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WILTON 
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. 

L \POR \:\' POSJSJ KH- \:\'G \:\' KO:\'SOJ ID \SJ\:\' 

ASET 

ASETLANCAR 
Kasdan bank 
Deposito be1jangka yang dibatasi 

penggunaannya -jangka pendek 
lnvestasijangka pendek 
Piutang lain-lain 
Persediaan 
Be ban dibayar di muka 
Vang muka 

TOTAL ASET LANCAR 

ASET TIDAK LAN CAR 
Deposito berjangka yang dibatasi 

penggunaannya • jangka panjang 
Vang muka pembelian aset tetap 
Properti pertambangan • neto 
Asettetap- neto 
Asethak guna- neto 
Asel takbe1wujud - neto 
Uangjaminan 

TOTAL ASET TIDAK LAN CAR 

TOTALASET 

I Ill.!.! ,IS] Jh:,u11hu �O�l 
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31 Des 2021 

1.813.077.887 

25.000.000.000 
10.000.000 

227.079.327 
2.528.566.069 

25.064.083 
782.544.816 

30.386.332.182 

4 20.000.000 
16.708.025.472 

151.562.297.000 
244.566.838.593 

1.789.094.305 
205.715.156 
234.000.000 

415.485.970.526 

445.872.302.708 

31 Ors 2020 LIABD,ITAS DAN EKUITAS/(DEFISIENSI MODAL) 31 Ors 2021 

UABIUTASJAJ\'GKA PENDEK 

1.742.338.469 Cernkan bank 21.820.004.398 
Utang usaha -pihakketiga 195.312.725 
Utang lain-lain -pihak ketiga 27.025.644.800

25.000.000.000 Be ban akrnal-jangka pendek 12.757.487.530 
10.000.000 Liabilitas sewa - jangka pendek 2.555.225.031 

275.992.448 Utangpajak 92.151.787 
Utang pihak berclasi 137.208.299.988 

4.841.016.062 
27.329.136 TOTAL LIABILITAS JAJ\'GKA PEND E K  201.654.126.259 

117.566.209 LIABILITAS JAJ\'GK A PANJAJ\'G
Liabilitas sewa - jangka panjang 464.915.!05 
Be ban akrnal- jangka panjang 48.215.564.435 
Liabilitas imbalan kerja 3.066.700.000 
Estimasi liabilitas rcklamasi dan rchabilitasi 420.000.000 

32.014.242.324 TOTAL LIABILITAS JAJ\'GKA PANJAJ\'G 52.167.179.540 
TOTAL LIABILITAS 253.821.305. 799 
Dl.lJITAS (DEFISIENSI MODAL) 
Modal saham - nilai nominal 

Rp250 persaham 
Modal dasar- 61.620.800.000 saham.  modal 420.000.000 ditempatkan dan disetor penuh • 

3.500.000.000 15.537.591.429saham 3.884.397.857.250 
151.562.297.000 Tambahan modal disetor (3.726.391.683.050) 
221.865.796.484 Akun ekuitas lainnya 388.047.067.000 

Keuntungan aktuarial 685.700.000 
2.341.834.322 Akumulasi defisit (350.652.865.074) 

386.396.022 Total ekuitas (defisiensi modaQ yang dapat 
234.000.000 diatribusikan kepada pemilik entitas induk 196.086.076.126 

Kepentingan nonpengendali (4.035.079.217) 
380.310.323.828 TOTAL EKUITAS/(DEFISIENSI MODAL) 192.050.996.909 

TOTAL LIABILITAS DAN [KUITAS/ 
412.324.566.152 (DEFISlENSl MODAL) 445.872.302.708 

I \l'OR \'\ I'} RI H\11 \'\ H:I 11 \S kO'\SOI 11)\SI \'\ 
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31 Des2020 

20.161.348.859 
6.029.441.720 

26.983.121.116
10.191.319.081 

429.792.210 
644.287.896 

475.473.730.144 
539.913.041.026 

1.805.583.082 
48.215.564.435 
3.498.265.000

4 20.000.000 
53.939.412.517 

593.852.453.543 

3.884.397.857.250 
(3.729.781.543.280) 

