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Situasi politik di Inggris semakin tidak 
menentu. Krisis di Inggris baru saja 
terjadi, yaitu PM 
baru Inggris 
menyerah dan 
Liz Truss 
menyatakan 
mengundurkan 
diri sebagai 
Perdana Menteri 
Inggris hanya 
dalam 45 hari 
setelah dilantik. 
Terpendek dalam 
sejarah menjabat 
PM Inggris. Liz 
Truss saat berkuasa menjanjikan 
sebuah era baru di bidang ekonomi 
dan politik. Dia mengundurkan diri 45 
hari kemudian dari jabatan perdana 
menteri terpendek dalam sejarah 

negara itu. Namun selama periode 
kepemimpinannya, ada pertaruhan 
ekonomi yang bersejarah, pembatalan 

kebijakan ekonomi 
yang nyaris tak 
terpikirkan dan 
langkah berlebihan 
dari seluruh 
program politiknya. 
Semua terjadi 
dalam waktu 
singkat, tapi 
sesungguhnya 
proses ini tidak 
sederhana itu. 
Pada awal bulan 

ini, pada Konferensi Partai Konservatif di 
Birmingham, Truss masih berusaha 
menggalang dukungan partai untuk 
pendekatan kontroversialnya dalam 

Inggris Satu Tahun 
     4 Menteri Keuangan 
dan 3 Perdana Menteri

Inggris 2022

4 MenteriKeuangan
dan

3 Perdana Menteri
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meningkatkan ekonomi Inggris. “Saya 
memiliki tiga prioritas untuk ekonomi: 
pertumbuhan, pertumbuhan, 
pertumbuhan,” katanya. Pemilihan 
Truss awalnya diharap menghadirkan 
perubahan dari era penuh gejolak 
mantan Perdana Menteri Boris 
Johnson. Akan tetapi, “Truss justru 
menghadirkan kekacauan baru yang 
terurai dengan kecepatan yang hampir 
belum pernah terjadi sebelumnya dalam 
sejarah Inggris,” kata Nicholas Allen, 
profesor politik di Royal Holloway, 
Universitas London kepada Al Jazeera. 
"Tidak ada posisi perdana menteri baru 
yang terguling begitu cepat dalam 
jabatan perdana menteri mereka atau 
begitu dahsyat seperti Truss selama 
beberapa minggu terakhir." Wanita 
berusia 47 tahun, yang masuk parlemen 
pada 2010, mendapati dirinya berada di 
posisi kabinet pertama pada 2014 
sebagai menteri luar negeri untuk 
urusan lingkungan, pangan, dan 
pedesaan di bawah mantan Perdana 
Menteri David Cameron. Dia sejak itu 
menjabat di bawah Theresa May dan 
Boris Johnson di berbagai posisi. Pada 
2021, dia diberi peran utama sebagai 
menteri luar negeri. Setelah 
pengumuman Johnson untuk mundur, 
dia mengikuti kontes kepemimpinan dan 
memenangkan perlombaan PM Inggris 
dengan 57,4 persen suara anggota 
melawan Rishi Sunak, yang 
memperoleh 42,6 persen. Dia 
menjanjikan pemotongan pajak radikal 
dan pengeluaran tinggi untuk 
mengekang harga energi, versi 
ekonominya yang didorong dari sisi 
penawaran. Rencananya sedikit banyak 
meniru langkah yang diambil 
panutannya, mantan Perdana Menteri 
Inggris Margaret Thatcher dan mantan 
Presiden AS Ronald Reagan, yang 
pada 1980-an berhasil menerapkan 
pajak yang lebih rendah, terutama untuk 
orang kaya, dan mendorong investasi. 
Truss pun meyakini pajak yang lebih 
rendah menguntungkan kelompok 
pendapatan yang lebih rendah, 
sehingga menghasilkan pertumbuhan 
ekonomi yang substansial. Namun 
tampaknya keadaan yang sangat 

berbeda terjadi di Inggris sekarang. Pasar 
keuangan bereaksi dengan kaget dan 
tidak percaya, ketika Menteri Keuangan 
saat itu Kwasi Kwarteng 
mempresentasikan rencana Truss dalam 
apa yang disebut anggaran mini beberapa 
minggu yang lalu. Nilai Pound merosot 
sementara imbal hasil obligasi pemerintah 
Inggris meroket. Bank of England (BoE) 
melakukan intervensi dengan pembelian 
obligasi untuk meyakinkan investor. 
Selain itu, kenaikan suku bunga pinjaman 
rumah memperburuk krisis biaya hidup 
yang saat ini sudah menjangkit banyak 
orang Inggris. Menurut Allen kehebohan 
di sekitar anggarannya dan anggaran 
kecil saat itu didorong oleh tiga faktor. 
Pertama rencananya dilihat sebagai 
kenekatan belaka soal hal yang 
diusulkan. Kedua penipuan seputar 
pemotongan, termasuk pemecatan 
sekretaris tetap Departemen Keuangan 
Tom Scholar, tanpa adanya penetapan 
biaya. Serta keputusan untuk 
menyebutnya anggaran mini untuk 
menghindari pengawasan Kantor 
Tanggung Jawab Anggaran. “Reaksi 
(kepanikan) pasar yang dapat 
dimengerti,” ujar Profesor politik di Royal 
Holloway, Universitas London itu kepada 
Al Jazeera, Ketika BoE mengumumkan 
akan menghentikan pembelian 
obligasinya, Truss merasa terdorong 
untuk bertindak. Dia memecat Kwarteng 
Jumat (14/10/2022) lalu sebelum 
mengumumkan perubahan drastis 
rencana untuk tidak menaikkan pajak 
perusahaan – sebuah pendekatan yang 
sebelumnya dia sebut sebagai anti-
pertumbuhan. Dia menunjuk Jeremy Hunt 
untuk memimpin Departemen Keuangan--
sosok yang mendukung langkah Sunak 
(lawan Truss waktu pemilihan PM) yang 
malah menghancurkan karirnya. Dan 
akhirnya dia pun harus mundur dari kursi 
PM. Sekarang mari kita lihat awal dari 
rencana pertama kali Truss menjabat PM. 
Selama musim panas, semuanya terasa 
sangat berbeda. Saat berkampanye 
keliling Inggris, Truss sangat populer di 
kalangan anggota Konservatif. Janjinya 
untuk memotong pajak dan memerintah 
sebagai seorang Konservatif adalah 
persis apa yang ingin mereka dengar.  Dia 

bukan sosok yang terlalu bersahabat 
dengan media, tapi dia tahu bagaimana 
tampil di depan kamera dengan ramah. 
Ada peringatan dari mantan menteri 
keuangan Rishi Sunak dan para 
pendukungnya bahwa rencana 
ekonominya berisiko dan bisa menjadi 
bumerang. Sebagian lainnya 
mengatakan rencananya itu akan 
menjadi bunuh diri elektoral. Tapi orang-
orang ini kalah berargumen di dalam 
Partai Konservatif. Dengan 
kemenangan yang sudah dekat, 
bersama dengan teman dekat dan 
sekutu politiknya, Kwasi Kwarteng, 
Truss mulai menyusun rencana 
kekuasaan yang radikal dan berani. 
Mereka memutuskan mereka harus 
melangkahi aturan-aturan, yang telah 
diikuti oleh para perdana menteri dari 
kubu Konservatif. "Ortodoksi" ekonomi 
adalah keluar dari jendela. Pasangan 
itu menyiapkan apa yang disebut para 
pembantunya sebagai tindakan "big 
bang" - sebagai awalan untuk 
melangkah. "Kami tidak akan 
mengutak-atik ujungnya," ujar seorang 
figur senior di dalam tim Liz Truss, 
membual. Truss mencontoh mantan 
Perdana Menteri Margaret Thatcher. 
Para pendukungnya mengatakan, 
seperti mantan perdana menteri, Truss 
akan mampu bersikap tegas saat 
berkuasa: perempuan ini tidak akan 
bersikap ragu-ragu. Mereka 
menjelaskan bahwa dia akan membuat 
keputusan yang tidak populer dan tetap 
pada keputusannya, apa pun yang 
terjadi. Truss ingin menjadi Iron Lady 
yang baru. Akhirnya Truss 
memenangkan perlombaan PM Inggris 
dengan 57,4 persen suara anggota 
melawan Rishi Sunak, yang 
memperoleh 42,6 persen. 
Sebagaimana diberitakan CNN, Truss 
dideklarasikan sebagai pemenang 
kepemimpinan Partai Konservatif pada 
5 September, setelah eks Perdana 
Menteri Boris Johnson mengundurkan 
diri akibat skandal etika. Namun, Truss 
memimpin kala situasi Inggris sedang 
tidak baik-baik saja. Negara itu 
berhadapan dengan ekonomi buruk, 
kenaikan harga biaya hidup, dan 

keruntuhan layanan kesehatan. Dunia 
juga berhadapan dengan masalah 
ekonomi akibat perang Rusia dan 
Ukraina. Dalam pidato pertamanya 
sebagai perdana menteri, Truss 
mengatakan kepada masyarakat 
bahwa "bersama-sama kita bisa 
melewati badai ini." Truss juga 
menuturkan prioritas pemerintahannya 
adalah mengendalikan harga energi 
yang semakin tinggi, meningkatkan 
keamanan energi Inggris, dan 
memperbaiki layanan kesehatan 
nasional. Dalam waktu 48 jam Truss 
mengeluarkan aturan pertama dari 
serangkaian pertaruhan ekonomi yang 
berani, jauh lebih berani dari yang 
diperkirakan hampir semua orang. 
Pertama, paket dukungan energi, yang 
dijanjikan akan membatasi harga 
satuan selama dua tahun. Bagi 
seorang kandidat yang mengatakan 
tidak akan ada lagi pengurangan 
harga, realitas politik menjadi pukulan 
telak. Hanya dalam beberapa jam 
setelah menempati Downing Street, 
segala hal terkait politik mengalami 
kemunduran bagi Truss. Truss 
diberitahu di 'Majelis Tinggi' di 
parlemen Inggris bahwa Ratu sakit. 
Akhirnya semua acara negara 
dihentikan dan sosok perdana menteri 
yang baru menjabat selama dua hari 
itu harus berkabung atas 
meninggalnya Ratu Elizabeth. Ratu 
Elizabeth II meninggal dunia tiga hari 
setelah Truss memenangkan 
pemilihan kepemimpinan Partai 
Konservatif. Kematian Ratu membuat 
warga Inggris berduka. Truss juga turut 
mengungkapkan penghormatannya 
kepada Ratu. "Ratu Elizabeth II 
merupakan batu pembangunan Inggris 
modern. Negara kita telah bertumbuh 
dan berkembang di bawah 
kepemimpinannya," ujar Truss. Selama 
beberapa hari ke depan, fokus 
pemerintah ditujukan kepada 
perkabungan nasional. Setelah 
pemakaman Ratu, Truss harus 
menebus waktu yang hilang. Dia 
melakukan perjalanan diplomatik 
pertama dan satu-satunya ke markas 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di 
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Selain itu, kenaikan suku bunga pinjaman 
rumah memperburuk krisis biaya hidup 
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yang baru. Akhirnya Truss 
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dengan 57,4 persen suara anggota 
melawan Rishi Sunak, yang 
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dideklarasikan sebagai pemenang 
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keruntuhan layanan kesehatan. Dunia 
juga berhadapan dengan masalah 
ekonomi akibat perang Rusia dan 
Ukraina. Dalam pidato pertamanya 
sebagai perdana menteri, Truss 
mengatakan kepada masyarakat 
bahwa "bersama-sama kita bisa 
melewati badai ini." Truss juga 
menuturkan prioritas pemerintahannya 
adalah mengendalikan harga energi 
yang semakin tinggi, meningkatkan 
keamanan energi Inggris, dan 
memperbaiki layanan kesehatan 
nasional. Dalam waktu 48 jam Truss 
mengeluarkan aturan pertama dari 
serangkaian pertaruhan ekonomi yang 
berani, jauh lebih berani dari yang 
diperkirakan hampir semua orang. 
Pertama, paket dukungan energi, yang 
dijanjikan akan membatasi harga 
satuan selama dua tahun. Bagi 
seorang kandidat yang mengatakan 
tidak akan ada lagi pengurangan 
harga, realitas politik menjadi pukulan 
telak. Hanya dalam beberapa jam 
setelah menempati Downing Street, 
segala hal terkait politik mengalami 
kemunduran bagi Truss. Truss 
diberitahu di 'Majelis Tinggi' di 
parlemen Inggris bahwa Ratu sakit. 
Akhirnya semua acara negara 
dihentikan dan sosok perdana menteri 
yang baru menjabat selama dua hari 
itu harus berkabung atas 
meninggalnya Ratu Elizabeth. Ratu 
Elizabeth II meninggal dunia tiga hari 
setelah Truss memenangkan 
pemilihan kepemimpinan Partai 
Konservatif. Kematian Ratu membuat 
warga Inggris berduka. Truss juga turut 
mengungkapkan penghormatannya 
kepada Ratu. "Ratu Elizabeth II 
merupakan batu pembangunan Inggris 
modern. Negara kita telah bertumbuh 
dan berkembang di bawah 
kepemimpinannya," ujar Truss. Selama 
beberapa hari ke depan, fokus 
pemerintah ditujukan kepada 
perkabungan nasional. Setelah 
pemakaman Ratu, Truss harus 
menebus waktu yang hilang. Dia 
melakukan perjalanan diplomatik 
pertama dan satu-satunya ke markas 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di 
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New York, di mana dia mengatakan 
kepada wartawan bahwa dia siap 
membuat keputusan sulit demi 
mengejar pertumbuhan ekonomi. 
Sekembalinya dari perjalanan itu, dia 
tiba dengan kebijakan "big bang" 
ekonomi yang telah dia pikirkan selama 
bertahun-tahun. Anggaran kecilnya 
(disebut sebagai mini-budget)--yang 
sama sekali tidak kecil--adalah yang 
paling radikal dalam sejarah 
belakangan ini adalah pajak dipangkas, 
pemangkasan tarif pajak hingga 45 
persen dan meningkatkan pinjaman 
pemerintah. Truss mengumumkan 
strategi untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi yang stagnan 
selama beberapa tahun terakhir. 
Semuanya akan didanai dengan 
pinjaman, meskipun ada peringatan hal 
itu dapat membuat inflasi yang lebih 
buruk. Banyak politisi senior di 
Downing 10 meyakini bahwa mereka 
akan meluncurkan era baru yang cerah 
bagi ekonomi Inggris. Kubu Libertarian 
ekonomi memiliki kesempatan dan 
mereka bertekad untuk mengambilnya. 
Seseorang berkata, "Sesuatu yang 
berbeda dan berani perlu dilakukan." 
Para pembantu Truss meyakini pasar 
akan memberikan ruang bagi negara 
untuk merestrukturisasi ekonomi. 
Tetapi dalam beberapa hari kemudian, 
jelas sudah bahwa mereka salah dan 
roda eksperimen ekonomi mereka 
mulai menggelinding tak terkendali. 
Ada beberapa rincian tentang 
bagaimana pemerintah akan mendanai 
paket ekonomi tersebut, yang membuat 
pasar keuangan terguncang, membuat 
mata uang poundsterling terjungkal, 
dan memaksa Bank of England untuk 
menyelamatkan dana pensiun. Bank 
Sentral Inggris sampai-sampai harus 
melakukan intervensi untuk mencegah 
dana pensiun terseret dalam 
kekacauan tersebut. Tak hanya itu, 
seorang anggota parlemen Partai 
Konservatif mengungkapkan kebijakan 
politik Truss menyebabkan banyak 
kerusakan. Anggota parlemen dari 
kubu Konservatif mulai panik. Dalam 
waktu 72 jam dari peluncuran mini-
budget, banyak yang menjelaskan 

bahwa mereka tidak nyaman. Mereka 
kemudian berbicara atas nama pribadi 
tentang tindak tanduk pemerintah yang 
dianggap memprovokasi krisis politik. 
Selama beberapa pekan, krisis terus 
meningkat sampai puncaknya yang terjadi 
di acara konferensi Partai Konservatif di 
Birmingham. Pada saat Truss tiba, terlihat 
jelas ada pemberontakan yang signifikan 
terhadap keputusan menghapus tarif 
pajak tertinggi. Di bawah tekanan dari 
anggota parlemen, Truss tak berdaya. 
Pada hari yang sama, dia mengatakan 
kepada BBC bahwa dia tidak akan 
berubah pikiran--tapi nyatanya dia 
mengubah keputusan. Dia mengirim 
menteri keuangan untuk menjelaskan 
keputusan tersebut. Kebijakan Truss yang 
maju mundur selanjutnya dinilai 
menghancurkan kredibilitasnya. Situasi 
yang berbalik ini seharusnya 
menunjukkan bahwa Truss 
mendengarkan masukan dari publik. Dia 
meyakini, perubahan keputusan ini akan 
meredam para anggota parlemen yang 
memberontak. Tapi yang terjadi justru 
sebaliknya; para pemberontak itu 
mencium bau anyir darah. "Rasanya 
seperti hari-hari terakhir Roma," kata 
seorang mantan menteri. Selama 
beberapa minggu berikutnya, otoritas 
Truss runtuh sepenuhnya. Hunt 
memutuskan pada Sabtu (15/10/2022) 
bahwa seluruh strategi ekonomi harus 
dibatalkan dan mengatakan usulan itu 
kepada perdana menteri pada hari 
berikutnya. Tersudutkan oleh berbagai 
peristiwa, Truss tidak punya banyak 
pilihan selain menyetujuinya. "Jeremy 
Hunt adalah perdana menteri de facto," 
kata seorang anggota parlemen, 
berbicara mewakili banyak orang. "Saya 
tidak melihat apa peranan penting Truss," 
imbuh yang lain. Pada hari Minggu 
(16/10/2022), roda sudah bergerak untuk 
mengakhiri jabatan Perdana Menteri 
Truss. BBC menghubungi banyak anggota 
parlemen dan suasana menjadi gelap. 
Tidak ada yang memperkirakan bahwa 
posisi Truss bisa dipertahankan. Seorang 
loyalis Truss berkata: "Kami telah kalah". 
Seorang tokoh senior partai 
menambahkan ketika suasana berubah: 
"Orang-orang tahu bahwa ini sudah 

berakhir. Ini adalah pertanyaan tentang 
bagaimana dan kapan." Namun, masih 
ada secercah harapan bagi Truss. 
Beberapa anggota parlemen terlihat 
gamang untuk menjatuhkan perdana 
menteri tanpa memiliki sosok kandidat 
yang bisa mempersatukan untuk 
menggantikannya. Mereka khawatir hal 
itu akan berarti lebih banyak kekacauan, 
yang tidak dapat dikendalikan oleh siapa 
pun. Beberapa kritikus di kalangan 
dalam perdana menteri meminta semua 
pihak berhati-hati. Seperti yang 
dikatakan seorang tokoh senior kepada 
BBC, masa depan Truss mungkin 
ditentukan oleh apa yang tidak dapat 
dilakukan lawan-lawannya pada tahap 
ini. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah 
penghinaan yang lebih besar. Pada 
Senin (17/10/2022), Hunt membalikkan 
apa yang tersisa dari rencana awal 
Truss. Di bawah rencana Hunt, sebagian 
besar pemotongan pajak Truss senilai 
45 miliar pound hilang, dan skema 
subsidi energi dua tahun untuk rumah 
tangga dan bisnis – yang diperkirakan 
menelan biaya lebih dari 100 miliar 
pound – sekarang akan dibatasi pada 
April. “Pengumuman Hunt pada Senin 
(17/10/2022) adalah tanda bahwa 
perdana menteri melakukan kesalahan 
besar dan terpaksa membatalkan semua 
yang diumumkan beberapa minggu lalu, 
termasuk jaminan harga energi, sesuatu 
yang mendominasi kampanyenya,” kata 
Louise Thompson, dosen senior politik di 
Universitas Manchester. Perdana 
menteri secara luas diejek karena tidak 
berbicara sendiri di Parlemen. Dia 
menghindari cecaran pertanyaan dari 
pemimpin Partai Buruh, lalu duduk di 
samping menteri keuangan, saat dia 
membatalkan rencana ekonominya. 
Beberapa hari kemudian, 19 oktober 
Menteri Dalam Negeri Suella Braverman 
mengumumkan pengunduran dirinya 
dari kabinet Truss. Braverman 
mengungkapkan dia mengundurkan diri 
karena isu penggunaan surel pribadi 
yang melanggar aturan kementerian. Ia 
juga sedikit mengkritik pemerintahan 
Truss dalam surat pengunduran dirinya. 
"Bisnis pemerintah mengandalkan 
orang-orang yang bertanggung jawab 

