu lakukan jika 
menggunakan layanan milik Google. 
Tentunya atas seizin kamu sebagai 
penggunanya, 

Bahkan disaat kamu ingin menambahkan 
beberapa aplikasi pada smartphone 
barumu, maka kamu akan diarahkan untuk 
mengunduhnya di Playstore. 

Meskipun mengambil banyak data, Google 
cukup transparan dengan menyediakan 
beberapa tools yang bisa menunjukkan 
apa saja yang Google ketahui tentang 
dirimu. 

Google juga mengetahuinya.

termasuk riwayat yang telah kamu hapus 
dari browser. Lewat tools ini, kamu juga 

Layanan ini bisa menunjukkan semua 
riwayat pencarianmu, 

Entah kamu sedang membuka situs berita, 
tutorial, atau bahkan saat kamu membaca 
tulisan ini. 

Dengan ini juga, Google dapat melacak 
lokasimu serta rute yang  akan kamu lalui 
tersebut. 

izin ini secara otomatis kamu berikan saat 
kamu menggunakan layanan Google. 
Mengapa bisa secara otomatis? 

Saat itu jugalah Google akan tahu semua 
aplikasi apa yang sedang kamu unduh dan 
kamu gunakan. 

Dari sinilah Google juga bisa mengetahui 
riwayat pencarianmu. 

1. Google My Activity

Ketika kamu ingin berkunjung ke lokasi 
temanmu yang jauh, maka kamu akan 
membuka Google Maps. 

Karena dalam kebijakan privasinya, 
Google menyatakan, “Saat menggunakan 
layanan Google, Anda mempercayakan 
data kepada kami.” 

Lewat tools ini, kamu juga bisa 
mengontrol jenis iklan yang akan muncul 
selama kamu berselancar di dunia maya. 

Dan tentu saja tools perekam lokasi ini 

3.  Timeline di Google Maps
Kita tahu jika Google telah merekam 
lokasi, rute, tanggal, jam hingga alat 
transportasi yang kamu gunakan. 

bisa mengontrol aktivitas apa saja yang 
bisa dimonitor oleh Google dan 
menghapus data yang tidak kamu 
kehendak untuk disimpan. 
2. Google Adwords Profile
Salah satu tujuan Google merekam 
segala aktivitasmu adalah agar dapat 
memberi iklan yang spesifik ditargetkan 
untukmu. 

Selain ketiga tools tersebut, 
bisa kamu matikan. 

kamu juga bisa mengunduh semua 
data yang telah Google simpan melalui 
Google Takeout dan melihatnya secara 
offline. Ini merupakan kisah tentang 
Google sang raksasa dunia maya yang 
yang mengajak kamu untuk bermain 
dengan privasi, 
pilihan, dan kontrol terhadap data 
pribadimu. 
Sebagai salah satu pengguna layanan 
Google, seberapa pentingkah data 
privasi bagimu? 
Dan apakah kamu akan memilih untuk 
mengontrol datamu atau menukarnya 
dengan kemudahan yang ditawarkan?

Hal ini dikatakan Sekretaris Jenderal 
DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di 
Kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 
Selasa (23/8/2022).
"Ya, pada hari Kamis yang lalu ibu Mega 
(Megawati Soekarnoputri) sudah bertemu 
dengan Presiden Jokowi dan nama-nama 
sudah diserahkan," kata Hasto.
Kendati begitu, 
Hasto masih menutup rapat-rapat soal 
siapa nama yang telah disodorkan ke 
Jokowi. 
Ia hanya menegaskan ada beberapa 
nama yang disetorkan.

Memang PDI Perjuangan sendiri 
sebelumnya memilih menghormati dulu 

"Ya ada beberapa nama. Ya lebih dari 
satu," ungkapnya.

 Ketua Umum DPP PDI Perjuangan 
Megawati Soekarnoputri telah 
menyetorkan nama pengganti almarhum 
Tjahjo Kumolo sebagai Menpan RB 
kepada Presiden RI Joko Widodo 
(Jokowi) pada Kamis (19/8/2022).

Namun soal siapa yang akan dipilih untuk 
duduki kursi Menpan RB, Hasto 
mengatakan, Megawati tetap 
menghormati keputusan Jokowi selaku 
kepala negara.
"Nama-nama sudah diserahkan,sehingga 
bapak Presiden Jokowi lah yang akan 
menetapkan dan akan menentukan 
kapan momentumnya," tutur Hasto.

Hasto : Lebih Dari Satu Nama
almarhum Tjahjo Kumolo selama 40 
hari. Namun masa itu sudah lewat, dan 
kekinian momentumnya sudah pas 
untuk disampaikan nama penggantinya.
"Dulu yang diharapkan sesuai tradisi 
kuktural bangsa kita adalah 
penggantian itu setelah 40 hari 
wafatnya mas Tjahjo dan itu sudah 
terpenuhi dan sekarang presiden lah 
yang nanti akan mengumumkan siapa 
pengganti pak Tjahjo," pungkasnya.

Ia hanya memberikan jawaban singkat 
bahwa dirinya hingga kekinian belum 
sama sekali dihubungi Presiden Jokowi 
atau pun pihak Istana terkait posisi 
Menpan RB.
"Belum (dihubungi)," kata Olly ditemui 
di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin 
(22/8/2022).

Nama Bendahara Umum PDIP, Olly 
Dondokambey santer dikabarkan bakal 
menggantikan peran almarhum Tjahjp 
Kumolo sebagai Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi atau MenPAN RB.

Dikabarkan Olly Dondokambey

Menanggapi hal itu, 
Olly pun kemudian memberikan 
responsnya. 

Adapun saat ditanya kembali oleh awak 
media soal siap atau tidak jika dipilih 
Jokowi sebagai Menpan RB, Olly hanya 
memberikan gestur kepala 
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Bagaimana cara perusahaan raksasa 
ini mengetahui identitasmu dan 
melacak aktivitasmu? 
Mari kita bayangkan! Disaat kamu 
menghidupkan smartphone barumu 
untuk pertama kalinya, disaat itulah 
Google mulai mengumpulkan data 
pribadimu. 

Yang mana Google juga akan 
menawarkan untuk menyimpannya di 
akun Gmailmu. 

 Google merupakan perusahaan 
raksasa yang mendominasi dunia 
maya. 

Google Chrome, sistem operasi 
Android, dan masih banyak lagi. 
Keberadaannya saat ini sangatlah 
membantu, 

Namun, saat kamu menggunakan 
produk dan layanan Google yang 
secara cuma-cuma itu, tanpa sadar 
kamu sedang membayarnya dengan 
data pribadi. 

Kamu akan diminta untuk 
mendaftarkan Android milikmu dengan 
masuk ke akun Gmail yang akan 
menjadi gudang dari segala data 
pribadimu. 
Saat pertama kali mendaftar atau 
masuk ke akun Gmail, Google sudah 
bisa mengetahui semua identitasmu 
seperti nama lengkap, nomor telepon, 
dan lokasimu. 

karena membuat berbagai hal menjadi 
lebih mudah. 

Ketika memiliki smartphone baru, 
pastinya kamu akan menyimpan 
berbagai nomor telepon keluarga dan 
juga teman-temanmu. 

Dengan berbagai produk dan layanan 
beraneka macam seperti Google 
Search, 

Bahkan, hampir semua kemudahan 
yang ditawarkan oleh Google dapat 
kita nikmati dan kita rasakan secara 
gratis. 

Karena data pribadimu itulah yang 
memberikan pemasukan bagi Google 
agar bisa lebih banyak membantu 
banyak orang. 

Amankan Data Pribadi Dari Google

Jika kamu ingin mencari informasi 
mengenai dunia luar,

Apabila kamu menyetujui hal itu, maka 
semua kontak akan tersimpan di akun 
Gmail. 

 maka kamu akan membuka Google 
Chrome dan mulai googling informasi yang 
ingin kamu ketahui. 

Google akan terus mengidentifikasi dan 
menyimpan datamu melalui seluruh 
aktivitas yang kamu lakukan jika 
menggunakan layanan milik Google. 
Tentunya atas seizin kamu sebagai 
penggunanya, 

Bahkan disaat kamu ingin menambahkan 
beberapa aplikasi pada smartphone 
barumu, maka kamu akan diarahkan untuk 
mengunduhnya di Playstore. 

Meskipun mengambil banyak data, Google 
cukup transparan dengan menyediakan 
beberapa tools yang bisa menunjukkan 
apa saja yang Google ketahui tentang 
dirimu. 

Google juga mengetahuinya.

termasuk riwayat yang telah kamu hapus 
dari browser. Lewat tools ini, kamu juga 

Layanan ini bisa menunjukkan semua 
riwayat pencarianmu, 

Entah kamu sedang membuka situs berita, 
tutorial, atau bahkan saat kamu membaca 
tulisan ini. 

Dengan ini juga, Google dapat melacak 
lokasimu serta rute yang  akan kamu lalui 
tersebut. 

izin ini secara otomatis kamu berikan saat 
kamu menggunakan layanan Google. 
Mengapa bisa secara otomatis? 

Saat itu jugalah Google akan tahu semua 
aplikasi apa yang sedang kamu unduh dan 
kamu gunakan. 

Dari sinilah Google juga bisa mengetahui 
riwayat pencarianmu. 

1. Google My Activity

Ketika kamu ingin berkunjung ke lokasi 
temanmu yang jauh, maka kamu akan 
membuka Google Maps. 

Karena dalam kebijakan privasinya, 
Google menyatakan, “Saat menggunakan 
layanan Google, Anda mempercayakan 
data kepada kami.” 

Lewat tools ini, kamu juga bisa 
mengontrol jenis iklan yang akan muncul 
selama kamu berselancar di dunia maya. 

Dan tentu saja tools perekam lokasi ini 

3.  Timeline di Google Maps
Kita tahu jika Google telah merekam 
lokasi, rute, tanggal, jam hingga alat 
transportasi yang kamu gunakan. 

bisa mengontrol aktivitas apa saja yang 
bisa dimonitor oleh Google dan 
menghapus data yang tidak kamu 
kehendak untuk disimpan. 
2. Google Adwords Profile
Salah satu tujuan Google merekam 
segala aktivitasmu adalah agar dapat 
memberi iklan yang spesifik ditargetkan 
untukmu. 

