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Bulan Oktober benar-benar berdarah. 
Karena bulan oktober ini mayat 
bergelimpangan dikarenakan euforia 
atau 
meluapkan 
kegembiraan 
yang terlalu 
berlebihan 
sehingga 
nyawa 
melayang. 
Kejadian 
bermula dari 
Indonesia 
atau yang 
dikenal 
dengan 
tragedi 
Kanjuruhan. 
Tragedi 
Kanjuruhan yang menelan banyak 
korban jiwa rasanya baru saja terjadi 
dan masih membekas dibanyak ingatan 
masyarakat Indonesia bahkan Dunia. 

Tragedi kanjuruhan di Malang yang 
menewaskan 135 Korban jiwa. Tak sedikit 
pula diantara korban selamat yang 

mengalami cacat 
fisik dan trauma 
mendalam. Banyak 
diantaranya yang 
mengalami 
gangguan psikis, 
amnesia (lupa 
ingatan), serta 
pendarahan mata 
dan otak. Seluruh 
dunia pun ikut 
berduka atas 
kasus kanjuruhan 
ini. Belum selesai 
kita berduka atas 
kasus kanjuruhan, 
Pada Sabtu, 29 

Oktober 2022, sebanyak 100.000 
masyarakat Korea Selatan pergi ke 
Itaewon untuk merayakan Halloween. 

Jangan Lupa November 6 Ganti Jam

Oktober Kelabu
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Oktober 2022, sebanyak 100.000 
masyarakat Korea Selatan pergi ke 
Itaewon untuk merayakan Halloween. 

Jangan Lupa November 6 Ganti Jam

Oktober Kelabu
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Akan tetapi, nahasnya perayaan ini 
memakan korban jiwa yang tidak 
sedikit. Mengutip dari The Korea 
Herald, Selasa (1/11/2022), kabar 
terbaru menyatakan korban jiwa 
sebanyak 155 orang yang diungkapkan 
oleh seorang pejabat Markas Pusat 
Penanggulangan Bencana dan 
Keselamatan Korea Selatan. Banyak 
orang datang ke Itaewon untuk 
merayakan Festival Halloween, 
termasuk para turis asing. Sebelumnya 
diperkirakan akan ada sekitar 100 ribu 
orang datang ke Itaewon selama 
perayaan halloween pada akhir pekan. 
Namun berdasarkan data lalu lintas dari 
Seoul subway, ada 130 ribu 
penumpang yang menggunakan 
stasiun Itaewoon pada Sabtu kelam, 29 
Oktober 2022. Jumlah itu dua kali lipat 
dibanding perayaan halloween selama 
akhir pekan pada 2019, yang tercatat 
60 ribu – 80 ribu pengunjung per hari. 
Mereka yang ingin pesta halloween di 
Itaewon, sering menggunakan subway 
atau kereta bawah tanah untuk 
menghindari macet. Di pintu keluar 
subway exit no.1, itu langsung 
menghubungkan ke sebuah gang 
terdekat selebar 4 meter dengan 
panjang 39 meter. Gang itu diapit 
dinding bar dan dinding Hotel Hamilton 
yang tinggi. Boleh dibilang itu adalah 
gang yang menjadi jalan pintas bagi 
orang-orang yang ingin ke bar-bar, 
restoran dan klub malam di sepanjang 
Itaewon. Pada Sabtu malam, 29 
Oktober 2022, gang itu menjadi tempat 
ratusan orang meregang nyawa. 
Mereka terjebak, nyaris tak bisa 
bernafas, bergerak apalagi melepaskan 
diri. Dilansir dari CNN Indonesia 
kejadian yang menelan banyak korban 
jiwa itu terjadi pada sekitar pukul 22.00 
waktu setempat. Mereka berencana 
merayakan Festival Halloween tanpa 
masker untuk pertama kalinya dalam 
tiga tahun setelah pandemi COVID-19. 
Orang-orang berkumpul di sebuah 
gang yang menjadi landmark Itaewon. 
Karena menurut cerita ada artis yang 
datang di acara Hallowen tersebut. 
Gang itu berada sebelah Hotel 
Hamilton. Perlu diketahui bahwa gang 

tersebut sangat sempit, ukurannya hanya 
sekitar empat meter dan hanya bisa 
dilalui satu mobil kecil dengan satu arah. 
Jalanan gang menanjak dan penuh 
sesak dengan kerumunan orang dari dua 
arah yang ingin merayakan Halloween. 
Kerumunan semakin memburuk karena 
gang tersebut merupakan akses keluar 
masuk sebuah hotel dan pintu keluar 
stasiun bawah tanah di Itaewon. 
Dikarenakan gang yang berada di 
Itaewon sempit dan jalanannya menurun 
sehingga banyak orang yang berjatuhan, 
badannya kegencet dengan orang lain, 
dan juga ada beberapa orang yang 
terinjak injak oleh orang lain. Ratusan 
orang terluka dan ada juga yang sampai 
menderita henti jantung. Beberapa jam 
kemudian, sekitar lebih dari 50 orang 
menunjukkan tanda-tanda serangan 
jantung dan pingsan. “Gang itu 
sebenarnya tidak masalah jika orang 
yang melintasinya sendiri-sendiri. Namun 
menjadi mematikan saat orang masuk 
bersamaan. Itulah yang terjadi di sekitar 
gang itu pada Sabtu malam,” kata Yoon 
Yong-Kyun, ahli pencegahan bencana 
dari Universitas Semyung, Korea 
Selatan. Sejumlah ahli mengatakan 
topografi distrik Itaewon telah membuat 
wilayah tersebut rentan dengan masalah 
keramaian. Selain itu, sebagian wilayah 
di Itaewon dibangun tanpa perencanaan 
tata kota. Wilayah itu berbukit-bukit, yang 
dilintasi oleh gang-gang sempit dengan 
bar-bar dan restoran berjejer. Seo Na-
yeon, 14 tahun, yang datang ke Iteawon 
pada Sabtu sore, 29 Oktober 2022, 
menceritakan dia menelepon polisi 
sampai dua kali ketika melihat aksi saling 
dorong. Namun bantuan tidak segera tiba 
meskipun kantor pemadam kebakaran 
dan layanan darurat letaknya hanya 200 
meter dari lokasi gang maut. Seo juga 
mengatakan dia melihat ada aparat 
kepolisian, namun polisi itu hanya 
menindak pedagang kaki lima yang 
menjajakan kaos dan ikat kepala. Tidak 
ada yang menangani massa yang 
menyemut. Itu adalah cara penanganan 
yang berbeda saat Seo ke Itaewon pada 
2019 atau sebelum wabah Covid-19 
terjadi, di mana ada puluhan aparat yang 
mengarahkan para pengunjung. 

Pemerintah setempat memang 
mengerahkan lebih dari 200 petugas 
untuk berjaga selama akhir pekan 
tanggal 28 - 31 Oktober di Itaewon. 
Namun, petugas yang dikerahkan di 
lokasi kejadian dimaksudkan untuk 
mencegah perilaku kriminal seperti 
pembuatan film ilegal, kejahatan 
seksual, pencopetan, hingga 
penyalahgunaan obat-obatan terlarang. 
Ada yang mengatakan ini bermula pada 
jam 22.20 malam ada laporan masuk ke 
911nya korea ada orang orang pingsan 
di gang gang kecilnya korea. Mulai 
pukul 22.15 KST Stasiun Pemadam 
Kebakaran Yongsan menerima 81 
panggilan dengan laporan "kecelakaan" 
dan "kesulitan bernapas." Semua 
laporan mengarah di lokasi kejadian di 
Itaewon. Akhirnya 911 ini berangkat ke 
tempat kejadian atau tepatnya di 
Itaewon dan berusaha untuk 
menyelamatkan orang orang itu. 
Awalnya tim 911 ini tak menyangka 
kejadiannya akan lebih serius dari yang 
dibayangkan maka tim ini memutuskan 
untuk mengubah tingkat darurat 
menjadi tingkat darurat 1. Jadi semua 
ambulan ambulan yang ada dirumah 
sakit terdekat dari tempat kejadian 
berhambur menuju itaewon. Menyusul 
laporan tersebut ratusan petugas medis 
dan pemadam kebakaran dikerahkan 
ke lokasi untuk memberikan 
pertolongan. Sayangnya, sampai di 
lokasi kejadian, pemadam kebakaran 
tidak bisa langsung menyelamatkan 
korban. Kerumunan yang terjadi 
menyebabkan mereka harus mati-
matian melewati ribuan orang. Di saat 
bersamaan orang-orang yang tidak 
tahu tentang situasi darurat masih 
bernyanyi dan menari memenuhi 
jalanan Itaewon sehingga menciptakan 
kemacetan. Menurut saksi mata 
sekaligus jurnalis yang berbasis di 
Seoul, Raphael Rashid, polisi yang 
bertugas di sana menyuruh orang-
orang meninggalkan daerah tersebut 
agar dapat memberi jalan untuk 
ambulans. "Ini malam Halloween dan 
Itaewon sudah ramai sejak tadi. 
Mustahil untuk bergerak di jalan-jalan, 
orang banyak tumpah ke jalan," cuit 

Raphael melalui Twitternya. 
Banyaknya korban sesak napas yang 
dilaporkan membuat pejabat setempat 
mengerahkan lebih dari 142 kendaraan 
responden untuk situasi darurat. 
Namun, jumlah tersebut masih belum 
cukup karena korban yang berjatuhan 
terus bertambah. Dikarenakan 
banyaknya korban pada waktu 
kejadian membuat para medis 
kelimpungan dan meminta bantuan 
dari orang orang sekitar untuk 
membantu mereka memberikan CPR 
kepada korban korban lain. Untugnya 
di korea hampir semua warga sudah 
dibekali dengan skill pertolongan 
pertama jadi kalo ada kejadian seperti 
ini bisa langsung tanggap. Tidak lama 
setelah memberikan bantuan 
pertolongan pertama tim 911 ini 
memanggil tim bencana dikarenakan 
kejadian tersebut semakin parah dan 
meningkatkan menjadi darurat tingkat 
2. Keadaan tak kunjung membaik 
akhirnya sekitar 37 menit kemudian 
meningkat lagi yang awalnya dari 
darurat tingkat 2 menjadi darurat 
tingkat 3 dan para tim sar meminta 
bantuan kepada daerah daerah 
disekitar seoul untuk membantu dalam 
hal medis. Ditambah akses untuk 
tenaga bantuan sempat terhambat. 
Akibatnya, tenaga medis mencoba 
untuk melakukan CPR di lokasi 
kejadian sembari menunggu bantuan 
datang. Kejadian banyaknya korban 
tergeletak di jalanan dengan tenaga 
medis melakukan CPR terekam 
banyak kamera, kemudian tersebar di 
media sosial. Sekitar pukul 03.00 pagi 
waktu setempat, Badan Pemadam 
Kebakaran Nasional Korea Selatan 
mengungkapkan sudah ada 120 orang 
yang meninggal akibat peristiwa 
tersebut. Sementara itu, 100 orang 
lainnya terluka dan dibawa ke pusat 
medis sekitar Seoul. Sebanyak 45 dari 
120 orang yang meninggal dikirim ke 
Wonhyo Multipurpose Gym karena 
UGD di rumah sakit setempat 
kekurangan tempat tidur. Sementara 
itu, beberapa korban yang meninggal 
di lokasi kejadian dimasukkan ke 
kantong-kantong jenazah, lalu 
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Akan tetapi, nahasnya perayaan ini 
memakan korban jiwa yang tidak 
sedikit. Mengutip dari The Korea 
Herald, Selasa (1/11/2022), kabar 
terbaru menyatakan korban jiwa 
sebanyak 155 orang yang diungkapkan 
oleh seorang pejabat Markas Pusat 
Penanggulangan Bencana dan 
Keselamatan Korea Selatan. Banyak 
orang datang ke Itaewon untuk 
merayakan Festival Halloween, 
termasuk para turis asing. Sebelumnya 
diperkirakan akan ada sekitar 100 ribu 
orang datang ke Itaewon selama 
perayaan halloween pada akhir pekan. 
Namun berdasarkan data lalu lintas dari 
Seoul subway, ada 130 ribu 
penumpang yang menggunakan 
stasiun Itaewoon pada Sabtu kelam, 29 
Oktober 2022. Jumlah itu dua kali lipat 
dibanding perayaan halloween selama 
akhir pekan pada 2019, yang tercatat 
60 ribu – 80 ribu pengunjung per hari. 
Mereka yang ingin pesta halloween di 
Itaewon, sering menggunakan subway 
atau kereta bawah tanah untuk 
menghindari macet. Di pintu keluar 
subway exit no.1, itu langsung 
menghubungkan ke sebuah gang 
terdekat selebar 4 meter dengan 
panjang 39 meter. Gang itu diapit 
dinding bar dan dinding Hotel Hamilton 
yang tinggi. Boleh dibilang itu adalah 
gang yang menjadi jalan pintas bagi 
orang-orang yang ingin ke bar-bar, 
restoran dan klub malam di sepanjang 
Itaewon. Pada Sabtu malam, 29 
Oktober 2022, gang itu menjadi tempat 
ratusan orang meregang nyawa. 
Mereka terjebak, nyaris tak bisa 
bernafas, bergerak apalagi melepaskan 
diri. Dilansir dari CNN Indonesia 
kejadian yang menelan banyak korban 
jiwa itu terjadi pada sekitar pukul 22.00 
waktu setempat. Mereka berencana 
merayakan Festival Halloween tanpa 
masker untuk pertama kalinya dalam 
tiga tahun setelah pandemi COVID-19. 
Orang-orang berkumpul di sebuah 
gang yang menjadi landmark Itaewon. 
Karena menurut cerita ada artis yang 
datang di acara Hallowen tersebut. 
Gang itu berada sebelah Hotel 
Hamilton. Perlu diketahui bahwa gang 

tersebut sangat sempit, ukurannya hanya 
sekitar empat meter dan hanya bisa 
dilalui satu mobil kecil dengan satu arah. 
Jalanan gang menanjak dan penuh 
sesak dengan kerumunan orang dari dua 
arah yang ingin merayakan Halloween. 
Kerumunan semakin memburuk karena 
gang tersebut merupakan akses keluar 
masuk sebuah hotel dan pintu keluar 
stasiun bawah tanah di Itaewon. 
Dikarenakan gang yang berada di 
Itaewon sempit dan jalanannya menurun 
sehingga banyak orang yang berjatuhan, 
badannya kegencet dengan orang lain, 
dan juga ada beberapa orang yang 
terinjak injak oleh orang lain. Ratusan 
orang terluka dan ada juga yang sampai 
menderita henti jantung. Beberapa jam 
kemudian, sekitar lebih dari 50 orang 
menunjukkan tanda-tanda serangan 
jantung dan pingsan. “Gang itu 
sebenarnya tidak masalah jika orang 
yang melintasinya sendiri-sendiri. Namun 
menjadi mematikan saat orang masuk 
bersamaan. Itulah yang terjadi di sekitar 
gang itu pada Sabtu malam,” kata Yoon 
Yong-Kyun, ahli pencegahan bencana 
dari Universitas Semyung, Korea 
Selatan. Sejumlah ahli mengatakan 
topografi distrik Itaewon telah membuat 
wilayah tersebut rentan dengan masalah 
keramaian. Selain itu, sebagian wilayah 
di Itaewon dibangun tanpa perencanaan 
tata kota. Wilayah itu berbukit-bukit, yang 
dilintasi oleh gang-gang sempit dengan 
bar-bar dan restoran berjejer. Seo Na-
yeon, 14 tahun, yang datang ke Iteawon 
pada Sabtu sore, 29 Oktober 2022, 
menceritakan dia menelepon polisi 
sampai dua kali ketika melihat aksi saling 
dorong. Namun bantuan tidak segera tiba 
meskipun kantor pemadam kebakaran 
dan layanan darurat letaknya hanya 200 
meter dari lokasi gang maut. Seo juga 
mengatakan dia melihat ada aparat 
kepolisian, namun polisi itu hanya 
menindak pedagang kaki lima yang 
menjajakan kaos dan ikat kepala. Tidak 
ada yang menangani massa yang 
menyemut. Itu adalah cara penanganan 
yang berbeda saat Seo ke Itaewon pada 
2019 atau sebelum wabah Covid-19 
terjadi, di mana ada puluhan aparat yang 
mengarahkan para pengunjung. 

Pemerintah setempat memang 
mengerahkan lebih dari 200 petugas 
untuk berjaga selama akhir pekan 
tanggal 28 - 31 Oktober di Itaewon. 
Namun, petugas yang dikerahkan di 
lokasi kejadian dimaksudkan untuk 
mencegah perilaku kriminal seperti 
pembuatan film ilegal, kejahatan 
seksual, pencopetan, hingga 
penyalahgunaan obat-obatan terlarang. 
Ada yang mengatakan ini bermula pada 
jam 22.20 malam ada laporan masuk ke 
911nya korea ada orang orang pingsan 
di gang gang kecilnya korea. Mulai 
pukul 22.15 KST Stasiun Pemadam 
Kebakaran Yongsan menerima 81 
panggilan dengan laporan "kecelakaan" 
dan "kesulitan bernapas." Semua 
laporan mengarah di lokasi kejadian di 
Itaewon. Akhirnya 911 ini berangkat ke 
tempat kejadian atau tepatnya di 
Itaewon dan berusaha untuk 
menyelamatkan orang orang itu. 
Awalnya tim 911 ini tak menyangka 
kejadiannya akan lebih serius dari yang 
dibayangkan maka tim ini memutuskan 
untuk mengubah tingkat darurat 
menjadi tingkat darurat 1. Jadi semua 
ambulan ambulan yang ada dirumah 
sakit terdekat dari tempat kejadian 
berhambur menuju itaewon. Menyusul 
laporan tersebut ratusan petugas medis 
dan pemadam kebakaran dikerahkan 
ke lokasi untuk memberikan 
pertolongan. Sayangnya, sampai di 
lokasi kejadian, pemadam kebakaran 
tidak bisa langsung menyelamatkan 
korban. Kerumunan yang terjadi 
menyebabkan mereka harus mati-
matian melewati ribuan orang. Di saat 
bersamaan orang-orang yang tidak 
tahu tentang situasi darurat masih 
bernyanyi dan menari memenuhi 
jalanan Itaewon sehingga menciptakan 
kemacetan. Menurut saksi mata 
sekaligus jurnalis yang berbasis di 
Seoul, Raphael Rashid, polisi yang 
bertugas di sana menyuruh orang-
orang meninggalkan daerah tersebut 
agar dapat memberi jalan untuk 
ambulans. "Ini malam Halloween dan 
Itaewon sudah ramai sejak tadi. 
Mustahil untuk bergerak di jalan-jalan, 
orang banyak tumpah ke jalan," cuit 

Raphael melalui Twitternya. 
Banyaknya korban sesak napas yang 
dilaporkan membuat pejabat setempat 
mengerahkan lebih dari 142 kendaraan 
responden untuk situasi darurat. 
Namun, jumlah tersebut masih belum 
cukup karena korban yang berjatuhan 
terus bertambah. Dikarenakan 
banyaknya korban pada waktu 
kejadian membuat para medis 
kelimpungan dan meminta bantuan 
dari orang orang sekitar untuk 
membantu mereka memberikan CPR 
kepada korban korban lain. Untugnya 
di korea hampir semua warga sudah 
dibekali dengan skill pertolongan 
pertama jadi kalo ada kejadian seperti 
ini bisa langsung tanggap. Tidak lama 
setelah memberikan bantuan 
pertolongan pertama tim 911 ini 
memanggil tim bencana dikarenakan 
kejadian tersebut semakin parah dan 
meningkatkan menjadi darurat tingkat 
2. Keadaan tak kunjung membaik 
akhirnya sekitar 37 menit kemudian 
meningkat lagi yang awalnya dari 
darurat tingkat 2 menjadi darurat 
tingkat 3 dan para tim sar meminta 
bantuan kepada daerah daerah 
disekitar seoul untuk membantu dalam 
hal medis. Ditambah akses untuk 
tenaga bantuan sempat terhambat. 
Akibatnya, tenaga medis mencoba 
untuk melakukan CPR di lokasi 
kejadian sembari menunggu bantuan 
datang. Kejadian banyaknya korban 
tergeletak di jalanan dengan tenaga 
medis melakukan CPR terekam 
banyak kamera, kemudian tersebar di 
media sosial. Sekitar pukul 03.00 pagi 
waktu setempat, Badan Pemadam 
Kebakaran Nasional Korea Selatan 
mengungkapkan sudah ada 120 orang 
yang meninggal akibat peristiwa 
tersebut. Sementara itu, 100 orang 
lainnya terluka dan dibawa ke pusat 
medis sekitar Seoul. Sebanyak 45 dari 
120 orang yang meninggal dikirim ke 
Wonhyo Multipurpose Gym karena 
UGD di rumah sakit setempat 
kekurangan tempat tidur. Sementara 
itu, beberapa korban yang meninggal 
di lokasi kejadian dimasukkan ke 
kantong-kantong jenazah, lalu 
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ditidurkan di jalanan Itaewon dan 
stasiun terdekat sembari menunggu 
ambulans untuk dipindahkan. Lebih 
lanjut, Kepala Pemadam Kebakaran di 
Stasiun Yongsan juga mengungkapkan 
bahwa jumlah korban akan meningkat 
karena banyak orang yang 
diselamatkan dan dibawa ke rumah 
sakit dalam keadaan kritis. Satu jam 
kemudian, pukul 04.00 pagi waktu 
setempat pihak Stasiun Pemadam 
Kebakaran Yongsan mengonfirmasi 
penambahan korban jiwa menjadi 146 
orang. Dilanjutkan hingga pukul 06.00 
pagi waktu setempat, di mana 
informasi diperbarui menjadi 149 orang 
tewas, 76 orang dirawat di rumah sakit, 
dengan 19 di antaranya dalam kondisi 
kritis. Sebanyak dua orang dari korban 
yang meninggal dan 15 dari orang 
yang terluka dipastikan bukan warga 
negara Korea. Sejauh ini, menurut 
keterangan Kedutaan Besar Republik 
Indonesia (KBRI) Seoul tidak ada WNI 
yang dilaporkan menjadi korban. KBRI 
Seoul, Korea Selatan, menyatakan ada 
dua warga negara Indonesia (WNI) 
dalam insiden perayaan Halloween di 
Itaewon juga terluka, namun telah 
mendapatkan perawatan di rumah 
sakit dan telah kembali ke kediaman 
mereka. “WNI berinisial AR telah 
dirawat di Korea University Anam 
Hospital akibat kejadian di Itaewon 
semalam (29/10/2022). Minggu pagi 
yang bersangkutan sudah keluar dari 
RS dalam keadaan baik,” demikian 
KBRI Seoul dalam keterangan tertulis 
yang diterima di Jakarta, Minggu 
(30/10/2022). Sementara itu, satu 
orang WNI lainnya dengan inisial CA 
juga telah menerima perawatan di 
rumah sakit Seobuk atas luka ringan 
yang dideritanya, dan telah kembali ke 
kediamannya pada Sabtu malam. 
KBRI Seoul mengatakan tak ada WNI 
yang menjadi korban dalam insiden 
perayaan Halloween di Itaewon, Korea 
Selatan. Namun usai upaya untuk 
menggali informasi dan berkoordinasi 
dengan berbagai pihak terkait 
mengenai WNI yang mungkin menjadi 
korban, KBRI Seoul memberikan 
pembaharuan informasi seperti 

disebutkan di atas. Sejauh ini, 
pemerintah setempat belum 
mengonfirmasi penyebab spesifik dari 
lonjakan massa di Itaewon terjadi. 
Jenazah korban yang meninggal di 
rumah sakit serta meninggal di lokasi 
kejadian akan dipindahkan ke Wonhyo 
Multipurpose Gym untuk diidentifikasi 
oleh tim KCSI. Yang menjadi 
masalahnya sekarang yang menjadi 
korban kejadian perayaan halloweenn di 
itaewon ini bukan hanya dari golongan 
orang dewasa saja tapi juga dari 
golongan anak remaja yang masih 
belum memiliki kartu identitas membuat 
sulit untuk mencari identitas korban. Tak 
hanya warga lokal yang menjadi korban 
dalam peristiwa ini, warga warga 
mancanegara juga turut menjadi korban 
dari kejadian di itaewon ini. Ada 20 
orang asing dari 12 negara, yang 
diidentifikasi berasal dari China, Iran, 
Rusia, Amerika Serikat, Prancis, 
Vietnam, Uzbekistan, Norwegia, 
Kazakhstan, Sri Lanka, Thailand, dan 
Austria. Tidak ada orang Indonesia. 
Dilansir dari kantor berita Korsel, 
Yonhab, Senin (31/10/22). Kepala Biro 
Manajemen Ketertiban Kepolisian Korea 
Selatan, Hong Ki-hyun mengakui 
keteledoran yang mengakibatkan 
terjadinya insiden di perayaan hari 
halloween Itaewon. "Diperkirakan bahwa 
banyak orang akan berkumpul disana, 
tapi kami tidak menyangka akan ada 
korban jiwa dalam skala besar akibat 
berkumpulnya begitu banyak orang," 
ujarnya. Kerusuhan di Itaewon ini 
menjadi yang terburuk di Korea Selatan 
sejak tragedi tenggelamnya kapal Sewol 
di tahun 2014 yang menewaskan 304 
nyawa anak muda. Belum selesai duka 
di seoul, terdengar lagi tragedi jembatan 
putus di India. Otoritas setempat 
mengatakan, sekitar 500 orang sedang 
merayakan festival diwali. Kejadian 
bermula ketika jembatan 
penyeberangan di atas Sungai Machhu 
itu dipenuhi oleh wisatawan lokal yang 
sedang menikmati akhir pekan sekaligus 
liburan perayaan Diwali. Jembatan 
sepanjang 230 meter itu dibangun pada 
masa penjajahan Inggris pada abad ke-
19 dan kini berusia 100 tahun lebih. 