atas kesalahan mereka. Berpura-pura 
kita tidak melakukan kesalahan, terus 
bekerja seakan orang tidak melihat 
kesalahan kita, dan berharap masalah 
bakal secara secara ajaib selesai 
bukanlah politik yang serius," ujarnya. 
Braverman pun melancarkan 
serangan keras terhadap perdana 
menteri dan programnya. Ada masalah 
yang muncul di sisi kubu kanan partai, 
yang bersuara sangat keras terhadap 
Truss selama musim panas. Namun 
cecaran kepada perdana menteri di 
parlemen berakhir tanpa bencana, 
memberi Truss setidaknya beberapa 
jam lagi. Pertahanan terakhir bagi para 
anggota parlemen dari kubu 
Konservatif adalah kekacauan atas 
pemungutan suara untuk melarang 
fracking. Anggota parlemen diberitahu 
bahwa itu adalah mosi tidak percaya--
bahwa dengan tidak memilih 
mendukung kebijakan pemerintah, 
mereka mengatakan bahwa mereka 
tidak ingin itu berlanjut. Kemudian 
mereka diberitahu bahwa mereka 
yang memberontak akan dikenai 
sanksi disiplin. Itu semua berarti 
bahwa pada Kamis (20/10/2022) pagi, 
posisi Partai Konservatif telah berbalik 
dengan tegas. Ketika perdana menteri 
memanggil Sir Graham Brady, ketua 
Komite Partai Konservatif 1922, untuk 
menguji suasana partai, semuanya 
sudah berakhir. Era ekonomi baru 
telah berakhir. Dua puluh empat jam 
setelah berujar dia adalah petarung, 
dia memilih mengundurkan diri. Truss 
telah gagal, rencana "big bang"-nya 
berantakan. Truss mengumumkan 
pengunduran dirinya pada Kamis 
(20/10). "Saya mengakui melihat 
situasi saat ini, saya tidak bisa 
menerapkan mandat yang diberikan 
kepada saya oleh Partai Konservatif," 
kata Truss. Truss juga menuturkan ia 
telah mengajukan pengunduran 
dirinya kepada Raja Charles, dan 
pemilihan kepemimpinan baru bakal 
dilakukan pada pekan depan. Ia juga 
menyampaikan ia akan tetap menjabat 
sebagai perdana menteri sampai 
penerusnya ditunjuk. Kekacauan 
politik telah menjadi penanda masa 
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New York, di mana dia mengatakan 
kepada wartawan bahwa dia siap 
membuat keputusan sulit demi 
mengejar pertumbuhan ekonomi. 
Sekembalinya dari perjalanan itu, dia 
tiba dengan kebijakan "big bang" 
ekonomi yang telah dia pikirkan selama 
bertahun-tahun. Anggaran kecilnya 
(disebut sebagai mini-budget)--yang 
sama sekali tidak kecil--adalah yang 
paling radikal dalam sejarah 
belakangan ini adalah pajak dipangkas, 
pemangkasan tarif pajak hingga 45 
persen dan meningkatkan pinjaman 
pemerintah. Truss mengumumkan 
strategi untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi yang stagnan 
selama beberapa tahun terakhir. 
Semuanya akan didanai dengan 
pinjaman, meskipun ada peringatan hal 
itu dapat membuat inflasi yang lebih 
buruk. Banyak politisi senior di 
Downing 10 meyakini bahwa mereka 
akan meluncurkan era baru yang cerah 
bagi ekonomi Inggris. Kubu Libertarian 
ekonomi memiliki kesempatan dan 
mereka bertekad untuk mengambilnya. 
Seseorang berkata, "Sesuatu yang 
berbeda dan berani perlu dilakukan." 
Para pembantu Truss meyakini pasar 
akan memberikan ruang bagi negara 
untuk merestrukturisasi ekonomi. 
Tetapi dalam beberapa hari kemudian, 
jelas sudah bahwa mereka salah dan 
roda eksperimen ekonomi mereka 
mulai menggelinding tak terkendali. 
Ada beberapa rincian tentang 
bagaimana pemerintah akan mendanai 
paket ekonomi tersebut, yang membuat 
pasar keuangan terguncang, membuat 
mata uang poundsterling terjungkal, 
dan memaksa Bank of England untuk 
menyelamatkan dana pensiun. Bank 
Sentral Inggris sampai-sampai harus 
melakukan intervensi untuk mencegah 
dana pensiun terseret dalam 
kekacauan tersebut. Tak hanya itu, 
seorang anggota parlemen Partai 
Konservatif mengungkapkan kebijakan 
politik Truss menyebabkan banyak 
kerusakan. Anggota parlemen dari 
kubu Konservatif mulai panik. Dalam 
waktu 72 jam dari peluncuran mini-
budget, banyak yang menjelaskan 

bahwa mereka tidak nyaman. Mereka 
kemudian berbicara atas nama pribadi 
tentang tindak tanduk pemerintah yang 
dianggap memprovokasi krisis politik. 
Selama beberapa pekan, krisis terus 
meningkat sampai puncaknya yang terjadi 
di acara konferensi Partai Konservatif di 
Birmingham. Pada saat Truss tiba, terlihat 
jelas ada pemberontakan yang signifikan 
terhadap keputusan menghapus tarif 
pajak tertinggi. Di bawah tekanan dari 
anggota parlemen, Truss tak berdaya. 
Pada hari yang sama, dia mengatakan 
kepada BBC bahwa dia tidak akan 
berubah pikiran--tapi nyatanya dia 
mengubah keputusan. Dia mengirim 
menteri keuangan untuk menjelaskan 
keputusan tersebut. Kebijakan Truss yang 
maju mundur selanjutnya dinilai 
menghancurkan kredibilitasnya. Situasi 
yang berbalik ini seharusnya 
menunjukkan bahwa Truss 
mendengarkan masukan dari publik. Dia 
meyakini, perubahan keputusan ini akan 
meredam para anggota parlemen yang 
memberontak. Tapi yang terjadi justru 
sebaliknya; para pemberontak itu 
mencium bau anyir darah. "Rasanya 
seperti hari-hari terakhir Roma," kata 
seorang mantan menteri. Selama 
beberapa minggu berikutnya, otoritas 
Truss runtuh sepenuhnya. Hunt 
memutuskan pada Sabtu (15/10/2022) 
bahwa seluruh strategi ekonomi harus 
dibatalkan dan mengatakan usulan itu 
kepada perdana menteri pada hari 
berikutnya. Tersudutkan oleh berbagai 
peristiwa, Truss tidak punya banyak 
pilihan selain menyetujuinya. "Jeremy 
Hunt adalah perdana menteri de facto," 
kata seorang anggota parlemen, 
berbicara mewakili banyak orang. "Saya 
tidak melihat apa peranan penting Truss," 
imbuh yang lain. Pada hari Minggu 
(16/10/2022), roda sudah bergerak untuk 
mengakhiri jabatan Perdana Menteri 
Truss. BBC menghubungi banyak anggota 
parlemen dan suasana menjadi gelap. 
Tidak ada yang memperkirakan bahwa 
posisi Truss bisa dipertahankan. Seorang 
loyalis Truss berkata: "Kami telah kalah". 
Seorang tokoh senior partai 
menambahkan ketika suasana berubah: 
"Orang-orang tahu bahwa ini sudah 

berakhir. Ini adalah pertanyaan tentang 
bagaimana dan kapan." Namun, masih 
ada secercah harapan bagi Truss. 
Beberapa anggota parlemen terlihat 
gamang untuk menjatuhkan perdana 
menteri tanpa memiliki sosok kandidat 
yang bisa mempersatukan untuk 
menggantikannya. Mereka khawatir hal 
itu akan berarti lebih banyak kekacauan, 
yang tidak dapat dikendalikan oleh siapa 
pun. Beberapa kritikus di kalangan 
dalam perdana menteri meminta semua 
pihak berhati-hati. Seperti yang 
dikatakan seorang tokoh senior kepada 
BBC, masa depan Truss mungkin 
ditentukan oleh apa yang tidak dapat 
dilakukan lawan-lawannya pada tahap 
ini. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah 
penghinaan yang lebih besar. Pada 
Senin (17/10/2022), Hunt membalikkan 
apa yang tersisa dari rencana awal 
Truss. Di bawah rencana Hunt, sebagian 
besar pemotongan pajak Truss senilai 
45 miliar pound hilang, dan skema 
subsidi energi dua tahun untuk rumah 
tangga dan bisnis – yang diperkirakan 
menelan biaya lebih dari 100 miliar 
pound – sekarang akan dibatasi pada 
April. “Pengumuman Hunt pada Senin 
(17/10/2022) adalah tanda bahwa 
perdana menteri melakukan kesalahan 
besar dan terpaksa membatalkan semua 
yang diumumkan beberapa minggu lalu, 
termasuk jaminan harga energi, sesuatu 
yang mendominasi kampanyenya,” kata 
Louise Thompson, dosen senior politik di 
Universitas Manchester. Perdana 
menteri secara luas diejek karena tidak 
berbicara sendiri di Parlemen. Dia 
menghindari cecaran pertanyaan dari 
pemimpin Partai Buruh, lalu duduk di 
samping menteri keuangan, saat dia 
membatalkan rencana ekonominya. 
Beberapa hari kemudian, 19 oktober 
Menteri Dalam Negeri Suella Braverman 
mengumumkan pengunduran dirinya 
dari kabinet Truss. Braverman 
mengungkapkan dia mengundurkan diri 
karena isu penggunaan surel pribadi 
yang melanggar aturan kementerian. Ia 
juga sedikit mengkritik pemerintahan 
Truss dalam surat pengunduran dirinya. 
"Bisnis pemerintah mengandalkan 
orang-orang yang bertanggung jawab 

atas kesalahan mereka. Berpura-pura 
kita tidak melakukan kesalahan, terus 
bekerja seakan orang tidak melihat 
kesalahan kita, dan berharap masalah 
bakal secara secara ajaib selesai 
bukanlah politik yang serius," ujarnya. 
Braverman pun melancarkan 
serangan keras terhadap perdana 
menteri dan programnya. Ada masalah 
yang muncul di sisi kubu kanan partai, 
yang bersuara sangat keras terhadap 
Truss selama musim panas. Namun 
cecaran kepada perdana menteri di 
parlemen berakhir tanpa bencana, 
memberi Truss setidaknya beberapa 
jam lagi. Pertahanan terakhir bagi para 
anggota parlemen dari kubu 
Konservatif adalah kekacauan atas 
pemungutan suara untuk melarang 
fracking. Anggota parlemen diberitahu 
bahwa itu adalah mosi tidak percaya--
bahwa dengan tidak memilih 
mendukung kebijakan pemerintah, 
mereka mengatakan bahwa mereka 
tidak ingin itu berlanjut. Kemudian 
mereka diberitahu bahwa mereka 
yang memberontak akan dikenai 
sanksi disiplin. Itu semua berarti 
bahwa pada Kamis (20/10/2022) pagi, 
posisi Partai Konservatif telah berbalik 
dengan tegas. Ketika perdana menteri 
memanggil Sir Graham Brady, ketua 
Komite Partai Konservatif 1922, untuk 
menguji suasana partai, semuanya 
sudah berakhir. Era ekonomi baru 
telah berakhir. Dua puluh empat jam 
setelah berujar dia adalah petarung, 
dia memilih mengundurkan diri. Truss 
telah gagal, rencana "big bang"-nya 
berantakan. Truss mengumumkan 
pengunduran dirinya pada Kamis 
(20/10). "Saya mengakui melihat 
situasi saat ini, saya tidak bisa 
menerapkan mandat yang diberikan 
kepada saya oleh Partai Konservatif," 
kata Truss. Truss juga menuturkan ia 
telah mengajukan pengunduran 
dirinya kepada Raja Charles, dan 
pemilihan kepemimpinan baru bakal 
dilakukan pada pekan depan. Ia juga 
menyampaikan ia akan tetap menjabat 
sebagai perdana menteri sampai 
penerusnya ditunjuk. Kekacauan 
politik telah menjadi penanda masa 
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jabatan Truss di kantor perdana 
menteri. Tapi itu juga membantu untuk 
menentukan apa yang terjadi pada 
tahun 2022. Dalam waktu kurang dari 
satu tahun, ada empat menteri 

keuangan, dan tiga perdana menteri. Kubu 
Konservatif sekarang harus memilih 
pemimpin yang menurut mereka dapat 
membawa stabilitas. Siapapun itu pasti 
ingin bertahan lebih lama dari sosok Truss.

Seorang pakar Artificial Intelligence (AI) 
dan Psikolog ini terang-terangan 
mengatakan 50 tahun mendatang, 
memiliki bayi dan merawatnya tak perlu 
repot-repot ganti popok. 

Campbell menyebutnya sebagai 
generasi tamagochi.

Bayi-bayi lucu itu akan tersedia di 
jagad ilusi metaverse. 

Catriona Campbell sudah 
membayangkan bagaimana dunia 
nantinya diselimuti metaverse. 
Pemikiran dan perilaku yang dianggap 
di luar pakem, 
tak berlaku lagi ketika orang terbiasa 
melihat di sekelilingnya memakai 
headset virtual reality (VR).

"Saya rasa permintaan akan banyak 
dan tentu Anda tak perlu merogoh 
kantong terlalu dalam untuk 
merawatnya," kata dia seperti 
dilaporkan Mashable.

Semua itu gara-gara Mark Zuckerberg. 
CEO Meta ini mempercayai langkah 
memadukanAugmented Reality (AR) 
dan VR secara bersama-sama, mampu 
menyediakan masa depan internet bagi 
orang-orang di seluruh dunia.

Teknologi ini kerap dianggap sebagai 
simulasi dunia nyata manusia yang 
diterapkan di dalam dunia virtual.

dilaporkan GizChina dan Engadget, 
Zuckerberg merelakan duit USD70 
miliar untuk 'bertaruh' 

 suatu konsep di mana teknologi AR 
yang memungkinkan individu untuk 
berinteraksi dengan individu lainnya. 

Atas kepercayaannya itu, 

Cara ini juga, menurut dia, mampu 
menahan laju populasi warga dunia. 
Metaverse memang barang baru. 
Gaungnya telah merambat hingga 
penjuru dunia. 

Sederhananya,

Merancang Metaverse Untuk Masa Depan

"Ini bukan investasi yang akan 
menguntungkan kami dalam waktu dekat. 
Tapi kami pada dasarnya percaya bahwa 
metaverse akan menjadi terobosan baru 
internet," jelas Zuckerberg.

di dunia Metaverse selama ini. Padahal 
saat memperkenalkan terobosannya itu 
kepada publik pada Oktober 2021, ia 
hanya menyiapkan investasi sebesar USD 
150 juta.

melaporkan bahwa Horizon Worlds telah 
gagal memenuhi harapan. 

Lalu, bagaimana hasilnya? 
Mengecewakan. The Wall Street Journal 
(WSJ), seperti dikutip dari CNBC, Senin, 
(17/10), 

Horizon Worlds adalah platform game 
berbasis VR dan AR yang menggunakan 
Oculus dan dikembangkan oleh Meta.
Pengguna aktif bulanan saat ini di 
platform tersebut kurang dari 200 ribu. 
Di awal, perusahaan menargetkan 
pengunjung aktif bulanan bisa mencapai 
angka 500 ribu. 
Namun di pertengahan jalan, Zuckerberg 
mau tak mau harus merevisi target 
menjadi 280 ribu. 
Hal ini menandakan bahwa ketika target 
diturunkan pun, Horizon Worlds harus rela 
menelan pil pahit.
Ironisnya, dalam dokumen itu 
menunjukkan bahwa sebagian besar 
pengguna tidak kembali bermain di 
platform itu setelah bulan pertama. 
Konsekuensi ini kemudian berdampak 
terhadap jumlah penggunanya yang terus 
menukik sejak musim semi.

Ia tak yakin bahwa orang-orang ingin 
menghabiskan waktu berjam-jam 
menggunakan VR di masa mendatang. 
Bahkan, kata dia, meski gaung konsep ini 

Tim Cook, CEO Apple pun sempat 
menyindir kengototan Zuckerberg 
mengembangkan metaverse. 

Ingar-bingar metaverse di dunia, 
merambat secara cepat hingga ke 
Indonesia. 

asosiasi, bahkan konglomerasi besar 
Tanah Air. 

Bagaimana di Indonesia?

Pieter Lydian, Country Director, Meta 
Indonesia mengakui di negeri ini 
metaverse sedang berada pada proses 
awal, bahkan hal ini terjadi di seluruh 
dunia.

Semuanya berlomba-lomba tak ingin 
ketinggalan gegap gempitanya 
metaverse.

Oleh sebab itu, semua negara memiliki 
kesempatan yang sama untuk berpacu. 
Mengejar harapan membangun 
metaverse.

Terlebih metaverse itu terjadi 5 sampai 
10 tahun yang akan datang," ungkap 
Pieter saat konferensi pers di kantor 
Meta Indonesia.
Menurut Pieter, pola pikir inovasi harus 
digencarkan. 

Banyak kalangan industri kecantol ingin 
mengadopsi konsep ini. Mulai dari 
industri game, perbankan, properti, 
perguruan tinggi, 

seluruh hidup Anda seperti itu. VR cocok 
digunakan hanya pada periode yang 
ditentukan, 

"Kita berharap Indonesia tidak hanya jadi 
penonton saja. 

Metaverse memang bukan barang yang 
bisa dilihat, namun jika berpikir seperti 
itu terus menerus maka kemajuan 
zaman tak akan ada lagi.

tetapi bukan cara untuk berkomunikasi 
secara bijak," kata dia.

Tidak ada inovasi. Karena itu kami 
sebagai innovator, push dari semua 
inovasi teknologi, 

"Kalau semua manusia itu percaya pada 
hal yang bisa dilihat, kita masih hidup di 
zaman batu. 

ramai, untuk sekadar orang-orang 
menjelaskan dan memahami apa itu 
metaverse saja masih serampangan.
"VR adalah sesuatu yang benar-benar 
dapat membuat Anda tenggelam.
 Dan itu dapat digunakan dengan cara 
yang baik.
 Tapi saya tidak berpikir Anda ingin 
menjalani 

Sejauh ini, sentuhan awal metaverse 
yang dapat ditunjukkan Meta Indonesia 
adalah dengan menggunakan 
smartphone. 
Membuat produk Non Fungible Token 
(NFT) yang hadir 

Hacktiv8 ini merupakan lembaga 
pendidikan yang fokus pada 
pengembangan talenta digital.

Dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya, 

Dengan langkah ini, Meta 
mengganggap dapat mendukung 
kreator memonetisasi kreativitasnya. 
Lalu, menjalin kemitraan dengan 
Hacktiv8 untuk menghadirkan 
pengalaman AR sebagai sentuhan 
awal dari metaverse. 

WIR Group memiliki visi untuk 
menyediakan dunia Metaverse yang 
dapat dinikmati semua orang dalam 
memasuki era web 3.0.

melalui Instagram.

justru akan terjadi proses ekonomi. 
Sayangnya ia tak mengungkap detail 
proses ekonomi yang seperti apa yang 
akan terjadi.

Hal senada diungkapkan Chief Sales 
dan Marketing Officer WIR Group, 
Gupta Sitorus.

Semua elemen harus bersama-sama 
membangun ekosistem metaverse.
"Metaverse jangan sampai di-notice 
sebagai teknologi yang berdiri sendiri. 
Metaverse adalah sebuah 
pengejawantahan ekosistem internet. 
Tapi tidak menafikan itu akan kejadian 
karena internet akan berevolusi," 
ungkap Gupta.
WIR Group saat ini merupakan pemain 
di teknologi imersif AR yang 
terintegrasi dengan VR, dan AI di 
Indonesia ataupun di ranah 
internasional. 

termasuk metaverse," ujar dia.
Pieter juga mengungkapkan, dalam 
perjalanannya membangun metaverse, 

"Maunya kita, orang-orang Indonesia 
mengoptimalkan sebesar-besarnya 
dalam proses menuju metaverse," 
terang dia.

Ia mengakui bahwa penerapan 
metaverse tidak bisa dilakukan sendiri-
sendiri. 
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 Interaksi antarindividu yang akan 
terdampak. 

Perlukah Investasi di Metaverse?

Sebelum adanya smartphone, interaksi 
antarindividu begitu kental. 
Bercengkrama bersama keluarga 
maupun kawan tanpa harus bolak-balik 
melihat notifikasi smartphone.

Dengan 
metaverse 
pula, 
berpotensi 
memperkua
t layanan 
digital 
seperti 
properti, 
game, 
keuangan, 
pemerintah
, dan lain 
sebagainya
. 

"Tetapi, mau tidak mau kita harus 
menuju ke sana (metaverse-red). 

Kehadiran teknologi baru pasti akan 
menghadirkan dua sisi yang berbeda. 
Dari sisi sosial, misalnya.

"Metaverse 
saat ini kan masih berkembang dan 
belum menemukan used case atau 
penggunaan yang pas. Jadi karena 
baru teknologinya, kesempatan bagi 
kita juga untuk mengembangkan 
pemanfaatan dan teknologinya," kata 
dia.