Selain ketiga tools tersebut, 
bisa kamu matikan. 

kamu juga bisa mengunduh semua 
data yang telah Google simpan melalui 
Google Takeout dan melihatnya secara 
offline. Ini merupakan kisah tentang 
Google sang raksasa dunia maya yang 
yang mengajak kamu untuk bermain 
dengan privasi, 
pilihan, dan kontrol terhadap data 
pribadimu. 
Sebagai salah satu pengguna layanan 
Google, seberapa pentingkah data 
privasi bagimu? 
Dan apakah kamu akan memilih untuk 
mengontrol datamu atau menukarnya 
dengan kemudahan yang ditawarkan?

Hal ini dikatakan Sekretaris Jenderal 
DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di 
Kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 
Selasa (23/8/2022).
"Ya, pada hari Kamis yang lalu ibu Mega 
(Megawati Soekarnoputri) sudah bertemu 
dengan Presiden Jokowi dan nama-nama 
sudah diserahkan," kata Hasto.
Kendati begitu, 
Hasto masih menutup rapat-rapat soal 
siapa nama yang telah disodorkan ke 
Jokowi. 
Ia hanya menegaskan ada beberapa 
nama yang disetorkan.

Memang PDI Perjuangan sendiri 
sebelumnya memilih menghormati dulu 

"Ya ada beberapa nama. Ya lebih dari 
satu," ungkapnya.

 Ketua Umum DPP PDI Perjuangan 
Megawati Soekarnoputri telah 
menyetorkan nama pengganti almarhum 
Tjahjo Kumolo sebagai Menpan RB 
kepada Presiden RI Joko Widodo 
(Jokowi) pada Kamis (19/8/2022).

Namun soal siapa yang akan dipilih untuk 
duduki kursi Menpan RB, Hasto 
mengatakan, Megawati tetap 
menghormati keputusan Jokowi selaku 
kepala negara.
"Nama-nama sudah diserahkan,sehingga 
bapak Presiden Jokowi lah yang akan 
menetapkan dan akan menentukan 
kapan momentumnya," tutur Hasto.

Hasto : Lebih Dari Satu Nama
almarhum Tjahjo Kumolo selama 40 
hari. Namun masa itu sudah lewat, dan 
kekinian momentumnya sudah pas 
untuk disampaikan nama penggantinya.
"Dulu yang diharapkan sesuai tradisi 
kuktural bangsa kita adalah 
penggantian itu setelah 40 hari 
wafatnya mas Tjahjo dan itu sudah 
terpenuhi dan sekarang presiden lah 
yang nanti akan mengumumkan siapa 
pengganti pak Tjahjo," pungkasnya.

Ia hanya memberikan jawaban singkat 
bahwa dirinya hingga kekinian belum 
sama sekali dihubungi Presiden Jokowi 
atau pun pihak Istana terkait posisi 
Menpan RB.
"Belum (dihubungi)," kata Olly ditemui 
di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin 
(22/8/2022).

Nama Bendahara Umum PDIP, Olly 
Dondokambey santer dikabarkan bakal 
menggantikan peran almarhum Tjahjp 
Kumolo sebagai Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi atau MenPAN RB.

Dikabarkan Olly Dondokambey

Menanggapi hal itu, 
Olly pun kemudian memberikan 
responsnya. 

Adapun saat ditanya kembali oleh awak 
media soal siap atau tidak jika dipilih 
Jokowi sebagai Menpan RB, Olly hanya 
memberikan gestur kepala 
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Puan masih merahasiakan ihwal siapa 
saja nama calon yang telah disiapkan 
partai. 

Sebelumnya, PDI Perjuangan sudah 
menyiapkan sejumlah nama calon 
pengganti Tjahjo Kumolo untuk mengisi 
posisi Menteri PAN RB. Tetapi siapa 
yang akan dipilih, PDI Perjuangan 
menyerahkan penuh kepada Presiden 
Jokowi.
"Sudah pasti ada nama-nama calonnya, 
tapi itu hak prerogatif presiden. Jadi kita 
tunggu saja pengumuman dari 
presiden," kata Ketua DPP PDIP 
Perjuangan Puan Maharani di Jakarta, 
Minggu (21/8/2022).

mengangguk. Begitu pula saat disodorkan pertanyaan 
ihwal sejumlah nama pengurus PDIP 
mulai dari Djarot Saiful Hidayat dan Olly 
Dondokambey sebagai pengganti Tjahjo, 
Puan tidak membantah maupun 
membenarkan.

Kursi Menpan RB masih kosong usai 
menteri sebelumnya yakni Tjahjo Kumolo 
meninggal dunia pada Jumat (1/8/2022) di 
Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta.

"Ya nanti kita lihat pas diumumin, pasti 
bikin kejutan," kata Puan.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi 
mengaku belum akan melakukan 
pelantikan untuk posisi Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

 Presiden Tsai Ing-wen mengatakan 
Taiwan pernah menang melawan China 
pada 1958. 

Tsai mengatakan kepada tamu dari 
Hoover Institution Universitas Stanford 
bahwa rakyat Ukraina telah menjadi 
inspirasi bagi seluruh dunia dalam 
menjaga kebebasan dan demokrasi 
mereka.

Ia mengutip invasi Rusia yang sedang 
berlangsung ke Ukraina sebagai 
contoh. 

Menurut dia, keberhasilan dalam 
mempertahankan pulau garis depan 
lepas pantai dari pemboman China 64 
tahun yang lalu adalah bukti bahwa 
tidak ada ancaman apa pun yang dapat 
menggoyahkan rakyat Taiwan.

Lebih dari enam dekade lalu, orang 
Taiwan melakukan hal serupa. "Sekitar 
64 tahun yang lalu selama 
Pertempuran Selat Taiwan, 

"Pertempuran untuk melindungi tanah 
air kami menunjukkan kepada dunia 
bahwa tidak ada ancaman apa pun 
yang dapat menggoyahkan tekad 

tentara dan warga sipil beroperasi 
dalam solidaritas dan menjaga Taiwan. 
Sehingga kita memiliki Taiwan yang 
demokratis saat ini," kata Tsai kepada 
delegasi yang terdiri dari para 
cendekiawan dan mantan pejabat AS. .

Presiden Taiwan : Tak Ada Yang Bisa Mengancam Kami

pasukan komunis melancarkan serangan 
ke Pulau Kinmen yang dikuasai ROC. 
Pulau Kinmen ini terletak kurang dari 10 
kilometer di lepas pantai tenggara Cina.

Hari ini adalah peringatan 64 tahun 
pertempuran kunci yang menandai awal 
dari Krisis Selat Taiwan Kedua.

Menurut data pemerintah, 439 personel 
militer tewas dan 1.911 terluka dalam 
pemboman itu. Selain itu, 80 warga sipil 

Selama 44 hari berikutnya, 475.000 
peluru artileri ditembakkan ke Kinmen 
dalam upaya untuk mengambil alih pulau 
itu. Namun pasukan ROC di pulau itu 
tetap teguh melawan pemboman China, 
menurut catatan sejarah Taiwan.

rakyat Taiwan untuk membela negara 
mereka, tidak di masa lalu, tidak 
sekarang, tidak di masa depan," katanya.
"Kami juga akan menunjukkan kepada 
dunia bahwa rakyat Taiwan memiliki tekad 
dan kepercayaan diri untuk menjaga 
perdamaian, keamanan, kebebasan, dan 
kemakmuran bagi diri kami sendiri."

Pada 23 Agustus 1958, sembilan tahun 
setelah pemerintah Republik Tiongkok 
(ROC) pindah dari Tiongkok daratan ke 
Taiwan setelah kalah dalam perang 
saudara Tiongkok, 

Tsai mengacu pada Pemboman Artileri 23 
Agustus di pulau terpencil Kinmen pada 
tahun 1958. 

Ellis, pensiunan laksamana Angkatan 
Laut AS. Ellis mengatakan kehadiran 
delegasinya menegaskan kembali 
komitmen rakyat Amerika untuk 
memperdalam kerja sama. 

kehilangan nyawa dan 221 terluka.
Di antara pengunjung AS adalah James 
O. 

“Konsisten dengan Undang-Undang 
Hubungan Taiwan, bagian dari kerja 
sama ini melibatkan penguatan 
kemampuan Taiwan untuk pertahanan 
diri serta kemampuan Amerika Serikat 
untuk mencegah dan menolak setiap 
upaya kekerasan melintasi Selat 
Taiwan,” kata Ellis kepada Tsai.

Sejumlah ekonom menilai kenaikan suku 
bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau 
BI rate lantaran bank sentral 
mengantisipasi kenaikan harga bahan 
bakar minyak (BBM) subsidi. Ekonom 
dari Center of Reform on Economics 
(CORE) Indonesia Piter Abdullah 
mengatakan, 

"Kemungkinan BI sudah ada info kalau 
BBM subsidi akan naik dan BI 
menaikkan suku bunga acuan sebagai 
antisipasi," ujarnya saat dihubungi 
Kompas.com, Rabu (24/5/2022). 

Oleh karenanya, untuk mengantisipasi 
hal tersebut BI berupaya memitigasi 
kenaikan harga BBM subsidi dengan 
kenaikan BI rate agar inflasi tidak 
melambung tinggi.

Hal yang sama juga dikatakan oleh 
Ekonom Center of Economics and Law 
Studies (Celios) Bhima Yudhistira. 
Menurutnya, kenaikan BI rate ini menjadi 
sinyal dari kenaikan harga BBM subsidi 
dalam waktu dekat. 

sebelum memutuskan suku bunga BI 
naik, kemungkinan BI sudah 
mendapatkan informasi terkait kenaikan 
BBM subsidi.

