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Sejak kemarin media sosial ramai 
membahas tentang tindakan Cristiano 
Ronaldo yang meninggalkan bangku 
pemain terlebih dahulu sebelum 
pertandingan usai. Ronaldo melakukan 
hal tersebut pada partai Manchester 
United melawan Tottenham Hotspur di 
Old Trafford, Kamis (20/10/22) kemarin. 
Setan Merah sendiri sukses 
mengamankan poin penuh usai 
menang 2-0 atas tim tamu. Bertanding 
di Old Trafford, Kamis (20/10/22) tim 
tuan rumah sukses meraih poin penuh 
usai menang atas tim tamu dengan skor 
2-0. Tentu hasil tersebut agaknya sedikit 
mengejutkan para penonton, sebab 
seperti yang kita ketahui bahwa lawan 
dari Manchester United tadi adalah 
Tottenham Hotspur, tim yang saat ini 

sedang dalam performa terbaiknya. Tidak 
ada gol yang menghiasi babak pertama, 
namun di babak kedua, Manchester 
United terlihat lebih siap dalam 
melakukan sejumlah serangan dan 
sejumlah passing yang kerap merepotkan 
pertahanan Tottenham Hotspur. Alhasil 
Setan Merah dapat memecah kebuntuan 
lewat gol yang dilesakkan oleh Fred saat 
babak kedua memasuki menit ke 47. 
Tottenham Hotspur tidak tinggal diam, 
lewat kombinasi serangan Harry Kane 
dan Son Heung-min mereka terus 
berupaya menggedor pertahanan 
Manchester United, namun tidak berhasil. 
Petaka datang pada Tottenham Hotspur di 
menit 69 ketika bola lambung Bruno 
Fernandes gagal diantisipasi oleh Hugo 

 Era Cristiano Ronaldo 
Telah Berakhir

Era Cristiano Ronaldo
Telah Berakhir
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Lloris. Manchester United akhirnya 
memastikan kemenangan 2-0 atas 
Tottenham. Gol-gol dari Fred dan Bruno 
Fernandes membawa Setan Merah 
membungkam Spurs dengan skor 2-0. 
Berkat hasil ini, Manchester United kini 
menduduki peringkat lima klasemen 
dengan perolehan poin 19. Sementara 
itu, Spurs menempati peringkat ketiga 
dengan poin 23. Situasi menarik terjadi 
pada menit ke-90 ketika Ronaldo 
terlihat meninggalkan bangku 
cadangan Manchester United dan 
langsung ngeloyor masuk ke lorong 
stadion. Atas aksi Ronaldo ini membuat 
fans Setan Merah agaknya sedikit 
tercoreng karena aksi walk out 
Cristiano Ronaldo dikarenakan pada 
laga ini, Erik ten Hag kembali menaruh 
Ronaldo di bangku cadangan setelah 
akhir pekan kemarin sempat 
memasangnya sebagai starter 
melawan Newcastle. Ketika 
Manchester United sudah unggul 2-0, 
Ten Hag pun tak kunjung memberi 
kesempatan kepada Ronaldo untuk 
tampil. Hal inilah yang sepertinya 
membuat CR7 kecewa. Aksi keluarnya 
Ronaldo ini, tentu saja hal ini membuat 
geram pelatih Manchester United, Erik 
ten Hag dan langsung memberi 
tindakan atas apa yang telah dilakukan 
oleh Cristiano Ronaldo. Cristiano 
Ronaldo sendiri mendapat hukuman 
dengan menjalani sesi latihan terpisah 
bersama rekan-rekannya di Manchester 
United dan akibat ulah itu membuat 
pemain asal Portugal berusia 37 tahun 
tersebut harus menerima sanksi berupa 
larangan main dan berlatih bersama tim 
inti. Cristiano Ronaldo sendiri 
dipastikan tidak akan dimainkan ketika 
Manchester United bertemu Chelsea 
pada Sabtu (22/10/22). "Cristiano 
Ronaldo tidak akan menjadi bagian dari 
skuad Manchester United untuk 
pertandingan Liga Premier Sabtu 22-
10-2023 melawan Chelsea. Anggota 
skuad lainnya sepenuhnya fokus pada 
persiapan untuk pertandingan itu," tulis 
pada laman resmi Manchester United, 
Jumat (21/10/22). Lebih lanjut Ronaldo 
juga terkena denda setara 2 minggu 
gaji. Tidak lupa sang pelatih Erik Ten 

"Ngapain si Ronaldo pakai acara 
ngambek," tulis @sayn.

"Diakhir karir bukannya menjadi contoh, 
tapi menghancurkan namanya sendiri," 
tulis @danny.
Menariknya, ada komentar dari seorang 
penggemar yang membandingkan sikap 
Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi. 
"Cristiano Ronaldo adalah pemain 

Hag juga memberikan sedikit nasihat 
pada Cristiano Ronaldo dan juga berlaku 
untuk semua pemain di Manchester 
United. "Ini akan menjadi refleksi baginya, 
tetapi juga untuk semua orang. Pertama 
kali dengan Rayo tidak dapat diterima, 
tetapi dia bukan hanya satu. Kedua 
kalinya memiliki konsekuensi. Sepakbola 
adalah olahraga tim, dan anda harus 
menghormati standar," ujar Ten Hag 
dikutip dari twitter resmi @Fabrizio 
Romano, Jumat (21/10/22). "Detailnya 
antara Ronaldo dan saya. Pernyataanya 
juga jelas. Cristiano tetap menjadi pemain 
penting dalam skuad," tutupnya. Seperti 
apa yang dikatakan Ten hag bahwa ini 
bukan pertama kalinya Ronaldo 
melakukan aksi tak terpuji seperti itu. 
Sebelumnya, megabintang timnas 
Portugal itu juga 'kabur' saat Man United 
berhadapan dengan Rayo Vallecano 
dalam laga pramusim terakhir di Old 
Trafford, 31 Juli 2022. Dalam laga yang 
berakhir imbang 1-1 tersebut, Ronaldo 
terlihat meninggalkan stadion setelah ia 
diganti pada babak pertama. Melihat 
Ronaldo yang kembali mengulangi 
perilaku buruk tersebut, sekelompok fans 
Man United pun muak. Apa yang 
dilakukan Ronaldo ini tentu menjadi 
sorotan publik. Setelah laga Man United 
vs Spurs berakhir, mereka meluapkan 
emosinya kepada Ronaldo lewat cuitan di 
Twitter. Nama Ronaldo pun menjadi 
trending di media sosial twitter.

"Udah gak betah kayaknya Ronaldo, tim 
nya menang bukannya seneng, malah 
pergi duluan," tulis @ftra.
“Bilangin sama yang paling senior 1 ini. 
Seenggaknya punya etika. Kalo gasuka 
sama cara eth mending cabut aja. Jgn 
jadi benalu dalam tim yang sedang 
perbaikan. Gabakal jadi legend kalo 
kelakuan kayak sampah,” tulis 
@septh_06

Lalu, ada akun @AlexCTurk yang 
memberikan komentar: "Cristiano 
Ronaldo memalukan dan bahkan tidak 
repot-repot mendatangi saya. Performa 
terbaik dari masa pemerintahan Erik ten 
Hag sejauh ini dan dia mencoba 
membuatnya tentang dirinya sendiri 
karena United bermain di level yang 
lebih baik tanpa berusaha 
mengakomodasi dia lagi." Hingga 
artikel ini dibuat, terpantau tagar 
Ronaldo masih menjadi trending di 
Twitter dengan jumlah twit lebih dari 
240 ribu. Melihat idolanya dikecam, 
tidak sedikit dari warganet yang 
membela pemain asal Portugal ini. Jika 
kalian melihat pertandingan Manchester 
United melawan Tottenham Hostpur tadi 
secara teliti. Pada menit ke 41, dipinggir 
lapangan sisi bangku cadangan 
Manchester United, disitu terlihat Erik 
Ten Hag meminta Cristiano Ronaldo 
untuk melakukan pemanasan. Pemain 
asal Portugal itupun agaknya merasa 
senang, namun sayang, ia malah kena 
prank dari sang pelatih. Alih-alih 
dimainkan, setelah pemanasan ia 
malah diminta duduk kembali ke 
bangku cadangan. Erik Ten Hag malah 
memainkan Elanga, padahal Cristiano 
Ronaldo telah melakukan pemanasan 
terlebih dahulu. Banyak warganet yang 
menilai tindakan Ten Hag tersebut 
menunjukan bahwa ia tidak respek 
pada Cristiano Ronaldo. Tidak sedikit 
pula yang berkata bahwa Erik Ten Hag 
disrespek pada sang pemain karena 
dianggap sudah mempermalukan anak 
asuhnya tersebut. "Gimana sih Ten Hag 
ini, udah nyuruh warm-up 2 kali dibabak 
pertama dan kedua malah gak dimainin, 
gimana nggak kecewa Bang Dodo," 
tulis @anonymus. Hal ini jelas 
menguatkan rumor bahwa Cristiano 
Ronaldo akan segera pergi dari klub 
yang membesarkan namanya tersebut, 
karena sejak Erik Ten Hag menjadi 
pelatih, Ronaldo jarang menjadi starter 
dan lebih banyak menghabiskan waktu 
di bangku candangan. Erik Ten Hag 
tampak lebih memilih memainkan para 

cengeng terbesar dalam sejarah sepak 
bola, Messi tidak akan pernah," tulis 
akun @Magical91941206.

pemain muda, yang mana ia berusaha 
untuk mengembangkan kemampuan 
anak asuhnya tersebut agar bisa lebih 
baik lagi ketika bertanding. Ten Hag 
terbilang pelatih yang berani untuk 
mengubah formasi dan mengganti 
pemain apabila tim sangat 
membutuhkan. Bahkan pelatih asal 
Belanda ini tak segan-segan untuk 
membangkucadangkan pemain 
seperti Harry Maguire dan Cristiano 
Ronaldo. Maguire tampak pasrah 
dengan situasinya di MU, sementara 
Ronaldo terlihat berupaya untuk 
mengambil bagian dari permainan 
MU. Ketika upaya itu bertepuk 
sebelah tangan, kekecewaan pun bisa 
muncul. Terbukti, bintang asal 
Portugal itu memilih meninggalkan 
lapangan saat laga antara MU kontra 
Tottenham masih berlangsung. 
Terlihat Ronaldo menuju lorong ke 
ruang ganti saat rekan-rekan setimnya 
sementara bermain. Sikap Ronaldo ini 
jelas sekali menunjukkan 
kekecewaan. Tentu saja, Ronaldo 
sangat membutuhkan menit untuk 
bermain apalagi menghadapi tim-tim 
besar seperti Tottenham. Namun, Ten 
Hag berpatok pada skuad dan taktik 
tim. Walau tanpa Ronaldo dalam tim, 
permainan MU tetap solid. Sebaliknya, 
saat Ronaldo dimainkan, permainan 
MU juga tak begitu meyakinkan. 
Secara tak langsung, Ten Hag sudah 
tak menganggap Ronaldo sebagai 
bagian penting dari strategi tim. 
Persoalannya, Ronaldo membutuhkan 
menit bermain guna menjaga kondisi 
fisik dan mental menjelang Piala 
Dunia 2022. Ketika menit bermain di 
MU kurang, fisik dan mentaltias dari 
pemain berusia 37 tahun ini bisa ikut 
tergerus. Menyaksikan situasi 
Ronaldo, Ten Hag hanya menyatakan 
bahwa dia tak mau berkomentar 
banyak dan akan melihat situasinya di 
hari berikutnya dan lebih memilih 
merayakan kemenangan kontra 
Tottenham. Ditambah lagi, Ten Hag 
mau fokus pada masa pemulihan tim 
sebagai persiapan menjelang 
kunjungan timnya ke Chelsea. Rasa 
kecewa Ronaldo tak bisa 
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pemain apabila tim sangat 
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Ronaldo. Maguire tampak pasrah 
dengan situasinya di MU, sementara 
Ronaldo terlihat berupaya untuk 
mengambil bagian dari permainan 
MU. Ketika upaya itu bertepuk 
sebelah tangan, kekecewaan pun bisa 
muncul. Terbukti, bintang asal 
Portugal itu memilih meninggalkan 
lapangan saat laga antara MU kontra 
Tottenham masih berlangsung. 
Terlihat Ronaldo menuju lorong ke 
ruang ganti saat rekan-rekan setimnya 
sementara bermain. Sikap Ronaldo ini 
jelas sekali menunjukkan 
kekecewaan. Tentu saja, Ronaldo 
sangat membutuhkan menit untuk 
bermain apalagi menghadapi tim-tim 
besar seperti Tottenham. Namun, Ten 
Hag berpatok pada skuad dan taktik 
tim. Walau tanpa Ronaldo dalam tim, 
permainan MU tetap solid. Sebaliknya, 
saat Ronaldo dimainkan, permainan 
MU juga tak begitu meyakinkan. 
Secara tak langsung, Ten Hag sudah 
tak menganggap Ronaldo sebagai 
bagian penting dari strategi tim. 
Persoalannya, Ronaldo membutuhkan 
menit bermain guna menjaga kondisi 
fisik dan mental menjelang Piala 
Dunia 2022. Ketika menit bermain di 
MU kurang, fisik dan mentaltias dari 
pemain berusia 37 tahun ini bisa ikut 
tergerus. Menyaksikan situasi 
Ronaldo, Ten Hag hanya menyatakan 
bahwa dia tak mau berkomentar 
banyak dan akan melihat situasinya di 
hari berikutnya dan lebih memilih 
merayakan kemenangan kontra 
Tottenham. Ditambah lagi, Ten Hag 
mau fokus pada masa pemulihan tim 
sebagai persiapan menjelang 
kunjungan timnya ke Chelsea. Rasa 
kecewa Ronaldo tak bisa 
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membebankan tim atau pun Ten Hag. 
Pasalnya, MU tampil meyakinkan 
kontra Tottenham di Old Trafford. 
Barangkali situasi akan berbeda saat 
MU tampil buruk. Cara Ronaldo 
meninggalkan lapangan menjadi 
drama yang bisa merendahkan 
mentalitas tim dan memojokan Ten 
Hag. Menimbang hasil kemenangan 
penting Tottenham, sikap Ronaldo bisa 
saja tak berefek langsung untuk tim 
secara keseluruhan. Alasannya, Ten 
Hag perlahan menemukan ritme dan 
strategi terbaik untuk MU bermain 
sebagai tim dan tak bergantung pada 
satu pemain. Akibat jarang dimainkan 
di lapangan Ronaldo berencana untuk 
pindah. Menurut rumor yang 
berkembang, Ronaldo tak akan 
memperpanjang kontraknya demi 
bermain ke klub lain. Ya, musim 2022-
2023 tampaknya akan jadi musim 
terakhir Cristiano Ronaldo bersama 
klub yang membesarkan namanya, 
Manchester United. Pasalnya, masa 
tinggal Ronaldo akan berakhir 30 Juni 
2023 mendatang alias tinggal 
menyisakan 9 bulan lagi. Bahkan, ia 
diisukan bisa hengkang lebih cepat 
sebelum kontraknya berakhir akhir 
musim ini. Pasalnya, Chelsea maupun 
Bayern Munchen digembar-gemborkan 
bakal saling sikut untuk mendapatkan 
tanda tangan Ronaldo di bursa transfer 
musim dingin. Tak heran jika Ronaldo 
dan Manchester United berada di 
ambang perpisahan. Sejatinya, isu 
kepergian Ronaldo bukanlah barang 
baru. Awal musim ini ia sempat ngotot 
ingin meninggalkan Manchester 
United. Pemenang Ballon d'Or 
sebanyak lima kali tersebut ingin 
angkat kaki dari Kota Manchester 
lantaran musim ini Setan Merah tak 
main di Liga Champions. Ronaldo 
sudah kadung ngebet ingin 
mengukuhkan dirinya sebagai 
pencetak gol terbanyak dalam sejarah 
kompetisi bergengsi di benua biru 
tersebut. Sayangnya, keinginan 
Ronaldo gagal terwujud setelah tak 
ada klub yang mau menampung 
jasanya. Setelah berunding dengan 
manajernya bahwa dia bisa pindah 

dengan harga separuh dari harga MU 
asal keluar dari MU secepatnya. Sampai 
sekarang Cristiano Ronaldo masih belum 
mampu menemukan klub barunya, meski 
dirinya telah bersedia untuk menurunkan 
gajinya. Dikutip dari twitter 
@TheAthleticUK, diketahui bahwa 
Cristiano Ronaldo sebelumnya 
menyatakan sudah siap apabila gajinya 
dipotong untuk keluar dari Manchester 
United, namun sampai saat ini tidak ada 
tawaran satu pun dari klub UCL, tulisnya, 
Selasa (25/10/22). Semua dikarenakan 
kelakuan Ronaldo yang meninggalkan 
pertandingan saat pemain yang lain 
masih di lapangan. Chelsea pun menjadi 
salah satu klub yang dikaitkan erat pada 
kepindahan Cristiano Ronaldo dari 
Manchester United. Sebelum Cristiano 
Ronaldo memutuskan bertahan di 
Manchester United pada musim transfer 
beberapa waktu lalu, sebenarnya ada 
klub besar yang sangat menginginkan 
jasa dari pemain berusia 37 tahun itu, 
klub tersebut adalah Chelsea. Pemilik 
Chelsea, Todd Boehly dikenal sangat 
mengidolakan sosok Cristiano Ronaldo, 
meski sudah mengetahui bahwa sang 
pemain idolanya tersebut sudah tua, Todd 
percaya Ronaldo masih dapat 
memberikan kontribusi bagi para pemain 
Chelsea lainnya, khususnya pemain 
muda. Todd Boehly juga sempat 
berbincang dengan agen dari Ronaldo, 
Jorge Mendez. Jorgen mengatakan 
bahwa masih ada kemungkinan untuk 
Ronaldo gabung ke Chelsea musim 
depan. Kegagalan Ronaldo bergabung 
Chelsea musim lalu adalah karena 
penolakan dari pelatih waktu itu, Thomas 
Tuchel, dan baru saja Graham Potter juga 
melakukan hal yang sama seperti Tuchel. 
"Graham Potter dipercaya lebih memiliki 
preferensi untuk Chelsea mendatangkan 
Rafael Leao, Jonathan David, atau Ivan 
Toney ketimbang Cristiano Ronaldo, 
meski begitu nama Ronaldo masuk dalam 
pertimbangan," bunyi pernyataan dikutip 
dari Ben Jacobs/CBS Sports, Selasa 
(25/10/22). Setelah merasa tidak ada 
yang mau menerimanya  Cristiano 
Ronaldo akhirnya kembali bergabung 
dalam sesi latihan di Manchester United 
(MU). Masa hukumannya sudah berakhir 

setelah tengah pekan lalu melakukan 
Tindakan indisipliner. Ronaldo dilaporkan 
dibekukan dari tim MU selama tiga hari. 
Namun laporan yang beredar menyebut 
bahwa hukuman Ronaldo bisa 
diperpanjang oleh Erik Ten Hag. Namun 
kini polemik Ronaldo di skuad 
Manchester United resmi berakhir. Sang 
penyerang sudah berlatih di tim utama 
Setan Merah. Menurut laporan yang 
beredar di Inggris, hari Selasa 
(25/10/2022) Erik Ten Hag mengadakan 
pertemuan dengan Cristiano Ronaldo. Ia 
ingin melihat respon sang pemain usai 
menjalani hukumannya itu. Ia ingin 
melihat apakah sang penyerang 
menyesali tindakannya tersebut. Jika 
Ronaldo menyesal, maka Ten Hag akan 
mengembalikannya ke tim utama MU. 
Jika tidak maka ia akan melanjutkan 
hukumannaya. Cristiano Ronaldo 
nampaknya sudah diampuni oleh Erik 

Ten Hag. Ini terlihat dari ungkapan 
Manchester United baru-baru ini. Akun 
resmi Setan Merah mengunggah 
beberapa foto sesi latihan mereka pagi 
ini. Dalam unggahan itu terlihat ada 
Ronaldo yang ikut berlatih di tim 
utama MU. Ini berarti masa 
hukumannya sudah selesai, di mana 
sebelumnya ia terpaksa berlatih 
dengan tim U-21 MU selama diskors 
dari tim utama. Ronaldo sendiri 
kemungkinan besar akan diberikan 
kesempatan bermain oleh Erik Ten 
Hag di tengah pekan ini. Ia akan diplot 
menjadi starter saat Manchester 
United berhadapan dengan Sheriff 
Tiraspol di Old Trafford pada 
pertandingan Liga Europa. 
Nampaknya era Cristiano Ronaldo 
berakhir di tahun ini. Era Ronaldo 
akan benar-benar usai dalam 
beberapa waktu kedepan.