Jembatan gantung dengan panjang 233 
meter dan lebar 1,5 meter ini diresmikan 
pada 1880 oleh otoritas kolonial Inggris, 
dan dibuat dengan bahan yang dikirim 
dari Inggris. Stasiun tv NDTV 
melaporkan, jembatan dibuka kembali 
pada Rabu (26/10/2022) setelah tujuh 
bulan perbaikan meskipun tidak memiliki 
sertifikat keselamatan. Jembatan yang 
dikenal sebagai Julto Pool itu memang 
situs populer bagi wisatawan di 
kawasan tersebut. Ratusan orang 
disebut memadati Julto Pool di saat 
bersamaan dan tak lama ambruk sekitar 
pukul 18.40 waktu setempat. Sebelum 
insiden terjadi, video yang beredar di 
media sosial memperlihatkan jembatan 
penyeberangan itu sudah bergoyang 
karena dipadati pejalan kaki sejak siang 
hari. Selain karena usia infrastruktur 
yang sudah tua, jembatan itu disebut 
ambruk karena kelebihan muatan. Salah 
satu saksi mata mengatakan kepada 
Reuters bahwa banyak anak-anak di 
jembatan itu saat insiden terjadi. 
Seorang penyintas insiden, Prateek 
Vasava, mengatakan ia bersyukur bisa 
selamat setelah jatuh ke sungai dan 
mencoba berenang ke tepian. Ia 
mengatakan banyak anak ikut jatuh ke 
sungai dan beberapa hanyut. "Saya 
ingin menarik mereka bersama saya 
tapi mereka telah tenggelam dan 
terbawa arus," kata Vasava. Dilansir 
detikNews dari AFP Selasa (1/11/2022), 
jumlah korban tewas akibat jembatan 
ambruk di India bertambah menjadi 137 
orang. Sebanyak 9 orang ditangkap 
terkait insiden tersebut. Kepala polisi 
setempat, P. Dekavadiya, mengatakan 
dari 137 orang yang dinyatakan tewas, 
50 di antaranya merupakan anak-anak. 
Korban termuda bahkan ada yang 
berumur dua tahun. Seorang anggota 
parlemen lokal bernama Kalyanji 
Kundariya menyebut dirinya telah 
kehilangan 12 anggota keluarga akibat 
insiden itu, termasuk lima anak. Ada 
pula seorang korban selamat, Prateek 
Vasava, menceritakan kesaksiannya 
soal beberapa anak jatuh ke sungai. 
Jembatan itu disebut runtuh hanya 
dalam beberapa detik. Sementara itu, 9 
orang ditangkap dalam insiden itu 

merupakan perusahaan yang 
bertanggungjawab memelihara 
jembatan tersebut. Mereka tengah 
diselidiki terkait pembunuhan yang 
tidak disengaja, kata perwira polisi 
senior Ashok Kumar Yadav dalam 
sebuah pernyataan. Polisi distrik kini 
menyelidiki kontraktor, dan pemerintah 
negara bagian membentuk tim 
beranggotakan lima orang untuk 
menyelidiki tragedi jembatan ambruk 
di India. Negara bagian Gujarat di 
India mengumumkan momen duka 
nasional pada 2 November 2022. 
Mereka akan memperingati lebih dari 
100 orang yang kehilangan nyawa 
akibat tragedi jembatan putus di 
Morbi. Berdasarkan laporan The 
Hindustan Times, Selasa (1/11/2022), 
Menteri Ketua di Gujarat Bhupendra 
Patel mengumumkan duka regional 
tersebut. "Bendera nasional akan 
dikibarkan setengah tiang di gedung-
gedung pemerintah di negara bagian 
ini," ujar Gujarat Bhupendra melalui 
Twitter. Selain itu, Bhupendra berkata 
tidak ada pelayanan pemerintahan, 
acara respesi dan hiburan yang 
digelar pada hari duka tersebut. 
Setelah insiden nahas itu terjadi, 
Bhupendra dilaporkan membatalkan 
semua jadwalnya pada hari Minggu 
(30/11) untuk langsung bertolak ke 
TKP. Ia juga sudah berkomunikasi 
dengan Perdana Menteri India 
Narendra Modi. Kejadian tragedi yang 
hampir bersamaan dalam bulan 
oktober ini merupakan pelajaran bagi 
kita semua untuk mengelola rasa 
euforia berlebih dari dalam diri, 
terlepas dari semua kekurangan 
antisipasi tekhnis yang menjadi triger 
banyaknya korban jiwa yang 
berjatuhan. Disebut sebagai euforia 
berlebih, karena banyak orang di 
penjuru dunia yang ingin 
mengekspresikan diri dan larut dalam 
lautan keramaian manusia akhir-akhir 
ini.  Seolah burung yang lepas dari 
dalam sangkar kemudian terbang 
bebas ke sana kemari dengan 
riangnya. Pandemi covid 19 selama 
dua tahun terakhir dengan berbagai 
pembatasan aktiftitas sosial, membuat 
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ditidurkan di jalanan Itaewon dan 
stasiun terdekat sembari menunggu 
ambulans untuk dipindahkan. Lebih 
lanjut, Kepala Pemadam Kebakaran di 
Stasiun Yongsan juga mengungkapkan 
bahwa jumlah korban akan meningkat 
karena banyak orang yang 
diselamatkan dan dibawa ke rumah 
sakit dalam keadaan kritis. Satu jam 
kemudian, pukul 04.00 pagi waktu 
setempat pihak Stasiun Pemadam 
Kebakaran Yongsan mengonfirmasi 
penambahan korban jiwa menjadi 146 
orang. Dilanjutkan hingga pukul 06.00 
pagi waktu setempat, di mana 
informasi diperbarui menjadi 149 orang 
tewas, 76 orang dirawat di rumah sakit, 
dengan 19 di antaranya dalam kondisi 
kritis. Sebanyak dua orang dari korban 
yang meninggal dan 15 dari orang 
yang terluka dipastikan bukan warga 
negara Korea. Sejauh ini, menurut 
keterangan Kedutaan Besar Republik 
Indonesia (KBRI) Seoul tidak ada WNI 
yang dilaporkan menjadi korban. KBRI 
Seoul, Korea Selatan, menyatakan ada 
dua warga negara Indonesia (WNI) 
dalam insiden perayaan Halloween di 
Itaewon juga terluka, namun telah 
mendapatkan perawatan di rumah 
sakit dan telah kembali ke kediaman 
mereka. “WNI berinisial AR telah 
dirawat di Korea University Anam 
Hospital akibat kejadian di Itaewon 
semalam (29/10/2022). Minggu pagi 
yang bersangkutan sudah keluar dari 
RS dalam keadaan baik,” demikian 
KBRI Seoul dalam keterangan tertulis 
yang diterima di Jakarta, Minggu 
(30/10/2022). Sementara itu, satu 
orang WNI lainnya dengan inisial CA 
juga telah menerima perawatan di 
rumah sakit Seobuk atas luka ringan 
yang dideritanya, dan telah kembali ke 
kediamannya pada Sabtu malam. 
KBRI Seoul mengatakan tak ada WNI 
yang menjadi korban dalam insiden 
perayaan Halloween di Itaewon, Korea 
Selatan. Namun usai upaya untuk 
menggali informasi dan berkoordinasi 
dengan berbagai pihak terkait 
mengenai WNI yang mungkin menjadi 
korban, KBRI Seoul memberikan 
pembaharuan informasi seperti 

disebutkan di atas. Sejauh ini, 
pemerintah setempat belum 
mengonfirmasi penyebab spesifik dari 
lonjakan massa di Itaewon terjadi. 
Jenazah korban yang meninggal di 
rumah sakit serta meninggal di lokasi 
kejadian akan dipindahkan ke Wonhyo 
Multipurpose Gym untuk diidentifikasi 
oleh tim KCSI. Yang menjadi 
masalahnya sekarang yang menjadi 
korban kejadian perayaan halloweenn di 
itaewon ini bukan hanya dari golongan 
orang dewasa saja tapi juga dari 
golongan anak remaja yang masih 
belum memiliki kartu identitas membuat 
sulit untuk mencari identitas korban. Tak 
hanya warga lokal yang menjadi korban 
dalam peristiwa ini, warga warga 
mancanegara juga turut menjadi korban 
dari kejadian di itaewon ini. Ada 20 
orang asing dari 12 negara, yang 
diidentifikasi berasal dari China, Iran, 
Rusia, Amerika Serikat, Prancis, 
Vietnam, Uzbekistan, Norwegia, 
Kazakhstan, Sri Lanka, Thailand, dan 
Austria. Tidak ada orang Indonesia. 
Dilansir dari kantor berita Korsel, 
Yonhab, Senin (31/10/22). Kepala Biro 
Manajemen Ketertiban Kepolisian Korea 
Selatan, Hong Ki-hyun mengakui 
keteledoran yang mengakibatkan 
terjadinya insiden di perayaan hari 
halloween Itaewon. "Diperkirakan bahwa 
banyak orang akan berkumpul disana, 
tapi kami tidak menyangka akan ada 
korban jiwa dalam skala besar akibat 
berkumpulnya begitu banyak orang," 
ujarnya. Kerusuhan di Itaewon ini 
menjadi yang terburuk di Korea Selatan 
sejak tragedi tenggelamnya kapal Sewol 
di tahun 2014 yang menewaskan 304 
nyawa anak muda. Belum selesai duka 
di seoul, terdengar lagi tragedi jembatan 
putus di India. Otoritas setempat 
mengatakan, sekitar 500 orang sedang 
merayakan festival diwali. Kejadian 
bermula ketika jembatan 
penyeberangan di atas Sungai Machhu 
itu dipenuhi oleh wisatawan lokal yang 
sedang menikmati akhir pekan sekaligus 
liburan perayaan Diwali. Jembatan 
sepanjang 230 meter itu dibangun pada 
masa penjajahan Inggris pada abad ke-
19 dan kini berusia 100 tahun lebih. 

Jembatan gantung dengan panjang 233 
meter dan lebar 1,5 meter ini diresmikan 
pada 1880 oleh otoritas kolonial Inggris, 
dan dibuat dengan bahan yang dikirim 
dari Inggris. Stasiun tv NDTV 
melaporkan, jembatan dibuka kembali 
pada Rabu (26/10/2022) setelah tujuh 
bulan perbaikan meskipun tidak memiliki 
sertifikat keselamatan. Jembatan yang 
dikenal sebagai Julto Pool itu memang 
situs populer bagi wisatawan di 
kawasan tersebut. Ratusan orang 
disebut memadati Julto Pool di saat 
bersamaan dan tak lama ambruk sekitar 
pukul 18.40 waktu setempat. Sebelum 
insiden terjadi, video yang beredar di 
media sosial memperlihatkan jembatan 
penyeberangan itu sudah bergoyang 
karena dipadati pejalan kaki sejak siang 
hari. Selain karena usia infrastruktur 
yang sudah tua, jembatan itu disebut 
ambruk karena kelebihan muatan. Salah 
satu saksi mata mengatakan kepada 
Reuters bahwa banyak anak-anak di 
jembatan itu saat insiden terjadi. 
Seorang penyintas insiden, Prateek 
Vasava, mengatakan ia bersyukur bisa 
selamat setelah jatuh ke sungai dan 
mencoba berenang ke tepian. Ia 
mengatakan banyak anak ikut jatuh ke 
sungai dan beberapa hanyut. "Saya 
ingin menarik mereka bersama saya 
tapi mereka telah tenggelam dan 
terbawa arus," kata Vasava. Dilansir 
detikNews dari AFP Selasa (1/11/2022), 
jumlah korban tewas akibat jembatan 
ambruk di India bertambah menjadi 137 
orang. Sebanyak 9 orang ditangkap 
terkait insiden tersebut. Kepala polisi 
setempat, P. Dekavadiya, mengatakan 
dari 137 orang yang dinyatakan tewas, 
50 di antaranya merupakan anak-anak. 
Korban termuda bahkan ada yang 
berumur dua tahun. Seorang anggota 
parlemen lokal bernama Kalyanji 
Kundariya menyebut dirinya telah 
kehilangan 12 anggota keluarga akibat 
insiden itu, termasuk lima anak. Ada 
pula seorang korban selamat, Prateek 
Vasava, menceritakan kesaksiannya 
soal beberapa anak jatuh ke sungai. 
Jembatan itu disebut runtuh hanya 
dalam beberapa detik. Sementara itu, 9 
orang ditangkap dalam insiden itu 

merupakan perusahaan yang 
bertanggungjawab memelihara 
jembatan tersebut. Mereka tengah 
diselidiki terkait pembunuhan yang 
tidak disengaja, kata perwira polisi 
senior Ashok Kumar Yadav dalam 
sebuah pernyataan. Polisi distrik kini 
menyelidiki kontraktor, dan pemerintah 
negara bagian membentuk tim 
beranggotakan lima orang untuk 
menyelidiki tragedi jembatan ambruk 
di India. Negara bagian Gujarat di 
India mengumumkan momen duka 
nasional pada 2 November 2022. 
Mereka akan memperingati lebih dari 
100 orang yang kehilangan nyawa 
akibat tragedi jembatan putus di 
Morbi. Berdasarkan laporan The 
Hindustan Times, Selasa (1/11/2022), 
Menteri Ketua di Gujarat Bhupendra 
Patel mengumumkan duka regional 
tersebut. "Bendera nasional akan 
dikibarkan setengah tiang di gedung-
gedung pemerintah di negara bagian 
ini," ujar Gujarat Bhupendra melalui 
Twitter. Selain itu, Bhupendra berkata 
tidak ada pelayanan pemerintahan, 
acara respesi dan hiburan yang 
digelar pada hari duka tersebut. 
Setelah insiden nahas itu terjadi, 
Bhupendra dilaporkan membatalkan 
semua jadwalnya pada hari Minggu 
(30/11) untuk langsung bertolak ke 
TKP. Ia juga sudah berkomunikasi 
dengan Perdana Menteri India 
Narendra Modi. Kejadian tragedi yang 
hampir bersamaan dalam bulan 
oktober ini merupakan pelajaran bagi 
kita semua untuk mengelola rasa 
euforia berlebih dari dalam diri, 
terlepas dari semua kekurangan 
antisipasi tekhnis yang menjadi triger 
banyaknya korban jiwa yang 
berjatuhan. Disebut sebagai euforia 
berlebih, karena banyak orang di 
penjuru dunia yang ingin 
mengekspresikan diri dan larut dalam 
lautan keramaian manusia akhir-akhir 
ini.  Seolah burung yang lepas dari 
dalam sangkar kemudian terbang 
bebas ke sana kemari dengan 
riangnya. Pandemi covid 19 selama 
dua tahun terakhir dengan berbagai 
pembatasan aktiftitas sosial, membuat 
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orang merasa terbebas dari sebuah 
belenggu.  Dampaknya, kegiatan-
kegiatan yang bersifat euforia dan 
bermuara banyak orang menjadi tempat 
paling indah bagi kebanyakan orang 
saat ini. Rasa penasaran dan ingin 
berjumpa dengan banyak orang setelah 
sekian lama terbelenggu oleh 
keterbatasan membuat semuanya 
terbayarkan saat ada event-event yang 
rame untuk bersorak horaiii... Seolah 
untuk merilis emosi selama dua tahun 
yang sudah terbendung dan terkubur 
selama dua tahun karena covid 19. 
Kalau kita menilik sebelum pandemi 
covid 19, event semacam pesta 
hallowen, konser musik, dan menonton 
bola adalah sebuah hal yang biasa dan 
terkontrol dengan baik, entah dari tata 
kelola tekhnis yang matang dan rapih, 
juga emosional peserta atau penonton 
yang lebih dewasa, membuat ruang 
terbuka tetap terbuka dan tidak 
tertumpuk saling menindih satu sama 
lain, bahkan hingga berinjakan. Pasca 
pandemi, kanal-kanal hiburan di 
berbagai penjuru terutama yang 
menjadi tempat berkumpul banyak 
orang menjadi sangat diminati, terlebih 

dengan model festival yang banyak 
menarik perhatian banyak orang. 
Ditambah dengan antisipasi panitia dan 
keamanan yang sepertinya ikut serta 
terbawa suasana, sehingga lupa 
melakukan pembatasan peserta dan 
mitigasi dalam sebuah kegiatan. Apapun, 
itu semua adalah pembelajaran bagi kita 
semua agar dapat mengontrol emosi 
euforia berlebih dan juga bagi pihak 
panitia dan keamanan dalam 
menyelenggarakan kegiatan yang 
mengumpulkan banyak orang, lebih baik 
dibatasi jumlah pesertanya demi 
keamanan bersama dan menjaga 
ketertiban umum. Seperti jembatan di 
India, seharusnya juga bisa diantisipasi 
dengan dibatasinya jumlah pengunjung 
yang akan melewati jembatan tersebut. 
Kalau sudah terjadi seperti ini, yang ada 
hanyalah penyesalan karena tidak bisa 
mengantisipasi kejadian tersebut 
sebelumnya. Tragedi yang di mulai 
tanggal 1 dan terakhir di India tanggal 30 
sehari sebelum perayaan Hallowen tiba 
yang hampir bersamaan di bulan oktober 
ini menjadi peristiwa kelabu di bulan 
Oktober 2022. Sontak warganet sebut 
Oktober adalah bulan kelabu di dunia. 

Dia mengumumkan perombakan 
layanan premium itu dengan 
mengatakan bahwa 
"Sistem feodal Twitter saat ini untuk 
siapa yang memiliki atau tidak memiliki 
tanda centang biru adalah omong 
kosong."

 Elon Musk telah mengumumkan bahwa 
versi baru Twitter Blue akan 
menyertakan semacam verifikasi yang 
dapat diakses dengan harga US$ 8 per 
bulan di AS,
 dengan harga disesuaikan setiap 
negara yang sebanding dengan paritas 
daya beli.

Prioritas dalam balasan, sebutan, dan 
pencarian, yang menurut Musk "penting 
untuk mengalahkan spam/scam"

Elon Musk juga mengatakan bahwa 
layanan ini akan membuat Anda:

Kemampuan untuk memposting video 

Namun, pada hari Selasa, bagian artikel 
bebas iklan telah dihapus, meskipun 
tampaknya Musk ingin bekerja sama 
dengan penerbit dalam beberapa cara, 

Twitter Blue telah menjadi layanan yang 
sangat berbeda, yang tidak terikat untuk 
diverifikasi. 
Biayanya US$ 4,99 per bulan, dan 
penawaran utamanya adalah kemampuan 
untuk membaca artikel bebas iklan, 
membatalkan atau mengedit tweet (di 
beberapa negara), 

dan audio yang panjang
Setengah dari jumlah iklan
Dan “bypass paywall untuk penerbit yang 
mau bekerja sama dengan kami”

dan menyesuaikan bilah navigasi Anda.
Fitur ini juga memungkinkan Anda 
mengatur NFT sebagai gambar profil 
Anda. 

Sampai saat ini, 

Harga Twitter Blue Dibandrol $8

dokumentasi dalam aplikasi untuk Blue 
adalah untuk sistem lama. 

mengingat niat untuk membiarkan 
pelanggan Blue melewati paywalls.
Musk ingin mengurangi 

The Verge melaporkan, dengan 
karyawan diberi waktu sekitar satu 
minggu untuk menerapkan perubahan 
itu.

ketergantungan Twitter pada iklan untuk 
pendapatan dengan langganan. Akhir 
pekan ini, sebuah rencana yang dibahas 
secara internal adalah membebankan 
biaya US$ 20 per bulan untuk verifikasi, 

Musk juga mengatakan bahwa Blue akan 
memberi perusahaan "aliran pendapatan 
untuk memberi penghargaan kepada 
pembuat konten,

Musk belum mengumumkan kapan 
harga dan set fitur baru akan berlaku, 
tetapi saat ini, 

Musk telah mengisyaratkan harga US$ 
8 dalam balasan kepada penulis 
Stephen King, 

" tetapi dia belum membagikan detail 
tentang seperti apa hadiah untuk 
pembuat konten dalam praktiknya.
Juga tidak jelas bagaimana sistem 
verifikasi akan bekerja. 
Secara historis, ini tersedia untuk 
sebagian kecil pengguna profil tinggi. 
Musk mengatakan bahwa dia ingin 
menggunakan sistem ini untuk 
mengontrol spam bot.

yang telah menyatakan 
ketidaksenangan dengan harga US$ 
20 per bulan yang dilaporkan. "Kita 
harus membayar tagihan entah 
bagaimana!" Musk menulis Selasa dini 
hari. “Twitter tidak bisa sepenuhnya 
bergantung pada pengiklan. 
Bagaimana dengan US$ 8?”