"Kenaikan suku bunga acuan sepertinya 
indikasi bahwa BBM subsidi akan naik 
dalam waktu singkat," ujarnya saat 
dihubungi Kompas.com, Rabu 
(24/8/2022).  Mitigasi harga BBM 
subsidi naik Sebelumnya BI 
mengungkap kenaikan suku bunga BI 
sebagai langkah pre-emptive 
(mendahului) dan forward looking 
(melihat ke depan) untuk memitigasi 
risiko peningkatan inflasi akibat kenaikan 
harga BBM nonsubsidi dan inflasi volatile 
food.
Namun menurut Bhima, BI bukan hanya 

Suku Bunga BI Naik

Tidak hanya itu, 

Saat ini baik pemerintah maupun BI 
tengah mengkalkulasi dampak 
kenaikan harga BBM subsidi kepada 
inflasi, 

dia memperkirakan jika harga BBM 
subsidi naik sampai 30 persen, 

Suku bunga BI naik 0,25 persen 
Diberitakan sebelumnya, Bank 
Indonesia (BI) putuskan untuk 
menaikkan BI 7-day Reverse Repo 
Rate (DRRR) sebesar 25 basis poin 
atau 0,25 persen menjadi 3,75 persen 
dan berlaku efektif sejak (/8/2022). 
Dengan demikian, suku bunga deposit 
facility naik 25 bps menjadi 3 persen 
dan lending facility naik 25 bps 
menjadi 4,5 persen.

maka BI kemungkinan akan kembali 
menaikkan BI rate-nya. 

"RDG BI pada 22-23 Agustus 2022 
memutuskan untuk menaikkan BI 
7DRRR sebesar 25 bps menjadi 3,75 
persen," ujar Gubernur BI Perry 
Warjiyo saat konferensi pers, 

memitigasi kenaikan harga BBM 
nonsubsidi tetapi BI juga melihat akan 
adanya kenaikan harga BBM subsidi 
baik pertalite maupun solar. "Bukan 
hanya yang non subsidi disesuaikan 
dengan harga pasar, tapi BI pre 
emptives terhadap naiknya pertalite 
maupun solar," ucapnya. 

daya beli masyarakat, pertumbuhan 
ekonomi, hingga nilai tukar rupiah. 
"Kalau BBM subsidi naiknya 30 persen 
maka BI setelah kenaikan harga 
diperkirakan akan menambah bunga 
acuan 75-100 basis poin sepanjang 
tahun," tukas Bhima. 

Selasa (23/8/2022). Perry 
mengatakan, keputusan BI menaikkan 
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Puan masih merahasiakan ihwal siapa 
saja nama calon yang telah disiapkan 
partai. 

Sebelumnya, PDI Perjuangan sudah 
menyiapkan sejumlah nama calon 
pengganti Tjahjo Kumolo untuk mengisi 
posisi Menteri PAN RB. Tetapi siapa 
yang akan dipilih, PDI Perjuangan 
menyerahkan penuh kepada Presiden 
Jokowi.
"Sudah pasti ada nama-nama calonnya, 
tapi itu hak prerogatif presiden. Jadi kita 
tunggu saja pengumuman dari 
presiden," kata Ketua DPP PDIP 
Perjuangan Puan Maharani di Jakarta, 
Minggu (21/8/2022).

mengangguk. Begitu pula saat disodorkan pertanyaan 
ihwal sejumlah nama pengurus PDIP 
mulai dari Djarot Saiful Hidayat dan Olly 
Dondokambey sebagai pengganti Tjahjo, 
Puan tidak membantah maupun 
membenarkan.

Kursi Menpan RB masih kosong usai 
menteri sebelumnya yakni Tjahjo Kumolo 
meninggal dunia pada Jumat (1/8/2022) di 
Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta.

"Ya nanti kita lihat pas diumumin, pasti 
bikin kejutan," kata Puan.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi 
mengaku belum akan melakukan 
pelantikan untuk posisi Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

 Presiden Tsai Ing-wen mengatakan 
Taiwan pernah menang melawan China 
pada 1958. 

Tsai mengatakan kepada tamu dari 
Hoover Institution Universitas Stanford 
bahwa rakyat Ukraina telah menjadi 
inspirasi bagi seluruh dunia dalam 
menjaga kebebasan dan demokrasi 
mereka.

Ia mengutip invasi Rusia yang sedang 
berlangsung ke Ukraina sebagai 
contoh. 

Menurut dia, keberhasilan dalam 
mempertahankan pulau garis depan 
lepas pantai dari pemboman China 64 
tahun yang lalu adalah bukti bahwa 
tidak ada ancaman apa pun yang dapat 
menggoyahkan rakyat Taiwan.

Lebih dari enam dekade lalu, orang 
Taiwan melakukan hal serupa. "Sekitar 
64 tahun yang lalu selama 
Pertempuran Selat Taiwan, 

"Pertempuran untuk melindungi tanah 
air kami menunjukkan kepada dunia 
bahwa tidak ada ancaman apa pun 
yang dapat menggoyahkan tekad 

tentara dan warga sipil beroperasi 
dalam solidaritas dan menjaga Taiwan. 
Sehingga kita memiliki Taiwan yang 
demokratis saat ini," kata Tsai kepada 
delegasi yang terdiri dari para 
cendekiawan dan mantan pejabat AS. .

Presiden Taiwan : Tak Ada Yang Bisa Mengancam Kami

pasukan komunis melancarkan serangan 
ke Pulau Kinmen yang dikuasai ROC. 
Pulau Kinmen ini terletak kurang dari 10 
kilometer di lepas pantai tenggara Cina.

Hari ini adalah peringatan 64 tahun 
pertempuran kunci yang menandai awal 
dari Krisis Selat Taiwan Kedua.

Menurut data pemerintah, 439 personel 
militer tewas dan 1.911 terluka dalam 
pemboman itu. Selain itu, 80 warga sipil 

Selama 44 hari berikutnya, 475.000 
peluru artileri ditembakkan ke Kinmen 
dalam upaya untuk mengambil alih pulau 
itu. Namun pasukan ROC di pulau itu 
tetap teguh melawan pemboman China, 
menurut catatan sejarah Taiwan.

rakyat Taiwan untuk membela negara 
mereka, tidak di masa lalu, tidak 
sekarang, tidak di masa depan," katanya.
"Kami juga akan menunjukkan kepada 
dunia bahwa rakyat Taiwan memiliki tekad 
dan kepercayaan diri untuk menjaga 
perdamaian, keamanan, kebebasan, dan 
kemakmuran bagi diri kami sendiri."

Pada 23 Agustus 1958, sembilan tahun 
setelah pemerintah Republik Tiongkok 
(ROC) pindah dari Tiongkok daratan ke 
Taiwan setelah kalah dalam perang 
saudara Tiongkok, 

Tsai mengacu pada Pemboman Artileri 23 
Agustus di pulau terpencil Kinmen pada 
tahun 1958. 

Ellis, pensiunan laksamana Angkatan 
Laut AS. Ellis mengatakan kehadiran 
delegasinya menegaskan kembali 
komitmen rakyat Amerika untuk 
memperdalam kerja sama. 

kehilangan nyawa dan 221 terluka.
Di antara pengunjung AS adalah James 
O. 

“Konsisten dengan Undang-Undang 
Hubungan Taiwan, bagian dari kerja 
sama ini melibatkan penguatan 
kemampuan Taiwan untuk pertahanan 
diri serta kemampuan Amerika Serikat 
untuk mencegah dan menolak setiap 
upaya kekerasan melintasi Selat 
Taiwan,” kata Ellis kepada Tsai.

Sejumlah ekonom menilai kenaikan suku 
bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau 
BI rate lantaran bank sentral 
mengantisipasi kenaikan harga bahan 
bakar minyak (BBM) subsidi. Ekonom 
dari Center of Reform on Economics 
(CORE) Indonesia Piter Abdullah 
mengatakan, 

"Kemungkinan BI sudah ada info kalau 
BBM subsidi akan naik dan BI 
menaikkan suku bunga acuan sebagai 
antisipasi," ujarnya saat dihubungi 
Kompas.com, Rabu (24/5/2022). 

Oleh karenanya, untuk mengantisipasi 
hal tersebut BI berupaya memitigasi 
kenaikan harga BBM subsidi dengan 
kenaikan BI rate agar inflasi tidak 
melambung tinggi.

Hal yang sama juga dikatakan oleh 
Ekonom Center of Economics and Law 
Studies (Celios) Bhima Yudhistira. 
Menurutnya, kenaikan BI rate ini menjadi 
sinyal dari kenaikan harga BBM subsidi 
dalam waktu dekat. 

sebelum memutuskan suku bunga BI 
naik, kemungkinan BI sudah 
mendapatkan informasi terkait kenaikan 
BBM subsidi.

"Kenaikan suku bunga acuan sepertinya 
indikasi bahwa BBM subsidi akan naik 
dalam waktu singkat," ujarnya saat 
dihubungi Kompas.com, Rabu 
(24/8/2022).  Mitigasi harga BBM 
subsidi naik Sebelumnya BI 
mengungkap kenaikan suku bunga BI 
sebagai langkah pre-emptive 
(mendahului) dan forward looking 
(melihat ke depan) untuk memitigasi 
risiko peningkatan inflasi akibat kenaikan 
harga BBM nonsubsidi dan inflasi volatile 
food.
Namun menurut Bhima, BI bukan hanya 

Suku Bunga BI Naik

Tidak hanya itu, 

Saat ini baik pemerintah maupun BI 
tengah mengkalkulasi dampak 
kenaikan harga BBM subsidi kepada 
inflasi, 

dia memperkirakan jika harga BBM 
subsidi naik sampai 30 persen, 

Suku bunga BI naik 0,25 persen 
Diberitakan sebelumnya, Bank 
Indonesia (BI) putuskan untuk 
menaikkan BI 7-day Reverse Repo 
Rate (DRRR) sebesar 25 basis poin 
atau 0,25 persen menjadi 3,75 persen 
dan berlaku efektif sejak (/8/2022). 
Dengan demikian, suku bunga deposit 
facility naik 25 bps menjadi 3 persen 
dan lending facility naik 25 bps 
menjadi 4,5 persen.

maka BI kemungkinan akan kembali 
menaikkan BI rate-nya. 