Pemerintah Indonesia sendiri masih 
belum mau berkomentar tentang 
kebijakan-kebijakan terkait metaverse. 
Saat ini, menurut Menteri Komunikasi 
dan Informatika (Menkominfo) 

Heru Sutadi, Direktur ICT Institute 
menyebutkan kehadiran metaverse 
merupakan kesempatan besar bagi 
Indonesia untuk mengembangkan 
teknologi. 

Chairman Yayasan Internet Indonesia, 
Jamalul Izza memberikan contoh 
smartphone. 

Akan ada banyak hal yang bisa 
dieksplorasi di sana," jelas Jamal.

Johnny G. Plate, pemerintah fokus 
terhadap pembangunan infrastruktur 
digital.

Dengan demikian, apakah perusahaan-
perusahaan harus berinvestasi di 
metaverse saat ini? 
Sekjen Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia (APJII), Zulfadly Syam 
mengatakan, 
perlu atau tidaknya perusahaan 
berinvestasi tergantung dari sudut pandang 
dan pemicunya. 
"Ini tergantung dari sudut pandang juga. 
Seperti sekarang ada mobil listrik, apakah 
orang langsung beli mobil listrik? Belum 
tentu juga. 

Yang jelas, lanjut Zul, penerapan 
metaverse yang massif harus didongkrak 
melalui momentum yang tepat. Sebagai 
contoh penggunaan Zoom. 

Harus ada pemicunya. 
Nah, pemicunya ini yang lagi disiapkan 
oleh kreator-kreator bagaimana agar 
orang-orang masuk di metaverse. 
Yang tadinya orang anggap game doang, 
tetapi akan jadi bisnis di masa mendatang," 
ujar dia.

"Metaverse kalau gak ada momentum atau 
stimulus, 

Sebelum adanya pandemi, penggunaan 
video conference masih sedikit. 

Walaupun 
harga BBM 
naik. Kondisi 
di Indonesia 
pun agaknya 
masih ragu-
ragu nih. 

Ya itu tergantung pemicunya. Tetapi, 
metaverse adalah suatu hal yang pasti," 
kata Zul. 

Bener mobil 
listrik akan 
dibutuhkan?  
Sama halnya 
dengan 
apakah orang 
harus 
berinvestasi di 
sana 
(metaverse-

red)? 

Namun kala pandemi merebak, tren video 
conference meningkat.  

seperti bagaimana orang mendapatkan 
sesuatu berbentuk uang di metaverse, 
maka gak akan kesana. 

Pernyataan Presiden Joko Widodo saat 
HUT Partai Golkar pada Jumat 
(21/10/2022) malam jadi sorotan.

Lalu apa maksud dari pernyataan 
tersebut?
Pengamat komunikasi politik 
Jamiluddin Ritonga menilai, 

merupakan sosok yang bisa 
melanjutkan pembangunan yang sudah 
dimulainya sejak 2014 lalu.

Saat itu, Presiden Jokowi menyinggung 
soal capres dan cawapres pilihan 
Golkar.

"Jokowi ingin Golkar menyiapkan 
capres dan cawapres yang dapat 
melanjutkan pembangunan yang sudah 
dilakukannya," ujarnya.

Partai NasDem mengusung eks 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

"Jadi, Jokowi menyampaikan hal 
semata untuk mengingatkan ke Golkar 
sebagai partai pendukung pemerintah," 
ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu 
(22/10/2022).

Diketahui, dua partai politik koalisi 
pemerintah telah mendeklarasikan 
calon presiden 
untuk Pilpres 2024.

Presiden Jokowi ingin mengingatkan 
Golkar bahwa partai berlambang pohon 
beringin itu masih bagian dari koalisi 
pemerintah.

Presiden Jokowi berharap sosok 
capres atau cawapres yang nanti akan 
diusung Golkar 

Lewat pernyataannya itu, Jamiluddin 
juga menilai, 

Dengan demikian diharapkan setelah 
Jokowi lengser pada 2024 

Ia pun meyakini, siapapun yang 
nantinya akan dipilih oleh Golkar 
merupakan figur yang tepat.

mendatang, tak ada proyek 
pembangunan yang mangkrak lantaran 
tak sejalan dengan visi misi eks Wali 
Kota Solo itu.

Dalam pidatonya itu, eks Gubernur DKI 
Jakarta itu minta Golkar tak sembrono 
dan cermat dalam menentukan capres 
dan cawapres 2024.

Pesan Jokowi Pada Golkar Masalah Capres 2024

Golkar akan cermat dan tidak 
sembrono dalam memilih capres 
maupun cawapres untuk Pilpres 
2024.
Saya yakin Golkar akan dengan 
cermat, akan dengan teliti, akan 
dengan hati-hati, tidak sembrono 
dalam mendeklarasikan calon 
presiden dan wakil presiden 2024, 
ungkap Jokowi, Jumat (21/10).

sebagai Capres 2024.

"Tampaknya Jokowi percaya kepada 
Golkar untuk melanjutkan 
pembangunan yang dilakukan," kata 
pengamat dari Universitas Esa 
Unggul ini.

Meskipun tadi saya lihat sudah teriak 
semua pak Airlangga Hartarto,
ucapnya.

"Dengan begitu, sepeninggal Jokowi 
nantinya tidak ada pembangunan 
yang mangkrak hanya karena tidak 
sejalan dengannya," sambungnya.

Jokowi meyakini dengan pengalaman 
panjangnya, 

Jokowi juga meyakini bahwa 
siapapun yang akan dipilih oleh 
Golkar adalah tokoh yang tepat.

Dilansir dari Kompas.tv,

Sementara, Parati Gerindra 
mendukung ketua umumnya, 
Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

 Presiden Joko Widodo atau Jokowi 
dalam pidato di HUT Partai Golkar 
menyinggung capres atau cawapres 
pilihan Golkar.

Namun ia meminta publik 
menafsirkan sendiri siapa tokoh yang 
ia maksud.
Saya juga meyakini bahwa yang akan 
dipilih oleh Partai Golkar 

adalah tokoh-tokoh yang benar, ucap 
Jokowi.
Silakan terjemahkan sendiri, 
lanjutnya.

capres maupun cawapres ini 

Partai Golkar sendiri sejak beberapa 
tahun lalu mendorong nama Ketum 
Airlangga Hartarto untuk maju di 
Pilpres 2024.
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sebagai Capres 2024.
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yang mangkrak hanya karena tidak 
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Jokowi meyakini dengan pengalaman 
panjangnya, 

Jokowi juga meyakini bahwa 
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Dilansir dari Kompas.tv,

Sementara, Parati Gerindra 
mendukung ketua umumnya, 
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 Presiden Joko Widodo atau Jokowi 
dalam pidato di HUT Partai Golkar 
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Partai Golkar sendiri sejak beberapa 
tahun lalu mendorong nama Ketum 
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Wanda Hamidah telah memutuskan 
pindah dari Partai NasDem ke Partai 
Golkar. Ia pun diperkenalkan sebagai 
anggota baru tepat saat rangkaian 
perayaan HUT ke-58 Partai Golkar di 
JIExpo Kemayoran, Kamis 
(20/10/2022).
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- 
jaringan Suara.com,

“Saya ingin berada di dalam partai 
yang wakil rakyatnya, baik di eksekutif 
maupun legislatif menyejahterakan 
rakyatnya, bukan menyengsarakan 
rakyatnya,” tegas dalam 
keterangannya, Jumat 
(21/10/2022).Wanda juga 
mengungkap dirinya tidak asal pindah 
partai. Ia mengaku telah melakukan 
pertimbangan yang panjang dan 
matang sampai pada keputusan ingin 
meninggalkan NasDem dan berlabuh 
ke Golkar.Selama proses perenungan 
untuk keluar dari partai NasDem, 
Wanda akhirnya menerima pinangan 

 Wanda Hamidah buka-bukaan 
membongkar alasan bergabung ke 
partai berlambang pohon beringin 
tersebut. Ia mengaku ingin berada di 
dalam partai yang tidak 
menyengsarakan rakyat.Menurutnya, 
partai yang dipimpin oleh Airlangga 
Hartarto tersebut memiliki visi dan misi 
untuk memperjuangkan keadilan 
rakyat.Karena itu, Wanda mengaku 
mantap pindah ke Golkar.

“Semoga Golkar, benar-benar menjadi 
corong rakyat dan memperjuangkan 
kepentingan rakyat di atas kepentingan 
yang lain. Selamat ulang tahun untuk 
partai Golkar yang ke-58, Golkar menang, 
rakyat sejahtera,” ucapnya.

dari Partai Golkar. 

Mantan model dan presenter ini juga 
memiliki harapan untuk Partai Golkar 
yang baru berulangtahun ke-58.

Bergabungnya Wanda ke Golkar 
diresmikan dengan proses penyerahan 
Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh Ketua 
DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki 
Iskandar.Selain diberi KTA, Wanda juga 
diberi jaket Golkar disaksikan Wakil Ketua 
Umum DPP Partai Golkar Nurul Arifin.
“Selamat datang di Partai Golkar Mbak 
Wanda Hamidah, ini sekaligus pemberian 
KTA sebagai kartu tanda anggota Partai 
Golkar dari Provinsi DKI Jakarta," sambut 
Zaki.
Sebagai informasi, Wanda yang 
sebelumnya merupakan kader Partai 
NasDem sempat berkonflik dengan 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 
Deklarasi Anies sebagai capres 2024 oleh 
NasDem pun diduga menjadi penyebab 
Wanda memutuskan hengkang.

 Ia berharap partai ini akan selalu 
berpihak rakyat dan bisa memenangkan 
Pemilu 2024.

Ia pun kini sah menjadi kader Golkar di 
DPD DKI Jakarta.

Wandah Hamidah Keluar Dari NasDem

Bersama tiga tokoh lainnya, Li tidak ada 
dalam daftar Komite Sentral Partai 
Komunis Tiongkok yang beranggotakan 
205 orang. Daftar anggota tetap komite 
tersebut sudah disetujui dalam sesi 
penutupan kongres Partai Komunis 
Tiongkok yang telah berlangsung selama 
sepekan dan ditutup Sabtu ini, 22 Oktober 
2022.

Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang 
menjadi satu dari empat orang yang 
terdepak dalam skema perombakan 
kabinet terbaru. 
Li Keqiang, orang nomor 2 di Tiongkok 
dan pendukung utama reformasi ekonomi, 
tidak lagi menjadi anggota Komite Tetap 
Politbiro. Tidak hanya itu, ia juga tidak 
akan ditunjuk kembali dalam skema 
pergantian kepemimpinan.

Dalam sistem pemerintahan satu partai di 
Tiongkok, hanya anggota Komite Sentral 
yang dapat menjabat sebagai Komite 
Tetap.Dikutip dari nzherald.co.nz, 
Kongres Partai Komunis Tiongkok juga 
menyetujui amandemen konstitusi partai 
pada Sabtu ini, yang memungkinkan 
Presiden Xi Jinping untuk melaju ke 
periode ketiga.Teks amandemen 
konstitusi tidak dirilis. Dalam kongres, 
seorang pembawa acara hanya berulang 
kali menyebutkan bahwa Xi telah 
melakukan banyak pencapaian, termasuk 

Dalam kongres sebelumnya di tahun 
2017, Partai Komunis Tiongkok 
meningkatkan status Xi dengan 
mengabadikan ide-idenya, yang 
dikenal sebagai "Pemikiran Xi Jinping."
Sementara itu selain Li Keqiang, tiga 
anggota Komite Tetap lainnya yang 
didepak adalah ketua partai Shanghai 
Han Zheng, kepala badan penasihat 
partai Wang Yang, dan Li Zhanshu, 
sekutu lama Xi dan kepala Kongres 
Rakyat Nasional. 

di bidang militer dan ekonomi nasional.
Xi, dalam sambutan singkat di sesi 
penutup, mengatakan bahwa 
amandemen tersebut "menetapkan 
persyaratan yang jelas untuk 
menegakkan dan memperkuat 
kepemimpinan partai secara 
keseluruhan."

Xi diperkirakan akan mempertahankan 
posisi teratas di partai setelah Komite 
Tetap yang baru diresmikan pada hari 
Minggu besok.
Sekitar 2.000 delegasi dalam acara 
kongres partai terlihat mengenakan 
masker bedah berwarna biru di bawah 
kebijakan ketat nol-Covid. Mereka 
bertemu di Aula Besar Rakyat di pusat 
kota Beijing. Media asing tidak 
diizinkan masuk ke bagian pertama 
pertemuan.

Li Keqiang Tak Ada di Kabinet Baru

Meloni mengikrarkan sumpahnya di 
hadapan Presiden Italia, 
Sergio Mattarella, di Istana Kepresidenan 
Quirinal yang berlokasi di ibu kota Roma, 
pada Sabtu (22/10).
Bagi dunia perpolitikan dalam negara 
dengan perekonomian terbesar ketiga di 
Eropa ini, 

Pemimpin kubu sayap kanan Italia, 
Giorgia Meloni, resmi dilantik sebagai 
perdana menteri (PM). 
Peristiwa ini menjadikannya sebagai 
wanita pertama dalam sejarah yang 
menjabat sebagai kepala pemerintahan 
Italia.

Giorgia Meloni Jadi PM Wanita Pertama Italia

Meloni juga berhasil mengumpulkan 
suara mayoritas sebesar 26 persen 
dalam pemilu legislatif yang 
diselenggarakan pada 25 September 

pelantikan Meloni sebagai PM telah 
mencetak sejarah.
Sebab, partai konservatif pasca-fasis 
yang dipimpinnya, 
Brothers of Italy, untuk pertama kalinya 
terpilih untuk memimpin di 
pemerintahan Roma. Partai yang 
skeptis terhadap Eropa dan anti-
imigran ini berhasil memperoleh 
dukungan dari kedua majelis parlemen.
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Kabinet tersebut terdiri dari 24 menteri, 
enam di antaranya wanita. 
Meloni menunjuk Giancarlo Giorgetti 
sebagai menteri ekonomi, yang 
sebelumnya telah bertugas bersama 
eks PM Mario Draghi.

lalu.

Salah satu anggota dari partai sekutu 
Meloni, Matteo Salvini,
 juga diangkat sebagai wakil perdana 
menteri serta menteri infrastruktur dan 
transportasi.

Meloni juga melantik eks presiden 
Parlemen Eropa Antonio Tajani dari 
Partai Forza Italia, 

Melansir dari AFP, Meloni langsung 
membentuk kabinet pemerintahannya 
sendiri di hari yang sama ia dilantik.

sebagai menteri luar negeri sekaligus 
wakil perdana menteri. 

Upacara formal penyerahan kekuasaan 
dari Draghi kepada Meloni akan 
berlangsung pada keesokan harinya, 
Minggu (22/10) sebelum perdana 
menteri baru memimpin rapat kabinet 
pertamanya.
Beberapa pemimpin Eropa pun 
berbondong-bondong mengucapkan 
selamat atas pelantikan Meloni. 

Meski begitu, Meloni dalam jabatan 
terbarunya nanti akan dihadapkan pada 
serangkaian tantangan politik dan 
ekonomi yang cukup berat  termasuk 
resesi, meningkatnya tagihan energi, 
serta dampak ekonomi dari perang 
Ukraina.

“Selamat atas pembentukan 
pemerintahan Anda! Hari besar untuk Hak 
Eropa!” ujar Orban.

Di antaranya ada Ketua Komisi Eropa, 
Ursula von der Leyen, yang 
mengutarakan optimismenya dalam 
bekerja sama dengan Meloni.

Selain itu, ada pula ucapan selamat dari 
Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, 
yang turut merayakan kemenangan 
Meloni. 

“Saya mengandalkan dan menantikan 
kerja sama yang konstruktif dengan 
pemerintah baru dalam menghadapi 
tantangan yang kita hadapi bersama,” 
ungkap von der Leyen dalam cuitannya di 
Twitter.

Sejak Rusia memulai operasi militer 
khususnya, Italia ikut mengirimkan 
berbagai bantuan kemanusiaan dan 
bantuan persenjataan bagi pemerintah 
Kiev.

 Steve Bannon, yang pernah menjadi 
penasihat mantan Presiden Donald 
Trump,

Jaksa menuntut hukuman enam bulan, 
sementara pengacara Bannon meminta 
masa percobaan.

 dijatuhi hukuman empat bulan penjara 
oleh hakim karena menolak bekerja 
sama dengan anggota parlemen yang 
menyelidiki serangan Capitol AS tahun 
lalu.

Hakim Distrik AS Carl Nichols juga 
memerintahkan penasihat utama 
kampanye kepresidenan Trump dari 

Sidang pengadilan terhadap Bannon 
digelar pada Jumat, 21 Oktober 2022. 
Ia dinyatakan bersalah atas dua 
tuduhan penghinaan terhadap Kongres. 
Dia gagal memberikan dokumen atau 
kesaksian kepada komite DPR yang 
menyelidiki serangan 6 Januari 2021.

Penasehat Trump Dihukum 4 Bulan Penjara

Hakim mengizinkan Bannon menunda 
hukumannya ketika dia mengajukan 
banding atas vonisnya.

Sebagai seorang yang berapi-api,

Bannon, 68 tahun, 

 Bannon membantu mengartikulasikan 
populisme sayap kanan "America First" 
dan oposisi terhadap imigrasi yang 
membantu menentukan kepresidenan 

Jaksa J.P. Cooney mengatakan pada 
sidang Jumat bahwa Bannon memilih 
untuk "mengacungkan jempolnya di 
Kongres." 

Partai Republik 2016 itu, membayar denda 
sebesar $6.500 atau sekitar Rp.100 juta.

Dia "tidak kebal hukum, dan itulah yang 
membuat kasus ini penting," kata Cooney.

menjabat sebagai kepala strategi Gedung 
Putih Trump selama 2017 sebelum 
perselisihan di antara mereka yang 
kemudian diperbaiki.

Trump.
Bannon memainkan peran penting 
dalam media sayap kanan, 
mempromosikan perjuangan dan 
kandidat sayap kanan di Amerika 
Serikat dan luar negeri.

Bannon menolak untuk berbicara 
kepada hakim sebelum sidang pada hari 
Jumat.
"Rezim Biden Tidak Sah”
Di luar gedung pengadilan, dia 
menyampaikan pernyataan yang berapi-
api ketika pengunjuk rasa mencoba 
menenggelamkan suaranya dengan 
teriakan “Pengkhianat!"
"Hari ini adalah hari penilaian saya oleh 
hakim," kata Bannon kepada wartawan. 
"Tapi ... pada 8 November, 
mereka akan menghakimi rezim Biden 
yang tidak sah, dan sejujurnya, juga 
termasuk Ketua DPR Nancy Pelosi dan 
seluruh komite."

 perangkat Taser, bahan kimia yang 
menyebabkan iritasi dan mereka gagal 
untuk memblokir Kongres atas 
kekalahannya dalam pemilu 2020 dari 
Demokrat Joe Biden.

Massa pro-Trump menyerbu Capitol dan 
menyerang polisi dengan pentungan, 
palu, tiang bendera,

Bannon memilih untuk tidak bersaksi. 
Pengacara Bannon mengatakan mereka 
akan mengajukan banding atas 
hukumannya.

Bannon berbicara dengan Trump 
setidaknya dua kali sehari sebelum 
serangan, menghadiri pertemuan 
perencanaan di sebuah hotel di 
Washington dan mengatakan di podcast 
sayap kanannya bahwa “

Pembelaan Bannon dilumpuhkan oleh 

semua akan pecah besok."

jaksa hanya memanggil dua saksi 
sementara tim pembela Bannon tidak 
memanggil satu pun. 

Menurut komite 6 Januari, 

Dalam persidangannya, 

Bannon memiliki waktu dua minggu 
untuk mengajukan banding, yang 
menurut pengacaranya akan mereka 
lakukan. 
Jika dia gagal untuk mengajukannya 
tepat waktu, dia harus menyerahkan diri 
pada 15 November.

keputusan Nichols yang melarangnya 
menyatakan bahwa dia 
mengandalkan klaim hak istimewa 
eksekutif dan nasihat dari 
pengacaranya.
Para pemimpin komite menyebut 
hukuman Bannon ditandai sebagai 
kemenangan bagi supremasi hukum. 
Ia berusaha menggambarkan 
tuduhan kriminal sebagai motivasi 
politik, 
menyerang Biden dan Jaksa Agung 
Merrick Garland,
 sambil mengatakan,
"Mereka mengambil orang yang salah 
kali ini."

Peter Navarro, dengan penghinaan 
terhadap Kongres karena menentang 
panggilan. Navarro mengaku tidak 
bersalah.
Selama sidang pada Jumat, 
pengacara Bannon, 

Komite yang dipimpin Demokrat telah 
meminta kesaksian dari lusinan orang 
di sekitar Trump. 
Selain Bannon, jaksa telah 
mendakwa mantan penasihat 
Gedung Putih Trump, 

Sidang pada Jumat tidak mengakhiri 
masalah hukum Bannon. 