Keputusan itu diambil setelah dia 
dianggap gagal menjelaskan 
hubungannya dengan kelompok Gereja 
Unifikasi. 

Yamagiwa kemudian mengatakan 

Pengunduran diri Yamagiwa 
kemungkinan akan semakin merusak 
(pemerintahan) Kishida,
 yang dukungannya anjlok ke rekor 
terendah di tengah terbongakrnya 
tentang hubungan antara hampir 
setengah anggota parlemen dari Partai 
Demokrat Liberal (LDP) 

 Menteri revitalisasi ekonomi Jepang 
Daishiro Yamagiwa mengumumkan 
mengundurkan diri pada Senin, 24 
Oktober 2022. 

Para kritikus menganggap gereja ini 
mirip aliran sesat.

yang berkuasa dengan Gereja Unifikasi.

Dengan pengunduran diri ini, maka 
Yamagiwa, orang pertama yang 
mengundurkan diri dari pemerintahan 
Perdana Menteri Fumio Kishida sejak ia 
mengambil alih kekuasaan tahun lalu. 
Dia menjadi korban politik dari skandal 
yang dipicu oleh pembunuhan mantan 
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Menteri Ekonomi Jepang Mundur
kepada wartawan dia menyesali 
tindakannya tetapi tidak meminta maaf. 
Dia hanya mengatakan akan bertahan 
sebagai anggota parlemen Jepang 
karena tidak melakukan sesuatu yang 
ilegal.

Dia menyesal menghadiri begitu 
banyak acara pertemuan gereja, yang 
menyebabkannya memberikan 
pengakuan kepada organisasi 
tersebut. Perdana Menteri Kishida 
akan menunjuk pengganti Yamagiwa 
pada Selasa, 25 Oktober 2022.
"Saya menerima pengunduran dirinya 
karena sebagai perdana menteri, saya 
perlu memberikan prioritas utama pada 
isu-isu seperti langkah-langkah 
ekonomi dan anggaran tambahan," 
katanya.
Kishida menambahkan paket stimulus 
ekonomi sedang dalam tahap akhir 
kompilasi dan akan diumumkan pada 
akhir bulan, 
seperti yang diharapkan. Kishida 
merasa bertanggung jawab karena 

"Ternyata penjelasan saya tertunda. 
Akibatnya, saya menyusahkan 
pemerintah," kata Yamagiwa.
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membebankan tim atau pun Ten Hag. 
Pasalnya, MU tampil meyakinkan 
kontra Tottenham di Old Trafford. 
Barangkali situasi akan berbeda saat 
MU tampil buruk. Cara Ronaldo 
meninggalkan lapangan menjadi 
drama yang bisa merendahkan 
mentalitas tim dan memojokan Ten 
Hag. Menimbang hasil kemenangan 
penting Tottenham, sikap Ronaldo bisa 
saja tak berefek langsung untuk tim 
secara keseluruhan. Alasannya, Ten 
Hag perlahan menemukan ritme dan 
strategi terbaik untuk MU bermain 
sebagai tim dan tak bergantung pada 
satu pemain. Akibat jarang dimainkan 
di lapangan Ronaldo berencana untuk 
pindah. Menurut rumor yang 
berkembang, Ronaldo tak akan 
memperpanjang kontraknya demi 
bermain ke klub lain. Ya, musim 2022-
2023 tampaknya akan jadi musim 
terakhir Cristiano Ronaldo bersama 
klub yang membesarkan namanya, 
Manchester United. Pasalnya, masa 
tinggal Ronaldo akan berakhir 30 Juni 
2023 mendatang alias tinggal 
menyisakan 9 bulan lagi. Bahkan, ia 
diisukan bisa hengkang lebih cepat 
sebelum kontraknya berakhir akhir 
musim ini. Pasalnya, Chelsea maupun 
Bayern Munchen digembar-gemborkan 
bakal saling sikut untuk mendapatkan 
tanda tangan Ronaldo di bursa transfer 
musim dingin. Tak heran jika Ronaldo 
dan Manchester United berada di 
ambang perpisahan. Sejatinya, isu 
kepergian Ronaldo bukanlah barang 
baru. Awal musim ini ia sempat ngotot 
ingin meninggalkan Manchester 
United. Pemenang Ballon d'Or 
sebanyak lima kali tersebut ingin 
angkat kaki dari Kota Manchester 
lantaran musim ini Setan Merah tak 
main di Liga Champions. Ronaldo 
sudah kadung ngebet ingin 
mengukuhkan dirinya sebagai 
pencetak gol terbanyak dalam sejarah 
kompetisi bergengsi di benua biru 
tersebut. Sayangnya, keinginan 
Ronaldo gagal terwujud setelah tak 
ada klub yang mau menampung 
jasanya. Setelah berunding dengan 
manajernya bahwa dia bisa pindah 

dengan harga separuh dari harga MU 
asal keluar dari MU secepatnya. Sampai 
sekarang Cristiano Ronaldo masih belum 
mampu menemukan klub barunya, meski 
dirinya telah bersedia untuk menurunkan 
gajinya. Dikutip dari twitter 
@TheAthleticUK, diketahui bahwa 
Cristiano Ronaldo sebelumnya 
menyatakan sudah siap apabila gajinya 
dipotong untuk keluar dari Manchester 
United, namun sampai saat ini tidak ada 
tawaran satu pun dari klub UCL, tulisnya, 
Selasa (25/10/22). Semua dikarenakan 
kelakuan Ronaldo yang meninggalkan 
pertandingan saat pemain yang lain 
masih di lapangan. Chelsea pun menjadi 
salah satu klub yang dikaitkan erat pada 
kepindahan Cristiano Ronaldo dari 
Manchester United. Sebelum Cristiano 
Ronaldo memutuskan bertahan di 
Manchester United pada musim transfer 
beberapa waktu lalu, sebenarnya ada 
klub besar yang sangat menginginkan 
jasa dari pemain berusia 37 tahun itu, 
klub tersebut adalah Chelsea. Pemilik 
Chelsea, Todd Boehly dikenal sangat 
mengidolakan sosok Cristiano Ronaldo, 
meski sudah mengetahui bahwa sang 
pemain idolanya tersebut sudah tua, Todd 
percaya Ronaldo masih dapat 
memberikan kontribusi bagi para pemain 
Chelsea lainnya, khususnya pemain 
muda. Todd Boehly juga sempat 
berbincang dengan agen dari Ronaldo, 
Jorge Mendez. Jorgen mengatakan 
bahwa masih ada kemungkinan untuk 
Ronaldo gabung ke Chelsea musim 
depan. Kegagalan Ronaldo bergabung 
Chelsea musim lalu adalah karena 
penolakan dari pelatih waktu itu, Thomas 
Tuchel, dan baru saja Graham Potter juga 
melakukan hal yang sama seperti Tuchel. 
"Graham Potter dipercaya lebih memiliki 
preferensi untuk Chelsea mendatangkan 
Rafael Leao, Jonathan David, atau Ivan 
Toney ketimbang Cristiano Ronaldo, 
meski begitu nama Ronaldo masuk dalam 
pertimbangan," bunyi pernyataan dikutip 
dari Ben Jacobs/CBS Sports, Selasa 
(25/10/22). Setelah merasa tidak ada 
yang mau menerimanya  Cristiano 
Ronaldo akhirnya kembali bergabung 
dalam sesi latihan di Manchester United 
(MU). Masa hukumannya sudah berakhir 

setelah tengah pekan lalu melakukan 
Tindakan indisipliner. Ronaldo dilaporkan 
dibekukan dari tim MU selama tiga hari. 
Namun laporan yang beredar menyebut 
bahwa hukuman Ronaldo bisa 
diperpanjang oleh Erik Ten Hag. Namun 
kini polemik Ronaldo di skuad 
Manchester United resmi berakhir. Sang 
penyerang sudah berlatih di tim utama 
Setan Merah. Menurut laporan yang 
beredar di Inggris, hari Selasa 
(25/10/2022) Erik Ten Hag mengadakan 
pertemuan dengan Cristiano Ronaldo. Ia 
ingin melihat respon sang pemain usai 
menjalani hukumannya itu. Ia ingin 
melihat apakah sang penyerang 
menyesali tindakannya tersebut. Jika 
Ronaldo menyesal, maka Ten Hag akan 
mengembalikannya ke tim utama MU. 
Jika tidak maka ia akan melanjutkan 
hukumannaya. Cristiano Ronaldo 
nampaknya sudah diampuni oleh Erik 

Ten Hag. Ini terlihat dari ungkapan 
Manchester United baru-baru ini. Akun 
resmi Setan Merah mengunggah 
beberapa foto sesi latihan mereka pagi 
ini. Dalam unggahan itu terlihat ada 
Ronaldo yang ikut berlatih di tim 
utama MU. Ini berarti masa 
hukumannya sudah selesai, di mana 
sebelumnya ia terpaksa berlatih 
dengan tim U-21 MU selama diskors 
dari tim utama. Ronaldo sendiri 
kemungkinan besar akan diberikan 
kesempatan bermain oleh Erik Ten 
Hag di tengah pekan ini. Ia akan diplot 
menjadi starter saat Manchester 
United berhadapan dengan Sheriff 
Tiraspol di Old Trafford pada 
pertandingan Liga Europa. 
Nampaknya era Cristiano Ronaldo 
berakhir di tahun ini. Era Ronaldo 
akan benar-benar usai dalam 
beberapa waktu kedepan.

Keputusan itu diambil setelah dia 
dianggap gagal menjelaskan 
hubungannya dengan kelompok Gereja 
Unifikasi. 

Yamagiwa kemudian mengatakan 

Pengunduran diri Yamagiwa 
kemungkinan akan semakin merusak 
(pemerintahan) Kishida,
 yang dukungannya anjlok ke rekor 
terendah di tengah terbongakrnya 
tentang hubungan antara hampir 
setengah anggota parlemen dari Partai 
Demokrat Liberal (LDP) 

 Menteri revitalisasi ekonomi Jepang 
Daishiro Yamagiwa mengumumkan 
mengundurkan diri pada Senin, 24 
Oktober 2022. 

Para kritikus menganggap gereja ini 
mirip aliran sesat.

yang berkuasa dengan Gereja Unifikasi.

Dengan pengunduran diri ini, maka 
Yamagiwa, orang pertama yang 
mengundurkan diri dari pemerintahan 
Perdana Menteri Fumio Kishida sejak ia 
mengambil alih kekuasaan tahun lalu. 
Dia menjadi korban politik dari skandal 
yang dipicu oleh pembunuhan mantan 
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Menteri Ekonomi Jepang Mundur
kepada wartawan dia menyesali 
tindakannya tetapi tidak meminta maaf. 
Dia hanya mengatakan akan bertahan 
sebagai anggota parlemen Jepang 
karena tidak melakukan sesuatu yang 
ilegal.

Dia menyesal menghadiri begitu 
banyak acara pertemuan gereja, yang 
menyebabkannya memberikan 
pengakuan kepada organisasi 
tersebut. Perdana Menteri Kishida 
akan menunjuk pengganti Yamagiwa 
pada Selasa, 25 Oktober 2022.
"Saya menerima pengunduran dirinya 
karena sebagai perdana menteri, saya 
perlu memberikan prioritas utama pada 
isu-isu seperti langkah-langkah 
ekonomi dan anggaran tambahan," 
katanya.
Kishida menambahkan paket stimulus 
ekonomi sedang dalam tahap akhir 
kompilasi dan akan diumumkan pada 
akhir bulan, 
seperti yang diharapkan. Kishida 
merasa bertanggung jawab karena 

"Ternyata penjelasan saya tertunda. 
Akibatnya, saya menyusahkan 
pemerintah," kata Yamagiwa.
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ini benar-benar kekacauan," kata Kenta 
Izumi, Ketua oposisi Partai Demokrat 
Konstitusional, 
merujuk pada pertemuan kebijakan 
yang pembatalan sebelas jamnya 
mendahului pengumuman pengunduran 
diri Yamagiwa yang akan datang.

"Mereka bahkan membatalkan 
pertemuan Dewan Kebijakan Ekonomi 
dan Fiskal secara tiba-tiba, 

telah menunjuk Yamagiwa yang tetap 
melanjutkan tugasnya di parlemen. 
Namun langkah itu mungkin tidak 
memuaskan pihak oposisi.

Sejak pembunuhan itu, terdapat bukti 
bahwa LDP dan gereja tersebut memiliki 
hubungan yang dalam dan lama. 

Tersangka dalam penembakan Abe 
memiliki dendam terhadap gereja, 
menuduh gereja itu membuat ibunya 
bangkrut, dan menyalahkan Abe karena 
mempromosikannya.

LDP telah mengakui bahwa banyak 
anggota parlemen individu memiliki 

Gereja Unifikasi, yang didirikan di Korea 
Selatan pada 1950-an dan terkenal 
dengan pernikahan massalnya, menjadi 
sorotan setelah pembunuhan Abe pada 
8 Juli 2022 lalu.

Unilever telah menarik beberapa 
sampo kering aerosol Dove, Nexxus, 
Suave, TIGI, dan TRESemmé di 
Amerika Serikat (AS). Produk-produk 
sampo itu ditarik karena potensi adanya 
benzena, bahan kimia yang dapat 
menyebabkan kanker.sampo-sampo 
yang ditarik itu merupakan barang yang 
diproduksi sebelum Oktober 2021 dan 
didistribusikan di pengecer nasional.
Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Amerika Serikat (FDA) menyebutkan 
beberapa produk yang ditarik seperti 
Dove Dry Shampoo Volume and 
Fullness, Dove Dry Shampoo Kelapa 
Segar, Nexxus Dry Shampoo 
Refreshing Mist, dan Suave 
Professionals Dry Shampoo Refresh 
and Revive.Berdasarkan informasi 
yang diumumkan, paparan benzena 
dapat terjadi melalui inhalasi, oral, dan 

Kritikus mengatakan Gereja membangun 
hubungan dengan politisi di Jepang untuk 
menarik pengikut dan mendapatkan 
legitimasi, 
sementara politikus memperoleh akses ke 
anggota gereja untuk bantuan kampanye.
Gereja Unifikasi didirikan pada 1954 oleh 
Sun Myung Moon, seorang mesias yang 
anti-komunis.
 Gereja Unifikasi mengatakan tidak lagi 
menerima uang sumbangan yang 
menyebabkan kesulitan keuangan. 
Sebaiknya, mereka telah difitnah dan 
anggota Gereja Unifikasi telah 
menghadapi ancaman pembunuhan sejak 
pembunuhan Abe.

hubungan dengan gereja,
 tetapi tidak ada hubungan organisasi 
tersebut dengan partai mereka. Kishida 
pekan lalu memerintahkan penyelidikan 
terhadap gereja tersebut.
Jajak pendapat yang dipublikasi kantor 
berita Jiji pada bulan lalu memperlihatkan 
dukungan terhadap pemerintah Kishida 
turun di bawah 30 persen untuk pertama 
kalinya. 
Tingat ini mungkin dapat membuat 
pemerintahan mengalami kesulitan untuk 
melaksanakan agenda politik.

Unilever AS Tarik Beberapa Produk Sampo

Bukan cuma sampo, P&G juga menarik 
banyak produk deodoran dan semprotan 
aerosol Old Spice dan Secret, serta 
memperingatkan produk-produk tersebut 
juga dapat mengandung benzena.

melalui kulit, dan dapat menyebabkan 
kanker termasuk leukemia dan kanker 
darah.FDA juga meminta konsumen 
untuk berhenti menggunakan produk 
sampo kering aerosol yang terkena 
dampak. Konsumen juga diminta 
mengakses laman UnileverRecall.com 
untuk mengetahui tentang cara menerima 
penggantian untuk produk yang 
memenuhi syarat.Pada tahun lalu Procter 
& Gamble (P&G) sudah lebih dulu 
menarik 30 produk perawatan rambut 
semprot aerosol, termasuk sampo kering 
dan kondisioner kering. Alasannya sama, 
produk-produk tersebut juga bisa 
mengandung benzena.

Dikutip dari wartakotalive, wanita 
bercadar tersebut bernama Siti Elina 
(24), warga Koja Jakarta Utara.

Wanita bercadar dan membawa senjata 
api jenis FN merupakan rekrutan baru 
kelompok teroris Jamaah Ansharut 
Daulah (JAD).Tak hanya membawa 
senjata, pelaku yang diperkirakan 
berusia 25 tahun itu dilaporkan 
membawa 1 tas hitam berisi sebuah 
kitab suci, ponsel HP, 

Siti Elisa mengenakan baju gamis hitam 
dengan jilbab berwarna biru disertai 
cadar hitam yang menutupi setengah 
wajahnya.

Melihat pakaian yang dikenakan itu, 

Dugaan wanita bercadar anggota baru 
kelompok teroris JAD diketahui 
berdasarkan ciri pakaian yang 
dikenankan oleh wanita tersebut.

Al Chaidar, pengamat terorisme dari 
Universitas Malikusaleh Aceh menilai, 
terduga merupakan anggota baru JAD.

dan dompet kosong warna pink.

“Dan karena bajunya masih warna warni 
tidak hitam semua, kemungkinan dia 
baru direkrut.""Kemungkinan baru tiga 
bulan sekian," kata Al Chaidar, Selasa 
(25/10/2022) sebagiamana dilansir 
Wartakotalive.com.Lebih lanjut, Chaidar 
menyinggung soal senpi yang dibawa 

Anggota Baru Kelompok Teroris JAD.

Wanita Anggota JAD Bawa Senpi Terobos Istana

"Kemungkinan dia dapat pistol dari 
jaringan ISIS yang ada," sebutnya.

Wanita yang belum diketahui 
identitasnya tersebut sempat 
menodongkan senjata api kepada 
Paspampres yang tengah siaga atau 
berjaga.Tetapi, aksi nekat wanita 
tersebut berhasil digagalkan oleh 
petugas.Dari tayangan KompasTV, 
seusai kejadian, lokasi di sekitar 
terpantau kondusif.Saat ini, wanita itu 
sudah dibawa ke Polres Jakarta Barat 
untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Chaidar menduga, perempuan tersebut 
mendapat senjata tersebut dari jaringan 
ISIS yang ada di Indonesia.

Diketahui senpi yang dibawa wanita 
tersebut adalah pistol jenis Browning Hi 
Power, pistol semi automatik dengan 
kaliber 9 mm.

Diwartakan Tribunnews sebelumnya, 
aksi wanita tersebut terjadi sekitar 
pukul 07.00 WIB, Selasa (25/10/2022) 
pagi tadi.Wanita tersebut mendekati 
pagar istana.Langsung saja wanita 
tersebut diamankan oleh pihak 
kepolisian yang berjaga.

wanita penerobos Istana Presiden itu 
saat beraksi.

Sebagai informasi, organisasi JAD ini 
merupakan kelompok teroris yang 
berafiliasi dengan ISIS.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden 
kini didesak oleh puluhan pendukungnya 
untuk melakukan diskusi langsung 
dengan Rusia demi mengakhiri konflik di 
Ukraina secara damai.
Permintaan ini disampaikan oleh sekira 
30 kader Partai Demokrat di Washington.
Dikutip TribunWow dari rt, pada Senin 
(24/10/2022), 

Dalam surat itu dituliskan bagaimana 
konflik di Ukraina memiliki dampak risiko 

permintaan puluhan kader Demokrat itu 
disampaikan lewat sebuah surat yang 
dikirimkan ke Gedung Putih.

Biden Didesak Damaikan Rusia - Ukraina
perang nuklir hingga menyebabkan 
kacaunya perekonomian dunia.

Biden sendiri menegaskan Ukraina lah 
yang akan menentukan sendiri apakah 
akan berdamai dengan Rusia atau 
tidak.

Sampai saat ini secara keseluruhan 
partai Demokrat masih mendukung AS 
terus menyuplai bantuan ke Ukraina.

Sebelumnya diberitakan, Presiden 

Sejak konflik di Ukraina pecah, AS 
diketahui telah mengirimkan ratusan 
miliar USD ke Ukraina dalam bentuk 
bantuan senjata, militer serta ekonomi.
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30 kader Partai Demokrat di Washington.
Dikutip TribunWow dari rt, pada Senin 
(24/10/2022), 
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konflik di Ukraina memiliki dampak risiko 

permintaan puluhan kader Demokrat itu 
disampaikan lewat sebuah surat yang 
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Biden Didesak Damaikan Rusia - Ukraina
perang nuklir hingga menyebabkan 
kacaunya perekonomian dunia.

Biden sendiri menegaskan Ukraina lah 
yang akan menentukan sendiri apakah 
akan berdamai dengan Rusia atau 
tidak.

