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Indonesia diketahui masuk dalam 
daftar 10 negara dengan ekonomi 
terbesar dunia versi Dana Moneter 
Internasional 
(IMF). 
Bahkan, 
Indonesia 
berada di 
posisi ke-7, 
diatas 
Inggris dan 
Perancis. 
Daftar 
ekonomi 
terbesar 
dunia ini 
mengacu 
pada tingkat 
Gross 
Domestic 
Product atau 
Produk Domestik Bruto (PDB) 
Indonesia yang mengacu Purchasing 
Power Parity (PPP). Indonesia 

mencatatkan PDB sebesar USD 4,02 
triliun di 2022. Angka ini tertuang dalam 
laporan World Economic Outlook IMF 

edisi Oktober 
2022. PPP 
sendiri 
merupakan 
salah satu 
ukuran 
perbandingan 
nilai mata uang 
yang ditentukan 
oleh daya beli 
uang tersebut 
terhadap barang 
dan jasa di tiap-
tiap negara. 
Posisi paling 
atas ditempati 
oleh China 
dengan besaran 

PDB USD 30 triliun, diikuti Amerika 
Serikat dengan PDB USD 25 triliun, dan 

Ekonomi Indonesia 

Peringkat 7 Dunia
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India dengan USD 11,6 triliun. 
Selanjutnya, Jepang tercatat memiliki 
PDB USD 6,1 triliun, Jerman 
mencatatkan PDB USD 5,3 triliun, dan 
Rusia USD 4,6 triliun. Sementara, 
Brazil, Inggris, dan Perancis berada di 
bawah Indonesia. Secara berurutan 
mencatatkan PDB sebesar USD 3,78 
triliun, USD 3,77 triliun, dan USD 3,68 
triliun. Sebelumnya, Menteri Keuangan 
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati 
meyakini, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia akan terus melesat sampai 
akhir tahun ini. Dia juga membuat 
skenario terkait tantangan yang akan 
dihadapi pada 2023 mendatang. 
Adapun optimisme tersebut muncul 
karena Indonesia konsisten mencatat 
pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen 
selama tiga kuartal beruntun sejak 
triwulan IV 2021. Dan, itu masih akan 
terus berlanjut sampai tiga bulan 
terakhir di tahun ini. Badan Pusat 
Statistik (BPS) melaporkan ekonomi 
Indonesia mencatatkan surplus neraca 
dagang Indonesia selama 29 bulan 
berturut-turut dan masuk dalam 
peringkat ke-7 negara ekonomi 
terbesar dunia. Selain di peringkat 7 
dunia, Indonesia juga salah satu 
negara yang pertumbuhan ekonominya 
jauh dari resesi. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia menembus 5,72 persen year 
on year (yoy) pada kuartal ketiga 2022. 
Realisasi itu melanjutkan pertumbuhan 
positif pada kuartal-II 2022 yang 
sebesar 5,44 persen (yoy). Sementara 
secara kuartalan ekonomi Indonesia 
tumbuh 1,81 persen (quarter to 
quarter/qtq). Maka secara kumulatif 
Januari-September 2022, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 
sebesar 5,40 persen dibandingkan 
periode yang sama di 2021. Kepala 
BPS Margo Yuwono mengatakan, bila 
melihat pertumbuhan secara tahunan, 
maka realisasi itu menunjukkan bahwa 
ekonomi Indonesia trennya terus 
membaik karena mengalami 
pertumbuhan di atas 5 persen sejak 
kuartal IV-2021. Secara rinci, pada 
kuartal IV-2021 pertumbuhan ekonomi 
Indonesia sebesar 5,02 persen yoy, 
kuartal I 2022 sebesar stagnan di level 