Jaksa menuduhnya menipu donatur 
yang memberikan uang untuk 
membantu membangun tembok yang 
dijanjikan Trump di sepanjang 
perbatasan AS-Meksiko. 

Dia didakwa di negara bagian New 
York pada September lalu atas 
tuduhan pencucian uang dan 
konspirasi. 

Bannon, 

David Schoen mengatakan Bannon 
mengandalkan saran dari 
pengacaranya untuk tidak mematuhi 
panggilan pengadilan kongres 
setelah Trump meminta hak istimewa 
eksekutif, 
sebuah doktrin hukum yang 
melindungi beberapa komunikasi 
Gedung Putih dari penyingkapan.

yang mengaku tidak bersalah, dapat 
menghadapi hukuman 15 tahun 
penjara jika terbukti bersalah atas 
tuduhan tersebut.
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Meloni menunjuk Giancarlo Giorgetti 
sebagai menteri ekonomi, yang 
sebelumnya telah bertugas bersama 
eks PM Mario Draghi.

lalu.

Salah satu anggota dari partai sekutu 
Meloni, Matteo Salvini,
 juga diangkat sebagai wakil perdana 
menteri serta menteri infrastruktur dan 
transportasi.

Meloni juga melantik eks presiden 
Parlemen Eropa Antonio Tajani dari 
Partai Forza Italia, 

Melansir dari AFP, Meloni langsung 
membentuk kabinet pemerintahannya 
sendiri di hari yang sama ia dilantik.

sebagai menteri luar negeri sekaligus 
wakil perdana menteri. 
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dari Draghi kepada Meloni akan 
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Minggu (22/10) sebelum perdana 
menteri baru memimpin rapat kabinet 
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berbondong-bondong mengucapkan 
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pemerintah baru dalam menghadapi 
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Sejak Rusia memulai operasi militer 
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Kiev.

 Steve Bannon, yang pernah menjadi 
penasihat mantan Presiden Donald 
Trump,
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menyelidiki serangan Capitol AS tahun 
lalu.

Hakim Distrik AS Carl Nichols juga 
memerintahkan penasihat utama 
kampanye kepresidenan Trump dari 

Sidang pengadilan terhadap Bannon 
digelar pada Jumat, 21 Oktober 2022. 
Ia dinyatakan bersalah atas dua 
tuduhan penghinaan terhadap Kongres. 
Dia gagal memberikan dokumen atau 
kesaksian kepada komite DPR yang 
menyelidiki serangan 6 Januari 2021.

Penasehat Trump Dihukum 4 Bulan Penjara

Hakim mengizinkan Bannon menunda 
hukumannya ketika dia mengajukan 
banding atas vonisnya.

Sebagai seorang yang berapi-api,

Bannon, 68 tahun, 

 Bannon membantu mengartikulasikan 
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Trump.
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tepat waktu, dia harus menyerahkan diri 
pada 15 November.

keputusan Nichols yang melarangnya 
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Peter Navarro, dengan penghinaan 
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Dia didakwa di negara bagian New 
York pada September lalu atas 
tuduhan pencucian uang dan 
konspirasi. 

Bannon, 

David Schoen mengatakan Bannon 
mengandalkan saran dari 
pengacaranya untuk tidak mematuhi 
panggilan pengadilan kongres 
setelah Trump meminta hak istimewa 
eksekutif, 
sebuah doktrin hukum yang 
melindungi beberapa komunikasi 
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Ingat, ada cara 
gampang cek 
kadar kolesterol 
dalam tubuh kita.

cara cek kolesterol di rumah

 Penyebab 
skoliosis 
pada anak 
masih terus 
dicari tahu 

Penyebab Skoliosis pada Anak 

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057

Surya Paloh tak ambil pusing jika 
partainya tidak jadi koalisi dengan 
Partai Demokrat dan (PKS) untuk 
Pemilu 2024. Dia mengatakan, Partai 
NasDem tidak akan memaksa partai 
lain untuk berkoalisi."Kalau saya 
sebagai Ketum NasDem saya kasih 
kesempatan yang seluas-luasnya ya, 
sebaik-baiknya, kepada kawan-kawan 
baik itu Demokrat, baik PKS atau siapa 
saja. ya NasDem tidak mau desak-
desak itu, atur saja, mau koalisi boleh. 
kurang, enggak koalisi juga enggak 
apa-apa," kata Surya Paloh.Diketahui, 
Partai NasDem secara resmi telah 
mendeklarasikan Mantan Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan sebagai 
capres 2024. Namun, untuk 
mendapatkan tiket pencalonan Anies, 
Partai NasDem harus memenuhi syarat 
batas pencalonan presiden dan wakil 
presiden atau presidential threshold 20 
persen.“Ya apa boleh buat (jika tidak 

Paloh : Tak Masalah Demokrat - PKS Batal Koalisi

jadi berkoalisi), enggak ada masalah, kita 
enggak ada beban yang tinggi sekali," 
ujarnya."Enggak ada beban sama saya. 
Jangan dipikir ini hidup-matinya. Tapi, 
hak-hak konstitusional itu jangan kita 
kurangi satu sama lain, kan itu yang kita 
mau kan," sambung Surya Paloh.
Dia menyayangkan jika hak konstitusional 
seseorang berkurang lantaran 
pertimbangam situasional. Dia 
mengatakan kepentingan bangsa harus 
berada di atas kepentingan partai.
“Sayang kalau enggak, hak-hak 
konstitusional kita kurangi karena satu 
dan lain hal, pertimbangan pragmatis 
misalnya, pertimbangan situasional 
misalnya. Kalau masih tetap 
dipertahankan bagus, tapi menempatkan 
kepentingan bangsa ini di atas 
kepentingan partai, saya pikir kita mau 
konsisten di sana. Itu sebenarnya, itu 
sumbangan juga bagi perjalanan bagi 
kehidupan kebangsaan kita," imbuhnya. 
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Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa 
demam sesungguhnya bukan 
merupakan penyakit. Hal ini merupakan 
indikasi dari terjadinya komplikasi di 
dalam tubuh.

Dilansir dari Boldsky, berikut sejumlah 
langkah sederhana yang harus kamu 
lakukan pada saat mengalami demam.

Hal ini tentu menimbulkan rasa cemas 
pada diri seseorang.

Minum Cukup Air

Kondisi ini bisa dikenali dari tingginya 
temparatur tubuh yang naik dan turun 
selama beberapa hari. 

Kondisi tak nyaman ini membuatnya kita 
berupaya untuk menyingkirkannya 
secepat mungkin.
Terdapat sejumlah langkah yang bisa 
kamu lakukan untuk mengatasi masalah 
demam ini. 

Temperatur tinggi yang muncul dari 
demam ini biasanya juga disertai 
merinding dan menggigil pada tubuh 
kita. 

Dehidrasi merupakan salah satu 
masalah yang umum terjadi ketika 
demam. 

tubuh bahak berusaha mendinginkan diri 
dengan cara berkeringat.

Ketika suhu tubuh meningkat pada saat 
demam, 

Kondisi berkeringat ini menyebabkan 

Terdapat beragam jenis demam yang 
bisa dialami oleh seseorang. 

Demam atau suhu badan yang 
meningkat merupakan salah satu 
masalah kesehatan yang biasa terjadi. 
Hal ini bisa terjadi pada siapa pun tanpa 
melihat usia dan jenis kelamin.

Sejumlah jenis demam ini tidak perlu 
diobati dan bakal sembuh dengan 
sendirinya melalui cara alami yang 
efektif.

Hal Yang Perlu Dilakukan Saat Demam

Hindari aktivitas yang melibatkan 
kegiatan fisik yang bisa membuatmu 
lelah dan memperburuk kondisimu.

Atasi Bercak Akibat Demam

Mempersiapkan Beragam Kondisi
Sistem kekebalan tubuh melepaskan 
antibodi untuk melawan patogen yang 
bisa menyebabkan demam. 

Pola makan yang sehat sangat 
berhubungan dengan menurunnya 
demam dan kembalinya kekebalan 
tubuh serta energi dalam beberapa 
hari. 

Pastikan ada cukup waktu untuk 
beristirahat dan bersantai. 
Hal ini bisa membuat tubuh kembali 
berfungsi normal dan menghilangkan 
demam dalam waktu24 jam.

Sejumlah demam yang terjadi 
merupakan dampak dari 
infeksi virus yang bisa menimbulkan 
bercak di wajah, bibir, 
atau bagian tubuh lain. 
Mengatasi bercak ini bisa jadi cara 

meningkatkan risiko dari infeksi lain 
sehingga mempersiapkan diri pada 
kondisi tersebut penting dilakukan.

Konsumsi Makanan Sehat

Hal ini bisa memperlemah sistem 
kekebalan tubuh dan 

terlalu banyak air yang hilang dari 
tubuh. Oleh karena itu, cukup minum 
air bisa menjadi cara yang harus 
dilakukan ketika demam.

Beristirahat

Pastikan konsumsi makanan yang 
mengandung vitamin C, protein, serta 
lemak sehat. 
Selain itu, pastikan memilih makanan 
yang mudah dicerna tubuh.

Istirahat merupakan hal yang penting 
ketika sakit karena bisa mempercepat 
pemulihan. 
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saja. ya NasDem tidak mau desak-
desak itu, atur saja, mau koalisi boleh. 
kurang, enggak koalisi juga enggak 
apa-apa," kata Surya Paloh.Diketahui, 
Partai NasDem secara resmi telah 
mendeklarasikan Mantan Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan sebagai 
capres 2024. Namun, untuk 
mendapatkan tiket pencalonan Anies, 
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presiden atau presidential threshold 20 
persen.“Ya apa boleh buat (jika tidak 
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jadi berkoalisi), enggak ada masalah, kita 
enggak ada beban yang tinggi sekali," 
ujarnya."Enggak ada beban sama saya. 
Jangan dipikir ini hidup-matinya. Tapi, 
hak-hak konstitusional itu jangan kita 
kurangi satu sama lain, kan itu yang kita 
mau kan," sambung Surya Paloh.
Dia menyayangkan jika hak konstitusional 
seseorang berkurang lantaran 
pertimbangam situasional. Dia 
mengatakan kepentingan bangsa harus 
berada di atas kepentingan partai.
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misalnya. Kalau masih tetap 
dipertahankan bagus, tapi menempatkan 
kepentingan bangsa ini di atas 
kepentingan partai, saya pikir kita mau 
konsisten di sana. Itu sebenarnya, itu 
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kehidupan kebangsaan kita," imbuhnya. 
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Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa 
demam sesungguhnya bukan 
merupakan penyakit. Hal ini merupakan 
indikasi dari terjadinya komplikasi di 
dalam tubuh.

Dilansir dari Boldsky, berikut sejumlah 
langkah sederhana yang harus kamu 
lakukan pada saat mengalami demam.

Hal ini tentu menimbulkan rasa cemas 
pada diri seseorang.

Minum Cukup Air

Kondisi ini bisa dikenali dari tingginya 
temparatur tubuh yang naik dan turun 
selama beberapa hari. 
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Hal ini bisa membuat tubuh kembali 
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demam dalam waktu24 jam.

Sejumlah demam yang terjadi 
merupakan dampak dari 
infeksi virus yang bisa menimbulkan 
bercak di wajah, bibir, 
atau bagian tubuh lain. 
Mengatasi bercak ini bisa jadi cara 

meningkatkan risiko dari infeksi lain 
sehingga mempersiapkan diri pada 
kondisi tersebut penting dilakukan.
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terlalu banyak air yang hilang dari 
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yang mudah dicerna tubuh.
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Delapan PSE yang diblokir adalah: 
Yahoo Search Engine

Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) resmi memblokir delapan 
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) 
yang belum mendaftarkan usahanya, 
seperti Paypal, Yahoo, dan kawan-
kawannya.

 Steam
 DoTA2

"Iya (ada delapan yang diblokir)," kata 
Dirjen Aptika Kementerian Kominfo 
Semuel Abrijani Pangerapan, kepada 
CNNIndonesia.com, Sabtu (30/7).

Kedelapan PSE itu belum juga 
mendaftarkan usaha mereka hingga 
waktu yang ditetapkan, yakni 29 Juli 
2022 pukul 23.59 WIB.

Sawi 
merupaka

n 
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yang tepat karena sejumlah faktor 
seperti demam, trauma, atau 
menstruasi bisa mengaktifkan kembali 
virus dan menyebabkan demam.
Meningkatkan Kekebalan Tubuh
Sistem kekebalan tubuh memiliki peran 
penting dalam mengalahkan patogen 
penyebab demam. Konsumsi makanan 
yang mampu meningkatkan kekebalan 
tubuh seperti yang kaya vitamin C, zinc, 
dan vitamin D bisa membantu hal ini. 
Pasalnya, memiliki sistem kekebalan 
tubuh yang kuat bisa membantu 
mempercepat proses pemulihan.

Disarankan untuk mengonsumsi 
makanan hangat atau makanan segar. 
Dua jenis makanan tersebut bisa 
menstimulasi keringat dan 
mengeluarkan racun dari dalam tubuh.

Kondisi hangat dan kaya nutrisi dari teh 
herbal ini membuatnya mengeluarkan 
nutrisi yang bisa menurunkan demam. 
Minuman ini juga mampu mengatasi 
tubuh yang terasa sakit dan 
menenangkan ketika demam.

Hal yang Boleh dan Tak Boleh 
Dikonsumsi

Konsumsi The Herbal

Hindari Konsumsi Obat Sembarangan

Beberapa orang bahkan secara 
sembarangan mengonsumsi antibiotik 
ketika temperatur meningkat tanpa 
mengetahui penyebabnya.

Antibiotik hanya diperlukan ketika 
melawan demam yang disebabkan oleh 
infeksi bakteri dan bukannya virus.

Konsumsi obat secara bebar 
merupakan hal yang biasa dilakukan 
ketika demam. 

The herbal memiliki kandungan 
antioksidan, vitamin, dan mineral yang 
dapat meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh. 

Mengonsumsi Makanan Hangat
Konsumsi makanan dingin atau 
makanan sembarangan di kaki lima 
sebaiknya dihindari pada saat demam. 
Hal ini bisa menyebabkan diare atau 
bahkan muntam karena sistem 
pencernaan yang menjadi lemah.

Kebiasaan seperti ini sesungguhnya 
berbahaya dan harus dihindari karena 
dapat menyebabkan masalah di dalam 
tubuh memburuk. 

kehujanan bisa menyebabkan demam 
yang kamu alami bertambah parah.

Hal yang Harus Dihindari
Hindari Keramaian

Ketika kamu mengalami demam, hindari 
bepergian karena patogen atau alergen 
bisa membuat kondisi ini bertambah 
parah. 

Keramaian bisa menyebabkan paparan 
pada sejumlah jenis patogen. 

Disarankan untuk menggunakan masker 
jika kamu baru sembuh dari demam. 

Sejumlah hal tersebut perlu untuk kamu 
lakukan pada saat merasa tubuh tengah 
demam. 

Ketika gujan muncul, 

Lakukan atau hindari sejumlah hal 
tersebut agar demam yang kamu alami 
bisa lebih cepat sembuh.

Hindari tempat ramai ketika badan 
sedang panas karena bisa membuat 
masalah berupa badan menjadi panas 
serta menyebabkan infeksi tambahan.

Air hujan memiliki banyak kandungan 
mikroba yang bisa masuk ke tubuh 
dengan mudah. 

Hal ini bisa dilakukan secara mudah 
dengan memasukkan handuk di air dingin 
dan tempelkan di wajah dan leher. 

Ketika temperatur tubuh sudah terlalu 
tinggi, kompres dingin bisa menjadi cara 
untuk menurunkan panas. 

Pada kondisi musim yang tak menentu 
ini, hujan bisa saja tiba-tiba terjadi. 

Menggunakan Masker

Kompres Dingin

Cara ini dikenal bisa sangat efektif dalam 
mengatasi demam.

Lebih lanjut, kondisi ini bisa menjadi 
penyebab terjadinya demam.

Hindari Kehujanan

Hal ini juga bisa menekan persebaran 
infeksi pada orang lain.

menurunkan demam dengan mudah 
Jaga Kebersihan Tangan
Kebersihan tangan merupakan hal yang 
penting untuk mencegah persebaran 
infeksi yang bisa menyebabkan
 demam. Biasakan untuk mencuci tangan 
dengan air dan sabun sebelum makan 
atau setelah menggunakan toilet.
Kamu bahkan disarankan untuk mencuci 
atau membersihkan tangan usai 
bersalaman.

Apa itu gagal ginjal akut? 

Fenomena ini praktis membuat resah. 
Terutama para orang tua. 

Sebanyak 133 anak tercatat meninggal 
dunia akibat gagal ginjal akut misterius. 
49 Anak di antaranya dirawat di Rumah 
Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) 
Jakarta.

apa penyebabnya? 
dan bagaimana pengobatannya?
Setidaknya hal itulah yang kini meliputi 
kegelisahan para orang tua di dalam 
negeri.

Pelaksana Tugas Direktur Pelayanan 
Kesehatan Rujukan Kemenkes Yanti 
Herman mengatakan, 

Gejala Gagal Ginjal

kasus gagal ginjal akut itu didominasi 
pada usia enam bulan hingga 18 tahun. 
Namun Yanti mengimbau para orangtua 
tidak panik dengan tetap memantau 
kondisi kesehatan serta pemenuhan 
kebutuhan cairan anak.

Yanti mengatakan bahwa orang tua 
perlu mewaspadai kemunculan gejala 
yang mengarah pada gagal ginjal seperti 
diare, mual, muntah, demam selama tiga 
sampai lima hari, batuk, pilek, sering 
mengantuk, serta volume urine yang 
semakin sedikit.
Gejala gagal ginjal lain yang juga perlu 
diwaspadai orang tua adalah perubahan 
warna urine menjadi pekat atau 
kecokelatan.

Berdasarkan data diterima Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes), k
asus gagal ginjal akut misterius hingga 
Selasa (18/10), mencapai 189 kasus.

Bila anak-anak warna urinenya berubah 
dan volume urine berkurang 

Yanti mengatakan, orang tua harus 
segera membawa anak ke fasilitas 
pelayanan kesehatan terdekat agar bisa 
mendapatkan penanganan medis.
"Jika anak mengalami keluhan yang 
mengarah kepada penyakit gagal ginjal 
akut sebaiknya segera konsultasikan ke 

atau sama sekali tidak ada urine selama 
enam sampai delapan jam pada siang 
hari, 

Fakta Penyakit Ginjal Akut Misterius

makan makanan bergizi seimbang, 
tidak jajan sembarangan, dan minum 
air matang.

Dugaan itu muncul seiring kasus 
kematian 66 anak di Gambia usai 
mengonsumsi obat batuk sirup 
produksi perusahaan Maiden 
Pharmaceuticals asal India.

pihak berwenang telah menginspeksi 
pabrik obat Maiden di dekat daerah 
Sonipat di negara bagian tersebut. 

Otoritas India kemudian menghentikan 
produksi sirup obat batuk tersebut. 
Menteri Kesehatan Negara Bagian 
Haryana, Anil Vij mengatakan kepada 
media partner Reuters, ANI, 

tenaga kesehatan, jangan ditunda atau 
mencari pengobatan sendiri," kata 
Yanti di Jakarta, Selasa (18/10).

dan Rumah Sakit Umum Pusat 
Nasional dr. Cipto Mangunkusumo 
(RSCM) Jakarta juga telah membentuk 
tim untuk mengamati dan menyelidiki 
kasus gangguan ginjal akut pada anak 
tersebut. 

Di tengah penyelidikan dilakukan 
pemerintah tersebut muncul dugaan 
paracetamol menjadi penyebab kasus 
gagal ginjal akut misterius. 

Dari inspeksi tersebut, ditemukan 12 
pelanggaran.

Pemerintah bersama Ikatan Dokter 
Anak Indonesia (IDAI) 

Sebab hingga saat ini belum diketahui 
pasti penyebab kasus gagal ginjal akut 
yang terjadi pada anak-anak di 
Indonesia.

Yanti menyampaikan bahwa 
pencegahan gangguan ginjal bisa 
dilakukan dengan menerapkan pola 
hidup bersih dan sehat, seperti 
mencuci tangan pakai sabun dan air 
mengalir usai aktivitas, 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
pekan lalu menyampaikan analisis 
laboratorium empat produk Maiden 
yaitu Promethazine Oral Solution, 

Vij mengatakan pihaknya pun 
memerintahkan agar produksi 
dihentikan.
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Delapan PSE yang diblokir adalah: 
Yahoo Search Engine

Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) resmi memblokir delapan 
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) 
yang belum mendaftarkan usahanya, 
seperti Paypal, Yahoo, dan kawan-
kawannya.