524.764.000 
(332.898.867.951) 

(177.757.789.981) 
(3.770.097.410) 

(I 81.527.887.391) 

412.324.566.152 

L\POR.\:\' L\B.\ Rn;J D.\:\' Rn;J 
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Talmn yang BerakhirPada 
Tanggal 31 Desember 

2021 2020 

PL\l>APATA.\" DARIKO'.\TRAKDE:'\GA'.\" PELA.\"GGA.\" 4.829.300.202 5.176.577.899 
BEBAN POKOK PENJUALAi'i (3.600.247.100) (3.905.295.874) 
LABA BRITTO 1.229.053.102 1.271.282.025 
BEBANUSAHA 
Be ban operasi lapangan (4.511.078.299) (2.717.791.087) 
Be ban umum dan administrasi (13.942.140.478) (20.773.337159) 
Ptnda11atan (btban) usaha lainnya: 
Kemgian selisih kurs- neto (491.199.059) (9.807.447.939) 
Pendapatan (bebau) lain-lain -neto 1.460 (232.430) 
TOTAL BEBAi'i USAHA (18.944.416.376) (33.298.808.715) 
RUG! USAHA (17.715.363.274) (32.027.526.690) 
P[NDAPATAN/(BEBA.N)LAIN-LAIN 
Pendapatan keuangan 742.489.390 1.053.165.122 
Pajak final alas pendapatan keuangan p48.497.878) (2!0.633.024) 
Beban keuangan 897.607.168) (1.252.381.032) 
TOTAL BEBA.t'i LAIN-LAIN· NETO (303.615.656) (409.848.934) 
RUG! SEB[LUM PAJAK PE�GHASILAi'i (18.018.978.930) (32.437.375.624) 

BEBAN PAJAK P[NGHA SILAN 
RUG! NITOTAHUN BERJAL\N (18.018.978.930) (32.437.375.624) 
PE!\GHA SII.Ai'i KO:\lPREHINSlF LAL\1''\'A 160.936.000 435.137.000 
TOTAL RUG! KOMPREHENSlFTAHUN BERJALAN (17.858.042.930) (32.002.238.624) 
RUG! �ETOTAHl.l!li BERJALAN\'Ai'iG DA PAT 
DIATRIBUSllw'iKEPADA: 
Pemilikentitas induk 01

im:rn� 
(
J \ll:::rn:;Kepentingan nonpengendali 

TOTAL (18.018.978.930) (32.437.375.624) 
TOTAL RUG! KOMPREHENSIFTAHUN BERJALA.i'' 
\'A.t'iG DAPAT DL\TRIBUSIKANKEPADA: 
Pemilikentitasinduk (17.593.1161.123) 

(
1
\mmmi Kepeutingan nonpengendali (264.981.80� 

TOTAL (17.858.042.930) (32.002.238.624) 
RUG! P E R  SAIIAM 
Yangdapatd1atnbusikankepadapemilikentitasinduk 1.14 2,05 

C1lala11: 

Kantor Pusat: 
Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Blok C No. 5A 

JI. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia 
Tel (62) 21-612 55851 Fax (62) 21-612 5583 

email@wilton-groups.com 
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Tahun yang Berakhir Pada 
Tanggal 31 Desember 
2021 2020 

ARUS KAS DAR!Ak'TIVITAS OPERAS! 

Kas yang diterima dari pelanggan 4.829.300.202 5.176.577.899 
Pembayaran kas kepada pemasok dan 

untuk beban usaha (20.102.171.700) (16.922.599.665) 
Penerimaan kas dari penghasilan keuangan -neto 593.991.512 842.532.098 
Pembayaran kas untuk be ban keuangan (752.012.791) (J.032.664.335) 

Kas ntlo }'lrng dlgunakau untuk akth·ilas optrasi (15.430.892.777) (11.936.154.003) 

ARUS KAS DARIAKTIVITAS INVESTASI 
Perolehan aset tetap (23.964.510.698) (27.772.777.821) 
Pembayaran uang muka untuk pembelian aset tetap (15.208.025.472) (3.500.000.000) 