"RDG BI pada 22-23 Agustus 2022 
memutuskan untuk menaikkan BI 
7DRRR sebesar 25 bps menjadi 3,75 
persen," ujar Gubernur BI Perry 
Warjiyo saat konferensi pers, 

memitigasi kenaikan harga BBM 
nonsubsidi tetapi BI juga melihat akan 
adanya kenaikan harga BBM subsidi 
baik pertalite maupun solar. "Bukan 
hanya yang non subsidi disesuaikan 
dengan harga pasar, tapi BI pre 
emptives terhadap naiknya pertalite 
maupun solar," ucapnya. 

daya beli masyarakat, pertumbuhan 
ekonomi, hingga nilai tukar rupiah. 
"Kalau BBM subsidi naiknya 30 persen 
maka BI setelah kenaikan harga 
diperkirakan akan menambah bunga 
acuan 75-100 basis poin sepanjang 
tahun," tukas Bhima. 

Selasa (23/8/2022). Perry 
mengatakan, keputusan BI menaikkan 
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suku bunga acuan ini dilakukan 
sebagai langkah preemptive dan 
forward looking untuk memitigasi 
peningkatan inflasi inti dan ekspektasi 
inflasi akibat kenaikan harga BBM 
non-subsidi dan inflasi volatile food. 
Selain itu, langkah ini juga diambil 
agar dapat memperkuat kebijakan 
stabilisasi nilai tukar rupiah agar 

“BI juga terus memperkuat respons 
bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas 
dan memperkuat pemulihan ekonomi 
nasional," ucap Perry.

sejalan dengan nilai fundamentalnya. 
Sebab saat ini ketidakpastian pasar 
keuangan global masih tinggi di tengah 
pertumbuhan ekonomi domestik yang 
semakin kuat. 

Emas sejak lama merupakan salah satu 
instrumen investasi menjadi pilihan 
banyak kalangan. 

pajak dikenakan atas pembelian dan 
penjualan emas. Jenis pajak yang 
dipungut, adalah Pajak Penghasilan 
(PPh) Pasal 22. Dari sini, muncul istilah 
pajak emas.

Pajak emas merupakan istilah yang 
disematkan pada pengenaan pungutan 
pajak saat seseorang membeli dan 
menjual emas. 

Sebab, instrumen ini memiliki risiko 
rendah dan sering disebut sebagai safe 
heaven.

emas juga disebut sebagai alat 
penyimpan nilai. 

Pengertian dan Landasan Hukum 
Pajak Emas

Selain sifat lukuiditasnya, emas juga 
dikenal sebagai salah satu modal 
investasi yang tahan terhadap inflasi. 
Terlebih dalam kondisi pandemi seperti 
saat ini, harganya melambung tinggi 
karena banyaknya permintaan emas 
sebagai instrumen investasi yang aman 
di tengah kekhawatiran krisis ekonomi.
Standar ekonomi dunia mungkin tidak 
berhubungan dengan nilai emas, 
namun nilainya adalah dasar nilai riil. 
Selain itu, 

Nilai dari komoditas emas sendiri, tidak 
dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga 
yang ditetapkan pemerintah.
Banyak yang tidak menyadari, bahwa 
emas masuk dalam objek pajak. 
Dalam hal ini, 

Jika memiliki emas, baik itu melalui 
pembelian langsung, maupun dengan 
sistem cicilan, seseorang wajib

Mengenal Pengertian Pajak Emas

tentang Pemungutan Pajak Penghasilan 
Sehubungan dengan Pembayaran Atas 
Penyerahan Barang dan Kegiatan di 
Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di 
Bidang Lain.

Melalui PMK yang ditetapkan pada 1 Mei 
2017 ini, maka pembelian dan penjualan 
emas dikenakan pungutan PPh Pasal 22. 
Sebagai informasi, pajak emas yang 
dibebankan kepada wajib pajak hanya 
PPh Pasal 22. Komoditas ini tidak 
dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Pengenaannya Pajak Emas
Seperti telah disebutkan, baik pembelian 
maupun penjualan emas, dikenakan 
pungutan PPh Pasal 22. Ada perbedaan 
perlakuan pengenaan pajak untuk kedua 
jenis transaksi ini.

Pengenaan pajak emas memiliki dasar 
hukum berupa Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor 
107/PMK.010/2015 

 melaporkannya dalam Surat 
Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Jumlah pajak yang dikenakan tergantung 
pada status wajib pajak pembeli emas. 
Kepemilikan NPWP juga turut 
mempengaruhi jumlah pajak yang harus 
dibayarkan.

1. Pajak Emas untuk Pembelian

Pajak Saham, Pengertian, Tarif, dan 
Cara Pelaporannya

Mengutip pajak.go.id, berdasarkan Pasal 

PMK ini, kemudian diperkuat dengan 
dikeluarkannya PMK Nomor 
34/PMK.010/2017 tentang Pungutan 
Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan 
dengan Pembayaran atas Penyerahan 
Barang dan Kegiatan Impor atau Kegiatan 
Usaha di Bidang Lain.

5 Ayat (1) huruf (h) PMK 
34/PMK.010/2017 tarif PPh Pasal 22 
atas penjualan emas batangan oleh 
badan usaha yang melakukan penjualan, 
adalah sebesar 0,45% dari harga jual 
emas batangan, bagi pembeli yang 
memiliki NPWP. 
Sementara, bagi pembeli yang tidak 
memiliki NPWP, tarif yang dikenakan 
adalah sebesar 0,9%.
Kemudian, berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) 
PMK 34/PMK.010/2017, produsen emas 
batangan akan menyetorkan PPh badan 
tersebut ke kas negara melalui Pos 
Persepsi, 
Bank Devisa Persepsi, atau Bank 
Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri 
Keuangan.
Produsen emas batangan yang 
dimaksud, adalah wajib pajak yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk 
melakukan pemungutan dan penyetoran 
PPh Pasal 22 sehubungan dengan 
pembayaran atas penyerahan barang 
dan kegiatan di bidang impor atau 
kegiatan usaha di bidang lain. Misalnya, 
PT Aneka Tambang Tbk.

Setiap pembelian emas batangan akan 
dipungut PPh Pasal 22 oleh badan usaha 
yang menjualnya, dan pembeli akan 
mendapatkan bukti potong PPh Pasal 22.

Dalam buku petunjuk pengisian SPT 
Tahunan PPh orang pribadi, 

Kategori besarnya harta yang dimaksud, 
adalah dalam bentuk kas dan setara kas, 
piutang, investasi, alat transportasi, harta 
bergerak lainnya dan harta tidak 
bergerak.
Sementara, sub-kategorinya secara 
spesifik menyebutkan uang tunai dan 
tabungan saham, obligasi, 

Setelah membeli emas, wajib pajak 
harus melaporkannya pada SPT Tahunan 
bagian harta akhir tahun. 

surat utang, reksadana, sepeda motor, 
mobil, logam mulia, peralatan elektronik, 

Ini artinya, 
bahwa pembeli emas tidak menyetorkan 
pajak penghasilan tersebut. Namun pajak 
tersebut sudah termasuk dalam harga 
pembelian emas. 

disebutkan tentang harta-harta apa saja 
yang perlu dilaporkan dalam SPT 
Tahunan.

2. Pajak Emas untuk Penjualan
Tidak hanya saat membeli emas, saat 
menjualnya pun dikenakan pajak emas, 
yakni PPh Pasal 22. Sesuai dengan 
PMK 34/PMK.010/2017, 

dan tanah dan bangunan. Selain itu, 
bukti potong yang didapat saat 
pembelian emas dapat digunakan 
sebagai kredit pajak pada SPT 
Tahunan.

penjualan emas batangan dengan 
nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan 
PPh Pasal 22 sebesar 1,5% untuk 
pemegang NPWP dan 3% untuk non-
NPWP.

Patut diingat, bahwa pajak emas yang 
dikenakan pada saat penjualan kembali 
ini, hanya dikenakan atas nilai 
penjualan yang melebihi Rp 10 juta. 
Selain itu, pengenaan pajak emas ini 
juga berlaku untuk kegiatan pembelian 
dan penjualan emas digital.

PPh Pasal 22 atas transaksi penjualan 
emas kembali dipotong langsung dari 
total nilai penjualan emas. Pemotongan 
terjadi jika transaksi penjualan emas 
kembali dilakukan dengan badan yang 
ditunjuk sebagai pemungut pajak, 
seperti bendahara atau Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN).
Penjualan kembali emas yang melebihi 
batasan 10 juta akan dipotong PPh 
Pasal 22 kembali. Namun, hasil 
potongan pajak ini dapat dikreditkan 
pada SPT Tahunan, jika wajib pajak 
memasukkan bukti potong PPh Pasal 
22 pada SPT Tahunannya.

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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Tanah Air

suku bunga acuan ini dilakukan 
sebagai langkah preemptive dan 
forward looking untuk memitigasi 
peningkatan inflasi inti dan ekspektasi 
inflasi akibat kenaikan harga BBM 
non-subsidi dan inflasi volatile food. 
Selain itu, langkah ini juga diambil 
agar dapat memperkuat kebijakan 
stabilisasi nilai tukar rupiah agar 

“BI juga terus memperkuat respons 
bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas 
dan memperkuat pemulihan ekonomi 
nasional," ucap Perry.

sejalan dengan nilai fundamentalnya. 
Sebab saat ini ketidakpastian pasar 
keuangan global masih tinggi di tengah 
pertumbuhan ekonomi domestik yang 
semakin kuat. 

Emas sejak lama merupakan salah satu 
instrumen investasi menjadi pilihan 
banyak kalangan. 

pajak dikenakan atas pembelian dan 
penjualan emas. Jenis pajak yang 
dipungut, adalah Pajak Penghasilan 
(PPh) Pasal 22. Dari sini, muncul istilah 
pajak emas.

Pajak emas merupakan istilah yang 
disematkan pada pengenaan pungutan 
pajak saat seseorang membeli dan 
menjual emas. 

Sebab, instrumen ini memiliki risiko 
rendah dan sering disebut sebagai safe 
heaven.

emas juga disebut sebagai alat 
penyimpan nilai. 