Sampai saat ini secara keseluruhan 
partai Demokrat masih mendukung AS 
terus menyuplai bantuan ke Ukraina.

Sebelumnya diberitakan, Presiden 

Sejak konflik di Ukraina pecah, AS 
diketahui telah mengirimkan ratusan 
miliar USD ke Ukraina dalam bentuk 
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Suharso Dituntut Mundur Jadi Ketum PPP
Terkait netralitas, Zelensky menyebut 
hal tersebut tidak masuk dalam 
formulanya.
Seperti yang diketahui, Rusia dalam 
negosiasi damai meminta Ukraina 
netral tidak bergabung dengan blok 
manapun termasuk NATO.
Trump Khawatir Dunia Kiamat

empat syarat yang lain tidak akan 
berjalan.

Lima syarat tersebut adalah:

3. Pemulihan keamanan dan integritas 
teritorial

Terkait hukuman untuk penyerang, 
Zelensky mengusulkan digelar 
pengadilan khusus untuk menghukum 
Rusia atas invasi ke Ukraina.

2. Perlindungan kehidupan

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 
resmi menandatangani pendaftaraan 
keanggotaan ke NATO

Zelensky menegaskan lima syarat ini 
adalah hal wajib yang tidak bisa 
dinegosiasikan lagi.

Dikutip TribunWow dari bbc, solusi ini 
disampaikan oleh Zelensky saat 
memberikan pidato di Majelis Umum 
Tahunan PBB, Kamis (22/9/2022).

1. Hukuman untuk agresor/penyerang 
(Rusia)

5. Kebulatan tekad
4. Jaminan keamanan

 setelah Rusia melakukan 
pencaplokan terhadap 4 provinsi 
Ukraina, Jumat (30/9/2022).

"Kami telah menyiapkan langkah-
langkah yang tepat untuk menggelar 
pengadilan tersebut," kata Zelensky.
Selanjutnya soal kebulatan tekad, 
Zelensky mengatakan tanpa adanya 
kebulatan tekad, 

Ukraina Volodymyr Zelensky 
membahas kemungkinan negaranya 
berdamai dengan Rusia.

Menurut Zelensky hukuman ini 
sebagai tanda bahwa Rusia 
menghargai perdamaian.

Sementara itu mantan Presiden AS 
Donald Trump meminta agar Rusia 
dan Ukraina segera berdamai.

Zelensky menyebut ada lima syarat 
untuk solusi damai antara Ukraina dan 
Rusia.

Permintaan ini disampaikan oleh Trump 
atas dasar kekhawatiran pecahnya 
perang dunia ke-III.
Dikutip TribunWow dari rt.com, 
pernyataan ini disampaikan oleh Trump 
pada Sabtu (8/10/2022) saat melakukan 
kampanye 'Selamatkan Amerika' di 
Nevada.
"Sekarang kita memiliki sebuah perang 
antara Rusia dan Ukraina yang 
berpotensi menewaskan ratusan ribu 
orang," kata Trump.
"Kita harus mendesak segera dilakukan 
negosiasi damai untuk mengakhiri 
perang di Ukraina," ujarnya.

Kondisi ini disebut akan terus mendorong 
Putin semakin berani menggunakan 
senjata nuklir.

Trump meyakini jika perang dunia III 
terjadi maka hal itu akan mengakhiri 
kehidupan di bumi.
Kemudian Trump menyalahkan pejabat-
pejabat yang ia sebut bodoh di 
pemerintahan Presiden AS Joe Biden.

Menurut Biden, Putin benar-benar serius 
ingin menggunakan senjata nuklir karena 
buruknya performa para tentara Rusia.

Biden sebelumnya sempat 
memperingatkan bahwa dunia akan 
kiamat jika Presiden Rusia Vladimir Putin 
memilih untuk menggunakan senjata 
nuklir di Ukraina.

Dikutip TribunWow dari theguardian, 
peringatan ini disampaikan oleh Biden 
saat memberikan pidato di acara 
penggalangan dana di New York.

Intelijen AS menyebut, Putin saat ini 
mulai menyadari Rusia kalah di Ukraina 
yang menyebabkan kekuasaannya 
terancam.

“Dia tidak bercanda ketika dia berbicara 
tentang potensi penggunaan senjata 
nuklir taktis atau senjata biologi atau 
kimia," jelas Biden, Kamis (6/10/2022) 
malam.

AS sendiri dipastikan akan memberikan 
respons serius jika Presiden Rusia 
Vladimir Putin nekat menggunakan 
senjata nuklir dalam konflik di Ukraina.

Biden menjelaskan, sejak 60 tahun 
terakhir, baru kali ini dunia menghadapi 
besarnya kemungkinan terjadi perang 
nuklir.

Namun Petraeus memastikan AS akan 
bereaksi keras jika Putin benar-benar 
nekat menggunakan senjata nuklir.

Petraeus mengakui belum berkomunikasi 
langsung dengan penasihat keamanan 
AS Jake Sullivan terkait respons AS 
terhadap skenario Rusia menggunakan 
senjata nuklir.

Bahkan tak tertutup kemungkinan AS 
akan memimpin NATO melakukan 
serangan membasmi pasukan militer 
Rusia di Ukraina.
Dikutip TribunWow dari theguardian, 
prediksi reaksi AS ini disampaikan oleh 
eks bos badan intelijen AS alias CIA 
sekaligus purnawirawan jenderal bintang 
4, yakni David Petraeus.

“Hanya untuk memberi Anda hipotesis, 
kami (AS) akan merespons dengan 

Petraeus melanjutkan, pada akhirnya 
konflik harus diselesaikan lewat jalur 
negosiasi.

memimpin NATO mengalahkan setiap 
kekuatan konvensional Rusia yang 
dapat kami lihat dan identifikasi di 
medan perang di Ukraina dan juga di 
Krimea dan setiap kapal di Laut 
Hitam," ungkap Petraeus.
Petraeus menjelaskan, serangan 
Rusia ke Ukraina memang tidak akan 
bisa melibatkan langsung AS ke dalam 
perang karena Ukraina bukan lah 
anggota NATO.
Tetapi jika radiasi senjata nuklir Rusia 
menyebar hingga ke wilayah negara 
Anggota NATO maka hal tersebut 
dapat dikategorikan sebagai serangan 
Rusia ke negara NATO.

Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz 
menolak permintaan senjata dari 
mitranya dari Ukraina, Alexey Reznikov, 
selama panggilan telepon pada Senin 
kemarin.

Dikutip dari Russia Today, Selasa 
(25/10/2022), Gantz mengatakan 
kepada Reznikov bahwa Israel 
mendukung Ukraina dalam menghadapi 
konfliknya dengan Rusia, 

Meskipun secara resmi mengatakan 
enggan untuk mempersenjatai Ukraina, 
Israel dilaporkan telah menawarkan 
intelijen militer untuk Ukraina.

namun tidak akan memasok senjata 
karena 'pembatasan operasi'.

Kendati demikian, ia menekankan 
bahwa negaranya akan terus 
memberikan bantuan kemanusiaan ke 
Ukraina, serta peralatan pelindung 
seperti helm dan 
pelindung tubuh.

Pembatasan yang dimaksud itu 
kemungkinan merujuk pada serangan 
udara Israel di Suriah yang bergantung 
pada komunikasi dengan Rusia, yang 
mengendalikan sebagian besar wilayah 
udara di negara itu.

Beberapa panggilan telepon yang 
direncanakan dilakukan antara Gantz 

Israel Tolak Permintaan Senjata Ukraina

Hal ini ditunjukkan dari sikap Ukraina 
yang membatalkan percakapan yang 
dijadwalkan pada Kamis lalu, 
setelah Gantz secara definitif 
menyatakan bahwa Israel tidak akan 
memasok senjata apapun ke Ukraina.

dan Reznikov telah dibatalkan selama 
seminggu terakhir.

Pejabat Ukraina telah meminta Israel 
untuk menyumbangkan sistem 
pertahanan udara selama beberapa 
bulan.

Terlepas dari penolakannya untuk 
secara langsung mengirimkan senjata 
ke Ukraina, pemerintah Israel 

Seruan ini meningkat setelah Rusia 
mulai menggempur infrastruktur listrik 
Ukraina menggunakan drone 'kamikaze' 
otonom.

Kementerian Luar Negeri negara itu pun 
kemudian mengirimkan surat ke 
Yerusalem Barat pada pekan lalu, 
mendesak negara Yahudi untuk 'segera' 
mengirimkan sistem pertahanan udara 
termasuk baterai rudal Iron Dome ke 
Ukraina.

Saat pertahanan Ukraina yang dipasok 
NATO ini tidak dapat menghentikan 
serangan, 

Sebelumnya, 
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dilaporkan menutup mata terhadap 
kontraktor pertahanannya yang 
menghindari kebijakan ini.

ke Polandia, 
dengan negara itu kemudian 

Satu perusahaan Israel memasok 
sistem anti-drone 

mengirimkannya ke Ukraina.
Perusahaan itu diklaim 'pura-pura tidak 
menyadari' bahwa produknya sedang 
dipindahkan ke Ukraina.
Israel juga 'menyediakan intelijen yang 
berguna untuk menargetkan' pesawat tak 
berawak Rusia.

Kondisi Myanmar jadi perhatian khusus 
ASEAN. Sejak tahun lalu ASEAN 
menolak mengundang perwakilan 
militer Myanmar dalam pertemuan 
tingkat tinggi sebagai konsekuensi 
krisis.
Jubir Kemlu Kamboja memastikan, 
pertemuan Menlu ASEAN di Jakarta 
juga tak mengundang Myanmar. 
Rencananya pertemuan akan digelar di 
kantor Sekretariat ASEAN.

Kekerasan pun kerap dipakai demi 
meredam penolakan perebutan 
kekuasaan oleh militer. 

"Kami sangat sedih dengan makin 
banyaknya korban jiwa dan penderitaan 
besar yang dialami warga biasa di 
Myanmar," kata pernyataan resmi 
Pemerintah Kamboja seperti dikutip dari 
Reuters.

Myanmar jatuh ke dalam krisis usai 
kudeta pemerintahan sipil pada awal 
2021 lalu. 

Mewakili ASEAN, Kamboja meminta 
pihak bertikai di Myanmar menahan diri 
dan kembali ke meja dialog untuk 
menyelesaikan masalah.

Ratusan ribu orang ditahan oleh junta 
semenjak kudeta.

Pertemuan di Jakarta ditujukan mencari 
rekomendasi mendorong percepatan 

Ketua ASEAN 2022, Kamboja, telah 
menyampaikan kekhawatiran mengenai 
eskalasi krisis di Myanmar.

Aksi tersebut memicu perlawanan dari 
kelompok anti-militer yang 
menyebabkan lebih dari 2.000 orang 
kehilangan nyawa.

Menlu negara-negara ASEAN akan 
bertemu di Jakarta pada Kamis (27/10) 
besok. Mereka akan membahas situasi 
keamanan di Myanmar yang 
memburuk.

Situasi Myanmar Makin Buruk

Poin pada konsensus termasuk 
penghentian kekerasan sampai dialog. 
Sayangnya rekomendasi tersebut tidak 
dijalankan Myanmar sampai saat ini.

Setelah itu terdapat pula serangan udara 
junta ke basis pemberontak di Negara 
Bagian Kachin yang menewaskan lebih 
50 orang.

di Myanmar. Rekomendasi akan dibahas 
pada KTT ASEAN di Kamboja pada 
November mendatang.
Pada akhir November Myanmar makin 
berdarah. Beberapa konflik berujung 
kekerasan terjadi di Negeri 1000 
Pagoda.Salah satu paling menyita 
perhatian adalah pengeboman penjara 
terbesar di Myanmar. 

Myanmar Tak Jalankan Rekomendasi 
ASEAN

Pada 2021 lalu pemimpin ASEAN, 

Pertemuan itu menghasilkan lima poin 
konsensus yang harus dijalankan 
Myanmar. 

Junta malah semakin menggempur 
kelompok sipil dan pro-demokrasi. 
Membasmi teroris dipakai jadi dasar 
serangan junta Myanmar.
ASEAN kecewa atas apa yang terjadi di 
Myanmar. Mereka mengakui kondisi 
keamanan di Myanmar jauh dari kata 
kondusif.“Konflik tidak cuma 
memperburuk kondisi kemanusiaan tapi 
juga menghancurkan upaya 
implementasi rencana damai yang 
disetujui oleh ASEAN dan junta tahun 
lalu," ujar pernyataan ASEAN.

proses perdamaian

Sebagai organisasi multilateral di Asia 
Tenggara, ASEAN berupaya membantu 
Myanmar keluar dari krisis. 

termasuk otak kudeta Myanmar Jenderal 
Min Aung Hlaing, bertemu di Jakarta 
membahas upaya keluar dari krisis.

Padahal, Aprindy baru 3 bulan menjabat 
sebagai orang nomor satu di MRT setelah 
diangkat 22 Juli 2022 lalu.

Heru mengganti Direktur Utama PT MRT 
Jakarta dari Mohammad Aprindy ke 
Tuhiyat. Tuhiyat sebelumnya menjabat 
Direktur Utama PT Moda Integrasi 
Transportasi Jabodetabek (PT MITJ).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru 
Budi Hartono mengganti susunan direksi 
PT MRT Jakarta (Perseroda). Keputusan 
ini diambil tepat 9 hari setelah Heru 
dilantik sebagai Pj.

Kepemimpinan Tuhiyat diharapkan bisa 
mempercepat sistem pendanaan 

“Saudara Tuhiyat yang memiliki 
pengalaman dalam bidang corporate 
financing, diharapkan dapat memperkuat 
proses koordinasi antara Pemprov DKI 
Jakarta, Kementerian Perhubungan, 
Bappenas, 
dan juga Kementerian Keuangan serta 
para stakeholders PT MRT Jakarta 
(Perseroda)” kata Plt BP BUMD DKI 
Jakarta Fitria Rahadiani dikutip dari 
keterangan tertulis, Rabu (26/10).

Dirut MRT Jakarta Diganti

Fitria mengatakan, pergantian jajaran 
direksi dan komisaris ini telah 
disepakati dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) yang 
diselenggarakan Selasa kemarin, 
(25/10).
“Penggantian Direktur Utama, 
Komisaris Utama, 

pembangunan MRT Fase 2 rute 
Bundaran HI-Kota Tua.
Selain itu, mantan Dirut MRT, William 
P. Sabandar juga kembali ke jajaran PT 
MRT sebagai komisaris bersama 
dengan Bambang Kristiyono 
dan Dodik Wijanarko sebagai 
Komisaris Utama.
William sempat menjadi Dirut MRT 
pada 2016 lalu sebelum diganti 
Aprindy.

dan anggota komisaris telah dilakukan 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 
melalui Keputusan Para Pemegang 
Saham di luar RUPS yang 
ditandatangani pada tanggal 25 
Oktober 2022,” tuturnya.
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Partai Demokrat yang dipimpin Presiden 
Amerika Serikat (AS) Joe Biden 
pesimistis dapat mempertahankan 
kendali atas dua majelis Kongres, 
yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Senat.

Berdasarkan hasil voting dari 
FiveThirtyEight baru-baru ini, 
kedudukan Partai Demokrat yang 
dulunya unggul di beberapa pemilihan 
anggota Kongres, justru sekarang 
berada di ujung tanduk.
Angka inflasi yang meningkat di dalam 
negeri menyebabkan para pemilih 
semakin condong ke oposisi, yakni Partai 
Republik.
"Dewan Perwakilan Rakyat secara 
perlahan tapi pasti akan bergeser ke 
Partai Republik," kata beberapa analis, 
dikutip dari Washington Post, Selasa, 25 
Oktober 2022.
Menurut seorang pejabat di Gedung 
Putih yang berbicara secara anonim, 
saat ini peluang Demokrat untuk 
mempertahankan kendali Senat berkisar 
50:50.

dalam pangsa pemilih independen yang 
khawatir tentang ekonomi

"Itu bukan satu-satunya data yang 
menunjukkan arus balik dalam 
pertempuran untuk Kongres.

Jajak pendapat publik Navigator 
memunculkan tanda peringatan utama 
bagi Demokrat pada pertengahan 
Oktober. 

dan harga gas.

Sementara itu, 

 Padahal, pemilu paruh waktu AS akan 
segera dimulai dua pekan lagi, tepatnya 
pada 8 November mendatang.

Mereka melaporkan lonjakan 20 poin 
persentase sejak September 

kejahatan menjadi 
fokus utama kampanye Partai Republik. 
Fokus ini menarik perhatian masyarakat 

Tantangan regional telah muncul dalam 
jajak pendapat internal Demokrat dari 
tempat-tempat suci biru di Pacific 
Northwest, New York dan bahkan Rhode 
Island," ungkap ahli strategi Demokrat.

Partai Demokrat Makin Terpuruk 

di berbagai kampanye.

direktur eksekutif Komite Kampanye 
Kongres Demokrat.

"Siapa pun di dunia nyata sangat 
prihatin dengan kejahatan, 

Ia memperkirakan nasib akan kembali 
membaik sebelum pemilu paruh waktu 
pada 8 November nanti.

dari lima kursi yang mereka butuhkan 
untuk mengambil kendali melalui garis 
wilayah baru. 

Partai Republik pasti akan mengambil 
setidaknya beberapa 

"Kekhawatiran ekonomi jelas lebih 
buruk, 

Alih-alih memperluas ambisi mereka, 
ahli strategi Demokrat sekarang 
berusaha menjaga pemilih, donor, dan 
sukarelawan agar tidak kehilangan 
keberanian.

Hal ini seharusnya sulit. Itu tidak 
seharusnya menjadi garis lurus," ucap 
Tim Persico, 

dan saya pikir itu mungkin bagian dari 
apa yang telah merusak kekhawatiran 
tentang hak aborsi," ucap Marie 
Gluesenkamp Perez, 34, 

sangat prihatin dengan harga bahan 
makanan," lanjut Perez.

"Kami berada di paruh waktu dalam 
iklim ekonomi yang sulit melawan lawan 
yang memiliki sumber daya yang 
sangat baik. 

Dan jajak pendapat telah terjadi di 
mana-mana. 

Tetapi Demokrat juga menemukan diri 
mereka dalam posisi untuk 
menggulingkan beberapa petahana 
Republik.

"Sudah bolak-balik dengan mereka di 
depan, kita di depan, mereka di depan. 
Bolak-balik. 

Presiden Biden juga mencoba 
meredam rasa panik Demokrat pada 
Jumat lalu. 

seorang kandidat Demokrat untuk 
Kongres di Negara Bagian Washington.

Saya pikir kita akan melihat satu 
pergeseran lagi ke pihak kita di hari-hari 
terakhir," katanya di Gedung Putih.
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Saya pikir kita akan melihat satu 
pergeseran lagi ke pihak kita di hari-hari 
terakhir," katanya di Gedung Putih.
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Menjaga pola asupan makanan adalah 
salah satu hal yang bisa dilakukan untuk 
memulai hidup sehat. 

Dilansir dari Healthline, kira-kira manfaat 
apa aja sih mengonsumsi oatmeal? 
Berikut penjelasannya!

 Kandungan serat beta-glucan dalam 
oatmeal dapat menunda penyerapan 
gula ke dalam darah, serta dapat 
meningkatkan sensitivitas insulin.

Makanan ini juga cocok dikonsumsi bagi 
kamu yang sedang menjalani program 
penurunan berat badan. 

1. Dapat Mengontrol Kadar Gula Darah
Mengonsumsi oatmeal dapat membantu 
menurunkan kadar gula darah terutama 
bagi seseorang yang memiliki berat 
badan berlebih dan penderita diabetes 
tipe 2.

Oatmeal dapat dikonsumsi di pagi hari 
ketika sarapan. 

Oatmeal menjadi salah satu makanan 
sehat yang bebas gluten, memiliki 
kandungan vitamin, mineral, serat, dan 
antioksidan.

2. Dapat Menurunkan Berat Badan

Kandungan beta-glutan dalam oatmeal 
dapat mengontrol tingkat rasa lapar dan 
meningkatkan produksi hormon kenyang. 

Beberapa penelitian membuktikan 
bahwa, pola makan dengan 
mengonsumsi makanan rendah indeks 
glikemik dapat menurunkan 
kemungkinan diabetes tipe 2.

Oatmeal merupakan makanan yang 
dapat disajikan dengan tambahan 
makanan lainnya dan tentunya oatmeal 
juga sangat mengenyangkan. 
Mengonsumsi makanan yang 
mengenyangkan dapat membantumu 
makan lebih sedikit dan 
hal ini dapat membantu menurunkan 
berat badan.

Manfaat Rutin Konsumsi Oatmeal

Manfaat perawatan kulit ini digunakan 
dengan cara dioleskan ya, bukan 
dikonsumsi. 