 Steam
 DoTA2

"Iya (ada delapan yang diblokir)," kata 
Dirjen Aptika Kementerian Kominfo 
Semuel Abrijani Pangerapan, kepada 
CNNIndonesia.com, Sabtu (30/7).

Kedelapan PSE itu belum juga 
mendaftarkan usaha mereka hingga 
waktu yang ditetapkan, yakni 29 Juli 
2022 pukul 23.59 WIB.
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yang tepat karena sejumlah faktor 
seperti demam, trauma, atau 
menstruasi bisa mengaktifkan kembali 
virus dan menyebabkan demam.
Meningkatkan Kekebalan Tubuh
Sistem kekebalan tubuh memiliki peran 
penting dalam mengalahkan patogen 
penyebab demam. Konsumsi makanan 
yang mampu meningkatkan kekebalan 
tubuh seperti yang kaya vitamin C, zinc, 
dan vitamin D bisa membantu hal ini. 
Pasalnya, memiliki sistem kekebalan 
tubuh yang kuat bisa membantu 
mempercepat proses pemulihan.

Disarankan untuk mengonsumsi 
makanan hangat atau makanan segar. 
Dua jenis makanan tersebut bisa 
menstimulasi keringat dan 
mengeluarkan racun dari dalam tubuh.

Kondisi hangat dan kaya nutrisi dari teh 
herbal ini membuatnya mengeluarkan 
nutrisi yang bisa menurunkan demam. 
Minuman ini juga mampu mengatasi 
tubuh yang terasa sakit dan 
menenangkan ketika demam.

Hal yang Boleh dan Tak Boleh 
Dikonsumsi

Konsumsi The Herbal

Hindari Konsumsi Obat Sembarangan

Beberapa orang bahkan secara 
sembarangan mengonsumsi antibiotik 
ketika temperatur meningkat tanpa 
mengetahui penyebabnya.

Antibiotik hanya diperlukan ketika 
melawan demam yang disebabkan oleh 
infeksi bakteri dan bukannya virus.

Konsumsi obat secara bebar 
merupakan hal yang biasa dilakukan 
ketika demam. 

The herbal memiliki kandungan 
antioksidan, vitamin, dan mineral yang 
dapat meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh. 

Mengonsumsi Makanan Hangat
Konsumsi makanan dingin atau 
makanan sembarangan di kaki lima 
sebaiknya dihindari pada saat demam. 
Hal ini bisa menyebabkan diare atau 
bahkan muntam karena sistem 
pencernaan yang menjadi lemah.

Kebiasaan seperti ini sesungguhnya 
berbahaya dan harus dihindari karena 
dapat menyebabkan masalah di dalam 
tubuh memburuk. 

kehujanan bisa menyebabkan demam 
yang kamu alami bertambah parah.

Hal yang Harus Dihindari
Hindari Keramaian

Ketika kamu mengalami demam, hindari 
bepergian karena patogen atau alergen 
bisa membuat kondisi ini bertambah 
parah. 

Keramaian bisa menyebabkan paparan 
pada sejumlah jenis patogen. 

Disarankan untuk menggunakan masker 
jika kamu baru sembuh dari demam. 

Sejumlah hal tersebut perlu untuk kamu 
lakukan pada saat merasa tubuh tengah 
demam. 

Ketika gujan muncul, 

Lakukan atau hindari sejumlah hal 
tersebut agar demam yang kamu alami 
bisa lebih cepat sembuh.

Hindari tempat ramai ketika badan 
sedang panas karena bisa membuat 
masalah berupa badan menjadi panas 
serta menyebabkan infeksi tambahan.

Air hujan memiliki banyak kandungan 
mikroba yang bisa masuk ke tubuh 
dengan mudah. 

Hal ini bisa dilakukan secara mudah 
dengan memasukkan handuk di air dingin 
dan tempelkan di wajah dan leher. 

Ketika temperatur tubuh sudah terlalu 
tinggi, kompres dingin bisa menjadi cara 
untuk menurunkan panas. 

Pada kondisi musim yang tak menentu 
ini, hujan bisa saja tiba-tiba terjadi. 

Menggunakan Masker

Kompres Dingin

Cara ini dikenal bisa sangat efektif dalam 
mengatasi demam.

Lebih lanjut, kondisi ini bisa menjadi 
penyebab terjadinya demam.

Hindari Kehujanan

Hal ini juga bisa menekan persebaran 
infeksi pada orang lain.

menurunkan demam dengan mudah 
Jaga Kebersihan Tangan
Kebersihan tangan merupakan hal yang 
penting untuk mencegah persebaran 
infeksi yang bisa menyebabkan
 demam. Biasakan untuk mencuci tangan 
dengan air dan sabun sebelum makan 
atau setelah menggunakan toilet.
Kamu bahkan disarankan untuk mencuci 
atau membersihkan tangan usai 
bersalaman.

Apa itu gagal ginjal akut? 

Fenomena ini praktis membuat resah. 
Terutama para orang tua. 

Sebanyak 133 anak tercatat meninggal 
dunia akibat gagal ginjal akut misterius. 
49 Anak di antaranya dirawat di Rumah 
Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) 
Jakarta.

apa penyebabnya? 
dan bagaimana pengobatannya?
Setidaknya hal itulah yang kini meliputi 
kegelisahan para orang tua di dalam 
negeri.

Pelaksana Tugas Direktur Pelayanan 
Kesehatan Rujukan Kemenkes Yanti 
Herman mengatakan, 

Gejala Gagal Ginjal

kasus gagal ginjal akut itu didominasi 
pada usia enam bulan hingga 18 tahun. 
Namun Yanti mengimbau para orangtua 
tidak panik dengan tetap memantau 
kondisi kesehatan serta pemenuhan 
kebutuhan cairan anak.

Yanti mengatakan bahwa orang tua 
perlu mewaspadai kemunculan gejala 
yang mengarah pada gagal ginjal seperti 
diare, mual, muntah, demam selama tiga 
sampai lima hari, batuk, pilek, sering 
mengantuk, serta volume urine yang 
semakin sedikit.
Gejala gagal ginjal lain yang juga perlu 
diwaspadai orang tua adalah perubahan 
warna urine menjadi pekat atau 
kecokelatan.

Berdasarkan data diterima Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes), k
asus gagal ginjal akut misterius hingga 
Selasa (18/10), mencapai 189 kasus.

Bila anak-anak warna urinenya berubah 
dan volume urine berkurang 

Yanti mengatakan, orang tua harus 
segera membawa anak ke fasilitas 
pelayanan kesehatan terdekat agar bisa 
mendapatkan penanganan medis.
"Jika anak mengalami keluhan yang 
mengarah kepada penyakit gagal ginjal 
akut sebaiknya segera konsultasikan ke 

atau sama sekali tidak ada urine selama 
enam sampai delapan jam pada siang 
hari, 

Fakta Penyakit Ginjal Akut Misterius

makan makanan bergizi seimbang, 
tidak jajan sembarangan, dan minum 
air matang.

Dugaan itu muncul seiring kasus 
kematian 66 anak di Gambia usai 
mengonsumsi obat batuk sirup 
produksi perusahaan Maiden 
Pharmaceuticals asal India.

pihak berwenang telah menginspeksi 
pabrik obat Maiden di dekat daerah 
Sonipat di negara bagian tersebut. 

Otoritas India kemudian menghentikan 
produksi sirup obat batuk tersebut. 
Menteri Kesehatan Negara Bagian 
Haryana, Anil Vij mengatakan kepada 
media partner Reuters, ANI, 

tenaga kesehatan, jangan ditunda atau 
mencari pengobatan sendiri," kata 
Yanti di Jakarta, Selasa (18/10).

dan Rumah Sakit Umum Pusat 
Nasional dr. Cipto Mangunkusumo 
(RSCM) Jakarta juga telah membentuk 
tim untuk mengamati dan menyelidiki 
kasus gangguan ginjal akut pada anak 
tersebut. 

Di tengah penyelidikan dilakukan 
pemerintah tersebut muncul dugaan 
paracetamol menjadi penyebab kasus 
gagal ginjal akut misterius. 

Dari inspeksi tersebut, ditemukan 12 
pelanggaran.

Pemerintah bersama Ikatan Dokter 
Anak Indonesia (IDAI) 

Sebab hingga saat ini belum diketahui 
pasti penyebab kasus gagal ginjal akut 
yang terjadi pada anak-anak di 
Indonesia.

Yanti menyampaikan bahwa 
pencegahan gangguan ginjal bisa 
dilakukan dengan menerapkan pola 
hidup bersih dan sehat, seperti 
mencuci tangan pakai sabun dan air 
mengalir usai aktivitas, 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
pekan lalu menyampaikan analisis 
laboratorium empat produk Maiden 
yaitu Promethazine Oral Solution, 

Vij mengatakan pihaknya pun 
memerintahkan agar produksi 
dihentikan.
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Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff 
Baby Cough Syrup, dan Magrip N Cold 
Syrup mengandung dietilen glikol dan 
etilen glikol. 
Empat produk Maiden itu diteliti setelah 
kadar dietilen glikol dan etilen glikol 
berlebihan, yang dapat menjadi racun 
dan menyebabkan cedera ginjal akut.
Situs web berita Moneycontrol 
sebelumnya mengutip badan pengawas 
obat Haryana yang mengatakan 
Maiden tidak melakukan pengujian 
kualitas propilen glikol, 
dietilen glikol dan etilena glikol. 
Sementara batch tertentu propilen glikol 
tidak memiliki tanggal pembuatan dan 
kedaluwarsa.
Dietilen glikol dan etilena glikol 
digunakan merupakan alternatif gliserin 
yang lebih murah di beberapa produk 
farmasi yang fungsinya sebagai pelarut 
atau zat pengental dalam sirup obat 
batuk.
Obat Sirop Dilarang
Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter 
Indonesia (IDAI) Piprim Basarah 
meluruskan kabar yang menyebut 
adanya larangan anak meminum 
paracetamol cair. 

Belum bisa disebut pula bahwa 
penyebabnya adalah obat batuk 
paracetamol sirup, kata dia.

Artinya, hingga kini belum konklusif atau 
belum dapat disimpulkan penyebab 
tunggal dari gagal ginjal akut. 

Adiknya yang enggak minum obat apa-
apa, dia kena AKI dan meninggal," ujar 
Piprim dalam konferensi pers daring, 
Selasa (18/10).
Piprim juga menegaskan bahwa hingga 
kini penyebab gagal ginjal akut masih 
belum ditemukan. 

Larangan itu katanya terkait gagal ginjal 
akut misterius atau Acute Kidney Injury 
Unknown Origin (AKIUO) yang kemudian 
dikaitkan pula dengan meninggalnya 
puluhan anak di Gambia.

"Mohon maaf tidak seperti itu beritanya, 
saya cerita kasus di Yogyakarta itu ada 
kakak adik. 

Anak-anak tersebut meninggal karena 
mengalami gagal ginjal akut misterius usai 
mengonsumsi obat batuk cair dari India. 
Menurut Piprim, pernyataan soal 
penghentian sementara paracetamol cair 
tidak benar.

Kakaknya yang minum paracetamol sirup, 
dia enggak apa-apa. 

Mereka kini telah mendapatkan teguran 
keras dari Dewan Pimpinan Pusat PDI 
Perjuangan.

Keberadaan Dewan Kolonel di tubuh 
PDI Perjuangan kini dipersoalkan. 
DPP PDI Perjuangan disebut telah 
melayangkan "surat cinta" kepada 
kader mereka yang bergabung 
mendukung keberadaan dewan 
tersebut.
Diketahui, Dewan Kolonel diisi oleh 
kader banteng yang mendukung Puan 
Maharani sebagai calon presiden 2024 
itu. 

Terungkapnya Dewan Kolonel 

"Ya, kita memberi teguran keras dan 
terakhir ya kepada beberapa anggota," 
kata Ketua Bidang Kehormatan DPP 
PDI-P Komarudin Watubun saat 
dihubungi Kompas.com, Jumat 
(21/10/2022).

Nasib Dewan Kolonel di PDIP

"Gue jadi koordinator. 
Jadilah pada saat itu. Kemudian, pas Pak 
Utut ke luar kota sama Mbak (Puan), 
disampaikan sama Pak Utut, Mbak 
senang. 

Anggota Komisi III DPR itu menyatakan, 
dirinya diutus menjadi Koordinator Dewan 
Kolonel untuk Puan Maharani.

Surat teguran itu diketahui ditandatangani 
oleh Komarudin dan Sekretaris Jenderal 
DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

sebelumnya diungkapkan oleh para 
pencetusnya, salah satunya Trimedya 
Panjaitan.

Komarudin mengungkapkan dua alasan 
para anggota Dewan Kolonel itu ditegur.

Dua alasan

Sudah gitu aja, tidak ada program yang 
rigid," kata Trimedya di Kompleks 
Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 
September lalu.

Pertama, pembentukan Dewan Kolonel 
yang dinilai seperti organisasi sayap 
partai. 
Padahal, DPP PDI-P menilai, tidak ada 
organisasi partai yang strukturnya mirip 
militer.
"Jadi mau dibuat organisasi sayap 
underbow dari partai,
 itu semua harus mengacu kepada 
aturan induk organisasi itu AD/ART 
partai, peraturan-peraturan organisasi 
lainnya," kata Komarudin.
"Nah apalagi tidak ada itu di AD/ART, 
organisasi sayap partai itu berbau militer, 
itu tidak ada," sambungnya.
Dengan demikian, lanjut Komarudin, 
tidak ada di tubuh PDI-P yang namanya 
Dewan Kolonel ataupun Dewan Jenderal.

 terhadap siapa pun sebelum Ketua 
Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri 
mengumumkan pencapresan.

si B semua tegak lurus untuk 
mengamankan keputusan kongres yaitu 
menunggu keputusan ketua umum 

Alasan kedua, 
Komarudin menyatakan bahwa beberapa 
anggota partai itu tidak boleh 
mengungkapkan dukungan calon 
presiden (capres)

"Jadi tidak bisa membagi kubu-kubu, 
mendukung si A, 

"Perintah keputusan menyangkut dukung 
mendukung capres itu bagi struktur partai 
atau anggota DPR itu kan elitenya PDI 
Perjuangan," kata Komarudin.

Kalau diulang lagi, 
ya teguran lebih keras, ya pemecatan," 
ujarnya.

"Prosedurnya kita rekomendasikan. 
Bidang kehormatan 
merekomendasikan kepada ibu ketua 
umum. Lalu, ibu ketua umum 
menandatangani pemecatan kalau 
sudah menyangkut pemecatan dan 
keanggotaan," katanya."Kalau yang 
masih dalam teguran itu masih saya 
dengan Pak Sekjen yang tanda 
tangan," ujar Komarudin lagi.

Jadi, kalau berulang-ulang ya diberi 
teguran keras, teguran keras terakhir. 

Bisa berujung pemecatan

Namun, jika terkait pemecatan, hal itu 
akan ditandatangani oleh Ketua Umum 
PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Megawati Soekarnoputri.
 Jadi tidak bisa dibuat kubu-kubuan 
itu," ujar anggota Komisi II DPR itu.

Lebih lanjut Komarudin menjelaskan 
bahwa pihaknya memiliki aturan 
mengenai surat teguran tersebut.

surat teguran itu juga memiliki tahapan 
yang berjenjang dengan sanksi terakhir 
pemecatan.
"Dan teguran itu berjenjang. 

Menurutnya, 

Anggota Komisi II DPR RI itu 
mengatakan, surat tersebut sudah 
ditandatanganinya bersama dengan 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-
P Hasto Kristiyanto.

Hensat menilai, gerak-gerik Ganjar untuk 
maju dalam kontestasi 2024 berbeda 

"Ganjar sedang percaya diri dengan 
kekuatan besar yang membengkingnya 
sehingga berani bersuara lantang ke 
partainya bahwa dirinya siap (Nyapres)," 
kata pria karib disapa Hensat dalam 
pesan singkat, Rabu (19/10).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
yang menyatakan dirinya siap maju untuk 
menjadi calon presiden 2024. 
Pengamat Politik Hendri Satrio menduga 
keputusan Ganjar itu karena telah 
mendapat dukungan kuat dari seorang 
yang membekingi.

Pengamat : Ada Kekuatan Besar Dukung Ganjar
dengan Jokowi pada saat menjabat 
sebagai gubernur DKI. 
Bila diingat, saat itu Jokowi selalu 
mengelak dan mengaku tidak 
memikirkan untuk maju mencalonkan 
diri sebagai presiden.
"Jokowi selalu mengelak dengan 
perkataan, ‘Ora mikir’. 
Tapi Ganjar kali ini berani terang-
terangan! bahkan seolah 
menyampaikan pesan langsung ke 
Puan dan Ketum PDIP Perjuangan, 
Megawati Soekarnoputri," tegas pendiri 
Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik 
Indonesia (KedaiKOPI) ini.
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Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff 
Baby Cough Syrup, dan Magrip N Cold 
Syrup mengandung dietilen glikol dan 
etilen glikol. 
Empat produk Maiden itu diteliti setelah 
kadar dietilen glikol dan etilen glikol 
berlebihan, yang dapat menjadi racun 
dan menyebabkan cedera ginjal akut.
Situs web berita Moneycontrol 
sebelumnya mengutip badan pengawas 
obat Haryana yang mengatakan 
Maiden tidak melakukan pengujian 
kualitas propilen glikol, 
dietilen glikol dan etilena glikol. 
Sementara batch tertentu propilen glikol 
tidak memiliki tanggal pembuatan dan 
kedaluwarsa.
Dietilen glikol dan etilena glikol 
digunakan merupakan alternatif gliserin 
yang lebih murah di beberapa produk 
farmasi yang fungsinya sebagai pelarut 
atau zat pengental dalam sirup obat 
batuk.
Obat Sirop Dilarang
Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter 
Indonesia (IDAI) Piprim Basarah 
meluruskan kabar yang menyebut 
adanya larangan anak meminum 
paracetamol cair. 

Belum bisa disebut pula bahwa 
penyebabnya adalah obat batuk 
paracetamol sirup, kata dia.

Artinya, hingga kini belum konklusif atau 
belum dapat disimpulkan penyebab 
tunggal dari gagal ginjal akut. 

Adiknya yang enggak minum obat apa-
apa, dia kena AKI dan meninggal," ujar 
Piprim dalam konferensi pers daring, 
Selasa (18/10).
Piprim juga menegaskan bahwa hingga 
kini penyebab gagal ginjal akut masih 
belum ditemukan. 

Larangan itu katanya terkait gagal ginjal 
akut misterius atau Acute Kidney Injury 
Unknown Origin (AKIUO) yang kemudian 
dikaitkan pula dengan meninggalnya 
puluhan anak di Gambia.

"Mohon maaf tidak seperti itu beritanya, 
saya cerita kasus di Yogyakarta itu ada 
kakak adik. 

Anak-anak tersebut meninggal karena 
mengalami gagal ginjal akut misterius usai 
mengonsumsi obat batuk cair dari India. 
Menurut Piprim, pernyataan soal 
penghentian sementara paracetamol cair 
tidak benar.

Kakaknya yang minum paracetamol sirup, 
dia enggak apa-apa. 

Mereka kini telah mendapatkan teguran 
keras dari Dewan Pimpinan Pusat PDI 
Perjuangan.

Keberadaan Dewan Kolonel di tubuh 
PDI Perjuangan kini dipersoalkan. 
DPP PDI Perjuangan disebut telah 
melayangkan "surat cinta" kepada 
kader mereka yang bergabung 
mendukung keberadaan dewan 
tersebut.
Diketahui, Dewan Kolonel diisi oleh 
kader banteng yang mendukung Puan 
Maharani sebagai calon presiden 2024 
itu. 

Terungkapnya Dewan Kolonel 

"Ya, kita memberi teguran keras dan 
terakhir ya kepada beberapa anggota," 
kata Ketua Bidang Kehormatan DPP 
PDI-P Komarudin Watubun saat 
dihubungi Kompas.com, Jumat 
(21/10/2022).

Nasib Dewan Kolonel di PDIP

"Gue jadi koordinator. 
Jadilah pada saat itu. Kemudian, pas Pak 
Utut ke luar kota sama Mbak (Puan), 
disampaikan sama Pak Utut, Mbak 
senang. 

Anggota Komisi III DPR itu menyatakan, 
dirinya diutus menjadi Koordinator Dewan 
Kolonel untuk Puan Maharani.

Surat teguran itu diketahui ditandatangani 
oleh Komarudin dan Sekretaris Jenderal 
DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

sebelumnya diungkapkan oleh para 
pencetusnya, salah satunya Trimedya 
Panjaitan.

Komarudin mengungkapkan dua alasan 
para anggota Dewan Kolonel itu ditegur.

Dua alasan

Sudah gitu aja, tidak ada program yang 
rigid," kata Trimedya di Kompleks 
Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 
September lalu.

