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Bapak Mangkrak Indonesia

Presiden FIFA, Gianni Infantino 
akhirnya bertemu dengan Presiden RI, 
Joko Widodo, Selasa (18/10/2022). 
Keduanya bertemu untuk membahas 
masa depan 
sepak bola 
Indonesia 
pasca 
tragedi 
Kanjuruhan. 
Kedatangan 
Gianni 
tersebut, 
disambut 
oleh Menteri 
Badan 
Usaha Milik 
Negara 
(BUMN) 
Erick Thohir. 
Erick 
mengatakan 
kedekatannya dengan Gianni yang 
sudah terjalin sejak ia menjadi Presiden 
Inter Milan. Untuk itu, Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) meminta Erick untuk 
menjemput Gianni dan 

mengantarkannya ke istana negara. 
"Semalam, saya diminta Presiden Joko 
Widodo untuk menjemput Gianni Ifantino, 
dan mengantarkan ke Istana untuk 

kemudian 
bertemu 
empat 
mata 
dengan 
Bapak 
Presiden. 
Setelah 
itu, saya 
mengantar
kan Gianni 
ke hotel 
tempatnya 
menginap,
" jelas 
Erick 
Thohir 
melalui 

siaran pers, Selasa (18/10/2022). Erick 
menambahkan, bahwa kedekatan 
dengan Gianni yang sudah terjalin sejak 
ia menjadi Presiden Inter Milan. 

    Sepak Bola Adalah Kebahagiaan
Presiden FIFA : 

Presden FIFA :

Sepak Bola Adalah kebahagiaan



02 www.sipbuletin.com

Edisi 1690

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 13.939,- Kurs BI $1 = Rp 14.233-

bersambung ke hal 3

Jum’at 

10/21/2022

Hubungi : 267 - 235 - 3359

212 Mart

Bapak Mangkrak Indonesia

Presiden FIFA, Gianni Infantino 
akhirnya bertemu dengan Presiden RI, 
Joko Widodo, Selasa (18/10/2022). 
Keduanya bertemu untuk membahas 
masa depan 
sepak bola 
Indonesia 
pasca 
tragedi 
Kanjuruhan. 
Kedatangan 
Gianni 
tersebut, 
disambut 
oleh Menteri 
Badan 
Usaha Milik 
Negara 
(BUMN) 
Erick Thohir. 
Erick 
mengatakan 
kedekatannya dengan Gianni yang 
sudah terjalin sejak ia menjadi Presiden 
Inter Milan. Untuk itu, Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) meminta Erick untuk 
menjemput Gianni dan 

mengantarkannya ke istana negara. 
"Semalam, saya diminta Presiden Joko 
Widodo untuk menjemput Gianni Ifantino, 
dan mengantarkan ke Istana untuk 

kemudian 
bertemu 
empat 
mata 
dengan 
Bapak 
Presiden. 
Setelah 
itu, saya 
mengantar
kan Gianni 
ke hotel 
tempatnya 
menginap,
" jelas 
Erick 
Thohir 
melalui 

siaran pers, Selasa (18/10/2022). Erick 
menambahkan, bahwa kedekatan 
dengan Gianni yang sudah terjalin sejak 
ia menjadi Presiden Inter Milan. 

    Sepak Bola Adalah Kebahagiaan
Presiden FIFA : 

Presden FIFA :

Sepak Bola Adalah kebahagiaan



04 03www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Kebetulan, Infantino juga berasal dari 
Italia dan merupakan penggemar berat 
Inter Milan. Ini pun jadi alasan dirinya 
diminta untuk menjemput dan 
mengantarkan ke Istana Negara untuk 
bertemu Jokowi. Setelah itu, saya 
mengantarkan Gianni ke hotel 
tempatnya menginap," jelas Erick 
Thohir di Jakarta, Selasa petang. Erick 
menambahkan bahwa dirinya sama 
sekali tidak mengetahui apa isi 
pembicaraan antara Presiden Jokowi 
dan Gianni karena tidak ikut dalam 
pertemuan yang berlangsung lebih dari 
sejam tersebut. "Namun, jika mengacu 
dari surat Presiden Jokowi ke FIFA 
yang saya antar langsung ke Gianni, 
lalu respon FIFA atas peristiwa di 
Kanjuruhan, serta keterangan pers 
setelah keduanya bertemu, yang pasti 
upaya FIFA untuk mendukung 
transformasi sepakbola di Indonesia 
menjadi topik utama. Mari kita sama-
sama berharap, pertemuan bersejarah 
tersebut akan membawa perbaikan 
menyeluruh bagi sepakbola nasional," 
kata Erick. Setelah tiba di istana, 
Presiden Joko Widodo menyambut 
langsung kunjungan kehormatan 
Presiden Federasi Sepak Bola 
Internasional (FIFA) Giovani Vicenzo 
Infantino atau Gianni Infantino, di 
Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 
(18/10/2022). Presiden FIFA tiba 
sekitar pukul 12.00 WIB dan langsung 
bersalaman dengan Presiden Jokowi 
begitu tiba di Ruang Kredensial, Istana 
Merdeka. Presiden Jokowi dan 
Presiden FIFA kemudian melakukan 
pertemuan di Ruang Jepara. 
Keduanya membahas berbagai hal 
penting terkait sepak bola Indonesia, 
utamanya setelah tragedi sepak bola 
di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa 
Timur pada 1 Oktober 2022 lalu. “Total 
dua jam kami berdiskusi secara detail 
mengenai persepakbolaan Indonesia 
dan ke depan akan seperti apa,” ujar 
Presiden Jokowi kepada wartawan 
usai pertemuan. Presiden 
menambahkan, dalam pertemuan 
dibahas aspek persepakbolaan mulai 
dari manajemen stadion beserta 
fasilitas-fasilitas pendukungnya, 

manajemen keamanan, manajemen 
pertandingan terutama pengaturan waktu, 
hingga manajemen suporter. “Kami 
bersepakat tadi transformasi persepakbola 
Indonesia akan dimulai bersama-sama 
dengan FIFA dan FIFA akan berkantor di 
Indonesia sampai semuanya berjalan 
dengan baik,” tutur Presiden. Jokowi 
mengatakan, ia dan Infantino sepakat 
bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan 
pelajaran penting bagi pesepakbolaan 
Indonesia dan dunia sepakbola. Ia 
menyebutkan, peristiwa itu tidak boleh 
terulang kembali dan jangan sampai 
kegembiraan penonton pertandingan 
sepak bola justru berujung pada duka dan 
malapetaka. "Untuk itu kita sepakat 
mengkaji kembali kelayakan stadion dan 
juga menerapkan teknologi untuk 
membantu mitigasi aneka potensi yang 
membahayakan penonton maupun 
pemain," kata Jokowi. Salah satunya, ujar 
dia, pemerintah akan merubuhkan Stadion 
Kanjuruhan dan membangunnya kembali 
agar sesuai dengan standar FIFA serta 
menjamin keselamatan pemain dan 
penonton. Jokowi menuturkan, pemerintah 
dan FIFA juga akan mengkaji ulang para 
pemangku kepentingan sepak bola 
Indonesia demi memastikan proses 
transformasi sepak bola Indonesia 
berjalan sesuai dengan standar yang 
ditetapkan. "Kita jadikan kesepakatan ini 
sebagai momentum perbaikan sistem 
persepakbolaan Indonesia agar sepakbola 
Indonesia menjadi kebangaan nasional 
dan tampil lebih baik lagi di masa yang 
akan datang," kata Jokowi. Dengan kerja 
sama ini kemungkinan FIFA akan lebih 
lama tinggal di Indonesia, kata Jokowi. 
FIFA akan berkantor dalam waktu yang 
cukup lama karena FIFA akan terus 
berada di Indonesia hingga dunia sepak 
bola Indonesia berjalan baik. Sebelumnya, 
Presiden Jokowi lebih dulu menyampaikan 
kesepakatan antara pemerintah Indonesia 
dan FIFA terkait penyelenggaraan Piala 
Dunia U20 2023. Jokowi mengatakan, 
pemerintah Indonesia dan FIFA akan 
memastikan segala persiapan berjalan 
dengan baik hingga rangkaian Piala Dunia 
U20 2023 bisa bergulir sesuai standar 
yang telah ditetapkan. "Pemerintah 
bersama FIFA juga bersepakat untuk 

memastikan agar pertandingan Piala 
Dunia U20 FIFA di Indonesia dapat 
berjalan dengan baik," kata Jokowi. 
"Semua segi dari persiapan sampai 
dengan pelaksanaannya harus 
dipastikan berjalan sesuai dengan 
standar FIFA dan ditangani secara 
baik, secara profesional," tutur Jokowi 
menjelaskan. Berdasarkan kalender 
kompetisi FIFA, Piala Dunia U20 
Indonesia dijadwalkan berlangsung 
pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. 
Indonesia selalu tuan rumah 
penyelenggara telah menyiapkan 
enam stadion untuk menjadi venue 
pertandingan Piala Dunia U20 2023. 
Keenam stadion yang dimaksud 
adalah Jakabaring (Palembang), 
Gelora Bung Karno (Jakarta), Si Jalak 
Harupat (Bandung), Manahan (Solo), 
Gelora Bung Tomo (Surabaya), dan 
Kapten I Wayan Dipta (Bali). Infantino 
juga menaruh perhatian ke banyak 
sektor terkait persepakbolaan 
Indonesia, mulai soal stadion hingga 
sekolah sepak bola. "Dia ingin 
memberikan perhatian yang khusus 
kepada negara kita, ini yang patut kita 
syukuri," kata Jokowi. Sementara itu, 
Presiden FIFA Gianni Infantino 
menyampaikan rasa simpati dan 
belasungkawa terdalam bagi para 
keluarga korban tragedi Kanjuruhan. 
Presiden FIFA mengatakan, insiden ini 
merupakan salah satu hari tergelap 
bagi dunia sepak bola. “Ini adalah 
tragedi yang mengejutkan semuanya, 
salah satu hari paling kelam dalam 
sejarah sepak bola,” kata Presiden 
FIFA. Infantino mengungkapkan, FIFA 
pun akan berkantor di Indonesia untuk 
mereformasi sepak bola di Indonesia. 
Presiden FIFA menegaskan, FIFA 
bersama Pemerintah Indonesia 
bersepakat untuk melakukan 
transformasi dan reformasi dalam 
dunia persepakbolaan di Indonesia. 
"Ini adalah negara sepakbola. Ini 
adalah negara di mana sepak bola 
adalah gairah bagi lebih dari ratusan 
juta orang," kata dia. “FIFA ada di sini 
untuk tinggal. FIFA di sini untuk bekerja 
dalam kemitraan yang sangat erat 
dengan pemerintah, dengan 

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan 
PSSI [Persatuan Sepak Bola Seluruh 
Indonesia] untuk mentransformasi dan 
mereformasi sepak bola karena sepak 
bola seharusnya tentang kegembiraan 
dan kebahagiaan,” ujar Presiden FIFA. 
Senada dengan Jokowi, Infantino juga 
menyebutkan bahwa FIFA ingin 
memastikan para penonton aman dan 
terlindungi ketika menyaksikan 
pertandingan sepak bola. Ia 
menyebutkan, FIFA juga akan fokus pada 
masalah pengoperasian stadion dan 
infrastruktur sepak bola di Indonesia. 
Presiden FIFA menambahkan, 
transformasi dan reformasi yang 
dilakukan meliputi stadion, suporter, 
infrastruktur, hingga pembinaan. “Kami 
akan membawa ahli kami, kami akan 
membantu dan berinvestasi, dan kami 
akan memastikan bahwa Indonesia 
bersinar di panggung sepak bola dunia,” 
kata Presiden FIFA. Dalam 
pernyataannya, Presiden FIFA juga 
menyampaikan mengenai pentingnya 
perhelatan Piala Dunia U-20 FIFA yang 
akan digelar di Indonesia pada tahun 
2023 mendatang, setelah Piala Dunia 
2022 di Qatar. “Tahun depan kita 
bersama akan menyelenggarakan Piala 
Dunia U-20 FIFA di sini. Ini adalah 
kompetisi terpenting setelah Piala Dunia,” 
kata Presiden FIFA. Dengan banyaknya 
pencinta sepak bola di Indonesia, FIFA 
merasa perlu menyajikan sepak bola 
yang apik di Piala Dunia U-20 tahun 
depan. Karena itu FIFA merasa memiliki 
utang sebagai bentuk tanggung jawab 
menampilkan tontonan sepak bola yang 
aman dan nyaman bagi pencinta sepak 
bola Tanah Air. "Kami berutang pada 
mereka, ketika mereka datang melihat 
pertandingan, mereka selamat dan aman. 
"Pemain terbaik dunia akan datang ke 
Indonesia dan talenta mereka akan 
bersinar dari Indonesia ke seluruh dunia," 
katanya menambahkan. Kami akan 
melakukan itu dan kami akan bekerja 
sama," tutur Infantino. "Kami akan fokus 
pada operasional di stadion, untuk 
perilaku fans untuk edukasi dari sekolah 
dengan proyek FIFA for school. Kami 
akan bekerjasama dengan pemerintah 
terhadap infrastruktur sehingga insiden 
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serupa tidak terjadi lagi," kata Infantino 
melanjutkan. Gianni Infantino berharap, 
Indonesia ke depannya tidak hanya 
dikenang sebagai tempat tragedi 
sepakbola. Namun dimulai dari ajang 
Piala Dunia U-20 tahun 2023 nanti, 
Indonesia akan bertransformasi 
menjadi negara dengan sepakbola 
yang lebih baik lagi. "Proyek Piala 
Dunia U-20 adalah proyek image 
Indonesia di mata dunia. Image 
Indonesia nanti bukan negara yang 
punya insiden sepakbola, tapi negara 
yang merayakan sepakbola. Sebab 
sepakbola, adalah kebahagiaan," 
paparnya. Pada kesempatan itu, 
Presiden FIFA juga memberikan bola 
resmi Piala Dunia Qatar 2022 yang 
didesain khusus dengan nama 
Presiden Joko Widodo pada bola 
tersebut. Tak hanya itu, Presiden 
Gianni juga memberikan kaus seragam 
FIFA berwarna merah dengan tulisan 
punggung “Jokowi” dan nomor 
punggung 1. “Because now President is 
part of the FIFA team (Karena sekarang 
Presiden Jokowi adalah bagian dari tim 
FIFA),” ujar Presiden Gianni saat 
menyerahkan kaus. Presiden Jokowi 
senang dengan cinderamata yang 
diberikan oleh Presiden FIFA Gianni 
Infantino. Momen penyerahan bola dan 
jersey tersebut diabadikan dengan foto 
bersama di antara keduanya. 
Sementara itu, setelah bertemu 
Presiden Jokowi, Gianni Infantino juga 
menyambangi markas PSSI di GBK 
Arena, Senayan, Jakarta. Infantino tiba 
di kantor PSSI sekitar pukul 15.15 WIB. 
Gianni Infantino turun dari mobil yang 
sama dengan Ketua Umum PSSI 
Mochamad Iriawan alias Iwan Bule dan 
Wakil Sekjen PSSI Maaike Ira Puspita. 
Sementara itu, Sekjen PSSI Yunus 
Nusi telah bersiap di depan lobi kantor 
PSSI untuk menyambut kedatangan 
Infantino. Ia sempat menyalami 
Infantino, sebelum mengawalnya 
masuk ke kantor PSSI. Pertemuan 
Giovani dengan PSSI dilakukan dalam 
ruang tertutup bagi semua wartawan. 
Setelah pertemuan PSSI dan Giovani 
menyempatkan bermain sepak bola 
bersama Ketua Umum PSSI, 

Mochamad Iriawan. Pertandingan 
persahabatan antara kedua belah pihak 
berlangsung di Stadion Madya, 
Senayan, Jakarta, Selasa malam. Gianni 
Infantino dan Iriawan ikut turun aksi di 
tim yang sama dan cetak gol. Setelah 
pertandingan berakhir, Presiden FIFA 
kemudian diantar ke bandara oleh 
Ketum PSSI bersama Menteri BUMN 
Erick Thohir. "Hari ini saya bersama 
Menteri BUMN Bapak Erick Thohir 
mengantar Presiden FIFA ke Bandara 
Soekarno-Hatta (Soetta) Jakarta, 
rombongan FIFA akan menuju Auckland, 
Selandia Baru," kata Iriawan. "Terima 
kasih kepada presiden Jokowi atas 
dukungannya, PSSI akan lanjutkan 
transformasi sepakbola Indonesia 
melalui Satuan Tugas." "Ucapan terima 
kasih juga kami ucapkan kepada Menteri 
BUMN Erick Thohir yang selalu 
mendukung PSSI untuk terciptanya 
sepak bola Indonesia yang lebih baik," 
tambahnya. Menurut Iwan Bule, 
kedatangan FIFA untuk pertama kalinya 
dianggap sebagai bentuk perhatian 
terhadap federasi. "Dalam arahannya, 
FIFA akan mendukung PSSI. Gianni 
Infantino meminta PSSI untuk tenang 
menghadapi situasi saat ini. Federasi 
untuk fokus melakukan perbaikan agar 
tragedi Kanjuruhan tidak terulang lagi. 
"Jadi kita harus lebih tenang dalam 
menghadapi situasi ini. Situasi ini akan 
mereda dalam sendirinya. Tidak usah 
fokus terhadap opini orang, tapi kita 
harus fokus bagaimana ke depannya 
agar tidak terjadi lagi kejadian seperti di 
Kanjuruhan, Malang," kata Infantino 
seperti dilansir situs resmi PSSI.org 
(18/10/22). Bersama dengan 
pemerintah, FIFA, dan PSSI akan 
bekerja sama untuk pembenahan sepak 
bola nasional," tuturnya. "Itu artinya FIFA 
menaruh perhatian kepada PSSI dan 
kami sangat berterima kasih," imbuh 
Iwan Bule. Iriawan menegaskan PSSI 
dan FIFA bertekad untuk membangun 
transformasi sepak bola Indonesia. 
"Kami bersama dengan FIFA dan 
pemerintah tentu ingin melihat ke 
depan." "Kami ingin melihat sepak bola 
kembali berjalan dengan keceriaan,” 
kata Iriawan seusai mengantar Infantino. 

Sementara itu hasil pertemuan FIFA 
dengan PSSI menghasilkan beberapa 
poin yang sangat penting. Dalam 
menjalankan kompetisi harus 
menjalankan perbaikan sistem 
pertandingan kompetisi dan pentingnya 
lisensi klub. Lisensi klub ini adalah 
mekanisme yang menjadi standar 
FIFA, AFC, dan PSSI untuk klub yang 
mengikuti kompetisi kasta tertinggi. 
Sangat penting klub mendapatkan 
lisensi ini. Hal ini karena dengan lisensi 
klub mengetahui kekurangannya dalam 
memenuhi syarat profesional dan bisa 
tampil di kompetisi kontinental seperti 
kompetisi AFC. Selain itu juga perlu 
pembenahan steward pertandingan. 
Pada program ini, PSSI akan 
mendapat pendampingan dari FIFA 
dan AFC untuk melakukan pelatihan 
steward pertandingan. Sejauh ini 
sebenarnya sudah ada steward dalam 
pengelenggaraan di ajang kompetisi 
Liga 1, tetapi kinerja mereka masih 
belum optimal. Sehingga sangat 
penting adanya pembenahan yang 
menyeluruh. Begitu pula program 
untuk pembinaan suporter. PSSI 
bersama FIFA dan AFC akan 
melakukan edukasi suporter dengan 

intens. Suporter Indonesia sangat 
terkenal tingkat dukungannya kepada 
klub kesayangan mereka. Mereka 
memiliki fanatisme yang kuat. Namun 
masih banyak pula beberapa kelompok 
yang tidak mengerti aturan dan batasan. 
Hal inilah yang menjadi program dengan 
target pembinaan suporter untuk 
memperbaiki pemahaman bagaimana 
cara mendukung klub tanpa melanggar 
ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, 
Iriawan sendiri tidak banyak berbicara 
atau memberikan keterangan selama 
kunjungan FIFA di Indonesia. Pria yang 
akrab disapa Iwan Bule itu diketahui 
belum berkomentar apapun terkait hasil 
investigasi Tim Gabungan Independen 
Pencari Fakta (TGIPF). Padahal pada 
forum diskusi tersebut poin paling 
penting adalah FIFA ingin menjadikan 
pagelaran Piala Dunia U-20 tahun 2023 
sebagai titik balik membaiknya 
manajemen penyelenggaraan sepak 
bola di Indonesia. Untuk itu semua pihak 
akan terlibat baik PSSI, Pemerintah, 
AFC dan FIFA serta para penggemar 
sepak bola di Indonesia harus memiliki 
tekad dan sebuah sinergi berkualitas. 
Semuanya demi suksesnya Piala Dunia 
U-20 2023. Bravo Merah Putih. 

"Rombongan" varian baru virus Covid-
19 diyakini akan merebak beberapa 
bulan ke depan. 
Varian-varian yang mematikan itu 
diyakini akan kembali meningkatkan 
angka penularan Covid-19 yang sempat 
melandai selama beberapa bulan.

Namun varian-varian itu diyakini tidak 
dapat menandingi kekebalan orang 
yang telah divaksin booster. 

Di tempat lain seperti Singapura, 
Inggris, dan negara-negara Eropa juga 
diyakini akan terkena gelombang Covid-
19 varian lain, yaitu XBB.