Sanggahan itu disampaikannya dalam 
persidangan mendengarkan keterangan 
saksi dari kubu Brigadir J pada Selasa 
(2/11) kemarin.

Pernyataannya langsung disanggah 
hakim karena tidak relevan dengan 
perkara yang tengah di sidang.

Awalnya pengacara keluarga Brigadir J, 
Kamaruddin Simanjuntak, menyinggung 
isu konsorsium 303 saat memberikan 
kesaksian. 

Saat memberikan pernyataan, Sambo 
mengambil kesempatan untuk 
membantah keterlibatannya dalam isu 
judi online.

Mantan Kadiv Propam Polri ini 
menegaskan, justru diri mengambil 
bagian sebagai anggota Satgas. Adapun 

"Terkait laporan yang diinformasikan 
saya perlu luruskan bahwa saya tidak 
pernah melibatkan institusi dalam 
kejadian ini," ujar Sambo dalam 
persidangan di PN Jakarta Selatan, 
Selasa (1/11).

Terdakwa pembunuhan berencana 
Brigadir J, Ferdy Sambo membantah 
keterlibatannya dalam konsorsium judi 
online. 

Sambo Bantah Terlibat Konsorsium 303

Dia menegaskan, tak akan menolerasi 
bila ada pejabat Polri yang terlibat 
dalam tindak pidana tersebut. Sigit 
mengancam mencopot Kapolres, 
Kapolda hingga pejabat Mabes Polri 
terlibat membekingi praktik perjudian.
“Saya tidak memberikan toleransi kalau 
masih ada kedapatan, pejabatnya saya 
copot, saya tidak peduli apakah itu 
Kapolres, apakah itu direktur, apakah 
itu Kapolda saya copot. Demikian juga 

"Tetapi pribadi saya karena sudah 
terjadi, saya selaku Satgas ini terlibat 
narkoba judi online gak ada, justru 
saya memberantas," tegasnya.

tugasnya, memberantas kasus narkoba 
hingga masalah judi.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo meminta anak buahnya 
menindak segala bentuk tindak pidana 
seperti peredaran narkotika, perjudian 
baik konvensional ataupun online, 
adanya pungutan liar (pungli), Ilegal 
minning, penyalahgunaan BBM dan 
LPG. Serta sikap arogan hingga 
adanya keberpihakan anggota dalam 
menangani permasalahan hukum di 
masyarakat.
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orang merasa terbebas dari sebuah 
belenggu.  Dampaknya, kegiatan-
kegiatan yang bersifat euforia dan 
bermuara banyak orang menjadi tempat 
paling indah bagi kebanyakan orang 
saat ini. Rasa penasaran dan ingin 
berjumpa dengan banyak orang setelah 
sekian lama terbelenggu oleh 
keterbatasan membuat semuanya 
terbayarkan saat ada event-event yang 
rame untuk bersorak horaiii... Seolah 
untuk merilis emosi selama dua tahun 
yang sudah terbendung dan terkubur 
selama dua tahun karena covid 19. 
Kalau kita menilik sebelum pandemi 
covid 19, event semacam pesta 
hallowen, konser musik, dan menonton 
bola adalah sebuah hal yang biasa dan 
terkontrol dengan baik, entah dari tata 
kelola tekhnis yang matang dan rapih, 
juga emosional peserta atau penonton 
yang lebih dewasa, membuat ruang 
terbuka tetap terbuka dan tidak 
tertumpuk saling menindih satu sama 
lain, bahkan hingga berinjakan. Pasca 
pandemi, kanal-kanal hiburan di 
berbagai penjuru terutama yang 
menjadi tempat berkumpul banyak 
orang menjadi sangat diminati, terlebih 

dengan model festival yang banyak 
menarik perhatian banyak orang. 
Ditambah dengan antisipasi panitia dan 
keamanan yang sepertinya ikut serta 
terbawa suasana, sehingga lupa 
melakukan pembatasan peserta dan 
mitigasi dalam sebuah kegiatan. Apapun, 
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semua agar dapat mengontrol emosi 
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yang hampir bersamaan di bulan oktober 
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Oktober 2022. Sontak warganet sebut 
Oktober adalah bulan kelabu di dunia. 

Dia mengumumkan perombakan 
layanan premium itu dengan 
mengatakan bahwa 
"Sistem feodal Twitter saat ini untuk 
siapa yang memiliki atau tidak memiliki 
tanda centang biru adalah omong 
kosong."

 Elon Musk telah mengumumkan bahwa 
versi baru Twitter Blue akan 
menyertakan semacam verifikasi yang 
dapat diakses dengan harga US$ 8 per 
bulan di AS,
 dengan harga disesuaikan setiap 
negara yang sebanding dengan paritas 
daya beli.

Prioritas dalam balasan, sebutan, dan 
pencarian, yang menurut Musk "penting 
untuk mengalahkan spam/scam"

Elon Musk juga mengatakan bahwa 
layanan ini akan membuat Anda:

Kemampuan untuk memposting video 

Namun, pada hari Selasa, bagian artikel 
bebas iklan telah dihapus, meskipun 
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Twitter Blue telah menjadi layanan yang 
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dan menyesuaikan bilah navigasi Anda.
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mengatur NFT sebagai gambar profil 
Anda. 

Sampai saat ini, 

Harga Twitter Blue Dibandrol $8
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pelanggan Blue melewati paywalls.
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The Verge melaporkan, dengan 
karyawan diberi waktu sekitar satu 
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itu.

ketergantungan Twitter pada iklan untuk 
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pembuat konten dalam praktiknya.
Juga tidak jelas bagaimana sistem 
verifikasi akan bekerja. 
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persidangan mendengarkan keterangan 
saksi dari kubu Brigadir J pada Selasa 
(2/11) kemarin.

Pernyataannya langsung disanggah 
hakim karena tidak relevan dengan 
perkara yang tengah di sidang.

Awalnya pengacara keluarga Brigadir J, 
Kamaruddin Simanjuntak, menyinggung 
isu konsorsium 303 saat memberikan 
kesaksian. 

Saat memberikan pernyataan, Sambo 
mengambil kesempatan untuk 
membantah keterlibatannya dalam isu 
judi online.

Mantan Kadiv Propam Polri ini 
menegaskan, justru diri mengambil 
bagian sebagai anggota Satgas. Adapun 

"Terkait laporan yang diinformasikan 
saya perlu luruskan bahwa saya tidak 
pernah melibatkan institusi dalam 
kejadian ini," ujar Sambo dalam 
persidangan di PN Jakarta Selatan, 
Selasa (1/11).

Terdakwa pembunuhan berencana 
Brigadir J, Ferdy Sambo membantah 
keterlibatannya dalam konsorsium judi 
online. 

Sambo Bantah Terlibat Konsorsium 303

Dia menegaskan, tak akan menolerasi 
bila ada pejabat Polri yang terlibat 
dalam tindak pidana tersebut. Sigit 
mengancam mencopot Kapolres, 
Kapolda hingga pejabat Mabes Polri 
terlibat membekingi praktik perjudian.
“Saya tidak memberikan toleransi kalau 
masih ada kedapatan, pejabatnya saya 
copot, saya tidak peduli apakah itu 
Kapolres, apakah itu direktur, apakah 
itu Kapolda saya copot. Demikian juga 

"Tetapi pribadi saya karena sudah 
terjadi, saya selaku Satgas ini terlibat 
narkoba judi online gak ada, justru 
saya memberantas," tegasnya.

tugasnya, memberantas kasus narkoba 
hingga masalah judi.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo meminta anak buahnya 
menindak segala bentuk tindak pidana 
seperti peredaran narkotika, perjudian 
baik konvensional ataupun online, 
adanya pungutan liar (pungli), Ilegal 
minning, penyalahgunaan BBM dan 
LPG. Serta sikap arogan hingga 
adanya keberpihakan anggota dalam 
menangani permasalahan hukum di 
masyarakat.
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di Mabes tolong untuk diperhatikan 
akan saya copot juga," kata Sigit 
menekankan.
Sigit meminta kepada seluruh jajaran 
untuk memiliki komitmen yang sejalan 
dan selaras terkait dengan 
pemberantasan segala bentuk 
kejahatan yang meresahkan 
masyarakat. Hal itu dilakukan guna 

menjaga marwah dari institusi Polri.
"Sekali lagi saya tanya kepada rekan-
rekan, yang tidak sanggup angkat tangan. 
Kalau tidak ada berarti kalian semua, 
rekan-rekan semua, 
masih cinta institusi dan saya minta 
kembalikan kepercayaan masyarakat 
kepada Polri, kepada institusi, sesegera 
mungkin," kata Sigit.

Dua hakim lain yang diinterogasi oleh 
wartawan menolak berkomentar tentang 
pertemuan dengan Bolsonaro selama 
satu jam itu.

Pemerintahan Presiden Brasil Jair 
Bolsonaro mengisyaratkan kesediaan 
untuk menyerahkan kekuasaan, dua 
hari setelah kalah dari kandidat sayap 
kiri Luiz Inacio Lula da Silva dalam 
pemilihan presiden. 
Pada Selasa (1/11/2022), Bolsonaro 
dilaporkan mengatakan kepada anggota 
Mahkamah Agung Brasil bahwa 
pertempuran melawan da Silva telah 
berakhir.  
"Ini sudah berakhir. Jadi, mari kita lihat 
ke depan," ujar Hakim Agung Luiz 
Edson Fachin usai bertemu dengan 
Bolsonaro.

Bolsonaro telah memberinya wewenang 
untuk memulai proses penyerahan 
kekuasaan. 

dan rakyat Brasil memiliki kebebasan 
untuk bergerak.  

 Menteri Ekonomi Brasil Paulo Guedes 
juga hadir, tetapi tidak berkomentar. 
Pengadilan tinggi mengatakan, dalam 
pertemuan itu para hakim mengatakan 
kepada Bolsonaro bahwa penting untuk 
mengakui hasil pemilihan, 

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe 
Biden dan para pemimpin internasional 
lainnya secara terbuka 

Bolsonaro mengatakan bahwa dia tidak 
menyerah. Tetapi setelah itu kepala staf 
kepresidenan mengatakan kepada 
wartawan, 

Sebelumnya, dalam komentar publik 
pertamanya sejak hasil pemilihan 
diumumkan, 

Presiden Bolsonaro Akui Kekalahan

Tetapi pejabat bandara mengatakan 
akses tetap sulit karena lalu lintas masuk 
dan keluar dari bandara masih tersendat.

sementara da Silva mengantongi 50,9 
persen suara. Ini adalah pemilihan 
presiden terketat sejak Brasil menjadi 
negara demokrasi pada 1985. 
Ini juga menandai pertama kalinya 
Bolsonaro kalah dalam pemilihan umum 
dalam 34 tahun karir politiknya.

 Rekaman video yang diunggah di media 
sosial menunjukkan para pelancong 
menarik koper mereka di sepanjang jalan 
raya dalam kegelapan untuk mengejar 
penerbangan mereka.

mengakuikemenangan da Silva, termasuk 
beberapa sekutu terdekat Bolsonaro. 
Bolsonaro kalah dalam pemilihan 
presiden pada Ahad (30/10/2022) dengan 
selisih tipis. Bolsonaro meraup 49,1 
persen suara, 

 Dalmir Almeida (38 tahun) mengatakan, 
setelah menyelesaikan aksi mogok 
selama tiga hari, 

Kekalahan Bolsonaro menuai protes dari 
para pendukungnya. Mereka 
memblokade jalan sehingga menimbulkan 
kemacetan.
 Sebelumnya di Sao Paulo, yang 
merupakan negara bagian terpadat dan 
ekonomi terbesar di Brasil, kemacetan 
lalu lintas di sekitar bandara internasional 
menyebabkan puluhan pembatalan 
penerbangan.

Jalan raya telah dibersihkan pada Selasa 
pagi. 

Seorang pengunjuk rasa,

dia dan beberapa orang lainnya akan 
mengendarai truk ke barak militer untuk 
meminta dukungan mereka. “Tentara 

Gubernur Sao Paulo Rodrigo Garcia 
mengatakan, negosiasi dengan 
pengunjuk rasa telah berakhir, dan dia 
tidak mengesampingkan penggunaan 
kekuatan.

sebuah video di media sosial 
menunjukkan seorang pengunjuk rasa 
menduga ada kecurangan dalam 
pemilihan presiden. Pengguna media 
sosial, 
termasuk di beberapa grup obrolan 
Telegram dan WhatsApp, mereka 
menuntut agar militer turun ke jalan, atau 
Kongres dan Mahkamah Agung 
dibubarkan sehingga Bolsonaro tetap 

Di blok jalan lainnya di negara bagian 
Sao Paulo, pengunjuk rasa membakar 
ban. 

akan mendukung kita,” katanya.

Sementara di Minas Gerais, negara 
bagian penting dalam pemilu, 

Bahkan beberapa pendukung 
menyerukan intervensi militer, 
serta pembubaran Kongres dan 
Mahkamah Agung. 

Tetapi hampir 200 blokade masih 
berlangsung.

Pada pukul 20:30 waktu setempat, 
polisi jalan raya mengatakan, mereka 
telah menghapus 419 blokade.

Sebagian besar pendukung Bolsonaro 
meyakini ada kecurangan dalam 
pemilihan presiden. 

menjabat.
“Kami ingin Bolsonaro pada 2023 dan 
untuk tahun-tahun mendatang,” kata 
para pengunjuk rasa.

Sebelumnya pada Selasa, Mahkamah 
Agung Brasil memerintahkan polisi 
jalan raya federal untuk segera 
membersihkan jalan dari blokade 
massa. 

Kabar ini dilaporkan media pemerintah 
China.

Sebelum banjir dahsyat melanda, 
Pakistan juga berjuang mengatasi krisis 
neraca pembayaran. 

Amerika Serikat (AS) memberikan saran 
pemutihan utang pula pada akhir 
September. Washington kerap menuding 
China menuai keuntungan dari kerja 

Presiden China, Xi Jinping, meyakinkan 
pihaknya akan terus mendukung 
Pakistan yang sedang berusaha 
menstabilkan situasi keuangannya pada 
Rabu (2/11).

ke Beijing. Kunjungan ini menyusul 
banjir bandang yang telah menewaskan 
lebih dari seribu orang di Pakistan sejak 
Juni.

 Xi mengungkap komitmen itu selama 
kunjungan Perdana Menteri Pakistan, 
Shehbaz Sharif, 

Diberitakan Reuters, negara tersebut 
menderita kerugian sekitar USD 30 
miliar (Rp 469 triliun). 

Pemerintah lantas diperkirakan 
berusaha mencari keringanan utang dari 
China.

China Akan Bantu Pulihkan Pakistan

"Kami mengirim pesan sederhana. 
Kami di sini untuk Pakistan, seperti 
selama bencana alam lainnya di masa 
lalu, melihat ke depan untuk 
membangun kembali," ujar Menteri 
Luar Negeri AS, Antony Blinken, 
dikutip dari AFP, Rabu (2/11).

sama dengan Pakistan. Sementara 
itu, Pakistan dikatakan hanya akan 
membendung utang yang tidak 
berkelanjutan.

Pakistan memiliki utang sekitar USD 
23 miliar (Rp 359 triliun) kepada 
China. 

"Saya juga mendesak rekan-rekan 
kami untuk melibatkan China dalam 
beberapa masalah penting 
pengurangan utang dan restrukturisasi 
sehingga Pakistan dapat lebih cepat 
pulih dari banjir," tambah dia.

Kedua negara menyetujui proyek 
pembangunan Koridor Ekonomi 
China-Pakistan (CPEC) senilai USD 
65 miliar (Rp 1 kuadriliun).
Jaringan jalan tol, rel kereta api, serta 

Beijing adalah mitra ekonomi dan 
politik utama bagi Pakistan. 
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di Mabes tolong untuk diperhatikan 
akan saya copot juga," kata Sigit 
menekankan.
Sigit meminta kepada seluruh jajaran 
untuk memiliki komitmen yang sejalan 
dan selaras terkait dengan 
pemberantasan segala bentuk 
kejahatan yang meresahkan 
masyarakat. Hal itu dilakukan guna 

menjaga marwah dari institusi Polri.
"Sekali lagi saya tanya kepada rekan-
rekan, yang tidak sanggup angkat tangan. 
Kalau tidak ada berarti kalian semua, 
rekan-rekan semua, 
masih cinta institusi dan saya minta 
kembalikan kepercayaan masyarakat 
kepada Polri, kepada institusi, sesegera 
mungkin," kata Sigit.

Dua hakim lain yang diinterogasi oleh 
wartawan menolak berkomentar tentang 
pertemuan dengan Bolsonaro selama 
satu jam itu.

Pemerintahan Presiden Brasil Jair 
Bolsonaro mengisyaratkan kesediaan 
untuk menyerahkan kekuasaan, dua 
hari setelah kalah dari kandidat sayap 
kiri Luiz Inacio Lula da Silva dalam 
pemilihan presiden. 
Pada Selasa (1/11/2022), Bolsonaro 
dilaporkan mengatakan kepada anggota 
Mahkamah Agung Brasil bahwa 
pertempuran melawan da Silva telah 
berakhir.  
"Ini sudah berakhir. Jadi, mari kita lihat 
ke depan," ujar Hakim Agung Luiz 
Edson Fachin usai bertemu dengan 
Bolsonaro.

Bolsonaro telah memberinya wewenang 
untuk memulai proses penyerahan 
kekuasaan. 

dan rakyat Brasil memiliki kebebasan 
untuk bergerak.  

 Menteri Ekonomi Brasil Paulo Guedes 
juga hadir, tetapi tidak berkomentar. 
Pengadilan tinggi mengatakan, dalam 
pertemuan itu para hakim mengatakan 
kepada Bolsonaro bahwa penting untuk 
mengakui hasil pemilihan, 

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe 
Biden dan para pemimpin internasional 
lainnya secara terbuka 

Bolsonaro mengatakan bahwa dia tidak 
menyerah. Tetapi setelah itu kepala staf 
kepresidenan mengatakan kepada 
wartawan, 

Sebelumnya, dalam komentar publik 
pertamanya sejak hasil pemilihan 
diumumkan, 

Presiden Bolsonaro Akui Kekalahan

Tetapi pejabat bandara mengatakan 
akses tetap sulit karena lalu lintas masuk 
dan keluar dari bandara masih tersendat.

sementara da Silva mengantongi 50,9 
persen suara. Ini adalah pemilihan 
presiden terketat sejak Brasil menjadi 
negara demokrasi pada 1985. 
Ini juga menandai pertama kalinya 
Bolsonaro kalah dalam pemilihan umum 
dalam 34 tahun karir politiknya.

 Rekaman video yang diunggah di media 
sosial menunjukkan para pelancong 
menarik koper mereka di sepanjang jalan 
raya dalam kegelapan untuk mengejar 
penerbangan mereka.
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presiden pada Ahad (30/10/2022) dengan 
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 Dalmir Almeida (38 tahun) mengatakan, 
setelah menyelesaikan aksi mogok 
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para pendukungnya. Mereka 
memblokade jalan sehingga menimbulkan 
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 Sebelumnya di Sao Paulo, yang 
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mengatakan, negosiasi dengan 
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neraca pembayaran. 

Amerika Serikat (AS) memberikan saran 
pemutihan utang pula pada akhir 
September. Washington kerap menuding 
China menuai keuntungan dari kerja 

Presiden China, Xi Jinping, meyakinkan 
pihaknya akan terus mendukung 
Pakistan yang sedang berusaha 
menstabilkan situasi keuangannya pada 
Rabu (2/11).

ke Beijing. Kunjungan ini menyusul 
banjir bandang yang telah menewaskan 
lebih dari seribu orang di Pakistan sejak 
Juni.

 Xi mengungkap komitmen itu selama 
kunjungan Perdana Menteri Pakistan, 
Shehbaz Sharif, 

Diberitakan Reuters, negara tersebut 
menderita kerugian sekitar USD 30 
miliar (Rp 469 triliun). 

Pemerintah lantas diperkirakan 
berusaha mencari keringanan utang dari 
China.

China Akan Bantu Pulihkan Pakistan

"Kami mengirim pesan sederhana. 
Kami di sini untuk Pakistan, seperti 
selama bencana alam lainnya di masa 
lalu, melihat ke depan untuk 
membangun kembali," ujar Menteri 
Luar Negeri AS, Antony Blinken, 
dikutip dari AFP, Rabu (2/11).

sama dengan Pakistan. Sementara 
itu, Pakistan dikatakan hanya akan 
membendung utang yang tidak 
berkelanjutan.

Pakistan memiliki utang sekitar USD 
23 miliar (Rp 359 triliun) kepada 
China. 

"Saya juga mendesak rekan-rekan 
kami untuk melibatkan China dalam 
beberapa masalah penting 
pengurangan utang dan restrukturisasi 
sehingga Pakistan dapat lebih cepat 
pulih dari banjir," tambah dia.

Kedua negara menyetujui proyek 
pembangunan Koridor Ekonomi 
China-Pakistan (CPEC) senilai USD 
65 miliar (Rp 1 kuadriliun).
Jaringan jalan tol, rel kereta api, serta 

Beijing adalah mitra ekonomi dan 
politik utama bagi Pakistan. 
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pipa minyak dan gas itu akan 
membentang sepanjang 3.000 km dari 
Gwadar di Pakistan sampai Kashgar di 
China. Koridor tersebut membangun 
infrastruktur bagi Pakistan, 
serta membuka jalur bagi Beijing 
menuju Samudera Hindia.
Dalam pertemuan terbaru, Xi 
mengatakan bahwa mereka harus 
memajukan pembangunan koridor 
ekonomi tersebut, 
serta mempercepat pembangunan 
Pelabuhan Laut Gwadar.

Xi menambahkan, kedua negara harus 
bekerja sama untuk implementasi awal 
proyek peningkatan kereta api Mainline-1 
(ML-1) dan proyek Kereta Api Melingkar 
Karachi.
China juga akan mengekspor teknologi 
untuk untuk kereta api berkecepatan 
tinggi 160 km/jam ke Pakistan. 
Segala perkembangan dan proyek ini 
adalah bagian dari inisiatif Prakarsa 
Sabuk dan Jalan (BRI) Xi untuk 
meningkatkan rute China menuju seluruh 
dunia.

Organisasi masyarakat sipil 
menyerukan supaya Indonesia sebagai 
calon ketua ASEAN 2023 mau bekerja 
sama dengan oposisi junta militer 
Myanmar. 

menuntut Indonesia melalui utusan 
khususnya untuk Myanmar, agar 
membuka kerja sama dengan 
kelompok-kelompok masyarakat sipil 
seperti pemerintahan bayangan 
National Unity Government (NUG) dan 
Ethnic Revolutionary Organization 
(ERO's).

Kesepakatan 5PC dibuat pada April 
2021, yang terdiri: dialog konstruktif, 
penghentian kekerasan, mediasi antara 
berbagai pihak, pemberian bantuan 
kemanusiaan, dan pengiriman delegasi 
ASEAN ke Myanmar.

Junta militer Myanmar sebelumnya 
diberikan opsi oleh para pemimpin di 
ASEAN untuk menyelesaikan krisis 
paska-kudeta di negaranya melalui 
5PC. 