Pengertian dan Landasan Hukum 
Pajak Emas

Selain sifat lukuiditasnya, emas juga 
dikenal sebagai salah satu modal 
investasi yang tahan terhadap inflasi. 
Terlebih dalam kondisi pandemi seperti 
saat ini, harganya melambung tinggi 
karena banyaknya permintaan emas 
sebagai instrumen investasi yang aman 
di tengah kekhawatiran krisis ekonomi.
Standar ekonomi dunia mungkin tidak 
berhubungan dengan nilai emas, 
namun nilainya adalah dasar nilai riil. 
Selain itu, 

Nilai dari komoditas emas sendiri, tidak 
dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga 
yang ditetapkan pemerintah.
Banyak yang tidak menyadari, bahwa 
emas masuk dalam objek pajak. 
Dalam hal ini, 

Jika memiliki emas, baik itu melalui 
pembelian langsung, maupun dengan 
sistem cicilan, seseorang wajib

Mengenal Pengertian Pajak Emas

tentang Pemungutan Pajak Penghasilan 
Sehubungan dengan Pembayaran Atas 
Penyerahan Barang dan Kegiatan di 
Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di 
Bidang Lain.

Melalui PMK yang ditetapkan pada 1 Mei 
2017 ini, maka pembelian dan penjualan 
emas dikenakan pungutan PPh Pasal 22. 
Sebagai informasi, pajak emas yang 
dibebankan kepada wajib pajak hanya 
PPh Pasal 22. Komoditas ini tidak 
dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Pengenaannya Pajak Emas
Seperti telah disebutkan, baik pembelian 
maupun penjualan emas, dikenakan 
pungutan PPh Pasal 22. Ada perbedaan 
perlakuan pengenaan pajak untuk kedua 
jenis transaksi ini.

Pengenaan pajak emas memiliki dasar 
hukum berupa Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor 
107/PMK.010/2015 

 melaporkannya dalam Surat 
Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Jumlah pajak yang dikenakan tergantung 
pada status wajib pajak pembeli emas. 
Kepemilikan NPWP juga turut 
mempengaruhi jumlah pajak yang harus 
dibayarkan.

1. Pajak Emas untuk Pembelian

Pajak Saham, Pengertian, Tarif, dan 
Cara Pelaporannya

Mengutip pajak.go.id, berdasarkan Pasal 

PMK ini, kemudian diperkuat dengan 
dikeluarkannya PMK Nomor 
34/PMK.010/2017 tentang Pungutan 
Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan 
dengan Pembayaran atas Penyerahan 
Barang dan Kegiatan Impor atau Kegiatan 
Usaha di Bidang Lain.

5 Ayat (1) huruf (h) PMK 
34/PMK.010/2017 tarif PPh Pasal 22 
atas penjualan emas batangan oleh 
badan usaha yang melakukan penjualan, 
adalah sebesar 0,45% dari harga jual 
emas batangan, bagi pembeli yang 
memiliki NPWP. 
Sementara, bagi pembeli yang tidak 
memiliki NPWP, tarif yang dikenakan 
adalah sebesar 0,9%.
Kemudian, berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) 
PMK 34/PMK.010/2017, produsen emas 
batangan akan menyetorkan PPh badan 
tersebut ke kas negara melalui Pos 
Persepsi, 
Bank Devisa Persepsi, atau Bank 
Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri 
Keuangan.
Produsen emas batangan yang 
dimaksud, adalah wajib pajak yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk 
melakukan pemungutan dan penyetoran 
PPh Pasal 22 sehubungan dengan 
pembayaran atas penyerahan barang 
dan kegiatan di bidang impor atau 
kegiatan usaha di bidang lain. Misalnya, 
PT Aneka Tambang Tbk.

Setiap pembelian emas batangan akan 
dipungut PPh Pasal 22 oleh badan usaha 
yang menjualnya, dan pembeli akan 
mendapatkan bukti potong PPh Pasal 22.

Dalam buku petunjuk pengisian SPT 
Tahunan PPh orang pribadi, 

Kategori besarnya harta yang dimaksud, 
adalah dalam bentuk kas dan setara kas, 
piutang, investasi, alat transportasi, harta 
bergerak lainnya dan harta tidak 
bergerak.
Sementara, sub-kategorinya secara 
spesifik menyebutkan uang tunai dan 
tabungan saham, obligasi, 

Setelah membeli emas, wajib pajak 
harus melaporkannya pada SPT Tahunan 
bagian harta akhir tahun. 

surat utang, reksadana, sepeda motor, 
mobil, logam mulia, peralatan elektronik, 

Ini artinya, 
bahwa pembeli emas tidak menyetorkan 
pajak penghasilan tersebut. Namun pajak 
tersebut sudah termasuk dalam harga 
pembelian emas. 

disebutkan tentang harta-harta apa saja 
yang perlu dilaporkan dalam SPT 
Tahunan.

2. Pajak Emas untuk Penjualan
Tidak hanya saat membeli emas, saat 
menjualnya pun dikenakan pajak emas, 
yakni PPh Pasal 22. Sesuai dengan 
PMK 34/PMK.010/2017, 

dan tanah dan bangunan. Selain itu, 
bukti potong yang didapat saat 
pembelian emas dapat digunakan 
sebagai kredit pajak pada SPT 
Tahunan.

penjualan emas batangan dengan 
nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan 
PPh Pasal 22 sebesar 1,5% untuk 
pemegang NPWP dan 3% untuk non-
NPWP.

Patut diingat, bahwa pajak emas yang 
dikenakan pada saat penjualan kembali 
ini, hanya dikenakan atas nilai 
penjualan yang melebihi Rp 10 juta. 
Selain itu, pengenaan pajak emas ini 
juga berlaku untuk kegiatan pembelian 
dan penjualan emas digital.

PPh Pasal 22 atas transaksi penjualan 
emas kembali dipotong langsung dari 
total nilai penjualan emas. Pemotongan 
terjadi jika transaksi penjualan emas 
kembali dilakukan dengan badan yang 
ditunjuk sebagai pemungut pajak, 
seperti bendahara atau Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN).
Penjualan kembali emas yang melebihi 
batasan 10 juta akan dipotong PPh 
Pasal 22 kembali. Namun, hasil 
potongan pajak ini dapat dikreditkan 
pada SPT Tahunan, jika wajib pajak 
memasukkan bukti potong PPh Pasal 
22 pada SPT Tahunannya.
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 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

1. Kamaruddin komplain

3. Arteria Marah

Berikut enam fakta terkait debat panas 
tersebut, di antaranya:

Debat panas ini bermula ketika 
Kamaruddin menyinggung kinerja DPR 
mengapa seakan diam dalam kasus 
Ferdy Sambo ini. Bahkan Kamaruddin 
sempat menyurati Komisi III DPR 
beberapa kali namun tak pernah dibalas. 

"Kadivpropam itu kan tukang pukulnya 
kapolri, ibaratnya kapolri ke mana dia tuh 
ada disampingnya. Orang lagi rapat di 
komisi III aja dia ada disampingnya. 
Ketika mau calon kapolri dia ada di 
sampingnya. Pertanyaannya apa sih 
kerjaan komisi III. Jangan-jangan dia 
kebagian juga. Itu yang dipertanyakan. 
Itu yang dipertanyakan. Saya kirim surat 
ke komisi III ga pernah dibalas," kata 
Kamaruddin dalam acara Catatan 
Demokrasi tvOne, Selasa 23 Agustus 
2022

Arteria langsung merespon. Menurut 
Arteria apa yang dikatakan Kamaruddin 
adalah tuduhan serius. 

2. Kamaruddin sebut anggota DPR 
terima duit Sambo

Debat panas terjadi di acara Catatan 
Demokrasi yang disiarkan di tvOne pada 
Selasa malam antara anggota komisi III 
DPR RI Arteria Dahlan dengan kuasa 
hukum Brigadir Nofriansyah Yosua 
Hutabarat alias Brigadir J, Kamaruddin 
Simanjuntak. Dalam acara ini, 
Kamaruddin menyebut jika anggota DPR 
menerima dana dari Ferdy Sambo.

Kamaruddin menjelaskan kecurigaan 
yang dia lontarkan karena dirinya 
berkali-kali kirim surat ke Komiso III 
tak ada yang di balas.  

"Ini mau mencabut apa engga ini, 
kalau mencabut saya jelasin. Kalo 
engga ya kita. 
Yaudah saya minta buktikan aliran 
dana dari komisi III saya minta 
buktikan," ujar Arteria

6.Kecurigaan Kamaruddin

5. Kamaruddin Tak Mau cabut 
tudingan soal dana Sambo

"Ya itu surat anda tidak dijawab tapi 
bukan berarti menghalalkan anda 
menuduh seenaknya," ujar Arteria 
seraya membentak Kamaruddin

"Bagi saya ini tuduhan serius. Saya 
kira Pak Kamaruddin bisa 
memperlihatkan buktinya. Saya juga 
nanti hari ini saya minta MKD untuk 
periksa Pak Kamaruddin untuk bisa 
menjelaskan dengan gampangnya 
mengatakan jangan-jangan komisi III 
itu terima uang dari kasusnya Sambo," 
kata Arteria menyanggah tudingan 
Kamaruddin. 
4. Arteria ancam lapor MKD
Arteria kemudian menantang 
Kamaruddin jika tidak mau mencabut 
pernyataan itu akan dilaporkan ke 
MKD.

"Apa yang terucap dari mulut saya, 
sampai kiamat tak pernah tercabut 
karena saya punya buktinya," kata 
Kamaruddin dengan nada tinggi

Namun Arteria mengatakan, 

Debat Sengit Arteria Dahlan Dan Kamaruddin

Pendaftaran partai politik untuk menjadi 
peserta pemilu sebagai tahapan awal 
penyelenggaraan Pemilu 2024 baru saja 
ditutup, 14 Agustus 2022.
Sebanyak 40 parpol mendaftarkan diri di 
Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, 
hanya 24 parpol yang dinyatakan 
memenuhi berkas dan dokumen 
persyaratan yang lengkap dan lolos ke 

Koalisi Parpol Pemilu 2024

Manuver Politik Parpol untuk Berkoalisi
Di awal tahapan pemilu, Golkar, PAN, 
dan PPP resmi menggagas Koalisi 
Indonesia Bersatu (KIB). Kemudian 
disusul oleh oleh Partai Gerindra 
makin agresif untuk bisa 
menggandeng PKB dengan nama 
Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya 

tahap verifikasi administrasi.
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1. Kamaruddin komplain

3. Arteria Marah

Berikut enam fakta terkait debat panas 
tersebut, di antaranya:

Debat panas ini bermula ketika 
Kamaruddin menyinggung kinerja DPR 
mengapa seakan diam dalam kasus 
Ferdy Sambo ini. Bahkan Kamaruddin 
sempat menyurati Komisi III DPR 
beberapa kali namun tak pernah dibalas. 