5,02 persen yoy, lalu melonjak di kuartal 
II 2022 -menjadi 5,45 persen yoy dan di 
kuartal III-2022 menjadi 5,72 persen 
yoy. "Sejak kuartal IV-2021 ekonomi kita 
presisten tumbuh di atas 5 persen. Ini 
menandakan bahwa pemulihan 
ekonomi Indonesia terus berlanjut dan 
semakin menguat," ujarnya dalam 
konferensi pers virtual, Senin 
(7/11/2022). Ia menjelaskan, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 
dipengaruhi sejumlah indikator baik 
global maupun domestik. Salah satunya 
pertumbuhan ekonomi mitra dagang 
utama di kuartal III- 2022, yang tercatat 
tetap mengalami pertumbuhan 
dibandingkan kuartal sebelumnya. Ia 
menjelaskan, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia dipengaruhi sejumlah 
indikator baik global maupun domestik. 
Salah satunya pertumbuhan ekonomi 
mitra dagang utama di kuartal III- 2022, 
yang tercatat tetap mengalami 
pertumbuhan dibandingkan kuartal 
sebelumnya. Seperti China dengan 
ekonominya tumbuh 3,9 persen, 
Amerika Serikat (AS) tumbuh 1,8 
persen, Singapura tumbuh 4,4 persen, 
Vietnam tumbuh 13,7 persen, Taiwan 
tumbuh 4,1 persen, dan Uni Eropa 
tumbuh 2,4 persen. Ini adalah 
pertumbuhan tertinggi kedua di level 
negara-negara G-20 sekaligus 
mengalahkan pertumbuhan ekonomi 
China, AS dan Uni Eropa. Yang pertama 
adalah Arab Saudi yang mampu 
membukukan pertumbuhan sebesar 8,6 
persen yoy. Hingga saat ini, sudah ada 
11 negara anggota G-20 yang sudah 
mengumumkan pertumbuhan ekonomi 
kuartal III-2022. Arab Saudi sementara 
ini memimpin di peringkat pertama 
disusul Indonesia. Meksiko ada di 
peringkat ketiga dengan torehan 4,2 
persen, disusul dengan China sebesar 
3,9 persen dan Spanyol sebesar 3,8 
persen. Pertumbuhan ekonomi terendah 
adalah Rusia. "Tentu saja kondisi ini 
berpengaruh kepada perekonomian kita 
karena biar bagaimanapun kita ekonomi 
terbuka sangat tergantung kepada 
perkembangan ekonomi mitra dagang 
kita," ucapnya. Selain itu, pertumbuhan 
ekonomi kuartal II-2022 juga 

dipengaruhi harga sejumlah komoditas 
di pasar global. Kondisi ini membuat 
kinerja neraca perdagangan RI 
mengalami suprlus 14,92 miliar dollar 
AS atau naik 12,58 persen (yoy). 
"Tentu saja nanti ini akan berpengaruh 
kepada besaran PDB (produk 
domestik bruto) kalau dilihat dari sisi 
pengeluaran," kata Margo. Sementara 
dari sisi domestik, pertumbuhan 
ekonomi kuartal III-2022 dipengaruhi 
oleh mobilitas masyarakat yang 
semakin pulih dibandingkan kuartal-
kuartal sebelumnya. Pelonggaran 
syarat perjalanan menjadi pendorong 
meningkatnya mobilitas masyarakat. 
"Jadi mobilitas masyarakat yang 
semakin pulih dan juga adanya 
pelonggaran saat perjalanan ini 
mendorong wisman tumbuhnya sangat 
tinggi 10.746,29 persen secara year on 
year," jelasnya. Kemudian adanya 
respons pemerintah dalam menjaga 
daya beli masyarakat. Dua di 
antaranya ialah peningkatan realisasi 
program perlindungan sosial yang 
tumbuh sebesar 12,46 persen secara 
year on year dan peningkatan realisasi 
subsidi BBM sebesar 111,95 persen. 
Adapun berdasarkan berbagai 
indikator di global maupun domestik 
tersebut, ekonomi Indonesia 
berdasarkan Produk Domestik Bruto 
(PDB) di Kuartal III 2022 atas dasar 
harga berlaku sebesar Rp 5.091,2 
triliun. Sementara berdasarkan harga 
dasar konstan dengan tahun dasar 
2010 sebesar Rp 2.976,8 triliun. Dikala 
ekonomi Indonesia sedang tumbuh, di 
saat yang sama masyarakat harus 
terkena beban peningkatan harga 
komoditas, semisal bahan pangan 
hingga BBM, kata Sri Mulyani. "Karena 
memang masyarakat kita dihadapkan 
pada ekonomi yang lagi tumbuh 
bagus. Tiga kuartal berturut-turut kita 
tumbuh di atas 5 (persen). Meskipun 
kemarin naik BBM 30 persen, di mana-
mana masih macet. Permintaan, 
consumer confidence masih sangat 
kuat," ujarnya, Jumat (28/10/2022). 
Menurut Sri Mulyani, optimisme serupa 
turut terpancar dari tingkat inflasi, yang 
meskipun naik tapi tidak separah 