Kas utlo yang dlguuakau uutuk akth'ilas lm·tslasi (39.172.536.170) (31.272.777.821) 

ARUS KAS DARIAKTIVITAS PENDANAAN 
Kas yang diterima dari pihak berelasi 69.666.186.488 38.469.987.151 
Pembayaran kepada pihak berelasi (16.640.480.279) (12.931.327.361) 
Penerimaan neto alas ceiukan bank 1.658.655.539 18.167.296.199 
Pembayaran liabili1as sewa (1.358.000.000) 

Kas utt oyaug dlptrolth da11 aklil'ilas pt11da11a1111 54.684.361.748 42.347.955.989 

KENAlKAN/(PENURUNAN) NETO 

KASDANBANK 80.932.801 (860,975,835) 

Dampak neto pembahan krn·s 
terhadap kas dan bank (10.193.383) 42.953.718 

KAS DAN BANKAWAL TAHUN 1.742.338.469 2.560.360.586 

KAS DAN BANKAKHIR TAHUN 1.813.077.887 1.742.338.469 

Ekuilu:/dtfisitnsl modal yaug dapat dl11t1il111.dk1111 kepada pemilik eutilas iuduk 

I. !nfonnasi keuangan di alas diambil darilapomn keuan!!an konsolidasian tan!!!!Rl31 Desember 2021 den untuk tahnn yan!! berakhir pada tall!!!!Rl 
tersebut, yang telah diaudit oleb Kantor Akuntan Publil Purwantono, Sun!!koro & Surja, yan!! dalam laporannya tatl!!!!Rl 27 April 2022 
memberikan opini audit tanpa modifikasian den!!an Pata!!rafhal lain bahwe lapornn keuan!!an konsolidasian PTWiltonMakmur lndonesiaTbk 
dan entitas anaknya(bersama-sruna dimjuk seba!!ai''Cimp') menyajilan secara wajar, dalam semua ha[ yan!! material posisikeurul!!lUI konsolidasian 
Gmp tans!!al 31 Desember 2021, serta kinerja keuan!!an dan amskas konsolidasiannya untuk tahunyan!! berakhir pada tall!!!!al tersebut, sesuai 
denganSlandarAkunlru1siKeuan!!ru1 di!ndonesia. ModtlSthtmOittmpttkto Tambah1u Akuu[kuitu Akumului Ktuu1uug1n Ktptntiugau Tolal[k:uilas 

dtoOiutorPtHHh ModalOistlor L1iuu�'• Dtfoil Ak:lu11i1I Tolal Nonptngtndali {DtfisltnslModal) 2. N1lai tukaryang digunakan pada lru1gga! 31 Desember 2021 adalab sebesar Rp14.269(2020:Rp14.105) untuk setiap I Doler AS. 
Saldo ptr 31 Dtstmbtr 2019 3.884.397.857.250 (3.729. 781.543.280) (301.039.973.827) 89.627.000 (146.334.032.857) (3.191.615.910) (149.525.648.767) 

Total mgikomprchensif lain tahun berjalan (31.858.894.124) 435.137.000 (31.423.757.124) (578.481.500) (32.002.238.624) 

Saldo prr31 Dtmubtr 2020 3.884.397.857.250 (3,729. 781.543.280) (332.898.867.951) 524.764.000 (177,757.789.981) (3.770.097,410) (181.527.887.391) Jakarta, 29 April 2022 
Total mgi komprehensif lain talmu berjalau (17.753.997.123) 160.936.000 (17.593.1161.123) (264.981.807) (17.858.042.930) 
Reklasifikasi dari pi11jama11 pihak berelasi 3.389.860.230 388.047.067.000 391.436.927.230 391.436.927.230 Direksi 

Saldo prr31 Drmubtr 2021 3.884.397.857.250 (3.726.391.683.050) 388.047.067.000 (350.652.865.074) 685. 700.000 196.086.076.126 (4.035.079.21� 192.050.996.909 PT WILTON MAKMUR INDONESIA Tbk, 

INlERNAIIONAL MEDIA• 7KI X 150mm • 29 April 2022 



SHARJAH(IM)- Ra-
tusan warga asal Rusia dan 
Ukraina memadati satu-satu-
nya gereja ortodoks Rusia di 
semenanjung Arab. Mereka 
berkumpul di tempat yang 
jauh dari rumah untuk meray-
akan Paskah dengan damai, 
di tengah konfl ik peperangan 
yang masih terus berlanjut.