"Kadivpropam itu kan tukang pukulnya 
kapolri, ibaratnya kapolri ke mana dia tuh 
ada disampingnya. Orang lagi rapat di 
komisi III aja dia ada disampingnya. 
Ketika mau calon kapolri dia ada di 
sampingnya. Pertanyaannya apa sih 
kerjaan komisi III. Jangan-jangan dia 
kebagian juga. Itu yang dipertanyakan. 
Itu yang dipertanyakan. Saya kirim surat 
ke komisi III ga pernah dibalas," kata 
Kamaruddin dalam acara Catatan 
Demokrasi tvOne, Selasa 23 Agustus 
2022

Arteria langsung merespon. Menurut 
Arteria apa yang dikatakan Kamaruddin 
adalah tuduhan serius. 

2. Kamaruddin sebut anggota DPR 
terima duit Sambo

Debat panas terjadi di acara Catatan 
Demokrasi yang disiarkan di tvOne pada 
Selasa malam antara anggota komisi III 
DPR RI Arteria Dahlan dengan kuasa 
hukum Brigadir Nofriansyah Yosua 
Hutabarat alias Brigadir J, Kamaruddin 
Simanjuntak. Dalam acara ini, 
Kamaruddin menyebut jika anggota DPR 
menerima dana dari Ferdy Sambo.

Kamaruddin menjelaskan kecurigaan 
yang dia lontarkan karena dirinya 
berkali-kali kirim surat ke Komiso III 
tak ada yang di balas.  

"Ini mau mencabut apa engga ini, 
kalau mencabut saya jelasin. Kalo 
engga ya kita. 
Yaudah saya minta buktikan aliran 
dana dari komisi III saya minta 
buktikan," ujar Arteria

6.Kecurigaan Kamaruddin

5. Kamaruddin Tak Mau cabut 
tudingan soal dana Sambo

"Ya itu surat anda tidak dijawab tapi 
bukan berarti menghalalkan anda 
menuduh seenaknya," ujar Arteria 
seraya membentak Kamaruddin

"Bagi saya ini tuduhan serius. Saya 
kira Pak Kamaruddin bisa 
memperlihatkan buktinya. Saya juga 
nanti hari ini saya minta MKD untuk 
periksa Pak Kamaruddin untuk bisa 
menjelaskan dengan gampangnya 
mengatakan jangan-jangan komisi III 
itu terima uang dari kasusnya Sambo," 
kata Arteria menyanggah tudingan 
Kamaruddin. 
4. Arteria ancam lapor MKD
Arteria kemudian menantang 
Kamaruddin jika tidak mau mencabut 
pernyataan itu akan dilaporkan ke 
MKD.

"Apa yang terucap dari mulut saya, 
sampai kiamat tak pernah tercabut 
karena saya punya buktinya," kata 
Kamaruddin dengan nada tinggi

Namun Arteria mengatakan, 

Debat Sengit Arteria Dahlan Dan Kamaruddin

Pendaftaran partai politik untuk menjadi 
peserta pemilu sebagai tahapan awal 
penyelenggaraan Pemilu 2024 baru saja 
ditutup, 14 Agustus 2022.
Sebanyak 40 parpol mendaftarkan diri di 
Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, 
hanya 24 parpol yang dinyatakan 
memenuhi berkas dan dokumen 
persyaratan yang lengkap dan lolos ke 

Koalisi Parpol Pemilu 2024

Manuver Politik Parpol untuk Berkoalisi
Di awal tahapan pemilu, Golkar, PAN, 
dan PPP resmi menggagas Koalisi 
Indonesia Bersatu (KIB). Kemudian 
disusul oleh oleh Partai Gerindra 
makin agresif untuk bisa 
menggandeng PKB dengan nama 
Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya 

tahap verifikasi administrasi.
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Sebut saja, Perdana Menteri Malaysia 
Mahathir Muhammad, yang 
memenangkan pemilu dengan 
mengandalkan sentiment Ras dan 
pribumi. Jair Bolsonaro, politikus sayap 
kanan Brazil yang memenangkan 

Menurut Hantington (2000) ”Identitas-
identitas yang sebelumnya memiliki 
keserberagaman dan hubungan kausal 
menjadi terfokus dan mapan, konflik-
konflik komunal biasanya disebut perang 
identitas. Memang teori Samuel 
Huntington tersebut telah menjadi 
gelombang dan momok yang nyata 
kebangkitan politik identitas. 

Namun, PDIP, terlihat santai-santai saja 
mengingat sebagai parpol penguasa 
meraih suara 27.053.961 (19,33 persen), 
dengan jumlah kursi yang dimiliki di 
parlemen sebanyak 128 kursi, sehingga 
PDIP bisa berjalan sendiri tanpa harus 
mengganeng parpol lain.

(KIR).
Sementara di sisi lain Nasdem, 
Demokrat, dan PKS, sedang menjalani 
manuver politik untuk berkoalisi untuk 
menghadapi parpol-parpol yang sudah 
makin matang untuk berkoalisi 
menghadapi pemilu 2024.

Akan tetapi, demi stabilitas jalannya 
pemerintahan ke depan, mau tidak mau 
PDIP harus mengambil langkah 
bergabung dengan parpol-parpol besar, 
agar pemerintahan dan dalam 
penggodokan Undang-Undang berjalan 
lancar.
Sangat menarik dan fenomenal untuk 
disimak adalah koalisi Gerindra dan 
PKB.
Gerindra dalam pemilu 2019 kemarin 
meraih 17.594.839 (12,57 persen) suara, 
78 kursi. Sementara PKB PKB 58 kursi 
dengan jumlah suara  13.570.970 (9,69 
persen). 

Kemudian mengapa Gerindra memilih 
PKB sebagai mitra koalisi politik, karena 
fakta politik elektoral sejarah Gerindra 
dari pemilu-pemilu sebelumnya selalu 
menggandeng kalangan Islam garis 
keras, dimana tidak sesuai kultur bangsa 
Indonesia.

Artinya koalisi ini sudah memenuhi 
syarat untuk mencalonkan presiden dan 
wakil presieden di Pemilu 2024.

erbeda dengan negara-negara lain. 

Kedua, Indonesia memiliki social capital 
yang luar biasa. B

Seperti diketahui Perolehan suara PKB 
berhasil meningkat menjadi 11,29 juta 
suara (9,04%) pada Pemilu 2014.

Modal sosial itu antara lain adalah 
banyaknya ormas-ormas keagamaan 
yang memiliki basis massa dan selalu 
mengampanyekan pentingnya rasa 
persatuan.

Pertama, Koalisi Gerindra dan PKB yang 
dibangun adalah langkah yang tepat, 
bahkan bisa meraih kemenangan 
melawan partai Penguasa yaki PDIP dan 
sekutuya nanti.

pemilu, Rodrigo Duterte yang kerap 
menyatakan pendapat-pendapat 
controversial dan keresahan berhasil 
menang dalam pemilu Filiphina. 
Kemudian Giuseppe Conte (Five stars), 
gerakan populisme yang meraih 
kemenangan pemilu Italia, 2018 lalu.

Jumlah tersebut kembali bertambah 
menjadi 13,57 juta suara (9,69%) suara 
sah nasional pada Pemilu 2019.
Dengan naiknya perolehan suara, jumlah 
anggota DPR dari PKB juga bertambah 
menjadi 58 orang (10,09%) dari total 575 
orang untuk periode 2019-2024.

Dengan demikian, dalam hal koalisi politik 
yang sedang dibangun, saat ini 
Indonesian Democratic (IDE) Center 
memiliki pandangan sebagai berikut:

Sebut saja Ormas keagamaan Seperti, 
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ketiga, politik identitas di seluruh dunia 
ada dan tidak akan bisa hilang,

NU dengan jumlah warganya 91,2 juta 
jiwa telah berhasil mengharmonisasikan 
hubungan agama dan negara. Jargon 
hubbul wathon minal iman (nasionalisme 
bagian dari iman), adalah di antara 
kuncinya.

Keempat, dan yang terpenting Prabowo 
sepertinya menghindar dari kelompok-
kelompok islam garis kera yang selalu 

 tapi lama kelamaan perannya menurun 
pada tataran kuaantitas karena 
kedewasaan dan kematangan 
berdemokrasi di tiap negara, karena 
inklusivisme antargolongan terus 
meingkat, melumerkan blok-blok budaya 
(cultural blocks) antargolongan.

Koalisi taktis dibangun untuk tidak 
memenuhi kepentingan visi dan ideologi 
parpol yang bergabung dan tidak 
berdasarkan pada keseimbangan sehinga 
dominasi kekuasaan berada dan 
ditentukan oleh parpol besar sehingga 
motivasi koalisi sangat pragmatis.

Keenam, Koalisi yang saat ini dibangun 
lebih cenderung kepada koalisi taktis dan 
koalisi strategis.

Keenam, adalah berlakunya hukum besi 
oligarki, yang harus dihindari dan diawasi 
bersama-sama oleh kekuatan masyarakat 

Dan, dapat dibilang dukungan ulama-
ulama, 

Sebab saat ini masyarakat sudah cerdas 
dalam hal memilih pemimpin, termasuk 
siapa pendukungnya. 

khususnya yang berlaga keras malah 
merugikan pada saat dimana pasangan 
Prabowo-Sandi dalam menggaet suara 
pemilih, alias menjadi blunder politik.