Permintaan itu muncul menyusul 
mandeknya 5 Point of Consensus 
(5PC) yang dirumuskan oleh para 
pemimpin negara anggota ASEAN 
tahun lalu.
Aktivis yang tergabung dalam 
Progressive Voice of Myanmar, Khin 
Ohmar, 

"Seruan kami adalah agar ASEAN 
dapat melampaui atau menghentikan 
5PC," kata Ohmar saat wawancara di 
Jakarta, Rabu, 2 November 2022.

Indonesia Dan Oposisi Junta Militer Myanmar

Para Menteri Luar Negeri anggota ASEAN 
bertemu pada pekan lalu di Jakarta untuk 
membahas mandeknya 5PC. 

5PC itu dinilai tidak berjalan secara 
signifikan. 

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN 
Kementerian Luar Negeri RI Sidharto R 
Suryodipuro dalam jumpa pers terpisah 
mengatakan dalam pemahaman 
Indonesia, pemangku kepentingan yang 
dimaksud tidak hanya terbatas pada 

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi 
menyerukan ASEAN untuk membuka jalur 
komunikasi dengan seluruh pihak yang 
berkepentingan di Myanmar untuk 
menyelesaikan masalah dalam negerinya.

Dalam sebuah surat terbuka untuk para 
pemimpin ASEAN, sekitar 457 kelompok 
dan organisasi masyarakat sipil Myanmar 
meminta ASEAN membatalkan saja 
konsensus tersebut. Koalisi tersebut juga 
menyarankan ASEAN bekerja sama 
dengan para pemimpin sipil NUG dan 
ERO's, yang mayoritas loyalis Aung San 
Suu Kyi.

Pertemuan itu mempersiapkan evaluasi 
dan tindak lanjut 5PC oleh pemimpin 
negara-negara ASEAN di konferensi 
tingkat tinggi di Kamboja pertengahan 
November ini.
Dalam rapat di Sekretariat ASEAN 
minggu lalu, para menteri luar negeri 
sejumlah negara ASEAN menyampaikan 
rasa frustasinya karena tak ada kemajuan 
5PC setelah disepakati lebih dari setahun 
silam. 

Sedangkan Debbie Stothard, aktivis dari 
Altsean, menganggap tidak efektifnya 
5PC di bawah Kamboja sebagai 
keketuaan ASEAN tahun ini karena blok 
itu terlalu mudah menyerah. 

Perlawanan sipil di Myanmar sangat 
masif dan dominan di lapangan.

NUG. Namun ia menyebut sudah 
waktunya dilibatkan pihak - pihak di luar 
Tatmadaw.
Ohmar mengingatkan, upaya kudeta oleh 
junta militer di Myanmar pada tahun lalu 
tidak konstitusional dan melanggar 
piagam ASEAN. 

Upaya-upaya diplomatik dari Kamboja 

“Mereka (junta militer) bahkan bukan 
pemerintah, namun pihak brutal yang 
kalah di akar rumput, mendapat 
banyak perlawanan yang solid dari 
tentara rakyat, dan koalisi masyarakat 
sipil," kata Debbie.
Sebelumnya, Debbie dan Ohmar 
berdiskusi dengan Komisi I DPR RI 
pada Rabu pagi, 2 November 2022. 
Kedua aktivis itu menyarankan supaya 
DPR RI mendorong pemerintah 
Indonesia supaya memprioritaskan isu 
Myanmar di keketuaan ASEAN 2023.

tidak cukup, yang tercermin dari 
meningkatnya kekerasan.

PPP disebut berpotensi gagal masuk 
parlemen di Pemilu 2024. 
Gara-garanya, di partai berlambang 
Kabah itu terjadi perbedaan pilihan politik 
di pengurus pusat atau DPP dengan 
basis pemilihnya.

Arifki menyebut Plt Ketua Umum PPP, 
Mardiono kini sudah menyatakan 
dukungannya terhadap Ganjar Pranowo 
sebagai capres. 

Di mana terjadi perbedaan pilihan politik 
antara pengurus DPP PPP dengan basis 
pemilihnya.

Menurut analis yang juga Direktur 
Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki 
Chaniago, 
bahwa PPP berpotensi gagal masuk 
parlemen di 2024 mendatang. Pasalnya 
kekinian, dinilai terjadi perbedaan pilihan 
politik pengurus DPP PPP dengan basis 
pemilihnya.

Hal itu juga disambut dengan dukungan 
dari beberapa kader daerah yang ikut 
mendeklarasikan dukungannya terhadap 
Ganjar.
Namun di sisi lain, ada juga beberapa 
kader PPP di daerah yang menyatakan 
dukungan capres kepada Anies 
Baswedan.
Kondisi itu dinilai menunjukkan di tubuh 
PPP sedang terjadi upaya split ticket 
voting. 

Situasi ini, kata Arifki, mengulang 
peristiwa yang sama di Pemilu 2019, di 
mana PPP mendukung Jokowi, 

PPP Diprediksi Gagal Masuk di Parlemen 2024

"Ya, PPP dukung Ganjar sebagai 
capres pilihan realistis karena salah 
satu kandidat capres yang memiliki 
populeritas yang bagus untuk Pilpres 
2024. 

jar atau capres lainnya?. 

sedangkan basis pemilihnya lebih 
dekat dengan kelompok yang 
mendukung Prabowo.

Tetapi, apakah pemilih PPP lebih 
dekat Gan

Arifki menyebut, PPP memang 
berada dalam pilihan sulit, 

Menurutnya, mendukung capres di 
luar pemerintahan tentu menjadi 
pilihan yang dilematis, 

Pertama, PPP mendukung kader 
potensial yang berasal dari KIB untuk 

Ia pun menjabarkan, beberapa 
kemungkinan yang terjadi dengan 
PPP di Pilpres 2024 terkait dukungan 
capres. 

Pemilu yang dilaksanakan secara 
serentak, PPP tentu tidak hanya 
memperhatikan capres yang 
didukung, namun juga dampaknya 
terhadap suara partai," kata Arifki 
kepada wartawan, Rabu (2/11/2022).

sebagai salah satu anggota partai 
koalisi pemerintahan yang kadernya 
ada di kabinet Jokowi. 

apalagi PPP juga sudah 
mendeklarasikan koalisi dengan 
Golkar dan PAN dalam naungan 
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
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pipa minyak dan gas itu akan 
membentang sepanjang 3.000 km dari 
Gwadar di Pakistan sampai Kashgar di 
China. Koridor tersebut membangun 
infrastruktur bagi Pakistan, 
serta membuka jalur bagi Beijing 
menuju Samudera Hindia.
Dalam pertemuan terbaru, Xi 
mengatakan bahwa mereka harus 
memajukan pembangunan koridor 
ekonomi tersebut, 
serta mempercepat pembangunan 
Pelabuhan Laut Gwadar.

Xi menambahkan, kedua negara harus 
bekerja sama untuk implementasi awal 
proyek peningkatan kereta api Mainline-1 
(ML-1) dan proyek Kereta Api Melingkar 
Karachi.
China juga akan mengekspor teknologi 
untuk untuk kereta api berkecepatan 
tinggi 160 km/jam ke Pakistan. 
Segala perkembangan dan proyek ini 
adalah bagian dari inisiatif Prakarsa 
Sabuk dan Jalan (BRI) Xi untuk 
meningkatkan rute China menuju seluruh 
dunia.

Organisasi masyarakat sipil 
menyerukan supaya Indonesia sebagai 
calon ketua ASEAN 2023 mau bekerja 
sama dengan oposisi junta militer 
Myanmar. 

menuntut Indonesia melalui utusan 
khususnya untuk Myanmar, agar 
membuka kerja sama dengan 
kelompok-kelompok masyarakat sipil 
seperti pemerintahan bayangan 
National Unity Government (NUG) dan 
Ethnic Revolutionary Organization 
(ERO's).

Kesepakatan 5PC dibuat pada April 
2021, yang terdiri: dialog konstruktif, 
penghentian kekerasan, mediasi antara 
berbagai pihak, pemberian bantuan 
kemanusiaan, dan pengiriman delegasi 
ASEAN ke Myanmar.

Junta militer Myanmar sebelumnya 
diberikan opsi oleh para pemimpin di 
ASEAN untuk menyelesaikan krisis 
paska-kudeta di negaranya melalui 
5PC. 

Permintaan itu muncul menyusul 
mandeknya 5 Point of Consensus 
(5PC) yang dirumuskan oleh para 
pemimpin negara anggota ASEAN 
tahun lalu.
Aktivis yang tergabung dalam 
Progressive Voice of Myanmar, Khin 
Ohmar, 

"Seruan kami adalah agar ASEAN 
dapat melampaui atau menghentikan 
5PC," kata Ohmar saat wawancara di 
Jakarta, Rabu, 2 November 2022.

Indonesia Dan Oposisi Junta Militer Myanmar

Para Menteri Luar Negeri anggota ASEAN 
bertemu pada pekan lalu di Jakarta untuk 
membahas mandeknya 5PC. 

5PC itu dinilai tidak berjalan secara 
signifikan. 

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN 
Kementerian Luar Negeri RI Sidharto R 
Suryodipuro dalam jumpa pers terpisah 
mengatakan dalam pemahaman 
Indonesia, pemangku kepentingan yang 
dimaksud tidak hanya terbatas pada 

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi 
menyerukan ASEAN untuk membuka jalur 
komunikasi dengan seluruh pihak yang 
berkepentingan di Myanmar untuk 
menyelesaikan masalah dalam negerinya.

Dalam sebuah surat terbuka untuk para 
pemimpin ASEAN, sekitar 457 kelompok 
dan organisasi masyarakat sipil Myanmar 
meminta ASEAN membatalkan saja 
konsensus tersebut. Koalisi tersebut juga 
menyarankan ASEAN bekerja sama 
dengan para pemimpin sipil NUG dan 
ERO's, yang mayoritas loyalis Aung San 
Suu Kyi.

Pertemuan itu mempersiapkan evaluasi 
dan tindak lanjut 5PC oleh pemimpin 
negara-negara ASEAN di konferensi 
tingkat tinggi di Kamboja pertengahan 
November ini.
Dalam rapat di Sekretariat ASEAN 
minggu lalu, para menteri luar negeri 
sejumlah negara ASEAN menyampaikan 
rasa frustasinya karena tak ada kemajuan 
5PC setelah disepakati lebih dari setahun 
silam. 

Sedangkan Debbie Stothard, aktivis dari 
Altsean, menganggap tidak efektifnya 
5PC di bawah Kamboja sebagai 
keketuaan ASEAN tahun ini karena blok 
itu terlalu mudah menyerah. 

Perlawanan sipil di Myanmar sangat 
masif dan dominan di lapangan.

NUG. Namun ia menyebut sudah 
waktunya dilibatkan pihak - pihak di luar 
Tatmadaw.
Ohmar mengingatkan, upaya kudeta oleh 
junta militer di Myanmar pada tahun lalu 
tidak konstitusional dan melanggar 
piagam ASEAN. 

Upaya-upaya diplomatik dari Kamboja 

“Mereka (junta militer) bahkan bukan 
pemerintah, namun pihak brutal yang 
kalah di akar rumput, mendapat 
banyak perlawanan yang solid dari 
tentara rakyat, dan koalisi masyarakat 
sipil," kata Debbie.
Sebelumnya, Debbie dan Ohmar 
berdiskusi dengan Komisi I DPR RI 
pada Rabu pagi, 2 November 2022. 
Kedua aktivis itu menyarankan supaya 
DPR RI mendorong pemerintah 
Indonesia supaya memprioritaskan isu 
Myanmar di keketuaan ASEAN 2023.

tidak cukup, yang tercermin dari 
meningkatnya kekerasan.

PPP disebut berpotensi gagal masuk 
parlemen di Pemilu 2024. 
Gara-garanya, di partai berlambang 
Kabah itu terjadi perbedaan pilihan politik 
di pengurus pusat atau DPP dengan 
basis pemilihnya.

Arifki menyebut Plt Ketua Umum PPP, 
Mardiono kini sudah menyatakan 
dukungannya terhadap Ganjar Pranowo 
sebagai capres. 

Di mana terjadi perbedaan pilihan politik 
antara pengurus DPP PPP dengan basis 
pemilihnya.

Menurut analis yang juga Direktur 
Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki 
Chaniago, 
bahwa PPP berpotensi gagal masuk 
parlemen di 2024 mendatang. Pasalnya 
kekinian, dinilai terjadi perbedaan pilihan 
politik pengurus DPP PPP dengan basis 
pemilihnya.

Hal itu juga disambut dengan dukungan 
dari beberapa kader daerah yang ikut 
mendeklarasikan dukungannya terhadap 
Ganjar.
Namun di sisi lain, ada juga beberapa 
kader PPP di daerah yang menyatakan 
dukungan capres kepada Anies 
Baswedan.
Kondisi itu dinilai menunjukkan di tubuh 
PPP sedang terjadi upaya split ticket 
voting. 

Situasi ini, kata Arifki, mengulang 
peristiwa yang sama di Pemilu 2019, di 
mana PPP mendukung Jokowi, 

PPP Diprediksi Gagal Masuk di Parlemen 2024

"Ya, PPP dukung Ganjar sebagai 
capres pilihan realistis karena salah 
satu kandidat capres yang memiliki 
populeritas yang bagus untuk Pilpres 
2024. 

jar atau capres lainnya?. 

sedangkan basis pemilihnya lebih 
dekat dengan kelompok yang 
mendukung Prabowo.

Tetapi, apakah pemilih PPP lebih 
dekat Gan

Arifki menyebut, PPP memang 
berada dalam pilihan sulit, 

Menurutnya, mendukung capres di 
luar pemerintahan tentu menjadi 
pilihan yang dilematis, 

Pertama, PPP mendukung kader 
potensial yang berasal dari KIB untuk 

Ia pun menjabarkan, beberapa 
kemungkinan yang terjadi dengan 
PPP di Pilpres 2024 terkait dukungan 
capres. 

Pemilu yang dilaksanakan secara 
serentak, PPP tentu tidak hanya 
memperhatikan capres yang 
didukung, namun juga dampaknya 
terhadap suara partai," kata Arifki 
kepada wartawan, Rabu (2/11/2022).

sebagai salah satu anggota partai 
koalisi pemerintahan yang kadernya 
ada di kabinet Jokowi. 

apalagi PPP juga sudah 
mendeklarasikan koalisi dengan 
Golkar dan PAN dalam naungan 
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
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memperjuangkan capres yang didukung 
elite DPP PPP atau menghitung nasib 
partai jika salah mendukung capres.

 Semua itu lagi-lagi tergantung dari 
capres yang didukung PPP," imbuh dia.

Risikonya lebih besar dari pada maju 
sebagai caleg DPRD 
Kabupaten/Kota/Provinsi, dibalik 
ketidakpastian PPP di tahun 2024 yang 
berpotensi tidak lolos parlemen.

Masih Seleksi

maju sebagai capres dan cawapres.

mengatakan, bahwa diinternalnya tidak 
hanya muncul nama Erick Thohir untuk 
dipertimbangkan diusung di Pilpres 
2024, nama Sandiaga Uno, Ganjar 
Pranowo hingga Anies Baswedan juga 
banyak disuarakan oleh kader PPP.
Namun PPP sendiri baru akan 
memutuskan soal nama untuk Pilpres 
2024 lewat forum musyawarah kerja 
nasional atau Mukernas.

"Pilihan ini sedikit sulit diputuskan oleh 
elite PPP, 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP 
PPP Arsul Sani, 

Ketiga, PPP masih berkemungkinan 
mencari figur lain yang sesuai dengan 
keinginan pemilihnya.

"Pilihan-pilihan yang diambil oleh PPP 
akan berpengaruh dengan keberanian 
beberapa caleg untuk maju sebagai 
calon anggota DPR-RI. 

karena posisi yang diambil ini akan 
merusak narasi KIB atau dukungan 
terhadap Ganjar di tahun 2024," 
tuturnya.Untuk itu, ia menilai PPP di 
2024 sangat dilematis, 

Kedua, PPP mendukung Ganjar 
sebagai capres, hal ini memperkuat KIB 
sebagai koalisi yang dipersiapkan untuk 
Ganjar. 

"Jadi seperti yang tadi sudah saya 
sampaikan, proses pencapresn di PPP 
itu menganut prinsip bottom up, kami 
mendengarkan yang di DPP ini suara 
dari bawah. 
Nah sejauh ini pak Sandi, pak Ganjar, 
pak Anies, Pak Erick dan Plt ketua 
umum itu adalah nama-nama yang kami 
terima," kata Arsul ditemui di Kantor 
DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, 
Senin (31/10/2022).
Menurutnya, nama-nama itu masih 

Lebih lanjut, Arsul menjelaskan, PPP 
baru akan memutuskan secara resmi 
soal nama capres atau cawapres untuk 
Pilpres 2024 lewat forum Mukernas. 
Menurutnya, dalam forum itu tidak akan 
diputuskan satu nama saja, tapi juga ada 
beberapa nama.
"Seperti yang sudah Saya sampaikan, 
PPP itu berancar-ancar nanti di awal 
2023 baru akan memutuskan melalui 
forum yang disebut dengan musyawarah 
kerja nasional," tuturnya.

Tentu juga kalo ada sejumlah nama itu, 
itu akan memberikan ruang bagi PPP 
untuk bisa bermusyawarah dengan partai 
koalisinya lebih baik," sambungnya.

"Memang tentu kemungkinan juga 
keputusannya tidak satu, dua nama, 
artinya tidak satu paslon bisa beberapa 
nama. Karena apa?
 Karena PPP kan butuh bicara juga 
dengan partai Koalisinya. 

dinamis, pasalnya sejumlah pengurus 
partai PPP di daerah masih terus 
melakukan musyawarah kerja wilayah 
atau mukerwil.PPP sendiri hari ini 
menggelar acara Seminar Nasional & 
Temu Tokoh Wanita Persatuan 
Pembangunan di Kantor DPP PPP dan 
kebetulan mengundang dua tokoh yakni 
Erick Thohir dan Sandiaga Uno."Nah hari 
ini kebetulan wanita persatuan 
pembangunan itu kan melakukan 
munasnya, maka kami memang 
mengundang tokoh yang kalo di 
kalangan perempuan di PPP itu paling 
populer, pak Sandi dan pak Erick. 
Makanya dua-duanya kami undang 
supaya adil ya," tuturnya.

Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang 
digagas Golkar, PAN dan PPP membuka 
peluang untuk bergabung dengan PDIP 
jika Ganjar Pranowo dicalonkan sebagai 
capres di Pilpres 2024.

"Kami pun di internal KIB dan PAN juga 
masih berproses dan sangat 
menghormati bahwa Mas Ganjar saat ini 
masih kader PDI Perjuangan. 

bahwa Ganjar hingga kekinian masih 
merupakan kader PDIP. Menurutnya, soal 
Ganjar bakal diusung atau tidak oleh 
partai, semua pihak harus sabar 
menunggu keputusan.

Hasto Kristiyanto terkait wacana duet 
Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil di 
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Bima Arya Sugiarto berterima kasih 
kepada Sekjen PDI Perjuangan, 

"Ganjar itu kan kader kita, ya tunggu lah 
waktunya, ada waktunya itu," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP 
bidang Kehormatan Partai, Komarudin 
Watubun, mengaku enggan ambil pusing. 
Menurutnya, hal tersebut menjadi hak 
setiap partai politik.

Peluang KIB Merapat Ke PDIP

Kami sangat menghormati Mas Ganjar, 
menghormati juga otoritas dari PDIP, 
menghormati tata tertib dan aturan yang 
berlaku di PDIP gitu. 

"Ya terserah saja, itu kan mereka punya 
partai," kata Komarudin kepada 
wartawan dikutip Rabu (2/11/2022).

Kami juga menangkap realitas dari publik 
bahwa kader PDIP diminati oleh banyak 
sekali elemen masyarakat, termasuk 
muncul di internal PAN," kata Ketua 
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN 

Namun ia menegaskan, 

sehingga pendapat Bima Arya soal 
Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil 
merupakan hal yang bisa disampaikan ke 
publik, menjadi bagian wacana publik, 
termasuk mengenai jodoh-menjodohkan.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto 
menghargai bahwa setiap orang saat 
bisa boleh menyampaikan pendapatnya 
sebagai kemajuan dalam demokrasi 
Indonesia saat ini, 

KIB Berpeluang Koalisi Dengan PDIP Jika...

Sementara, nomor dua ada Prabowo 
Subianto dari Gerindra, 
nomor tiga Anies Baswedan yang 
sudah dicalonkan oleh NasDem.

Jadi ini ruang yang masih terbuka 
saya kira, bagi partai-partai untuk 
pada ujungnya nanti mendorong 
memastikan lagi nama-nama itu," kata 
Bima.Disampaikan Bima Arya, 
setidaknya ada tiga faktor yang 
membuat Koalisi Indonesia Bersatu 
(KIB) melirik Ganjar-Ridwan Kamil 
(RK), faktor pertama adalah 
elektabilitas berdasarkan survei, tren 
dua tokoh itu naik.

Yakni dua tokoh ini harus dapat 
diterima, terutama oleh KIB (Koalisi 
Indonesia Bersatu) dari Partai Golkar, 
PAN, dan PPP

tersebut.

Begitupun dengan Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil, kata Bima, 
realitas menunjukkan bahwa hasil 
survei saat ini Ganjar Pranowo nomor 
satu, Ridwan Kamil nomor empat.

Dikatakan Bima Arya, selama ini 
bukan satu atau dua kali PAN juga 
mendukung calon dari partai lain yang 
artinya ini hal yang biasa mengapa 
memunculkan Ganjar Pranowo, 
karena kader PDI perjuangan itu salah 
satu kader terbaik bangsa.

Kedua adalah kualitas, Ketua DPP 
PAN itu melihat dua tokoh ini memiliki 
rekam jejak kepemimpinan yang baik 
di wilayah masing-masing, 

"Nah kan Mas Ganjar dan Kang Emil 
belum. 

namun ada faktor yang ketiga yaitu 
akseptabilitas, 
bagaimana pun juga elektabilitas yang 
tinggi, kualitas yang mumpuni itu 
harus disokong dengan akseptabilitas. 

"Kami tentu berharap ya Mas Ganjar 
dan Kang Emil terus membangun 
komunikasi yang baik dengan semua, 
tidak saja tentunya dengan internal 
PDIP, tetapi juga dengan KIB," kata 
Bima.Bima memandang, ke depan 
masih banyak kemungkinan terjadi, 
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memperjuangkan capres yang didukung 
elite DPP PPP atau menghitung nasib 
partai jika salah mendukung capres.

 Semua itu lagi-lagi tergantung dari 
capres yang didukung PPP," imbuh dia.

Risikonya lebih besar dari pada maju 
sebagai caleg DPRD 
Kabupaten/Kota/Provinsi, dibalik 
ketidakpastian PPP di tahun 2024 yang 
berpotensi tidak lolos parlemen.

Masih Seleksi

maju sebagai capres dan cawapres.

mengatakan, bahwa diinternalnya tidak 
hanya muncul nama Erick Thohir untuk 
dipertimbangkan diusung di Pilpres 
2024, nama Sandiaga Uno, Ganjar 
Pranowo hingga Anies Baswedan juga 
banyak disuarakan oleh kader PPP.
Namun PPP sendiri baru akan 
memutuskan soal nama untuk Pilpres 
2024 lewat forum musyawarah kerja 
nasional atau Mukernas.