Di Amerika Serikat (AS), virus Covid-19 
varian BQ.1, BQ.1.1, BF.7, BA.4.6, 
BA.2.75 dan BA.2.75.2 diyakini akan 
menyebar luas pada musim dingin nanti. 

Obat antivirus seperti paxlovid pun 
dipercaya dapat mengalahkan varian-

Varian-varian ini berasal dari varian 
Omicron. 

Beberapa ahli yakin mutasi ini 
menandakan kalau virus itu memasuki 
fase evolusinya.

Berdasarkan temuan, varian-varian ini 
berhasil bermutasi sehingga terpisah 
dari virus induknya. 

“Itu karena dengan evolusi konvergen, 
mungkin beberapa garis keturunan yang 
berbeda (virus) dapat secara 
independen memperoleh tingkat 
penularan yang sama melawan satu 
varian baru yang mengambil alih. 
Sekarang virus telah beradaptasi dengan 
baik pada penularan manusia, sebagian 

Tetapi varian-varian ini dapat menjadi 
masalah besar bagi orang yang memiliki 
kelemahan imun tubuh.

varian itu. 

Ada Varian Baru Covid Yang Akan Muncul
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serupa tidak terjadi lagi," kata Infantino 
melanjutkan. Gianni Infantino berharap, 
Indonesia ke depannya tidak hanya 
dikenang sebagai tempat tragedi 
sepakbola. Namun dimulai dari ajang 
Piala Dunia U-20 tahun 2023 nanti, 
Indonesia akan bertransformasi 
menjadi negara dengan sepakbola 
yang lebih baik lagi. "Proyek Piala 
Dunia U-20 adalah proyek image 
Indonesia di mata dunia. Image 
Indonesia nanti bukan negara yang 
punya insiden sepakbola, tapi negara 
yang merayakan sepakbola. Sebab 
sepakbola, adalah kebahagiaan," 
paparnya. Pada kesempatan itu, 
Presiden FIFA juga memberikan bola 
resmi Piala Dunia Qatar 2022 yang 
didesain khusus dengan nama 
Presiden Joko Widodo pada bola 
tersebut. Tak hanya itu, Presiden 
Gianni juga memberikan kaus seragam 
FIFA berwarna merah dengan tulisan 
punggung “Jokowi” dan nomor 
punggung 1. “Because now President is 
part of the FIFA team (Karena sekarang 
Presiden Jokowi adalah bagian dari tim 
FIFA),” ujar Presiden Gianni saat 
menyerahkan kaus. Presiden Jokowi 
senang dengan cinderamata yang 
diberikan oleh Presiden FIFA Gianni 
Infantino. Momen penyerahan bola dan 
jersey tersebut diabadikan dengan foto 
bersama di antara keduanya. 
Sementara itu, setelah bertemu 
Presiden Jokowi, Gianni Infantino juga 
menyambangi markas PSSI di GBK 
Arena, Senayan, Jakarta. Infantino tiba 
di kantor PSSI sekitar pukul 15.15 WIB. 
Gianni Infantino turun dari mobil yang 
sama dengan Ketua Umum PSSI 
Mochamad Iriawan alias Iwan Bule dan 
Wakil Sekjen PSSI Maaike Ira Puspita. 
Sementara itu, Sekjen PSSI Yunus 
Nusi telah bersiap di depan lobi kantor 
PSSI untuk menyambut kedatangan 
Infantino. Ia sempat menyalami 
Infantino, sebelum mengawalnya 
masuk ke kantor PSSI. Pertemuan 
Giovani dengan PSSI dilakukan dalam 
ruang tertutup bagi semua wartawan. 
Setelah pertemuan PSSI dan Giovani 
menyempatkan bermain sepak bola 
bersama Ketua Umum PSSI, 

Mochamad Iriawan. Pertandingan 
persahabatan antara kedua belah pihak 
berlangsung di Stadion Madya, 
Senayan, Jakarta, Selasa malam. Gianni 
Infantino dan Iriawan ikut turun aksi di 
tim yang sama dan cetak gol. Setelah 
pertandingan berakhir, Presiden FIFA 
kemudian diantar ke bandara oleh 
Ketum PSSI bersama Menteri BUMN 
Erick Thohir. "Hari ini saya bersama 
Menteri BUMN Bapak Erick Thohir 
mengantar Presiden FIFA ke Bandara 
Soekarno-Hatta (Soetta) Jakarta, 
rombongan FIFA akan menuju Auckland, 
Selandia Baru," kata Iriawan. "Terima 
kasih kepada presiden Jokowi atas 
dukungannya, PSSI akan lanjutkan 
transformasi sepakbola Indonesia 
melalui Satuan Tugas." "Ucapan terima 
kasih juga kami ucapkan kepada Menteri 
BUMN Erick Thohir yang selalu 
mendukung PSSI untuk terciptanya 
sepak bola Indonesia yang lebih baik," 
tambahnya. Menurut Iwan Bule, 
kedatangan FIFA untuk pertama kalinya 
dianggap sebagai bentuk perhatian 
terhadap federasi. "Dalam arahannya, 
FIFA akan mendukung PSSI. Gianni 
Infantino meminta PSSI untuk tenang 
menghadapi situasi saat ini. Federasi 
untuk fokus melakukan perbaikan agar 
tragedi Kanjuruhan tidak terulang lagi. 
"Jadi kita harus lebih tenang dalam 
menghadapi situasi ini. Situasi ini akan 
mereda dalam sendirinya. Tidak usah 
fokus terhadap opini orang, tapi kita 
harus fokus bagaimana ke depannya 
agar tidak terjadi lagi kejadian seperti di 
Kanjuruhan, Malang," kata Infantino 
seperti dilansir situs resmi PSSI.org 
(18/10/22). Bersama dengan 
pemerintah, FIFA, dan PSSI akan 
bekerja sama untuk pembenahan sepak 
bola nasional," tuturnya. "Itu artinya FIFA 
menaruh perhatian kepada PSSI dan 
kami sangat berterima kasih," imbuh 
Iwan Bule. Iriawan menegaskan PSSI 
dan FIFA bertekad untuk membangun 
transformasi sepak bola Indonesia. 
"Kami bersama dengan FIFA dan 
pemerintah tentu ingin melihat ke 
depan." "Kami ingin melihat sepak bola 
kembali berjalan dengan keceriaan,” 
kata Iriawan seusai mengantar Infantino. 

Sementara itu hasil pertemuan FIFA 
dengan PSSI menghasilkan beberapa 
poin yang sangat penting. Dalam 
menjalankan kompetisi harus 
menjalankan perbaikan sistem 
pertandingan kompetisi dan pentingnya 
lisensi klub. Lisensi klub ini adalah 
mekanisme yang menjadi standar 
FIFA, AFC, dan PSSI untuk klub yang 
mengikuti kompetisi kasta tertinggi. 
Sangat penting klub mendapatkan 
lisensi ini. Hal ini karena dengan lisensi 
klub mengetahui kekurangannya dalam 
memenuhi syarat profesional dan bisa 
tampil di kompetisi kontinental seperti 
kompetisi AFC. Selain itu juga perlu 
pembenahan steward pertandingan. 
Pada program ini, PSSI akan 
mendapat pendampingan dari FIFA 
dan AFC untuk melakukan pelatihan 
steward pertandingan. Sejauh ini 
sebenarnya sudah ada steward dalam 
pengelenggaraan di ajang kompetisi 
Liga 1, tetapi kinerja mereka masih 
belum optimal. Sehingga sangat 
penting adanya pembenahan yang 
menyeluruh. Begitu pula program 
untuk pembinaan suporter. PSSI 
bersama FIFA dan AFC akan 
melakukan edukasi suporter dengan 

intens. Suporter Indonesia sangat 
terkenal tingkat dukungannya kepada 
klub kesayangan mereka. Mereka 
memiliki fanatisme yang kuat. Namun 
masih banyak pula beberapa kelompok 
yang tidak mengerti aturan dan batasan. 
Hal inilah yang menjadi program dengan 
target pembinaan suporter untuk 
memperbaiki pemahaman bagaimana 
cara mendukung klub tanpa melanggar 
ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, 
Iriawan sendiri tidak banyak berbicara 
atau memberikan keterangan selama 
kunjungan FIFA di Indonesia. Pria yang 
akrab disapa Iwan Bule itu diketahui 
belum berkomentar apapun terkait hasil 
investigasi Tim Gabungan Independen 
Pencari Fakta (TGIPF). Padahal pada 
forum diskusi tersebut poin paling 
penting adalah FIFA ingin menjadikan 
pagelaran Piala Dunia U-20 tahun 2023 
sebagai titik balik membaiknya 
manajemen penyelenggaraan sepak 
bola di Indonesia. Untuk itu semua pihak 
akan terlibat baik PSSI, Pemerintah, 
AFC dan FIFA serta para penggemar 
sepak bola di Indonesia harus memiliki 
tekad dan sebuah sinergi berkualitas. 
Semuanya demi suksesnya Piala Dunia 
U-20 2023. Bravo Merah Putih. 

"Rombongan" varian baru virus Covid-
19 diyakini akan merebak beberapa 
bulan ke depan. 
Varian-varian yang mematikan itu 
diyakini akan kembali meningkatkan 
angka penularan Covid-19 yang sempat 
melandai selama beberapa bulan.

Namun varian-varian itu diyakini tidak 
dapat menandingi kekebalan orang 
yang telah divaksin booster. 

Di tempat lain seperti Singapura, 
Inggris, dan negara-negara Eropa juga 
diyakini akan terkena gelombang Covid-
19 varian lain, yaitu XBB.

Di Amerika Serikat (AS), virus Covid-19 
varian BQ.1, BQ.1.1, BF.7, BA.4.6, 
BA.2.75 dan BA.2.75.2 diyakini akan 
menyebar luas pada musim dingin nanti. 

Obat antivirus seperti paxlovid pun 
dipercaya dapat mengalahkan varian-

Varian-varian ini berasal dari varian 
Omicron. 

Beberapa ahli yakin mutasi ini 
menandakan kalau virus itu memasuki 
fase evolusinya.

Berdasarkan temuan, varian-varian ini 
berhasil bermutasi sehingga terpisah 
dari virus induknya. 

“Itu karena dengan evolusi konvergen, 
mungkin beberapa garis keturunan yang 
berbeda (virus) dapat secara 
independen memperoleh tingkat 
penularan yang sama melawan satu 
varian baru yang mengambil alih. 
Sekarang virus telah beradaptasi dengan 
baik pada penularan manusia, sebagian 

Tetapi varian-varian ini dapat menjadi 
masalah besar bagi orang yang memiliki 
kelemahan imun tubuh.

varian itu. 

Ada Varian Baru Covid Yang Akan Muncul
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“Jadi kita perlu bersiap untuk ini. 
Negara-negara perlu berada dalam 
posisi untuk melakukan pengawasan, 
untuk menangani peningkatan kasus 
dan mungkin menangani peningkatan 
dan rawat inap. 

Kekuatan virus yang lebih besar pun 
juga menyulitkan para peneliti. 
Varian-varian baru yang bermunculan 
itu bahkan membuat Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) kalang kabut.

Kami belum melihat perubahan dalam 
tingkat yang parah. 

besar (virus) yang beredar memiliki 
kekuatan yang tinggi,” jelas rekan 
profesor epidemiologi Sekolah 
Kesehatan Publik Yale, dikutip dari 
CNN, Jumat (21/10).

Dan vaksin kita tetap efektif, tetapi kita 

Namun vaksinasi yang tetap digelar 
sepanjang tahun ini di AS diyakini dapat 
menangkal penyebaran varian-varian itu. 
Obat-obat antivirus seperti paxlovid, 
molnupiravir, dan remedsivir juga diyakini 
dapat membantu orang-orang yang 
terpapar.

Di AS sendiri penularan Covid-19 
sekarang didominasi oleh sub-varian 
Omicron, yaitu BA.5. 
Bahkan varian itu bertanggung jawab atas 
68 persen penularan yang terjadi di AS 
pekan lalu. 
Varian-varian lain juga masih 
menunjukkan kekuatan penularannya, 
seperti BQ.1 dan BQ.1.1.

harus tetap waspada,” jelas kepala teknis 
respons Covid-19 WHO, Maria Van 
Kerkhove.

Dia siap menerima sanksi dari partai.

Dengan lantang ucapan itu dilontarkan 
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo 
FX Hadi Rudyatmo. 

Melihat latar belakang Ganjar bukanlah 
orang baru di pemerintahan.

Siap dibuang, siap dibunuh karakternya, 
siap dibui."{FX Hadi Rudyatmo}

"Kalau semua orang siap nyapres ya 
wajar. Pak Ganjar pernah jadi gubernur, 
jadi anggota DPR RI. 

"Sebagai kader partai ini cuma adanya 
reward and punishment kok. 

 "Saya itu sudah siap 3D. 

Ya kita semua siap," kata Rudy.

Menurut penilaian FX Rudy adalah hal 
yang wajar ketika Ganjar Pranowo 
digadang-gadang Calon Presiden 
(Capres) 2024. 

Dia tidak takut mendapat hukuman dari 
PDI Perjuangan sudah menyatakan 
dukungan kepada Ganjar. 

Menengok ke belakangan, dukungan FX 

Kalau ada yang nanya, pasti saya jawab 
mendukung dong," ucap FX Rudy pasti 
saat dikonfirmasi wartawan, Kamis 
(20/10).

Ia siap menerima segala konsekuensi 
lantaran mendukung Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo maju Nyapres 
2024.

FX Rudi Siap 3D Untuk Ganjar

FX Rudy mengaku tak khawatir 
dukungannya kepada Ganjar tersebut 
bakal berujung sanksi dari DPP PDIP. 
Lagipula, kata dia, 
Ganjar sendiri tak pernah meminta ada 
deklarasi dukungan untuk Pilpres 2024.
“Pak Ganjar kan tidak minta 
dideklarasikan, yang mendeklarasikan 
adalah rakyat Indonesia yang 
mengetahui kinerja Ganjar Pranowo," 
katanya lagi.

Beberapa kali ia kerap melempar pujian 
kepada Ganjar.
Berikut sederet dukungan FX Rudy ke 
Ganjar Pranowo:
1. Indonesia dapat Anugrah saat Ganjar 
Nyapres

Rudy terhadap Ganjar Pranowo bukan 
kali ini saja diungkap.

dapat anugrah saat ganjar nyapres rev1
FX Rudy sempat mengatakan jika 
Indonesia ingin mendapatkan anugrah, 
maka harus dipimpin pemimpin seperti 
Ganjar Pranowo.
"Kalau Bangsa Indonesia kepingin 
mendapatkan anugerah (ganjaran) ya 
Ganjar Pranowo. 
Ini mau dikatakan deklarasi ya monggo 
yang punya hak untuk memberi sanksi 
itu DPP," kata FX Rudy kepada 
wartawan, Jumat (15/10).

Ketua DPC PDIP yang juga mantan 
Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, 
Jumat (29/7) sore mengunggah foto 
saat berada di Gunung Sinai, Mesir. 
Dalam postingan itu, 

2. Bawa Foto Ganjar, Berdoa di 
Gunung

"Gunung Sinai. 

Foto Ganjar bersebelahan dengan foto 
sang proklamator.

Foto yang juga dibawanya yakni foto 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo yang mengenakan seragam 
saat pelantikan. 

Di antara foto yang ada di depan FX 
Rudy tampak foto Presiden pertama 
Soekarno, dan foto pasangan keluarga 
lainnya. 

Mendoakan Ketua Umum Ibu 
Megawati Soekarnoputri agar selalu 
diberkati oleh Tuhan berupa 

Dalam unggahannya Rudy yang 
mengenakan kemeja merah, 
menuliskan kalimat cukup panjang.

dia tampak duduk di puncak Gunung 
Sinai dengan foto tokoh politik 
Indonesia di hadapannya.

Pria yang akrab disapa Rudy tersebut 
membela mati-matian Ganjar. 

"Enggak lah. 
Pak Ganjar ini sangat-sangat 
menghargai ibu ketua umum, ibu Hj 
Megawati Soekarnoputri," kata Rudy, 
saat ditemui merdeka.com di rumahnya, 
Kamis (2/6).

Dia membantah ucapan Trimedya yang 
menuding Ganjar tidak menghargai 
Megawati. 

Kesehatan, Kebahagiaan, 
Kebijaksanaan dalam memimpin PDI 
PERJUANGAN.

Kritik keras politikus Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya 
Panjaitan kepada Gubernur Jawa 
Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, 
mendapat perhatian dari Ketua DPC 
PDIP Solo sekaligus orang dekat Ketua 
Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, 
FX Hadi Rudyatmo.

3. Ganjar Disebut Sangat Menghargai 
Megawati

Ada beberapa catatan yang 
membuktikan bahwa Ganjar taat dan 
menghargai Ketua Umum PDIP itu.

Dia disebut memanfaatkan Kongres 
Partai Komunis untuk kembali berkuasa 
untuk periode ketiga.

Namun dalam satu dekade terakhir, 
China semakin otoriter. Ini jelas terlihat 

Xi Jinping menjadi pemimpin paling kuat 
China sejak Mao Zedong. 

Xi memang dibesarkan Partai Komunis. 
Dia sebelumnya pernah menjabat 
sebagai wakil presiden. 

Salah satu yang memperhatikan 
perjalanan karier Xi adalah seorang 
akademisi dan juga aktivis Uighur, Ilham 
Tohti (53), yang kini tinggal di Amerika 
Serikat.

Awalnya sejumlah orang senang 
dengan karier Xi yang cemerlang di 
Partai Komunis. 

Dia telah 10 tahun berkuasa atau dua 
periode. 

Namun tidak banyak yang mengetahui 
ambisi Xi atau memperkirakan seperti 
apa kepemimpinannya ke depan.

Ternyata Xi Jinping Juga Dibenci Rakyat China

Namun China membantah semua 
tudingan itu.

di wilayah Xinjiang. 
China diduga melakukan persekusi 
terhadap jutaan warga etnis Uighur dan 
etnis minoritas lainnya di wilayah 
tersebut.

Pejabat HAM PBB mengatakan dalam 
laporan terbaru, penyiksaan terhadap 
etnis minoritas di Xinjiang bisa 
dikategorikan kejahatan terhadap 
kemanusiaan. 

Apa yang terjadi di Xinjiang merupakan 

Ilham Tohti pernah ditangkap pada 
Januari 2014 dan dijatuhi hukuman 
penjara seumur hidup karena 
"separatisme".

Amerika Serikat (AS) menuding China 
melakukan genosida terhadap warga 
Uighur. 

Sejumlah pihak memperkirakan, 1 juta 
lebih warga Uighur dan minoritas lainnya 
ditangkap otoritas Xinjiang. 
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dapat membantu orang-orang yang 
terpapar.

Di AS sendiri penularan Covid-19 
sekarang didominasi oleh sub-varian 
Omicron, yaitu BA.5. 
Bahkan varian itu bertanggung jawab atas 
68 persen penularan yang terjadi di AS 
pekan lalu. 
Varian-varian lain juga masih 
menunjukkan kekuatan penularannya, 
seperti BQ.1 dan BQ.1.1.

harus tetap waspada,” jelas kepala teknis 
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siap dibui."{FX Hadi Rudyatmo}

"Kalau semua orang siap nyapres ya 
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mendukung dong," ucap FX Rudy pasti 
saat dikonfirmasi wartawan, Kamis 
(20/10).

Ia siap menerima segala konsekuensi 
lantaran mendukung Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo maju Nyapres 
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usahanya mati dan dia sangat geram 
dengan kebijakan tersebut.
Xi Jinping memberlakukan kebijakan 
"nol Covid", dengan pembatasan yang 
sangat ketat. Bagi Xi, rendahnya angka 
kematian dan kasus Covid merupakan 
bukti bahwa sistem politik China lebih 
unggul daripada negara-negara Barat, 
yang mencatat kasus kematian Covid 
sampai angka jutaan.
Namun kebijakan ketat Xi berdampak 
pada perekonomian negaranya. 
Bagi banyak orang, dampak lockdown 
sangat merugikan."Kami tak berdata 
dan juga ingin menangis," kata pemilik 
studio yoga ini.Vis dan tetangganya 
membuat protes tertulis lalu direkam 
dan diputar di tempat umum agar 
didengar semua orang. Karena aksinya 
itu, dia ditangkap polisi selama 11 hari.

indikasi yang jelas bahwa Xi merupakan 
pemimpin yang berbeda, dikutip dari 
laman NPR, Rabu (19/10).

China memberlakukan lockdown atau 
penutupan wilayah dalam periode yang 
sangat lama."Kami terpenjara selama 
empat bulan. Itu (lockdown) terlama di 
Shanghai," kata seorang warga 
Shanghai, Vis, yang hanya ingin 
dicantumkan nama panggilannya 
karena takut bermasalah dengan 
pemerintah.Vis mengatakan akibat 
lockdown panjang tersebut, 

Kebijakan Xi yang juga banyak dikritik di 
dalam negeri adalah pembatasan 
Covid-19 yang sangat ketat. 

Dia jujur dan lurus
Kendati banyak menuai kritik, Xi juga 
mendapat pujian dari rakyatnya. Dia 
dinilai berhasil memimpin China.

Ayah Xi, Xi Zhongxun, adalah seorang 
pejuang gerilya dalam perang saudara 
dan kemudian menjadi wakil perdana 
menteri.Lao juga memuji Xi karena 
mampu mengatasi masalah paling 
mendesak di China yaitu korupsi, 
kemiskinan, dan kesenjangan. 