Isu agama sangat sedikit korelasinya 
dengan peningkatan elektabilitas 
Prabowo-Sandi saat pemiu 2019.
Kelima, pertemuan para elite politik 
belakangan seperti Surya Paloh, Nasdem 
bertemu Puan ini tidak lepas dari kondisi 
perpolitikan yang ada.
Bahwa Indonesia menganut pola 
pembentukan grand coalition, 
sebagaimana istilah literatur ilmu politik 
yang digagas Arend Lipjhart.
“Artinya, koalisi yang dibentuk melibatkan 
banyak partai di parlemen. Ini yang 
terbaca dari manuver elite politik saat ini. 
Walau banyak penentangan di internal 
koalisi. Karena hampir dipastian untuk 
membentuk pemerintahan yang kuat 
diperukan koalisi Grand Coalition, bisa 
jadi yang paling rajin menjalani 
komunikasi poliitik lah Koalisi Ingkit (KIB), 
yang akan diikuti parpol-parpol lain.

Sementara sebaliknya, koalisi strtegis 
dibangun untuk pemenuhan kepentinga 
visi dan ideologi parpol, 
dengan maksud membentuk 
pemerintahan yang kuat dan tahan lama 
serta membagi kekuasaan yang adil dan 
demokratis.

membuat ujaran dan ucapan kebencian, 
kemarahan, kedengkian, sehingga hal ini 
membuat masyarakat mKelimaenjadi 
takut dan resah.

sipil dan kekuatan pers esbagai salah 
satu pilar dari demokraasi.
“Setiap kepartaian mewakili kekuatan 
oligarkis yang didasarkan atas basis 
demokratis” (Robert Michels: Political 
Party, 1958).
Menurut Robert Michels, penyebab  
utama dalam partai-partai oligarkis 
adalah kebutuhan teknis yang menesak 
kepemimpinan. 
Kemudian Robert juga menerangan 
bahwa hukum sosiologis dari partai-
partai politik, “hukum besi oligarki” 
dengan ungkapannya bahwa “ adalah 
organisasi yang melahirkan dominasi 
oleh golongan trepilih atas pemilih.
Masih menurut Robert Michels 
organisasi kepartaian mengetengahkan 
suatu kekuatan oligarkis yang 
didasarkan pada basis demokratis. 
Dimana-mana ditemukan yang hampir 
tak terbatas dari para pemimpin yang 
dipiih atas massa pemilih, di sini 
struktur oligarkis telah mencekik prinsip 
dasar demokratis, penindasan seolah-
olah suatu keharusan.

 Namun, hal tersebut bisa diatasi 
setidaknya dapat diminimalisasi dengan 
pengawasan ketat masyarakat sipil.

Bahwa memang hukum besi oligarkis 
tidak bisa dinafikan.

Dengan demikian, seolah-olah koalisi 
parpol dengan banguan kesepakatan 
demokratis, namun tetap papol besar 
mendominasi struktur politik yang 
cenderung melekat dan menerapkan 
hukum besi oligarki, 

Selain itu, membuat aturan tegas dalam 
parlemen seperti merevisi UU MD3, 
menjadikan insan media atau pers 
sebagai ujung tombak, menggugat 
peraturan-peraturan yang mendukung 
eksistesi oligarkis dan lain-lain.

karena basis dasarnya adalah ego 
politik pemimpin yang dipilih atas nama 
masa pemilih.

Sistem kepartaian kita yang menganut 
sistem multipartai syarat akan 
penerapan hukum besi oligarkis.

Hal ini bisa menyebabkan dalam 
parlemen apa yang disebut “Fragile 
Coalition”, kolaisi dalam parlemen yang 
mudah pecah dalam pengamblan 
keputusan
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Sebut saja, Perdana Menteri Malaysia 
Mahathir Muhammad, yang 
memenangkan pemilu dengan 
mengandalkan sentiment Ras dan 
pribumi. Jair Bolsonaro, politikus sayap 
kanan Brazil yang memenangkan 

Menurut Hantington (2000) ”Identitas-
identitas yang sebelumnya memiliki 
keserberagaman dan hubungan kausal 
menjadi terfokus dan mapan, konflik-
konflik komunal biasanya disebut perang 
identitas. Memang teori Samuel 
Huntington tersebut telah menjadi 
gelombang dan momok yang nyata 
kebangkitan politik identitas. 

Namun, PDIP, terlihat santai-santai saja 
mengingat sebagai parpol penguasa 
meraih suara 27.053.961 (19,33 persen), 
dengan jumlah kursi yang dimiliki di 
parlemen sebanyak 128 kursi, sehingga 
PDIP bisa berjalan sendiri tanpa harus 
mengganeng parpol lain.

(KIR).
Sementara di sisi lain Nasdem, 
Demokrat, dan PKS, sedang menjalani 
manuver politik untuk berkoalisi untuk 
menghadapi parpol-parpol yang sudah 
makin matang untuk berkoalisi 
menghadapi pemilu 2024.

Akan tetapi, demi stabilitas jalannya 
pemerintahan ke depan, mau tidak mau 
PDIP harus mengambil langkah 
bergabung dengan parpol-parpol besar, 
agar pemerintahan dan dalam 
penggodokan Undang-Undang berjalan 
lancar.
Sangat menarik dan fenomenal untuk 
disimak adalah koalisi Gerindra dan 
PKB.
Gerindra dalam pemilu 2019 kemarin 
meraih 17.594.839 (12,57 persen) suara, 
78 kursi. Sementara PKB PKB 58 kursi 
dengan jumlah suara  13.570.970 (9,69 
persen). 

Kemudian mengapa Gerindra memilih 
PKB sebagai mitra koalisi politik, karena 
fakta politik elektoral sejarah Gerindra 
dari pemilu-pemilu sebelumnya selalu 
menggandeng kalangan Islam garis 
keras, dimana tidak sesuai kultur bangsa 
Indonesia.

Artinya koalisi ini sudah memenuhi 
syarat untuk mencalonkan presiden dan 
wakil presieden di Pemilu 2024.

erbeda dengan negara-negara lain. 

Kedua, Indonesia memiliki social capital 
yang luar biasa. B

Seperti diketahui Perolehan suara PKB 
berhasil meningkat menjadi 11,29 juta 
suara (9,04%) pada Pemilu 2014.

Modal sosial itu antara lain adalah 
banyaknya ormas-ormas keagamaan 
yang memiliki basis massa dan selalu 
mengampanyekan pentingnya rasa 
persatuan.

Pertama, Koalisi Gerindra dan PKB yang 
dibangun adalah langkah yang tepat, 
bahkan bisa meraih kemenangan 
melawan partai Penguasa yaki PDIP dan 
sekutuya nanti.

pemilu, Rodrigo Duterte yang kerap 
menyatakan pendapat-pendapat 
controversial dan keresahan berhasil 
menang dalam pemilu Filiphina. 
Kemudian Giuseppe Conte (Five stars), 
gerakan populisme yang meraih 
kemenangan pemilu Italia, 2018 lalu.

Jumlah tersebut kembali bertambah 
menjadi 13,57 juta suara (9,69%) suara 
sah nasional pada Pemilu 2019.
Dengan naiknya perolehan suara, jumlah 
anggota DPR dari PKB juga bertambah 
menjadi 58 orang (10,09%) dari total 575 
orang untuk periode 2019-2024.

Dengan demikian, dalam hal koalisi politik 
yang sedang dibangun, saat ini 
Indonesian Democratic (IDE) Center 
memiliki pandangan sebagai berikut:

Sebut saja Ormas keagamaan Seperti, 
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ketiga, politik identitas di seluruh dunia 
ada dan tidak akan bisa hilang,

NU dengan jumlah warganya 91,2 juta 
jiwa telah berhasil mengharmonisasikan 
hubungan agama dan negara. Jargon 
hubbul wathon minal iman (nasionalisme 
bagian dari iman), adalah di antara 
kuncinya.

Keempat, dan yang terpenting Prabowo 
sepertinya menghindar dari kelompok-
kelompok islam garis kera yang selalu 

 tapi lama kelamaan perannya menurun 
pada tataran kuaantitas karena 
kedewasaan dan kematangan 
berdemokrasi di tiap negara, karena 
inklusivisme antargolongan terus 
meingkat, melumerkan blok-blok budaya 
(cultural blocks) antargolongan.

Koalisi taktis dibangun untuk tidak 
memenuhi kepentingan visi dan ideologi 
parpol yang bergabung dan tidak 
berdasarkan pada keseimbangan sehinga 
dominasi kekuasaan berada dan 
ditentukan oleh parpol besar sehingga 
motivasi koalisi sangat pragmatis.

Keenam, Koalisi yang saat ini dibangun 
lebih cenderung kepada koalisi taktis dan 
koalisi strategis.

Keenam, adalah berlakunya hukum besi 
oligarki, yang harus dihindari dan diawasi 
bersama-sama oleh kekuatan masyarakat 

Dan, dapat dibilang dukungan ulama-
ulama, 

Sebab saat ini masyarakat sudah cerdas 
dalam hal memilih pemimpin, termasuk 
siapa pendukungnya. 

khususnya yang berlaga keras malah 
merugikan pada saat dimana pasangan 
Prabowo-Sandi dalam menggaet suara 
pemilih, alias menjadi blunder politik.

Isu agama sangat sedikit korelasinya 
dengan peningkatan elektabilitas 
Prabowo-Sandi saat pemiu 2019.
Kelima, pertemuan para elite politik 
belakangan seperti Surya Paloh, Nasdem 
bertemu Puan ini tidak lepas dari kondisi 
perpolitikan yang ada.
Bahwa Indonesia menganut pola 
pembentukan grand coalition, 
sebagaimana istilah literatur ilmu politik 
yang digagas Arend Lipjhart.
“Artinya, koalisi yang dibentuk melibatkan 
banyak partai di parlemen. Ini yang 
terbaca dari manuver elite politik saat ini. 
Walau banyak penentangan di internal 
koalisi. Karena hampir dipastian untuk 
membentuk pemerintahan yang kuat 
diperukan koalisi Grand Coalition, bisa 
jadi yang paling rajin menjalani 
komunikasi poliitik lah Koalisi Ingkit (KIB), 
yang akan diikuti parpol-parpol lain.