"Pilihan ini sedikit sulit diputuskan oleh 
elite PPP, 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP 
PPP Arsul Sani, 

Ketiga, PPP masih berkemungkinan 
mencari figur lain yang sesuai dengan 
keinginan pemilihnya.

"Pilihan-pilihan yang diambil oleh PPP 
akan berpengaruh dengan keberanian 
beberapa caleg untuk maju sebagai 
calon anggota DPR-RI. 

karena posisi yang diambil ini akan 
merusak narasi KIB atau dukungan 
terhadap Ganjar di tahun 2024," 
tuturnya.Untuk itu, ia menilai PPP di 
2024 sangat dilematis, 

Kedua, PPP mendukung Ganjar 
sebagai capres, hal ini memperkuat KIB 
sebagai koalisi yang dipersiapkan untuk 
Ganjar. 

"Jadi seperti yang tadi sudah saya 
sampaikan, proses pencapresn di PPP 
itu menganut prinsip bottom up, kami 
mendengarkan yang di DPP ini suara 
dari bawah. 
Nah sejauh ini pak Sandi, pak Ganjar, 
pak Anies, Pak Erick dan Plt ketua 
umum itu adalah nama-nama yang kami 
terima," kata Arsul ditemui di Kantor 
DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, 
Senin (31/10/2022).
Menurutnya, nama-nama itu masih 

Lebih lanjut, Arsul menjelaskan, PPP 
baru akan memutuskan secara resmi 
soal nama capres atau cawapres untuk 
Pilpres 2024 lewat forum Mukernas. 
Menurutnya, dalam forum itu tidak akan 
diputuskan satu nama saja, tapi juga ada 
beberapa nama.
"Seperti yang sudah Saya sampaikan, 
PPP itu berancar-ancar nanti di awal 
2023 baru akan memutuskan melalui 
forum yang disebut dengan musyawarah 
kerja nasional," tuturnya.

Tentu juga kalo ada sejumlah nama itu, 
itu akan memberikan ruang bagi PPP 
untuk bisa bermusyawarah dengan partai 
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"Memang tentu kemungkinan juga 
keputusannya tidak satu, dua nama, 
artinya tidak satu paslon bisa beberapa 
nama. Karena apa?
 Karena PPP kan butuh bicara juga 
dengan partai Koalisinya. 

dinamis, pasalnya sejumlah pengurus 
partai PPP di daerah masih terus 
melakukan musyawarah kerja wilayah 
atau mukerwil.PPP sendiri hari ini 
menggelar acara Seminar Nasional & 
Temu Tokoh Wanita Persatuan 
Pembangunan di Kantor DPP PPP dan 
kebetulan mengundang dua tokoh yakni 
Erick Thohir dan Sandiaga Uno."Nah hari 
ini kebetulan wanita persatuan 
pembangunan itu kan melakukan 
munasnya, maka kami memang 
mengundang tokoh yang kalo di 
kalangan perempuan di PPP itu paling 
populer, pak Sandi dan pak Erick. 
Makanya dua-duanya kami undang 
supaya adil ya," tuturnya.

Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang 
digagas Golkar, PAN dan PPP membuka 
peluang untuk bergabung dengan PDIP 
jika Ganjar Pranowo dicalonkan sebagai 
capres di Pilpres 2024.

"Kami pun di internal KIB dan PAN juga 
masih berproses dan sangat 
menghormati bahwa Mas Ganjar saat ini 
masih kader PDI Perjuangan. 

bahwa Ganjar hingga kekinian masih 
merupakan kader PDIP. Menurutnya, soal 
Ganjar bakal diusung atau tidak oleh 
partai, semua pihak harus sabar 
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Hasto Kristiyanto terkait wacana duet 
Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil di 
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Bima Arya Sugiarto berterima kasih 
kepada Sekjen PDI Perjuangan, 

"Ganjar itu kan kader kita, ya tunggu lah 
waktunya, ada waktunya itu," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP 
bidang Kehormatan Partai, Komarudin 
Watubun, mengaku enggan ambil pusing. 
Menurutnya, hal tersebut menjadi hak 
setiap partai politik.

Peluang KIB Merapat Ke PDIP

Kami sangat menghormati Mas Ganjar, 
menghormati juga otoritas dari PDIP, 
menghormati tata tertib dan aturan yang 
berlaku di PDIP gitu. 

"Ya terserah saja, itu kan mereka punya 
partai," kata Komarudin kepada 
wartawan dikutip Rabu (2/11/2022).

Kami juga menangkap realitas dari publik 
bahwa kader PDIP diminati oleh banyak 
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muncul di internal PAN," kata Ketua 
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN 

Namun ia menegaskan, 

sehingga pendapat Bima Arya soal 
Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil 
merupakan hal yang bisa disampaikan ke 
publik, menjadi bagian wacana publik, 
termasuk mengenai jodoh-menjodohkan.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto 
menghargai bahwa setiap orang saat 
bisa boleh menyampaikan pendapatnya 
sebagai kemajuan dalam demokrasi 
Indonesia saat ini, 

KIB Berpeluang Koalisi Dengan PDIP Jika...

Sementara, nomor dua ada Prabowo 
Subianto dari Gerindra, 
nomor tiga Anies Baswedan yang 
sudah dicalonkan oleh NasDem.

Jadi ini ruang yang masih terbuka 
saya kira, bagi partai-partai untuk 
pada ujungnya nanti mendorong 
memastikan lagi nama-nama itu," kata 
Bima.Disampaikan Bima Arya, 
setidaknya ada tiga faktor yang 
membuat Koalisi Indonesia Bersatu 
(KIB) melirik Ganjar-Ridwan Kamil 
(RK), faktor pertama adalah 
elektabilitas berdasarkan survei, tren 
dua tokoh itu naik.

Yakni dua tokoh ini harus dapat 
diterima, terutama oleh KIB (Koalisi 
Indonesia Bersatu) dari Partai Golkar, 
PAN, dan PPP

tersebut.

Begitupun dengan Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil, kata Bima, 
realitas menunjukkan bahwa hasil 
survei saat ini Ganjar Pranowo nomor 
satu, Ridwan Kamil nomor empat.

Dikatakan Bima Arya, selama ini 
bukan satu atau dua kali PAN juga 
mendukung calon dari partai lain yang 
artinya ini hal yang biasa mengapa 
memunculkan Ganjar Pranowo, 
karena kader PDI perjuangan itu salah 
satu kader terbaik bangsa.

Kedua adalah kualitas, Ketua DPP 
PAN itu melihat dua tokoh ini memiliki 
rekam jejak kepemimpinan yang baik 
di wilayah masing-masing, 

"Nah kan Mas Ganjar dan Kang Emil 
belum. 

namun ada faktor yang ketiga yaitu 
akseptabilitas, 
bagaimana pun juga elektabilitas yang 
tinggi, kualitas yang mumpuni itu 
harus disokong dengan akseptabilitas. 

"Kami tentu berharap ya Mas Ganjar 
dan Kang Emil terus membangun 
komunikasi yang baik dengan semua, 
tidak saja tentunya dengan internal 
PDIP, tetapi juga dengan KIB," kata 
Bima.Bima memandang, ke depan 
masih banyak kemungkinan terjadi, 
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Tentunya, makanan yang perlu 
dikonsumsi adalah makanan sehat 
yang mengandung kalsium, 
protein serta mineral yang baik bagi 
pertumbuhan tulang. 

Pada umumnya, tinggi badan 
seseorang dipengaruhi oleh faktor 
genetik atau keturunan.  

Walaupun tidak bisa menambah tinggi 
badan orang dewasa, 
mengkonsumsi makanan ini dapat 
membantu menjaga kesehatan tulang 
sehingga menurunkan resiko terkena 
penyakit tulang
Jika Anda tidak tahu makanan apa saja 
itu, simak penjelasan tentang delapan 
makanan sehat untuk menambah tinggi 
badan berikut ini.

Tidak hanya itu, makanan yang 
dikonsumsi juga dapat mempengaruhi 
pertumbuhan tulang dan tinggi badan. 

Hal ini juga dapat membantu 
menurunkan risiko Anda terkena 
osteoporosi yang dapat menurunkan 
massa tulang dan mempengaruhi tinggi 
badan seiring bertambahnya usia.

1. Bayam

2. Brokoli
Sayuran lain yang bisa Anda konsumsi 
untuk menambah tinggi badan adalah 

bayam juga mengandung vitamin K 
yang bagus untuk meningkatkan 
kepadatan tulang. 

Tidak hanya itu, dikutip dari sebuah 
studi dalam Clinical Cases in Mineral 
and Bone Metabolism, 

Bayam merupakan salah satu makanan 
sehat yang bisa dipilih untuk membantu 
menambah tinggi badan. 
Sama seperti sayuran hijau lainnya, 
bayam mengandung banyak nutrisi 
seperti vitamin C, kalsium, zat  besi, 
magnesium,   dan kalium.

Makanan Untuk Penambah Tinggi Badan

produk kedelai seperti tahu dan susu 
juga mengandung kalsium tinggi. 

Namun pastikan Anda memiih kacang 
polong yang segar dan tidak kering.
Makan ini merupakan sumber protein 
nabati yang baik serta kaya akan zat 
besi dan vitamin B. 

Alasannya brokoli merupakan sayuran 
yang mengandung tinggi kalsium 
yang mudah didapatkan. 

3. Kedelai 

brokoli.

Hal ini juga telah dibuktikan oleh 
National Osteoporosis Foundation 
yang menemukan bahwa brokoli 
mengandung sebanyak 60 miligram 
kalsium dalam satu cangkir atau 

Tidak hanya kalsium, brokoli juga 
mengandung vitamin, 

Tempe dan tahu yang biasa Anda 
konsumsi ternyata dapat membantu 
menambah tinggi badan.  
Hal ini dikarenakan kedelai yang 
menjadi bahan utama kedua makanan 
ini mengandung protein tinggi yang 
setara dengan protein hewani.
Tidak hanya protein, 

Oleh karena itu, Anda perlu 
mengkonsumsi kedelai secara teratur 
untuk meningkatkan kesehatan tulang 
Anda.

Selain kedelai,  Anda juga bisa 
mengkonsumsi kacang polong untuk 
menambah tinggi badan. 

Tidak hanya, kacang polong juga 
memiliki nutrisi lain seperti 

4. Kacang Polong

serat, magnesium, dan zinc.  
Semau nutrisi ini baik untuk 

setara 128 gram penyajian. 

 zat besi, serat, dan bakaan zat 
antikanker yang sangat baik bagi 
kesehatan. 

 KIB akan semakin mengerucutkan 
nama-nama calon pada akhir tahun.

Tapi, kata Bima, mungkin juga kalau 
Ganjar Pranowo tidak berangkat maju 
pemilihan presiden (pilpres) lewat PDIP, 
karena politik itu seni segala 
kemungkinan KIB siap untuk 
mencalonkannya.

bisa saja Ganjar Pranowo dicalonkan 
oleh PDIP dan KIB bergabung, sambil 
berharap wakilnya merupakan 
representasi dari KIB.

PAN dan PPP buka peluang untuk 
bergabung dengan PDIP jika Ganjar 
Pranowo dicalonkan sebagai calon 
presiden di Pilpres 2024 mendatang.

PAN di tingkat wilayah sudah banyak 
memunculkan Mas Ganjar," kata 
dia.Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB 
yang digagas Golkar, 

"Tapi di internal KIB pun ini masih 
berproses, ya tapi kami lihat PPP tingkat 
wilayah sudah memunculkan nama Mas 
Ganjar, 

“Memang betul Jawa Barat jadi salah 
satu daerah dengan pemilih terbanyak. 
Akan tetapi bukan itu faktor 
kemenangan,” ucapnya 

meski Ridwan Kamil punya suara di 
Jawa Barat, tapi bukan yang terkuat. 
Namun Ridwan Kamil punya 
keuntungan sebagai pemimpin di 
Jabar.
Jawa Barat menjadi salah satu daerah 
yang harus ditaklukan untuk 
memenangkan Pilpres 2024.

Ditegaskan oleh Ujang, pemilih di 
Jabar lebih banyak yang mendukung 
ketua umum Gerindra, Prabowo 
Subianto dan mantan Gubernur DKI 
Jakarta, Anies Baswedan.

Hasil survei Polmatrix yang rilis pada 
29 Oktober 2022, pria yang disapa 
Kang Emil itu masuk lima besar 
kandidat capres dengan elektabilitas 
tertinggi.Menurut pengamat politik 
Universitas Al-Azhar, Ujang 
Komarudin, Kang Emil bukan sosok 
yang cukup untuk diadu di Pilpres 
2024.Bahkan Ujang mengatakan 
bahwa Ridwan Kamil belum layak 
untuk diusung menjadi bakal cawapres 
apalagi capres pada Pilpres 2024.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 
menjadi salah satu nama kandidat 
calon presiden (Capres) atau calon 
wakil presiden (Cawapres) di 
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 
yang cukup kuat.

Dikatakan Ujang, 

“Pemilih di Jawa Barat justru banyak 
yang mendukung Ketum Partai 

Pemilih Jabar Banyak Dukung Prabowo Dan Anies

Jika melihat tren sepanjang tahun 2022, 
tutur Dendik, peta kompetisi antara ketiga 
figur sangat dinamis. Ketiganya sama-
sama pernah memimpin pada peringkat 
pertama. Dengan poin ketiganya sudah 
menembus 20 persen, membuat jarak 
elektabilitas dengan nama-nama lain 
makin lebar.“Ganjar, Prabowo, dan Anies 
hampir pasti bakal diusung sebagai 
capres, sedangkan nama-nama seperti 
Agus Harimurti Yudhoyono (5,1 persen), 
Ridwan Kamil (4,7 persen), dan Sandiaga 
Uno (3,6 persen), harus puas berebut 
posisi cawapres,” kata Dendik.
Di antara ketiga nama tersebut, AHY 
berpeluang kuat untuk mendapat tiket jika 
koalisi Demokrat bersama PKS dan 
NasDem berhasil terbangun.

Dari hasil survei Polmatrix menunjukkan 
elektabilitas Ganjar Pranowo, Prabowo 
Subianto, dan Anies Baswedan semakin 
ketat dan ketiganya telah berada di atas 
20 persen.“Ganjar, Prabowo, dan Anies 
bersaing ketat di posisi tiga besar capres 
dengan elektabilitas masing-masing di 
atas 20 persen,” kata Direktur Eksekutif 
Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto 
mengutip dari Antara.

Dilihat dari tren elektabilitas, Dendik 
menilai RK dan Sandi mengalami 
pelemahan sepanjang tahun 2022.

Gerindra Prabowo Subianto dan Mantan 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,” 
ucapnya.

“AHY mengalami kenaikan dibanding 
survei bulan Juni 2022, hingga 
menggeser posisi RK dan Sandi,” papar 
Sandi.
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Tentunya, makanan yang perlu 
dikonsumsi adalah makanan sehat 
yang mengandung kalsium, 
protein serta mineral yang baik bagi 
pertumbuhan tulang. 

Pada umumnya, tinggi badan 
seseorang dipengaruhi oleh faktor 
genetik atau keturunan.  

Walaupun tidak bisa menambah tinggi 
badan orang dewasa, 
mengkonsumsi makanan ini dapat 
membantu menjaga kesehatan tulang 
sehingga menurunkan resiko terkena 
penyakit tulang
Jika Anda tidak tahu makanan apa saja 
itu, simak penjelasan tentang delapan 
makanan sehat untuk menambah tinggi 
badan berikut ini.

Tidak hanya itu, makanan yang 
dikonsumsi juga dapat mempengaruhi 
pertumbuhan tulang dan tinggi badan. 

Hal ini juga dapat membantu 
menurunkan risiko Anda terkena 
osteoporosi yang dapat menurunkan 
massa tulang dan mempengaruhi tinggi 
badan seiring bertambahnya usia.

1. Bayam

2. Brokoli
Sayuran lain yang bisa Anda konsumsi 
untuk menambah tinggi badan adalah 

bayam juga mengandung vitamin K 
yang bagus untuk meningkatkan 
kepadatan tulang. 

Tidak hanya itu, dikutip dari sebuah 
studi dalam Clinical Cases in Mineral 
and Bone Metabolism, 

Bayam merupakan salah satu makanan 
sehat yang bisa dipilih untuk membantu 
menambah tinggi badan. 
Sama seperti sayuran hijau lainnya, 
bayam mengandung banyak nutrisi 
seperti vitamin C, kalsium, zat  besi, 
magnesium,   dan kalium.

Makanan Untuk Penambah Tinggi Badan

produk kedelai seperti tahu dan susu 
juga mengandung kalsium tinggi. 

Namun pastikan Anda memiih kacang 
polong yang segar dan tidak kering.
Makan ini merupakan sumber protein 
nabati yang baik serta kaya akan zat 
besi dan vitamin B. 

Alasannya brokoli merupakan sayuran 
yang mengandung tinggi kalsium 
yang mudah didapatkan. 

3. Kedelai 

brokoli.

Hal ini juga telah dibuktikan oleh 
National Osteoporosis Foundation 
yang menemukan bahwa brokoli 
mengandung sebanyak 60 miligram 
kalsium dalam satu cangkir atau 

Tidak hanya kalsium, brokoli juga 
mengandung vitamin, 

Tempe dan tahu yang biasa Anda 
konsumsi ternyata dapat membantu 
menambah tinggi badan.  
Hal ini dikarenakan kedelai yang 
menjadi bahan utama kedua makanan 
ini mengandung protein tinggi yang 
setara dengan protein hewani.
Tidak hanya protein, 

Oleh karena itu, Anda perlu 
mengkonsumsi kedelai secara teratur 
untuk meningkatkan kesehatan tulang 
Anda.

Selain kedelai,  Anda juga bisa 
mengkonsumsi kacang polong untuk 
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Tidak hanya, kacang polong juga 
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4. Kacang Polong
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Semau nutrisi ini baik untuk 
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kesehatan. 
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nama-nama calon pada akhir tahun.

Tapi, kata Bima, mungkin juga kalau 
Ganjar Pranowo tidak berangkat maju 
pemilihan presiden (pilpres) lewat PDIP, 
karena politik itu seni segala 
kemungkinan KIB siap untuk 
mencalonkannya.

bisa saja Ganjar Pranowo dicalonkan 
oleh PDIP dan KIB bergabung, sambil 
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posisi cawapres,” kata Dendik.
Di antara ketiga nama tersebut, AHY 
berpeluang kuat untuk mendapat tiket jika 
koalisi Demokrat bersama PKS dan 
NasDem berhasil terbangun.

Dari hasil survei Polmatrix menunjukkan 
elektabilitas Ganjar Pranowo, Prabowo 
Subianto, dan Anies Baswedan semakin 
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Selain protein nabati, Anda juga bisa 
menahan tinggi badan dengan 
mengonsumsi makanan sehat yang 
mengandung protein hewani seperti 
daging ayam. 
Hal ini dikarenakan  sejumlah studi 
menemukan bahwa daging merupakan 
sumber protein 

kesehatan termasuk untuk tinggi 
badan.
5. Daging Ayam

Tidak hanya sebagai 
sumber protein 
hewani, daging 
ayam juga 
mengandung nutrisi 
lain seperti vitamin 
B1 dan taurin yang 
dapat membantu mengatur 
pembentukan dan pertumbuhan tulang.

dan magnesium yang dapat 
mendukung pertumbuhan serta 
meningkatkan kesehatan tulang.

dalam satu cangkir (244 ml) bahan. 

susu sapi dapat merangsang 
peningkatan pertumbuhan pada anak-
anak serta membantu mendukung 
penambahan berat badan badan dan 
pembentukan otot.
Walaupun susu memiliki banyak 
manfaat, tidak bisa semua orang bisa 

protein pada orang 
juga dapat 
membantu 
mencegah hilangnya 
massa otot.

6. Susu

Tidak hanya itu, 

Mineralisasi tulang ini berguna untuk 
mencegah patah 
tulang. 

Susu juga merupakan sumber protein 
yang baik dengan kandungan 
sebanyak hampir 8 gram. 

Jika ingin menambah tinggi badan, sus 
jelas harus dimasukkan ke dalam 
daftar. Hal ini dikarenakan susu 
mengandung nutrisi penting serti 
kalsum, fosfat, 

dengan tingkat IGF-1 (insulin-like 
growth factor 1)  yang tinggi sehingga 
dapat meningkatkan mineralisasi 
tulang 

Berdasarkan sebuah penelitian, 

Jika Anda juga sama, sebaiknya hindari 
minum susu dan konsumsi makanan yang 
juga kaya akan protein sebagai 
penggantinya.
7. Buah Beri

buah beri juga mengandung 
vitamin dan mineral lainnya 
seperti vitamin K, dan 
mangan yang baik bagi 
kesehatan tulang.
8. Quinoa

dianggap sebagai protein 
lengkap karena mengandung semua 
sembilan asam amino esensial yang 
dibutuhkan oleh tubuh.Quinoa juga 
mengandung  magnesium yang dapat 
membantu meningkatkan kepadatan 
mineral tulang.  

Berdasarkan sebuah studi dalam jurnal 
Nutrients, kolagen dapat meningkatkan 

kesehatan dan kepadatan 
tulang, terutama pada wanita 
pascamenopause. Selain itu, 

Demikian informasi delapan makanan 
sehat untuk menambah tinggi badan serta 
menjaga kesehatan tulang  yang bisa 
dipilih. Slain mengonsumi makanan yang 
telah dijabarkan, tentunya Anda perlu 
mengimbanginya dengan perubahan gaya 
hidup. 

minum susu karena alergi atau intoleransi. 

Jika bosan dengan sayuran atau daging, 
Anda bisa mengkonsumsi buah beri
 seperti strawberry sebagai alternatif 
penambah tinggi badan. 
Hal ini dikarenakan buah beri kaya akan 
vitamin C yang dapat membantu 
meningkatkan sintesis kolagen didalam 
tubuh.

Olahraga rutin, berhenti merokok, dan 
istirahat cukup adalah beberapa 
diantaranya. Pastikan Anda mengonsumsi 
makanan dengan porsi yang tepat, agar 
tubuh tetap Anda atap mendapatkan 
nutrisi yang diperlukan.

Nutrisi lain yang banyak terkandung pada 
setiap porsi quinoa yaitu mangan, folat, 
dan fosfor juga sangat bagus untuk 
kesehatan tulang.  

Makanan sehat terakhir untuk 
menambah tinggi badan 
adalah quinoa yang 
merupakan jenis benih bergizi 
tinggi. Makanan nabati ini, 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI 
Jakarta, Syafrin Liputo tegaskan 
pihaknya masih fokus menyiapkan 
regulasi terkait dengan keberlanjutan 
pembangunan rute Light Rail Transit 
(LRT).

Hal tersebut berdasarkan pengajuan 
anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
DKI Jakarta dalam Kebijakan Umum 
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran 
Sementara (KUA-PPAS), dalam 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD) 2023.

Nanti kami lihat anggaran di DKI Jakarta. 
Masih ada opsi-opsi lain," ujar Heru saat 
ditemui di kawasan Monumen Nasional 
(Monas), Kecamatan Gambir, Jakarta 

Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, 
Syafrin menjelaskan yang menjadi akar 
permasalahannya adalah dari sisi 
regulasi.

"Belum (ada pembangunan LRT tahun 
2023). 