Di gereja yang berlokasi 
di Sarjah tersebut, para warga 
asal Rusia dan Ukraina ber-
kumpul sebagai ekspat yang 
telah menjalani kehidupan 
baru di negeri orang. Meski 
ada ketegangan di antara ked-
ua negara, para ekspat yang 
berasal dari dua negara yang 
sedang berkonflik ini bisa 
berkumpul secara harmonis.

“Saya tidak memiliki ma-
salah dengan orang-orang 
Rusia sebagai manusia,” jelas 
warga asal Ukraina, Sergei, 
yang telah menetap di Dubai 

selama lima tahun, seperti di-
lansir GulfToday.

Beberapa warga asal Rusia 
yang berkumpul di gereja juga 
menyatakan bahwa mereka 
tidak mendukung peperan-
gan. Akan tetapi, mereka juga 
menghindari konfrontasi.

Oleh karena itu, dalam per-
ayaan Paskah tersebut, banyak 
warga asal Rusia yang terjebak 
pada percakapan basa-basi saja 
dengan warga asal Ukraina. 
Percakapan yang terjadi di antara 
mereka hanya seputar perayaan 
Paskah san cuaca. “Kami semua 
sama, kami datang dari Rusia 
atau Ukraina untuk mrncari ke-
hidupan yang lebih baik di sini,” 
jelas warga asal Rusia, Kata, yang 
kini menetap di Dubai.

Kata mengatakan ada at-
mosfer yang terasa aneh di antara 
warga asal Rusia dan Ukraina ke-
tika berinteraksi. Mereka semua 
berusaha sebaik mungkin untuk 

tidak berbicara mengenai peper-
angan. “Itu terlalu menyakitkan, 
terlalu sulit,” jelas Kata.

Sebagai Kristiani, para warga 
asal Rusia dan Ukraina kini 
hidup sebagai minoritas di Uni 
Emirat Arab. Di sekeliling mer-
eka, ada banyak masjid yang 
mengumandangkan adzan setiap 
harinya. Meski begitu, mereka 
merasa kehidupan mereka lebih 
baik. Mereka juga merasa diper-
lakukan dengan lebih hangat di 
Uni Emirat Arab.

“Negara ini bersikap lenih 
hangat kepada kami dibanding-
kan Eropa,” jelas Maria, warga 
yabg berasal dari Belarus dan 
kini tinggal di Dubai.

Maria mengatakan tak ada 
kebencian di negara tersebut. 
Semua yang terjadi pun terasa 
sangat alami. Gedung-gedung 
tinggi hingga mall mewah di 
kota Dubai, Uni Emurat Arab, 
telah lama menarik perhatian 

lukan visa untuk bisa masuk 
ke Uni Emirat Arab. Setiap 
investasi lebih dari 200.000 
dolar AS di bidang real estate, 
akan menjamin residensi tiga 
tahun bagi warga Rusia.

Orang-orang Rusia pada 
umumnya melihat Dubai se-
bagai surga yang semakin 
langka, seiring debgan meng-
geloranya permusuhan anti-
Rusia di dunia akibat perang. 
Seperti diketahui, pernag 
yang diinisiasi oleh Rusia telah 
mengguncang stabilitas Ero-
pa, membuat harga minyak 
melonjak, dan memicu krisis 
pengungsi terburuk di benua 
itu sejak Perang Dunia II.

 “Dubai adalah tempat 
terbaik untuk bisnis dan pel-
uang kerja karena kondisi di 
negara kami berubah secara 
radikal,” jelas warga asal Ru-
sia, Leonid, yang pindah ke 
Dubai setelah perang.  gul

banyak pengunjung Rusia. Rusia 
bahkan menjadi penyumbang 
turis ektiga terbanyak untuk Uni 
Emirat Arab pada tahun lalu.