"Xi Jinping itu orang baik," kata Lao 
Zhang (72) kepada NPR yang ditemui di 
sebuah taman di Beijing."Menurut saya 
dia jujur dan lurus," lanjut mantan buruh 
pabrik ini.Menurut Lao, dia melihat 
banyak perubahan di China.Selama 
Revolusi Kebudayaan 1966-1976, Zhang 
dikirim ke pedesaan di China barat laut 
untuk bekerja, tidak jauh dari daerah di 
mana Xi bekerja keras sebagai pemuda 
di era yang bergejolak itu. Lao 
mengatakan dia tahu tentang Xi sejak 
saat itu dan menyukai gayanya.Lao 
percaya Xi memahami penderitaan 
rakyat miskin karena pengalamannya 
dalam Revolusi Kebudayaan, dan 
mampu mengambil tindakan yang tidak 
dapat dilakukan pendahulunya karena Xi 
dikenal sebagai "pangeran" - anak 
revolusioner. 

Dia juga memuji Xi karena tegas 
membela kedaulatan China di panggung 
internasional.“Kami ingin dia tetap 
menjabat dan setidaknya satu periode 
lagi," ujar Lao.

"Kepatuhan masyarakat internasional 
terhadap kebijakan satu-China telah 
menjadi lebih terkonsolidasi," ujar Ma, 
Kamis 20 Oktober 2022.

Wakil Menteri Luar Negeri China Ma 
Zhaoxu mengatakan bahwa China 
berhasil "memenangkan" dan menarik 
sembilan negara yang memiliki 
hubungan diplomatik dengan Taiwan --
pulau demokrasi yang memiliki 
pemerintahan sendiri-- yang dianggap 
Beijing sebagai miliknya.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh 
Ma pada konferensi pers yang diadakan 
di sela-sela kongres utama Partai 
Komunis yang berkuasa di China.

China membanggakan diri karena 
sembilan negara telah mengalihkan 
pengakuan diplomatiknya dari Taiwan 
ke Beijing. Dalam beberapa tahun 
terakhir.
China menyebutnya sebagai hasil 
utama dari "pertarungan" diplomatiknya 
dengan Taiwan di bawah kepemimpinan 
Presiden Xi Jinping.

Dia menambahkan bahwa tekad Beijing 
untuk menjaga kedaulatan nasional 
dan integritas teritorial sudah "tak 

9 Negara Cabut Pengakuan Diplomatik Taiwan

China dan Taiwan memiliki 
pemerintahan terpisah sejak keduanya 
berpisah pada 1949 karena perang 
saudara.Beijing bereaksi keras terhadap 
kunjungan Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi 

Dengan "semangat juang", diplomasi 
China akan "selalu berdiri di garis 
depan" dalam melindungi kepentingan 
nasional, kata Ma.

ke Taiwan pada Agustus dan 

Kesembilan negara yang berpaling dari 
Taiwan ke China termasuk negara-
negara Amerika Tengah dan Pasifik, 
seperti Nikaragua dan Kepulauan 
Solomon.

Taiwan kini memiliki hubungan 
diplomatik dengan 14 negara.

tergoyahkan dan kokoh.

China diyakini telah mendesak negara-
negara tersebut untuk memutuskan 
hubungan dengan Taiwan dengan 
menawarkan bantuan ekonomi 
berdasarkan inisiatif infrastruktur sabuk 
dan jalannya (Belt and Road Initiative).

kemudian mengadakan latihan militer 
skala besar, yang meningkatkan 
ketegangan lintas selat.

"Kedua membantu memperkuat koalisi 
stabilitas koalisi.

Bakal calon presiden Anies Baswedan 
tengah mencari calon pendamping 
untuk berpartisipasi di Pilpres 2024 
mendatang. 

Selain berkontribusi menang, Cawapres 
nantinya harus memperkuat koalisi 
serta membantu pemerintahan. 

 Ketiga bisa membantu dalam 
pemerintahan yang efektif. Tiga 
pertimbangan itu yang menjadi faktor. 

Dia memberikan tiga kriteria calon wakil 
presiden yang cocok.
Pertama, calon wakil presiden harus 
membantu pemenangan. 

Tiga faktor itu menjadi pertimbangan 
untuk memilih Cawapres.

Beda NasDem Dan Demokrat Soal Cawapres Anies

Beberapa nama seperti Ketua Umum 
Partai Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa dan Ahmad 
Heryawan masuk dalam beberapa nama 
yang diunggulkan sebagai pendamping 
Anies.

 Dan ternyata itu akan menyulitkan AHY 
untuk mendampingi mantan Gubernur 
DKI Jakarta itu.

Walaupun Anies diberikan keleluasaan 
oleh NasDem untuk menentukan 
cawapresnya, 
namun ternyata ada harapan terselip dari 
partai yang dipimpin Surya Paloh itu.

Nama belum ada," kata Anies di Kantor 
DPP NasDem, Jakarta Pusat pada Senin 
(17/10) malam.
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Yang mana, hal itu menjadi salah satu 
kriteria yang diinginkan Anies.

bila dipasangkan dengan Anies bisa 
cukup kompetitif berhadapan dengan 

yang tampaknya lebih unggul adalah 
Khofifah dan AHY. 

"Kriteria memperkuat kemenangan, 
untuk kriteria ini, 

Baik Khofifah maupun AHY punya 
elektabilitas cukup kompetitif sebagai 
bakal cawapres dan 

Kalau kader partai dipilih tidak akan 
menstabilkan koalisi.

Demokrat dan PKS belum ada 
pembahasan soal nama cawapres.

Jadi silahkan saja Anies memilih yang 
bagaimana," kata Ali.
Sementara itu, Direktur Eksekutif 
Lembaga Survei Indonesia (LSI), 
Djayadi Hanan menilai, 
dari tiga kriteria yang diinginkan Anies 
sebagai calon wakil presiden 
(cawapres), 
mengarah kepada Ketua Umum Partai 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY) dan Gubernur Jawa Timur 
Menurutnya, 

Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad 
Ali mendorong calon wakil presiden 
bukan dari partai. 

"Saya setuju kalau kemudian koalisi itu 
tidak membawa, 

Supaya koalisi ini bisa stabil.

Namun, NasDem menyerahkan 
sepenuhnya kepada Anies untuk 
memilih siapa calon presiden. 
Saat penjajakan dengan 

Kalau dia salah satu kader artinya itu 
sudah tidak menstabilkan koalisi," 
katanya ketika dihubungi, Selasa 
(18/10).

AHY dan Khofifah mampu memperkuat 
kemenangan Anies dalam pertarungan 
Pilpres 2024. 

"Kemudian menstabilkan koalisi itu 
tidak tarik menarik ya kan, artinya dia 
bukan siapa-siapa gitu kan. 

"Ya orang yang sudah punya jejaring 
pengalaman. 

tidak mengedepankan kepentingan 
partainya agar koalisi stabil," ujar Ali.

Dia menuturkan, koalisi memang 
seharusnya tidak mengedepankan 
kepentingan partainya sendiri. 

"Tidak perlu terburu-buru apalagi 
memaksakan sosok-sosok yang sudah 
jelas elektabilitasnya rendah,

pasangan manapun. 

Khofifah juga bisa menarik bagi pemilih 
kalangan NU dan perempuan," kata 
Djayadi Hanan, saat dihubungi 
merdeka.com, Selasa (18/10).

Cawapres itu harus dibedah bersama-
sama dalam koalisi.
“Pola pikir Anies ini selaras dengan 
Demokrat dan Ketum AHY. 

Tapi Khofifah punya keunggulan kualitatif, 
yaitu, selain bisa membantu Anies 
memenangkan Jawa Timur, 

Selain itu, untuk kriteria dalam membantu 
pemerintahan yang efektif jika Anies 
menang, 

kriteria cawapres yang disampaikan 
Anies selaras dengan Ketua Umum 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. 
Sudah seharusnya fokus kriteria calon 
wakil presiden bukan menyodorkan 
nama. 

"Untuk kriteria ini, yang mungkin unggul 
adalah Khofifah karena berpengalaman 
lama di pemerintahan baik tingkat 
nasional maupun tingkat provinsi," 
ujarnya.

Herzaky menilai, 

dia menilai sosok tersebut mengarah 
kepada tokoh yang berpengalaman 
dalam pemerintahan.

Ketua DPP Partai Demokrat Herzaky 
Mahendra Putra meminta penetapan 
calon wakil presiden untuk mendampingi 
Anies Baswedan jangan terburu-buru. 

jangan memaksakan calon yang memiliki 
elektabilitas rendah dan tidak punya 
kontribusi membangun koalisi.

“Yang juga bisa unggul untuk kriteria ini 
adalah calon dari PKS yaitu Ahmad 
Heryawan yang berpengalaman lama 
sebagai gubernur Jawa Barat. AHY 
kelemahannya di sini, soal pengalaman 
pemerintahan," tutup Djayadi.
Sementara itu, 

Ia bilang, 

 dan tidak bakal punya kontribusi dalam 
membangun koalisi," ujar Herzaky 
kepada wartawan, Selasa (18/10).

Kita fokus pada kriteria, bukan nama, 
bukan sosok, lalu dibedah bersama-sama 
secara seksama," ujarnya.

Kemudian, 

 AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) 4 
persen, 

Hasil survei dari Indikator Politik 
Indonesia yang dilakukan pada 13 
sampai 20 September 2022, nama 
Ganjar Pranowo paling banyak dipilih 
yakni sebanyak 29 persen. 

Prabowo Subianto sebanyak 19,6 
persen dan Anies Baswedan sebanyak 
17,4 persen.

Sandiaga Uno tiga persen dan nama 
lain kurang dari dua persen. 

"Ridwan Kamil 8,7 persen,

Belum menjawab 8,1 persen," kata 
Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin 
Muhtadi, Minggu (2/10).
Dia menyebut tren beberapa nama 
tersebut ada yang mengalami penurunan 
dibandingkan survei yang dilakukan 
Indikator Politik Indonesi

“Misalnya tren terhadap Pak Prabowo 
turun dibanding survei sebelumnya, Anies 
juga sedikit turun, 
Ganjar naik dibanding survei bulan 
Agustus, kemudian AHY juga meningkat," 
tutupnya.

a sebelumnya.

Presiden Joe Biden telah 
menghilangkan kebijakan ambiguitas 
yang telah lama mengatur hubungan 

Itu juga akan menggangu ekonomi 
besar dunia .

Perang Ukraina akan berakhir, 
misalnya.
Sisi baiknya, penempatan pasukan AS 
sebelumnya akan menghilangkan 
keraguan di benak Beijing bahwa 
menginvasi Taiwan akan memulai 
perang besar.

Kami hanya bisa berharap bahwa 
pemerintahan AS di masa depan akan 
mempertimbangkan langkah seperti itu 
dengan sangat hati-hati.

Pada sisi negatifnya, itu akan berisiko 
memulai perang besar, serta 
mengganggu salah satu hubungan 
ekonomi paling penting di dunia.

Jika AS memutuskan untuk melakukan 
eskalasi dengan cara ini, seharusnya 
perhatian Washington terfokus pada 
China; idealnya, 

Kekhawatiran atas konflik lintas selat 
hanya tumbuh selama lima tahun 
terakhir.

 Taiwan siap mendapatkan bantuan dari 
Amerika Serikat terkait hubungannya 
dengan China
Pengerahan pasukan AS ke Taiwan 
akan menandai transformasi dalam 
hubungan AS-China.
Langkah AS tersebut tentu saja akan 
mengundang ketegangan dengan China 
. Perang besar bisa saja terjadi .

diplomatik AS terhadap Taiwan, 
yang berarti bahwa hal-hal spesifik 
pencegahan telah menjadi perdebatan.
Pencegahan adalah hal yang sulit dan 
kompleks ; s

Pasukan AS pertama yang substansial 
dikerahkan ke pulau itu pada pertengahan 

Terkadang kata peringatan sudah cukup 
untuk mencegah.

Saat Partai Komunis China dan 
tentaranya menggulung daratan China 
pada tahun 1949, pasukan angkatan laut 
AS menempatkan diri di antara Formosa 
dan daratan untuk mencegah invasi yang 
merebut Pulau Hainan .

Kami telah melihat permainan dinamis ini 
di NATO , karena Amerika Serikat terus 
meningkatkan komitmennya kepada 
negara-negara Baltik karena kekhawatiran 
atas agresi Rusia telah tumbuh.

eringkali kita tidak tahu apakah pesaing 
telah dihalangi , atau hanya tidak berniat 
melakukan hal yang tidak kita sukai.

Pergeseran sikap pemerintahan Biden di 
Taiwan hampir tak terhindarkan memicu 
pertanyaan apakah Amerika Serikat pada 
akhirnya perlu menempatkan peralatan 
dan personel di Taiwan untuk mencegah 
serangan China?

Terkadang janji dukungan sudah cukup; 
terkadang brigade dan satu skuadron 
pencegat diperlukan.

Militer Amerika Serikat telah mengerahkan 
pasukan di Taiwan di masa lalu, meskipun 
dalam keadaan strategis dan politik yang 
jauh berbeda.

China Kerahkan Pasukan ke Taiwan
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Ali mendorong calon wakil presiden 
bukan dari partai. 
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tidak membawa, 

Supaya koalisi ini bisa stabil.

Namun, NasDem menyerahkan 
sepenuhnya kepada Anies untuk 
memilih siapa calon presiden. 
Saat penjajakan dengan 

Kalau dia salah satu kader artinya itu 
sudah tidak menstabilkan koalisi," 
katanya ketika dihubungi, Selasa 
(18/10).

AHY dan Khofifah mampu memperkuat 
kemenangan Anies dalam pertarungan 
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"Kemudian menstabilkan koalisi itu 
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bukan siapa-siapa gitu kan. 

"Ya orang yang sudah punya jejaring 
pengalaman. 
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seharusnya tidak mengedepankan 
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Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. 
Sudah seharusnya fokus kriteria calon 
wakil presiden bukan menyodorkan 
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"Untuk kriteria ini, yang mungkin unggul 
adalah Khofifah karena berpengalaman 
lama di pemerintahan baik tingkat 
nasional maupun tingkat provinsi," 
ujarnya.

Herzaky menilai, 

dia menilai sosok tersebut mengarah 
kepada tokoh yang berpengalaman 
dalam pemerintahan.

Ketua DPP Partai Demokrat Herzaky 
Mahendra Putra meminta penetapan 
calon wakil presiden untuk mendampingi 
Anies Baswedan jangan terburu-buru. 

jangan memaksakan calon yang memiliki 
elektabilitas rendah dan tidak punya 
kontribusi membangun koalisi.
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adalah calon dari PKS yaitu Ahmad 
Heryawan yang berpengalaman lama 
sebagai gubernur Jawa Barat. AHY 
kelemahannya di sini, soal pengalaman 
pemerintahan," tutup Djayadi.
Sementara itu, 

Ia bilang, 

 dan tidak bakal punya kontribusi dalam 
membangun koalisi," ujar Herzaky 
kepada wartawan, Selasa (18/10).

Kita fokus pada kriteria, bukan nama, 
bukan sosok, lalu dibedah bersama-sama 
secara seksama," ujarnya.
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 AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) 4 
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Hasil survei dari Indikator Politik 
Indonesia yang dilakukan pada 13 
sampai 20 September 2022, nama 
Ganjar Pranowo paling banyak dipilih 
yakni sebanyak 29 persen. 

Prabowo Subianto sebanyak 19,6 
persen dan Anies Baswedan sebanyak 
17,4 persen.

Sandiaga Uno tiga persen dan nama 
lain kurang dari dua persen. 

"Ridwan Kamil 8,7 persen,

Belum menjawab 8,1 persen," kata 
Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin 
Muhtadi, Minggu (2/10).
Dia menyebut tren beberapa nama 
tersebut ada yang mengalami penurunan 
dibandingkan survei yang dilakukan 
Indikator Politik Indonesi

“Misalnya tren terhadap Pak Prabowo 
turun dibanding survei sebelumnya, Anies 
juga sedikit turun, 
Ganjar naik dibanding survei bulan 
Agustus, kemudian AHY juga meningkat," 
tutupnya.

a sebelumnya.

Presiden Joe Biden telah 
menghilangkan kebijakan ambiguitas 
yang telah lama mengatur hubungan 

Itu juga akan menggangu ekonomi 
besar dunia .

Perang Ukraina akan berakhir, 
misalnya.
Sisi baiknya, penempatan pasukan AS 
sebelumnya akan menghilangkan 
keraguan di benak Beijing bahwa 
menginvasi Taiwan akan memulai 
perang besar.

Kami hanya bisa berharap bahwa 
pemerintahan AS di masa depan akan 
mempertimbangkan langkah seperti itu 
dengan sangat hati-hati.

Pada sisi negatifnya, itu akan berisiko 
memulai perang besar, serta 
mengganggu salah satu hubungan 
ekonomi paling penting di dunia.

Jika AS memutuskan untuk melakukan 
eskalasi dengan cara ini, seharusnya 
perhatian Washington terfokus pada 
China; idealnya, 

Kekhawatiran atas konflik lintas selat 
hanya tumbuh selama lima tahun 
terakhir.

 Taiwan siap mendapatkan bantuan dari 
Amerika Serikat terkait hubungannya 
dengan China
Pengerahan pasukan AS ke Taiwan 
akan menandai transformasi dalam 
hubungan AS-China.
Langkah AS tersebut tentu saja akan 
mengundang ketegangan dengan China 
. Perang besar bisa saja terjadi .

diplomatik AS terhadap Taiwan, 
yang berarti bahwa hal-hal spesifik 
pencegahan telah menjadi perdebatan.
Pencegahan adalah hal yang sulit dan 
kompleks ; s

Pasukan AS pertama yang substansial 
dikerahkan ke pulau itu pada pertengahan 

Terkadang kata peringatan sudah cukup 
untuk mencegah.

Saat Partai Komunis China dan 
tentaranya menggulung daratan China 
pada tahun 1949, pasukan angkatan laut 
AS menempatkan diri di antara Formosa 
dan daratan untuk mencegah invasi yang 
merebut Pulau Hainan .

Kami telah melihat permainan dinamis ini 
di NATO , karena Amerika Serikat terus 
meningkatkan komitmennya kepada 
negara-negara Baltik karena kekhawatiran 
atas agresi Rusia telah tumbuh.

eringkali kita tidak tahu apakah pesaing 
telah dihalangi , atau hanya tidak berniat 
melakukan hal yang tidak kita sukai.

Pergeseran sikap pemerintahan Biden di 
Taiwan hampir tak terhindarkan memicu 
pertanyaan apakah Amerika Serikat pada 
akhirnya perlu menempatkan peralatan 
dan personel di Taiwan untuk mencegah 
serangan China?

Terkadang janji dukungan sudah cukup; 
terkadang brigade dan satu skuadron 
pencegat diperlukan.

Militer Amerika Serikat telah mengerahkan 
pasukan di Taiwan di masa lalu, meskipun 
dalam keadaan strategis dan politik yang 
jauh berbeda.

China Kerahkan Pasukan ke Taiwan
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1950-an, selama periode ketegangan 
yang parah antara RRC dan RoC. 
Komitmen militer AS di Taiwan sendiri 
mencapai sekitar 2.0000 pada tahun 
1958 tetapi tetap dalam ribuan 
sampai tahun 1970-an.

Pengerahan AS di masa lalu terjadi 
selama periode di mana Amerika 
Serikat menikmati keunggulan 
konvensional dan nuklir dugaan atas 
RRC.
Pengerahan ini berakhir ketika AS 
dan RRC memasuki periode detente 
dan persahabatan yang diperpanjang 
dari tahun 1970-an hingga 2000-an. 

Selain pasukan, AS mengerahkan 
rudal jelajah Matador bersenjata 
nuklir, yang memiliki jangkauan 
hampir 1000 km dan dapat 
menjangkau banyak pusat populasi 
China. 

Akhirnya, 

Dengan normalisasi hubungan antara 
Beijing dan Washington pada akhir 
1970-an, AS menarik pasukannya 
yang tersisa dari Taiwan dan 
mempercayai kombinasi kekuatan 
angkatan laut dan diplomasi untuk 
menjaga keamanan pulau itu.

Reaksi China terhadap pengerahan 
pasukan AS di masa damai ke Taiwan 
bisa menjadi ekstrem. 

Situasi telah berubah karena berbagai 
alasan. 

Perkembangan teknologi cenderung 
mendukung tembakan presisi jarak 
jauh , meningkatkan kapasitas China 
untuk mengontrol akses ke Taiwan.

Perluasan kekuatan angkatan laut 
dan kedirgantaraan China telah 
menggeser keseimbangan militer 
konvensional ke arah Beijing, 
membuat invasi yang diperebutkan 
setidaknya agak masuk akal.

hubungan diplomatik antara Beijing 
dan Washington memburuk dengan 
buruk. 
Jika digabungkan, faktor-faktor ini 
dapat membuat penempatan awal 
peralatan dan personel militer AS 
menjadi pilihan yang menarik untuk 
pertama kalinya dalam lebih dari 
empat puluh tahun.

Transfer rahasia kekuatan dan 
kemampuan mungkin tampak ideal, 

Menempatkan kembali pasukan militer 
konsekuensial di Taiwan dapat merusak 
hubungan yang tidak dapat dibatalkan.

bahkan jika pada tingkat eskalasi yang 
lebih rendah daripada invasi skala penuh.