negara lain. Begitu pun untuk nilai 
tukar rupiah, yang meski terkena 
Depresiasi tapi masih slightly better 
than others. "Sehingga Indonesia 
punya banyak alasan untuk optimis 
dan maju. Namun untuk tahun depan, 
sang Bendahara Negara mengatakan, 
pemerintah telah menyetel APBN 2023 
guna menghadapi kondisi yang sangat 
dinamis. Khususnya dalam 
menghadapi tantangan berupa situasi 
geopolitik Rusia-Ukraina yang penuh 
ketidakpastian, hingga isu climate 
change. "Semua mengatakan global 
warming, tapi kita tidak tahu siapa 
yang akan kena, kekeringan siapa 
yang akan kena. Mungkin aja kita 
punya BMKG bilang, minggu depan 
akan seperti ini, bulan depan mungkin 
terjadi El Nino, La Nina. Tapi precisely 
kita enggak tahu, tiba-tiba hujan aja 
enggak berhenti-berhenti, banjir," 
paparnya. "Atau, seperti yang teman 
saya ketemu dengan Menteri 
Keuangan Brazil atau sama Australia, 
mereka mengatakan, we never 
experience the drought yang kemudian 
semuanya kering dan kebakaran hutan 
masif. Kalau Anda lihat California, 
Brazil, Australia, that's quite 
something," bebernya. Menurut dia, itu 
jadi hal yang tak bisa dinegosiasi. Di 
sisi lain, dunia saat ini pun masih 
terombang-ambing atas ketidakpastian 
konflik geopolitik Rusia-Ukraina, plus 
adanya potensi perang antara Amerika 
Serikat dengan China. "Kan itu 
uncertainity-nya banyak. Makanya 
disebutkan di tengah risiko, bagaimana 
kita ekonominya tetap kuat dan 
bertahan kuat, padahal risikonya itu, 
pattern-nya jadi very-very difficult 
untuk di-predict," keluh Sri Mulyani. 
Jadi di tengah ketidakpastian dunia 
saat ini, Indonesia masih bisa diatas 
rata rata negara maju lainnya. 
Indonesia masih kuat dalam 
menghadapi resesi ini. Mari kita terus 
mendukung pemerintah yang telah 
berhasil menyelamatkan Indonesia 
dari hantaman resesi global ini. 
Semoga keberhasilan Indonesia ini 
dapat berlanjut terus hingga tahun 
tahun berikutnya.
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India dengan USD 11,6 triliun. 
Selanjutnya, Jepang tercatat memiliki 
PDB USD 6,1 triliun, Jerman 
mencatatkan PDB USD 5,3 triliun, dan 
Rusia USD 4,6 triliun. Sementara, 
Brazil, Inggris, dan Perancis berada di 
bawah Indonesia. Secara berurutan 
mencatatkan PDB sebesar USD 3,78 
triliun, USD 3,77 triliun, dan USD 3,68 
triliun. Sebelumnya, Menteri Keuangan 
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati 
meyakini, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia akan terus melesat sampai 
akhir tahun ini. Dia juga membuat 
skenario terkait tantangan yang akan 
dihadapi pada 2023 mendatang. 
Adapun optimisme tersebut muncul 
karena Indonesia konsisten mencatat 
pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen 
selama tiga kuartal beruntun sejak 
triwulan IV 2021. Dan, itu masih akan 
terus berlanjut sampai tiga bulan 
terakhir di tahun ini. Badan Pusat 
Statistik (BPS) melaporkan ekonomi 
Indonesia mencatatkan surplus neraca 
dagang Indonesia selama 29 bulan 
berturut-turut dan masuk dalam 
peringkat ke-7 negara ekonomi 
terbesar dunia. Selain di peringkat 7 
dunia, Indonesia juga salah satu 
negara yang pertumbuhan ekonominya 
jauh dari resesi. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia menembus 5,72 persen year 
on year (yoy) pada kuartal ketiga 2022. 
Realisasi itu melanjutkan pertumbuhan 
positif pada kuartal-II 2022 yang 
sebesar 5,44 persen (yoy). Sementara 
secara kuartalan ekonomi Indonesia 
tumbuh 1,81 persen (quarter to 
quarter/qtq). Maka secara kumulatif 
Januari-September 2022, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 
sebesar 5,40 persen dibandingkan 
periode yang sama di 2021. Kepala 
BPS Margo Yuwono mengatakan, bila 
melihat pertumbuhan secara tahunan, 
maka realisasi itu menunjukkan bahwa 
ekonomi Indonesia trennya terus 
membaik karena mengalami 
pertumbuhan di atas 5 persen sejak 
kuartal IV-2021. Secara rinci, pada 
kuartal IV-2021 pertumbuhan ekonomi 
Indonesia sebesar 5,02 persen yoy, 
kuartal I 2022 sebesar stagnan di level 