Sebelum perang terjadi, 
Kedutaan Besar Rusia mem-
perkirakan ada sekitar 40 ribu 
warga Rusia di Uni Emirat Arab. 
Selain itu, ada sekitar 60 ribu warga 
berbahasa Rusia yang datang dari 
negara-negara bagian Soviet dan 
kini berada di Uni Emirat Arab.

Dubai juga menjadi salah satu 
dari sedikit koridor penerbangan 
ke Moscow yang masih beroperasi 
saat ini. Oleh karenanya, Dubai 
tampak menjadj magney bagi 
sejumlah orang Rusia kaya yang 
putus asa akan masa depan negara 
mereka dan khawatir akan mata 
pencaharian mereka. Uni Emirat 
Arab juga tidak memberlakukan 
sanksi terhadap Rusia. Negara ini 
masih menjalin hubungan yang 
dekat dengan Rusia.

Orang Rusia tidak memer-

Warga Rusia-Ukraina Rayakan Paskah dengan Damai di Sharjah 

WARSAW(IM) - Presiden 
Komisi Eropa Ursula von 
der Leyen mengatakan, Rusia 
menggunakan gas alam sebagai 
alat memeras.  Moskow sebel-
umnya sempat berhenti sesaat 
memasok gas untuk Polandia 
dan Bulgaria.

Pemutusan gas ke Polandia 
dan Bulgaria terjadi setelah 
Presiden Rusia Vladimir Putin 
mengatakan bahwa negara-
negara yang tidak bersahabat 
harus mulai membayar gas 
dalam rubel. Keputusan terse-
but ditolak oleh Bulgaria dan 
Polandia.

Raksasa energi Rusia Gaz-
prom mengatakan dalam se-
buah pernyataan bahwa belum 
menerima pembayaran dari 
Polandia dan Bulgaria sejak 1 
April. Atas kondisi itu perusahan 

tersebut pun menangguhkan 
pengiriman sejak Rabu (27/4).

Pengumuman oleh Gaz-
prom adalah upaya lain oleh 
Rusia untuk menggunakan 
gas sebagai alat pemerasan,” 
ujar Leyen.

Pasokan gas Rusia ke Po-
landia dan Bulgaria diper-
kirakan akan berakhir akhir 
tahun ini. Polandia bergantung 
pada batu bara untuk 70 persen 
kebutuhan energinya, dengan 
gas hanya menyumbang sekitar 
7 persen dari bauran energinya. 
Beberapa tahun lalu, negara 
itu membuka terminal per-
tamanya untuk gas alam cair 
(LNG) di Swinoujscie, di Laut 
Baltik Sebuah pipa dari Nor-
wegia akan mulai beroperasi 
tahun ini.

Sedangkan Rusia menolak 

International 5

Rusia sebelumnya sempat berhenti ses-
aat memasok gas untuk Polandia dan 
Bulgaria.

Uni Eropa Tuduh Rusia Gunakan 
Gas Alam untuk Memeras

sahabat yang tak pernah terjadi 
sebelumnya.”

Dalam konferensi pers 
Peskov memperingatkan kon-
sumen-konsumen Eropa mung-
kin akan melihat kerannya di 
matikan bila mereka menolak 
untuk membayar gas dengan 
rubel saat jatuh tempo. Peskov 
menegaskan menolak men-
gubah metode pembayaran 
mencerminkan hasrat Barat.

“(Untuk) menghukum Rusia 
dengan cara apa pun hingga 
merugikan konsumen, pem-
bayar pajak mereka sendiri dan 
produsen,” Peskov, Rabu (27/4).

Ia membantah tuduhan Uni 
Eropa langkah Rusia menahan 
pasokan gas ke Polandia dan 
Bulgaria sebagai pemerasan. 
“Rusia masih merupakan pe-
masok energi yang dapat dian-
dalkan dan mengikuti kewajiban 
kontraktualnya,” kata Peskov.