Oatmeal memiliki manfaat untuk 
menurunkan kolesterol karena oatmeal 
memiliki kandungan kaya serat larut. 

3. Dapat Membantu Merawat Kulit
Dalam sejarah, sebelum oatmeal kini 
banyak digunakan dibeberapa skincare 
oatmeal digunakan sebagai 
pengobatan gatal dan iritasi pada 
berbagai kondisi kulit. 
Tak hanya itu, oatmeal juga dapat 
memperbaiki gejala eksim

Kamu bisa memanfaatkannya dengan 
cara dihaluskan terlebih dahulu 
kemudian kamu bisa menggunakannya 
sebagai masker atau lulur di bagian 
tubuh yang terdapat masalah kulit. 

Serat larut ini dapat menghambat 
penyerapan kolesterol LDL atau 
kolesterol jahat yang dapat memicu 
terjadinya serangan jantung dan stroke.

Dilansir dari detikFood, kandungan 
nutrisi, vitamin, 

Mengonsumsi oatmeal juga dapat 
menyerap kolesterol yang terdapat 
pada usus. 

4. Dapat Membantu Menurunkan 
Kolesterol

 yang membuat kulit menjadi tidak 
nyaman.

Kandungan karbohidrat sehat dalam 
oatmeal dapat menyuplai energi yang 
cukup sehingga kamu tidak akan 
merasa lelah ketika sedang diet dan 
hanya mengonsumsi oatmeal di pagi 
hari. 

dan mineral dalam oatmeal dapat 
menyerap kolesterol dalam usus dan 
membawa keluar melalui saluran 
pencernaan.

Proses klarifikasi digelar di Ruang 
Rapat II DPP PDIP. Dalam klarifikasi itu, 
Rudy menghadap dua petinggi DPP 
PDIP, yakni Hasto Kristiyanto (sekjen) 
dan Komarudin Watubun (ketua bidang 
kehormatan).

Saat Komarudin membacakan 
keputusan DPP PDIP, matanya tampak 

Dewan Pimpinan Pusat Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP 
PDIP) menjatuhkan sanksi peringatan 
keras kepada FX Hadi Rudyatmo yang 
dikenal getol mendukung Ganjar 
Pranowo menjadi calon presiden 
(capres) untuk Pemilu 2024.

Rudy merupakan ketua Dewan 
Pimpinan Cabang (DPD) PDIP 
Surakarta. Dalam berbagai 
kesempatan, tokoh yang juga dikenal 
sengan julukan Pak Berengos itu 
secara terbuka mendukung Ganjar 
menjadi capres dari PDIP untuk pilpres 
mendatang.

Sanksi itu diputuskan setelah Rudy -
panggilan akrabnya- menyampaikan 
klarifikasi di kantor pusat DPP PDIP, 
Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu 
(26/10).

Proses klarifikasi terhadap Rudy 
berlangsung sekitar 1,5 jam. 
"Pemeriksaan terhadap Pak Rudy agak 
sedikit lama," ujar Komarudin Watubun 
dalam jumpa pers seusai pertemuan 
klarifikasi.

berkaca-kaca. Nada suaranya juga berat 
dan bergetar.

Pada kesempatan sama, Hasto 
mengatakan Rudy telah berjuang bersama 
PDIP sejak zaman Orde Baru.

"Oleh karena itu, jatuhnya sanksi 
peringatan keras dan terakhir," kata 
Komarudin.

Politikus asal Papua itu lantas 
mengumumkan keputusan DPP PDIP 
terhadap Rudy. Komarudin menyatakan 
Rudy  melanggar keputusan Kongres PDIP 
yang mengatur semua hal menyangkut 
presiden dan calon wakil presiden menjadi 
kewenangan ketua umum.

"Saya serakan ini," ujar Komarudin. Rudy 
pun menghormat sebelum menerimanya.

"Beliau ini memang berjuang sejak masa-
masa susah, melawah rezim otoriter 
dengan satgasnya," kata Hasto.
Sekjen selama dua periode kepengurusan 
PDIP itu juga menyinggung soal 
Komarudin yang mengumumkan sanksi 
untuk Rudy dengan suara bergetar.
"Pak Komar sampai tergetar karena 
mengingat perjalanan panjang," ucap 
Hasto.

"Sebagai kader senior, Pak Rudy 
merupakan teman seperjuangan, tetapi 
dalam posisi ini saya harus tegas," tutur 
Komarudin.

Selanjutnya, Komarudin menyerahkan 
surat keputusan berisi sanksi itu kepada 
Rudy.

PDIP Jatuhkan Sanksi Untuk FX Rudi

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057 Bagus Printing
Menerima Pesanan Label

267 - 235 - 3359
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Ciri Penyakit Gula Pada Remaja

Tenang saja, dengan mengonsumsi 
oatmeal kolesterol baik tidak akan 
terpengaruh ketika kolesterol buruk 
diserap. 
Oatmeal hanya menyerap kolesterol 
buruk dan kadar kolesterol baik tidak 
akan menurun dan meningkat. 

Asthma merupakan penyakit kronis 
yang umum terjadi pada anak-anak. 
Penyakit ini merupakan penyakit 
gangguan inflamasi pada saluran 
udara, yang mana dengan 
mengonsumsi oatmeal dapat 
mengurangi risiko penyakit asma dan 

5. Dapat Membantu Mengurangi Risiko 
Asma pada Anak-anak

rhinitis alergi. 
Menurut beberapa ahli, disarankan agar 
memperkenalkan oatmeal kepada anak 
sejak usia 6 bulan. 
Itulah beberapa manfaat mengonsumsi 
oatmeal yang ternyata jarang diketahui. 
Jika kamu tidak menyukai rasa oatmeal 
yang hambar, 
kamu bisa menyajikannya dengan 
beberapa cara, seperti menambahkan 
potongan buah atau membuatnya menjadi 
smoothies atau roti sehat. 
Tidak hanya mengonsumsi oatmeal saja 
tubuhmu akan menjadi sehat, tetapi pola 
hidup sehat lainnya juga perlu diterapkan 
ya

Padahal, di dunia medis ada namanya 
night terror.
Lalu apa bedanya dengan nightmare?
Night terror dan nightmare merupakan 
dua kondisi yang berbeda, dan terjadi 
pada tahap tidur yang berbeda.

Ketika anak tiba-tiba terbangun dari 
tidurnya dan menangis atau menjerit 
kencang, orangtua mungkin mengira si 
kecil mengalami mimpi buruk 
(nightmare).

Selama mengalami night terror, kita 
kemungkinan juga berbicara dan 
bergerak dalam tidur (sleep walking).
Namun, kita tidak bisa mengingat atau 
menceritakan ulang momen tersebut.
Di sisi lain, nightmare adalah fase 
bermimpi dalam tidur yang melibatkan 
mimpi tidak menyenangkan atau 
menyeramkan, dan kita mampu 
mengingat mimpi itu.

Kebanyakan terjadi pada anak-anak.
1. Night terror

Mereka yang mengalami night terror 
akan berteriak, meronta-ronta,
 bangkit dari tempat tidur, 
mata terbuka namun tidak terjaga, dan 

Night terror paling sering terjadi pada 
anak-anak berusia 3-8 tahun, 
sementara nightmare bisa 
memengaruhi baik anak maupun orang 
dewasa.
Berikut perbedaan antara night terror 
dan nightmare:

Mengenal Beda Night Terror Dan Nightmare

Perasaan takut yang kuat, kita mungkin 
terbangun dan dapat mengingat mimpi 
buruk.

Suara tiba-tiba di malam hari atau ingin 
buang air kecil di malam hari yang dapat 
memengaruhi tidur
Sesuatu yang membuat kita takut 
(seperti menonton film horor), 

Jika kita tidak dapat bergerak atau 
berbicara saat terbangun atau tertidur, 
tandanya kita mengalami sleep 
paralysis.

atau memicu stres, cemas, dan khawatir

Konsumsi obat-obatan tertentu seperti 
antidepresan

Merasa sangat lelah atau tidak sehat

tidak mengingat night terror.

2. Nightmare

Kondisi yang memengaruhi tidur seperti 

Sleep paralysis atau juga dikenal 
dengan ketindihan berbeda dari night 
terror.

Kedua kondisi tersebut juga bisa 
disebabkan oleh:

Terjadi kemudian di malam hari.

Penyebab
Penyebab umum night terror dan 
nightmare meliputi:

Terjadi di bagian awal malam, terkadang 
lebih dari sekali dan bisa berlangsung 
hingga 15 menit.

Bisa terjadi pada anak dan orang 
dewasa.

sindrom kaki gelisah atau sleep apnea
Gangguan mental seperti gangguan 
stres pasca-trauma (PTSD)
Penyakit yang memengaruhi otak 
(contoh demensia)
Night terror cenderung terjadi pada 
seseorang dengan riwayat anggota 
keluarga yang menderita night terror atau 
sleep walking.

Anak memiliki banyak mimpi buruk 
tentang hal yang sama

Tips membantu anak yang menderita 
night terror atau nightmare

-Melakukan rutinitas yang santai 
sebelum tidur

Bagi kebanyakan orang, night terror dan 
nightmare akan membaik dengan 
sendirinya.

Anak mengalami night terror beberapa 
kali dalam semalam, atau hampir setiap 
malam

Kapan harus membawa anak ke dokter?

-Mengatasi segala sesuatu yang bisa 
menyebabkan stres atau kecemasan

Periksakan anak ke dokter jika:

Anda mengalami mimpi buruk secara 
teratur yang memengaruhi tidur dan 
kehidupan sehari-hari kita

-Membuat jurnal tidur yang 
mencantumkan kegiatan di siang dan 
malam hari untuk membantu 
mengidentifikasi penyebab night terror 
atau nightmare

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan 
orangtua agar anak terhindar dari night 
terror atau nightmare, yaitu:

Terapkan cara ini selama seminggu.

-Jangan berbicara dengan mereka 
atau mencoba menghentikan gerakan 
mereka, kecuali jika mereka berisiko 
melukai diri sendiri atau orang lain
-Jangan membangunkan mereka 
karena mereka bisa saja tidak 
mengenali kita dan akan merasa 
marah

Terkadang, cara tersebut dapat 
menghentikan terjadinya night terror.

Jika kita mendapat mimpi buruk yang 
disebabkan oleh peristiwa traumatis, 
dokter umum dapat 
merekomendasikan perawatan 
psikologis seperti konseling.

-Apabila anak atau anggota keluarga 
lain mengalami night terror di waktu 
yang sama setiap malam, cobalah 
membangunkan mereka 15 menit 
sebelum night terror.

Selama night terror dialami anak atau 
anggota keluarga lainnya, lakukan 
tindakan ini:

Pengobatan
Perawatan untuk night terror atau 
nightmare pada orang dewasa 
tergantung pada penyebabnya.

Namun bagi yang memiliki gangguan 
yang memengaruhi tidur, perawatan 
biasanya melibatkan upaya untuk 
mengelola kondisi tersebut dengan 
lebih baik.

-Tetap tenang dan menunggu hingga 
mereka tenang

-Tindakan saat night terror terjadi

Sementara itu jalan kaki menjadi salah 
satu olahraga yang mudah dilakukan, 
khususnya bagi pemula. 
Walaupun terkesan sepele, berjalan kaki 
setidaknya 30 menit setiap hari memiliki 
banyak manfaat bagi kesehatan.

Berolahraga secara rutin merupakan 
salah satu cara untuk hidup lebih sehat. 
Namun, masih banyak orang yang lebih 
memilih olahraga yang berat seperti 
bersepeda atau lari untuk memulainya.

Lantas, apa saja manfaatnya?
Simak penjelasan delapan manfaat jalan 
kaki setiap hari bagi kesehatan di bawah 

Manfaat Jalan Kaki Tiap Hari
ini.
Mencegah Osteoporosis
Manfaat jalan kaki pertama adalah 
untuk mencegah osteoporosis yang 
umumnya disebabkan oleh penipisan 
tulang. 
Alhasil, tulang pun menjadi keropos, 
rapuh, dan mudah patah.
Oleh karena itu, berjalan kaki secara 
rutin setiap hari sangat penting 
dilakukan, 
Anda jugaa bsia menimbaninya 
dengan olahrga lain sepertii hiking atau 
jogging agar tulang Anda semakin kuat 
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bergerak dalam tidur (sleep walking).
Namun, kita tidak bisa mengingat atau 
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mengingat mimpi itu.
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Perasaan takut yang kuat, kita mungkin 
terbangun dan dapat mengingat mimpi 
buruk.
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atau memicu stres, cemas, dan khawatir
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tidak mengingat night terror.

2. Nightmare
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Sleep paralysis atau juga dikenal 
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Penyebab
Penyebab umum night terror dan 
nightmare meliputi:
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hingga 15 menit.
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Tips membantu anak yang menderita 
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kali dalam semalam, atau hampir setiap 
malam
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Sementara itu jalan kaki menjadi salah 
satu olahraga yang mudah dilakukan, 
khususnya bagi pemula. 
Walaupun terkesan sepele, berjalan kaki 
setidaknya 30 menit setiap hari memiliki 
banyak manfaat bagi kesehatan.
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salah satu cara untuk hidup lebih sehat. 
Namun, masih banyak orang yang lebih 
memilih olahraga yang berat seperti 
bersepeda atau lari untuk memulainya.
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Manfaat Jalan Kaki Tiap Hari
ini.
Mencegah Osteoporosis
Manfaat jalan kaki pertama adalah 
untuk mencegah osteoporosis yang 
umumnya disebabkan oleh penipisan 
tulang. 
Alhasil, tulang pun menjadi keropos, 
rapuh, dan mudah patah.
Oleh karena itu, berjalan kaki secara 
rutin setiap hari sangat penting 
dilakukan, 
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jogging agar tulang Anda semakin kuat 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com20 19

Tanah Air
Internasional

Apa Kata Bintang Anda

Ekonomi

Tanah Air

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 )

Berjalan kaki secara rutin, dapat 
memperkuat otot paha dan betis Anda. 
Selain itu, jalan kaki juga bisa 
mengecilkan paha dan betis sehingga 
terlihat lebih ramping. 

Jadi bagi Anda yang ingin menjaga 
kesehatan tulang, cobalah untuk 
berjalan kaki secara rutin. 

Jika sebelumnya Anda jarang atau tidak 
pernah berolahraga, cukup lakukan 
jalan kaki secara perlahan.  

Memperkuat Otot Paha dan Betis

Selanjutnya, Anda bisa meningkatkan 
lagi waktu berjalan kaki hingga 
mencapai 30 menit sehari.

Dalam studi tersebut, 
mereka menguji orang dewasa yang 
lebih tua dari 49 tahun dan mengalami 
nyeri sendi pada bagian tubuh bawah.

Jalan kaki juga memiliki manfaat lain 
yaitu meredakan nyeri sendi, 
meningkatkan energi, serta menguatkan 
otot. 

Sementara itu, bila Anda merasa tidak 
mampu berjalan kaki selama 30 menit 
sehari, Anda bisa coba melakukan 
beberapa sesi singkat. Anda bisa 
berjalan kaki selama 15 menit di pagi 
hari, dan 15 menit lagi di sore hari.

Meringankan Nyeri Sendi

dan sehat.

Jalan kaki secara rutin ternyata juga 
dapat meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh serta mencegah berbagai 
penyakit. 

Misalnya, Anda bisa mulai dengan jalan 
kaki selama lima menit sehari untuk 
minggu pertama. 

 Studi ini pun berhasil membuktikan 

Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Manfaat lain dari berjalan kaki adalah 
meringankan nyeri sendi. Untuk 
membuktikan manfaat ini, American 
Journal of Preventive Medicine (2019) 
melakukan sebuah studi.

Anda juga bisa mengimbanginya 
dengan rutin melakukan latihan 
kekuatan seperti squat dan lunges. 
Dengan cara tersebut, maka 
penampilan betis dan paha Anda akan 
lebih baik.

Dikutip dari Hellosehat, manfaat ini bisa 
didapatkan bila Anda rutin berjalan kaki 
30 menit sehari.

Bagi perempuan yang baru saja 
melahirkan, olahraga ini aman dilakukan 
dan efektif untuk mengecilkan perut.
Walaupun demikian, 
Anda tidak boleh hanya mengadakan 
jalan kaki saja, Anda juga perlu mengatur 
pola makan Anda agar manfaat dari 
olahraga ini terasa lebih maksimal. 
Memperbaiki Kualitas Tidur
Bila Anda sering sulit tidur pada malam 
hari tidak ada salahnya berjalan kaki 
secara rutin sebagai solusinya. Berjalan 
kaki berdampak positif pada kualitas dan 
lama tidur. 

Dikutip dari Alodokter, berjalan kaki 
selama 30 menit setiap hari bisa 
membakar kalori setidaknya 150 kalori. 
Bila Anda rutin melakukannya, maka 
tentunya akan semakin banyak kalori 
yang terbakar. 

Hal ini dikarenakan jalan kai secara rutin 
dapat meningkatkan efek melatonin atau 
hormon tidur Selain itu, 
berjalan kaki juga dapat membantu  
mengurangi stress serta kecemasan yang 
sering penyebab susah tidur. 
Meningkatkan Suasana Hati

Manfaat ini tentunya diidamkan banyak 
orang khususnya bagi yang sedang 
menjalankan program diet. 

bahwa partisipan yang berjalan kaki 10 
menit per hari atau satu jam per minggu 
dapat mencegah gejala nyeri dan 
keparahannya pada kemudian hari. 

Manfaat jalan kaki lainnya adalah mampu 
menurunkan berat badan. 

Jika Anda salah satunya, maka tidak ada 
salahnya mencoba jalan kaki lebih rutin.

Semakin sering berjalan kaki juga dapat 
membantu Anda mengontrol berat badan 
sehingga tubuh menjadi lebih sehat. 

Menurunkan Berat Badan

Berjalan kaki ternyata juga dapat 
membantu membuat suasana hati Anda 
menjadi lebih baik. 

Mengutip The Primary Care Companion to 
the Journal of Clinical Psychiatry, berjalan 
kai juga mampu menurunkan rasa cemas, 
depresi dan suasana hati yang buruk. 
Suasana hati yang baik tentunya akan 

Hal ini dikarenakan rutin berjalan kaki 
dapat menyebabkan perubahan sistem 
saraf yang menimbulkan rasa senang dan 
membuat suasana hati lebih baik.

Bila Anda ingin menjadi lebih kreatif,  
cobalah praktikkan jalan kaki setiap 
sebagai terapi berpikir kreatif. Mulailah 

membuat Anda bisa menjalani hari-hari 
dengan lebih positif. 
Memicu Kreativitas
Manfaat jalan kaki yang terakhir adalah 
dapat membantu memicu kreativitas inni. 
Manfaat ini telah dibuktikan oleh sebuah 
penelitian dalam Journal of Experimental 
Psychology, Learning, Memory, and 
Cognition (2014).

Demikian informasi delapan manfaat 
jalan kaki setiap hari bagi kesehatan. 
Meskipun meemliki  banyak manfaat, 
jangan lupa untuk mengimbanginya 
dengan olahraga lain serta pola makan 
yang sehat.

dengan berjalan kaki 30 menit perhari.
Berjalan kaki juga sebaiknya dilakukan 
di pagi hari. Hal ini dikarenakan sinar 
matahari pagi merupakan sumber 
vitamin D terbaik yang dapat membuat 
tubuh menjadi lebih sehat. 

Berbicara kepada publik untuk pertama 
kalinya, 

 saya akan menjadikannya prioritas 
utama saya untuk menyatukan partai 
kami dan negara kami,” katanya, yang 
tampaknya menolak seruan dari partai-
partai oposisi untuk pemilihan umum 

Sunak akan diminta untuk membentuk 
pemerintahan oleh Raja Charles, 
menggantikan Liz Truss, 
pemimpin keluar yang hanya bertahan 
selama 44 hari sebelum dia 
mengundurkan diri.

“Kami sekarang membutuhkan stabilitas 
dan persatuan dan

Sunak mengatakan: "Inggris Raya 
adalah negara besar, tetapi tidak 
diragukan lagi kita menghadapi 
tantangan ekonomi yang besar.

ia memenangkan perlombaan untuk 
memimpin Partai Konservatif pada Senin 
24 Oktober 2022. 
Hal ini memberinya tugas untuk 
mengarahkan negara yang sangat 
terpecah akibat kemerosotan ekonomi 
yang akan membuat jutaan orang lebih 
miskin.

akan menjadi perdana menteri ketiga 
Inggris dalam waktu kurang dari dua 
bulan. 
Pria berusia 42 tahun itu juga 
merupakan pemimpin kulit berwarna 
pertama di negara itu dan termuda 
dalam 200 tahun.