Segala jenis penyebaran rahasia akan 
membutuhkan perawatan luar biasa untuk 
berhasil.

Banyak yang akan tergantung pada 
konteksnya, tetapi pembentukan tripwire 
mungkin tidak cukup mencegah Beijing 
yang sangat terganggu oleh intervensi 
Washington dalam hubungannya dengan 
Taipei.
Jika pemerintahan Biden atau 
pemerintahan masa depan memutuskan 
untuk melakukan hal ini, 

Sama sekali tidak mengejutkan jika China 
merespons dengan kekuatan, 

Bagaimanapun , kami memiliki 
pengalaman sejarah dengan upaya untuk 
secara diam-diam mentransfer rudal 
nuklir ke sebuah pulau di sebelah tenaga 
nuklir kontinental.

tetapi menjaga penyebaran, katakanlah, 
rudal jelajah nuklir ke Taiwan rahasia dari 
Beijing akan sangat sulit dan hampir 
dijamin akan membuat marah China 
ketika diumumkan.

maka perlu dengan cepat mentransisikan 
pasukan militer konsekuensial ke Taiwan 
untuk mencegah serangan China.

Kemungkinan reaksi negatif membuat 
kecepatan dan urutan penerapan menjadi 
sangat penting. Berita tentang 
pengerahan AS akan merugikan diri 
sendiri jika itu menimbulkan serangan 
China langsung di Formosa.

Sebanyak 15 juta barel minyak yang 
akan dijual dari 

Biden mengatakan: "Dengan 
pengumuman saya hari ini, 

Cadangan Minyak Strategis AS yang 
dikenal sebagai pasokan minyak 
mentah darurat terbesar

Amerika Serikat akan melepaskan 15 
juta barel minyak dari cadangan 
daruratnya dan akan mempersiapkan 
kemungkinan pelepasan lebih lanjut 
dalam upaya terbaru untuk mengatasi 
harga energi yang tinggi, kata Presiden 
Joe Biden pada Rabu (19/10).

Biden membela langkah pelepasan 
cadangan minyak AS itu walaupun 
dikritik oleh Partai Republik 

Pengumuman Presiden Biden 
mengenai upaya pemerintahannya 
untuk menurunkan harga energi juga 
dilakukan di tengah kekhawatiran 
bahwa harga minyak mentah 
menghadapi tekanan kenaikan baru.

 di dunia merupakan tahap akhir dari 
pencairan 180 juta barel minyak yang 
diumumkan AS pada Maret lalu.

Langkah itu disampaikan Biden saat 
inflasi membebani AS beberapa pekan 
menjelang pemilu paruh waktu di 
negara itu.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa 
masalah ekonomi menjadi perhatian 
dominan di kalangan pemilih di AS.

bermotif politik untuk membantu Partai 
Demokrat dalam pemilihan umum pada 
8 November.

Kenaikan itu diperkirakan terjadi 
mengingat keputusan koalisi negara-
negara penghasil minyak yang dipimpin 
oleh Arab Saudi dan Rusia awal 
Oktober untuk memangkas produksi 
minyak secara tajam.
Mempertimbangkan bahwa Cadangan 
Minyak Strategis AS lebih dari setengah 
penuh dengan sekitar 400 juta barel 
minyak, 

yang menyebut pengumuman terbaru 
langkah itu 

kami akan terus menstabilkan pasar 
dan menurunkan harga minyak pada 

AS Akan Lepaskan Minyak Cadangan 15 Juta Barel

untuk cadangan darurat ketika harga 
berada pada atau di bawah sekitar 67-72 
dolar AS per barel.
Biden mengatakan pada akhir Maret 
bahwa ia telah mengesahkan pelepasan 
1 juta barel per hari dari Cadangan 
Minyak Strategis AS untuk rentang waktu 
enam bulan.
Dengan demikian, total cadangan minyak 
yang akan dilepas AS 
adalah 180 juta barel.

saat tindakan negara lain telah 
menyebabkan volatilitas seperti itu."
"Dan saya telah memberi tahu tim saya ... 
bersiap untuk melakukan pelepasan 
(cadangan minyak) lebih lanjut dalam 
beberapa bulan ke depan jika 
diperlukan," kata Biden.

Pemerintah AS juga berencana untuk 
membeli kembali minyak mentah 

"Langkah ini memungkinkan kami untuk 
bergerak cepat untuk mencegah lonjakan 
harga minyak dan merespons 
perkembangan internasional," ujarnya.

Pemerintah AS bersikeras bahwa 
langkahnya telah membantu menurunkan 
harga energi, yakni rata-rata sekitar 1,15 
dolar AS per galon sejak puncak kenaikan 
harga energi pada Juni, 
menjadi sekitar 30 sen di atas level harga 
pada 24 Februari ketika perang di 
Ukraina dimulai. 
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1950-an, selama periode ketegangan 
yang parah antara RRC dan RoC. 
Komitmen militer AS di Taiwan sendiri 
mencapai sekitar 2.0000 pada tahun 
1958 tetapi tetap dalam ribuan 
sampai tahun 1970-an.

Pengerahan AS di masa lalu terjadi 
selama periode di mana Amerika 
Serikat menikmati keunggulan 
konvensional dan nuklir dugaan atas 
RRC.
Pengerahan ini berakhir ketika AS 
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AS Akan Lepaskan Minyak Cadangan 15 Juta Barel
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harga energi pada Juni, 
menjadi sekitar 30 sen di atas level harga 
pada 24 Februari ketika perang di 
Ukraina dimulai. 
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- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

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

- We will train you

Internasional

20 orang 
dilaporkan tewas 
akibat hujan 
deras, angin 
kencang dan 
badai yang 
melanda Amerika 
bagian Selatan, 
Senin 
(23/1/2017) 
waktu setempat.

Kulit dan biji anggur merah 
mengandung Resveratrol yang 

Manfaat anggur merah untuk kesehatan 
yang pertama adalah sebagai agen anti 
penuaan. 

Aneka manfaat anggur merah untuk 
kesehatan tubuh berikut ini sangat 
penting diketahui. 

Selain enak dimakan langsung, mereka 
juga bisa diolah menjadi berbagai 
macam hal seperti wine, kismis, dan 
jelly. 

Anggur adalah salah satu buah yang 
paling serbaguna. 

Berikut ulasan selengkapnya tentang 
manfaat anggur merah yang patut 
diketahui.
1. Anti-penuaan

Sebagai bonus, anggur merah juga 
mengandung antioksidan kuat. 

Diperkaya dengan vitamin C, dan 
mineral penting seperti kalium, kalsium, 
folat, fosfor, magnesium, dan zat besi, 
anggur merah adalah sumber alami dari 
banyak nutrisi yang bermanfaat bagi 
kesehatan.
Anggur merah juga bermanfaat bagi 
kulit, rambut, dan kesehatan Anda 
secara keseluruhan. 

Dari segi nutrisi, anggur merah memiliki 
sedikit keunggulan dibandingkan jenis 
anggur lainnya.

Diketahui bahwa anggur berasal dari 
zaman prasejarah, dan manusia telah 
membudidayakannya selama lebih dari 
7.000 tahun.
Meskipun anggur tumbuh liar di banyak 
wilayah di dunia, mereka paling dekat 
hubungannya dengan daerah sekitar 
Mediterania. Italia, Spanyol, dan 
Prancis yang memiliki sekitar sepertiga 
kebun anggur dunia. 

Manfaat Anggur Merah Untuk Kesehatan

Vitamin ini diketahui dapat membantu 
melindungi kulit dari polusi dan 
kerusakan racun, serta berguna dalam 
perbaikan kolagen.

Anggur merah juga memiliki sifat 
antibakteri dan antivirus, yang 
menjadikannya manfaat anggur merah 
kedua terbaik. 

Manfaat anggur merah untuk kesehatan 
yang ke empat adalah untuk mengatasi 
gangguan ginjal. 

Resveratrol, konstituen penting dari 
anggur merah, berguna untuk mengobati 
penyakit Alzheimer. 

Anggur mengandung vitamin C dan Vit A 
dalam jumlah yang baik. 

mengontrol 

Anggur merah dapat membantu 
menghilangkan asam dari sistem dan 
mengurangi tekanan kerja ginjal.

Anggur merah juga bermanfaat untuk 
melawan penyakit neuro degeneratif 
lainnya.

5. Baik untuk Penderita Alzheimer

Dengan hal ini, anggur merah 
melindungi Anda dari banyak infeksi. 
Sifat antivirus juga berguna untuk 
melawan virus polio dan virus herpes 
simpleks.

proses penuaan. Resveratrol adalah 
antioksidan kuat yang membantu 
menjaga kesehatan kulit.

4. Atasi Gangguan Ginjal

2. Aktivitas Antibakteri

Anggur merah bermanfaat untuk 
menurunkan asam urat. 

6. Meningkatkan Penglihatan

3. Baik untuk Kesehatan Kulit

Mengonsumsi anggur dalam jumlah 
yang tepat dapat membantu 
menurunkan kadar Protein Inflamasi dan 
meningkatkan jumlah Protein Pelindung 

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona
 
 Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

Untuk pengambilan obat dari Health Center
anda harus kirim foto kartu kuning anda ke
WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.

HUBUNGI : JIMMY
   215 - 275 - 4061

DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com16 15

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Info SIP

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

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

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

- We will train you

Internasional

20 orang 
dilaporkan tewas 
akibat hujan 
deras, angin 
kencang dan 
badai yang 
melanda Amerika 
bagian Selatan, 
Senin 
(23/1/2017) 
waktu setempat.

Kulit dan biji anggur merah 
mengandung Resveratrol yang 

Manfaat anggur merah untuk kesehatan 
yang pertama adalah sebagai agen anti 
penuaan. 

Aneka manfaat anggur merah untuk 
kesehatan tubuh berikut ini sangat 
penting diketahui. 

Selain enak dimakan langsung, mereka 
juga bisa diolah menjadi berbagai 
macam hal seperti wine, kismis, dan 
jelly. 

Anggur adalah salah satu buah yang 
paling serbaguna. 

Berikut ulasan selengkapnya tentang 
manfaat anggur merah yang patut 
diketahui.
1. Anti-penuaan

Sebagai bonus, anggur merah juga 
mengandung antioksidan kuat. 

Diperkaya dengan vitamin C, dan 
mineral penting seperti kalium, kalsium, 
folat, fosfor, magnesium, dan zat besi, 
anggur merah adalah sumber alami dari 
banyak nutrisi yang bermanfaat bagi 
kesehatan.
Anggur merah juga bermanfaat bagi 
kulit, rambut, dan kesehatan Anda 
secara keseluruhan. 

Dari segi nutrisi, anggur merah memiliki 
sedikit keunggulan dibandingkan jenis 
anggur lainnya.

Diketahui bahwa anggur berasal dari 
zaman prasejarah, dan manusia telah 
membudidayakannya selama lebih dari 
7.000 tahun.
Meskipun anggur tumbuh liar di banyak 
wilayah di dunia, mereka paling dekat 
hubungannya dengan daerah sekitar 
Mediterania. Italia, Spanyol, dan 
Prancis yang memiliki sekitar sepertiga 
kebun anggur dunia. 

Manfaat Anggur Merah Untuk Kesehatan

Vitamin ini diketahui dapat membantu 
melindungi kulit dari polusi dan 
kerusakan racun, serta berguna dalam 
perbaikan kolagen.

Anggur merah juga memiliki sifat 
antibakteri dan antivirus, yang 
menjadikannya manfaat anggur merah 
kedua terbaik. 

Manfaat anggur merah untuk kesehatan 
yang ke empat adalah untuk mengatasi 
gangguan ginjal. 

Resveratrol, konstituen penting dari 
anggur merah, berguna untuk mengobati 
penyakit Alzheimer. 

Anggur mengandung vitamin C dan Vit A 
dalam jumlah yang baik. 

mengontrol 

Anggur merah dapat membantu 
menghilangkan asam dari sistem dan 
mengurangi tekanan kerja ginjal.

Anggur merah juga bermanfaat untuk 
melawan penyakit neuro degeneratif 
lainnya.

5. Baik untuk Penderita Alzheimer

Dengan hal ini, anggur merah 
melindungi Anda dari banyak infeksi. 
Sifat antivirus juga berguna untuk 
melawan virus polio dan virus herpes 
simpleks.

proses penuaan. Resveratrol adalah 
antioksidan kuat yang membantu 
menjaga kesehatan kulit.

4. Atasi Gangguan Ginjal

2. Aktivitas Antibakteri

Anggur merah bermanfaat untuk 
menurunkan asam urat. 

6. Meningkatkan Penglihatan

3. Baik untuk Kesehatan Kulit

Mengonsumsi anggur dalam jumlah 
yang tepat dapat membantu 
menurunkan kadar Protein Inflamasi dan 
meningkatkan jumlah Protein Pelindung 

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona
 
 Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

Untuk pengambilan obat dari Health Center
anda harus kirim foto kartu kuning anda ke
WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.

HUBUNGI : JIMMY
   215 - 275 - 4061

DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1718

Ekonomi

Internasional

Internasional
Internasional

Internasional

Tanah Air

Dicari Pekerja
di Pabrik coklat 

30 menit dari Philadelphia 

Claudia : 908 - 510 - 6840

Hub : 
Rudi / Yati : 267 - 728 - 9439

9. Meningkatkan Kekuatan Otak
Manfaat anggur merah untuk 
kesehatan yang selanjutnya adalah 
untuk meningkatkan kekuatan otak. 
Resveratrol meningkatkan aliran darah 
ke otak Anda hingga 200%. 

7. Baik untuk Alergi

Oleh karena itu, manfaat anggur merah 
sangat baik untuk mengobati banyak 
alergi.

Flavonoid dan resveratol dalam anggur 
merah dikenal karena sifat pencegahan 
penyakit jantungnya. 

8. Jaga Kesehatan Hati

Insiden penyakit jantung di Perancis 
adalah yang terendah karena konsumsi 
anggur merah masyarakatnya.
Jus anggur dan buah anggur segar 
yang mereka makan mengandung 
antioksidan, seperti polifenol, flavonoid, 
dan resveratrol. 
Manfaat anggur merah ini membantu 
menurunkan risiko kolesterol tinggi, 
tekanan darah tinggi, pembekuan 
darah, dan penyakit terkait jantung.

Anggur merah mengandung flavonoid 
yang dikenal sebagai quercetin. Ini 
memberikan efek antihistamin bersama 
dengan efek antioksidan. 

di retina. Karena tingkat antioksidannya 
yang tinggi, anggur juga dapat 
membantu melawan stres oksidatif.

Dengan demikian, anggur merah 
membantu menjaga tubuh dari kanker 
kulit yang berbahaya. 

Anda tinggal mengonsumsinya saja 
setiap hari untuk merasakan manfaatnya.

11. Dukung Kekebalan Tubuh

 Anggur merah adalah cara alami terbaik 
untuk meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh Anda. 

10. Bantu Kendalikan Kanker

Proses ini diketahui dapat membantu 
mencegah obesitas dan penyakit jantung.

12. Penurunan Berat Badan

Dengan demikian, resveratrol dapat 
membantu mempercepat respons dan 
kemampuan mental.

Resveratrol dalam anggur merah telah 
menunjukkan efek positif dalam 
mengendalikan kanker, dan juga 
melindungi kulit dari sinar UVB yang 
berbahaya dari matahari. 

Buah anggur merah juga melindungi 
tubuh dari radiasi selama pengobatan 
kanker.

Ini adalah salah satu manfaat anggur 
merah yang paling terbaik.

Anggur merah adalah sumber saponin 
terkaya yang ditemukan di kulit luar. 
Manfaat anggur merah ini membantu 
untuk mengumpulkan kolesterol dan 
menghentikannya dari diserap dalam 
darah. 

Kolesterol jahat bisanya disebut juga 
LDL atau low density lipoprotein. 
Penumpukan kolesterol yang satu ini 
bisa berpengaruh terhadap kesehatan 
jantung.

Sejumlah makanan sehat bisa sangat 
membantu dalam mengatasi 

Imbangi dengan nutrisi yang bisa 
mengendalikan kolesterol jahat.

Agar kesehatan kita selalu terjaga, ada 
baiknya menyantap daging kambing 
dan sapi secukupnya saja. 

Konsumsi daging merupakan hal yang 
perlu untuk terus kita tingkatkan. 
Tingginya konsumsi protein hewani ini 
juga berisiko meningkatkan kadar 
kolesterol jahat yang meningkat di 
dalam tubuh.

Makanan Pengendali Kolesterol

Apel
Apel merupakan buah sehat yang kaya 
akan kandungan pektin. 

dapat memperlambat oksidasi LDL. 

Bawang Putih

mengendalikan kolesterol jahat ini. 
Dikumpulkan dari berbagai sumber, 
berikut sejumlah makanan sehat yang 
bisa membantu mengendalikannya.

Penelitian juga menunjukkan bahwa 
makan satu apel sehari (atau lebih) 

Pektin adalah serat larut yang bisa 
membantu menurunkan kolesterol jahat.

Hal itu karena adanya kandungan 
polifenol yang ditemukan terutama pada 
kulit apel.

Bawang putih dapat membantu 
menurunkan kolesterol, mencegah 

Oatmeal mengandung beta-glucan, zat 
dalam gandum yang mampu menyerap 
LDL 

pembekuan darah, menurunkan 
tekanan darah, dan melindungi tubuh 
dari infeksi. 
Bawang putih juga mencegah partikel 
kolesterol menempel di dinding arteri.

(kolesterol jahat). 
Kandungan ini 
kemudian bisa 
dikeluarkan dari 
tubuh ketika 
mengonsumsi 
oatmeal.
Avocado

Oatmeal

Penelitian juga menunjukkan bahwa 
minum teh hijau memiliki dampak yang 
signifikan terhadap penurunan 
kolesterol jahat dalam tubuh.

Minyak Zaitun

Buah ini dapat 
membantu 
meningkatkan 
HDL (kolesterol 
baik) dan juga 
menurunkan 
kadar LDL (kolesterol jahat). 

Madu

Kedelai mengandung senyawa yang 
disebut isoflavon. 

Minyak zaitun memiliki banyak manfaat 
bagi tubuh. 
Minyak ini berisi asam lemak tak jenuh 
tunggal yang dapat menurunkan kadar 
kolesterol jahat dalam tubuh - tanpa 
menurunkan kadar kolesterol baik.

Madu akan menyerang homocysteine, 

Senyawa ini diketahui dapat 
menurunkan kadar kolesterol jahat 
dalam tubuh. 

Teh Hijau
The hijau memberikan tubuh kita 
perasaan hangat, santai, dan juga kaya 
antioksidan. 

Pasalnya, avokad mengandung beta-
sitosterol yang dapat mengurangi 
jumlah kolesterol yang diserap dari 
makanan.

Kedelai

Selain itu, kedelai juga dapat membantu 
jantung mengurangi jumlah lemak jenuh 
dari makanan yang kamu konsumsi.

Okra memproduksi mucilaginous yang 
mirip dengan lendir lidah buaya.

Dereatan makanan sehat tersebut bisa 
sangat berfungsi dalam menurunkan 
kadar kolesterol jahat di dalam darah. 
Menyeimbangkan konsumsi makanan 
sehat ini bisa membuatmu tak perlu 
khawatir untuk tetap makan dengan 
enak.

Okra

Terong

Mulai dari kacang merah, kacang arab, 
sampai lentil bermanfaat untuk 
kesehatan jantung.

Namun lendir ini sebenarnya merupakan 
sumber serat larut yang baik untuk tubuh 
dan saluran pencernaan.

Terong hijau, ungu, atau kuning juga 
rendah kalori.

Selain okra, terong juga termasuk 
sayuran yang menjadi sumber serat 
larut. 

Serangkaian penelitian 
menunjukkan bahwa 
mengonsumsi almond, 

artinya kamu bakal merasa kenyang 
lebih lama setelah memakannya. 

Jus jeruk akan membantu 
menormalkan kolesterol 
dalam tubuhmu serta 
membuat aliran darah selalu 
sehat.
Kacang-Kacangan

Minum dua gelas jus jeruk 
adalah salah satu solusi 
terbaik untuk mengurangi 
kadar kolesterol. 

dan kacang-kacangan lainnya 
baik untuk jantung. 

sejenis asam amino yang diketahui 
mampu meningkatkan risiko penyakit 
pembuluh darah perifer dan penyakit 
jantung. 
Oleh karena itu, madu bisa menjadi 
pilihan yang cocok untuk mengendalikan 
kolesterol.
Jus Jeruk

Polong-Polongan

Kacang juga memiliki nutrisi tambahan 
yang dapat melindungi jantung.

Polong sangat kaya serat larut. Mereka 
juga butuh waktu sebentar bagi tubuh 
untuk mencerna, 

kenari, kacang tanah, 
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Mulai dari permohonan pengamanan 
oleh panitia kepada polisi pada 
tanggal 12 September 2022. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
mengumumkan pihak bertanggung 
jawab dalam tragedi Kanjuruhan, 
Malang, Jawa Timur. 
Sigit membeberkan kronologi 
terjadinya tragedi tersebut.

6 Orang Tersangka Tragedi AREMA

Gubernur Mykolayiv di Ukraina selatan, 
Vitaly Kim, meyakini keputusan Putin 
memberlakukan darurat militer adalah 
agar Rusia dapat memobilisasi warga 
Ukraina di wilayah pendudukan.