Peskov mengatakan per-
mintaan menggunakan rubel 
semata-mata urusan teknis. 
Tidak mengubah harga atau 
syarat kontrak lain.  tom

rencana darurat untuk menga-
lihkan beberapa sektor industri 
dari gas ke diesel sebagai sum-
ber energi darurat. Athena juga 
membalikkan program untuk 
mengurangi produksi batu bara 
domestik.

Jika negara-negara Ero-
pa memutuskan untuk tidak 
membayar dalam rubel, Rusia 
dapat menjual minyaknya di 
tempat lain. Beberapa negara 
yang terbuka dengan penjua-
lan tersebut adalah India dan 
Tiongkok.

Sementara itu, setelah mer-
eka sempat memutus pasokan 
ke Polandia dan Bulgari, Rusia 
juga disebut  akan menahan 
pasokan gas ke konsumen lain. 

Juru bicara Rusia Dmitry 
Peskov mengatakan permin-
taan Presiden Vladimir Putin 
mengubah pembayaran im-
por gas dengan rubel dise-
babkan negara-negara Barat 
membekukan aset cadangan 
mata uang Rusia. Ia men-
gatakan Barat “mencuri” aset 
itu “dalam tindakan tidak ber-

INTERNATIONAL MEDIA, JUMAT 29 APRIL 2022

MALAM 27 
RAMADAN DI 

MASJIDIL HARAM 
Umat Muslim 

melakukan sho-
lat malam pada 

malam 27 Rama-
dan di Masjidil Ha-
ram selama bulan 
suci Ramadan, di 
kota suci Mekah, 
Arab Saudi, Rabu 

(27/4). 
IDN/ANTARA

gagasan bahwa mereka meng-
gunakan taktik pemerasan. Na-
mun, memperingatkan bahwa 
dapat menghentikan pasokan 
gas ke pelanggan Eropa lain-
nya jika mereka juga menolak 
untuk beralih ke pembayaran 
dalam rubel. Juru bicara Istana 
Kremlin Dmitry Peskov be-
rargumen bahwa permintaan 
Rusia beralih membayar gas 
dalam rubel dihasilkan dari tin-
dakan Barat yang membekukan 
aset mata uang Rusia.

Langkah Rusia dalam 
menghentikan pasokan gas 
menimbulkan kekhawatiran 
yang lebih luas. Pemerintah Yu-
nani mengadakan pertemuan 
darurat di Athena pada Rabu 
yang membahas pembayaran 
terjadwal berikutnya ke Gaz-
prom jatuh tempo pada 25 
Mei. Pemerintah juga harus 
memutuskan akan memenuhi 
permintaan untuk membayar 
dalam rubel atau tidak.

Yunani meningkatkan 
kapasitas penyimpanan gas 
alam cairnya dan memiliki 

PM Pakistan Tunjuk Putra 
Benazir Bhutto Sebagai Menlu

ISLAMABAD(IM) - 
Perdana Menteri (PM) Paki-
stan Shehbaz Sharif  menunjuk 
putra mantan perdana menteri 
Benazir Bhutto, Bilawal Bhut-
to-Zardari sebagai menteri 
luar negeri. Pada Rabu (27/4) 
waktu setempat, Presiden Arif  
Alvi mengambil sumpah dari 
Bhutto-Zardari.

Bhutto-Zardari merupakan 
lulusan Oxford yang secara 
luas dianggap sebagai politisi 
liberal berwawasan ke depan dan 
keturunan dari dinasti politik 
terkemuka negara itu. Ibunya, 
Benazir dibunuh pada kampa-
nye pemilihan 2007, dan ka-
keknya Zulfi kar Ali Bhutto yang 
juga mantan menteri luar negeri 
dan kemudian perdana menteri, 
digantung oleh seorang diktator 
militer pada 1979.

Pembunuh Benazir Bhut-
to tidak pernah ditangkap. 
Penyelidikan PBB menemu-
kan bahwa pihak berwenang 
Pakistan telah gagal melind-
unginya atau menyelidiki 
kematiannya dengan benar.

Di usianya yang baru 
33 tahun, Bhutto-Zardari 
menjadi salah satu menteri 
luar negeri termuda di dunia. 
Namun ia mewarisi sejumlah 
masalah diplomatik yang 
dimulai jauh sebelum ia lahir, 
termasuk hubungan dengan 
musuh bebuyutannya India.