Sunak, salah satu politisi terkaya di 
Westminster, 

Rishi Sunak akan menjadi perdana 
menteri Inggris berikutnya setelah

Rishi Sunak Jadi PM Inggris Termuda

menarik diri dari kontes mengatakan 
dia tidak bisa lagi menyatukan partai.

"Rishi mendapat dukungan penuh 
saya,” ungkap Mordaunt.

dini, seperti dikutip Guardian, Selasa.
Dia mengalahkan politisi sentris 
Penny Mordaunt, yang gagal 
mendapatkan cukup dukungan dari 
anggota parlemen untuk memasuki 
pemungutan suara, sementara 
saingannya, mantan perdana menteri 
Boris Johnson, 

"Keputusan ini adalah keputusan 
bersejarah dan menunjukkan, sekali 
lagi, keragaman dan bakat partai 
kami," kata Mordaunt dalam sebuah 
pernyataan saat dia mengundurkan 
diri dari perlombaan hanya beberapa 
menit sebelum pemenang 
diumumkan.

Terpilih untuk pertama kalinya ke 
parlemen pada 2015,
 itu adalah pengembalian yang luar 
biasa bagi Sunak yang kalah dalam 
tawaran kepemimpinan untuk Truss 
kurang dari dua bulan lalu.

Dia kemungkinan akan ditunjuk 
sebagai perdana menteri oleh Raja 
Charles pada hari Selasa.

Mantan bos hedge fund multimiliuner 

Dia juga harus bekerja keras untuk 
menyatukan partai politik dominan 
Inggris setelah beberapa 
menuduhnya melakukan 
pengkhianatan awal tahun ini ketika 
dia mengundurkan diri dari kabinet 
Johnson, yang memicu kejatuhannya 
juga.
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kurang dari dua bulan lalu.

Dia kemungkinan akan ditunjuk 
sebagai perdana menteri oleh Raja 
Charles pada hari Selasa.

Mantan bos hedge fund multimiliuner 

Dia juga harus bekerja keras untuk 
menyatukan partai politik dominan 
Inggris setelah beberapa 
menuduhnya melakukan 
pengkhianatan awal tahun ini ketika 
dia mengundurkan diri dari kabinet 
Johnson, yang memicu kejatuhannya 
juga.
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Pendukungnya mengatakan mantan 
menteri keuangan adalah

tepat ketika negara itu meluncur ke 
dalam resesi, terseret oleh melonjaknya 
biaya energi dan makanan.

 khawatir dia tidak mendapatkan apa 
yang diperlukan untuk memenangkan 
pemilihan.

Beberapa takut dia tidak bisa 
menyatukan kembali partai yang 
terpecah dan terbiasa dengan cepat 
membuang pemimpin yang tidak 
mereka sukai.

 sepasang tangan yang aman yang 
dapat memulihkan kredibilitas Inggris 
dengan investor yang menjual obligasi 
negara dan sterling setelah anggaran 
mini Truss menawarkan pemotongan 
pajak dengan sedikit tentang 
bagaimana 
mendanai mereka.

itu diperkirakan akan meluncurkan 
pemotongan pengeluaran yang dalam 
untuk mencoba membangun kembali 
reputasi fiskal Inggris, 

Menteri Keuangan 
Jeremy Hunt -,orang 
keempat yang 
menjabat peran itu 
dalam empat bulan,
akan mengajukan 
anggaran pada 31 
Oktober untuk 
menutup lubang 
hitam di keuangan 
publik yang 
diperkirakan 
membengkak hingga 
40 miliar 
Poundsterling.
Mantan analis 
Goldman Sachs juga menghadapi 
tantangan dalam Partai Konservatif 
yang berkuasa, di mana beberapa 
anggota parlemen menyalahkannya 
atas perannya dalam menggulingkan 
Johnson dan

Oposisi Partai Buruh kemungkinan 
akan melukisnya sebagai anggota elite 
kaya raya, tidak berhubungan dengan 
tekanan yang dihadapi jutaan orang 
saat Inggris meluncur menuju resesi, 
terseret oleh melonjaknya biaya 
makanan dan energi.

Dia terbukti benar, 
tetapi setelah 
perlombaan 
kepemimpinan jalur 
cepat, beberapa 
Konservatif 
mengatakan mereka 
meragukan 
komitmennya 
terhadap visi negara 
kecil 

“Dia tidak bisa mengalahkan Liz Truss 
bulan lalu; dia tidak berubah menjadi 
pemenang pemilu kurang dari dua bulan 
kemudian," kata seorang anggota 
parlemen senior Konservatif dengan 
syarat anonim setelah mendukung 
Johnson dalam upayanya yang gagal 
untuk mencalonkan diri lagi.

gaya Margaret 
Thatcher untuk memacu pertumbuhan 
setelah dia menempatkan Inggris di jalur 
untuk beban pajak tertinggi sejak 1950-an 
dengan keadaan darurat. pengeluaran 
pandemi untuk menyelamatkan pekerjaan 
dan kesejahteraan.
Saat mendeklarasikan pencalonannya, 
Sunak, mengatakan bahwa dia memiliki 
rekam jejak yang menunjukkan bahwa dia 
dapat "memperbaiki ekonomi kita, 
menyatukan partai kita dan memberikan 
untuk negara kita".
"Akan ada integritas, profesionalisme, dan 
akuntabilitas di setiap tingkat 
pemerintahan yang saya pimpin dan saya 
akan bekerja hari demi hari untuk 
menyelesaikan pekerjaan," pungkasnya 
dalam kritik terselubung terhadap 
Johnson, yang dipaksa mundur karena 
jabatan perdana menteri yang dilanda 
skandal.

Sunak menggantikan Truss, yang 
mengatakan dia akan mengundurkan diri 
empat hari lalu tetapi mengalahkannya 
pada 5 September dengan 57 persen 
suara dari anggota Konservatif. 
Kemudian, 
mantan menteri keuangan itu berulang 

kali menggambarkan 
gagasan 
pendahulunya 
sebagai ekonomi 
‘dongeng’ yang akan 
menakuti pasar.

Melansir dari laman Kementerian 
Kesehatan RI, sejak pertama kali 
ditemukan, 
setidaknya sebanyak 24 negara 
melaporkan temuan sub-varian Omicron 
XBB. 
Termasuk salah satunya yaitu Indonesia. 
Kasus pertama Covid-19 XBB di 
Indonesia yang merupakan transmisi 
lokal terdeteksi pada seorang perempuan 
berusia 29 tahun yang baru saja kembali 
dari Lombok, Nusa tenggara Barat.
Bukan hanya Indonesia saja, sub-varian 
yang disebut juga dengan BA.2.10 ini 
juga telah terdeteksi di sejumlah negara. 
Seperti Thailand, Bangladesh, India, 
Jepang, Denmark, Australia hingga 
Amerika Serikat. Para ahli bahkan 
mengatakan, sub-varian Omicron XBB ini 
lebih menular dibanding dengan varian 
lainnya. 
Sehingga berpotensi menjadi gelombang 
pandemi yang baru.
Lantas apa saja gejala Covid-19 XBB dan 
cara ampuh menghadapi lonjakan yang 
perlu diwaspadai oleh masyarakat luas? 
Melansir dari berbagai sumber, Senin 
(24/10), simak ulasan informasinya 
berikut ini.
Gejala Covid-19 XBB
Melansir dari halodoc, sub-varian 
Omicron XBB ini tidak menyebabkan 
gejala yang buruk bagi penderitanya. 
Varian ini juga tidak menyebabkan jumlah 
perawatan intensif meningkat secara 
signifikan. 
Sejauh ini virus Omicron XBB telah 
dilaporkan mampu menimbulkan gejala 
yang ringan. 
Khususnya bagi orang-orang yang sudah 

Faktanya, negara Singapura tengah 
menghadapi lonjakan kasus Covid-19 
akibat munculnya sub-varian baru yaitu 
Covid-19 Omicron XBB. Sub-varian 
Covid-19 Omicron XBB ini juga telah 
menjadi perhatian dunia karena 
menyebabkan lonjakan kasus di 
beberapa negara.

Pandemi Covid-19 rupanya masih belum 
berakhir. 

Gejala Covid -19 Omicron XBB

Hilangnya rasa atau bau baru

Sakit kepala

Cara ampuh menghadapi lonjakan 
kasus baru sebenarnya sama dengan 
menghadapi varian sebelumnya. 
Masyarakat tetap masih perlu 
meningkatkan kesadaran akan protokol 
kesehatan. 

Meski gejala sub-varian Omicron XBB 
tergolong ringan, namun masyarakat 
tetap diimbau untuk selalu waspada. 
Sebab, sub-varian ini diduga lebih 
menular jika dibandingkan dengan 
varian Covid-19 lainnya.

Nyeri otot atau tubuh
Kelelahan

Tindakan protokol kesehatan bisa 
menjadi salah satu cara ampuh dalam 
menghadapi lonjakan kasus baru. 
Mulai dari rajin mencuci tangan dengan 
sabun atau hand sanitizer, 
menggunakan masker, menjaga jarak, 
membatasi pergerakan hingga 
melakukan vaksin Covid-19 yang telah 
tersedia.
Ada baiknya untuk melengkapi vaksin 
Covid-19 serta booster. Lantaran, 

Diare

Sesak napas atau kesulitan bernapas

Sakit tenggorokan

Mual atau muntah

Hidung tersumbat atau pilek

Pada saat-saat seperti inilah sangat 
penting untuk tetap tenang, tidak panik 
dan tidak cemas.

Batuk

Cara Ampuh Menghadapi Lonjakan 
Kasus Baru

Apabila terpapar Omicron XBB, 
masyarakat diimbau untuk segera 
melakukan isoman dengan pantauan 
dokter. 

mendapatkan vaksin Covid-19.
Secara umum, gejala Covid-19 X 
tampak serupa dengan gejala varian 
lainnya. 
Adapun gejala Covid-19 XBB yang bisa 
diperhatikan dan waspadai adalah 
sebagai berikut:
Demam atau kedinginan
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bulan lalu; dia tidak berubah menjadi 
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kemudian," kata seorang anggota 
parlemen senior Konservatif dengan 
syarat anonim setelah mendukung 
Johnson dalam upayanya yang gagal 
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"Meskipun demikian, negara belum 
bisa dikatakan aman dari pandemi 
COVID-19. Sebab berbagai mutasi 

vaksin booster dapat membantu 
memperkuat memori antibodi untuk 
melawan virus. 

Kasus Pertama Omicron XBB di 
Indonesia

Selain itu juga mampu membantu 
meringankan gejala apabila terinfeksi 
dan menurunkan risiko paparan virus.

"Ada gejala seperti batuk, pilek dan 
demam. Ia kemudian melakukan 
pemeriksaan dan dinyatakan positif 
pada 26 September 2022," kata Juru 
Bicara COVID-19 Kementerian 
Kesehatan dr. M. Syahril.

Kasus pertama XBB di Indonesia 
merupakan transmisi lokal, terdeteksi 
pada seorang perempuan, berusia 29 
tahun yang baru saja kembali dari 
Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Kemudian pasien menjalani isolasi 
mandiri, dan pihak dokter menyatakan 
pasien telah sembuh pada 3 Oktober 
2022. Syahril mengatakan, meski 
varian baru XBB cepat menular, tapi 
fatalitasnya tidak lebih parah dari varian 
Omicron pendahulunya.

Syahril mengatakan peningkatan kasus 
gelombang XBB di Singapura 
berlangsung cepat, mencapai 0,79 kali 
gelombang BA.5 dan 0,46 kali gelombang 
BA.2.

varian baru masih berpotensi terus 
terjadi," katanya.

Syahril meminta masyarakat 
mengedepankan protokol kesehatan 
seperti menggunakan masker, 
menghindari kerumunan dan mencuci 
tangan pakai masker, dan melakukan 
testing apabila mengalami tanda dan 
gejala COVID-19.

Kemenkes juga sudah meningkatkan 
pengawasan kedatangan WNI dan WNA 
di pintu-pintu masuk negara.

Selain itu juga menyegerakan vaksinasi 
COVID-19 untuk meningkatkan proteksi 
terhadap COVID-19. 

"Segera lakukan booster bagi yang belum, 
untuk mengurangi kesakitan dan kematian 
akibat COVID-19," katanya.

Dalam sepekan terakhir, kata Syahril, juga 
dilaporkan terjadi kenaikan kasus COVID-
19 di 24 provinsi. Per Jumat (21/10), 
kasus aktif harian bertambah 239 orang, 
kasus konfirmasi 2.227 orang.
Protokol Kesehatan & Booster

Berdasarkan hasil survei dari lembaga 
Survei Charta Politika Indonesia di 
bulan Juli 2022, elektabilitas putra 
Presiden Joko Widodo itu sudah 
moncer sebagai bakal calon gubernur 
Jateng.

Sebagai runner-up, Wakil Gubernur 
Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen 

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa 
Tengah akan digelar di tahun 2024. 
Meski masih dua tahun lagi, namun 
dinamikanya sudah mulai terasa saat 
ini. Terlebih dengan munculnya nama 
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming 
Raka dalam daftar potensial bakal 
calon gubernur.

Gibran menguasai hasil elektabilitas 
calon gubernur Jateng. Angkanya 
mencapai 38,8 persen. Elektabilitasnya 
terpaut jauh dengan tokoh di urutan 
kedua.

Peluang Gibran Maju Pilgub Jateng
memiliki elektabilitas 10,7 persen. Nama 
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi 
alias Hendri berada di urutan ketiga 
dengan elektabilitas sebesar 7,8 persen.

Survei Charta Politika Indonesia digelar di 
Jawa Tengah pada 24-30 Juni 2022. 
Jumlah responden survei sebanyak 1.200 
di setiap provinsi. 

Sementara itu nama lain yang muncul 
adalah Rustriningsih 4,3 persen, 
Sudirman Said 3,9 persen, Achmad 
Husein 3,8 persen, FX Hadi Rudyatmo 
3,6 persen, dan Komjen Condro Kirono 
1,5 persen.

Metodologi survei menggunakan 
multistage random sampling pada tingkat 
kepercayaan 95 persen. Margin of error 
survei kurang lebih 2,83 persen.
Tiga bulan kemudian, Charta Politika 
Indonesia kembali merilis hasil survei 
preferensi sosial dan politik masyarakat 

Dukungan Mengalir

Hasilnya, survei itu menunjukan Gibran 
mendapatkan elektabilitas tertinggi 
sebagai calon Gubernur Jateng dengan 
37,7 persen. 

"Gibran Rakabuming Raka menjadi 
pilihan responden tertinggi sebagai 
kepala daerah Jawa Tengah dengan 
hasil survei 37,7 persen," kata Direktur 
Eksekutif Charta Politika Indonesia, 
Yunarto Wijaya dalam keterangannya, 
Kamis (13/10).

Sementara responden memilih tokoh 
lainnya sebanyak 2,3 persen dan tidak 
tahu atau tidak menjawab sebanyak 
25,8 persen.

Survei dilakukan pada 20 sampai 27 
September 2022. Survei ini memakai 
metode wawancara tatap muka yang 
diikuti oleh 1200 responden dengan 
menggunakan multistage random 
sampling dengan wilayah survei seluruh 
PSU: Kelurahan/Desa. Survei ini 
memiliki margin of error 2.83 persen.

Achmad Husein sebanyak 3,7 persen, 
Sudirman Said sebanyak 3,1 persen, 
Rustriningsih 2,2 persen dan Komjen 
Condro Kirono sebanyak 0,5 persen.

Gibran menang telak dalam survei itu 
dengan mengalahkan sejumlah tokoh 
lainnya.

Di antaranya Gubernur Jawa tengah 
Ganjar Pranowo yang menyambut baik 
hasil survei tersebut. Pada kesempatan 
kunjungan kerja ke Sukoharjo pekan lalu 

"Pertanyaan tertutup terkait jika 
pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada 
tahun 2024 dilaksanakan hari ini, Gibran 
cukup mendominasi pilihan publik 
sebagai calon Gubernur pada simulasi 
yang dilakukan," kata Yunarto.

Hendrar Prihardi sebanyak 7,7 persen, 
FX Hadi Rudyatmo sebanyak 4,7 
persen, 

Mendapat elektabilitas tinggi sebagai 
bakal cagub Jawa Tengah pada 2024, 
Gibran pun mulai dibanjiri dukungan dari 
berbagai pihak. 

Gibran unggul dalam survei itu atas Taj 
Yasin Maimoen yang mendapatkan 12,5 
persen. Lalu, 

Jawa Tengah tahun 2022. 
Salah satunya tentang calon Gubernur 
Jawa Tengah periode 2024-2029.

“Berdasarkan pada adanya berbagai 
hasil kerja nyata yang dirasakan oleh 
warga, kepemimpinan yang tegas dan 
mumpuni, serta adanya visi masa 
depan terarah, kami menyatakan 
mendukung Wali kota Solo, Gibran 
Rakabuming Raka, menjadi Gubernur 
Jawa Tengah," kata Ketua Umum 
Forumadi, Sumarsono kepada 
wartawan, Rabu, (19/10).

"Hal Ini sekaligus membuktikan, 
bahwa selama ini masyarakat Jawa 

"Lha gubernurnya di mana, 

Menurut Sumarsono dukungan 
tersebut juga berdasar dari beberapa 
lembaga hasil survei yang 
menyatakan jika Gibran memuncaki 
sosok yang dengan elektabilitas 
tertinggi sebagai Gubernur Jateng.

secara terang terangan, dia 
menyampaikan dukungannya untuk 
Gibran maju dalam Pemilihan Daerah 
(Pilkada) Jawa Tengah 2024 
mendatang.

Tidak hanya mendapat dukungan dari 
perorangan, Forum Mantan Aparatur 
Desa Indonesia (Forumadi) juga 
mendeklarasikan dukungannya 
terhadap Gibran.

Pada prinsipnya, bagi saya, ketika 
ketua umum itu merekom 
(rekomendasi) A, A itulah yang harus 
kita jalankan dan kita menangkan," 
ujar Rudy, Rabu (22/6).

Sementara itu, dukungan juga 
mengalir dari Ketua DPC PDIP Solo, 
FX Hadi Rudyatmo yang siap 
memenangkan Gibran jika benar-
benar mengikuti pemilihan gubernur. 
Baik Pilkada di Jawa Tengah maupun 
di DKI Jakarta. Sebagai kader partai 
dia akan tegak lurus mengikuti 
keputusan ketua umum.
Mantan Wali Kota Solo itu 
mengungkapkan jika Ketua Umum 
PDI Perjuangan Megawati 
Soekarnoputri sudah mendorong 
Gibran untuk maju pilgub, itu tandanya 
ia melihat Gibran sebagai sosok yang 
memiliki kompetensi dan kemampuan. 
Sehingga jika ingin maju sebagai 
calon gubernur, pasti akan diberikan 
rekomendasi.

DKI apa Jawa Tengah ? 



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

iklan nusantara

Iptek

InternasionalInternasional

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Renungan Rohani

Tanah Air

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Dicari  
Sopir + Kerja

Call : Simon 215 - 681 - 0427

"Meskipun demikian, negara belum 
bisa dikatakan aman dari pandemi 
COVID-19. Sebab berbagai mutasi 

vaksin booster dapat membantu 
memperkuat memori antibodi untuk 
melawan virus. 

Kasus Pertama Omicron XBB di 
Indonesia

Selain itu juga mampu membantu 
meringankan gejala apabila terinfeksi 
dan menurunkan risiko paparan virus.

"Ada gejala seperti batuk, pilek dan 
demam. Ia kemudian melakukan 
pemeriksaan dan dinyatakan positif 
pada 26 September 2022," kata Juru 
Bicara COVID-19 Kementerian 
Kesehatan dr. M. Syahril.

Kasus pertama XBB di Indonesia 
merupakan transmisi lokal, terdeteksi 
pada seorang perempuan, berusia 29 
tahun yang baru saja kembali dari 
Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Kemudian pasien menjalani isolasi 
mandiri, dan pihak dokter menyatakan 
pasien telah sembuh pada 3 Oktober 
2022. Syahril mengatakan, meski 
varian baru XBB cepat menular, tapi 
fatalitasnya tidak lebih parah dari varian 
Omicron pendahulunya.

Syahril mengatakan peningkatan kasus 
gelombang XBB di Singapura 
berlangsung cepat, mencapai 0,79 kali 
gelombang BA.5 dan 0,46 kali gelombang 
BA.2.

varian baru masih berpotensi terus 
terjadi," katanya.