2. Pembatasan Gerak

Dilansir SCMP, memaksa warga sipil 
untuk berdinas dalam angkatan 
bersenjata negara pendudukan 
didefinisikan sebagai pelanggaran 
terhadap Konvensi Jenewa.

Adapun keempat wilayah Ukraina itu 
adalah Donetsk dan Luhansk yang juga 
disebut Donbas, Kherson, dan 
Zaporizhzhia.
Meskipun Rusia tidak sepenuhnya 
mencaplok keseluruhan dari masing-
masih wilayah itu, 

Undang-undang darurat militer yang 
diajukan Putin, tidak pernah digunakan 
dan hanya diterapkan jika Rusia 
menghadapi agresi atau ancaman 
agresi.

1. Mobilisasi

Di bawah darurat militer, pihak 
berwenang memiliki kuasa dalam 
melakukan langkah-langkah untuk 
memenuhi kebutuhan angkatan 
bersenjata Rusia dan melakukan 
pertahanan teritorial.

Presiden Rusia, Vladimir Putin 
mengumumkan darurat militer di empat 
wilayah Ukraina yang sebagian dicaplok 
Rusia pada Rabu (19/10/2022).

Darurat militer di Rusia secara otomatis 
memerlukan mobilisasi pasukan secara 
umum atau sebagian.

tapi Kremlin memberlakukan darurat 
militer di sana seolah-olah keempatnya 
adalah bagian dari Rusia, lapor SCMP. 

Lantas apa yang mungkin terjadi 
setelah darurat militer ditetapkan?

Saat ini, mobilisasi parsial telah terjadi 
di Rusia dan diperluas ke wilayah 
pendudukannya di Ukraina, sehingga 
kemungkinan akan lebih banyak orang 
yang dipanggil untuk bertugas sebagai 
militer.

Status darurat militer juga 
memungkinkan pihak berwenang 

Putin Umumkan Darurat Militer di Daerah ukraina

Pavel Chikov, pengacara HAM di Rusia, 
mengatakan undang-undang ini akan 
meliputi pembatasan berupa didirikannya 
pos pemeriksaan serta inspeksi 
kendaraan.

Langkah-langkah itu juga memungkinkan 
pemindahan paksa orang ke daerah lain, 
menurut Chikov.
Hukum Rusia mengizinkan perpindahan 
tempat tinggal sementara penduduk ke 
daerah yang aman dan evakuasi "objek-
objek ekonomi, sosial dan budaya yang 
signifikan".

Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia 
mendeportasi warganya dari wilayah 
pendudukan.

Saldo mengumumkan pada Rabu 
(19/10/2022) bahwa 50.000-60.000 
orang akan dievakuasi dari wilayah 
Kherson selama enam hari ke depan 
menyusul serangan balasan Ukraina.

Pihak berwenang juga diperbolehkan 
menahan orang hingga 30 hari.
Pejabat Rusia di Kherson telah 
mengumumkan larangan tujuh hari bagi 
warga sipil memasuki wilayah tersebut.
Vladimir Saldo, kepala pemerintahan 
yang ditunjuk Rusia, mengatakan jam 
malam tidak diperlukan untuk saat ini, tak 
lama sebelum mengonfirmasi bahwa ia 
menyerahkan wewenang kepada militer.
3. Relokasi

Seorang utusan AS pada September lalu 
mengatakan bahwa Rusia mungkin telah 
mendeportasi antara 900.000 dan 1,6 
juta orang Ukraina secara paksa.

mengekang pergerakan dan menetapkan 
jam malam untuk membatasi warga.

Pengumuman darurat militer di empat 
wilayah Ukraina ditanggapi pemerintah 
Kyiv.
Andriy Yermak, kepala kantor 

Kepala Dewan Keamanan Rusia, Nikolai 
Patrushev, mengatakan bahwa 5 juta 
penduduk wilayah Donbas dan bagian 
lain dari tenggara Ukraina telah 
"menemukan perlindungan" di Rusia 
dalam beberapa tahun terakhir dari 
penganiayaan oleh Kyiv, lapor TASS.

Propaganda Rusia di Kherson

"Rusia mencoba menakut-nakuti orang-
orang Kherson dengan kabar palsu 
tentang penembakan kota oleh tentara 
kami dan juga mengatur pertunjukan 
propaganda dengan evakuasi," tulis 
Yermak di Telegram, dilansir Straits 
Times. 

kepresidenan Ukraina, menuduh Rusia 
melancarkan propaganda di Kherson.

Kherson adalah pusat populasi terbesar 
yang direbut Moskow sejak memulai 
invasi di Ukraina pada 24 Februari.
Kota itu merupakan satu dari empat 
wilayah yang dicaplok Putin secara 
sepihak pada akhir September lalu.

Delapan bulan setelah diivasi, Ukraina 
melancarkan serangan balasan besar-
besaran di timur dan selatan untuk 
merebut kembali wilayah yang dikuasai 
Rusia.

Pengumuman pemberlakukan darurat 

Evakuasi ini dilakukan pemerintah 
pendudukan Rusia di Kherson menyusul 
ancaman serangan balasan dari 
pasukan Ukraina.
Pasukan Rusia di daerah itu mundur 
sejauh 20-30 km dalam beberapa 
minggu terakhir.
Mereka berisiko terjepit di tepi barat 
sungai Dnipro sepanjang 2.200 km yang 
membelah Ukraina.
Setelah mengumumkan darurat militer, 
Putin juga mengeluarkan dekrit yang 
membatasi pergerakan masuk dan 
keluar dari delapan wilayah yang 
berbatasan dengan Ukraina.

Televisi Rusia menyiarkan rekaman para 
penduduk mengungsi dengan 
menyeberangi Sungai Dnipro 
menggunakan perahu.

militer bersamaan dengan upaya 
evakuasi penduduk Kherson di wilayah 
pendudukan Rusia.

Kepala sekolah tersebut dituntut mundur 
lantaran kecewa terhadap sikap kepala 
sekolah yang dinilai sangat arogan. 
Berikut ulasan lengkapnya.

Mereka juga membentangkan poster 
yang bertuliskan kecaman.

Ratusan siswa-siswi tersebut turun ke 
lapangan menuntut kepala sekolah 
mereka untuk mundur. 

Ratusan siswa-siswi SMA Negeri 1 
Turen melakukan demo di sekolah. 
Mereka demo menuntut kepala sekolah, 
Eny Retnowati mundur dari jabatannya.

Demo Siswa SMA 1 Turen

Namun, baru-baru ini viral sebuah video 
yang memperlihatkan siswa SMA yang 
demo menuntut kepala sekolah mereka 
untuk mundur (17/10).

Demo adalah salah satu aktivitas yang 
identik dengan mahasiswa. Mereka 
biasanya menyuarakan pendapat 
dengan turun ke jalan.

Mereka beramai-ramai menyampaikan 
aspirasi berupa teriakan dan juga tulisan 
yang dibentangkan berisi tuntutan-
tuntutan mereka.Menuntut Kepala 
Sekolah Mundur

Alasan Kepsek SMA 1 Turen Didemo

Siswa-siswi SMA Negeri 1 Turen menilai 
bahwa kepala sekolah terlalu arogan dan 
antikritik.
Mereka membentangkan tulisan yang 
berisi "Orang arogan tidak pantas pimpin 
kami”, “Turunkan Bunda”, “Stop 
Intimidasi” dan “Kami disini untuk dididik 
bukan dikebiri prestasi”.

Eny menyebut sebagai orang yang 

“Yang jelas, selama saya tanggal 1 
September 2021 memimpin dan 
diberikan amanah di SMA Negeri 1 
Turen. 

Di dalam videonya, demo terlihat sangat 
tertib dan siswa-siswi tetap 
mendengarkan orasi yang disampaikan 
oleh kepala sekolah, meskipun diteriaki 
dengan sorakan.
Selain itu, menurut keterangan, siswa-
siswi tersebut juga menyegel ruang 
kepala sekolah dengan menggunakan 
poster tuntutan mereka.
Kepala Sekolah Terlalu Arogan

Yang jelas prestasi yang diberikan 
lembaga ini sudah tidak bisa dihitung,” 
kata kepala sekolah menanggapi 
disambut sorakan para siswa.
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berisi "Orang arogan tidak pantas pimpin 
kami”, “Turunkan Bunda”, “Stop 
Intimidasi” dan “Kami disini untuk dididik 
bukan dikebiri prestasi”.

Eny menyebut sebagai orang yang 

“Yang jelas, selama saya tanggal 1 
September 2021 memimpin dan 
diberikan amanah di SMA Negeri 1 
Turen. 

Di dalam videonya, demo terlihat sangat 
tertib dan siswa-siswi tetap 
mendengarkan orasi yang disampaikan 
oleh kepala sekolah, meskipun diteriaki 
dengan sorakan.
Selain itu, menurut keterangan, siswa-
siswi tersebut juga menyegel ruang 
kepala sekolah dengan menggunakan 
poster tuntutan mereka.
Kepala Sekolah Terlalu Arogan

Yang jelas prestasi yang diberikan 
lembaga ini sudah tidak bisa dihitung,” 
kata kepala sekolah menanggapi 
disambut sorakan para siswa.
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berjasa memberikan prestasi kepada 
sekolah. Dia juga bilang bahwa jangan 
menyalahkan pihak sekolah jika tahun 
ajaran baru peminat SMA Negeri 1 
Turen akan mengalami penurunan.

Dalam keterangan video yang 
diunggah oleh akun Instagram 
@memomedsos, disebutkan bahwa 
salah satu bukti bahwa kepala sekolah 
bertindak sangat arogan dengan selalu 
menuntut siswa selalu menjadi juara 
satu.
Selain itu, kepala sekolah juga pernah 
melakukan tindakan yang dinilai tidak 
pantas dilakukan yaitu memeriksa 
siswi yang tidak sholat dhuha dengan 
mengecek langsung isi celana 
dalamnya.

“Jangan salahkan kami, terutama 
bapak dan ibu guru manakala tahun 
ajaran baru peminat SMA Negeri 1 
Turen ini akan mengalami penurunan,” 
ujar Eny.
Memaksa Siswi Sholat Dhuha

Hal itu dinilai sebagai tindakan yang 
tidak pantas dilakukan. Maka dari itu, 
sebagian besar siswi di SMA Negeri 1 

Eny menganggap bahwa saat itu, siswa-
siswi sedang dihantui dan dikerumuni 
oleh orang-orang yang tidak bertanggung 
jawab.

Tidak Tahu Rencana Demo

“Semoga kalian diberikan hidayah oleh 
Allah, untuk ditunjukkan yang benar 
adalah benar yang salah adalah salah. 
Karena saat ini kalian masih dihantui dan 
dikerumuni dengan emosi yang luar 
biasa. Saya takutnya kalian adalah 
korban-korban dari orang yang tidak 
bertanggung jawab,” pungkas Eny.

Selain itu, Eny mengaku bahwa dalam 
sholatnya selalu berdoa untuk siswa-
siswi SMA Negeri 1 Turen diberikan 
hidayah.

Turen merasa tidak nyaman dengan 
perlakuan tersebut.

Guru-guru dan staff SMA Negeri 1 Turen 
mengaku tidak mengetahui rencana para 
siswa untuk melakukan demo hari itu.
“Para guru tidak ada yang tahu rencana 
para siswa berdemo. Sebab saat itu guru 
sedang persiapan input data nilai ujian 
tengah semester,” tulis keterangan di 
video.

Berita tersebut datang setelah data 
menunjukkan inflasi Inggris mengalami 
peningkatan kembali di atas 10 persen 
terhadap harga pangan pada 
September selagi berbagai masalah 
ekonomi menumpuk. 

Menurut sebuah kelompok konsumen 
yang mengutip sebuah survei yang 
dilakukan pada 3 ribu penduduk, 

Saat ini, mereka hanya menunggu 
tanggapan dari Perdana Menteri Liz 
Truss yang sedang kewalahan.

Hal tersebut terjadi setelah 
dikeluarkannya perkiraan bahwa akan 
banyak yang mengalami kekurangan 
bensin setelah Inggris membatasi 
harga bahan bakarnya.

Sebuah kelompok konsumen 
memperingatkan bahwa jutaan dari 
penduduk Inggris menanggung rasa 
lapar akibat krisis biaya hidup masa 
kini. 

Jutaan Warga Inggris Kelaparan Karena Krisis
setengah dari rumah tangga Inggris 
sedang melakukan pembatasan terhadap 
jumlah makanan.
Sebuah kelompok penduduk lainnya yang 
jumlahnya tidak berbeda mengalami 
kesulitan menerapkan pola makan sehat, 
dibandingkan saat sebelum terjadi krisis 
tersebut. 
Sedangkan hampir 80 persen dari 
populasi tersebut mengalami kesulitan 
secara keuangan.
"Dampak buruk yang besar dari krisis 
biaya hidup tersebut dikhawatirkan 
menyebabkan berjuta - juta penduduk 
mengalami kesulitan dalam menerapkan 
pola makan sehat," ujar Kepala kebijakan 
makanan di lembaga Which?, Sue Davis, 
seperti yang dikutip dalam laman The 
Straits Times, pada Kamis, 20 Oktober 
2022.
Selain itu, kelompok konsumen telah 
menyatakan pada Rabu bahwa 

Dalam serangkaian pembalikkan 
keputusan anggaran yang 
memalukan, Menteri Keuangan 
terbaru, Jeremy Hunt mengumumkan 
pada Senin bahwa ia akan mencabut 
pembekuan harga bahan bakar di April 
2023 bukan di akhir 2024.
"Keputusan pemerintah untuk 
mengakhiri dukungan universal bahan 
bakar di April membawa risiko 
menjerumuskan jutaan rumah tangga 
kedalam kemiskinan bahan bakar," 
ujar Kepala kebijakan dan advokasi di 
perusahaan Which? 

"Pemerintah perlu mengklarifikasi 
bagaimana mereka akan mendukung 
warga yang kesulitan dan menderita 
setelah musim semi dan 
memastikan bahwa selagi harga 
bahan bakar tetap tinggi, para 
konsumen tetap diperhatikan," 
tambahnya.
Pembekuan harga tersebut bertujuan 
melindungi para konsumen dari harga 
yang tinggi disebabkan oleh perang 
antara penyedia energi utama yakni 

Rocio Concha.

keputusan pemerintah Inggris pada 
pekan ini untuk membatasi 
pembekuan harga bahan bakar akan 
menyebabkan jutaan penduduk tidak 
dapat menghangatkan rumah mereka.

Indeks harga retail,

Di sisi lain, Sekretaris Umum Trades 
Union Congress (TUC), Frances O'Grady 
menuntut bahwa Perdana Menteri Truss 
turun dari jabatannya pada pekan ini.
"Saya memiliki pesan untuk Liz Truss: 
Para pekerja bangga terhadap pekerjaan 
yang kami lakukan. 

yakni sebuah pengukuran inflasi yang 
diantaranya mengukur pembayaran 
bunga jaminan sosial tenaga kerja dan 
digunakan oleh berbagai serikat pekerja 
dan pemberi kerja saat menegosiasikan 
peningkatan gaji meningkat sampai 
dengan 12,6 persen di bulan September 
dari sebelumnya 12,3 persen di Agustus 
menurut data pada hari Rabu.

Kami bekerja keras. Kami memiliki jam 
kerja terpanjang di seluruh Eropa," ujar 
nya kepada perkumpulan tahunan TUC di 
Brighton.

Rusia dan Ukraina. 
Sementara itu, Inggris saat ini sedang 
dipenuhi dengan berbagai protes dan 
unjuk rasa dari para pekerja mengenai 
upah dan gaji yang tidak mengimbangi 
dengan inflasi yang sedang terjadi.

"Akan tetapi, berkat partai Anda yang 
telah menduduki pemerintahan selama 12 
tahun, terdapat berjuta-juta warga yang 
kesulitan untuk hidup sejahtera," pungkas 
O’Grady.

Penjemputan paksa dan penahanan 
Alvin mengacu surat putusan banding 
dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 

Dahlan Iskan menulis tentang Alvin 
Lim, pengacara yang ditangkap jaksa 
seusai menjalani pemeriksaan di 
Gedung Bareskrim Polri pada Selasa 
(18/10).

Alvin Lim dinyatakan bersalah dengan 
vonis empat tahun enam bulan penjara 
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan, terkait kasus 
pemalsuan dokumen.

Pendiri LQ Law Firm itu dijemput paksa 
oleh tim Kejaksaan Negeri (Kejari) 
Jakarta Selatan dan menahannya di 
Rumah Tahanan (Rutan) Salemba 
Jakarta Pusat.

Dahlan : Tak Ada Pengacara Seberani Alvin Lim

terkait perkara pemalsuan dokumen.

"Sebentar lagi teman kita pasti 
ditangkap," tulisan Dahlan menirukan 
ucapan salah seorang dari mereka.

Dalam tulisan berjudul Alvin Allianz, 
Disway edisi Jumat (21/10), 

Keesokan harinya, ada berita Alvin 
ditangkap jaksa. 

"Mana bisa. Kan proses hukumnya masih 
berjalan," begitu ucapan teman Alvin 
satunya menimpali.

Penangkapan dilakukan ketika 
pengacara itu berada di Bareskrim 
Mabes Polri.

Dahlan bercerita bahwa tiga hari lalu dia 
makan malam dengan teman-teman lama 
Alvin sesama penghuni asrama SD 
Katolik Pangudi Luhur di Ambarawa.
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berjasa memberikan prestasi kepada 
sekolah. Dia juga bilang bahwa jangan 
menyalahkan pihak sekolah jika tahun 
ajaran baru peminat SMA Negeri 1 
Turen akan mengalami penurunan.

Dalam keterangan video yang 
diunggah oleh akun Instagram 
@memomedsos, disebutkan bahwa 
salah satu bukti bahwa kepala sekolah 
bertindak sangat arogan dengan selalu 
menuntut siswa selalu menjadi juara 
satu.
Selain itu, kepala sekolah juga pernah 
melakukan tindakan yang dinilai tidak 
pantas dilakukan yaitu memeriksa 
siswi yang tidak sholat dhuha dengan 
mengecek langsung isi celana 
dalamnya.

“Jangan salahkan kami, terutama 
bapak dan ibu guru manakala tahun 
ajaran baru peminat SMA Negeri 1 
Turen ini akan mengalami penurunan,” 
ujar Eny.
Memaksa Siswi Sholat Dhuha

Hal itu dinilai sebagai tindakan yang 
tidak pantas dilakukan. Maka dari itu, 
sebagian besar siswi di SMA Negeri 1 

Eny menganggap bahwa saat itu, siswa-
siswi sedang dihantui dan dikerumuni 
oleh orang-orang yang tidak bertanggung 
jawab.

Tidak Tahu Rencana Demo

“Semoga kalian diberikan hidayah oleh 
Allah, untuk ditunjukkan yang benar 
adalah benar yang salah adalah salah. 
Karena saat ini kalian masih dihantui dan 
dikerumuni dengan emosi yang luar 
biasa. Saya takutnya kalian adalah 
korban-korban dari orang yang tidak 
bertanggung jawab,” pungkas Eny.

Selain itu, Eny mengaku bahwa dalam 
sholatnya selalu berdoa untuk siswa-
siswi SMA Negeri 1 Turen diberikan 
hidayah.

Turen merasa tidak nyaman dengan 
perlakuan tersebut.

Guru-guru dan staff SMA Negeri 1 Turen 
mengaku tidak mengetahui rencana para 
siswa untuk melakukan demo hari itu.
“Para guru tidak ada yang tahu rencana 
para siswa berdemo. Sebab saat itu guru 
sedang persiapan input data nilai ujian 
tengah semester,” tulis keterangan di 
video.

Berita tersebut datang setelah data 
menunjukkan inflasi Inggris mengalami 
peningkatan kembali di atas 10 persen 
terhadap harga pangan pada 
September selagi berbagai masalah 
ekonomi menumpuk. 

Menurut sebuah kelompok konsumen 
yang mengutip sebuah survei yang 
dilakukan pada 3 ribu penduduk, 

Saat ini, mereka hanya menunggu 
tanggapan dari Perdana Menteri Liz 
Truss yang sedang kewalahan.

Hal tersebut terjadi setelah 
dikeluarkannya perkiraan bahwa akan 
banyak yang mengalami kekurangan 
bensin setelah Inggris membatasi 
harga bahan bakarnya.

Sebuah kelompok konsumen 
memperingatkan bahwa jutaan dari 
penduduk Inggris menanggung rasa 
lapar akibat krisis biaya hidup masa 
kini. 

Jutaan Warga Inggris Kelaparan Karena Krisis
setengah dari rumah tangga Inggris 
sedang melakukan pembatasan terhadap 
jumlah makanan.
Sebuah kelompok penduduk lainnya yang 
jumlahnya tidak berbeda mengalami 
kesulitan menerapkan pola makan sehat, 
dibandingkan saat sebelum terjadi krisis 
tersebut. 
Sedangkan hampir 80 persen dari 
populasi tersebut mengalami kesulitan 
secara keuangan.
"Dampak buruk yang besar dari krisis 
biaya hidup tersebut dikhawatirkan 
menyebabkan berjuta - juta penduduk 
mengalami kesulitan dalam menerapkan 
pola makan sehat," ujar Kepala kebijakan 
makanan di lembaga Which?, Sue Davis, 
seperti yang dikutip dalam laman The 
Straits Times, pada Kamis, 20 Oktober 
2022.
Selain itu, kelompok konsumen telah 
menyatakan pada Rabu bahwa 

Dalam serangkaian pembalikkan 
keputusan anggaran yang 
memalukan, Menteri Keuangan 
terbaru, Jeremy Hunt mengumumkan 
pada Senin bahwa ia akan mencabut 
pembekuan harga bahan bakar di April 
2023 bukan di akhir 2024.
"Keputusan pemerintah untuk 
mengakhiri dukungan universal bahan 
bakar di April membawa risiko 
menjerumuskan jutaan rumah tangga 
kedalam kemiskinan bahan bakar," 
ujar Kepala kebijakan dan advokasi di 
perusahaan Which? 