Bhutto-Zardari, ketua 
Partai Rakyat Pakistan, men-
gatakan dalam sebuah cicitan 
di Twitter bahwa ia merasa 
terhormat dan dengan ren-
dah hati mengambil sumpah 

sebagai menteri luar negeri. 
“Saya dan partai akan me-
mainkan peran kita dalam 
memulihkan demokrasi, 
meloloskan reformasi pe-
milu, memperjuangkan eko-
nomi yang lebih adil dan 
mengadvokasi kasus Pakistan 
di panggung dunia,” katanya 
seperti dikutip laman Aljazi-
rah, Kamis (28/4/2022).

Dengan lebih dari seten-
gah penduduk Pakistan berusia 
22 tahun ke bawah, kecerdasan 
media sosial Bhutto juga pop-
uler di kalangan anak muda, 
meskipun ia sering diejek 
karena penguasaan bahasa 
nasional Urdu yang buruk. 
Komentator politik memi-
liki pendapat yang beragam 
tentang kemampuan Bhutto 
atau berapa lama dia dapat 
mempertahankan hubungan 
baik dengan Perdana Menteri 
Sharif  dari partai saingan Liga 
Muslim Pakistan-N.

“Saya yakin dia adalah rudal 
yang belum teruji,” kata analis 
Hassan Askari Rizvi. “Terlalu 
dini untuk anggota parlemen 
muda seperti Bilawal Bhutto 
dan akan sulit baginya untuk 
menangani masalah yang diha-
dapi Pakistan, dengan tantangan 
serius di bidang eksternal,” 
ujarnya menambahkan.

Rekan analis Farzana Bari 
tidak setuju. “Saya pikir Bilawal 
cukup cerdas untuk memper-
tahankan benteng itu,” katanya 
seraya menambahkan bahwa 
dia lebih progresif  daripada 
para pemimpin partai politik 
lainnya.  gul

WASHINGTON(IM)- 
Presiden Amerika Serikat (AS) 
Joe Biden akan melakukan 
perjalanan ke Korea Selatan 
(Korsel) dan Jepang pada bu-
lan depan. Hal ini diumumkan 
oleh juru bicara Gedung Putih 
Jen Psaki pada Kamias (27/4) 
waktu setempat.

“Kunjungan akan ber-
langsung dari 20 Mei hingga 
24 Mei untuk lebih mem-
perdalam hubungan antara 
pemerintah, ekonomi, dan 
rakyat kita,” kata Psaki dalam 
sebuah pernyataan seperti di-
kutip laman Anadolu Agency, 
Kamis (28/4).

“Perjalanan ini akan me-
majukan komitmen kuat 
Pemerintahan Biden-Harris 
terhadap Indo-Pasifi k yang 
bebas dan terbuka serta 
aliansi perjanjian AS dengan 

Biden akan Berkunjung ke Korsel 
dan Jepang Bulan Depan

KRISIS UKRAINA 
Bocah setempat bernama Faddei bermain di 
truk militer Rusia yang hancur di desa Kolychiv-
ka, di wilayah Chernihiv, Ukraina, Rabu (27/4). 
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Republik Korea dan Jepan,” 
imbuhnya.

Biden akan bertemu den-
gan para pemimpin negara, 
yakni Presiden Korsel yang 
baru terpilih Yoon Suk-yeol 
dan Perdana Menteri Jepang 
Kishida Fumio. Psaki men-
gatakan, para pemimpin akan 
membahas peluang untuk mem-
perdalam hubungan keamanan 
vital, meningkatkan hubungan 
ekonomi, dan memperluas kerja 
sama erat kami untuk memberi-
kan hasil praktis.

“Di Tokyo, Presiden Biden 
juga akan bertemu dengan para 
pemimpin kelompok Quad 
Australia, Jepang, India, dan 
Amerika Serikat. Kami ber-
harap untuk memiliki rincian 
lebih lanjut untuk dibagikan 
tentang perjalanan ini segera,” 
kata Psaki.  ans