Syahril meminta masyarakat 
mengedepankan protokol kesehatan 
seperti menggunakan masker, 
menghindari kerumunan dan mencuci 
tangan pakai masker, dan melakukan 
testing apabila mengalami tanda dan 
gejala COVID-19.

Kemenkes juga sudah meningkatkan 
pengawasan kedatangan WNI dan WNA 
di pintu-pintu masuk negara.

Selain itu juga menyegerakan vaksinasi 
COVID-19 untuk meningkatkan proteksi 
terhadap COVID-19. 

"Segera lakukan booster bagi yang belum, 
untuk mengurangi kesakitan dan kematian 
akibat COVID-19," katanya.

Dalam sepekan terakhir, kata Syahril, juga 
dilaporkan terjadi kenaikan kasus COVID-
19 di 24 provinsi. Per Jumat (21/10), 
kasus aktif harian bertambah 239 orang, 
kasus konfirmasi 2.227 orang.
Protokol Kesehatan & Booster

Berdasarkan hasil survei dari lembaga 
Survei Charta Politika Indonesia di 
bulan Juli 2022, elektabilitas putra 
Presiden Joko Widodo itu sudah 
moncer sebagai bakal calon gubernur 
Jateng.

Sebagai runner-up, Wakil Gubernur 
Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen 

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa 
Tengah akan digelar di tahun 2024. 
Meski masih dua tahun lagi, namun 
dinamikanya sudah mulai terasa saat 
ini. Terlebih dengan munculnya nama 
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming 
Raka dalam daftar potensial bakal 
calon gubernur.

Gibran menguasai hasil elektabilitas 
calon gubernur Jateng. Angkanya 
mencapai 38,8 persen. Elektabilitasnya 
terpaut jauh dengan tokoh di urutan 
kedua.

Peluang Gibran Maju Pilgub Jateng
memiliki elektabilitas 10,7 persen. Nama 
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi 
alias Hendri berada di urutan ketiga 
dengan elektabilitas sebesar 7,8 persen.

Survei Charta Politika Indonesia digelar di 
Jawa Tengah pada 24-30 Juni 2022. 
Jumlah responden survei sebanyak 1.200 
di setiap provinsi. 

Sementara itu nama lain yang muncul 
adalah Rustriningsih 4,3 persen, 
Sudirman Said 3,9 persen, Achmad 
Husein 3,8 persen, FX Hadi Rudyatmo 
3,6 persen, dan Komjen Condro Kirono 
1,5 persen.

Metodologi survei menggunakan 
multistage random sampling pada tingkat 
kepercayaan 95 persen. Margin of error 
survei kurang lebih 2,83 persen.
Tiga bulan kemudian, Charta Politika 
Indonesia kembali merilis hasil survei 
preferensi sosial dan politik masyarakat 

Dukungan Mengalir

Hasilnya, survei itu menunjukan Gibran 
mendapatkan elektabilitas tertinggi 
sebagai calon Gubernur Jateng dengan 
37,7 persen. 

"Gibran Rakabuming Raka menjadi 
pilihan responden tertinggi sebagai 
kepala daerah Jawa Tengah dengan 
hasil survei 37,7 persen," kata Direktur 
Eksekutif Charta Politika Indonesia, 
Yunarto Wijaya dalam keterangannya, 
Kamis (13/10).

Sementara responden memilih tokoh 
lainnya sebanyak 2,3 persen dan tidak 
tahu atau tidak menjawab sebanyak 
25,8 persen.

Survei dilakukan pada 20 sampai 27 
September 2022. Survei ini memakai 
metode wawancara tatap muka yang 
diikuti oleh 1200 responden dengan 
menggunakan multistage random 
sampling dengan wilayah survei seluruh 
PSU: Kelurahan/Desa. Survei ini 
memiliki margin of error 2.83 persen.

Achmad Husein sebanyak 3,7 persen, 
Sudirman Said sebanyak 3,1 persen, 
Rustriningsih 2,2 persen dan Komjen 
Condro Kirono sebanyak 0,5 persen.

Gibran menang telak dalam survei itu 
dengan mengalahkan sejumlah tokoh 
lainnya.

Di antaranya Gubernur Jawa tengah 
Ganjar Pranowo yang menyambut baik 
hasil survei tersebut. Pada kesempatan 
kunjungan kerja ke Sukoharjo pekan lalu 

"Pertanyaan tertutup terkait jika 
pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada 
tahun 2024 dilaksanakan hari ini, Gibran 
cukup mendominasi pilihan publik 
sebagai calon Gubernur pada simulasi 
yang dilakukan," kata Yunarto.

Hendrar Prihardi sebanyak 7,7 persen, 
FX Hadi Rudyatmo sebanyak 4,7 
persen, 

Mendapat elektabilitas tinggi sebagai 
bakal cagub Jawa Tengah pada 2024, 
Gibran pun mulai dibanjiri dukungan dari 
berbagai pihak. 

Gibran unggul dalam survei itu atas Taj 
Yasin Maimoen yang mendapatkan 12,5 
persen. Lalu, 

Jawa Tengah tahun 2022. 
Salah satunya tentang calon Gubernur 
Jawa Tengah periode 2024-2029.

“Berdasarkan pada adanya berbagai 
hasil kerja nyata yang dirasakan oleh 
warga, kepemimpinan yang tegas dan 
mumpuni, serta adanya visi masa 
depan terarah, kami menyatakan 
mendukung Wali kota Solo, Gibran 
Rakabuming Raka, menjadi Gubernur 
Jawa Tengah," kata Ketua Umum 
Forumadi, Sumarsono kepada 
wartawan, Rabu, (19/10).

"Hal Ini sekaligus membuktikan, 
bahwa selama ini masyarakat Jawa 

"Lha gubernurnya di mana, 

Menurut Sumarsono dukungan 
tersebut juga berdasar dari beberapa 
lembaga hasil survei yang 
menyatakan jika Gibran memuncaki 
sosok yang dengan elektabilitas 
tertinggi sebagai Gubernur Jateng.

secara terang terangan, dia 
menyampaikan dukungannya untuk 
Gibran maju dalam Pemilihan Daerah 
(Pilkada) Jawa Tengah 2024 
mendatang.

Tidak hanya mendapat dukungan dari 
perorangan, Forum Mantan Aparatur 
Desa Indonesia (Forumadi) juga 
mendeklarasikan dukungannya 
terhadap Gibran.

Pada prinsipnya, bagi saya, ketika 
ketua umum itu merekom 
(rekomendasi) A, A itulah yang harus 
kita jalankan dan kita menangkan," 
ujar Rudy, Rabu (22/6).

Sementara itu, dukungan juga 
mengalir dari Ketua DPC PDIP Solo, 
FX Hadi Rudyatmo yang siap 
memenangkan Gibran jika benar-
benar mengikuti pemilihan gubernur. 
Baik Pilkada di Jawa Tengah maupun 
di DKI Jakarta. Sebagai kader partai 
dia akan tegak lurus mengikuti 
keputusan ketua umum.
Mantan Wali Kota Solo itu 
mengungkapkan jika Ketua Umum 
PDI Perjuangan Megawati 
Soekarnoputri sudah mendorong 
Gibran untuk maju pilgub, itu tandanya 
ia melihat Gibran sebagai sosok yang 
memiliki kompetensi dan kemampuan. 
Sehingga jika ingin maju sebagai 
calon gubernur, pasti akan diberikan 
rekomendasi.

DKI apa Jawa Tengah ? 
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Saya fokus dulu di Solo, terima kasih 
untuk doanya," ujar Gibran kepada 
merdeka.com di sela pengambilan 
gambar program DTalks di Pura 
Mangkunegaran, Kamis (20/10).

Ditambah dengan masa kerja yang 
dijalani sebagai Wali Kota Solo belum 
genap 2 tahun.

Ini terintegrasi dengan Ngarsapura dan 
Gatot Subroto. Nanti jadi seperti 

Tengah memantau dan mengikuti 
sepak terjang kinerja mas Wali kota 
Solo di dalam kontribusinya sebagai 
pemimpin kepada pembangunan serta 
kemajuan daerah yang dipimpinnya," 
ujar Sumarsono.

Gibran menyatakan belum memikirkan 
soal Pilkada. 

Saat ini, dia mengaku masih fokus akan 
10 program kerja yang pernah dia 
canangkan.

Menanggapi dukungan yang mulai 
berdatangan untuknya,
 Gibran menyampaikan rasa terima 
kasih. Namun untuk saat ini, dia 
menegaskan masih fokus untuk 
menyelesaikan pekerjaan di Solo.

"Iya, saya fokus dulu untuk 10 titik 
program pembangunan di Solo. Selain 
Masjid Sheikh Zayed dan Islamic 
Center, kita juga fokus di sini (Pura 
Mangkunegaran). 

Respons Gibran

"Saya belum monitor beritanya, masih 
lama kok. 

Malioboro di Jogja," terang dia.

Ia pun juga belum memutuskan sikap apa 
pun terkait dukungan tersebut. "Saya kan 
juga belum memutuskan apa apa. 
Tunggu aja," katanya.

Gibran mengaku tak bisa melarang 
deklarasi semacam yang dilakukan oleh 
relawan. 

Gibran menegaskan untuk tetap fokus di 
Solo. "Sekali lagi, jawabannya sama, 
fokus dulu di Solo," tegasnya.

Saat disinggung apakah lebih tertarik 
untuk terjun ke DKI Jakarta atau Jawa 
Tengah, 

"Sama kaya waktu awal-awal pilkada dulu 
kan. Banyak sekali relawan yang 
berinisiatif melakukan deklarasi seperti 
itu. Dan saya kan tidak monitor satu 
satu," tandasnya.

Mengenai deklarasi dukungan terhadap 
dirinya, 

“Ya sudah, yawis to. Tapi saya harus 
menyelesaikan pekerjaan dulu di Solo. 
Durung (belum) genap 2 tahun," 
ungkapnya.

Namun, jika pencalonan ini atas perintah 
langsung dari Ketua Umum DPP PDIP 
Megawati Soekarnoputri, Gibran 
mengaku pasrah. 

dia menganggap hal ini sebagai sesuatu 
yang wajar sama seperti saat menjelang 
Pilkada Kota Solo 2020, banyak relawan 
yang mendeklarasikan dukungan 
kepadanya agar maju sebagai calon Wali 
Kota Solo.

Laporan kerja Xi, 

Lin menambahkan, kepemimpinan Xi di 
puncak dan keberadaan loyalisnya akan 
memungkinkan Xi mengontrol 

 tapi juga memperkuat cengkeramannya 
pada masa depan China.
Di mata Xi, China semakin dekat untuk 
mencapai mimpinya, salah satunya 
mendapat tempat teratas di panggung 
dunia. 

 Xi Jinping terpilih kembali menjadi 
pemimpin tertinggi China, mengamankan 
jabatan periode ketiganya pada Minggu 
melalui kongres Partai Komunis. Xi (69) 
muncul lagi dengan kekuatan yang lebih 
besar dari sebelumnya, 
menduduki jabatan tertinggi di partainya 
bersama para para sekutu setianya.

"Xi kemungkinan akan mengontrol 
dengan ketat dan terlibat dalam semua 
keputusan kebijakan luar negeri utama," 
jelas direktur Proyek Tenaga China 
Pusat Studi Strategis dan Internasional 
(CSIS), Bonny Lin, dikutip dari CNN, 
Senin (24/10).

Termasuk bagaimana hubungan Xi 
dengan Barat.

Namun jalan menuju ke sana tidak 
mudah dan banyak tantangan.
Menurut laporan kerja Xi saat kongres, 
tantangan itu muncul dari "situasi 
internasional yang suram dan kompleks," 
dengan "upaya eksternal untuk menekan 
dan menahan China".

Setiap keputusan dan bagaimana dia 
melaksanakan keputusan itu akan 
berdampak besar pada dunia. 

Hubungan antara China dan Barat 
berubah dramatis dengan memburuknya 
hubungan Amerika Serikat (AS)-China 
karena perang perdagangan dan 
teknologi, gesekan terkait Taiwan, 
Covid-19, catatan hak asasi manusia 
Beijing dan penolakannya untuk 
mengecam perang Rusia di Ukraina.

Lingkaran dalam Xi yang setia tidak 
hanya memperkuat posisinya dalam 
kekuasaan,

dan memberikan pengaruh dengan lebih 
baik.

Hal Yang Ditakuti Barat Dari Xi Jinping
rencana aksi lima tahunan yang 
disampaikan selama kongres, 
menunjuk pada "perubahan drastis" 
pada lanskap internasional, termasuk 
“upaya eksternal untuk mengancam, 
menahan, 

"Jelas bahwa Xi melihat China telah 
memasuki periode terutama 
perjuangan di arena internasional 
daripada periode peluang," kata 
Andrew Small, penulis buku "No 
Limits: The Inside Story of China’s 
War with the West."

"Ketegasan yang lebih besar, posisi 
yang lebih bermusuhan secara 
ideologis, 

 Walaupun China telah berusaha 
tampil sebagai aktor netral dalam 
perang di Ukraina, 
China menolak mengecam Rusia dan 
malah menyalahkan Barat atas konflik 
tersebut  sebuah dinamika yang 
mungkin juga tidak mungkin berubah.

Dia melanjutkan, ada perkiraan 
hubungan akan semakin memburuk 
yang akan membuat China jadi jauh 
lebih terbuka untuk terlibat dalam 
persaingan sistemik dengan Barat.

Soal Taiwan dan perekonomian

Di bawah Xi, Beijing melakukan 
tekanan militer pada Taiwan dengan 

memblokade, dan memberikan 
tekanan maksimum" pada China – 
istilah yang sering digunakan diplomat 
China untuk mengecam tindakan AS.

Xi mendapat tepuk tangan riuh dan 

Dalam pembukaan kongres pada 16 
Oktober

lebih banyak upaya untuk 
membangun kontra-koalisi sendiri, 
dan dorongan yang lebih besar untuk 
menopang posisi China di negara 
berkembang," jelasnya.
Tekanan-tekanan ini juga 
kemungkinan akan berdampak pada 
hubungan dekat Beijing dengan 
Moskow.

panjang dari 2.300 delegasi saat 
berjanji menyatukan kembali China 
daratan dengan Taiwan.
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Saya fokus dulu di Solo, terima kasih 
untuk doanya," ujar Gibran kepada 
merdeka.com di sela pengambilan 
gambar program DTalks di Pura 
Mangkunegaran, Kamis (20/10).

Ditambah dengan masa kerja yang 
dijalani sebagai Wali Kota Solo belum 
genap 2 tahun.

Ini terintegrasi dengan Ngarsapura dan 
Gatot Subroto. Nanti jadi seperti 

Tengah memantau dan mengikuti 
sepak terjang kinerja mas Wali kota 
Solo di dalam kontribusinya sebagai 
pemimpin kepada pembangunan serta 
kemajuan daerah yang dipimpinnya," 
ujar Sumarsono.

Gibran menyatakan belum memikirkan 
soal Pilkada. 

Saat ini, dia mengaku masih fokus akan 
10 program kerja yang pernah dia 
canangkan.

Menanggapi dukungan yang mulai 
berdatangan untuknya,
 Gibran menyampaikan rasa terima 
kasih. Namun untuk saat ini, dia 
menegaskan masih fokus untuk 
menyelesaikan pekerjaan di Solo.

"Iya, saya fokus dulu untuk 10 titik 
program pembangunan di Solo. Selain 
Masjid Sheikh Zayed dan Islamic 
Center, kita juga fokus di sini (Pura 
Mangkunegaran). 

Respons Gibran

"Saya belum monitor beritanya, masih 
lama kok. 

Malioboro di Jogja," terang dia.

Ia pun juga belum memutuskan sikap apa 
pun terkait dukungan tersebut. "Saya kan 
juga belum memutuskan apa apa. 
Tunggu aja," katanya.

Gibran mengaku tak bisa melarang 
deklarasi semacam yang dilakukan oleh 
relawan. 

Gibran menegaskan untuk tetap fokus di 
Solo. "Sekali lagi, jawabannya sama, 
fokus dulu di Solo," tegasnya.

Saat disinggung apakah lebih tertarik 
untuk terjun ke DKI Jakarta atau Jawa 
Tengah, 

"Sama kaya waktu awal-awal pilkada dulu 
kan. Banyak sekali relawan yang 
berinisiatif melakukan deklarasi seperti 
itu. Dan saya kan tidak monitor satu 
satu," tandasnya.

Mengenai deklarasi dukungan terhadap 
dirinya, 

“Ya sudah, yawis to. Tapi saya harus 
menyelesaikan pekerjaan dulu di Solo. 
Durung (belum) genap 2 tahun," 
ungkapnya.

Namun, jika pencalonan ini atas perintah 
langsung dari Ketua Umum DPP PDIP 
Megawati Soekarnoputri, Gibran 
mengaku pasrah. 

dia menganggap hal ini sebagai sesuatu 
yang wajar sama seperti saat menjelang 
Pilkada Kota Solo 2020, banyak relawan 
yang mendeklarasikan dukungan 
kepadanya agar maju sebagai calon Wali 
Kota Solo.

Laporan kerja Xi, 

Lin menambahkan, kepemimpinan Xi di 
puncak dan keberadaan loyalisnya akan 
memungkinkan Xi mengontrol 

 tapi juga memperkuat cengkeramannya 
pada masa depan China.
Di mata Xi, China semakin dekat untuk 
mencapai mimpinya, salah satunya 
mendapat tempat teratas di panggung 
dunia. 

 Xi Jinping terpilih kembali menjadi 
pemimpin tertinggi China, mengamankan 
jabatan periode ketiganya pada Minggu 
melalui kongres Partai Komunis. Xi (69) 
muncul lagi dengan kekuatan yang lebih 
besar dari sebelumnya, 
menduduki jabatan tertinggi di partainya 
bersama para para sekutu setianya.

"Xi kemungkinan akan mengontrol 
dengan ketat dan terlibat dalam semua 
keputusan kebijakan luar negeri utama," 
jelas direktur Proyek Tenaga China 
Pusat Studi Strategis dan Internasional 
(CSIS), Bonny Lin, dikutip dari CNN, 
Senin (24/10).

Termasuk bagaimana hubungan Xi 
dengan Barat.

Namun jalan menuju ke sana tidak 
mudah dan banyak tantangan.
Menurut laporan kerja Xi saat kongres, 
tantangan itu muncul dari "situasi 
internasional yang suram dan kompleks," 
dengan "upaya eksternal untuk menekan 
dan menahan China".

Setiap keputusan dan bagaimana dia 
melaksanakan keputusan itu akan 
berdampak besar pada dunia. 

Hubungan antara China dan Barat 
berubah dramatis dengan memburuknya 
hubungan Amerika Serikat (AS)-China 
karena perang perdagangan dan 
teknologi, gesekan terkait Taiwan, 
Covid-19, catatan hak asasi manusia 
Beijing dan penolakannya untuk 
mengecam perang Rusia di Ukraina.

Lingkaran dalam Xi yang setia tidak 
hanya memperkuat posisinya dalam 
kekuasaan,

dan memberikan pengaruh dengan lebih 
baik.

Hal Yang Ditakuti Barat Dari Xi Jinping
rencana aksi lima tahunan yang 
disampaikan selama kongres, 
menunjuk pada "perubahan drastis" 
pada lanskap internasional, termasuk 
“upaya eksternal untuk mengancam, 
menahan, 

"Jelas bahwa Xi melihat China telah 
memasuki periode terutama 
perjuangan di arena internasional 
daripada periode peluang," kata 
Andrew Small, penulis buku "No 
Limits: The Inside Story of China’s 
War with the West."

"Ketegasan yang lebih besar, posisi 
yang lebih bermusuhan secara 
ideologis, 

 Walaupun China telah berusaha 
tampil sebagai aktor netral dalam 
perang di Ukraina, 
China menolak mengecam Rusia dan 
malah menyalahkan Barat atas konflik 
tersebut  sebuah dinamika yang 
mungkin juga tidak mungkin berubah.

Dia melanjutkan, ada perkiraan 
hubungan akan semakin memburuk 
yang akan membuat China jadi jauh 
lebih terbuka untuk terlibat dalam 
persaingan sistemik dengan Barat.

Soal Taiwan dan perekonomian

Di bawah Xi, Beijing melakukan 
tekanan militer pada Taiwan dengan 

memblokade, dan memberikan 
tekanan maksimum" pada China – 
istilah yang sering digunakan diplomat 
China untuk mengecam tindakan AS.