"Pemerintah perlu mengklarifikasi 
bagaimana mereka akan mendukung 
warga yang kesulitan dan menderita 
setelah musim semi dan 
memastikan bahwa selagi harga 
bahan bakar tetap tinggi, para 
konsumen tetap diperhatikan," 
tambahnya.
Pembekuan harga tersebut bertujuan 
melindungi para konsumen dari harga 
yang tinggi disebabkan oleh perang 
antara penyedia energi utama yakni 

Rocio Concha.

keputusan pemerintah Inggris pada 
pekan ini untuk membatasi 
pembekuan harga bahan bakar akan 
menyebabkan jutaan penduduk tidak 
dapat menghangatkan rumah mereka.

Indeks harga retail,

Di sisi lain, Sekretaris Umum Trades 
Union Congress (TUC), Frances O'Grady 
menuntut bahwa Perdana Menteri Truss 
turun dari jabatannya pada pekan ini.
"Saya memiliki pesan untuk Liz Truss: 
Para pekerja bangga terhadap pekerjaan 
yang kami lakukan. 

yakni sebuah pengukuran inflasi yang 
diantaranya mengukur pembayaran 
bunga jaminan sosial tenaga kerja dan 
digunakan oleh berbagai serikat pekerja 
dan pemberi kerja saat menegosiasikan 
peningkatan gaji meningkat sampai 
dengan 12,6 persen di bulan September 
dari sebelumnya 12,3 persen di Agustus 
menurut data pada hari Rabu.

Kami bekerja keras. Kami memiliki jam 
kerja terpanjang di seluruh Eropa," ujar 
nya kepada perkumpulan tahunan TUC di 
Brighton.

Rusia dan Ukraina. 
Sementara itu, Inggris saat ini sedang 
dipenuhi dengan berbagai protes dan 
unjuk rasa dari para pekerja mengenai 
upah dan gaji yang tidak mengimbangi 
dengan inflasi yang sedang terjadi.

"Akan tetapi, berkat partai Anda yang 
telah menduduki pemerintahan selama 12 
tahun, terdapat berjuta-juta warga yang 
kesulitan untuk hidup sejahtera," pungkas 
O’Grady.

Penjemputan paksa dan penahanan 
Alvin mengacu surat putusan banding 
dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 

Dahlan Iskan menulis tentang Alvin 
Lim, pengacara yang ditangkap jaksa 
seusai menjalani pemeriksaan di 
Gedung Bareskrim Polri pada Selasa 
(18/10).

Alvin Lim dinyatakan bersalah dengan 
vonis empat tahun enam bulan penjara 
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan, terkait kasus 
pemalsuan dokumen.

Pendiri LQ Law Firm itu dijemput paksa 
oleh tim Kejaksaan Negeri (Kejari) 
Jakarta Selatan dan menahannya di 
Rumah Tahanan (Rutan) Salemba 
Jakarta Pusat.

Dahlan : Tak Ada Pengacara Seberani Alvin Lim

terkait perkara pemalsuan dokumen.

"Sebentar lagi teman kita pasti 
ditangkap," tulisan Dahlan menirukan 
ucapan salah seorang dari mereka.

Dalam tulisan berjudul Alvin Allianz, 
Disway edisi Jumat (21/10), 

Keesokan harinya, ada berita Alvin 
ditangkap jaksa. 

"Mana bisa. Kan proses hukumnya masih 
berjalan," begitu ucapan teman Alvin 
satunya menimpali.

Penangkapan dilakukan ketika 
pengacara itu berada di Bareskrim 
Mabes Polri.

Dahlan bercerita bahwa tiga hari lalu dia 
makan malam dengan teman-teman lama 
Alvin sesama penghuni asrama SD 
Katolik Pangudi Luhur di Ambarawa.
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Rupanya Kejaksaan Negeri Jakarta 
Selatan tahu Alvin lagi di Bareskrim 
pada hari itu.
Alvin diperiksa sejak pukul 10.00 WIB. 
Jaksa menunggu sampai pemeriksaan 
itu selesai sekitar pukul 19.00 WIB.
"Begitu Alvin keluar dari ruang 
Bareskrim, jaksa melaksanakan 
putusan terbaru Pengadilan Tinggi 
Jakarta: menangkapnya. Alvin langsung 
dimasukkan tahanan di Salemba," lanjut 
Dahlan.

Konon Alvin memang sering di kantor 
polisi untuk mengadukan satu perkara. 
Juga menjalani pemeriksaan oleh 
penyidik Polri, karena sangat banyak 
orang mengadukannya.

Hari itu dia diperiksa karena ada 185 
pengaduan sekaligus.
"Anda sudah tahu siapa yang ramai-
ramai mengadukan Alvin Lim: para 
jaksa. Anda juga sudah tahu video di 
YouTube yang mana yang membuat 
para jaksa marah," tulisan Dahlan.

Dahlan, Selasa kemarin itu Alvin 
diperiksa di Bareskrim bukan karena 
ada satu pengaduan. 

Lewat pengadilan. Lewat keterangan 
pers. Lewat medsos. Lewat video. 
Lewat apa saja," tulisan Dahlan.

Setelah Alvin Lim ditahan, Dahlan ingin 
tahu lewat cara apa lagi ayah Kate 
Victoria Lim itu akan mengkritik aparat 
penegak hukum dari dalam tahanan.
“Dia pasti akan menemukan cara. Dia 
sudah berjanji akan terus melakukan itu. 
Dari mana pun. Kapan pun. Dengan 
risiko seperti apa pun," tulisan Dahlan 
Iskan.

Namun, Alvin kini benar-benar ditahan. 
Dia sudah dibesuk oleh sang istri, juga 
putrinya yang masih bersekolah di 
tingkat SLTA beserta dua pengacaranya.

Penangkapan itu dilakukan jaksa tepat 
ketika Dahlan dan teman-teman Alvin 
lagi makan malam di Jakarta. Hanya 
saja mereka belum tahu saat itu juga.
Menurut Dahlan, Alvin merupakan 
seorang pengacara yang pemberani 
mengkritisi aparat penegak hukum.
"Tidak ada pengacara yang 
keberaniannya melebihi Alvin Lim: 
dalam hal menghajar polisi. Juga 
menghajar jaksa.

Tentu saja tujuannya adalah menagkal 
intervensi China pada Taiwan . itu 
sebuah pendekatan yang lebih dari 
sekedar memberikan pasokan senjata 
kepada Taiwan .
kabar terbaru dari Reuters, Pemerintah 
AS sedang mempertimbangkan 
rencana untuk bersama-sama 
memproduksi senjata dengan Taiwan, 
kata lobi bisnis pada Rabu, sebuah 
prakarsa yang dimaksudkan untuk 
mempercepat pengiriman senjata guna 
meningkatkan pencegahan Taipei 
terhadap China.
Presiden AS telah menyetujui lebih dari 
$ 20 miliar dalam penjualan senjata ke 
Taiwan sejak 2017 karena China telah 
meningkatkan tekanan militer di pulau 
yang diperintah secara demokratis yang 
diklaim Beijing sebagai wilayahnya 

Ikut campur Amerika Serikat pada 
konflik China vs Taiwan sepertinya 
semakin jauh .

AS Dinilai Terlalu Turut Campur Urusan Taiwan

Tetapi Taiwan dan Kongres AS telah 
memperingatkan penundaan pengiriman 
karena kesulitan rantai pasokan dan 
simpanan yang disebabkan oleh 
meningkatnya permintaan untuk beberapa 
sistem karena perang di Ukraina.
"Itu tepat di awal proses," kata Rupert 
Hammond-Chambers, presiden Dewan 
Bisnis AS-Taiwan, yang menghitung 
banyak kontraktor pertahanan AS sebagai 
anggota, tentang rencana tersebut.

Namun dia memperingatkan bahwa setiap 
langkah seperti itu akan membutuhkan 
pembuat senjata untuk mendapatkan 
lisensi produksi bersama dari Departemen 

sendiri.

Hammond-Chambers mengatakan belum 
ditentukan senjata mana yang akan 
dianggap sebagai bagian dari upaya 
tersebut, meskipun kemungkinan akan 
fokus pada penyediaan lebih banyak 
amunisi dan teknologi rudal yang sudah 
lama ada kepada Taiwan.

"Ini adalah bagian dari teka-teki, bukan 
pengubah permainan," kata 
Hammond-Chambers kepada Reuters 
setelah surat kabar Nikkei Jepang 
pertama kali melaporkan rencana 
tersebut, mengutip tiga sumber yang 
tidak disebutkan namanya.

Luar Negeri dan Pertahanan. 
Hammond-Chambers menambahkan 
mungkin ada penolakan di dalam 
pemerintah AS untuk mengeluarkan 
lisensi produksi bersama karena 
kegelisahan tentang menyetujui 
teknologi penting untuk platform asing.

Kemungkinan akan mencakup Amerika 
Serikat yang menyediakan teknologi 
untuk memproduksi senjata di Taiwan, 
atau memproduksi senjata di Amerika 
Serikat menggunakan suku cadang 
Taiwan, tambah laporan Nikkei .
Ditanya tentang upaya itu, juru bicara 
Departemen Luar Negeri AS 
mengatakan: "Amerika Serikat sedang 
mencari semua opsi untuk memastikan 
transfer cepat kemampuan pertahanan 
ke Taiwan."

Kementerian Luar Negeri Taiwan 
menolak berkomentar, tetapi 
menegaskan kembali bahwa hubungan 
Taiwan-AS "dekat dan bersahabat".

"Penyediaan cepat persenjataan 
pertahanan Taiwan dan dukungan 
Amerika Serikat melalui Penjualan 
Militer Asing dan Penjualan Komersial 

Kantor kepresidenan Taiwan mengatakan 
minggu ini Taiwan tidak akan mundur dari 
kedaulatannya dan tidak akan 
berkompromi dengan kebebasan dan 
demokrasi, tetapi pertemuan di medan 
perang bukanlah suatu pilihan.

Para pejabat AS telah mengkritik Beijing 
karena menggunakan kunjungan Ketua 
DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada 
Agustus sebagai dalih untuk mengubah 
status quo di Selat Taiwan dengan 
meningkatkan latihan militer di dekatnya. 

Pemimpin China Xi Jinping mengatakan 
pada hari Minggu bahwa China tidak akan 
pernah melepaskan hak untuk 
menggunakan kekuatan atas Taiwan , 
tetapi akan berusaha untuk resolusi 
damai.

Langsung sangat penting untuk 
keamanan Taiwan dan kami akan terus 
bekerja dengan industri untuk mendukung 
tujuan itu," kata juru bicara itu.
Berita tentang rencana itu muncul setelah 
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken 
mengatakan kepada sebuah forum di 
Universitas Stanford pada hari Senin 
bahwa "Beijing bertekad untuk mengejar 
reunifikasi (dengan Taiwan) pada waktu 
yang jauh lebih cepat," meskipun dia tidak 
menentukan tanggal.

Para pejabat AS telah mendorong Taiwan 
untuk memodernisasi militernya sehingga 
bisa menjadi "landak", yang sulit diserang 
China.

 Perdana Menteri Inggris Liz Truss 
mengumumkan pada Kamis 20 Oktober 
2022 bahwa dia akan mengundurkan 
diri. 

Tidak hanya itu, PM Truss juga 
menyapu bersih agenda fiskal pasar 
bebas yang menjanjikan perubahan 
kebijakan radikal untuk Inggris, tetapi 
malah menjatuhkan negara ke dalam 
minggu kekacauan ekonomi dan politik.
"Saya tidak bisa menyampaikan mandat 

Pengumumannya terjadi hanya 
beberapa hari setelah menteri 
keuangan barunya membalikkan hampir 
semua pemotongan pajak yang 
direncanakannya.

yang saya pilih," katanya dalam 
sambutan singkat di luar Downing Street, 
seperti dikutip The New York Times.
Dia mengatakan dia telah memberi tahu 
Raja Charles III akan mengundurkan diri 
sebagai pemimpin Partai Konservatif, 
dan bahwa dia akan tetap menjadi 
pemimpin dan perdana menteri sampai 
penggantinya dipilih dalam waktu 
seminggu.
Kepergiannya, setelah hanya enam 
minggu menjabat, adalah kejatuhan 
yang sangat cepat dari kekuasaan. 
Kondisi ini tentu membuat Partai 
Konservatifnya semakin kacau, 
menyusul kepergian Boris Johnson yang 

PM Inggris Liz Truss Mundur
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 DI PABRIK PLASTIK

TELAH MENIPU

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
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- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling
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Appointment Hub : Pin 267 - 881 - 8899
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Sekarang
Terima Pengiriman Uang

Lewat MoneyGram

Rupanya Kejaksaan Negeri Jakarta 
Selatan tahu Alvin lagi di Bareskrim 
pada hari itu.
Alvin diperiksa sejak pukul 10.00 WIB. 
Jaksa menunggu sampai pemeriksaan 
itu selesai sekitar pukul 19.00 WIB.
"Begitu Alvin keluar dari ruang 
Bareskrim, jaksa melaksanakan 
putusan terbaru Pengadilan Tinggi 
Jakarta: menangkapnya. Alvin langsung 
dimasukkan tahanan di Salemba," lanjut 
Dahlan.

Konon Alvin memang sering di kantor 
polisi untuk mengadukan satu perkara. 
Juga menjalani pemeriksaan oleh 
penyidik Polri, karena sangat banyak 
orang mengadukannya.

Hari itu dia diperiksa karena ada 185 
pengaduan sekaligus.
"Anda sudah tahu siapa yang ramai-
ramai mengadukan Alvin Lim: para 
jaksa. Anda juga sudah tahu video di 
YouTube yang mana yang membuat 
para jaksa marah," tulisan Dahlan.

Dahlan, Selasa kemarin itu Alvin 
diperiksa di Bareskrim bukan karena 
ada satu pengaduan. 

Lewat pengadilan. Lewat keterangan 
pers. Lewat medsos. Lewat video. 
Lewat apa saja," tulisan Dahlan.

Setelah Alvin Lim ditahan, Dahlan ingin 
tahu lewat cara apa lagi ayah Kate 
Victoria Lim itu akan mengkritik aparat 
penegak hukum dari dalam tahanan.
“Dia pasti akan menemukan cara. Dia 
sudah berjanji akan terus melakukan itu. 
Dari mana pun. Kapan pun. Dengan 
risiko seperti apa pun," tulisan Dahlan 
Iskan.

Namun, Alvin kini benar-benar ditahan. 
Dia sudah dibesuk oleh sang istri, juga 
putrinya yang masih bersekolah di 
tingkat SLTA beserta dua pengacaranya.

Penangkapan itu dilakukan jaksa tepat 
ketika Dahlan dan teman-teman Alvin 
lagi makan malam di Jakarta. Hanya 
saja mereka belum tahu saat itu juga.
Menurut Dahlan, Alvin merupakan 
seorang pengacara yang pemberani 
mengkritisi aparat penegak hukum.
"Tidak ada pengacara yang 
keberaniannya melebihi Alvin Lim: 
dalam hal menghajar polisi. Juga 
menghajar jaksa.

Tentu saja tujuannya adalah menagkal 
intervensi China pada Taiwan . itu 
sebuah pendekatan yang lebih dari 
sekedar memberikan pasokan senjata 
kepada Taiwan .
kabar terbaru dari Reuters, Pemerintah 
AS sedang mempertimbangkan 
rencana untuk bersama-sama 
memproduksi senjata dengan Taiwan, 
kata lobi bisnis pada Rabu, sebuah 
prakarsa yang dimaksudkan untuk 
mempercepat pengiriman senjata guna 
meningkatkan pencegahan Taipei 
terhadap China.
Presiden AS telah menyetujui lebih dari 
$ 20 miliar dalam penjualan senjata ke 
Taiwan sejak 2017 karena China telah 
meningkatkan tekanan militer di pulau 
yang diperintah secara demokratis yang 
diklaim Beijing sebagai wilayahnya 

Ikut campur Amerika Serikat pada 
konflik China vs Taiwan sepertinya 
semakin jauh .

AS Dinilai Terlalu Turut Campur Urusan Taiwan

Tetapi Taiwan dan Kongres AS telah 
memperingatkan penundaan pengiriman 
karena kesulitan rantai pasokan dan 
simpanan yang disebabkan oleh 
meningkatnya permintaan untuk beberapa 
sistem karena perang di Ukraina.
"Itu tepat di awal proses," kata Rupert 
Hammond-Chambers, presiden Dewan 
Bisnis AS-Taiwan, yang menghitung 
banyak kontraktor pertahanan AS sebagai 
anggota, tentang rencana tersebut.

Namun dia memperingatkan bahwa setiap 
langkah seperti itu akan membutuhkan 
pembuat senjata untuk mendapatkan 
lisensi produksi bersama dari Departemen 

sendiri.

Hammond-Chambers mengatakan belum 
ditentukan senjata mana yang akan 
dianggap sebagai bagian dari upaya 
tersebut, meskipun kemungkinan akan 
fokus pada penyediaan lebih banyak 
amunisi dan teknologi rudal yang sudah 
lama ada kepada Taiwan.

"Ini adalah bagian dari teka-teki, bukan 
pengubah permainan," kata 
Hammond-Chambers kepada Reuters 
setelah surat kabar Nikkei Jepang 
pertama kali melaporkan rencana 
tersebut, mengutip tiga sumber yang 
tidak disebutkan namanya.

Luar Negeri dan Pertahanan. 
Hammond-Chambers menambahkan 
mungkin ada penolakan di dalam 
pemerintah AS untuk mengeluarkan 
lisensi produksi bersama karena 
kegelisahan tentang menyetujui 
teknologi penting untuk platform asing.

Kemungkinan akan mencakup Amerika 
Serikat yang menyediakan teknologi 
untuk memproduksi senjata di Taiwan, 
atau memproduksi senjata di Amerika 
Serikat menggunakan suku cadang 
Taiwan, tambah laporan Nikkei .
Ditanya tentang upaya itu, juru bicara 
Departemen Luar Negeri AS 
mengatakan: "Amerika Serikat sedang 
mencari semua opsi untuk memastikan 
transfer cepat kemampuan pertahanan 
ke Taiwan."

Kementerian Luar Negeri Taiwan 
menolak berkomentar, tetapi 
menegaskan kembali bahwa hubungan 
Taiwan-AS "dekat dan bersahabat".

"Penyediaan cepat persenjataan 
pertahanan Taiwan dan dukungan 
Amerika Serikat melalui Penjualan 
Militer Asing dan Penjualan Komersial 

Kantor kepresidenan Taiwan mengatakan 
minggu ini Taiwan tidak akan mundur dari 
kedaulatannya dan tidak akan 
berkompromi dengan kebebasan dan 
demokrasi, tetapi pertemuan di medan 
perang bukanlah suatu pilihan.

Para pejabat AS telah mengkritik Beijing 
karena menggunakan kunjungan Ketua 
DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada 
Agustus sebagai dalih untuk mengubah 
status quo di Selat Taiwan dengan 
meningkatkan latihan militer di dekatnya. 

Pemimpin China Xi Jinping mengatakan 
pada hari Minggu bahwa China tidak akan 
pernah melepaskan hak untuk 
menggunakan kekuatan atas Taiwan , 
tetapi akan berusaha untuk resolusi 
damai.

Langsung sangat penting untuk 
keamanan Taiwan dan kami akan terus 
bekerja dengan industri untuk mendukung 
tujuan itu," kata juru bicara itu.
Berita tentang rencana itu muncul setelah 
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken 
mengatakan kepada sebuah forum di 
Universitas Stanford pada hari Senin 
bahwa "Beijing bertekad untuk mengejar 
reunifikasi (dengan Taiwan) pada waktu 
yang jauh lebih cepat," meskipun dia tidak 
menentukan tanggal.

Para pejabat AS telah mendorong Taiwan 
untuk memodernisasi militernya sehingga 
bisa menjadi "landak", yang sulit diserang 
China.

 Perdana Menteri Inggris Liz Truss 
mengumumkan pada Kamis 20 Oktober 
2022 bahwa dia akan mengundurkan 
diri. 