Pertama, pembentukan Dewan Kolonel 
yang dinilai seperti organisasi sayap 
partai. 
Padahal, DPP PDI-P menilai, tidak ada 
organisasi partai yang strukturnya mirip 
militer.
"Jadi mau dibuat organisasi sayap 
underbow dari partai,
 itu semua harus mengacu kepada 
aturan induk organisasi itu AD/ART 
partai, peraturan-peraturan organisasi 
lainnya," kata Komarudin.
"Nah apalagi tidak ada itu di AD/ART, 
organisasi sayap partai itu berbau militer, 
itu tidak ada," sambungnya.
Dengan demikian, lanjut Komarudin, 
tidak ada di tubuh PDI-P yang namanya 
Dewan Kolonel ataupun Dewan Jenderal.

 terhadap siapa pun sebelum Ketua 
Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri 
mengumumkan pencapresan.

si B semua tegak lurus untuk 
mengamankan keputusan kongres yaitu 
menunggu keputusan ketua umum 

Alasan kedua, 
Komarudin menyatakan bahwa beberapa 
anggota partai itu tidak boleh 
mengungkapkan dukungan calon 
presiden (capres)

"Jadi tidak bisa membagi kubu-kubu, 
mendukung si A, 

"Perintah keputusan menyangkut dukung 
mendukung capres itu bagi struktur partai 
atau anggota DPR itu kan elitenya PDI 
Perjuangan," kata Komarudin.

Kalau diulang lagi, 
ya teguran lebih keras, ya pemecatan," 
ujarnya.

"Prosedurnya kita rekomendasikan. 
Bidang kehormatan 
merekomendasikan kepada ibu ketua 
umum. Lalu, ibu ketua umum 
menandatangani pemecatan kalau 
sudah menyangkut pemecatan dan 
keanggotaan," katanya."Kalau yang 
masih dalam teguran itu masih saya 
dengan Pak Sekjen yang tanda 
tangan," ujar Komarudin lagi.

Jadi, kalau berulang-ulang ya diberi 
teguran keras, teguran keras terakhir. 

Bisa berujung pemecatan

Namun, jika terkait pemecatan, hal itu 
akan ditandatangani oleh Ketua Umum 
PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Megawati Soekarnoputri.
 Jadi tidak bisa dibuat kubu-kubuan 
itu," ujar anggota Komisi II DPR itu.

Lebih lanjut Komarudin menjelaskan 
bahwa pihaknya memiliki aturan 
mengenai surat teguran tersebut.

surat teguran itu juga memiliki tahapan 
yang berjenjang dengan sanksi terakhir 
pemecatan.
"Dan teguran itu berjenjang. 

Menurutnya, 

Anggota Komisi II DPR RI itu 
mengatakan, surat tersebut sudah 
ditandatanganinya bersama dengan 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-
P Hasto Kristiyanto.

Hensat menilai, gerak-gerik Ganjar untuk 
maju dalam kontestasi 2024 berbeda 

"Ganjar sedang percaya diri dengan 
kekuatan besar yang membengkingnya 
sehingga berani bersuara lantang ke 
partainya bahwa dirinya siap (Nyapres)," 
kata pria karib disapa Hensat dalam 
pesan singkat, Rabu (19/10).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
yang menyatakan dirinya siap maju untuk 
menjadi calon presiden 2024. 
Pengamat Politik Hendri Satrio menduga 
keputusan Ganjar itu karena telah 
mendapat dukungan kuat dari seorang 
yang membekingi.

Pengamat : Ada Kekuatan Besar Dukung Ganjar
dengan Jokowi pada saat menjabat 
sebagai gubernur DKI. 
Bila diingat, saat itu Jokowi selalu 
mengelak dan mengaku tidak 
memikirkan untuk maju mencalonkan 
diri sebagai presiden.
"Jokowi selalu mengelak dengan 
perkataan, ‘Ora mikir’. 
Tapi Ganjar kali ini berani terang-
terangan! bahkan seolah 
menyampaikan pesan langsung ke 
Puan dan Ketum PDIP Perjuangan, 
Megawati Soekarnoputri," tegas pendiri 
Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik 
Indonesia (KedaiKOPI) ini.
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Hensat meyakini, pernyataan blak-
blakan Ganjar adalah hasil dari 
pertemuan Presiden Jokowi dan Ketum 
PDIP Megawati Soekarnoputri di Batu 
Tulis beberapa waktu lalu.

Ganjar Pranowo santer dikabarkan 
menjadi kandidat Calon Presiden 
(Capres) 2024 terkuat.
 Hal tersebut terbukti dari melejitnya 

"Sangat mungkin inilah buah pertemuan 
batu tulis yang memunculkan isu 
permintaan Megawati kepada Jokowi 
untuk mendukung Puan Maharani," 
tutup dia.

"Ini seperti teriakan Ganjar kepada 
Partainya, "Hai PDI Perjuangan, di situ 
bukan hanya Puan yang siap, aku pun 
Siap!," sambung Hensat.

Ganjar menjelaskan, semua anggota 
partai harus siap jika memang diusung 
menjadi presiden. 
Pasalnya, Ganjar menyebut setiap partai 
pasti memilih anak-anak bangsa terbaik 
yang bisa memimpin Indonesia ke depan. 

"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih 
yang kita tidak siap," kata Ganjar dalam 
keterangan tertulisnya kepada 
merdeka.com, Selasa (18/10).

nama Ganjar di puncak elektabilitas 
berbagai survei lembaga independen.

Hal tersebut disampaikannya dalam 
sebuah wawancara yang dilakukan stasiun 
TV swasta.

Saat ditanya keinginan menjadi Presiden 
RI, Ganjar menyatakan siap untuk bangsa 
dan negara. 

"Saya tidak menepatkan hukum adat di 
Papua untuk merekomendasikan 
seseorang untuk diproses dalam 
konteks tindak pidana korupsi," kata 
Frans dalam diskusi yang digelar Moya 
Institute, yang bertajuk 'Drama Lukas 
Enembe: KPK Diuji', dikutip dari Antara, 
Jumat (21/10).

Ketua Forum Badan Musyawarah Tanah 
Papua, Frans Ansanai mengatakan, 
tidak tepat apabila kasus dugaan 
korupsi APBD dan gratifikasi sebesar 
Rp1 miliar yang melibatkan Gubernur 
Papua Lukas Enembe diselesaikan 
menggunakan hukum adat.

maka ada kutukan-kutukan adat yang 
bisa menjadi dampak bagi orang yang 
membela diri menyembunyikan 
perbuatan tersebut

Frans meminta Lukas menjalani 
tahapan hukum apa pun dengan baik. 
Jika tidak,
 pemerintah bisa mengambil langkah 
tegas terhadap yang bersangkutan 

Jika seseorang yang melakukan 
pelanggaran yang kemudian didapati 
dan diduga tidak mengakui 
perbuatannya dan menutupi, tutur Frans 
melanjutkan, 

"Tidaklah benar jika ini ditarik menjadi 
proses dalam hukum adat di Papua," 
ucap Frans menegaskan.

Kasus Enembe Tak Bisa Diselesaikan Hukum Adat

yang dirancang untuk percepat 
pembangunan dan kesejahteraan 
masyarakat Papua melibatkan seluruh 
kementerian dan lembaga terkait.

Hery Sucipto menuturkan, kebijakan 
positif pemerintah membangun Papua 
telah dirusak oleh pemimpin daerahnya.

menurut Hery, Lukas Enembe bagaimana 
pun harus bertanggung jawab secara 
hukum terhadap dugaan pelanggaran 
hukum yang dilakukannya.

Direktur Eksekutif Moya Institute, 

 Sudah selayaknya good will pemerintah 
tersebut diimbangi secara setara oleh 
para pemangku kepentingan di Tanah 
Papua," ujar Imron.

"Realisasi itikad baik tersebut, juga 
termasuk peningkatan besaran dana 
otonomi khusus (otsus) bagi Papua dari 
dua persen Dana Alokasi Umum nasional, 
menjadi 2,25 persen.

 Oleh sebab itu, 

dalam kapasitasnya sebagai gubernur.
Pada kesempatan yang sama, pengamat 
politik dan isu strategis Prof. Imron Cotan 
menilai, 
pemerintah harus diakui telah 
menunjukkan itikad baik untuk 
memajukan Tanah Papua.
Hal tersebut terbukti antara lain melalui 
terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 
08/2020, 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
tercatat telah menetapkan Gubernur 
Papua Lukas Enembe sebagai tersangka 
pada tanggal 5 September 2022 yang 

lalu atas dugaan kasus gratifikasi dan 
korupsi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Papua 
sebesar Rp1 miliar. 

Dalam aturan ini disebutkan, Pemerintah 
menghapus status Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) dan menggantinya 
dengan Persetujuan Bangunan Gedung 
(PBG).

Peraturan ini merupakan tindak lanjut 
dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 
huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja.

PBG menjadi istilah perizinan yang 
digunakan untuk dapat membangun 
bangunan baru atau mengubah fungsi 
dan teknis bangunan tersebut.
"Persetujuan Bangunan Gedung yang 
selanjutnya disingkat PBG adalah 
perizinan yang diberikan kepada pemilik 
Bangunan Gedung untuk membangun 
baru, mengubah, memperluas, 
mengurangi, dan/atau merawat 
Bangunan Gedung sesuai dengan 
standar teknis Bangunan Gedung," 
seperti tertuang dalam poin 17 Pasal 1 
aturan tersebut yang dikutip 
Kompas.com dari laman 
jdih.setkab.go.id, Rabu (01/02/2021).

 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung.

Pemerintah menghapus status Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) dan 
menggantinya dengan Persetujuan 
Bangunan Gedung (PBG)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 16 Tahun 2021

Fungsi bangunan itu meliputi fungsi 
hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, 
fungsi sosial dan budaya dan fungsi 
khusus.
Syarat mengurus PBG
Untuk mengurus PBG terdapat syarat 

Dalam beleid ini juga disebutkan bahwa 
setiap orang yang ingin membangun 
sebuah bangunan maka harus 
mencantumkan fungsi dari bangunan 
dalam PBG-nya.

IMB Sudah Tidak Berlaku Lagi
yang harus disiapkan pemilih 
bangunan agar bisa mendapatkan 
PBG yaitu menyiapkan dokumen 
rencana teknis dan dokumen perkiraan 
biaya pelaksanaan konstruksi.
Dokumen rencana teknis meliputi data 
rencana arsitektur, 
data rencana struktur, data rencana 
utilitas dan spesifikasi teknik bangunan 
gedung.

Konsep rancangan
Gambar rancangan tapak
Gambar denah
Gambar tampak bangunan gedung

Dokumen rencana arsitektur meliputi:
Data penyedia jasa perencana 
arsitektur

Gambar rencana tata ruang dalam
Gambar rencana tata ruang luar

Sedangkan dokumen rencana struktur 
meliputi:

Detil utama dan/atau tipikal

Gambar rencana struktur bawah 
termasuk detilnya,
Gambar rencana struktur atas 
termasuk detilnya,
Gambar rencana basement,
Perhitungan rencana struktur 
dilengkapi dengan data penyelidikan 
tanah untuk bangunan gedung lebih 
dari dua lantai.

Gambar potongan bangunan gedung

Langkah selanjutnya adalah 
konsultasi. 

Pendaftaran dilakukan oleh pemohon 
atau pemilik lahan atua gedung melalui 
Sistem Informasi Manajemen 

Cara pendaftaran PBG:

Di tahap ini, ada tiga tahapan yang 
akan dilakukan oleh pemilih gedung.
1. Pendaftaran

Setelah dua dokumen ada di tangan, 
kemudian ajukan dokumen rencana 
teknik kepada Pemerintah Daerah 
Kabupaten atau Kota, atau Pemerintah 
Daerah Provinsi.
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Hensat meyakini, pernyataan blak-
blakan Ganjar adalah hasil dari 
pertemuan Presiden Jokowi dan Ketum 
PDIP Megawati Soekarnoputri di Batu 
Tulis beberapa waktu lalu.

Ganjar Pranowo santer dikabarkan 
menjadi kandidat Calon Presiden 
(Capres) 2024 terkuat.
 Hal tersebut terbukti dari melejitnya 

"Sangat mungkin inilah buah pertemuan 
batu tulis yang memunculkan isu 
permintaan Megawati kepada Jokowi 
untuk mendukung Puan Maharani," 
tutup dia.

"Ini seperti teriakan Ganjar kepada 
Partainya, "Hai PDI Perjuangan, di situ 
bukan hanya Puan yang siap, aku pun 
Siap!," sambung Hensat.

Ganjar menjelaskan, semua anggota 
partai harus siap jika memang diusung 
menjadi presiden. 
Pasalnya, Ganjar menyebut setiap partai 
pasti memilih anak-anak bangsa terbaik 
yang bisa memimpin Indonesia ke depan. 

"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih 
yang kita tidak siap," kata Ganjar dalam 
keterangan tertulisnya kepada 
merdeka.com, Selasa (18/10).

nama Ganjar di puncak elektabilitas 
berbagai survei lembaga independen.

Hal tersebut disampaikannya dalam 
sebuah wawancara yang dilakukan stasiun 
TV swasta.

Saat ditanya keinginan menjadi Presiden 
RI, Ganjar menyatakan siap untuk bangsa 
dan negara. 

"Saya tidak menepatkan hukum adat di 
Papua untuk merekomendasikan 
seseorang untuk diproses dalam 
konteks tindak pidana korupsi," kata 
Frans dalam diskusi yang digelar Moya 
Institute, yang bertajuk 'Drama Lukas 
Enembe: KPK Diuji', dikutip dari Antara, 
Jumat (21/10).

Ketua Forum Badan Musyawarah Tanah 
Papua, Frans Ansanai mengatakan, 
tidak tepat apabila kasus dugaan 
korupsi APBD dan gratifikasi sebesar 
Rp1 miliar yang melibatkan Gubernur 
Papua Lukas Enembe diselesaikan 
menggunakan hukum adat.

maka ada kutukan-kutukan adat yang 
bisa menjadi dampak bagi orang yang 
membela diri menyembunyikan 
perbuatan tersebut

Frans meminta Lukas menjalani 
tahapan hukum apa pun dengan baik. 
Jika tidak,
 pemerintah bisa mengambil langkah 
tegas terhadap yang bersangkutan 

Jika seseorang yang melakukan 
pelanggaran yang kemudian didapati 
dan diduga tidak mengakui 
perbuatannya dan menutupi, tutur Frans 
melanjutkan, 

"Tidaklah benar jika ini ditarik menjadi 
proses dalam hukum adat di Papua," 
ucap Frans menegaskan.

Kasus Enembe Tak Bisa Diselesaikan Hukum Adat

yang dirancang untuk percepat 
pembangunan dan kesejahteraan 
masyarakat Papua melibatkan seluruh 
kementerian dan lembaga terkait.

Hery Sucipto menuturkan, kebijakan 
positif pemerintah membangun Papua 
telah dirusak oleh pemimpin daerahnya.

menurut Hery, Lukas Enembe bagaimana 
pun harus bertanggung jawab secara 
hukum terhadap dugaan pelanggaran 
hukum yang dilakukannya.

Direktur Eksekutif Moya Institute, 

 Sudah selayaknya good will pemerintah 
tersebut diimbangi secara setara oleh 
para pemangku kepentingan di Tanah 
Papua," ujar Imron.

"Realisasi itikad baik tersebut, juga 
termasuk peningkatan besaran dana 
otonomi khusus (otsus) bagi Papua dari 
dua persen Dana Alokasi Umum nasional, 
menjadi 2,25 persen.

 Oleh sebab itu, 

dalam kapasitasnya sebagai gubernur.
Pada kesempatan yang sama, pengamat 
politik dan isu strategis Prof. Imron Cotan 
menilai, 
pemerintah harus diakui telah 
menunjukkan itikad baik untuk 
memajukan Tanah Papua.
Hal tersebut terbukti antara lain melalui 
terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 
08/2020, 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
tercatat telah menetapkan Gubernur 
Papua Lukas Enembe sebagai tersangka 
pada tanggal 5 September 2022 yang 

lalu atas dugaan kasus gratifikasi dan 
korupsi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Papua 
sebesar Rp1 miliar. 

Dalam aturan ini disebutkan, Pemerintah 
menghapus status Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) dan menggantinya 
dengan Persetujuan Bangunan Gedung 
(PBG).

Peraturan ini merupakan tindak lanjut 
dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 
huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja.

PBG menjadi istilah perizinan yang 
digunakan untuk dapat membangun 
bangunan baru atau mengubah fungsi 
dan teknis bangunan tersebut.
"Persetujuan Bangunan Gedung yang 
selanjutnya disingkat PBG adalah 
perizinan yang diberikan kepada pemilik 
Bangunan Gedung untuk membangun 
baru, mengubah, memperluas, 
mengurangi, dan/atau merawat 
Bangunan Gedung sesuai dengan 
standar teknis Bangunan Gedung," 
seperti tertuang dalam poin 17 Pasal 1 
aturan tersebut yang dikutip 
Kompas.com dari laman 
jdih.setkab.go.id, Rabu (01/02/2021).

 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung.

Pemerintah menghapus status Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) dan 
menggantinya dengan Persetujuan 
Bangunan Gedung (PBG)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 16 Tahun 2021

Fungsi bangunan itu meliputi fungsi 
hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, 
fungsi sosial dan budaya dan fungsi 
khusus.
Syarat mengurus PBG
Untuk mengurus PBG terdapat syarat 

Dalam beleid ini juga disebutkan bahwa 
setiap orang yang ingin membangun 
sebuah bangunan maka harus 
mencantumkan fungsi dari bangunan 
dalam PBG-nya.

IMB Sudah Tidak Berlaku Lagi
yang harus disiapkan pemilih 
bangunan agar bisa mendapatkan 
PBG yaitu menyiapkan dokumen 
rencana teknis dan dokumen perkiraan 
biaya pelaksanaan konstruksi.
Dokumen rencana teknis meliputi data 
rencana arsitektur, 
data rencana struktur, data rencana 
utilitas dan spesifikasi teknik bangunan 
gedung.

Konsep rancangan
Gambar rancangan tapak
Gambar denah
Gambar tampak bangunan gedung

Dokumen rencana arsitektur meliputi:
Data penyedia jasa perencana 
arsitektur

Gambar rencana tata ruang dalam
Gambar rencana tata ruang luar

Sedangkan dokumen rencana struktur 
meliputi:

Detil utama dan/atau tipikal

Gambar rencana struktur bawah 
termasuk detilnya,
Gambar rencana struktur atas 
termasuk detilnya,
Gambar rencana basement,
Perhitungan rencana struktur 
dilengkapi dengan data penyelidikan 
tanah untuk bangunan gedung lebih 
dari dua lantai.

Gambar potongan bangunan gedung

Langkah selanjutnya adalah 
konsultasi. 

Pendaftaran dilakukan oleh pemohon 
atau pemilik lahan atua gedung melalui 
Sistem Informasi Manajemen 

Cara pendaftaran PBG:

Di tahap ini, ada tiga tahapan yang 
akan dilakukan oleh pemilih gedung.
1. Pendaftaran

Setelah dua dokumen ada di tangan, 
kemudian ajukan dokumen rencana 
teknik kepada Pemerintah Daerah 
Kabupaten atau Kota, atau Pemerintah 
Daerah Provinsi.
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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

Bangunan Gedung (SIMBG).
Di tahap ini, sediakan dokumen berupa 
data pemilik gedung, data bangunan 
gedung dan dokumen rencana teknis.

Dokumen yang sudah diserahkan oleh 
pemilik gedung akan segera diperiksa 
oleh Kepala Dinas 
Teknis.
Kepala dinas akan menugaskan 
sekretariat untuk segera memeriksa 
kelengkapan informasi.

2. Pemeriksaan Dokumen
Setelah pemeriksaan selesai, 

kepada pemohon atau pemilik.

keluar Penerbitan persetujuan Bangunan 
Gedung (PBG).

Baru setelah itu, 

Kepala Dinas Teknis akan memberikan 
jadwal konsultasi perencanaan 

Jika masih ada data yang kurang 
lengkap, maka pemilik gedung akan 
segera dikonfirmasi untuk segera 
melengkapi atau memperbaiki.
3. Pernyataan pemenuhan standar teknis

Fasilitas lain yang tersedia antara lain 
Wi-Fi berkecepatan tinggi, dua port 

Wisatawan yang datang ke Bali kini 
memiliki alternatif tambahan hotel untuk 
beristirahat atau menunggu pesawat 
dengan nyaman.
 Tak perlu jauh-jauh, fasilitas berupa 
hotel kapsul itu hadir di Bandara I Gusti 
Ngurah Rai.Hotel itu adalah PassGO-
Digital Airport Hotel, hotel kapsul 
pertama yang terletak di lantai 2 
terminal kedatangan internasional.

Harapan kami, hotel kapsul akan lebih 
memperkuat layanan yang kami 
berikan," kata Direktur Utama PT 
Angkasa Pura I Faik Fahmi dalam 
keteranganya, Jumat, 21 Oktober 2022.