Heru Budi Hartono menginformasikan 
bahwa tidak ada kelanjutan 
pembangunan rute Light Rail Transit - 
LRT Jakarta pada tahun 2023 
mendatang.

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan 
Rp 4,5 triliun untuk kelanjutan Mas Rapid 
Transit (MRT) Jakarta, namun tidak ada 
penganggaran untuk LRT Jakarta.

Saat ditemui di Kantor Dinas Cipta Karya, 
Tata Ruang, dan Pertanahan, 

Syafrin pun menginformasikan untuk 
tahun 2023 tidak ada pembangunan rute 
LRT.

"LRT ya? Untuk LRT memang kami 
masih fokus kepada bagaimana 
penyiapan regulasinya karena setelah 
sejak 2015 

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) 
Gubernur DKI Jakarta, 

sampai dengan beberapa kali dilakukan, 
memang terpantau bahwa selalu gagal," 
ujar Syafrin, pada Selasa (1/11/2022).

Oleh karenanya, hingga saat ini Dishub 
DKI Jakarta masih berkutat terkait 
bagaimana penyelesaian regulasinya.

Pembanguan LRT Jakarta Tahap II Tak Diteruskan
Pusat, pada Jumat (28/10/2022).

Namun demikian, bukan berarti 
rencana kelanjutan LRT Jakarta fase 2 
tidak masuk dalam pembahasan 
Pemprov DKI Jakarta.

Heru menjelaskan selama 
kepemimpinannya, prioritas 
pembangunan yang akan dilakukan 
lebih berfokus untuk menjaga agar 
kondisi perekonomian DKI Jakarta 
stabil.

Butuh Investor
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan 
mencari investor untuk melanjutkan 

pembangunan proyek LRT Jakarta.�

Anak buah Anies Baswedan itu 

mengungkapkan, keuangan daerah 

tidak mampu menanggung semua 

biaya konstruksi infrastruktur LRT.

"Untuk mendorong pembangunan 
infrastruktur, kita juga harus 
menyesuaikan dengan kapasitas fiskal 
yang tersedia," imbuhnya.
Syafrin menyebut target pembangunan 

LRT akan dimulai pada 2023.�

Pihaknya akan membangun empat rute 

LRT pada 2023 mendatang.�

Ia mengatakan bahwa bisa saja 
realisasi pembangunan LRT Jakarta 
yang memperpanjang rute dari yang 
sudah ada ini terwujud.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa 
realisasi tersebut tergantung dari 
Gubernur DKI Jakarta yang menjabat 
selanjutnya (berdasarkan hasil Pilkada 
2024 mendatang).

Adapun skema investasinya berbentuk 

kerja sama antara pemerintah daerah 

dengan badan usaha.

Sehingga, pihaknya membutuhkan 
investor untuk meneruskan proyek 
kereta ringan itu.

"Untuk kelanjutan LRT, tentu kami akan 
mengedepankan skema investasi," 
kata Kepala Dinas Perhubungan DKI 
Jakarta, Syafrin Liputo saat dihubungi, 
pada Kamis (29/9/2022).
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Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

Contact: 267 - 809 - 6268
215 - 939 - 3636

Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia Tan : 908 - 510 - 6840

Terry : 929 - 369 - 9830

pabrik roti dan coklat
dekat Philadelphia

Hubungi : 

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

"Ini menarik untuk (rute ke arah) Halim 
karena akan langsung terintegrasi 
dengan kereta cepat Jakarta - 
Bandung. 

Kedua, Fase 3A dengan rute JIS - 
Rajawali.

Pertama, fase 2A dengan rute 

Pegangsaan Dua - Jakarta International 

Stadium (JIS)

Ketiga, pembangunan LRT dari 
Velodrome menuju Klender.

Terakhir, rute LRT Klender - Halim.

Syafrin menuturkan, rute Klender-Halim 

bakal terintegrasi dengan kereta cepat 

Jakarta-Bandung.

Adapun rincian jaringan jalur LRT 

Ini yang sekarang dalam jangka waktu 
menengah ini yang harus dilakukan 
rencana implementasinya," tandasnya.

Sebagai informasi, pembangunan rute 

tersebut tertuang dalam Peraturan 

Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 

tentang Rencana Detail Tata Ruang 

Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta.

sebagai berikut:

6. Jalur Kelapa Gading - Velodrome di 
SWP Kota Administrasi Jakarta Utara.

8. Jalur Pulo Gebang - Joglo di SWP Kota 
Administrasi Jakarta Timur, SWP Kota 
Administrasi Jakarta Pusat, SWP Kota 
Administrasi Jakarta Barat dan SWP Kota 
Administrasi Jakarta Selatan.
9. Jalur Cawang - Dukuh Atas di SWP 
Kota Administrasi Jakarta Timur, SWP 
Kota Administrasi Jakarta Selatan dan 
SWP Kota Administrasi Jakarta Pusat. 
(m36)

1. Jalur Jakarta International Stadium - 
Rajawali Kemayoran di SWP Kota 
Administrasi Jakarta Utara.
2. Jalur Velodrome - Klender di SWP Kota 
Administrasi Jakarta Timur.

4. Jalur Cawang - Cibubur di SWP Kota 
Administrasi Jakarta Timur.
5. Jalur Cawang - Bekasi di SWP Kota 
Administrasi Jakarta Timur.

3. Jalur Klender - Halim di SWP Kota 
Administrasi Jakarta Timur.

7. Jalur Kelapa Gading - Jakarta 
International Stadium di SWP Kota 
Administrasi Jakarta Utara dan SWP Kota 
Administrasi Jakarta Pusat.

 Jika yang maju tiga tokoh ini, 
kemungkinan besar Pilpres akan 
berlangsung dua putaran," jelas 
Saidiman saat dihubungi merdeka.com, 
Senin (31/10).

"Tidak ada calon yang mendapatkan 
suara lebih dari 50 persen.

Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto 
dan Anies Baswedan menjadi tiga tokoh 
dengan elektabilitas tertinggi sebagai 
Calon Presiden di Pemilu 2024. Dari 
ketiga tokoh ini,  
hanya Ganjar Pranowo yang belum 
secara resmi didukung parpol jadi 
Capres.Siapa paling berpeluang 
menang di antara tiga tokoh tersebut?
Peneliti SMRC Saidiman Ahmad 
mengutip survei terakhir SMRC yang 
digelar Oktober. Ganjar dapat 32,1 
persen, Prabowo 27,5 persen, Anies 26 
persen. Masih ada 14,4 persen yang 
belum jawab.

Dari 3 Kandidat Capres Siapa Bakal Menang?

Ada juga sebagian pendukung Anies yang 
bisa pindah mendukung Ganjar.

Prabowo Melemah

"Suara mereka sekarang seimbang," kata 
Saidiman.

"Sementara Prabowo cenderung 
melemah," tegas dia.
Di putaran kedua, lanjut Saidiman, 
Prabowo potensial menampung suara 
Anies jika mantan Gubernur DKI Jakarta 
itu gagal. 
Tapi tidak seluruhnya. 

Saidiman memprediksi, Ganjar berpotensi 
besar masuk putaran kedua. Tokoh kedua 
diperebutkan Prabowo dan Anies.

Alasannya, dalam rentang waktu satu 
setengah tahun terakhir, suara Anies 
mengami penguatan.

Tapi dibanding Prabowo, Anies 
nampaknya lebih berpeluang. 

"Dari sisi demografi, ada kesamaan antara 
Ganjar dan Anies. 

Ganjar Lebih Berpotensi

Ganjar dan Anies Head to Head

"Sejarah kegagalan ini cenderung akan 
memberatkan posisi Prabowo," 
imbuhnya.

Senada dengan SMRC, Peneliti 
Indikator Politik Indonesia, Bawono 
Kumoro memprediksi, 

Kata dia, Ganjar lebih berpeluang. 
Alasan utamanya adalah karena 
resistensi pada Ganjar jauh lebih kecil 
dibanding Prabowo.

Keduanya didukung oleh pemilih yang 
relatif kritis, berpendidikan tinggi dan 
tinggal di perkotaan," tegas Saidiman.

Sebab, hingga saat ini elektabilitas 
ketiga bakal calon presiden tersebut 
tidak ada yang dominan satu pun.

Ganjar dan Anies memiliki tren 
elektabilitas yang terus meningkat dari 
hari ke hari. Sedangkan tren 
elektabilitas Prabowo Subianto 
cenderung menurun terus.

Dua kali sebagai Capres dan satu kali 
Cawapres. Ketiga-tiganya gagal.

apabila pemilihan presiden mendatang 
diikuti Ganjar, Prabowo dan Anies, 
besar kemungkinan terjadi putaran 
kedua.

Jadi kecil kemungkinan akan menang 
satu putaran melampaui lima puluh 
persen plus satu.

Basis Prabowo dan Anies Mirip

jika yang masuk putaran kedua Ganjar 
dan Prabowo. 

"Apabila melihat kecenderungan tren 
elektabilitas ketiga bakal calon presiden 
tersebut, besar kemungkinan Ganjar 
Pranowo dan Anies Baswedan akan 
melaju putaran kedua," kata Bawono.
Dia menganalisis, 

Terekam dalam survei Litbang Kompas 
periode Oktober dan survei Indikator 
Politik Indonesia periode September.
Berbeda dengan Saidiman, Bawono 
melihat, di putaran kedua nanti suara 
Prabowo sangat potensial lari ke Anies 

Saidiman menambahkan, 

"Likeability atau tingkat penerimaan 
publik pada Ganjar lebih besar 
dibanding Prabowo," papar dia.
Sementara alasan kedua, Prabowo 
sudah beberapa kali maju dalam 
Pilpres. 

Soal siapa yang bakal menang di 
putaran kedua, 

Jika putaran kedua suara Anies dan 
Prabowo bergabung untuk melawan 
Ganjar maka, total suaranya menjadi 
21,7 persen. Hanya selisih, 4,1 
persen unggul dari Ganjar.

Maka, jika sesuai prediksi Bawono, 
suara Prabowo akan lari ke Anies 
atau sebaliknya. Total suara keduanya 
yakni 37 persen. Selisih 8 persen 
dengan Ganjar yang masih 
berpeluang mendapatkan suara dari 
pemilih yang belum menentukan 
pilihan.
SMRC pada Agustus lalu menyatakan 
elektabilitas Ganjar 17,6 persen, 
Prabowo 12,6 persen dan Anies 9,1 
persen. Pemilih yang belum 
menentukan pilihan yakni 60,7 
persen.

Menurut dia, hal itu tergantung sosok 
Cawapres yang dipilih.

Hitung-Hitungan di Atas Kertas

Sementara Ganjar dan lawannya di 
putaran kedua nanti masih punya 60,7 
persen pemilih yang belum 
menentukan pilihannya.

Selain tentu juga efektifitas mesin 
politik partai pengusung," tegas dia.

Di sisi lain, lanjut Bawono, ada faktor 
historis dimana masa lalu Partai 
Gerindra pernah menjadi bagian dari 
pengusung Anies pada Pilkada DKI 
Jakarta lima tahun lalu.

"Komposisi dari pasangan calon 
apakah merepresentasikan 
keragaman pemilih atau tidak itu juga 
menentukan kemenangan. 

Bawono tak mau memprediksi lebih 
dalam. 

Survei Indikator Politik pada 
September 2022 menyatakan, 
elektabilitas Ganjar 29 persen, 
Prabowo 19,6 persen dan Anies 17,4 
persen. Pemilih yang belum 
menentukan yakni, 34 persen.

Baswedan. 
Lantaran beberapa hal.
"Anies dan Prabowo Subianto 
memiliki basis pemilih cenderung 
mirip seperti basis di Banten dan 
Jawa Barat juga Sumatera Barat serta 
Aceh," kata dia.
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Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

Contact: 267 - 809 - 6268
215 - 939 - 3636

Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia Tan : 908 - 510 - 6840

Terry : 929 - 369 - 9830

pabrik roti dan coklat
dekat Philadelphia

Hubungi : 

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )
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dengan kereta cepat Jakarta - 
Bandung. 
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Rajawali.

Pertama, fase 2A dengan rute 

Pegangsaan Dua - Jakarta International 

Stadium (JIS)

Ketiga, pembangunan LRT dari 
Velodrome menuju Klender.

Terakhir, rute LRT Klender - Halim.

Syafrin menuturkan, rute Klender-Halim 

bakal terintegrasi dengan kereta cepat 

Jakarta-Bandung.

Adapun rincian jaringan jalur LRT 

Ini yang sekarang dalam jangka waktu 
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Sebagai informasi, pembangunan rute 

tersebut tertuang dalam Peraturan 

Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 

tentang Rencana Detail Tata Ruang 

Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta.
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Gerindra pernah menjadi bagian dari 
pengusung Anies pada Pilkada DKI 
Jakarta lima tahun lalu.

"Komposisi dari pasangan calon 
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keragaman pemilih atau tidak itu juga 
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dalam. 
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Dilihat oleh Suara.com dalam agenda 
DPR RI memang BURT dijadwalkan 
melakukan rapat penetapan pimpinan 
pada pukul 13.00 WIB di ruang rapat 
BURT.
Rotasi pimpinan BURT itu dikonfirmasi 
langsung oleh Sekjen DPR RI Indra 
Iskandar.

Dirinya baru juga menggantikan posisi 
anggota DPR RI fraksi PDIP lainnya 
Evita Nursanty pada 7 Februari 2022.

Sementara itu, Dede Indra Permana 
adalah anggota DPR RI fraksi PDIP. Ia 
merupakan anggota DPR yang terpilih 
dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa 
Tengah X mewakili Kabupaten 
Pekalongan, Kabupaten Pemalang, 

"Iya, Pak Johan Budi diganti Pak Dede 
Indra Permana," kata Indra kepada 
wartawan, Selasa (1/11/2022).
Adapun untuk diketahui Johan Budi 
sendiri belum lama menduduki kursi 
Wakil Ketua BURT DPR RI tersebut.

Hingga berita ini ditulis belum diketahui 
alasan mengapa Johan Budi gantikan 
posisinya oleh Dede Indra Permana. 
Fraksi PDIP DPR RI juga belum 
berkomentar.

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) 
DPR RI melakukan rotasi atau 
pergantian pimpinan dari Fraksi PDIP. 
Nama Johan Budi yang sebelumnya 
menjabat sebagai Wakil Ketua BURT 
DPR RI digantikan oleh Dede Indra 
Permana.

Johan Budi Dicopot PDIP

"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan 
sanksi terakhir, 
sanksi keras dan terakhir? Karena mereka 
lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai," 
ungkapnya.

Ia menyampaikan, para kader yang terlibat 
dalam Dewan Kolonel dikenai sanksi keras 
lantaran dianggap telah melakukan 
kegiatan di luar Anggaran Dasar Anggaran 
Rumat Tangga (AD/ART) partai.

Sanksi Dewan Kolonel
Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan.

Sebelumnya, selain Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo yang dikenai 
sanksi teguran lisan buntut ucapan siap 
nyapres, DPP PDIP juga menjatuhi 
hukuman atau sanksi keras terhadap 
sejumlah kader PDIP lainnya yang terlibat 
dalam pembentukan Dewan Kolonel untuk 
menyokong Puan Maharani maju di 
Pilpres 2024.

Lebih lanjut, Komarudin mengatakan, para 
kader yang terkait dengan Dewan Kolonel 
sebelumnya sudah diberikan peringatan 
pertama. Sampai akhirnya kini dikenai 
sanksi keras.

"Kami jatuhkan sanksi kepada teman-
teman yang menamakan diri sebagai 
Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya 
Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, 
Masinton, Pak Prof Hendrawan," kata 
Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, 
Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, 
Menteng, Jakarta Pusat, Senin 
(24/10/2022).

Presiden Amerika Serikat Joe Biden 
dikabarkan gusar kepada timpalannya 
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 
yang menyinggung bantuan militer saat 
keduanya bertelepon. Sebuah laporan 
menyebut, kejadian itu terjadi pada Juni 
2022.
The Independent mengutip NBC, 
mewartakan pada Selasa, 1 November 
2022, Presiden Biden sudah habis 
kesabaran setelah dia menyetujui 

Biden Marah Pada Zelensky

Sumber yang mengetahui pembicaraan 
pertelepon itu mengatakan, saat 
berkomunikasi pada 15 Juni 2022, 
nada bicara Biden meninggi sambil 
menegaskan kemurahan hatian Amerika 
terhadap Ukraina. 

bantuan tambahan senilai US$ 1 miliar 
atau sekitar Rp 15 triliun untuk Ukraina. 
Namun Presiden Zelensky disebut masih 
meminta Amerika untuk mengeluarkan 
paket (bantuan) lebih lanjut.

Biden dilaporkan telah mendiskusikan 
rencana untuk meminta Kongres 
mengeluarkan uang sekitar US$50 miliar 
atau sekitar Rp 782 triliun pendanaan 
tambahan selama masa transisi, 

Ketua DPR Amerika dari Partai Republik 
Kevin McCarthy menyatakan tidak akan 
ada kebijakan demikian (bantuan untuk 
Ukraina) jika partainya mengambil 
kendali Kongres di paruh waktu.

Gedung Putih belum mau berkomentar 
mengenai kabar sikap Biden yang geram 
terhadap Zelensky saat berkomunikasi 
Juni lalu.

Kaukus Progresif Kongres Demokrat 
juga mendesak Gedung Putih untuk 
bernegosiasi langsung dengan Rusia, 
sebelum menarik permintaan tersebut.

Pengiriman bantuan Amerika ke Ukraina 
telah mendapat kritik dalam beberapa 
pekan terakhir. 

Dia kemudian menyarankan Zelensky 
agar lebih bisa memperlihatkan lebih 
banyak ungkapan terima kasih. Menurut angka dari Kementerian Luar 

Negeri, Amerika Serikat telah 
mengucurkan lebih dari US$20 miliar 
(Rp 312 triliun) bantuan keamanan 
sejak Ukraina berkonflik dengan Rusia 
pada 2014. 
Sementara Pemerintahan Biden telah 
mengirim sekitar US$ 17,6 miliar atau 
sekitar Rp 275 triliun sejak Rusia 
menginvasi Ukraina pada Februari 
2022.

Ukraina dan Rusia adalah negara yang 
saling bertetangga dan sama-sama 
bekas pecahan Uni Soviet

Saat ini agresi Rusia ke Ukraina masih 
berlangsung. 

Ukraina telah merebut kembali 
sebagian besar wilayah dari Rusia 
dalam beberapa pekan terakhir. 
Sementara Rusia telah meningkatkan 
serangan rudal pada infrastruktur 
utama dan sasaran sipil.

setelah pemilihan paruh waktu 
November ini.

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola 
Indonesia (PSSI), Iwan Bule dan jajaran 
pengurusnya akan mundur saat Kongres 
Luar Biasa (KLB) imbas tragedi 
Kanjuruhan.

Mahfud MD menyebutkan, rencananya, 
Ketum PSSI

Hal itu diungkapkan oleh Menkopolhukam 
Mahfud MD saat ditemui awak media di 
kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Pusat, Selasa (1/11/2022).

Mochamad Iriawan alias Iwan Bule dan 
semua pengurus PSSI akan 

Dalam rekomendasi TGIPF, salah 
satunya berisi mendesak Ketua Umum 
PSSI dan jajaran Exco PSSI mundur.

Sebelumnya, pemerintah membentuk Tim 
Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF) tragedi Kanjuruhan yang 
menewaskan 135 suporter Aremania.
Peristiwa yang menewaskan ratusan 
manusia itu terjadi usai laga derby Jatim 
antara Arema FC vs Persebaya Surabaya 
di Stadion Kanjuruhan, Sabtu 
(1/10/2022).

Iwan Bule Dan Jajaran Resmi Mundur Dari PSSI

"Mundur itu caranya bisa saya 
menyatakan berhenti boleh, KLB 
boleh," ujar Mahfud MD.

"Dan pidananya yang penting. 
Pidananya jalan. Sekarang terus 
pidananya," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, semua rekomendasi 
TGIPF Tragedi Kanjuruhan telah 
dilaksanakan.
Hal itu antara lain seperti perubahan 
peraturan, transformasi, pemidanaan, 
dan lainnya.

mengundurkan diri melalui KLB PSSI.

Ketum PSSI bisa kena pidana
Mahfud MD juga mengatakan Iwan 
Bule bisa terkena sanksi pidana terkait 
tragedi Kanjuruhan.
Mahfud mengatakan, rekomendasi 
TGIPF soal sanksi pidana sudah mulai 
diproses aparat kepolisian.
Tanggung jawab hukum pidananya 

(Ketua Umum dan pengurus PSSI) 
sudah mau mundur melalui muktamar, 
melalui KLB," kata Mahfud.

"Lah kan mereka 
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Sementara itu, Dede Indra Permana 
adalah anggota DPR RI fraksi PDIP. Ia 
merupakan anggota DPR yang terpilih 
dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa 
Tengah X mewakili Kabupaten 
Pekalongan, Kabupaten Pemalang, 

"Iya, Pak Johan Budi diganti Pak Dede 
Indra Permana," kata Indra kepada 
wartawan, Selasa (1/11/2022).
Adapun untuk diketahui Johan Budi 
sendiri belum lama menduduki kursi 
Wakil Ketua BURT DPR RI tersebut.

Hingga berita ini ditulis belum diketahui 
alasan mengapa Johan Budi gantikan 
posisinya oleh Dede Indra Permana. 
Fraksi PDIP DPR RI juga belum 
berkomentar.

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) 
DPR RI melakukan rotasi atau 
pergantian pimpinan dari Fraksi PDIP. 
Nama Johan Budi yang sebelumnya 
menjabat sebagai Wakil Ketua BURT 
DPR RI digantikan oleh Dede Indra 
Permana.

Johan Budi Dicopot PDIP

"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan 
sanksi terakhir, 
sanksi keras dan terakhir? Karena mereka 
lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai," 
ungkapnya.

Ia menyampaikan, para kader yang terlibat 
dalam Dewan Kolonel dikenai sanksi keras 
lantaran dianggap telah melakukan 
kegiatan di luar Anggaran Dasar Anggaran 
Rumat Tangga (AD/ART) partai.

Sanksi Dewan Kolonel
Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan.

Sebelumnya, selain Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo yang dikenai 
sanksi teguran lisan buntut ucapan siap 
nyapres, DPP PDIP juga menjatuhi 
hukuman atau sanksi keras terhadap 
sejumlah kader PDIP lainnya yang terlibat 
dalam pembentukan Dewan Kolonel untuk 
menyokong Puan Maharani maju di 
Pilpres 2024.

Lebih lanjut, Komarudin mengatakan, para 
kader yang terkait dengan Dewan Kolonel 
sebelumnya sudah diberikan peringatan 
pertama. Sampai akhirnya kini dikenai 
sanksi keras.

"Kami jatuhkan sanksi kepada teman-
teman yang menamakan diri sebagai 
Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya 
Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, 
Masinton, Pak Prof Hendrawan," kata 
Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, 
Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, 
Menteng, Jakarta Pusat, Senin 
(24/10/2022).