Tidak hanya itu, PM Truss juga 
menyapu bersih agenda fiskal pasar 
bebas yang menjanjikan perubahan 
kebijakan radikal untuk Inggris, tetapi 
malah menjatuhkan negara ke dalam 
minggu kekacauan ekonomi dan politik.
"Saya tidak bisa menyampaikan mandat 

Pengumumannya terjadi hanya 
beberapa hari setelah menteri 
keuangan barunya membalikkan hampir 
semua pemotongan pajak yang 
direncanakannya.

yang saya pilih," katanya dalam 
sambutan singkat di luar Downing Street, 
seperti dikutip The New York Times.
Dia mengatakan dia telah memberi tahu 
Raja Charles III akan mengundurkan diri 
sebagai pemimpin Partai Konservatif, 
dan bahwa dia akan tetap menjadi 
pemimpin dan perdana menteri sampai 
penggantinya dipilih dalam waktu 
seminggu.
Kepergiannya, setelah hanya enam 
minggu menjabat, adalah kejatuhan 
yang sangat cepat dari kekuasaan. 
Kondisi ini tentu membuat Partai 
Konservatifnya semakin kacau, 
menyusul kepergian Boris Johnson yang 

PM Inggris Liz Truss Mundur



26 25 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air
InternasionalInternasional

Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ
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Biografi Tokoh Dunia

Tanah Air

Hub : 267 - 235 - 3359 

Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

Claudia : 908 - 510 - 6840
Steven : 267 - 303 - 1094

Bukti Lurah Lebih Pintar Dari Gubernur Jakarta

Internasional

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

Nama Puan Terendah Dalam Survei

Pengumuman itu muncul beberapa 
menit setelah Truss mengadakan 
pertemuan tak terjadwal dengan 
Graham Brady, 
ketua kelompok anggota parlemen 
Konservatif yang dikenal sebagai 
Komite 1922 yang memainkan peran 
berpengaruh dalam memilih pemimpin 
partai.Kelangsungan hidup politik Truss 
menjadi lemah setelah proposalnya 
untuk pemotongan pajak yang tidak 
didanai secara luas mengguncang 
pasar dan membuat nilai poundsterling 
jatuh. Dia mengalami pukulan telak 
pada Senin, ketika rektor yang baru 
diangkat jadi Menteri Keuangan, 
Jeremy Hunt, 

berantakan dari Downing Street selama 
musim panas.

mengatakan bahwa pemerintah 
membatalkan sisa-sisa terakhir dari 
proposal pajak PM Truss.
Pengumuman itu merupakan salah satu 
pembalikan paling dramatis dalam 
sejarah politik Inggris modern,
 dan penolakan yang memalukan 
terhadap kepemimpinan PM Truss. 
Dalam beberapa pekan terakhir, 
dukungan untuk Partai Konservatif yang 
dia pimpin, telah runtuh dalam jajak 
pendapat dan kerusuhan di antara 
anggota parlemen meningkat, merusak 
kemampuannya untuk tetap menjabat.
Sementara Menkeu Hunt juga 
mengatakan bahwa pemerintah akan 
mengakhiri intervensi besar negara 
untuk membatasi harga energi pada 

Kekacauan lebih lanjut terjadi pada Rabu, 
ketika Truss dicemooh oleh anggota 
parlemen oposisi saat menjawab 
pertanyaan di Parlemen, 

Braverman mengakui telah melakukan 
pelanggaran teknis aturan keamanan, 
yang melibatkan dokumen pemerintah 
yang dia kirim ke anggota parlemen di 
Parlemen melalui email pribadinya. 
Namun dalam surat pengunduran dirinya 
kepada Truss, dia mengatakan bahwa dia 
memiliki “kekhawatiran tentang arah 
pemerintah ini,” menuduhnya melanggar 
janji kepada pemilih dan, khususnya, 
gagal mengekang imigrasi.Pada Rabu, 
pemungutan suara tentang apakah akan 
melarang fracking hidrolik meletus 
menjadi pertarungan jarak dekat. 
Tuduhan muncul bahwa menteri 
menganiaya anggota parlemen 
Konservatif dan mengancam mereka 
dengan pembalasan jika mereka tidak 
memilih untuk mendukung Truss.

dan beberapa jam kemudian dipaksa 
untuk memecat salah satu menteri 
kabinet paling seniornya yakni, 

Pemerintah Inggris menurutnya akan 
menggantikannya dengan program yang 
masih belum terdefinisi yang 
katanya akan mempromosikan efisiensi 
energi. Tetapi program itu justru dapat 
meningkatkan ketidakpastian bagi rumah 
tangga yang menghadapi kenaikan harga 
gas dan listrik.

Menteri Dalam Negeri Suella Braverman, 
karena pelanggaran keamanan.

April. 

 Hak Guna Bangunan (HGB) adalah 
kewenangan pemerintah kepada warga 
negara untuk menggunakan lahan yang 
bukan miliknya.
Sertifikat HGB diberikan kepada 
masyarakat untuk memberdayakan 
lahan berupa pendirian bangunan atau 
keperluan lain dalam jangka waktu 
tertentu.
Terkait hal ini Staf Khusus dan Juru 
Bicara Menteri Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/BPN Teuku Taufiqulhadi 
mengatakan bahwa HGB tidak selalu 

ada di atas tanah negara, tetapi juga bisa 
berada di atas tanah hak pengelolaan 
dan tanah hak milik.

“Jadi kalau tidak diperpanjang akan 
kembali ke pemiliknya, kalau milik negara 
kembali ke negara kalau perusahaan 
kembali ke perusahaan,” jelas Taufiq saat 
dihubungi Kompas.com, Senin 
(21/2/2022).

Sehingga, jika masa sertifikat HGB 
berakhir dan belum diperpanjang, maka 
status tanah akan kembali menjadi milik 
negara atau perusahaan.

HGB Tak Diperpanjang, Tanah Jadi Milik Negara

Ini sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah (PP) Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak 
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan 
Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah 
Pasal 35, pemegang HGB yang tidak 
lagi memenuhi syarat wajib 
melepaskan atau mengalihkan HGB 
kepada pihak lain yang memenuhi 
syarat dalam jangka waktu satu tahun.

Oleh karena itu, seluruh pemegang 
HGB harus memperhatikan masa 
berlaku HGB dan waktu untuk 
memperpanjang sertifikat.
HGB diberikan untuk jangka waktu 
paling lama 30 tahun, diperpanjang 
untuk jangka waktu paling lama 20 
tahun dan diperbarui untuk jangka 
waktu paling lama 30 tahun.

Namun, apabila dalam jangka aktu 
tersebut haknya tidak dilepaskan atau 
dialihkan, maka hak tersebut akan 
hapus karena hukum.

Lebih lanjut, HGB di atas tanah hak 
milik diberikan untuk jangka waktu 
paling lama 30 tahun dan dapat 
diperbaharui dengan akta pemberian 

“Tetapi dalam perpanjangan tersebut 
akan dilihat dalam konteks 
peruntukannya, apakah sesuai dengan 
rencana tata ruang dan apakah 
dimanfaakan secara benar atau tidak,” 
tambah Taufiq.

Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi 
dengan baik oleh pemegang hak,

Tanahnya masih sesuai dengan rencana 
tata ruang, dan

Pemegang hak masih memenuhi syarat 
sebagai pemegang hak,

Tidak dipergunakan dan/atau 
direncanakan untuk kepentingan umum.

Sementara dalam PP, dituliskan HGB 
diberikan prioritas kepada bekas 
pemegang hak dengan memperhatikan:
Tanahnya masih diusahakan dan 
dimanfaatkan dengan baik sesuai 
dengan keadaan, sifat dan tujuan 
pemberian hak,

HGB di atas hak milik.

Permohonan perpanjangan HGB bisa 
dilakukan di Kantor Pertanahan daerah 
setempat selambat-lambatnya dua tahun 
sebelum berakhirnya jangka waktu 
perpanjangan HGB.

"Penindakan pelanggaran lalu lintas 
tidak menggunakan tilang manual. 
Namun hanya dengan menggunakan 
ETLE baik statis maupun mobile dan 
dengan melaksanakan teguran kepada 
pelanggar lalu lintas," tulis poin lima 
surat telegram tersebut, dikutip Jumat 
(21/10).
Para Polantas juga diminta untuk tampil 
sederhana dan tidak hedonis dengan 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
menginstruksikan ke seluruh jajaran 
Korlantas Polri untuk tidak melakukan 
tindak penilangan secara manual. Hal 
ini guna menghindari adanya pungutan 
liar yang dilakukan oleh oknum 
Polantas.
Instruksi larangan tilang manual itu 
tertuang dalam surat telegram Nomor: 
ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, tertanggal 
18 Oktober 2022, yang ditandatangani 
oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman 
Shantyabudi atas nama Kapolri.

Kapolri : Polantas Dilarang Pakai Tilang Manual

Kemudian, seluruh anggota Polantas 
juga diminta untuk hadir di lapangan 
untuk melakukan kegiatan pengaturan, 
penjagaan, pengawalan, dan patroli 
(Turjawali) khususnya di lokasi yang 
terdapat gangguan. Termasuk 
melaksanakan kegiatan, pendidikan 
masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) 
untuk meningkatkan ketertiban 

Selain itu, para personel Korlantas Polri 
itu juga diminta untuk menerapkan 3S 
(senyum, sapa, dan salam) ketika 
memberikan pelayanan mulai dari sentra 
loket Samsat, Satpas, penanganan 
kecelakaan lalu lintas, hingga 
pelanggaran lalu lintas.

 transparan, akuntabel, dan tak 
melakukan pungli.

mendekatkan diri kepada masyarakat 
melalui kegiatan bakti sosial. Mereka 
juga diwajibkan untuk melaksanakan 
tugas pelayanan di bidang lalu lintas 
secara profesional,
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cari orang kerja
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Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

Claudia : 908 - 510 - 6840
Steven : 267 - 303 - 1094

Bukti Lurah Lebih Pintar Dari Gubernur Jakarta

Internasional

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
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Nama Puan Terendah Dalam Survei

Pengumuman itu muncul beberapa 
menit setelah Truss mengadakan 
pertemuan tak terjadwal dengan 
Graham Brady, 
ketua kelompok anggota parlemen 
Konservatif yang dikenal sebagai 
Komite 1922 yang memainkan peran 
berpengaruh dalam memilih pemimpin 
partai.Kelangsungan hidup politik Truss 
menjadi lemah setelah proposalnya 
untuk pemotongan pajak yang tidak 
didanai secara luas mengguncang 
pasar dan membuat nilai poundsterling 
jatuh. Dia mengalami pukulan telak 
pada Senin, ketika rektor yang baru 
diangkat jadi Menteri Keuangan, 
Jeremy Hunt, 

berantakan dari Downing Street selama 
musim panas.

mengatakan bahwa pemerintah 
membatalkan sisa-sisa terakhir dari 
proposal pajak PM Truss.
Pengumuman itu merupakan salah satu 
pembalikan paling dramatis dalam 
sejarah politik Inggris modern,
 dan penolakan yang memalukan 
terhadap kepemimpinan PM Truss. 
Dalam beberapa pekan terakhir, 
dukungan untuk Partai Konservatif yang 
dia pimpin, telah runtuh dalam jajak 
pendapat dan kerusuhan di antara 
anggota parlemen meningkat, merusak 
kemampuannya untuk tetap menjabat.
Sementara Menkeu Hunt juga 
mengatakan bahwa pemerintah akan 
mengakhiri intervensi besar negara 
untuk membatasi harga energi pada 

Kekacauan lebih lanjut terjadi pada Rabu, 
ketika Truss dicemooh oleh anggota 
parlemen oposisi saat menjawab 
pertanyaan di Parlemen, 

Braverman mengakui telah melakukan 
pelanggaran teknis aturan keamanan, 
yang melibatkan dokumen pemerintah 
yang dia kirim ke anggota parlemen di 
Parlemen melalui email pribadinya. 
Namun dalam surat pengunduran dirinya 
kepada Truss, dia mengatakan bahwa dia 
memiliki “kekhawatiran tentang arah 
pemerintah ini,” menuduhnya melanggar 
janji kepada pemilih dan, khususnya, 
gagal mengekang imigrasi.Pada Rabu, 
pemungutan suara tentang apakah akan 
melarang fracking hidrolik meletus 
menjadi pertarungan jarak dekat. 
Tuduhan muncul bahwa menteri 
menganiaya anggota parlemen 
Konservatif dan mengancam mereka 
dengan pembalasan jika mereka tidak 
memilih untuk mendukung Truss.

dan beberapa jam kemudian dipaksa 
untuk memecat salah satu menteri 
kabinet paling seniornya yakni, 

Pemerintah Inggris menurutnya akan 
menggantikannya dengan program yang 
masih belum terdefinisi yang 
katanya akan mempromosikan efisiensi 
energi. Tetapi program itu justru dapat 
meningkatkan ketidakpastian bagi rumah 
tangga yang menghadapi kenaikan harga 
gas dan listrik.

Menteri Dalam Negeri Suella Braverman, 
karena pelanggaran keamanan.

April. 

 Hak Guna Bangunan (HGB) adalah 
kewenangan pemerintah kepada warga 
negara untuk menggunakan lahan yang 
bukan miliknya.
Sertifikat HGB diberikan kepada 
masyarakat untuk memberdayakan 
lahan berupa pendirian bangunan atau 
keperluan lain dalam jangka waktu 
tertentu.
Terkait hal ini Staf Khusus dan Juru 
Bicara Menteri Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)/BPN Teuku Taufiqulhadi 
mengatakan bahwa HGB tidak selalu 

ada di atas tanah negara, tetapi juga bisa 
berada di atas tanah hak pengelolaan 
dan tanah hak milik.

“Jadi kalau tidak diperpanjang akan 
kembali ke pemiliknya, kalau milik negara 
kembali ke negara kalau perusahaan 
kembali ke perusahaan,” jelas Taufiq saat 
dihubungi Kompas.com, Senin 
(21/2/2022).

Sehingga, jika masa sertifikat HGB 
berakhir dan belum diperpanjang, maka 
status tanah akan kembali menjadi milik 
negara atau perusahaan.

HGB Tak Diperpanjang, Tanah Jadi Milik Negara

Ini sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah (PP) Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak 
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan 
Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah 
Pasal 35, pemegang HGB yang tidak 
lagi memenuhi syarat wajib 
melepaskan atau mengalihkan HGB 
kepada pihak lain yang memenuhi 
syarat dalam jangka waktu satu tahun.

Oleh karena itu, seluruh pemegang 
HGB harus memperhatikan masa 
berlaku HGB dan waktu untuk 
memperpanjang sertifikat.
HGB diberikan untuk jangka waktu 
paling lama 30 tahun, diperpanjang 
untuk jangka waktu paling lama 20 
tahun dan diperbarui untuk jangka 
waktu paling lama 30 tahun.

Namun, apabila dalam jangka aktu 
tersebut haknya tidak dilepaskan atau 
dialihkan, maka hak tersebut akan 
hapus karena hukum.

Lebih lanjut, HGB di atas tanah hak 
milik diberikan untuk jangka waktu 
paling lama 30 tahun dan dapat 
diperbaharui dengan akta pemberian 

“Tetapi dalam perpanjangan tersebut 
akan dilihat dalam konteks 
peruntukannya, apakah sesuai dengan 
rencana tata ruang dan apakah 
dimanfaakan secara benar atau tidak,” 
tambah Taufiq.

Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi 
dengan baik oleh pemegang hak,

Tanahnya masih sesuai dengan rencana 
tata ruang, dan

Pemegang hak masih memenuhi syarat 
sebagai pemegang hak,

Tidak dipergunakan dan/atau 
direncanakan untuk kepentingan umum.

Sementara dalam PP, dituliskan HGB 
diberikan prioritas kepada bekas 
pemegang hak dengan memperhatikan:
Tanahnya masih diusahakan dan 
dimanfaatkan dengan baik sesuai 
dengan keadaan, sifat dan tujuan 
pemberian hak,

HGB di atas hak milik.

Permohonan perpanjangan HGB bisa 
dilakukan di Kantor Pertanahan daerah 
setempat selambat-lambatnya dua tahun 
sebelum berakhirnya jangka waktu 
perpanjangan HGB.

"Penindakan pelanggaran lalu lintas 
tidak menggunakan tilang manual. 
Namun hanya dengan menggunakan 
ETLE baik statis maupun mobile dan 
dengan melaksanakan teguran kepada 
pelanggar lalu lintas," tulis poin lima 
surat telegram tersebut, dikutip Jumat 
(21/10).
Para Polantas juga diminta untuk tampil 
sederhana dan tidak hedonis dengan 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
menginstruksikan ke seluruh jajaran 
Korlantas Polri untuk tidak melakukan 
tindak penilangan secara manual. Hal 
ini guna menghindari adanya pungutan 
liar yang dilakukan oleh oknum 
Polantas.
Instruksi larangan tilang manual itu 
tertuang dalam surat telegram Nomor: 
ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, tertanggal 
18 Oktober 2022, yang ditandatangani 
oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman 
Shantyabudi atas nama Kapolri.

Kapolri : Polantas Dilarang Pakai Tilang Manual

Kemudian, seluruh anggota Polantas 
juga diminta untuk hadir di lapangan 
untuk melakukan kegiatan pengaturan, 
penjagaan, pengawalan, dan patroli 
(Turjawali) khususnya di lokasi yang 
terdapat gangguan. Termasuk 
melaksanakan kegiatan, pendidikan 
masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) 
untuk meningkatkan ketertiban 

Selain itu, para personel Korlantas Polri 
itu juga diminta untuk menerapkan 3S 
(senyum, sapa, dan salam) ketika 
memberikan pelayanan mulai dari sentra 
loket Samsat, Satpas, penanganan 
kecelakaan lalu lintas, hingga 
pelanggaran lalu lintas.

 transparan, akuntabel, dan tak 
melakukan pungli.

mendekatkan diri kepada masyarakat 
melalui kegiatan bakti sosial. Mereka 
juga diwajibkan untuk melaksanakan 
tugas pelayanan di bidang lalu lintas 
secara profesional,
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masyarakat dalam berlalu lintas.
"Melaksanakan pelatihan guna 
meningkatkan kemampuan dan 
profesionalisme anggota Polantas 
dalam melaksanakan tugas Polri di 
fungsi lantas," tulis telegram itu.
Selanjutnya, para personel Polantas 
juga diminta untuk bertindak profesional 
dalam menangani kasus kecelakaan 
lalu lintas yang terjadi. 
Para personel juga diminta tak berpihak 
pada salah satu pihak yang berperkara.
Jenderal Sigit juga menginstruksikan 
jajaran Korlantas Polri untuk 
berkoordinasi dengan seluruh pihak 
terkait untuk memecahkan masalah di 
bidang lalu lintas. 
Kemudian, para Polantas diminta 
melaksanakan pembinaan rohani setiap 
pekan terhadap anggota dalam rangka 

Hal ini dimaksudkan agar para Polantas 
lebih memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing.

Korlantas Polri juga diminta untuk 
menggelar apel arahan pimpinan serta 
rapat analisis dan evaluasi untuk 
mengingatkan bekerja sesuai dengan 
SOP yang berlaku.

meningkatkan iman dan ketakwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, Kapolri juga meminta kepada 
jajaran Korlantas Polri untuk melakukan 
pengawasan dan pengendalian di setiap 
pelaksanaan kegiatan pelayanan lalu 
lintas. 

Lebih jauh, Sigit juga meminta kepada 
jajaran Korlantas Polri untuk memberikan 
reward kepada anggota yang berprestasi 
di bidang lalu lintas. Termasuk hukuman 
ke personel melakukan pelanggaran.

Sejauh ini, Polri sudah memberikan 
arahan kepada jajaran di daerah 
mengenai peredaran obat sirop 
berbahaya.
"Polri siap membantu kementerian 
terkait di pusat dan daerah," kata 
Kepala Bagian Penerangan Umum 
(Kabagpenum) Divisi Humas Polri 
Kombes Nurul Azizah 

Satgas Pangan Polri siap membantu 
kementerian dan lembaga pemerintah 
untuk menarik obat sirop mengandung 
bahan kimia perusak ginjal dari 
peredaran.

Polisi Siap tarik Obat Sirup Dari Pasaran

Kini beredar kabar, Ferdy Sambo siap 
mengungkap isi buku hitamnya itu di 
persidangan.

Pengacara Ferdy Sambo, 
Rasamala Aritonang mengatakan isi 
buku hitam Ferdy Sambo itu 
merupakan catatan pribadi terkait 
kegiatan atau aktivitas sejak menjadi 
Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana 
Umum Bareskrim Polri hingga Kepala 
Divisi Propam Polri.

Publik dibuat bertanya-tanya, apa isi 
buku hitam Ferdy Sambo tersebut.

Menurut dia, Ferdy Sambo rajin 
mencatat setiap aktivitas atau 
kegiatannya semenjak jadi anggota 
Polri.

Buku hitam yang selalu dibawa Ferdy 
Sambo saat persidangan kasus 
pembunuhan Brigadir J menjadi 
sorotan.

Ada informasi penting yang dicatat 
Ferdy Sambo di dalam buku bersampul 
hitam.
Buku hitam itu kerap dibawa Ferdy 
Sambo dalam berbagai kesempatan 
termasuk saat sidang kasus 
pembunuhan berencana terhadap 
Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan.

Ferdy Sambo Siap Buka Isi Buku Hitamnya

Namun, Rasamala mengaku tidak 
melihat secara spesifik isi buku hitam 
Ferdy Sambo sehingga tak bisa 
membuat asumsi.

Karena itu, Rasamala mengatakan 
Sambo dari awal menyampaikan akan 
kooperatif, termasuk kalau ada 
kebutuhan yang harus disampaikannya 
terkait kebaikan Polri kedepan.

Saya beberapa kali ketemu beliau, buku 
hitam itu selalu dibawa. Pak Sambo 
punya pengalaman cukup panjang. 
Beliau pernah menjadi Kasubdit 3 
Dittipidum Bareskrim, Dirtipidum 
Bareskrim sampai Kadiv Propam, kata 
Rasamala kepada wartawan, Kamis 
(20/10/2022).