Sementara sebaliknya, koalisi strtegis 
dibangun untuk pemenuhan kepentinga 
visi dan ideologi parpol, 
dengan maksud membentuk 
pemerintahan yang kuat dan tahan lama 
serta membagi kekuasaan yang adil dan 
demokratis.

membuat ujaran dan ucapan kebencian, 
kemarahan, kedengkian, sehingga hal ini 
membuat masyarakat mKelimaenjadi 
takut dan resah.

sipil dan kekuatan pers esbagai salah 
satu pilar dari demokraasi.
“Setiap kepartaian mewakili kekuatan 
oligarkis yang didasarkan atas basis 
demokratis” (Robert Michels: Political 
Party, 1958).
Menurut Robert Michels, penyebab  
utama dalam partai-partai oligarkis 
adalah kebutuhan teknis yang menesak 
kepemimpinan. 
Kemudian Robert juga menerangan 
bahwa hukum sosiologis dari partai-
partai politik, “hukum besi oligarki” 
dengan ungkapannya bahwa “ adalah 
organisasi yang melahirkan dominasi 
oleh golongan trepilih atas pemilih.
Masih menurut Robert Michels 
organisasi kepartaian mengetengahkan 
suatu kekuatan oligarkis yang 
didasarkan pada basis demokratis. 
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Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

iklan jimmy

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

di pabrik buah 

Gaji $12/jam

 70 jam/minggu ada OT
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Kisso Sushi Restaurant ( Old City )
Looking for full time waiters for
Tuesday - Saturday. From 4pm - 9pm.
Please call : 215 - 69 - 9691  (Herman)

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

Looking for deliman.
Evergreen Deli. 46S 4th st.
Philadelphia, PA 19106
Call : 215 - 925 - 6619

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

iklan baru

House for rent 6xx Mountain st .
$1400. 22xx 5 st $1300.
Apt 2213 5 st $700.
Txt only 267 - 243 - 3180
No call please.

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Disewakan 1 kamar di street kecil 
dan Snyder. 
SMS : 267 - 847 - 6996

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Dicari anak kos laki-laki /  wanita
per September tidak masak, merokok
$350/ bln.
Call : 215 - 740 - 8672

“Nah, sekarang muncul lagi posisi 
Bang Sandi di beberapa tempat itu 
mendapat respons luar biasa dari 
teman-teman PPP di daerah," jelas 
Awiek.

saat itu Sandi belum tertarik masuk 
karena menghormati posisi masing-
masing.

Ketua DPP Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi 
mengakui hal tersebut. Dia 
mengatakan hal itu sebagai usulan dan 
aspirasi kader dan pengurus di daerah.

Awiek menyampaikan hubungan Sandi 
dengan PPP bukan cerita baru. 
Sebelum Muktamar PPP, ia mengaku 
sempat bicara empat mata dengan 
Sandi untuk penjajakan melalui PPP. 
Namun, kata Awiek, 

Pun, dia menambahkan, beberapa 
kader PPP daerah yang menyuarakan 

Dia mengatakan, PPP ke depan akan 
memiliki event nasional workshop 
anggota DPR RI yang akan 
mengundang Sandi. "Tahun lalu 
undang Pak Erick Thohir, hari ini ya 
undang Pak Sandi. Jadi, gantian," 
tuturnya.

Kader Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) di daerah menyuarakan 
dukungan terhadap Menteri Pariwisara 
dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 
untuk jadi bakal capres 2024. Elite 
DPP PPP tak menampik suara 
dukungan terhadap Sandiaga.

Masa kita halang-halangi,” kata Awiek, 
sapaan akrabnya, di Gedung DPR 
pada Selasa, 23 Agustus 2022.

“Ada. Ya namanya usulan, aspirasi 
wajar. 

PPP : Politik Tak Bisa Sim Salabim

Disewakan kamar baru kosong di
19th street & Snyder Ave. Apartment
di 22st & Jackson st 
Call : 267 - 243 - 1893

Namun, ada juga nama Menteri BUMN 
Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo hingga Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan.

“Oh iya bebas, masing-masing bebas. 
Tapi, setelah pengambilan keputusan 
nanti, setelah mengerucutkan itu nanti 
akan duduk bersama dengan tiga partai,” 
ujarnya.

 Namanya aspirasi kita buka aja. Mereka-
mereka punya peluang untuk diusung 
melalui PPP. Cuma kan tidak bisa 
simsalabim dalam politik, membutuhkan 
proses dan mekanisme formal dalam 
penentuan keputusannya,” tuturnya.

dukungan untuk Sandiaga antara lain 
Aceh dan beberapa Kabupaten di Jawa 
Timur. Meski demikian, ia menekankan, 
Ketua Umum Suharso Manoarfa belum 
ambil keputusan.

Lebih lanjut, dia mengatakan, bukan 
cuma nama Sandi yang disuarakan kader 
PPP di daerah. 

“Belum, kita harus melihat perkembangan 
dinamika di lapangan,” ujar Sekretaris 
Fraksi PPP DPR ini.

“Ya biasa aja.

Kemudian, dia menambahkan, partai 
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih beri 
kebebasan atau keleluasaan kepada 
partai masing-masing untuk melakukan 
komunikasi dan penjajakan terhadap 
sejumlah nama yang kerap muncul.
Dalam KIB, ada tiga parpol yakni Golkar 
dengan ketua umum Airlangga Hartarto, 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
dan Partai Amanat Nasional (PAN), 
ketuanya Zulkifli Hasan.

Disewakan kamar baru , AC split,
kasur dan bantal baru.
Di Dorrance street.
Hub : Jillian 215 - 459 - 1847



31

www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

Tanah Air

Internasional

Internasional

Internasional

bersambung minggu depan

Bola

31www.sipbuletin.com

p1

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

iklan jimmy

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

di pabrik buah 

Gaji $12/jam

 70 jam/minggu ada OT

31www.sipbuletin.com

31

Kisso Sushi Restaurant ( Old City )
Looking for full time waiters for
Tuesday - Saturday. From 4pm - 9pm.
Please call : 215 - 69 - 9691  (Herman)

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

Looking for deliman.
Evergreen Deli. 46S 4th st.
Philadelphia, PA 19106
Call : 215 - 925 - 6619

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

iklan baru

House for rent 6xx Mountain st .
$1400. 22xx 5 st $1300.
Apt 2213 5 st $700.
Txt only 267 - 243 - 3180
No call please.

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Disewakan 1 kamar di street kecil 
dan Snyder. 
SMS : 267 - 847 - 6996

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Dicari anak kos laki-laki /  wanita
per September tidak masak, merokok
$350/ bln.
Call : 215 - 740 - 8672

“Nah, sekarang muncul lagi posisi 
Bang Sandi di beberapa tempat itu 
mendapat respons luar biasa dari 
teman-teman PPP di daerah," jelas 
Awiek.

saat itu Sandi belum tertarik masuk 
karena menghormati posisi masing-
masing.

Ketua DPP Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi 
mengakui hal tersebut. Dia 
mengatakan hal itu sebagai usulan dan 
aspirasi kader dan pengurus di daerah.

Awiek menyampaikan hubungan Sandi 
dengan PPP bukan cerita baru. 
Sebelum Muktamar PPP, ia mengaku 
sempat bicara empat mata dengan 
Sandi untuk penjajakan melalui PPP. 
Namun, kata Awiek, 

Pun, dia menambahkan, beberapa 
kader PPP daerah yang menyuarakan 

Dia mengatakan, PPP ke depan akan 
memiliki event nasional workshop 
anggota DPR RI yang akan 
mengundang Sandi. "Tahun lalu 
undang Pak Erick Thohir, hari ini ya 
undang Pak Sandi. Jadi, gantian," 
tuturnya.

Kader Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) di daerah menyuarakan 
dukungan terhadap Menteri Pariwisara 
dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 
untuk jadi bakal capres 2024. Elite 
DPP PPP tak menampik suara 
dukungan terhadap Sandiaga.

Masa kita halang-halangi,” kata Awiek, 
sapaan akrabnya, di Gedung DPR 
pada Selasa, 23 Agustus 2022.

“Ada. Ya namanya usulan, aspirasi 
wajar. 

PPP : Politik Tak Bisa Sim Salabim

Disewakan kamar baru kosong di
19th street & Snyder Ave. Apartment
di 22st & Jackson st 
Call : 267 - 243 - 1893

Namun, ada juga nama Menteri BUMN 
Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo hingga Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan.

“Oh iya bebas, masing-masing bebas. 
Tapi, setelah pengambilan keputusan 
nanti, setelah mengerucutkan itu nanti 
akan duduk bersama dengan tiga partai,” 
ujarnya.

 Namanya aspirasi kita buka aja. Mereka-
mereka punya peluang untuk diusung 
melalui PPP. Cuma kan tidak bisa 
simsalabim dalam politik, membutuhkan 
proses dan mekanisme formal dalam 
penentuan keputusannya,” tuturnya.

dukungan untuk Sandiaga antara lain 
Aceh dan beberapa Kabupaten di Jawa 
Timur. Meski demikian, ia menekankan, 
Ketua Umum Suharso Manoarfa belum 
ambil keputusan.

Lebih lanjut, dia mengatakan, bukan 
cuma nama Sandi yang disuarakan kader 
PPP di daerah. 

“Belum, kita harus melihat perkembangan 
dinamika di lapangan,” ujar Sekretaris 
Fraksi PPP DPR ini.

“Ya biasa aja.

Kemudian, dia menambahkan, partai 
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih beri 
kebebasan atau keleluasaan kepada 
partai masing-masing untuk melakukan 
komunikasi dan penjajakan terhadap 
sejumlah nama yang kerap muncul.
Dalam KIB, ada tiga parpol yakni Golkar 
dengan ketua umum Airlangga Hartarto, 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
dan Partai Amanat Nasional (PAN), 
ketuanya Zulkifli Hasan.

Disewakan kamar baru , AC split,
kasur dan bantal baru.
Di Dorrance street.
Hub : Jillian 215 - 459 - 1847