Presiden Amerika Serikat Joe Biden 
dikabarkan gusar kepada timpalannya 
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 
yang menyinggung bantuan militer saat 
keduanya bertelepon. Sebuah laporan 
menyebut, kejadian itu terjadi pada Juni 
2022.
The Independent mengutip NBC, 
mewartakan pada Selasa, 1 November 
2022, Presiden Biden sudah habis 
kesabaran setelah dia menyetujui 

Biden Marah Pada Zelensky

Sumber yang mengetahui pembicaraan 
pertelepon itu mengatakan, saat 
berkomunikasi pada 15 Juni 2022, 
nada bicara Biden meninggi sambil 
menegaskan kemurahan hatian Amerika 
terhadap Ukraina. 

bantuan tambahan senilai US$ 1 miliar 
atau sekitar Rp 15 triliun untuk Ukraina. 
Namun Presiden Zelensky disebut masih 
meminta Amerika untuk mengeluarkan 
paket (bantuan) lebih lanjut.

Biden dilaporkan telah mendiskusikan 
rencana untuk meminta Kongres 
mengeluarkan uang sekitar US$50 miliar 
atau sekitar Rp 782 triliun pendanaan 
tambahan selama masa transisi, 

Ketua DPR Amerika dari Partai Republik 
Kevin McCarthy menyatakan tidak akan 
ada kebijakan demikian (bantuan untuk 
Ukraina) jika partainya mengambil 
kendali Kongres di paruh waktu.

Gedung Putih belum mau berkomentar 
mengenai kabar sikap Biden yang geram 
terhadap Zelensky saat berkomunikasi 
Juni lalu.

Kaukus Progresif Kongres Demokrat 
juga mendesak Gedung Putih untuk 
bernegosiasi langsung dengan Rusia, 
sebelum menarik permintaan tersebut.

Pengiriman bantuan Amerika ke Ukraina 
telah mendapat kritik dalam beberapa 
pekan terakhir. 

Dia kemudian menyarankan Zelensky 
agar lebih bisa memperlihatkan lebih 
banyak ungkapan terima kasih. Menurut angka dari Kementerian Luar 

Negeri, Amerika Serikat telah 
mengucurkan lebih dari US$20 miliar 
(Rp 312 triliun) bantuan keamanan 
sejak Ukraina berkonflik dengan Rusia 
pada 2014. 
Sementara Pemerintahan Biden telah 
mengirim sekitar US$ 17,6 miliar atau 
sekitar Rp 275 triliun sejak Rusia 
menginvasi Ukraina pada Februari 
2022.

Ukraina dan Rusia adalah negara yang 
saling bertetangga dan sama-sama 
bekas pecahan Uni Soviet

Saat ini agresi Rusia ke Ukraina masih 
berlangsung. 

Ukraina telah merebut kembali 
sebagian besar wilayah dari Rusia 
dalam beberapa pekan terakhir. 
Sementara Rusia telah meningkatkan 
serangan rudal pada infrastruktur 
utama dan sasaran sipil.

setelah pemilihan paruh waktu 
November ini.

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola 
Indonesia (PSSI), Iwan Bule dan jajaran 
pengurusnya akan mundur saat Kongres 
Luar Biasa (KLB) imbas tragedi 
Kanjuruhan.

Mahfud MD menyebutkan, rencananya, 
Ketum PSSI

Hal itu diungkapkan oleh Menkopolhukam 
Mahfud MD saat ditemui awak media di 
kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Pusat, Selasa (1/11/2022).

Mochamad Iriawan alias Iwan Bule dan 
semua pengurus PSSI akan 

Dalam rekomendasi TGIPF, salah 
satunya berisi mendesak Ketua Umum 
PSSI dan jajaran Exco PSSI mundur.

Sebelumnya, pemerintah membentuk Tim 
Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF) tragedi Kanjuruhan yang 
menewaskan 135 suporter Aremania.
Peristiwa yang menewaskan ratusan 
manusia itu terjadi usai laga derby Jatim 
antara Arema FC vs Persebaya Surabaya 
di Stadion Kanjuruhan, Sabtu 
(1/10/2022).

Iwan Bule Dan Jajaran Resmi Mundur Dari PSSI

"Mundur itu caranya bisa saya 
menyatakan berhenti boleh, KLB 
boleh," ujar Mahfud MD.

"Dan pidananya yang penting. 
Pidananya jalan. Sekarang terus 
pidananya," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, semua rekomendasi 
TGIPF Tragedi Kanjuruhan telah 
dilaksanakan.
Hal itu antara lain seperti perubahan 
peraturan, transformasi, pemidanaan, 
dan lainnya.

mengundurkan diri melalui KLB PSSI.

Ketum PSSI bisa kena pidana
Mahfud MD juga mengatakan Iwan 
Bule bisa terkena sanksi pidana terkait 
tragedi Kanjuruhan.
Mahfud mengatakan, rekomendasi 
TGIPF soal sanksi pidana sudah mulai 
diproses aparat kepolisian.
Tanggung jawab hukum pidananya 

(Ketua Umum dan pengurus PSSI) 
sudah mau mundur melalui muktamar, 
melalui KLB," kata Mahfud.

"Lah kan mereka 
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Ia menilai hal itu menunjukkan sejauh 
mana seseorang memandang tanggung 
jawab moral penting dalam tragedi 
Kanjuruhan.

Mahfud MD juga mengungkapkan, 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM) akan mengumumkan 
apakah tragedi Kanjuruhan merupakan 
pelanggaran HAM berat atau biasa 
besok.

Mahfud berharap ada kesadaran kolektif 
di antara para pengurus PSSI terkait 
usulan untuk mengundurkan diri.

Hal ini diungkapkan Mahfud MD saat 
menjelaskan terkait pelanggaran HAM 
berat masa lalu di hadapan anggota 
Majelis Ulama Indonesia (MUI).

katanya lagi.

Sehingga, kita (minta) tanggung 
jawabnya itu ada hukum yang terus 
diproses dan ada moral. Mundur gitu, 
mundur itu di mana-mana boleh, tidak 
melanggar aturan, 

Itu nampaknya ya sedang dicerna, 
mudah-mudahan bisa terjadi ke sana. 
Tetapi itu (mundur) atau tidak, itu 
terserah karena (persoalan) moral. Kita 
tidak ikut campur, ujarnya.
Komnas HAM umumkan status 
pelanggaran HAM

"Akan jelas besok Kanjuruhan itu 
pelanggaran ham berat atau 

yakni para pengurusnya harus mundur 
dari jabatan.
Kita menyuruh hal seperti itu, itu kan 
seruan moral. Karena kita (pemerintah) 
tidak bisa melakukan tindakan 
organisatoris, 

.Mahfud MD menegaskan pemerintah 
memang tak bisa melakukan intervensi 
terkait aturan FIFA dan statuta PSSI.

melanggar ketentuan FIFA dan PSSI 
sendiri, ujar Mahfud.

secara daring, Kamis (20/10/2022)

Salah satu rekomendasi TGIPF adalah 
PSSI juga harus bertanggung jawab 
secara moral, 

sudah mulai disidik, dan itu bisa saja 
kena Ketua (umum) PSSI nanti, kata 
Mahfud dalam rilis jajak pendapat 
Lembaga Survei Indonesia (LSI) 

Namun, pemerintah boleh mendorong 
tanggung jawab PSSI terkait persoalan 
ini.

Ia menuturkan, rezim Orde Baru 
digulingkan karena banyak melakukan 
korupsi, kolusi, 

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM 
Beka Ulung Hapsara secara terpisah 
membenarkan bahwa dalam waktu ke 
depan pihaknya akan mengumumkan 
hasil penyelidikan kasus Kanjuruhan.

Nantinya, setelah Komnas HAM 
menetapkan suatu kasus merupakan 
pelanggaran HAM berat, 

"Pelanggaran HAM berat ini ditetapkan 
oleh Komnas HAM," ujar Mahfud.

Komnas HAM belum mengkonfirmasi 
secara resmi apakah penyelidikan kasus 
Kanjuruhan akan diumumkan pada Rabu 
besok.

Mahfud MD mengatakan, pihak yang 
berwenang untuk menetapkan apakah 
suatu kasus merupakan pelanggaran 
HAM berat atau pelanggaran biasa 
hanyalah Komnas HAM.

pemerintah akan membawa perkara 
tersebut ke pengadilan.

Untuk mengatasi ini, MPR saat itu 
memutuskan membentuk Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 
Mahkamah Konstitusi (MK) dan lainnya.

pembentukan Komnas HAM merupakan 
amanah reformasi.

Meski demikian, 

"Jadi rencananya begitu, kami akan 
mengumumkan laporan penyelidikan 
Komnas tapinnati akan ada konfirmasi 
resmi dari Komnas sterkait kapan waktu 
pastinya ya," kata Beka saat dihubungi 
Kompas.com, Selasa.

"Untuk pelanggaran HAM diperintahkan 
waktu itu agar pelanggaran-pelanggaran 
HAM masa lalu yang sifatnya 
pelanggaran HAM berat itu diselesaikan 
ke pengadilan, dibawa ke pengadilan," 
kata Mahfud.

Menurut Mahfud, 

pelanggaran ham biasa atau tidak ada 
pelanggaran ham, besok hari Rabu akan 
diumumkan oleh Komnas HAM," kata 
Mahfud di kantor MUI Pusat, Jakarta, 
Selasa (1/11/2022).

DNA nepotisme (KKN).

Selain itu, MPR juga memerintahkan agar 
pelanggaran HAM berat masa lalu 
diselesaikan.

Sebelumnya, 135 orang meninggal dan 
lebih dari 400 orang mengalami luka-
luka akibat tragedi di Stadion 
Kanjuruhan, Malang, pada 1 Oktober 
2022.
Korban meninggal diduga karena 
terinjak hingga sesak napas usai aparat 

keamanan menembakkan gas air mata 
ke arah penonton yang berada di 
tribune stadion.
Komnas HAM kemudian bergerak 
melakukan penyelidikan dan mengirim 
tim investigasi untuk menyelidiki 
tragedi Kanjuruhan.

Pernyataan pada Selasa datang dari 
kementerian ketika AS dan Korea 
Selatan melakukan latihan udara yang 
melibatkan lebih dari 200 pesawat 
tempur, 
termasuk jet tempur F-35 canggih 
mereka. 

Korea Utara telah menandai uji coba 
tersebut dengan doktrin nuklir eskalasi 
yang mengizinkan serangan nuklir untuk 
mencegah serangan dalam situasi krisis 
yang didefinisikan secara longgar.
Sementara itu,

Latihan angkatan udara 

Korea Utara pun memperingatkan akan 
ada langkah-langkah tindak lanjut yang 
lebih kuat dari Korea Utara sebagai 
tanggapan.

Korea Utara sendiri telah meningkatkan 
demonstrasi senjatanya ke titik rekor 
kecepatan pada tahun ini dan 
meluncurkan lebih dari 40 rudal balistik, 
termasuk pengembangan rudal balistik 
antarbenua dan rudal jarak menengah 
yang ditembakkan di atas Jepang. 

 AS dan Korea Selatan telah memulai 
kembali latihan militer skala besar tahun 
ini setelah mengurangi atau 
menangguhkannya dalam beberapa 
tahun terakhir sebagai bagian dari upaya 
untuk menciptakan ruang diplomatik 
dengan Pyongyang dan karena pandemi.

Kementerian Luar Negeri Korea Utara 
telah mengkritik Amerika Serikat (AS) 
karena telah mengembangkan latihan 
militer bersama dengan Korea Selatan 
yang diklaimnya sebagai praktik untuk 
invasi potensial. 

Korsel saat ini sedang meningkatkan 
postur pertahanan mereka dalam 
menghadapi peningkatan pengujian 
senjata Korea Utara dan meningkatnya 
ancaman nuklir.

Respon Korut Atas Latihan Gabungan AS - Korsel

Di sisi lain, pernyataan terbaru Korea 
Utara datang hanya beberapa hari 
setelah negara itu menembakkan dua 
rudal balistik jarak pendek ke laut yang 
memperpanjang rentetan peluncuran 
sejak akhir September. 
Beberapa dari peluncuran tersebut 
telah digambarkan oleh Korea Utara 
sebagai simulasi serangan nuklir 
terhadap target Korea Selatan 

‘Vigilant Storm’ Amerika Serikat dan 
Korea Selatan, yang akan berlanjut 
hingga Jumat dilakukan setelah Korea 
Selatan menyelesaikan latihan tahunan 
12 hari atau ‘Hoguk’ yang menurut para 
pejabat juga melibatkan sejumlah 
pasukan Amerika yang tidak 
disebutkan jumlahnya.

Ia juga mengatakan bahwa Korea 
Utara siap untuk mengambil semua 

Korea Utara mengatakan kegiatan 
pengujiannya dimaksudkan sebagai 
peringatan di tengah latihan militer 
bersama. 

dan AS.

Akan tetapi, beberapa ahli mengatakan 
Pyongyang juga menggunakan latihan 
itu sebagai kesempatan untuk menguji 
sistem senjata baru, 

pernyataan Kementerian Luar Negeri 
Korea Utara mengatakan latihan militer 
itu mengungkap Amerika Serikat 
sebagai pelaku utama dalam 
menghancurkan perdamaian dan 
keamanan. 

meningkatkan kemampuan nuklirnya 
dan meningkatkan pengaruhnya dalam 
urusan masa depan dengan 
Washington dan Seoul.

Langkah tindak lanjut yang kuat

Dalam komentar yang dikaitkan 
dengan seorang juru bicara yang tidak 
disebutkan namanya, 
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Ia menilai hal itu menunjukkan sejauh 
mana seseorang memandang tanggung 
jawab moral penting dalam tragedi 
Kanjuruhan.

Mahfud MD juga mengungkapkan, 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM) akan mengumumkan 
apakah tragedi Kanjuruhan merupakan 
pelanggaran HAM berat atau biasa 
besok.

Mahfud berharap ada kesadaran kolektif 
di antara para pengurus PSSI terkait 
usulan untuk mengundurkan diri.

Hal ini diungkapkan Mahfud MD saat 
menjelaskan terkait pelanggaran HAM 
berat masa lalu di hadapan anggota 
Majelis Ulama Indonesia (MUI).

katanya lagi.

Sehingga, kita (minta) tanggung 
jawabnya itu ada hukum yang terus 
diproses dan ada moral. Mundur gitu, 
mundur itu di mana-mana boleh, tidak 
melanggar aturan, 

Itu nampaknya ya sedang dicerna, 
mudah-mudahan bisa terjadi ke sana. 
Tetapi itu (mundur) atau tidak, itu 
terserah karena (persoalan) moral. Kita 
tidak ikut campur, ujarnya.
Komnas HAM umumkan status 
pelanggaran HAM

"Akan jelas besok Kanjuruhan itu 
pelanggaran ham berat atau 

yakni para pengurusnya harus mundur 
dari jabatan.
Kita menyuruh hal seperti itu, itu kan 
seruan moral. Karena kita (pemerintah) 
tidak bisa melakukan tindakan 
organisatoris, 

.Mahfud MD menegaskan pemerintah 
memang tak bisa melakukan intervensi 
terkait aturan FIFA dan statuta PSSI.

melanggar ketentuan FIFA dan PSSI 
sendiri, ujar Mahfud.

secara daring, Kamis (20/10/2022)

Salah satu rekomendasi TGIPF adalah 
PSSI juga harus bertanggung jawab 
secara moral, 

sudah mulai disidik, dan itu bisa saja 
kena Ketua (umum) PSSI nanti, kata 
Mahfud dalam rilis jajak pendapat 
Lembaga Survei Indonesia (LSI) 

Namun, pemerintah boleh mendorong 
tanggung jawab PSSI terkait persoalan 
ini.

Ia menuturkan, rezim Orde Baru 
digulingkan karena banyak melakukan 
korupsi, kolusi, 

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM 
Beka Ulung Hapsara secara terpisah 
membenarkan bahwa dalam waktu ke 
depan pihaknya akan mengumumkan 
hasil penyelidikan kasus Kanjuruhan.

Nantinya, setelah Komnas HAM 
menetapkan suatu kasus merupakan 
pelanggaran HAM berat, 

"Pelanggaran HAM berat ini ditetapkan 
oleh Komnas HAM," ujar Mahfud.

Komnas HAM belum mengkonfirmasi 
secara resmi apakah penyelidikan kasus 
Kanjuruhan akan diumumkan pada Rabu 
besok.

Mahfud MD mengatakan, pihak yang 
berwenang untuk menetapkan apakah 
suatu kasus merupakan pelanggaran 
HAM berat atau pelanggaran biasa 
hanyalah Komnas HAM.

pemerintah akan membawa perkara 
tersebut ke pengadilan.

Untuk mengatasi ini, MPR saat itu 
memutuskan membentuk Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 
Mahkamah Konstitusi (MK) dan lainnya.

pembentukan Komnas HAM merupakan 
amanah reformasi.

Meski demikian, 

"Jadi rencananya begitu, kami akan 
mengumumkan laporan penyelidikan 
Komnas tapinnati akan ada konfirmasi 
resmi dari Komnas sterkait kapan waktu 
pastinya ya," kata Beka saat dihubungi 
Kompas.com, Selasa.

"Untuk pelanggaran HAM diperintahkan 
waktu itu agar pelanggaran-pelanggaran 
HAM masa lalu yang sifatnya 
pelanggaran HAM berat itu diselesaikan 
ke pengadilan, dibawa ke pengadilan," 
kata Mahfud.

Menurut Mahfud, 

pelanggaran ham biasa atau tidak ada 
pelanggaran ham, besok hari Rabu akan 
diumumkan oleh Komnas HAM," kata 
Mahfud di kantor MUI Pusat, Jakarta, 
Selasa (1/11/2022).

DNA nepotisme (KKN).

Selain itu, MPR juga memerintahkan agar 
pelanggaran HAM berat masa lalu 
diselesaikan.

Sebelumnya, 135 orang meninggal dan 
lebih dari 400 orang mengalami luka-
luka akibat tragedi di Stadion 
Kanjuruhan, Malang, pada 1 Oktober 
2022.
Korban meninggal diduga karena 
terinjak hingga sesak napas usai aparat 

keamanan menembakkan gas air mata 
ke arah penonton yang berada di 
tribune stadion.
Komnas HAM kemudian bergerak 
melakukan penyelidikan dan mengirim 
tim investigasi untuk menyelidiki 
tragedi Kanjuruhan.

Pernyataan pada Selasa datang dari 
kementerian ketika AS dan Korea 
Selatan melakukan latihan udara yang 
melibatkan lebih dari 200 pesawat 
tempur, 
termasuk jet tempur F-35 canggih 
mereka. 

Korea Utara telah menandai uji coba 
tersebut dengan doktrin nuklir eskalasi 
yang mengizinkan serangan nuklir untuk 
mencegah serangan dalam situasi krisis 
yang didefinisikan secara longgar.
Sementara itu,

Latihan angkatan udara 

Korea Utara pun memperingatkan akan 
ada langkah-langkah tindak lanjut yang 
lebih kuat dari Korea Utara sebagai 
tanggapan.

Korea Utara sendiri telah meningkatkan 
demonstrasi senjatanya ke titik rekor 
kecepatan pada tahun ini dan 
meluncurkan lebih dari 40 rudal balistik, 
termasuk pengembangan rudal balistik 
antarbenua dan rudal jarak menengah 
yang ditembakkan di atas Jepang. 

 AS dan Korea Selatan telah memulai 
kembali latihan militer skala besar tahun 
ini setelah mengurangi atau 
menangguhkannya dalam beberapa 
tahun terakhir sebagai bagian dari upaya 
untuk menciptakan ruang diplomatik 
dengan Pyongyang dan karena pandemi.

Kementerian Luar Negeri Korea Utara 
telah mengkritik Amerika Serikat (AS) 
karena telah mengembangkan latihan 
militer bersama dengan Korea Selatan 
yang diklaimnya sebagai praktik untuk 
invasi potensial. 

Korsel saat ini sedang meningkatkan 
postur pertahanan mereka dalam 
menghadapi peningkatan pengujian 
senjata Korea Utara dan meningkatnya 
ancaman nuklir.

Respon Korut Atas Latihan Gabungan AS - Korsel

Di sisi lain, pernyataan terbaru Korea 
Utara datang hanya beberapa hari 
setelah negara itu menembakkan dua 
rudal balistik jarak pendek ke laut yang 
memperpanjang rentetan peluncuran 
sejak akhir September. 
Beberapa dari peluncuran tersebut 
telah digambarkan oleh Korea Utara 
sebagai simulasi serangan nuklir 
terhadap target Korea Selatan 

‘Vigilant Storm’ Amerika Serikat dan 
Korea Selatan, yang akan berlanjut 
hingga Jumat dilakukan setelah Korea 
Selatan menyelesaikan latihan tahunan 
12 hari atau ‘Hoguk’ yang menurut para 
pejabat juga melibatkan sejumlah 
pasukan Amerika yang tidak 
disebutkan jumlahnya.

Ia juga mengatakan bahwa Korea 
Utara siap untuk mengambil semua 

Korea Utara mengatakan kegiatan 
pengujiannya dimaksudkan sebagai 
peringatan di tengah latihan militer 
bersama. 

dan AS.

Akan tetapi, beberapa ahli mengatakan 
Pyongyang juga menggunakan latihan 
itu sebagai kesempatan untuk menguji 
sistem senjata baru, 

pernyataan Kementerian Luar Negeri 
Korea Utara mengatakan latihan militer 
itu mengungkap Amerika Serikat 
sebagai pelaku utama dalam 
menghancurkan perdamaian dan 
keamanan. 

meningkatkan kemampuan nuklirnya 
dan meningkatkan pengaruhnya dalam 
urusan masa depan dengan 
Washington dan Seoul.

Langkah tindak lanjut yang kuat

Dalam komentar yang dikaitkan 
dengan seorang juru bicara yang tidak 
disebutkan namanya, 
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tindakan yang diperlukan untuk 
mempertahankan diri dari ancaman 
militer dari luar negeri.

sejak September 2017.

“Jika AS terus-menerus melakukan 
provokasi militer yang serius, 
DPRK akan mempertimbangkan 
langkah-langkah tindak lanjut yang 
lebih kuat,” ujar juru bicara Kemenlu 
Korut dan tidak merinci tindakan apa 
yang bisa dilakukan seperti yang 
dikutip dalam laman TRT World, pada 
Selasa, 1 November 2022.

pejabat Korea Selatan mengatakan 
Korea Utara dapat meningkatkan 
taruhan dalam beberapa minggu 
mendatang dengan meledakkan 
perangkat uji nuklir pertamanya 

Ledakan tersebut mungkin dapat 
membawa negara itu selangkah lebih 
dekat ke tujuannya untuk membangun 

Dalam beberapa pekan terakhir, 
Korea Utara juga 

ketika mereka saling menuduh melanggar 
perbatasan. 

sebuah adegan pertumpahan darah dan 
pertempuran laut di masa lalu, 

Korea Utara mengatakan bahwa 
penembakan itu sebagai reaksi terhadap 
latihan tembakan langsung Korea Selatan 
di daerah perbatasan darat. 

telah menembakkan ratusan peluru di 
zona penyangga maritim antar-Korea yang 
didirikan kedua Korea pada 2018 untuk 
mengurangi ketegangan militer garis 
depan. 

persenjataan nuklir lengkap yang mampu 
mengancam kawasan AS. sekutu dan 
daratan Amerika.

Kedua Korea saling bersaing bertukar 
tembakan peringatan pada 24 Oktober di 
sepanjang perbatasan laut barat mereka 
yang disengketakan, 

Secara umum KIB baru membicarakan 
beberapa gagasan. 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo rupanya menjadi salah satu 
nama yang difavoritkan dan dijagokan 
di dalam Koalisi Indonesia Bersatu 
(KIB).