Tentu, ia sepakat bahwa ini momentum 
penting melakukan perbaikan dan 
reformasi Polri maupun criminal justice 

Namun, Ferdy Sambo siap memberikan 
informasi penting di dalam buku hitam itu 
jika bisa berguna memperbaiki situasi 
dan keadaan dalam Polri.
Saya pikir beliau terlepas dari persoalan 
pidana yang dihadapi, beliau ada 
kecintaan terhadap institusinya di 
kepolisian. 
Saya pikir itu disampaikan beberapa kali 
oleh beliau, jelas dia.

system.
Kalau ada kebutuhan bahwa beliau 
harus menyampaikan informasi, 
catatan apapun yang dianggap penting 
untuk melakukan perbaikan tersebut. 
Selagi beliau bisa memberikannya dan 
ada akses untuk itu, beliau bersedia 
untuk melakukannya, katanya.
Hal senada diungkap Arman Hanis, 
pengecara Ferdy Sambo lainnya.
Menurut Arman Hanis buku hitam itu 
berisikan catatan harian Ferdy Sambo.

Oh saya tidak tahu (catatan soal 
anggota Polri yang disidang etik saat 
jadi Kepala Divisi Propam). 

Ini sempat lihat-lihat, oh ternyata 
seluruh catatan beliau semenjak 
Kombes sampai saat ini, sidang, 
eksepsi. 

Namun, Arman belum mengetahui 
apakah Sambo juga mencatat dalam 
buku hitamnya itu mengenai siapa saja 
anggota Polri yang telah menjalani 
sidang komisi kode etik.

Saya tanya, apa sih isinya bro? 

Pokoknya kegiatan sehari-hari 
semenjak beliau menjabat Kasubdit III 
Direktorat Tindak Pidana Umum 
Bareskrim, itu isinya, ungkapnya.

Seluruh kegiatan apa yang dilakukan, 
apa yang dikerjakan. Itu isinya, kata 
dia.

Jadi kegiatan sehari-hari itu apa, 
misalnya dia rapat. 

Sebagai informasi, Buku hitam Sambo 
menjadi perbincangan publik di media 

Menurutnya, buku hitam itu merupakan 
catatan harian seluruh kegiatan Sambo 
sejak menjabat sebagai Kasubdit III 
Direktorat Tindak Pidana Umum 
Bareskrim Polri atau berpangkat 
Komisaris Besar (Kombes) sampai 
saat ini menjalani sidang.
Tentu, kata dia, ada juga catatan Ferdy 
Sambo saat menjabat Kepala Divisi 
Propam Polri.

Jadi buku hitam itu catatan harian. Tadi 
saya tanyakan karena banyak yang 
tanya, apa sih isinya, kata Arman di 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
pada Senin (17/10/2022) malam.

Sebab, Sambo pernah menjabat 
Kepala Divisi Propam Polri sejak 16 
November 2020.

Saya cuma mau menerawang aja ya, 
menerawanag. Di buku itu saya 
menduga ada tulisan gratifikasi, 
penerimaan uang koordinasi ya, kata 
Sugeng, dikutip dari Kompas.com.

"Itu kalau diteliti lagi catatannya ada juga 
terkait kan juga polisi jenderal bintang 
dua, bintang satu,katanya.

IPW Duga Catatan Kasus Gratifikasi

Menurutnya, 

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), 
Sugeng Teguh Santoso, menduga buku 
hitam yang selalu dibawa Ferdy Sambo 
berisikan catatan kasus, di antaranya 
terkait gratifikasi.

Sugeng mengatakan, dugaan gratifikasi 
yang dimaksudkannya tersebut berkaitan 
dengan usaha tambang.
Jadi, ada dugaan saya dalam buku 
catatan tersebut tuh ada penerimaan 
uang koordinasi terkait usaha tambang, 
ujarnya.

buku tersebut bukan hanya buku hitam 
yang berisi catatan biasa, melainkan 
berisi catatan kasus.

Ia melanjutkan, gratifikasi terkait 
penerimaan uang koordinasi yang terjadi 
di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan 
Kalimantan Utara (Kaltara).

Kaltim yang menyangkut seorang IB, 
Briptu IB. Kemudian, di Kaltara 
menyangkut Briptu HSB."

Sugeng mengatakan, ada keterlibatan 
sejumlah personel polisi dalam dugaan 
gratifikasi itu.

sosial saat pelimpahan tahap 2 berkas 
perkara dugaan pembunuhan berencana 
terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat 
alias Brigadir J, ke Kejaksaan Agung 
pada Rabu,5 Oktober 2022.

Namun, menurutnya, tidak menutup 
kemungkinan ada catatan lain terkait 
kasus yang selama ini ditangani Ferdy 
Sambo selama menjabat Kadiv Propam 
Polri.

Terakhir, buku hitam itu terus dibawa oleh 
Sambo sampai menjalani sidang perdana 
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
pada Senin, 17 Oktober 2022.

Sambo sudah membawa buku hitam 
tersebut saat sidang komisi kode etik 
Polri (KKEP) hingga akhirnya dipecat 
sebagai Anggota Kepolisian Republik 
Indonesia.
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masyarakat dalam berlalu lintas.
"Melaksanakan pelatihan guna 
meningkatkan kemampuan dan 
profesionalisme anggota Polantas 
dalam melaksanakan tugas Polri di 
fungsi lantas," tulis telegram itu.
Selanjutnya, para personel Polantas 
juga diminta untuk bertindak profesional 
dalam menangani kasus kecelakaan 
lalu lintas yang terjadi. 
Para personel juga diminta tak berpihak 
pada salah satu pihak yang berperkara.
Jenderal Sigit juga menginstruksikan 
jajaran Korlantas Polri untuk 
berkoordinasi dengan seluruh pihak 
terkait untuk memecahkan masalah di 
bidang lalu lintas. 
Kemudian, para Polantas diminta 
melaksanakan pembinaan rohani setiap 
pekan terhadap anggota dalam rangka 

Hal ini dimaksudkan agar para Polantas 
lebih memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing.

Korlantas Polri juga diminta untuk 
menggelar apel arahan pimpinan serta 
rapat analisis dan evaluasi untuk 
mengingatkan bekerja sesuai dengan 
SOP yang berlaku.

meningkatkan iman dan ketakwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, Kapolri juga meminta kepada 
jajaran Korlantas Polri untuk melakukan 
pengawasan dan pengendalian di setiap 
pelaksanaan kegiatan pelayanan lalu 
lintas. 

Lebih jauh, Sigit juga meminta kepada 
jajaran Korlantas Polri untuk memberikan 
reward kepada anggota yang berprestasi 
di bidang lalu lintas. Termasuk hukuman 
ke personel melakukan pelanggaran.

Sejauh ini, Polri sudah memberikan 
arahan kepada jajaran di daerah 
mengenai peredaran obat sirop 
berbahaya.
"Polri siap membantu kementerian 
terkait di pusat dan daerah," kata 
Kepala Bagian Penerangan Umum 
(Kabagpenum) Divisi Humas Polri 
Kombes Nurul Azizah 

Satgas Pangan Polri siap membantu 
kementerian dan lembaga pemerintah 
untuk menarik obat sirop mengandung 
bahan kimia perusak ginjal dari 
peredaran.

Polisi Siap tarik Obat Sirup Dari Pasaran

Kini beredar kabar, Ferdy Sambo siap 
mengungkap isi buku hitamnya itu di 
persidangan.

Pengacara Ferdy Sambo, 
Rasamala Aritonang mengatakan isi 
buku hitam Ferdy Sambo itu 
merupakan catatan pribadi terkait 
kegiatan atau aktivitas sejak menjadi 
Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana 
Umum Bareskrim Polri hingga Kepala 
Divisi Propam Polri.

Publik dibuat bertanya-tanya, apa isi 
buku hitam Ferdy Sambo tersebut.

Menurut dia, Ferdy Sambo rajin 
mencatat setiap aktivitas atau 
kegiatannya semenjak jadi anggota 
Polri.

Buku hitam yang selalu dibawa Ferdy 
Sambo saat persidangan kasus 
pembunuhan Brigadir J menjadi 
sorotan.

Ada informasi penting yang dicatat 
Ferdy Sambo di dalam buku bersampul 
hitam.
Buku hitam itu kerap dibawa Ferdy 
Sambo dalam berbagai kesempatan 
termasuk saat sidang kasus 
pembunuhan berencana terhadap 
Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan.

Ferdy Sambo Siap Buka Isi Buku Hitamnya

Namun, Rasamala mengaku tidak 
melihat secara spesifik isi buku hitam 
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Tentu, ia sepakat bahwa ini momentum 
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Kalau ada kebutuhan bahwa beliau 
harus menyampaikan informasi, 
catatan apapun yang dianggap penting 
untuk melakukan perbaikan tersebut. 
Selagi beliau bisa memberikannya dan 
ada akses untuk itu, beliau bersedia 
untuk melakukannya, katanya.
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Saya cuma mau menerawang aja ya, 
menerawanag. Di buku itu saya 
menduga ada tulisan gratifikasi, 
penerimaan uang koordinasi ya, kata 
Sugeng, dikutip dari Kompas.com.

"Itu kalau diteliti lagi catatannya ada juga 
terkait kan juga polisi jenderal bintang 
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Call : Simon 215 - 681 - 0427

Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) 
membantah beredarnya video dengan 
narasi 'uskup se-Jabodetabek deklarasi 
dukung Anies Baswedan menjadi 
presiden' di media sosial. 

"Terkait beredarnya potongan video 
yang berjudul: 'Uskup Katolik se-
Jabodetabek Deklarasi Dukung Anies 
Presiden', kami tegaskan bahwa hal 
tersebut tidak benar," kata Sekjen 
Keuskupan Agung Jakarta, Romo V Adi 
Prasojo, dalam keterangannya, Jumat 
(21/10/2022).

KAJ menyatakan video yang viral itu 
adalah hoaks.

Gereja Katolik Indonesia tetap menjaga 
netralitas dan mendorong proses politik 
dapat dijalankan dengan menjunjung 
prinsip dan etika yang diabdikan bagi 
bonum commune (kebaikan bersama).
-Sekjen Keuskupan Agung Jakarta, 
Romo V Adi Prasojo
Romo Adi lantas menjelaskan, 
pertemuan Anies dengan Uskup Agung 
Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, di 
Katedral Jakarta bukanlah pertemuan 
politik. Romo Adi menjelaskan, 
pertemuan yang digelar pada 28 
September itu, merupakan kunjungan 
Anies dalam rangka berpamitan 
sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Dalam kunjungan ini, Gubernur Anies 
Baswedan menyampaikan pamitan 
bahwa masa tugasnya akan berakhir 
sebagai Gubernur DKI dan ucapan 
terima kasih atas kontribusi umat 

KAJ Bantah Dukung Anies

"Sebagai pemimpin umat Katolik di 
Keuskupan Agung Jakarta dan Ketua 
Konferensi Waligereja Indonesia, Kardinal 
Ignatius Suharyo sering menerima tamu 
dan beraudiensi dengan banyak tokoh dari 
berbagai latar belakang," terangnya.

Romo Adi juga berharap seluruh pihak 
menjaga keharmonisan di tengah 
masyarakat."Demikian disampaikan 
sebagai klarifikasi untuk menghindari 
kesimpangsiuran informasi akibat 
beredarnya video tersebut. Semoga dapat 
dimaklumi dan kami mengajak seluruh 
pihak untuk terus menjaga kondusivitas 
kehidupan publik," ujar Romo Adi.

Romo Adi melanjutkan, sebagai pemimpin 
umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta 
dan Ketua Konferensi Waligereja 
Indonesia, Kardinal Ignatius Suharyo 
memang kerap menerima tamu dari 
berbagai tokoh. Namun, menurut Romo 
Adi, pertemuan tersebut tidak pernah 
membahas persoalan politik.

Romo Adi berharap penjelasan dari 
Keuskupan Agung Jakarta dapat menepis 
kesimpangsiuran informasi akibat 
beredarnya video tersebut. 

"Dan selaras dengan prinsip bahwa 
Gereja Katolik tidak berpolitik praktis, 
maka dalam pertemuan dan kegiatan 
tersebut tidak pernah membahas 
persoalan politik praktis, termasuk dalam 
pertemuan dengan Bapak Anies 
Baswedan," sambung Romo Adi.

Katolik dalam kerja sama banyak pihak 
bagi kebaikan bersama," terangnya.

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

 Nama Boris Johnson muncul dalam 
bursa pemilihan Perdana Menteri (PM) 
Inggris, setelah PM Inggris Liz Truss 
mundur pada Kamis, 20 Oktober 2022. 
Johnson mengundurkan diri dari jabatan 
pada Juli lalu karena skandal yang 
dibuatnya sendiri.

"Saya telah berbicara dengan 
seseorang yang berbicara dengannya 
dan dia sedang dalam perjalanan 
kembali. 

"Kami menetapkan ambang batas yang 
tinggi yang harus dicapai oleh setiap 
kandidat kuat yang memiliki prospek 
untuk lolos," kata Graham Brady, Ketua 
Komite 1922.

Truss dipaksa lengser usai 44 hari 
menjabat. 

Komite Tertutup Partai Konservatif atau 
yang biasa disebut Komite 1922, 
mengumumkan syarat kandidat yang 
ingin naik menggantikan Liz Truss 
sebagai Perdana Menteri Inggris harus 
mengantongi 110 suari anggota 
parlemen dari Partai Konservatif.

Pemilihan Perdana Menteri Inggris 
untuk kedua kalinya dalam tempo tiga 
bulan hanya dilakukan di lingkaran 
Partai Konservatif. 

Spekulasi naiknya kembali Johnson ke 
kursi kepemimpinan Partai Konservatif 
muncul, di tengah isu pengunduran diri 
Truss yang berkembang dalam 
beberapa hari ini. 

Seorang menteri mengatakan kepada 
Sky News mereka yakin Johnson dapat 
mengamankan 100 suara yang dia 
butuhkan dari anggota parlemen 
Konservatif untuk bersaing dalam 
pemilihan Perdana Menteri Inggris yang 
baru.

Dan jelas dia sedang mendengarkan," 
kata Will Walden, mantan Staf Humas 
Johnson kepada Sky News, Jumat, 21 
Oktober 2022.

Johnson yang saat ini sedang berlibur 
ke Republik Dominika, dilaporkan 
segera pulang ke Inggris.

Salah satu penyebabnya adalah salah 
langkah kebijakan ekonominya.

Boris Johnson Disebut Jadi Pengganti Liz Truss
Peraturan tersebut akan 
mengesampingkan sejumlah kandidat 
untuk mencalonkan diri. Dalam artian, 
jumlah maksimum orang yang dapat 
mencalonkan diri adalah tiga orang.
Pendaftaran untuk calon Perdana 
Menteri Inggris yang baru akan dibuka 
mulai Jumat, 21 Oktober 2022, dan 
akan ditutup pada Senin siang, 24 
Oktober 2022. 
Sedangkan proses pemilihan akan 
dilakukan pada akhir pekan depan.
Potensi Naiknya Johnson

Namun Johnson telah menjadi salah 
satu kandidat favorit calon perdana 
menteri Inggris dalam jajak pendapat 
lembaga riset, 

Beberapa anggota parlemen Tory, 
sebutan untuk anggota parlemen dari 
Partai Konservatif, menganggap sosok 
Johnson cukup memecah belah partai. 
Crispin Blunt, 

"Dia adalah seorang pemenang yang 
cukup dikenal, 

Rishi Sunak, Jeremy Hunt, Penn 
Mordaunt dan Ben Wallace semuanya 
disebut-sebut sebagai calon penerus 
Truss. 

Nadine Dorries, mantan menteri 
kebudayaan dan sekutu setia Johnson, 
mengatakan dia yakin mantan bosnya 
akan memenuhi ambang batas 100 
suara anggota parlemen.

untuk memimpin Partai Konservatif saat 
ini. Dia sendiri tidak menutup kans 
Johnson kembali di masa depan.

yang telah meminta Truss untuk 
mengundurkan diri, mengatakan 
Johnson "bukan karakter" 

YouGov yang dikeluarkan pada Rabu, 
19 Oktober 2022 atau sehari sebelum 
Truss mengundurkan diri. Suara 
anggota Partai Konservatif untuk 
Johnson terbelah.

dan dia adalah sosok yang saya 
pertaruhkan karena saya ingin kita 
memenangkan pemilihan umum. 
Memiliki pemenang adalah apa yang 
dibutuhkan partai untuk bertahan hidup," 
kata Dorries.
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We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

Disewakan kamar  untuk harian / 
Mingguan atau Bulanan.
Di Daerah 20st dan Snyder. 
Dekat toko Bali Mart.
Hub :  267 - 881 - 8899

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

Dicari kasir part time. Senin - Kamis
3pm - 8pm .
Hub : Mr. Lee 267 - 242 - 9007

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Disewakan kamar 1 orang di 1833 Mifflin St
dekat Seulanga 19st - 18st.
Hub : 267 - 888 - 0522

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

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

Disewakan kamar  kosong. Di 2030 19th st.
Call : 267 - 243 - 1893

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

Disewakan  1 kamar untuk wanita
dekat Gereja Katolik Santo Thomas.
Hub : 267 - 385 - 0529

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

Disewakan  1 kamar depan di street
besar dekat bis 17, 37, 7
Hub : 267 - 263 - 6450

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

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

King Crab House looking for cook
$14/ hour full time / part time.
Call ask for Emily 215-602-0082

Di sewakan 1 kamar buat pria.
Lantai 3 , tidak masak.
15xx dekat Pendawa. Setelah 21 October
Telp : 267 - 303 - 6284

Deli store located at Center City
looking for cashier . 
Monday -  Saturday  (45 hours)  
Call : 215 - 303 - 2536,
          267 - 242 - 9007

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Disewakan  1 kamar untuk wanita
di 17th Morris st.
Hub : 267 - 585 - 0529 Segera dicari kasir beer

Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

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

 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

 Dia menyebut Johnson masih dalam 
penyelidikan oleh Komite Keistimewaan 
karena berpotensi menyesatkan 
parleman atas partygate.

Meskipun beberapa anggota parlemen 
Tory telah menyatakan dukungan 
mereka untuk kembalinya Johnson, ia 
tetap dianggap sosok yang memecah 
belah.Anggota Parlemen Senior Roger 
Gale mengingatkan lagi dosa dari 
mantan perdana menteri yang belum 
lama mengundurkan diri itu.

Jika dinyatakan bersalah, Johnson bisa 
menghadapi proses penarikan kembali 
yang akan membuatnya berjuang untuk 

jika dia menerima skorsing 10 hari atau 
lebih. Roger mengatakan kepada Times 
Radio jika Johnson terpilih kembali 
sebagai perdana menteri, 
dia akan melepaskan cambuk Partai 
Konservatif dan berdiri sebagai seorang 
independen.

kursinya di Commons 

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

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

King Crab House looking for chief  and
cashier.
Call : 215-602-0082
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We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

Disewakan kamar  untuk harian / 
Mingguan atau Bulanan.
Di Daerah 20st dan Snyder. 
Dekat toko Bali Mart.
Hub :  267 - 881 - 8899

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

Dicari kasir part time. Senin - Kamis
3pm - 8pm .
Hub : Mr. Lee 267 - 242 - 9007

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Disewakan kamar 1 orang di 1833 Mifflin St
dekat Seulanga 19st - 18st.
Hub : 267 - 888 - 0522

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

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

Disewakan kamar  kosong. Di 2030 19th st.
Call : 267 - 243 - 1893

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

Disewakan  1 kamar untuk wanita
dekat Gereja Katolik Santo Thomas.
Hub : 267 - 385 - 0529

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

Disewakan  1 kamar depan di street
besar dekat bis 17, 37, 7
Hub : 267 - 263 - 6450

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

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

King Crab House looking for cook
$14/ hour full time / part time.
Call ask for Emily 215-602-0082

Di sewakan 1 kamar buat pria.
Lantai 3 , tidak masak.
15xx dekat Pendawa. Setelah 21 October
Telp : 267 - 303 - 6284

Deli store located at Center City
looking for cashier . 
Monday -  Saturday  (45 hours)  
Call : 215 - 303 - 2536,
          267 - 242 - 9007

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Disewakan  1 kamar untuk wanita
di 17th Morris st.
Hub : 267 - 585 - 0529 Segera dicari kasir beer

Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

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

 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

 Dia menyebut Johnson masih dalam 
penyelidikan oleh Komite Keistimewaan 
karena berpotensi menyesatkan 
parleman atas partygate.

Meskipun beberapa anggota parlemen 
Tory telah menyatakan dukungan 
mereka untuk kembalinya Johnson, ia 
tetap dianggap sosok yang memecah 
belah.Anggota Parlemen Senior Roger 
Gale mengingatkan lagi dosa dari 
mantan perdana menteri yang belum 
lama mengundurkan diri itu.

Jika dinyatakan bersalah, Johnson bisa 
menghadapi proses penarikan kembali 
yang akan membuatnya berjuang untuk 

jika dia menerima skorsing 10 hari atau 
lebih. Roger mengatakan kepada Times 
Radio jika Johnson terpilih kembali 
sebagai perdana menteri, 
dia akan melepaskan cambuk Partai 
Konservatif dan berdiri sebagai seorang 
independen.

kursinya di Commons 

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

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

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