Xi mendapat tepuk tangan riuh dan 

Dalam pembukaan kongres pada 16 
Oktober

lebih banyak upaya untuk 
membangun kontra-koalisi sendiri, 
dan dorongan yang lebih besar untuk 
menopang posisi China di negara 
berkembang," jelasnya.
Tekanan-tekanan ini juga 
kemungkinan akan berdampak pada 
hubungan dekat Beijing dengan 
Moskow.

panjang dari 2.300 delegasi saat 
berjanji menyatukan kembali China 
daratan dengan Taiwan.
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mengerahkan pesawat tempurnya dan 
melakukan latihan perang di dekat 
pulau tersebut.
Tiba-tiba, He Weldong diangkat menjadi 
wakil kepala Komisi Militer Pusat. 
Weldong merupakan mantan 
komandan Komando Medan Timur 
Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) 
yang mengawasi Selat Taiwan.

"Saya tidak percaya Xi akan 
menggunakan kekuatan yang signifikan 
terhadap Taiwan, 

Andrew Small mengatakan ada 
sejumlah titik risiko eskalasi di Selat 
Taiwan di tahun-tahun mendatang, 
termasuk saat pemilihan presiden 
Taiwan pada 2024.
"Hidup Sekali Lagi Bagaikan Neraka 
Bagi Perempuan Afghanistan”

tetapi dia mengambil langkah-langkah 
untuk bersiap melakukannya."

Xi berjanji pintu China ke dunia akan 
semakin luas dan pembangunan akan 
"menciptakan lebih banyak peluang 
bagi dunia."

Laporan kerja Xi juga menguraikan 
ambisi China untuk menjadi lebih mahir 
dalam mengerahkan pasukan militernya 
secara teratur, 
dan dengan cara yang beragam, untuk 
memungkinkannya “memenangkan 
perang lokal.”

"Ini menunjukkan bahwa Xi 
menanggapi dengan sangat serius 
kemungkinan krisis atau konflik militer 
dan ingin memastikan bahwa PLA 
siap," kata Lin.

China, termasuk dengan mendukung 
pembangunan global, adalah salah satu 
tujuan utamanya untuk lima tahun ke 
depan, 
Beijing mungkin tidak lagi dapat 
mengandalkan tingkat keterlibatan 
ekonomi yang sama untuk melakukannya 
di dunia semakin terbelah. 

Taruhannya tinggi bagi China, bagaimana 
ekonomi terbesar kedua di dunia 
menavigasi tantangan ini, terutama pada 
saat di mana risiko resesi ekonomi global 
membayangi.

diterjemahkan ke kebijakan seperti sanksi 
terhadap perusahaan asing, (dan) lebih 
banyak birokrasi ketika ada investasi 
asing di perusahaan teknologi China,” 
menurut Victor Shih, 

Kendati Xi mengatakan bahwa 
memajukan "kedudukan dan pengaruh 
internasional" 

pakar politik elit China di Universitas 
California San Diego.

Minat nyata Xi dalam mengintegrasikan 
keamanan domestik dan internasional 
dapat “

Pada Senin kemarin, pasar saham Hong 
Kong di mana banyak perusahaan 
terbesar China terdaftar - mengalami hari 
terburuk sejak krisis keuangan global 
2008.

"China tidak dapat berkembang secara 
terpisah dari dunia, dan dunia juga 
membutuhkan China untuk 
perkembangannya," kata Xi.
Janji Xi tampaknya tidak banyak 
membantu meyakinkan investor. 

Menyapa sejumlah kader PDIP di 
dalam gedung, dia langsung masuk ke 
sebuah ruangan. Dalam ruangan itu 

Wajah semringah, tanpa gugup, Ganjar 
turun dari menunggangi mobil hitam 
pelat B 1674 RFQ. Tiba di markas 
banteng sekitar Pukul 16.00 WIB.

Berkemeja merah, dengan simbol 
banteng di dada, Ganjar Pranowo hadir 
di DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10). 
Dia dipanggil DPP PDIP untuk 
mengklarifikasi ucapa siap Capres 
2024.

Ganjar Pantang Mundur Siap Nyapres 2024

Ganjar dimintai keterangan tentang 
pernyataannya bilang siap menjadi 
capres 2024. 

telah menunggu Sekjen PDIP, Hasto 
Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Bidang 
Kehormatan Komarudin Watubun.
Tak ada rasa canggung, Ganjar dengan 
penuh senyum menyalami keduanya 
yang ingin menggelar 'sidang' di ruang 
tersebut. 

Padahal, PDIP telah melarang siapapun 
bicara Capres, termasuk dukung 
mendukung.

serta diperintahkan Megawati untuk 
mengurus urusan pangan pendamping 
beras hingga masalah stunting.

Sanksi Lisan

Dia menyadari pernyataannya siap 
menjadi calon presiden membuat 
diskursus di publik. 
Sehingga Ganjar menerima terguran 
lisan dari PDIP.

Ganjar mengamini tugasnya hari ini 
bekerja sebagai kepala daerah. 

saya sampaikan jatuhkan sanksi. Sanksi 
teguran lisan kepada Pak Ganjar 
Pranowo sebagai kader," ujar 
Komarudin.

"Ini bagian dari disiplin yang tadi 
disampaikan juga oleh Pak Hasto," 
pungkasnya.

"Saya orang Diklat. Semua kader mesti 
siap. Apapun," kata Ganjar.

Ia diminta untuk turun ke bawah dan 
juga bertugas mengendalikan inflasi, 

Ganjar diberikan sanksi agar lebih 
disiplin sebagai kader PDIP.

"Maka ketika di antara situasi seperti ini 
ada statement yang tadi saya sampaikan 
kemudian menjadi diskursus di publik 
yang lumayan ramai begitu, kami 
mendapatkan peringatan. Dan ini 
sebagai kader saya terima," ujar Ganjar.

Sekitar satu jam setelah disidang, 
Ganjar bersama Hasto dan Komarudin 
keluar ruangan. 

PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi 
terhadap Ganjar berupa teguran lisan.

maka kami, 

Sebagai kader senior seharusnya Ganjar 

"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan 
kepada seluruh anggota dari Sabang 
sampai Merauke, 

Namun, Ganjar mengaku patuh terhadap 
keputusan calon presiden 
dan calon wakil presiden berada di 
tangan Ketua Umum PDI Perjuangan 
Megawati Soekarnoputri. 
Semua kader harus mengikuti keputusan 
Kongres PDIP itu.

Menggelar jumpa pers. Intinya, Ganjar 
kukuh pada pendiriannya dan tak 
menarik ucapan siap menjadi Capres 
2024.

"Tapi keputusan ada di ketua umum dan 
itu adalah keputusan kongres dan 
semua kader harus ikut," ujar Ganjar.

Beliau ini pertama kali masuk di Papua 
lakukan kaderisasi di sana. 

Pernyataan Ganjar di media dianggap 
tidak melanggar aturan partai. 

Termasuk senior dalam partai. 

mengetahui disiplin partai.
"Kenapa begitu? 
Karena beliau ini bukan kader baru 
masuk, ini kader senior. 

Oleh karena itu beliau harus lebih 
berdisiplin," ujar Komarudin.

"Maka kalau bicara dalam kondisi dua 
realitas yang ada itu, maka 
sebenernya kalau untuk bangsa dan 
negara apa sih yang kita tidak siap," 
ujar Ganjar.

Namun, teguran lisan diberi karena 
pernyataan tersebut membuat 
multitafsir ditangkap publik.

Polemik ini berawal pada 18 Oktober 
2022 lalu. 

Ganjar menjawab ketika ditanya 
keinginannya menjadi Presiden RI.

Namun, Ganjar menekankan, etika 
politik sebagai kader partai. Ia 
menghormati proses politik di PDI 
Perjuangan yang belum menentukan 
calon presiden dan calon wakil 

Ganjar menuturkan, sebagai kader 
partai politik memang harus siap 
menjadi calon presiden. 

"Ketika partai kemudian sudah 
membahas secara keseluruhan dan 
dia akan mencari anak-anak bangsa 
yang menurut mereka terbaik menurut 
saya semua orang mesti siap akan hal 
itu," ujarnya.

Pernyataan Ganjar

Ganjar menyatakan siap menjadi calon 
presiden 2024. 

Ganjar melihat dua realitas, yaitu 
dirinya merupakan kader partai politik 
PDI Perjuangan, dan realitas sosial 
hasil survei yang menempatkan dirinya 
memiliki elektabilitas tinggi.

Apalagi saat ini partai politik mencari 
tokoh terbaik untuk diusung di Pemilu 
2024.

"Kalau bung Ganjar tadi saya 
sampaikan, meskipun pernyataan itu 
tidak melanggar aturan, tapi 
menimbulkan multitafsir di media 
karena itu kami memberi sanksi 
teguran lisan," ujar Komarudin.
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Tiba-tiba, He Weldong diangkat menjadi 
wakil kepala Komisi Militer Pusat. 
Weldong merupakan mantan 
komandan Komando Medan Timur 
Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) 
yang mengawasi Selat Taiwan.

"Saya tidak percaya Xi akan 
menggunakan kekuatan yang signifikan 
terhadap Taiwan, 

Andrew Small mengatakan ada 
sejumlah titik risiko eskalasi di Selat 
Taiwan di tahun-tahun mendatang, 
termasuk saat pemilihan presiden 
Taiwan pada 2024.
"Hidup Sekali Lagi Bagaikan Neraka 
Bagi Perempuan Afghanistan”

tetapi dia mengambil langkah-langkah 
untuk bersiap melakukannya."

Xi berjanji pintu China ke dunia akan 
semakin luas dan pembangunan akan 
"menciptakan lebih banyak peluang 
bagi dunia."

Laporan kerja Xi juga menguraikan 
ambisi China untuk menjadi lebih mahir 
dalam mengerahkan pasukan militernya 
secara teratur, 
dan dengan cara yang beragam, untuk 
memungkinkannya “memenangkan 
perang lokal.”

"Ini menunjukkan bahwa Xi 
menanggapi dengan sangat serius 
kemungkinan krisis atau konflik militer 
dan ingin memastikan bahwa PLA 
siap," kata Lin.

China, termasuk dengan mendukung 
pembangunan global, adalah salah satu 
tujuan utamanya untuk lima tahun ke 
depan, 
Beijing mungkin tidak lagi dapat 
mengandalkan tingkat keterlibatan 
ekonomi yang sama untuk melakukannya 
di dunia semakin terbelah. 

Taruhannya tinggi bagi China, bagaimana 
ekonomi terbesar kedua di dunia 
menavigasi tantangan ini, terutama pada 
saat di mana risiko resesi ekonomi global 
membayangi.

diterjemahkan ke kebijakan seperti sanksi 
terhadap perusahaan asing, (dan) lebih 
banyak birokrasi ketika ada investasi 
asing di perusahaan teknologi China,” 
menurut Victor Shih, 

Kendati Xi mengatakan bahwa 
memajukan "kedudukan dan pengaruh 
internasional" 

pakar politik elit China di Universitas 
California San Diego.

Minat nyata Xi dalam mengintegrasikan 
keamanan domestik dan internasional 
dapat “

Pada Senin kemarin, pasar saham Hong 
Kong di mana banyak perusahaan 
terbesar China terdaftar - mengalami hari 
terburuk sejak krisis keuangan global 
2008.

"China tidak dapat berkembang secara 
terpisah dari dunia, dan dunia juga 
membutuhkan China untuk 
perkembangannya," kata Xi.
Janji Xi tampaknya tidak banyak 
membantu meyakinkan investor. 

Menyapa sejumlah kader PDIP di 
dalam gedung, dia langsung masuk ke 
sebuah ruangan. Dalam ruangan itu 

Wajah semringah, tanpa gugup, Ganjar 
turun dari menunggangi mobil hitam 
pelat B 1674 RFQ. Tiba di markas 
banteng sekitar Pukul 16.00 WIB.

Berkemeja merah, dengan simbol 
banteng di dada, Ganjar Pranowo hadir 
di DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10). 
Dia dipanggil DPP PDIP untuk 
mengklarifikasi ucapa siap Capres 
2024.

Ganjar Pantang Mundur Siap Nyapres 2024

Ganjar dimintai keterangan tentang 
pernyataannya bilang siap menjadi 
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Kehormatan Komarudin Watubun.
Tak ada rasa canggung, Ganjar dengan 
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Komarudin.

"Ini bagian dari disiplin yang tadi 
disampaikan juga oleh Pak Hasto," 
pungkasnya.

"Saya orang Diklat. Semua kader mesti 
siap. Apapun," kata Ganjar.

Ia diminta untuk turun ke bawah dan 
juga bertugas mengendalikan inflasi, 

Ganjar diberikan sanksi agar lebih 
disiplin sebagai kader PDIP.

"Maka ketika di antara situasi seperti ini 
ada statement yang tadi saya sampaikan 
kemudian menjadi diskursus di publik 
yang lumayan ramai begitu, kami 
mendapatkan peringatan. Dan ini 
sebagai kader saya terima," ujar Ganjar.

Sekitar satu jam setelah disidang, 
Ganjar bersama Hasto dan Komarudin 
keluar ruangan. 

PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi 
terhadap Ganjar berupa teguran lisan.

maka kami, 

Sebagai kader senior seharusnya Ganjar 
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kepada seluruh anggota dari Sabang 
sampai Merauke, 
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Kongres PDIP itu.
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semua kader harus ikut," ujar Ganjar.
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Termasuk senior dalam partai. 
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"Kenapa begitu? 
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Namun, teguran lisan diberi karena 
pernyataan tersebut membuat 
multitafsir ditangkap publik.
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partai politik memang harus siap 
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"Ketika partai kemudian sudah 
membahas secara keseluruhan dan 
dia akan mencari anak-anak bangsa 
yang menurut mereka terbaik menurut 
saya semua orang mesti siap akan hal 
itu," ujarnya.

Pernyataan Ganjar

Ganjar menyatakan siap menjadi calon 
presiden 2024. 

Ganjar melihat dua realitas, yaitu 
dirinya merupakan kader partai politik 
PDI Perjuangan, dan realitas sosial 
hasil survei yang menempatkan dirinya 
memiliki elektabilitas tinggi.

Apalagi saat ini partai politik mencari 
tokoh terbaik untuk diusung di Pemilu 
2024.

"Kalau bung Ganjar tadi saya 
sampaikan, meskipun pernyataan itu 
tidak melanggar aturan, tapi 
menimbulkan multitafsir di media 
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presiden.
Serta realitas survei calon presiden 
yang sering kali menempatkan 
elektabilitas Ganjar di tiga besar. 
Menurut Ganjar, suara rakyat tidak 
boleh diabaikan.

dua relasi yang dibangun oleh partai-
partai yang sekarang sedang 
berbincang dan yang kedua tentu 
terkait dengan realitas yang ada di 
survei dan kemudian semua orang 

"Maka kenapa di awal sebagai etik 
politik tentu saja kami sangat 
menghormati satu PDI Perjuangan 
sebagai partai saya, 

memperbincangkan. 

Maka itu, Ganjar memberikan kesempatan 
bagi partai politik untuk saling 
berkomunikasi menentukan calon presiden 
dan calon wakil presiden. 

Kan suara rakyat juga tidak boleh 
diabaikan," jelas Ganjar.

mereka berkomunikasi, untuk mengambil 
yang terbaik. Simpel kan," pungkasnya.

"Realitas survei yang memang itu ada. 
Maka biarkanlah kita kasih kesempatan 
kepada partai yang menentukan untuk 
mereka berdialog, 

Ia meyakini keputusan partai politik 
mengambil tokoh yang terbaik.

Wanita Bawa Senpi Terobos Istana

Nantinya 32 tim tersebut akan terbagi 

 Jadwal lengkap Piala Dunia 2022 
Qatar yang akan berlangsung pada 20 
November hingga 18 Desember 2022 
mendatang. 

Di Indonesia sendiri, 
EMTEK Grup melalui layanan OTT 
Vidio akan menjadi pemegang hak siar 
resmi untuk siaran Piala Dunia Qatar 
2022. 

Terdapat 32 tim yang akan berlaga di 
ajang Piala Dunia 2022. 

 Hal tersebut membuat kali pertama 
negara timur tengah menjadi tuan 
rumah dan yang kedua bagi zona Asia 
menjadi tuan rumah untuk ajang pesta 
sepak bola terbesar di dunia.

seri ke-22 tersebut secara lengkap.

Nantinya, Vidio akan menayangkan 
seluruh pertandingan Piala Dunia 

Seluruh pertandingannya akan 
disiarkan live streaming eksklusif 
hanya melalui layanan OTT Vidio.

Federasi Sepak Bola Internasional 
(FIFA) pada tahun 2010.

Qatar terpilih menjadi tuan rumah 
setelah ditunjuk oleh 

Total pertandingan World Cup 2022 
sendiri berjumlah 64 laga. 
Terdiri dari pertandingan babak 
penyisihan grup, fase gugur dan babak 
final. 
Dimana seluruh pertandingan tersebut 
akan memakan waktu sekitar 3 
minggu.

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022

[#11] Wales vs Inggris | Ahmad Bin Ali 

[#10] Inggris vs Amerika Serikat | Al Bayt 
Stadium | 26 Nov - 02.00 WIB

[#9] Wales vs Iran | Ahmad Bin Ali 
Stadium | 25 Nov - 17.00 WIB

[#7] Inggris vs Iran | Khalifa Intl. Stadium | 
21 Nov - 20.00 WIB
[#8] Amerika Serikat vs Wales | Ahmad 
Bin Ali Stadium | 22 Nov - 02.00 WIB

Negara: Qatar, Ekuador, Senegal, 
Belanda
[#1] Qatar vs Ekuador | Al Bayt Stadium | 
20 Nov - 23.00 WIB
[#2] Senegal vs Belanda | Al Thumama 
Stadium | 21 Nov - 23.00 WIB

Grup A

[#4] Belanda vs Ekuador | Khalifa Intl. 
Stadium | 25 Nov - 23.00 WIB

Berikut adalah jadwal lengkap Piala Dunia 
Qatar 2022.

kedalam delapan grup yang masing-
masing akan diisi empat tim. 

