Berita hari ini terbaru nasional
Berita terkini minggu ini seperti dilansir situs harian regional harga garam dapur yang meroket
juga meninggalkan banyak masalah para pelaku industri rumah tangga Islah yang diduga
bermain harga pangan pokok ini kelangkaan dan meroketnya harga garam berimbas langsung
pada sejumlah industri rumahan di kawasan pesisir seperti Surabaya yang menjadi sentra
pembuatan ikan asin langkanya garam dirasakan warga kampung nelayan Kenjeran yang kini
tidak punya banyak pilihan harga garam krosok atau garam kasar tanpa yodium yang menjadi
bahan utama pembuatan ikan asin sudah mencapai Rp300.000 per 25 kg padahal awalnya garam
kasar dijual hanya Rp100.000 saja Iya garamnya mahal Ibu apa Kenapa juga usaha kalau tak ada
garam nanti tak cantik kalau dinaikin Ya kurang anu mas biasanya kan gimana Terus mau
dinaikin yang ketemu tuh kan Ya udah laku gitu tetap enggak Rugi gimana lagi tersendatnya
produksi garam nasional pada pertengahan 2016 membuat pemerintah harus mengimpor garam
hingga 226000 ton untuk memenuhi kebutuhan nasional ditambah lagi kinerja satu-satunya
Bremen garam terganjal kasus dugaan penyelewengan impor garam nasional ini diaktifkan Kian
mempersulit gerak industri garam negara Asian disusun lintas Kementerian dinilai justru
mempersulit kinerja institusi garam dan belum mengakomodir kebutuhan petani garam belah
pihak menduga langkanya komunitas garam saat ini tidak lepas dari ulah kartel yang sengaja
menimbun dan memanfaatkan momentum untuk mengejar keuntungan Semata selama ini
memang tidak pernah terjadi kenapa tiba-tiba saja terjadi kelangkaan garam itu Saya minta
kepada aparat penegak hukum sumpah ambil langkah-langkah untuk bisa game tembakan kepada
tarekat untuk itu pemerintah dituntut mengkaji dan menelusuri Mengapa kelangkaan ini terjadi
tempat DPR RI meminta aparat penegak hukum tugas para pelaku kartel garam yang terlibat di
dalamnya
Info berita terkini terkait lahan perkotaan yang sempit dan mahalnya lahan di Jakarta membuat
kehadiran Taman vertikal salah menjadi solusi bagi keindahan dan kesehatan Kota kamu sayang
terawat dengan baik Shinokun unsur harmonika Reva dan Hendra Rukmana berikut ini
keterbatasan lahan untuk ruang terbuka hijau di Jakarta membuat berbagai terobosan dibuat
menjadi akan pemandangan hijau yang menyegarkan bagi warga Taman vertikal yang tersumbat
kasih ibu kota kehadiran Taman dinding ini harusnya bisa menjadi alternatif penghijauan kota
sebagian besar Taman vertikal kondisinya tidak terawat tidak diletakkan merata di seluruh
bagian dinding bahkan banyak tanaman yang mengeringkan mati bukannya sukses
mempercantik kota kehadiran Taman vertikal yang tidak terawat ini justru terkesan jorok
mengotori lingkungan sekitar email sebagai salah satu sarana ruang terbuka hijau Taman vertikal
yang berada di kawasan Tugu Tani ini harusnya bisa memiliki manfaat untuk mengurangi polusi
di ibukota mungkin tidak terawat dan tidak lagi berbanding terbalik dengan taman kehadiran
dinding Taman vertikal ini ternyata juga menghalangi jalur pejalan kaki warga sekitar
mengatakan bila tidak dirawat dengan baik kehadiran lurus dan tidak dilengkapi penerangan
yang memadai malah bisa membuat trotoar menjadi gelap dan rawan kejahatan terutama di
malam hari ada sih berharapnya tetap dipertahankan Zombie keberadaan ini tuh daerah sini tuh
jadi terjadi rawan kejahatan karena takut saya juga udah berapa kali berapa kali kemasukan
maling sapi bawain tapi kalau bisa dikasih keterangan Terus tanaman-tanaman yang diperbaharui
terus drainasenya dibenerin sementara waktu yang kerap melintas di sekitar Taman dinding ini
juga kerap merasa takut dinding taman yang tidak terawat dikawatirkan rontok dan bisa berubah

sewaktu-waktu belum pernah sih sama saya lewat sini tiap hari kayak gini aja suku dinas
pertamanan Jakarta Pusat yang bertanggung jawab menangani nya menyatakan Taman vertikal
ini akan segera dibongkar dan dibuat Taman baru kepengurusannya juga akan dialihkan kepada
PT Tugu Tani Jaringan yang merupakan jaringan yang harus beliin dan itu jalankan selama ini
nggak ada di bidang sekitar 2 Dinar tapi tahun ini bangunan PT Duta Taman vertikal Harusnya
bisa mempercantik dan menyegarkan kota Jakarta yang hiruk pikuk dan para polisi
keberadaannya juga harus mendesain dan dipelihara dengan baik sehingga fungsinya bisa
mendatangkan banyak manfaat Indra Rukmana Jakarta masih di Jakarta
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