Di dalam setiap kapsul dilengkapi 
sejumlah fasilitas, seperti kartu akses, 
perlengkapan tidur berupa kasur, bantal 
dan selimut berkualitas tinggi, TV kabel, 
tempat penyimpanan tas serta sistem 
ventilasi udara.

“Ini menjadi salah satu keunggulan baru 
yang ada di Bandara I Gusti Ngurah 
Rai, dengan memberikan warna dan 
pilihan yang berbeda untuk seluruh 
pengguna jasa baik domestik maupun 
internasional. 

 Fasilitas baru tersebut diharapkan 
dapat semakin meningkatkan nilai 
tambah dan kenyamanan serta 
menambah pilihan tempat beristirahat 
bagi para pengguna jasa bandara di 
Bali.

Hotel kapsul itu memiliki sebanyak 132 
kapsul atau pod modern berlapis kayu 
dengan tipe Superior dan Premier. 

Hotel kapsul ini juga dilengkapi dengan 
fasilitas umum berupa co-working space 
berkapasitas 20 orang dengan fasilitas 
Wi-Fi berkecepatan tinggi, lobi, ruang 
tamu serta kamera CCTV untuk 
memastikan keamanan dan kenyamanan 
tamu.Hotel kapsul tersebut dikelola oleh 
salah satu anak usaha Angkasa Pura I, 
yaitu PT Angkasa Pura Hotel (APH) yang 
bekerja sama dengan PT Krisna Graha 
Primatama (KGP) yang merupakan salah 
satu operator hotel kapsul pertama di 
Indonesia.Faik Fahmi mengatakan 
hadirnya hotel ini juga merupakan salah 
satu langkah untuk membangkitkan 
pariwisata di Bali. "Peresmian PassGO ini 
menjadi salah satu upaya kami dalam 
pemulihan pariwisata yang mengalami 
kesulitan selama 2,5 tahun pada pandemi 
Covid-19," ujarnya.Direktur PassGO-
Digital Airport Hotel Richard Josano 
mengatakan hotel kapsul di Bandara 
Ngurah Rai ini bisa menjadi pilihan yang 
menarik bagi wisatawan. "PassGo Bali 
akan menjadi pilihan yang tepat bagi para 
pelancong untuk menunggu penerbangan 
berikutnya. PassGO Bali menyediakan 
pilihan tarif transit, mulai dari 6 jam, 9 jam, 
dan untuk menginap 1 malam sehingga 
lebih fleksibel bagi tamu," kata dia.

USB charging, lampu yang dapat berubah 
warnanya sesuai dengan suasana, 
cermin, lampu baca serta headphone. 
Para tamu hotel kapsul tersebut juga akan 
mendapatkan fasilitas loker pribadi dan 
kamar mandi terpisah untuk laki-laki dan 
perempuan yang dilengkapi dengan air 
panas dan air dingin.

Kini Ada Hotel Kapsul di Bandara I Gusti Ngurah Rai
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memiliki alternatif tambahan hotel untuk 
beristirahat atau menunggu pesawat 
dengan nyaman.
 Tak perlu jauh-jauh, fasilitas berupa 
hotel kapsul itu hadir di Bandara I Gusti 
Ngurah Rai.Hotel itu adalah PassGO-
Digital Airport Hotel, hotel kapsul 
pertama yang terletak di lantai 2 
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Harapan kami, hotel kapsul akan lebih 
memperkuat layanan yang kami 
berikan," kata Direktur Utama PT 
Angkasa Pura I Faik Fahmi dalam 
keteranganya, Jumat, 21 Oktober 2022.
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dapat semakin meningkatkan nilai 
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bagi para pengguna jasa bandara di 
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Hotel kapsul itu memiliki sebanyak 132 
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dengan tipe Superior dan Premier. 

Hotel kapsul ini juga dilengkapi dengan 
fasilitas umum berupa co-working space 
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tamu serta kamera CCTV untuk 
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tamu.Hotel kapsul tersebut dikelola oleh 
salah satu anak usaha Angkasa Pura I, 
yaitu PT Angkasa Pura Hotel (APH) yang 
bekerja sama dengan PT Krisna Graha 
Primatama (KGP) yang merupakan salah 
satu operator hotel kapsul pertama di 
Indonesia.Faik Fahmi mengatakan 
hadirnya hotel ini juga merupakan salah 
satu langkah untuk membangkitkan 
pariwisata di Bali. "Peresmian PassGO ini 
menjadi salah satu upaya kami dalam 
pemulihan pariwisata yang mengalami 
kesulitan selama 2,5 tahun pada pandemi 
Covid-19," ujarnya.Direktur PassGO-
Digital Airport Hotel Richard Josano 
mengatakan hotel kapsul di Bandara 
Ngurah Rai ini bisa menjadi pilihan yang 
menarik bagi wisatawan. "PassGo Bali 
akan menjadi pilihan yang tepat bagi para 
pelancong untuk menunggu penerbangan 
berikutnya. PassGO Bali menyediakan 
pilihan tarif transit, mulai dari 6 jam, 9 jam, 
dan untuk menginap 1 malam sehingga 
lebih fleksibel bagi tamu," kata dia.

USB charging, lampu yang dapat berubah 
warnanya sesuai dengan suasana, 
cermin, lampu baca serta headphone. 
Para tamu hotel kapsul tersebut juga akan 
mendapatkan fasilitas loker pribadi dan 
kamar mandi terpisah untuk laki-laki dan 
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panas dan air dingin.

Kini Ada Hotel Kapsul di Bandara I Gusti Ngurah Rai
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Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia Tan : 908 - 510 - 6840

Tenny : 929 - 369 - 9830

pabrik roti dan coklat
dekat Philadelphia

Hubungi : 

Robert Inawan Telp : 646 - 377 - 6276 / 267 - 271 - 8534

Michael Ching Telp : 267 - 596 - 8760

 DI PABRIK PLASTIK

TELAH MENIPU

Temporary
Staffing Solution

Se Habla Espanol
(908) 510-6840

Dicari  
Sopir + Kerja

Call : Simon 215 - 681 - 0427

Hal itu diperkuat dengan maraknya 
dukungan untuk Ganjar Pranowo dari 
partai politik (parpol) lain.

“Ada adagium jika Ganjar semakin 
ditekan, maka potensi Ganjar semakin 
menguat,” ujarnya lagi.

Hal itu nampak dari minimnya komentar 
miring atas sikap Gubernur Jawa Tengah 
itu yang menyatakan siap mengikuti 
kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 
2024, apabila ditugaskan.

akhirnya menyadari potensi besar Ganjar 
Pranowo sebagai calon presiden 
(capres).

Direktur Lembaga Kajian Politik 
Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai 
sejumlah elite PDI-P

Ari memandang banyak pihak menilai 
Ganjar punya daya tarik besar 
memenangkan kontestasi, dan 
mendorong perolehan suara partai.
Fakta itu, menurutnya, 

“Reaksi yang muncul dari elit PDI-P 
terhadap kebulatan tekad Ganjar tidak 
lepas dari kenyataan di lapangan yang 
memang tidak tertahankan,” kata Ari 
pada Kompas.com, Jumat (21/10/2022).

tak bisa dibantah oleh kader dan elit PDI-
P.
“Fatsun politik di PDI-P yang selalu 
menjadi pegangan setia kader adalah 
rekomendasi capres merupakan domain 
Ketua Umum Megawati. Akan tetapi, 
PDI-P juga salah jika membuang sia-sia 
kader terbaik,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ganjar 
Pranowo akhirnya mengungkapkan siap 

“Kelasnya Puan adalah porsi ketua 
umum. PDI-P layak melakukan 
regenerasi politik kepemimpinan dengan 
menempatkan Puan sebagai ketua 
umum,” kata Ari.

Puan dinilai harusnya fokus membangun 
kekuatan politik di internal partai banteng 
moncong putih guna menggantikan 
peran ibunya Megawati Soekarnoputri.

Di sisi lain, Ari menganggap sudah 
waktunya Ketua DPP PDI-P Puan 
Maharani memberi jalan pada Ganjar 
Pranowo.

Apa Kata Bintang Anda
maju di 2024 jika diberi kesempatan.

menurut saya, semua orang musti siap 
akan hal itu," ungkapnya dikutip dari 
wawancara yang diunggah kanal 
YouTube BeritaSatu, Selasa 
(18/10/2022).

Padahal, selama ini komentar miring 
kerap disampaikan elit PDI-P seperti 
Ketua DPP Bidang Pemenangan 
Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang 
Wuryanto atau Bambang Pacul.

"Ketika partai kemudian sudah 
membahas secara keseluruhan dan dia 
akan mencari anak-anak bangsa yang 
menurut mereka terbaik, 

Pernyataan Ganjar tersebut tidak 
mendapatkan kritik dari internal PDI-P.

Sebab, Ganjar disebut masih 
menghormati mekanisme partai yang 
mana penentuan capres adalah 
kewenangan Megawati.
"Pak Ganjar kan bicara kalau 
ditugaskan. Ya kalau. 
Dalam konteks seperti ini, kita kan 
berbicara bahwa skala prioritas saat ini 
semua kader partai turun ke bawah 
untuk mengejar prestasi yang setinggi-
tingginya di tengah rakyat," kata Hasto 
di Sekolah Partai, Lenteng Agung, 
Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Bahkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) 
PDI-P Hasto Kristiyanto menganggap 
komentar Ganjar Pranowo tak 
berlebihan.

Ganjar Makin Ditekan Makin Kuat

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057

Keuangan: Saatnya memilah 
kebutuhan.
Asmara: Lagi-lagi komitmen.

Memang, tak selalu mudah memasuki 
lingkungan baru. Tapi, ada banyak cara 
untuk mengatasinya, kok. Anda

Mencicipi menu baru di kafe favorit bisa 
menjadi penawar kesumpekan dan 
rutinitas sehari-hari.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Sama dengan udara yang kian tak 
menentu, begitu pula yang Anda 
rasakan terhadap keinginan Anda 

Minggu yang Anda tunggu-
tunggu.Akhinya datang juga .Jangan 
kecewa kalau hasilnya tak sesuai 
dengan harapan jangan ragu mengikuti 
kata hati. Biarkan saja orang lain 
meragukan Anda. Toh yang tahu 
kemampuan diri anda hanyalah diri 
anda sendiri. 

Keuangan:  Lebih dari cukup.

Keuangan:  Profit agak turun. 

Keuangan:  Sepatu baru.
Asmara: Mengadu.
Gemini(21 Mei-21Juni)

Keuangan : Tak cukup.

Asmara: Mimpi menjadi kenyataan.

Asmara: Beda pendapat.
Aries (21 Mar - 19 Apr)

Masih banyak hal yang harus dibenahi. 
Salah satunya sistem kerja yang kurang 
efektif. Tetapi jangan terlalu ekstrim 
dalam mengganti sistim kerja dari yang 
lama ke sistim kerja yang baru karena 
semua memerlukan waktu untuk 
beradaptasi.

Pindah kerja memang dapat 
memperbesar peluang berkembang. 
Namun, jangan juga terlampau sering 
memutuskan pindah, ah. Bisa-bisa, 
Anda dijuluki Si Kutu Loncat oleh 
kolega.. 

Keuangan: Menguji investasi.

Asmara:  Putus-nyambung.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara:  Cemburu.
Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Taurus(20April-20mei)

Keuangan sedang menjadi topik hangat di 
kepala Anda. Memang, kadang segala 
keperluan mendadak bisa saja datang 
bersama hingga uang di dompet tak 
bersisa. 

Jika hidup Anda belakangan ini dirasa 
terlalu ramai, 
jangan khawatir untuk menyendiri 
sejenak. Kosongkan rencana akhir 
minggu dan luangkan waktu untuk 
menjadi diri sendiri
Keuangan:  Cek aset.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Asmara: Memilih.

Keuangan:  Habis.
Asmara:  Ada maunya.

Komentar sinis ditujukan kepada Anda. 
Penyebabnya tak lain karena Anda terlalu 
berlebihan dalam segala hal. 
Apa perlu menunjukkan segala 
kemewahan di hadapan teman? Apa yang 
akan anda dapat, paling paling hanya 
pujian yang hanya sesaat membuat anda 
gembira.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Keuangan:  Masih kekurangan.
Asmara: Harga diri.

Wah, titik terang mulai muncul dalam 
hubungan Anda kali ini. Si Dia mulai 
menunjukkan keseriusannya dengan 
mengajak Anda berkenalan dengan 
orangtuanya. Di luar dugaan ternyata 
Anda mendapat tanggapan yang kurang 
berkenan. 

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Keuangan: Terkuras.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Asmara: Tenangkan hati.
Keuangan: Ada musibah.

Keuangan:  Bingung.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Asmara:  Kurang berkenan

Ayo, segera “bangun” dari comfort zone . 
Ingat, Anda bukan satu-satunya orang 
yang andal di bidang ini, kok.

Asmara: Masih sensitif.

Kebahagiaan yang tak terhingga sedang 
Anda rasakan minggu ini. Anda 
mendapatkan rezeki yang sudah lama 
dinantikan
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P.
“Fatsun politik di PDI-P yang selalu 
menjadi pegangan setia kader adalah 
rekomendasi capres merupakan domain 
Ketua Umum Megawati. Akan tetapi, 
PDI-P juga salah jika membuang sia-sia 
kader terbaik,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ganjar 
Pranowo akhirnya mengungkapkan siap 

“Kelasnya Puan adalah porsi ketua 
umum. PDI-P layak melakukan 
regenerasi politik kepemimpinan dengan 
menempatkan Puan sebagai ketua 
umum,” kata Ari.

Puan dinilai harusnya fokus membangun 
kekuatan politik di internal partai banteng 
moncong putih guna menggantikan 
peran ibunya Megawati Soekarnoputri.

Di sisi lain, Ari menganggap sudah 
waktunya Ketua DPP PDI-P Puan 
Maharani memberi jalan pada Ganjar 
Pranowo.

Apa Kata Bintang Anda
maju di 2024 jika diberi kesempatan.

menurut saya, semua orang musti siap 
akan hal itu," ungkapnya dikutip dari 
wawancara yang diunggah kanal 
YouTube BeritaSatu, Selasa 
(18/10/2022).

Padahal, selama ini komentar miring 
kerap disampaikan elit PDI-P seperti 
Ketua DPP Bidang Pemenangan 
Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang 
Wuryanto atau Bambang Pacul.

"Ketika partai kemudian sudah 
membahas secara keseluruhan dan dia 
akan mencari anak-anak bangsa yang 
menurut mereka terbaik, 

Pernyataan Ganjar tersebut tidak 
mendapatkan kritik dari internal PDI-P.

Sebab, Ganjar disebut masih 
menghormati mekanisme partai yang 
mana penentuan capres adalah 
kewenangan Megawati.
"Pak Ganjar kan bicara kalau 
ditugaskan. Ya kalau. 
Dalam konteks seperti ini, kita kan 
berbicara bahwa skala prioritas saat ini 
semua kader partai turun ke bawah 
untuk mengejar prestasi yang setinggi-
tingginya di tengah rakyat," kata Hasto 
di Sekolah Partai, Lenteng Agung, 
Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Bahkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) 
PDI-P Hasto Kristiyanto menganggap 
komentar Ganjar Pranowo tak 
berlebihan.

Ganjar Makin Ditekan Makin Kuat

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057

Keuangan: Saatnya memilah 
kebutuhan.
Asmara: Lagi-lagi komitmen.

Memang, tak selalu mudah memasuki 
lingkungan baru. Tapi, ada banyak cara 
untuk mengatasinya, kok. Anda

Mencicipi menu baru di kafe favorit bisa 
menjadi penawar kesumpekan dan 
rutinitas sehari-hari.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Sama dengan udara yang kian tak 
menentu, begitu pula yang Anda 
rasakan terhadap keinginan Anda 

Minggu yang Anda tunggu-
tunggu.Akhinya datang juga .Jangan 
kecewa kalau hasilnya tak sesuai 
dengan harapan jangan ragu mengikuti 
kata hati. Biarkan saja orang lain 
meragukan Anda. Toh yang tahu 
kemampuan diri anda hanyalah diri 
anda sendiri. 

Keuangan:  Lebih dari cukup.

Keuangan:  Profit agak turun. 

Keuangan:  Sepatu baru.
Asmara: Mengadu.
Gemini(21 Mei-21Juni)

Keuangan : Tak cukup.

Asmara: Mimpi menjadi kenyataan.

Asmara: Beda pendapat.
Aries (21 Mar - 19 Apr)

Masih banyak hal yang harus dibenahi. 
Salah satunya sistem kerja yang kurang 
efektif. Tetapi jangan terlalu ekstrim 
dalam mengganti sistim kerja dari yang 
lama ke sistim kerja yang baru karena 
semua memerlukan waktu untuk 
beradaptasi.

Pindah kerja memang dapat 
memperbesar peluang berkembang. 
Namun, jangan juga terlampau sering 
memutuskan pindah, ah. Bisa-bisa, 
Anda dijuluki Si Kutu Loncat oleh 
kolega.. 

Keuangan: Menguji investasi.

Asmara:  Putus-nyambung.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara:  Cemburu.
Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Taurus(20April-20mei)

Keuangan sedang menjadi topik hangat di 
kepala Anda. Memang, kadang segala 
keperluan mendadak bisa saja datang 
bersama hingga uang di dompet tak 
bersisa. 

Jika hidup Anda belakangan ini dirasa 
terlalu ramai, 
jangan khawatir untuk menyendiri 
sejenak. Kosongkan rencana akhir 
minggu dan luangkan waktu untuk 
menjadi diri sendiri
Keuangan:  Cek aset.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Asmara: Memilih.

Keuangan:  Habis.
Asmara:  Ada maunya.

Komentar sinis ditujukan kepada Anda. 
Penyebabnya tak lain karena Anda terlalu 
berlebihan dalam segala hal. 
Apa perlu menunjukkan segala 
kemewahan di hadapan teman? Apa yang 
akan anda dapat, paling paling hanya 
pujian yang hanya sesaat membuat anda 
gembira.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Keuangan:  Masih kekurangan.
Asmara: Harga diri.

Wah, titik terang mulai muncul dalam 
hubungan Anda kali ini. Si Dia mulai 
menunjukkan keseriusannya dengan 
mengajak Anda berkenalan dengan 
orangtuanya. Di luar dugaan ternyata 
Anda mendapat tanggapan yang kurang 
berkenan. 

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Keuangan: Terkuras.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Asmara: Tenangkan hati.
Keuangan: Ada musibah.

Keuangan:  Bingung.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Asmara:  Kurang berkenan

Ayo, segera “bangun” dari comfort zone . 
Ingat, Anda bukan satu-satunya orang 
yang andal di bidang ini, kok.

Asmara: Masih sensitif.

Kebahagiaan yang tak terhingga sedang 
Anda rasakan minggu ini. Anda 
mendapatkan rezeki yang sudah lama 
dinantikan
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Apa Kata Bintang AndaApa Kata Bintang AndaApa Kata Bintang AndaApa Kata Bintang Anda

"Saya yakin, saya yakin, saya yakin 
Golkar akan dengan cermat, akan 
dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak 
sembrono dalam mendeklarasikan calon 
presiden dan wakil presiden 2024," kata 
Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat 
malam (21/10/2022).
Jokowi juga menyampaikan hal tersebut 
saat menghadiri acara puncak Hari 
Ulang Tahun Ke-58 Partai Golkar di Hall 
C, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pernyataan tersebut disampaikan 
Airlangga setelah melakukan Tour Green 
ke Pantai Indah Kapuk di Penjaringa, 
Jakarta Utara pada Sabtu (22/10/2022).
"Presiden sudah tahu. Sudah tahu 
nama-namanya," katanya seperti dikutip 
Antara.

"Iya tentu selaras, sampai saat sekarang 
kan selaras. Namanya selaras kaya 
gamelan, kan harus selaras ga bisa 
gamelan lari ketempat lain," kata dia.

"Ini kan komunikasi politik, bukan 
komunikasi yang biasa saja. Banyak hal 
yang dikomunikasikan," tuturnya.

Airlangga mengakui, jika penentuan 
capres-cawapres KIB, yang terdiri dari 
Partai Golkar, PAN dan PPP, akan selalu 
dikonsultasikan dengan Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meyakini 
Partai Golkar akan cermat dalam 
menentukan capres dan cawapres untuk 
Pemilihan Umum 2024.

Pun langkah Partai Golkar dan KIB 
dalam menentukan visi dan misi serta 
capres akan selalu selaras dengan 
Jokowi.

Hingga kini, nama calon presiden yang 
akan diusung Koalisi Indonesia Bersatu 
(KIB) masih belum disampaikan kepada 
publik. Meski masih menjadi teka-teki, 
namun Ketua Umum Partai Golkar 
Airlangga Hartarto mengungkapkan jika 
nama kandidat capres dari KIB sudah 
disampaikan kepada Presiden Joko 
Widodo (Jokowi).