Jadwal 64 Pertandingan Piala Dunia 2022

[#3] Qatar vs Senegal | Al Thumama 
Stadium | 25 Nov - 20.00 WIB

[#6] Ekuator vs Senegal | Khalifa Intl. 
Stadium | 29 Nov - 22.00 WIB

[#5] Belanda vs Qatar | Al Bayt Stadium | 
29 Nov - 22.00 WIB

Group B

Berikut ini adalah daftar seluruh 
pertandingan Piala Dunia 2022 yang 
berjumlah 64 pertandingan:

Negara: Inggris, Iran, Amerika Serikat, 
Wales

Negara: Argentina, Saudi Arabia, 
Meksiko, Polandia

Negara: Prancis, Denmark, Tunisia, 
Australia

[#23] Australia vs Denmark | Al Janoub 
Stadium | 30 Nov - 22.00 WIB

[#25] Jerman vs Jepang | Khalifa Intl. 
Stadium | 23 Nov - 20.00 WIB

[#29] Jepang vs Spanyol | Khalifa Intl. 
Stadium | 2 Des - 02.00 WIB

[#13] Argentina vs Arab Saudi | Lusail 
Stadium | 22 Nov - 17.00 WIB

Group C

[#12] Iran vs Amerika Serikat | Al 
Thumama Stadium | 30 Nov - 02.00 WIB

Group D

[#18] Arab Saudi vs Meksiko | Lusail 
Stadium | 1 Des - 02.00 WIB

Stadium | 30 Nov - 02.00 WIB

[#22] Prancis vs Denmark | Stadium 974 
| 26 Nov - 23.00 WIB

Group E
Negara: Spanyol, Jerman, Jepang, 
Kosta Rika

[#26] Spanyol vs Kosta Rika | Al 
Thumama Stadium | 23 Nov - 23.00 WIB

[#20] Prancis vs Australia | Al Janoub 
Stadium | 23 Nov - 02.00 WIB

[#24] Tunisia vs Prancis | Education City 
Stadium | 30 Nov - 22.00 WIB

[#27] Jepang vs Kosta Rika | Ahmad Bin 
Ali | 27 Nov - 17.00 WIB
[#28] Spanyol vs Jerman | Al Bayt 
Stadium | 28 Nov - 02.00 WIB

[#14] Meksiko vs Polandia | Stadium 974 
| 22 Nov - 23.00 WIB

[#16] Argentina vs Meksiko | Lusail 
Stadium | 27 Nov - 02.00 WIB

[#19] Denmark vs Tunisia | Education 
City Stadium | 22 Nov - 20.00 WIB

[#21] Tunisia vs Australia | Al Janoub 
Stadium | 26 Nov - 17.00 WIB

[#17] Polandia vs Argentina | Stadium 
974 | 1 Des - 02.00 WIB

[#15] Polandia vs Arab Saudi | Education 
City Stadium | 26 Nov - 20.00 WIB

[#32] Belgia vs Kanada | Ahmad Bin Ali 

Negara: Belgia, Kanada, Moroko, 
Kroasia
[#31] Maroko vs Kroasia | Al Bayt 
Stadium | 23 Nov - 17.00 WIB

Group F

[#30] Kosta Rika vs Jerman | Al Bayt 
Stadium | 2 Des - 02.00 WIB

[#37] Swiss vs Kamerun | Al Janoub 
Stadium | 24 Nov - 17.00 WIB

Stadium | 24 Nov - 02.00 WIB

[#39] Kamerun vs Serbia | Al Janoub 
Stadium | 28 Nov - 17.00 WIB

[#41] Serbia vs Swiss | Stadium 974 | 
3 Des - 02.00 WIB
[#42] Kamerun vs Brasil | Lusail 
Stadium | 3 Des - 02.00 WIB
Group H

[#34] Kroasia vs Kanada | Khalifa Intl. 
Stadium | 27 Nov - 23.00 WIB

[#45] Korea Selatan vs Ghana | 
Education City Stadium | 28 Nov - 
20.00 WIB

[#47] Ghana vs Uruguay | Al Janoub 
Stadium | 2 Des - 22.00 WIB

Negara: Portugal, Ghana, Uruguay, 
Korea Selatan
[#43] Uruguay vs Korea Selatan | 
Education City Stadium | 24 Nov - 
20.00 WIB
[#44] Portugal vs Ghana | Stadium 974 
| 24 Nov - 23.00 WIB

[#46] Portugal vs Uruguay | Lusail 
Stadium | 29 Nov - 02.00 WIB

[#40] Brasil vs Swiss | Stadium 974 | 
28 Nov - 23.00 WIB

Babak 16 Besar

[#33] Belgia vs Maroko | Al Thumama 
Stadium | 27 Nov - 20.00 WIB

[#49] Juara Grup A vs Runner-up Grup 
B | Khalifa Intl. Stadium | 3 Des - 22.00 
WIB
[#50] Juara Grup C vs Runner-up 
Grup D | Ahmad Bin Ali Stadium | 4 
Des - 02.00 WIB
[#51] Juara Grup B vs Runner-up Grup 
A | Al Bayt Stadium | 5 Des - 02.00 
WIB

[#48] Korea Selatan vs Portugal | 
Education City Stadium | 2 Des - 22.00 
WIB

[#38] Brasil vs Serbia | Lusail Stadium 
| 25 Nov - 02.00 WIB

[#36] Kanada vs Maroko | Al Thumama 
Stadium | 1 Des - 22.00 WIB

[#35] Kroasia vs Belgia | Ahmad Bin Ali 
Stadium | 1 Des - 22.00 WIB

Group G
Negara: Brasil, Serbia, Swiss, 
Kamerun

[#52] Juara Grup D vs Runner-up 
Grup C | Al Thumama Stadium | 4 Des 
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Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Tanah Air

Tanah Air

Central Agency
mencari pekerja di PA & NJ

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Gaji $10 - $13

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

presiden.
Serta realitas survei calon presiden 
yang sering kali menempatkan 
elektabilitas Ganjar di tiga besar. 
Menurut Ganjar, suara rakyat tidak 
boleh diabaikan.

dua relasi yang dibangun oleh partai-
partai yang sekarang sedang 
berbincang dan yang kedua tentu 
terkait dengan realitas yang ada di 
survei dan kemudian semua orang 

"Maka kenapa di awal sebagai etik 
politik tentu saja kami sangat 
menghormati satu PDI Perjuangan 
sebagai partai saya, 

memperbincangkan. 

Maka itu, Ganjar memberikan kesempatan 
bagi partai politik untuk saling 
berkomunikasi menentukan calon presiden 
dan calon wakil presiden. 

Kan suara rakyat juga tidak boleh 
diabaikan," jelas Ganjar.

mereka berkomunikasi, untuk mengambil 
yang terbaik. Simpel kan," pungkasnya.

"Realitas survei yang memang itu ada. 
Maka biarkanlah kita kasih kesempatan 
kepada partai yang menentukan untuk 
mereka berdialog, 

Ia meyakini keputusan partai politik 
mengambil tokoh yang terbaik.

Wanita Bawa Senpi Terobos Istana

Nantinya 32 tim tersebut akan terbagi 

 Jadwal lengkap Piala Dunia 2022 
Qatar yang akan berlangsung pada 20 
November hingga 18 Desember 2022 
mendatang. 

Di Indonesia sendiri, 
EMTEK Grup melalui layanan OTT 
Vidio akan menjadi pemegang hak siar 
resmi untuk siaran Piala Dunia Qatar 
2022. 

Terdapat 32 tim yang akan berlaga di 
ajang Piala Dunia 2022. 

 Hal tersebut membuat kali pertama 
negara timur tengah menjadi tuan 
rumah dan yang kedua bagi zona Asia 
menjadi tuan rumah untuk ajang pesta 
sepak bola terbesar di dunia.

seri ke-22 tersebut secara lengkap.

Nantinya, Vidio akan menayangkan 
seluruh pertandingan Piala Dunia 

Seluruh pertandingannya akan 
disiarkan live streaming eksklusif 
hanya melalui layanan OTT Vidio.

Federasi Sepak Bola Internasional 
(FIFA) pada tahun 2010.

Qatar terpilih menjadi tuan rumah 
setelah ditunjuk oleh 

Total pertandingan World Cup 2022 
sendiri berjumlah 64 laga. 
Terdiri dari pertandingan babak 
penyisihan grup, fase gugur dan babak 
final. 
Dimana seluruh pertandingan tersebut 
akan memakan waktu sekitar 3 
minggu.

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022

[#11] Wales vs Inggris | Ahmad Bin Ali 

[#10] Inggris vs Amerika Serikat | Al Bayt 
Stadium | 26 Nov - 02.00 WIB

[#9] Wales vs Iran | Ahmad Bin Ali 
Stadium | 25 Nov - 17.00 WIB

[#7] Inggris vs Iran | Khalifa Intl. Stadium | 
21 Nov - 20.00 WIB
[#8] Amerika Serikat vs Wales | Ahmad 
Bin Ali Stadium | 22 Nov - 02.00 WIB

Negara: Qatar, Ekuador, Senegal, 
Belanda
[#1] Qatar vs Ekuador | Al Bayt Stadium | 
20 Nov - 23.00 WIB
[#2] Senegal vs Belanda | Al Thumama 
Stadium | 21 Nov - 23.00 WIB

Grup A

[#4] Belanda vs Ekuador | Khalifa Intl. 
Stadium | 25 Nov - 23.00 WIB

Berikut adalah jadwal lengkap Piala Dunia 
Qatar 2022.

kedalam delapan grup yang masing-
masing akan diisi empat tim. 

Jadwal 64 Pertandingan Piala Dunia 2022

[#3] Qatar vs Senegal | Al Thumama 
Stadium | 25 Nov - 20.00 WIB

[#6] Ekuator vs Senegal | Khalifa Intl. 
Stadium | 29 Nov - 22.00 WIB

[#5] Belanda vs Qatar | Al Bayt Stadium | 
29 Nov - 22.00 WIB

Group B

Berikut ini adalah daftar seluruh 
pertandingan Piala Dunia 2022 yang 
berjumlah 64 pertandingan:

Negara: Inggris, Iran, Amerika Serikat, 
Wales

Negara: Argentina, Saudi Arabia, 
Meksiko, Polandia

Negara: Prancis, Denmark, Tunisia, 
Australia

[#23] Australia vs Denmark | Al Janoub 
Stadium | 30 Nov - 22.00 WIB

[#25] Jerman vs Jepang | Khalifa Intl. 
Stadium | 23 Nov - 20.00 WIB

[#29] Jepang vs Spanyol | Khalifa Intl. 
Stadium | 2 Des - 02.00 WIB

[#13] Argentina vs Arab Saudi | Lusail 
Stadium | 22 Nov - 17.00 WIB

Group C

[#12] Iran vs Amerika Serikat | Al 
Thumama Stadium | 30 Nov - 02.00 WIB

Group D

[#18] Arab Saudi vs Meksiko | Lusail 
Stadium | 1 Des - 02.00 WIB

Stadium | 30 Nov - 02.00 WIB

[#22] Prancis vs Denmark | Stadium 974 
| 26 Nov - 23.00 WIB

Group E
Negara: Spanyol, Jerman, Jepang, 
Kosta Rika

[#26] Spanyol vs Kosta Rika | Al 
Thumama Stadium | 23 Nov - 23.00 WIB

[#20] Prancis vs Australia | Al Janoub 
Stadium | 23 Nov - 02.00 WIB

[#24] Tunisia vs Prancis | Education City 
Stadium | 30 Nov - 22.00 WIB

[#27] Jepang vs Kosta Rika | Ahmad Bin 
Ali | 27 Nov - 17.00 WIB
[#28] Spanyol vs Jerman | Al Bayt 
Stadium | 28 Nov - 02.00 WIB

[#14] Meksiko vs Polandia | Stadium 974 
| 22 Nov - 23.00 WIB

[#16] Argentina vs Meksiko | Lusail 
Stadium | 27 Nov - 02.00 WIB

[#19] Denmark vs Tunisia | Education 
City Stadium | 22 Nov - 20.00 WIB

[#21] Tunisia vs Australia | Al Janoub 
Stadium | 26 Nov - 17.00 WIB

[#17] Polandia vs Argentina | Stadium 
974 | 1 Des - 02.00 WIB

[#15] Polandia vs Arab Saudi | Education 
City Stadium | 26 Nov - 20.00 WIB

[#32] Belgia vs Kanada | Ahmad Bin Ali 

Negara: Belgia, Kanada, Moroko, 
Kroasia
[#31] Maroko vs Kroasia | Al Bayt 
Stadium | 23 Nov - 17.00 WIB

Group F

[#30] Kosta Rika vs Jerman | Al Bayt 
Stadium | 2 Des - 02.00 WIB

[#37] Swiss vs Kamerun | Al Janoub 
Stadium | 24 Nov - 17.00 WIB

Stadium | 24 Nov - 02.00 WIB

[#39] Kamerun vs Serbia | Al Janoub 
Stadium | 28 Nov - 17.00 WIB

[#41] Serbia vs Swiss | Stadium 974 | 
3 Des - 02.00 WIB
[#42] Kamerun vs Brasil | Lusail 
Stadium | 3 Des - 02.00 WIB
Group H

[#34] Kroasia vs Kanada | Khalifa Intl. 
Stadium | 27 Nov - 23.00 WIB

[#45] Korea Selatan vs Ghana | 
Education City Stadium | 28 Nov - 
20.00 WIB

[#47] Ghana vs Uruguay | Al Janoub 
Stadium | 2 Des - 22.00 WIB

Negara: Portugal, Ghana, Uruguay, 
Korea Selatan
[#43] Uruguay vs Korea Selatan | 
Education City Stadium | 24 Nov - 
20.00 WIB
[#44] Portugal vs Ghana | Stadium 974 
| 24 Nov - 23.00 WIB

[#46] Portugal vs Uruguay | Lusail 
Stadium | 29 Nov - 02.00 WIB

[#40] Brasil vs Swiss | Stadium 974 | 
28 Nov - 23.00 WIB

Babak 16 Besar

[#33] Belgia vs Maroko | Al Thumama 
Stadium | 27 Nov - 20.00 WIB

[#49] Juara Grup A vs Runner-up Grup 
B | Khalifa Intl. Stadium | 3 Des - 22.00 
WIB
[#50] Juara Grup C vs Runner-up 
Grup D | Ahmad Bin Ali Stadium | 4 
Des - 02.00 WIB
[#51] Juara Grup B vs Runner-up Grup 
A | Al Bayt Stadium | 5 Des - 02.00 
WIB

[#48] Korea Selatan vs Portugal | 
Education City Stadium | 2 Des - 22.00 
WIB

[#38] Brasil vs Serbia | Lusail Stadium 
| 25 Nov - 02.00 WIB

[#36] Kanada vs Maroko | Al Thumama 
Stadium | 1 Des - 22.00 WIB

[#35] Kroasia vs Belgia | Ahmad Bin Ali 
Stadium | 1 Des - 22.00 WIB

Group G
Negara: Brasil, Serbia, Swiss, 
Kamerun

[#52] Juara Grup D vs Runner-up 
Grup C | Al Thumama Stadium | 4 Des 
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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

31www.sipbuletin.com
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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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Disewakan kamar kosong di
19th street & Snyder Ave. 
Kamar kosong di 22 st dekat Jackson st 
Ada internet. Call : 267 - 243 - 1893

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

Disewakan  1 kamar depan di street
besar dekat bis 17, 37, 7
Hub : 267 - 263 - 6460

1 room for rent for 1 people. 
Very convenient with transportation 
Bus G,7,45,47, train NRG. Rent $700
No smooking, no party, no drug. Quiet
Prefer student and working. 
Available 11/10/22  Call 267-780-4647

King Crab House looking for chief  and
cashier.
Call : 215-602-0082

Disewakan 1 kamar di street kecil 
dan Snyder. 
SMS : 267 - 847 - 6996 diatas 6pm

Disewakan kamar di rumah  baru.
Dekat Dorrance street.
Hub : Jillian 215 - 459 - 1847

Dicari untuk kerja di laundry
Broad & Tasker.
Hub : Angel 215 - 778 - 1737

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Disewakan 1 kamar di street kecil 
dan Snyder. 
SMS : 267 - 847 - 6996 diatas 6pm

Dibutuhkan  stock guy (male) Mon-Sat
jam 10am - 7pm. Start at $14
Lokasi Clifton Height PA 191018
Tidak ada antar jemput. 
Hub : 267 - 357 - 9646

Di butuhkan full time cashier.
Located at 1326 Spruce st. 
Monday -  Saturday (45hours)
Hub : Mr. Lee 267 - 242 - 9007

Di sewakan 1 kamar besar dan kecil.
Single $500, double $600.
Fasilitas: queen bed,AC, WIFI, laundry
light cooking.
Call : 929 - 465 - 6441

Dibutuhkan laki - laki supir 
untuk kerja di Dry Cleaner.
hub:  267 - 255 - 1049

Hiring cashier ( deli store at Center
City ) 45 hours.
Call : 215 - 303 - 2336, 267 - 242 - 9007

Rumah disewakan: 10st Jackson
3 bedroom,2bath,basement ada 
2  kamar & kamar mandi. 22nd st
3 kamar, 1 1/2 kamar mandi.
40 Market st 2 kamar 1 bath.
Call : 215 - 531 - 1009

Ada kamar kosong disewakan di
19th street & Snyder Ave. 
Juga ada kamar kosong di 22 st dekat 
Jackson st 
Ada WIFI. Call : 267 - 243 - 1893

[#53] Juara Grup E vs Runner-up Grup 
F | Al Janoub Stadium | 5 Des - 22.00 
WIB
[#54] Juara Grup G vs Runner-up Grup 
H | Stadium 974 | 6 Des - 02.00 WIB
[#55] Juara Grup F vs Runner-up Grup 
E | Education City Stadium | 6 Des - 
22.00 WIB

Perempat Final
[#57] Menang #49 vs Menang #50 | 
Lusail Stadium | 10 Des - 02.00 WIB
[#58] Menang #53 vs Menang #54 | 
Education City Stadium | 9 Des - 22.00 
WIB

- 22.00 WIB

[#56] Juara Grup H vs Runner-up Grup 
G | Lusail Stadium | 7 Des - 02.00 WIB

[#64] Menang #61 vs Menang #62 | Lusail 
Stadium | 18 Des - 22.00 WIB
Itu dia Jadwal lengkap Piala Dunia 2022. 

[#61] Menang #57 vs Menang #58 | Lusail 
Stadium | 14 Des - 02.00 WIB
[#62] Menang #59 vs Menang #60 | Al 
Bayt Stadium | 15 Des - 02.00 WIB

[#60] Menang #55 vs Menang #56 | Al 
Thumama Stadium | 10 Des - 22.00 WIB
Semi Final

#59] Menang #51 vs Menang #52 | Al 
Bayt Stadium | 11 Des - 02.00 WIB

FINAL

Perebutan Tempat Ketiga
[#63] Kalah #61 vs Kalah #62 | Khalifa 
Intl. Stadium | 17 Des - 22.00 WIB

Disewakan 1 kamar  tidak banyak
penghuni di street kecil dan Snyder. 
Hub : 267 - 847 - 6996 diatas 6pm

2 bedroom newly renovated apt.
Near the airport, not include water
$1,250/month. Central A/C and 
heating system.
Call : Kaitlyn 267 - 515 - 7596



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.
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Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Disewakan kamar kosong di
19th street & Snyder Ave. 
Kamar kosong di 22 st dekat Jackson st 
Ada internet. Call : 267 - 243 - 1893

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

Disewakan  1 kamar depan di street
besar dekat bis 17, 37, 7
Hub : 267 - 263 - 6460

1 room for rent for 1 people. 
Very convenient with transportation 
Bus G,7,45,47, train NRG. Rent $700
No smooking, no party, no drug. Quiet
Prefer student and working. 
Available 11/10/22  Call 267-780-4647

King Crab House looking for chief  and
cashier.
Call : 215-602-0082

Disewakan 1 kamar di street kecil 
dan Snyder. 
SMS : 267 - 847 - 6996 diatas 6pm

Disewakan kamar di rumah  baru.
Dekat Dorrance street.
Hub : Jillian 215 - 459 - 1847

Dicari untuk kerja di laundry
Broad & Tasker.
Hub : Angel 215 - 778 - 1737

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Disewakan 1 kamar di street kecil 
dan Snyder. 
SMS : 267 - 847 - 6996 diatas 6pm

Dibutuhkan  stock guy (male) Mon-Sat
jam 10am - 7pm. Start at $14
Lokasi Clifton Height PA 191018
Tidak ada antar jemput. 
Hub : 267 - 357 - 9646

Di butuhkan full time cashier.
Located at 1326 Spruce st. 
Monday -  Saturday (45hours)
Hub : Mr. Lee 267 - 242 - 9007

Di sewakan 1 kamar besar dan kecil.
Single $500, double $600.
Fasilitas: queen bed,AC, WIFI, laundry
light cooking.
Call : 929 - 465 - 6441

Dibutuhkan laki - laki supir 
untuk kerja di Dry Cleaner.
hub:  267 - 255 - 1049

Hiring cashier ( deli store at Center
City ) 45 hours.
Call : 215 - 303 - 2336, 267 - 242 - 9007

Rumah disewakan: 10st Jackson
3 bedroom,2bath,basement ada 
2  kamar & kamar mandi. 22nd st
3 kamar, 1 1/2 kamar mandi.
40 Market st 2 kamar 1 bath.
Call : 215 - 531 - 1009

Ada kamar kosong disewakan di
19th street & Snyder Ave. 
Juga ada kamar kosong di 22 st dekat 
Jackson st 
Ada WIFI. Call : 267 - 243 - 1893

[#53] Juara Grup E vs Runner-up Grup 
F | Al Janoub Stadium | 5 Des - 22.00 
WIB
[#54] Juara Grup G vs Runner-up Grup 
H | Stadium 974 | 6 Des - 02.00 WIB
[#55] Juara Grup F vs Runner-up Grup 
E | Education City Stadium | 6 Des - 
22.00 WIB

Perempat Final
[#57] Menang #49 vs Menang #50 | 
Lusail Stadium | 10 Des - 02.00 WIB
[#58] Menang #53 vs Menang #54 | 
Education City Stadium | 9 Des - 22.00 
WIB

- 22.00 WIB

[#56] Juara Grup H vs Runner-up Grup 
G | Lusail Stadium | 7 Des - 02.00 WIB

[#64] Menang #61 vs Menang #62 | Lusail 
Stadium | 18 Des - 22.00 WIB
Itu dia Jadwal lengkap Piala Dunia 2022. 

[#61] Menang #57 vs Menang #58 | Lusail 
Stadium | 14 Des - 02.00 WIB
[#62] Menang #59 vs Menang #60 | Al 
Bayt Stadium | 15 Des - 02.00 WIB

[#60] Menang #55 vs Menang #56 | Al 
Thumama Stadium | 10 Des - 22.00 WIB
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#59] Menang #51 vs Menang #52 | Al 
Bayt Stadium | 11 Des - 02.00 WIB

FINAL

Perebutan Tempat Ketiga
[#63] Kalah #61 vs Kalah #62 | Khalifa 
Intl. Stadium | 17 Des - 22.00 WIB

Disewakan 1 kamar  tidak banyak
penghuni di street kecil dan Snyder. 
Hub : 267 - 847 - 6996 diatas 6pm

2 bedroom newly renovated apt.
Near the airport, not include water
$1,250/month. Central A/C and 
heating system.
Call : Kaitlyn 267 - 515 - 7596