Gagasan datang dari masing-masing 
partai dan nantinya gagasan-gagasan 
itu akan diseleksi untuk menentukan 
Calon Presiden (Capres).
"Sampai saat ini kami masih berbicara 
soal gagasan. 

Bima menilai hal itu merupakan hal 
yang wajar lantaran nama Ganjar selalu 

"Selain pimpinan partai yang ada di 
KIB, Mas Ganjar Pranowo menjadi 
salah satu nama yang difavoritkan," 
kata Ketua DPP Partai Amanat 
Nasional (PAN), Bima Arya, dikutip 
Selasa (1/11).

Ihwal suara-suara PAN di daerah yang 
sudah mendeklarasikan nama Ganjar 
sebagai Capres 2024, 

Mungkin pada pertemuan berikutnya 
sekitar satu atau dua bulan ke depan 
baru kami akan mengerucut ke 
pembahasan presiden," ujar Bima Arya.

Ada Nama Ganjar di Bursa Capres KIB

Sekadar diketahui, 

Karena orang partai politik itu sudah 
paham dan sudah dibina dari bawah," kata 
Amir.

Amir enggan menyebut nama-nama tokoh 
yang dimaksud. 

"Tidak juga harus orang internal KIB, tetapi 
kami ingin sosok itu merupakan orang 
partai," kata Amir.

Amir mengatakan capres yang diusung 
oleh KIB tidak harus tokoh internal KIB, 
tetapi bisa dari luar dengan catatan 
merupakan orang partai.

teratas dalam berbagai survei.
"Itu kan inisiatif dari wilayah, yang

Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara usai 
mengikuti rangkaian acara HUT ke-58 
Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta 
Pusat, Kamis (20/10) malam.

Namun, KIB cenderung memilih orang 
partai politik karena sudah mengikuti 
kaderisasi yang berjenjang di level partai.

 memang sudah bergulir secara alamiah, 
bisa saja (deklarasi Ganjar) itu akan terus 
berlanjut," ungkap Bima.

"Saya enggak sebut ada nama, tetapi 
kami ingin orang partai politik yang kami 
usung. 

rekam jejak Ratu Tisha yang pernah 
menjabat sebagai Sekretaris Jenderal 
(Sekjen) PSSI sudah sering 
menghasilkan program-program yang 
apik.

Ratu Tisha Destria menjadi nama 
pertama yang paling sering diajukan 
warganet untuk maju dalam bursa 
pemilihan Ketua Umum PSSI.

yang baru.

Tak hanya itu saja, lulusan program FIFA 
Masters ini juga menjadi salah satu kunci 
keberhasilan PSSI memenangkan 
Indonesia dalam bidding tuan rumah 
Piala Dunia U-20.

Kaesang Pangarep,

calon Ketua Umum PSSI pada KLB yang 
akan datang.

Pasalnya, 

Kaesang dinilai publik sebagai sosok 
pengelola klub sepak bola yang masih 
muda dan 

 juga dinilai layak untuk mencalonkan 
dirinya sebagai 

2. Kaesang Pangarep

1. Ratu Tisha Destria

Direktur PT Persis Solo Saestu, 

media sosial diramaikan dengan nama-
nama tokoh yang layak maju dalam 
bursa calon Ketua Umum PSSI.
Netizen mengajukan beberapa nama 
tokoh dengan rekam jejak mentereng 
yang dinilai layak untuk menjabat 
sebagai Ketua Umum PSSI 

Menjelang bergulirnya Kongres Luar 
Biasa (KLB) PSSI, 

Mayoritas nama-nama tokoh yang 
diminati netizen di media sosial ini 
memang terbilang memiliki 
kemampuan mumpuni untuk mengelola 
industri sepak bola di Indonesia.
Namun, 
ada pula satu tokoh yang belum pernah 
berkecimpung di dunia kulit bundar tanah 
air, tetapi sudah membuktikan kiprahnya 
bersama Federasi Futsal Indonesia 
(FFI).Berikut empat nama tokoh yang 
paling sering dibicarakan netizen untuk 
maju sebagai calon Ketua Umum PSSI 
yang baru:

Kandidat Ketum Baru PSSI

dia dinilai layak menduduki kursi PSSI 1 

itu memang pernah menjadi Presiden 
Inter Milan.

karena juga memiliki kedekatan dengan 
pemerintah 

Sebelumnya, pemilik perusahaan 
Mahaka Sports and Entertainment ini 
juga pernah menjadi Ketua Panitia 
Asian Games 2018. 

yang akan datang ialah Hary 
Tanoesoedibjo.

Kompetisi Pro Futsal League yang 
menjadi liga kasta tertinggi di Indonesia 
juga semakin berkembang.

Nama tokoh terakhir yang juga 
mendapatkan dukungan dari netizen 
untuk maju sebagai calon Ketua Umum 
PSSI pada KLB 

Partai Perindo ini memang disebut-
sebut layak untuk mengelola sepak bola 
Indonesia berkat kinerjanya sebagai 
Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia 
(FFI).

3. Erick Thohir

Di bawah kepemimpinan 

yang sukses mencuri hati warganet. 

Hary Tanoe, 

4. Hary Tanoesoedibjo

Nama tokoh lainnya yang sudah 
memiliki pengalaman banyak dalam 
mengelola industri olahraga yang 
diajukan oleh warganet ialah Erick 
Thohir.

Pengalaman menterengnya itu juga 
membuatnya dekat dengan Presiden 
FIFA, Gianni Infantino.

timnas futsal Indonesia memang 
mengalami perbaikan prestasi yang 
signifikan. 

Saat ini, dia juga memiliki saham di klub 
Inggris, Oxford United.

Politisi yang melahirkan

Lelaki yang kini menjabat sebagai 
Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) 

Sebagai anak ketiga Presiden Joko 
Widodo, 

sering menghasilkan gebrakan-
gebrakan baru bersama Persis Solo.
Aspek progresif inilah 
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provokasi militer yang serius, 
DPRK akan mempertimbangkan 
langkah-langkah tindak lanjut yang 
lebih kuat,” ujar juru bicara Kemenlu 
Korut dan tidak merinci tindakan apa 
yang bisa dilakukan seperti yang 
dikutip dalam laman TRT World, pada 
Selasa, 1 November 2022.

pejabat Korea Selatan mengatakan 
Korea Utara dapat meningkatkan 
taruhan dalam beberapa minggu 
mendatang dengan meledakkan 
perangkat uji nuklir pertamanya 

Ledakan tersebut mungkin dapat 
membawa negara itu selangkah lebih 
dekat ke tujuannya untuk membangun 

Dalam beberapa pekan terakhir, 
Korea Utara juga 

ketika mereka saling menuduh melanggar 
perbatasan. 

sebuah adegan pertumpahan darah dan 
pertempuran laut di masa lalu, 
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Selasa (1/11).

Ihwal suara-suara PAN di daerah yang 
sudah mendeklarasikan nama Ganjar 
sebagai Capres 2024, 
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CEO Indodax Oscar Darmawan pun 
memberikan tanggapannya. Di 
pemberitaan yang sedang ramai saat 
ini, Oscar optimis bahwa DOGE akan 
memiliki utilitas yang lebih baik.

Menurut data pada Coin Gecko Selasa 
1 November 2022, DOGE kini 
menempati urutan kedelapan kripto 
dengan kapitalisasi pasar terbesar 
mengalahkan Cardano dan Solana.

“Dengan adanya fenomena ini, bukan 
tidak mungkin rumor tentang DOGE 
akan masuk dalam ekosistem Twitter 
bisa jadi kenyataan. Opini ini berdasar 
disebabkan oleh pernyataan Elon 
Musk beberapa waktu lalu dimana ia 
ingin menggunakan kripto tersebut 
untuk membatasi spam dan 
menggunakan sistem blockchain bagi 
Twitter,” jelas Oscar.Berkaca pada 
pasar Indonesia, DOGE juga 
merupakan salah satu kripto favorit di 
Indonesia. Member Indodax juga 

Elon Musk resmi menjadi pemilik 
Twitter. Hai Ini berdampak kepada 
hijaunya pasar kripto beberapa hari 
terakhir. DOGE yang selama ini 
digadang-gadangkan ada keterkaitan 
dengan Elon Musk, naik setelah 
pengumuman Elon Musk yang secara 
resmi sudah memiliki Twitter.

Melihat fenomena ini, 

Menurut data pada market Indodax, 
DOGE mengalami kenaikan sebesar 
111,46 persen harga pada periode 25 
Oktober - 30 Oktober. Meskipun DOGE sedang naik karena 

fenomena ini, 

“Dengan Analisa yang tepat diharapkan 
investor tidak terjebak pada bull trap,” 
jelas Oscar.Melihat prospek kripto dan 
blockchain di depan, Indodax sangat 
optimis dari segi bisnis. Indodax tidak 
melakukan layoff dan justru sedang 
melakukan penambahan tim khususnya 
di bidang IT (developer blockchain) untuk 
bisa beradaptasi dengan perkembangan 
ini. Indodax adalah platform crypto 
echange pertama dan telah beroperasi 
lebih dari 8 tahun. Karena pengalaman 
panjang di dunia kripto ini Indodax sudah 
mempelajari dan terus optimis dengan 
perkembangan ekosistem kripto di 
Indonesia.
“Dengan pengalamn tersebut, Kami terus 
meningkatkan skalabilitas operasional 
perusahaan untuk memastikan member 
terlayani dengan baik,” tutup Oscar.

Jika pernyataan Elon menjadi kenyataan, 
isu tentang utilitas DOGE di Twitter 
tersebut tentunya akan membuat 
teknologi blockchain semakin masif 
digunakan dan semakin dekat dengan 
kebutuhan masyarakat di seluruh dunia.

banyak mengoleksi kripto tersebut.

Oscar tetap mengingatkan masyarakat 
untuk tidak FOMO dan tetap melakukan 
research dan analisa yang tepat.

Sebagai pelaku industri, Oscar pun 
optimis bahwa ekosistem kripto dan 
blockchain di depan akan semakin 
berkembang. 

Kripto Doge Naik 111%
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Kripto Doge Naik 111%

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona
 
 Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : JIMMY
   215 - 275 - 4061

DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5
Terima Catering 

Vegetarian
Text: 215-271-3057



30 29www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

Internasional

Internasional

Internasional

Internasional

iklan JK

s5/14

 p5/17

Bola

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Tanah Air

Tanah Air

Central Agency
mencari pekerja di PA & NJ

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Gaji $10 - $13

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Wanita Bawa Senpi Terobos Istana

Kendati begitu, masih ada masyarakat 
yang kebingungan apakah TV digital 
sama seperti TV streaming atau 
parabola yang harus membayar 
langganan perbulan. Dikutip dari akun 
instagram resmi @indonesiabaik.id 
walaupun sama-sama menggunakan 
teknologi digital, siaran TV digital tidak 
sama dengan TV Streaming yang 
menggunakan gawai internet atau 
IPTV, TV kabel berlangganan dan TV 
satelit.
Namun nyatanya TV digital bukan lah 
TV streaming yang memerlukan biaya 
kuota internet seperti TV streaming 
pada umumnya. TV digital juga bukan 
TV kabel berlangganan, yang harus 
membayar biaya per bulan. Jadi TV 
digital tidak ada biaya bulanan.
Kemudian, TV digital tidak seperti TV 
satelit (parabola), yakni siaran TV 
digital memakai teknologi antena 
penerima DVBT2. Apabila dilihat dari 
segi kualitas ketajaman gambar dan 
kejernihan suara, TV digital mampu 
mencapai High Definition sehingga 
sebanding dengan jenis-jenis siaran 

Masyarakat digegerkan dengan adanya 
imbauan terkait mematikan siaran TV 
analog yang akan beralih kepada TV 
digital pada hari ini, Rabu (2/11) malam 
nanti. Namun anda tidak perlu khawatir, 
jika masih menggunakan TV analog 
anda bisa menggunakan Set Top Box 
(STB) untuk mendapatkan siaran TV 
digital.

Beda TV Berlangganan Dan TV Digital

tersebut.

Namun, jika TV yang digunakan sudah 
memiliki teknologi menangkap siaran 
digital, maka tidak perlu menggunakan 
STB. "Kalau sudah siap otomatis siaran 
langsung diterima. Kalau tidak siap digital 
tinggal membeli Set Top Box (STB)," kata 
dia.Dengan siaran digital, kualitas audio 
visual hingga tampilan akan lebih 
berkualitas, jernih dan bersih karena 
menggunakan teknologi yang lebih 
canggih. Sebagai informasi, proses 
migrasi ini sudah mulai berlangsung sejak 
tahun 2021 secara bertahap.
Proses migrasi ke siaran digital ini juga 
dilakukan secara bertahap, menyesuaikan 
dengan kesiapan setiap daerah.

Direktur Jenderal PPI Kementerian 
Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. 
Ramli mengatakan, masyarakat hanya 
perlu memeriksa televisi yang digunakan 
bisa menangkap sinyal digital atau tidak. 
Jika tidak bisa, maka perlu ditambah STB 
yang fungsinya menangkap sinyal siaran 
digital.

"Jika dibandingkan siaran TV satelit 
(parabola), siaran ini juga menggunakan 
teknologi digital (DVBS/DVBS-2), serta 
pemasangan dan pembayarannya serupa 
dengan hanya dengan satu kali instalasi 
dan satu kali bayar untuk seumur hidup. 
Tetapi bedanya terletak di jenis antena 
penerimanya yang menggunakan 
parabola. Sementara siaran TV digital 
menggunakan teknologi DVBT2," tulis 
@indonesiabaik.id, dikutip Rabu (2/11).

Dasco pun mengatakan bahwa sejak 
awal koalisi yang dibangun Gerindra dan 
PKB untuk menghadapi Pilpres 2024 tak 
hanya ingin diisi oleh dua partai politik 

Demikian juga soal deklarasi Capres-
Cawapres dari Gerindra dan PKB 
dikabarkan tinggal menunggu partai 
ketiga gabung dalam koalisi.

Saya pikir apa yang disampaikan oleh 
PKB untuk menunggu anggota baru saya 
kira hal yang masuk akal, ujar Dasco 
ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, 
Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi 
Dasco Ahmad.

Prabowo Subianto akan maju sebagai 
capres dari Partai Gerindra di Pilpres 
2024. Partai lain yang akan berkoalisi 
dengan Gerindra adalah PKB. Partai 
Gerindra dan PKB kini menyepakati soal 
penentuan cawapres.

Tribun Jogja mengutip laporan 

kompas.com, Sufmi Dasco Ahmad 

menyepakati pernyataan Wakil Ketua 

Umum PKB Jazilul Fawaid terkait 

penentuancawapres.

Pernyataan itu merespons apa yang 

disampaikan Jazilul. Tribunnews 

melaporkan pada Minggu (30/10/2022), 

bahwa Jazilul menyatakan deklarasi 

Capres-Cawapres koalisi PKB-Gerindra 

menunggu partai ketiga bergabung.

Hal itu diungkapkan

Gerindra - PKB Sepakati Penentuan Cawapres

Koalisi tersebut belum mengumumkan 
siapa capres dan cawapres yang bakal 
diusung.

Peresmian sekber memang tinggal 
menunggu keluangan dari waktu 
masing-masing ketua umum. Kita 
harapkan sih dalam waktu dekat bisa 
meresmikan, tandasnya.

Dalam nota kesepakatan keduanya, 
penentuan pasangan calon dalam 
kontestasi Pilpres 2024 ditentukan oleh 
Prabowo dan Muhaimin.

Menurut klaimnya sekber sudah 
dipersiapkan dengan baik namun 
peresmiannya masih menunggu 
aktivitas Ketua Umum Partai Gerindra 
Prabowo Subianto dan Ketua Umum 
PKB Muhaimin Iskandar.

Menghadapi Pilpres 2024, saat ini 
Gerindra dan PKB telah membentuk 
koalisi untuk menghadapi Pemilu 2024.

Dasco mengatakan kedua parpol juga 
tengah menunggu proses peresmian 
sekretariat bersama.

saja.
Namun tetap ada tenggat waktu untuk 
mendeklarasikan pasangan capres-
cawapres.
Namun di politik ada tenggat atau atas 
waktu yang tentunya nanti akan 
disepakati kedua belah pihak, baik 
PKB maupun Gerindra, ungkapnya.
Memang saat ini belum dibicarakan, 
tapi nanti akan dibicarakan, sambung 
Dasco.
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Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

iklan jimmy

Hiring  cashier for full time. Good
pay.
Please call or text. Mr. Choi
215 - 876 - 7819 / 267 - 357 - 9198

di pabrik buah 

Gaji $12/jam

 70 jam/minggu ada OT
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Kisso Sushi Restaurant ( Old City )
Looking for full time waiters for
Tuesday - Saturday. From 4pm - 9pm.
Please call : 215 - 69 - 9691  (Herman)

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

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

iklan baru

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apartmen for rent.
Newly renovated 2 bedrooms.
Call : 215 - 917 - 6628

Mantan Perdana Menteri Israel 
Benjamin Netanyahu unggul sementara 
dalam pemilihan umum melalui 
perhitungan exit poll. 

Hasil akhir perhitungan suara tidak akan 
keluar hingga akhir minggu. 

Netanyahu menyebut exit poll bukanlah 
hitungan sebenarnya.

Pemilu Israel kelima dalam waktu 
kurang dari empat tahun ini membuat 
marah banyak warga. 

Netanyahu pertama kali jadi PM Israel 
pada 1996-1999. 

Namun di sisi lain, jumlah partisipasi 
warga dalam pemilu menjadi yang 
tertinggi sejak 1999.

Namun, rekor kepemimpinannya selama 
12 tahun berakhir pada Juni 2021, 
ketika Yair Lapid yang berhaluan tengah 

Partai Netanyahu, Likuid, juga 
memperingatkan adanya kemungkinan 
usaha untuk memalsukan hasil suara.

Hasil voting menunjukkan, blok sayap 
kanan mendapatkan suara menuju 
mayoritas.
“Ini awal yang baik,” ujar Netanyahu 
dalam sebuah video yang disebarkan 
oleh penyiar publik Israel Kan 11, dikutip 
dari Reuters, Rabu (2/11).

Ia kembali terpilih pada 2009 dan 
memerintah selama 12 tahun berturut-
turut hingga 2021.

Perdana Menteri terlama Israel tersebut 
siap mengambil 61 atau 62 dari 120 
kursi Knesset atau parlemen Israel. 
Meski begitu, 

sebuah kelompok di daftar pantauan 
teroris Israel dan AS, dan yang pernah 
dihukum karena hasutan rasis, berisiko 
mengkhawatirkan sekutu termasuk 
Amerika Serikat.
Hal ini juga memperkuat skeptis Palestina 
bahwa solusi politik untuk konflik itu 
mungkin terjadi setelah kampanye yang 
dibuka dengan latar belakang 
meningkatnya kekerasan di Tepi Barat, 
dengan serangan dan bentrokan hampir 
setiap hari.

dan mitra koalisinya Naftali Bennett 
berhasil menyatukan aliansi yang 
mencakup partai Arab untuk pertama 
kalinya.

Kubu Lapid berkampanye tentang 
pengelolaan ekonomi serta kemajuan 
diplomatik dengan negara-negara lain 
termasuk Lebanon dan Turki. Tapi, 

yang telah memoderasi beberapa posisi 
ekstrem tetapi masih menyerukan siapa 
pun yang dianggap tidak setia kepada 
Israel untuk diusir dari negara itu.

Menurut hasil perhitungan sementara, 
kubu Lapid siap mengambil 54-55 kursi di 
parlemen. 

Prospek pemerintah termasuk Ben-Gvir, 
mantan anggota Kach, 

Netanyahu mengandalkan dukungan dari 
Ben-Gvir dan sesama pemimpin sayap 
kanan Bezalel Smotrich, 

hal tersebut tidak cukup untuk 
mengalahkan sayap kanan yang dipimpin 
Netanyahu.

Netanyahu Unggul Sementara di Pemilu Israel
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Please call : 215 - 69 - 9691  (Herman)

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

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

iklan baru

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apartmen for rent.
Newly renovated 2 bedrooms.
Call : 215 - 917 - 6628

Mantan Perdana Menteri Israel 
Benjamin Netanyahu unggul sementara 
dalam pemilihan umum melalui 
perhitungan exit poll. 

Hasil akhir perhitungan suara tidak akan 
keluar hingga akhir minggu. 

Netanyahu menyebut exit poll bukanlah 
hitungan sebenarnya.

Pemilu Israel kelima dalam waktu 
kurang dari empat tahun ini membuat 
marah banyak warga. 

Netanyahu pertama kali jadi PM Israel 
pada 1996-1999. 

Namun di sisi lain, jumlah partisipasi 
warga dalam pemilu menjadi yang 
tertinggi sejak 1999.

Namun, rekor kepemimpinannya selama 
12 tahun berakhir pada Juni 2021, 
ketika Yair Lapid yang berhaluan tengah 

Partai Netanyahu, Likuid, juga 
memperingatkan adanya kemungkinan 
usaha untuk memalsukan hasil suara.

Hasil voting menunjukkan, blok sayap 
kanan mendapatkan suara menuju 
mayoritas.
“Ini awal yang baik,” ujar Netanyahu 
dalam sebuah video yang disebarkan 
oleh penyiar publik Israel Kan 11, dikutip 
dari Reuters, Rabu (2/11).

Ia kembali terpilih pada 2009 dan 
memerintah selama 12 tahun berturut-
turut hingga 2021.

Perdana Menteri terlama Israel tersebut 
siap mengambil 61 atau 62 dari 120 
kursi Knesset atau parlemen Israel. 
Meski begitu, 

sebuah kelompok di daftar pantauan 
teroris Israel dan AS, dan yang pernah 
dihukum karena hasutan rasis, berisiko 
mengkhawatirkan sekutu termasuk 
Amerika Serikat.
Hal ini juga memperkuat skeptis Palestina 
bahwa solusi politik untuk konflik itu 
mungkin terjadi setelah kampanye yang 
dibuka dengan latar belakang 
meningkatnya kekerasan di Tepi Barat, 
dengan serangan dan bentrokan hampir 
setiap hari.

dan mitra koalisinya Naftali Bennett 
berhasil menyatukan aliansi yang 
mencakup partai Arab untuk pertama 
kalinya.

Kubu Lapid berkampanye tentang 
pengelolaan ekonomi serta kemajuan 
diplomatik dengan negara-negara lain 
termasuk Lebanon dan Turki. Tapi, 

yang telah memoderasi beberapa posisi 
ekstrem tetapi masih menyerukan siapa 
pun yang dianggap tidak setia kepada 
Israel untuk diusir dari negara itu.

Menurut hasil perhitungan sementara, 
kubu Lapid siap mengambil 54-55 kursi di 
parlemen. 

Prospek pemerintah termasuk Ben-Gvir, 
mantan anggota Kach, 

Netanyahu mengandalkan dukungan dari 
Ben-Gvir dan sesama pemimpin sayap 
kanan Bezalel Smotrich, 

hal tersebut tidak cukup untuk 
mengalahkan sayap kanan yang dipimpin 
Netanyahu.

Netanyahu Unggul Sementara di Pemilu Israel