Tak hanya itu, ia mengemukakan, 
komunikasi antara Partai Golkar, KIB 
dengan Jokowi juga terus akan 
dilakukan agar ada kesamaan.

Jokowi Sudah Tahu Siapa Capres KIB

Mantan Wali Kota Solo ini juga 
menyebut Golkar sebagai partai yang 
matang, 

"Silakan terjemahkan sendiri karena 
bapak ibu sekalian, presiden itu seperti 
pilot, penumpangnya banyak sekali, 
seluruh rakyat Indonesia dan pilpres 
itu memilih pilot dan kopilot. Ini yang 
tidak mudah sekarang ini," ungkapnya.

"Meskipun tadi saya lihat sudah teriak 
semua Pak Airlangga Hartarto dan 
saya meyakini bahwa yang akan dipilih 
oleh Partai Golkar, capres maupun 
cawapres ini adalah tokoh-tokoh yang 
benar," tambah Presiden.

Pengusungan tersebut membuat 
sejumlah partai lainnya, seperti Partai 
Demokrat dan PKS mulai melakukan 
penjajakan dengan Partai NasDem 
untuk membuat koalisi dalam Pilpres 
2024 mendatang.

punya pengalaman malang melintang, 
dan banyak makan asam garam dalam 
perpolitikan Indonesia selama 58 
tahun sehingga akan bertindak dengan 
hati-hati.

Untuk diketahui, hingga saat ini baru 
ada satu parpol yang mengumumkan 
nama capres, yaitu Partai NasDem. 
Partai besutan Surya Paloh ini 
mengumumkan mengusung Gubernur 
DKI Jakarta Periode 2017-2022 Anies 
Baswedan pada Pemilihan Presiden 
2024.

Bagus Printing
Menerima Pesanan Label

267 - 235 - 3359
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"Saya yakin, saya yakin, saya yakin 
Golkar akan dengan cermat, akan 
dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak 
sembrono dalam mendeklarasikan calon 
presiden dan wakil presiden 2024," kata 
Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat 
malam (21/10/2022).
Jokowi juga menyampaikan hal tersebut 
saat menghadiri acara puncak Hari 
Ulang Tahun Ke-58 Partai Golkar di Hall 
C, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pernyataan tersebut disampaikan 
Airlangga setelah melakukan Tour Green 
ke Pantai Indah Kapuk di Penjaringa, 
Jakarta Utara pada Sabtu (22/10/2022).
"Presiden sudah tahu. Sudah tahu 
nama-namanya," katanya seperti dikutip 
Antara.

"Iya tentu selaras, sampai saat sekarang 
kan selaras. Namanya selaras kaya 
gamelan, kan harus selaras ga bisa 
gamelan lari ketempat lain," kata dia.

"Ini kan komunikasi politik, bukan 
komunikasi yang biasa saja. Banyak hal 
yang dikomunikasikan," tuturnya.

Airlangga mengakui, jika penentuan 
capres-cawapres KIB, yang terdiri dari 
Partai Golkar, PAN dan PPP, akan selalu 
dikonsultasikan dengan Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meyakini 
Partai Golkar akan cermat dalam 
menentukan capres dan cawapres untuk 
Pemilihan Umum 2024.

Pun langkah Partai Golkar dan KIB 
dalam menentukan visi dan misi serta 
capres akan selalu selaras dengan 
Jokowi.

Hingga kini, nama calon presiden yang 
akan diusung Koalisi Indonesia Bersatu 
(KIB) masih belum disampaikan kepada 
publik. Meski masih menjadi teka-teki, 
namun Ketua Umum Partai Golkar 
Airlangga Hartarto mengungkapkan jika 
nama kandidat capres dari KIB sudah 
disampaikan kepada Presiden Joko 
Widodo (Jokowi).

Tak hanya itu, ia mengemukakan, 
komunikasi antara Partai Golkar, KIB 
dengan Jokowi juga terus akan 
dilakukan agar ada kesamaan.

Jokowi Sudah Tahu Siapa Capres KIB

Mantan Wali Kota Solo ini juga 
menyebut Golkar sebagai partai yang 
matang, 

"Silakan terjemahkan sendiri karena 
bapak ibu sekalian, presiden itu seperti 
pilot, penumpangnya banyak sekali, 
seluruh rakyat Indonesia dan pilpres 
itu memilih pilot dan kopilot. Ini yang 
tidak mudah sekarang ini," ungkapnya.

"Meskipun tadi saya lihat sudah teriak 
semua Pak Airlangga Hartarto dan 
saya meyakini bahwa yang akan dipilih 
oleh Partai Golkar, capres maupun 
cawapres ini adalah tokoh-tokoh yang 
benar," tambah Presiden.

Pengusungan tersebut membuat 
sejumlah partai lainnya, seperti Partai 
Demokrat dan PKS mulai melakukan 
penjajakan dengan Partai NasDem 
untuk membuat koalisi dalam Pilpres 
2024 mendatang.

punya pengalaman malang melintang, 
dan banyak makan asam garam dalam 
perpolitikan Indonesia selama 58 
tahun sehingga akan bertindak dengan 
hati-hati.

Untuk diketahui, hingga saat ini baru 
ada satu parpol yang mengumumkan 
nama capres, yaitu Partai NasDem. 
Partai besutan Surya Paloh ini 
mengumumkan mengusung Gubernur 
DKI Jakarta Periode 2017-2022 Anies 
Baswedan pada Pemilihan Presiden 
2024.
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Warteg Ramayana  Kami Juga Menerima Catering Pabrik
Kekuasaan Xi Jinping sebagai Presiden 
China makin panjang.
Presiden China Xi Jinping melenggang 
mulus untuk menjalani masa jabatan 
ketiga setelah Partai Komunis China 
dengan suara bulat menyetujui 
serangkaian amendemen konstitusi.
Partai Komunis China mendukung 
'posisi inti' Xi 
Jinping di komite 
pusat partai.
Ini merupakan 
sebuah kelompok 
yang terdiri dari 
sekitar 200 pejabat 
senior, serta 
statusnya yang 
dijernihkan di 
dalam partai 
secara 
keseluruhan.

Tidak Ada doktrin 'Pemikiran Xi Jinping’
Banyak analis sedang menunggu untuk 
melihat apakah partai tersebut akan 
mengabadikan istilah Pemikiran Xi 
Jinping sebagai doktrin pemandunya, 
sebuah langkah yang akan 
menempatkan Xi setara dengan orang-
orang seperti pemimpin pendiri negara 
itu, Mao Zedong.

Serta berpendapat bahwa partai harus 

Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme 
dengan Karakteristik China untuk Era 
Baru versi lebih panjang pertama kali 
dijalin ke dalam piagam pada tahun 
2017.

Ini mungkin menunjukkan konsolidasi 
lebih lanjut dari kekuasaannya yang tak 
terbendung di puncak partai dan 
negara.

Semua anggota 
partai harus memperoleh pemahaman 
yang mendalam tentang peran Xi yang 
tak tergoyahkan, dan bekerja untuk 
menegakkannya, kata dokumen itu.
Sementara pria berusia 69 tahun itu 
lama disebut sebagai "inti" partai, 
resolusi itu menggunakan sebutan itu 
lebih sering dan dalam istilah yang lebih 
hormat daripada piagam sebelumnya.

Partai Komunis Sepakat Ubah Konstitusi
mengambil peran penting dalam 
masyarakat China sambil mendorong 
reformasi lebih lanjut, keamanan nasional, 
dan disiplin internal.
Resolusi hari Sabtu mengacu pada 
ideologi dengan nama yang lebih panjang, 
yang menunjukkan statusnya belum 
meningkat secara signifikan.

Konstitusi akan diubah untuk 
memasukkan "pernyataan tentang ... 
tegas menentang dan menghalangi 
separatis mencari kemerdekaan Taiwan".

Ketegangan meningkat di musim panas 
ketika Ketua Kongres Amerika Serikat 
Nancy Pelosi mengunjungi pulau itu, 
mendorong Beijing meluncurkan latihan 
militer besar-besaran.

Ini mewujudkan 
budaya dan etos 
Tiongkok terbaik di era 
ini, kata resolusi itu.

Namun, ia memuji 
kredo tersebut sebagai 
Marxisme Tiongkok 
kontemporer dan abad 
ke-21.

Inklusi Taiwan

Selama upacara pembukaan kongres, Xi 
menegaskan kembali bahwa China tidak 
akan pernah meninggalkan opsi 
penggunaan kekuatan untuk memaksakan 
kekuasaannya di Taiwan.

Untuk pertama kalinya, 
piagam partai akan 
mengatakan secara 
eksplisit bahwa mereka 
menentang 

kemerdekaan Taiwan, menurut resolusi 
tersebut.

Piagam yang ada hanya mengatakan 
bahwa partai akan bekerja terus-menerus 
untuk memperkuat persatuan semua 
orang Tiongkok, termasuk rekan 
senegaranya di Taiwan sebagai bagian 
dari upaya untuk mencapai penyatuan 
kembali tanah air.
Beijing memandang Taiwan yang memiliki 
pemerintahan sendiri sebagai bagian dari 
wilayahnya, dan berjanji suatu hari akan 
mengambilnya, dengan paksa jika perlu.

Dalam pidatonya di televisi pada Jumat 
(21/10/2022) malam, 

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 
menuduh Rusia berencana meledakkan 
bendungan yang akan membanjiri petak 
Ukraina selatan.

Zelensky mengatakan pasukan Rusia 
telah menanam bahan peledak di dalam 
bendungan 
besar Nova 
Kakhovka dan 
berencana 
meledakkanny
a.
Bendungan 
Nova 
Kakhovka 
menahan 
reservoir 
besar yang 
mendominasi 
sebagian 
besar Ukraina 
selatan.

Rusia menuduh Kyiv awal pekan ini 
meroket bendungan dan berencana untuk 
menghancurkannya.
Pejabat Ukraina menyebut pernyataan itu 
sebagai tanda bahwa Moskow mungkin 
akan meledakkannya dan menyalahkan 
Kyiv.
Sungai Dnieper yang luas membelah 
Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer 
di beberapa tempat.
Meledaknya bendungan era Soviet,

Ledakan itu juga akan menghancurkan 

yang dikendalikan oleh Rusia, akan 
menyebabkan banjir melanda sebagian 
besar wilayah Kherson.

"Sekarang 
semua orang 
di dunia harus 
bertindak 
dengan kuat 
dan cepat untuk mencegah serangan 
teroris Rusia yang baru. Menghancurkan 
bendungan berarti bencana skala besar," 
kata Zelensky sebagaimana dikutip Al 
Jazeera.
Sementara itu, 

Zelensky Tuduh Rusia Akan Ledakan Bendungan

yang bertujuan untuk merebut 
kembali kota Kherson dan 
mengepung ribuan tentara Rusia.
Ukraina telah memberlakukan 

Serangan Rusia Berkurang
Salah satu pertempuran paling 
penting dari perang antara Rusia dan 
Ukraina akan terjadi di dekat 
bendungan ketika pasukan Ukraina 
bergerak maju di sepanjang tepi barat 
Sungai Dnieper, 

sistem kanal yang mengairi sebagian 
besar Ukraina selatan, 
termasuk Krimea, yang direbut 
Moskow pada 2014.
Zelensky mengatakan pemotongan 
pasokan air ke selatan juga dapat 
mempengaruhi sistem pendingin 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 

Zaporizhzhi
a.

Untuk itu, 
pelaku 
tindakan 
tersebut 
harus 
menerima 

konsekuensi yang sama dengan 
pelaku penggunaan senjata nuklir 
atau kimia.

Dia meminta 
para 
pemimpin 
dunia untuk 
menjelaskan 
bahwa 
meledakkan 
bendungan 
sama persis 
dengan 
penggunaan 
senjata 
pemusnah 
massal.

Kirill Stremousov, seorang pejabat 
Rusia di wilayah Kherson Ukraina 
yang diduduki pada hari Jumat 
menolak tuduhan bahwa Rusia telah 
mulai menambang bendungan itu, 
kantor berita negara RIA melaporkan.
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sebuah langkah yang akan 
menempatkan Xi setara dengan orang-
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itu, Mao Zedong.

Serta berpendapat bahwa partai harus 

Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme 
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Baru versi lebih panjang pertama kali 
dijalin ke dalam piagam pada tahun 
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Ini mungkin menunjukkan konsolidasi 
lebih lanjut dari kekuasaannya yang tak 
terbendung di puncak partai dan 
negara.

Semua anggota 
partai harus memperoleh pemahaman 
yang mendalam tentang peran Xi yang 
tak tergoyahkan, dan bekerja untuk 
menegakkannya, kata dokumen itu.
Sementara pria berusia 69 tahun itu 
lama disebut sebagai "inti" partai, 
resolusi itu menggunakan sebutan itu 
lebih sering dan dalam istilah yang lebih 
hormat daripada piagam sebelumnya.

Partai Komunis Sepakat Ubah Konstitusi
mengambil peran penting dalam 
masyarakat China sambil mendorong 
reformasi lebih lanjut, keamanan nasional, 
dan disiplin internal.
Resolusi hari Sabtu mengacu pada 
ideologi dengan nama yang lebih panjang, 
yang menunjukkan statusnya belum 
meningkat secara signifikan.

Konstitusi akan diubah untuk 
memasukkan "pernyataan tentang ... 
tegas menentang dan menghalangi 
separatis mencari kemerdekaan Taiwan".

Ketegangan meningkat di musim panas 
ketika Ketua Kongres Amerika Serikat 
Nancy Pelosi mengunjungi pulau itu, 
mendorong Beijing meluncurkan latihan 
militer besar-besaran.

Ini mewujudkan 
budaya dan etos 
Tiongkok terbaik di era 
ini, kata resolusi itu.

Namun, ia memuji 
kredo tersebut sebagai 
Marxisme Tiongkok 
kontemporer dan abad 
ke-21.

Inklusi Taiwan

Selama upacara pembukaan kongres, Xi 
menegaskan kembali bahwa China tidak 
akan pernah meninggalkan opsi 
penggunaan kekuatan untuk memaksakan 
kekuasaannya di Taiwan.

Untuk pertama kalinya, 
piagam partai akan 
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kemerdekaan Taiwan, menurut resolusi 
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Piagam yang ada hanya mengatakan 
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untuk memperkuat persatuan semua 
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senegaranya di Taiwan sebagai bagian 
dari upaya untuk mencapai penyatuan 
kembali tanah air.
Beijing memandang Taiwan yang memiliki 
pemerintahan sendiri sebagai bagian dari 
wilayahnya, dan berjanji suatu hari akan 
mengambilnya, dengan paksa jika perlu.

Dalam pidatonya di televisi pada Jumat 
(21/10/2022) malam, 

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 
menuduh Rusia berencana meledakkan 
bendungan yang akan membanjiri petak 
Ukraina selatan.

Zelensky mengatakan pasukan Rusia 
telah menanam bahan peledak di dalam 
bendungan 
besar Nova 
Kakhovka dan 
berencana 
meledakkanny
a.
Bendungan 
Nova 
Kakhovka 
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besar yang 
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sebagian 
besar Ukraina 
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Rusia menuduh Kyiv awal pekan ini 
meroket bendungan dan berencana untuk 
menghancurkannya.
Pejabat Ukraina menyebut pernyataan itu 
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Sungai Dnieper yang luas membelah 
Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer 
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Ledakan itu juga akan menghancurkan 

yang dikendalikan oleh Rusia, akan 
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besar wilayah Kherson.
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Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 

Zaporizhzhi
a.

Untuk itu, 
pelaku 
tindakan 
tersebut 
harus 
menerima 

konsekuensi yang sama dengan 
pelaku penggunaan senjata nuklir 
atau kimia.

Dia meminta 
para 
pemimpin 
dunia untuk 
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bahwa 
meledakkan 
bendungan 
sama persis 
dengan 
penggunaan 
senjata 
pemusnah 
massal.

Kirill Stremousov, seorang pejabat 
Rusia di wilayah Kherson Ukraina 
yang diduduki pada hari Jumat 
menolak tuduhan bahwa Rusia telah 
mulai menambang bendungan itu, 
kantor berita negara RIA melaporkan.
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Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  

31www.sipbuletin.com

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745

p1

Hubungi 
Disewakan apartemen lt. 2 ($300)
lt.3 ($550) studio. 
14xx Broad & Tasker St.
Call : 215 - 901 - 2264

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

Dicari orang yang bisa bersih
Apartement. Harus punya 
kendaraan sendiri untuk ke 
lokasi kerja.
Hub : 267 - 405 - 3137

Anda butuh minyak Kutus-Kutus
asli dari Bali $25 dan Amoxcilin $5
Hub : Cik Nelly or SMS
267 - 536 - 6022 

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

Dibutuhkan asisten rumah tangga
bosnya orang Taiwan.Tinggal dalam,
dicari yang bisa masak, bisa bahasa
mandarin. Gaji $120/hari.
Bagi yang berminat 
call : 267 - 255 - 8191

Hiring  for Bubble  Tea Store 
6th  & Washington Ave.
Call : 267 - 886 - 6806

Disewakan  kamar kosong  di street
besar .
Hub : 347 - 761 - 2015

Dicari pekerja untuk 

     Hub : Koko 
( Indo - America )
   201 - 744 - 0438

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

Siap kerja hari Sabtu & Minggu. 
Night time only
Hub : Asen  1 - 267 - 934 - 2094
SMS saja

Hello teman-teman ada lowongan
di laundry dan bisa live in.
Hub :  856 - 986 - 4792

Room for Rent 
Call :  215 - 971 - 0140 (English)
626 - 927 - 8278 ( Indonesia)

Apartment for rent 2nd floor 
( $450 ) furniture and utility
include.
Call : 215-901-2264

Coldbeer store in South Philly
Looking for worker. For Info
Please call : Kelly 267 - 262 - 1353

Hair Salon 20th street dan Oregon.
Melayani potong dan mewarnai
rambut untuk pria dan wanita. 
Dengan harga terjangkau .
Call : 215 - 271 - 6899
Juga menyewakan rumah .
Call : 267 - 266 - 3839 

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Hiring Cashier PT/FT
Please contact Julia 215 - 463 - 0191

Tanah Air

Kamar dikoskan : 
ada 2 kamar kosong di 2030s 19th
street dekat Snyder Ave. Ada WIFI
Call : 267 - 243 - 1893

Laundromat attendant wanted.
Call  John : 267 - 608 - 6727
                        267 - 608 - 6726

Tanah Air

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

Disewakan kamar besar 
untuk 1-2 orang. Dekat Pendawa, DU
subway dan jalur bis . 18th dan Morris
Hub : 267 - 241 - 5838

Ada kamar kosong  untuk satu orang
pria tidak merokok.
Lokasi 15xx w Passyunk Ave.
Hub : 215 - 668 - 8777

Dicari pegawai yang mau
kerja di Nail Salon.
Yang berpengalaman atau
yang mau di training.
Lokasi: Center City ( busy
salon & good tips )
Text : 267 - 343 - 2123

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

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

Work in Beer Deli. Live free 
and eat free.
Call : 610 - 202 - 9277

Dikoskan 2 kamar di 22nd st dan 
Jackson st. Lantai 2.
Call : 267 - 243 - 1893

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

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

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

Disewakan kamar kosong lantai 3
di 15xx street dekat Pendawa.
Telp : 267 - 303 - 6284

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

Bagus Printing
Menerima Pesanan Label

267 - 235 - 3359King Crab House looking for cook
$14/ hour full time / part time.
Call ask for Emily 215-602-0082

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

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

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

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

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

tetapi komandan Rusia Sergei 
Surovikin mengatakan minggu ini 
bahwa situasi di Kherson sudah sulit.

pada hari Jumat mengatakan telah 
terjadi pengurangan yang nyata dalam 
beberapa pekan terakhir dalam 
tembakan dari posisi Rusia di barisan 
pohon yang menyapu hamparan 
ladang kosong, 

pemadaman informasi dari front 
Kherson, 

kata mereka, mengindikasikan bahwa 

Pasukan Ukraina yang berjaga di 
bagian depan utara Kherson 

sekitar 4 kilometer jauhnya.
Penurunan dalam penembakan dan 
tidak adanya pergerakan lapis baja 
Rusia di sektor tersebut, 

"Ini harus selesai di beberapa titik. 
Amunisi mereka tidak bisa bertahan 
selamanya," tambah Sasha.

Rusia kekurangan amunisi dan 
peralatan.
Satu-satunya tanda pertempuran adalah 
sesekali serpihan cangkang yang 
meledak di kejauhan.
“Mereka telah menembak lebih sedikit 
mulai sekitar tiga minggu lalu. 
Dan drone mereka kurang aktif," kata 
seorang tentara dengan nama depan 
Myhail.
"Mungkin sudah sekitar satu bulan terjadi 
penembakan yang lebih sedikit," kata 
Sasha menyetujui.
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Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  
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