5,02 persen yoy, lalu melonjak di kuartal 
II 2022 -menjadi 5,45 persen yoy dan di 
kuartal III-2022 menjadi 5,72 persen 
yoy. "Sejak kuartal IV-2021 ekonomi kita 
presisten tumbuh di atas 5 persen. Ini 
menandakan bahwa pemulihan 
ekonomi Indonesia terus berlanjut dan 
semakin menguat," ujarnya dalam 
konferensi pers virtual, Senin 
(7/11/2022). Ia menjelaskan, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 
dipengaruhi sejumlah indikator baik 
global maupun domestik. Salah satunya 
pertumbuhan ekonomi mitra dagang 
utama di kuartal III- 2022, yang tercatat 
tetap mengalami pertumbuhan 
dibandingkan kuartal sebelumnya. Ia 
menjelaskan, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia dipengaruhi sejumlah 
indikator baik global maupun domestik. 
Salah satunya pertumbuhan ekonomi 
mitra dagang utama di kuartal III- 2022, 
yang tercatat tetap mengalami 
pertumbuhan dibandingkan kuartal 
sebelumnya. Seperti China dengan 
ekonominya tumbuh 3,9 persen, 
Amerika Serikat (AS) tumbuh 1,8 
persen, Singapura tumbuh 4,4 persen, 
Vietnam tumbuh 13,7 persen, Taiwan 
tumbuh 4,1 persen, dan Uni Eropa 
tumbuh 2,4 persen. Ini adalah 
pertumbuhan tertinggi kedua di level 
negara-negara G-20 sekaligus 
mengalahkan pertumbuhan ekonomi 
China, AS dan Uni Eropa. Yang pertama 
adalah Arab Saudi yang mampu 
membukukan pertumbuhan sebesar 8,6 
persen yoy. Hingga saat ini, sudah ada 
11 negara anggota G-20 yang sudah 
mengumumkan pertumbuhan ekonomi 
kuartal III-2022. Arab Saudi sementara 
ini memimpin di peringkat pertama 
disusul Indonesia. Meksiko ada di 
peringkat ketiga dengan torehan 4,2 
persen, disusul dengan China sebesar 
3,9 persen dan Spanyol sebesar 3,8 
persen. Pertumbuhan ekonomi terendah 
adalah Rusia. "Tentu saja kondisi ini 
berpengaruh kepada perekonomian kita 
karena biar bagaimanapun kita ekonomi 
terbuka sangat tergantung kepada 
perkembangan ekonomi mitra dagang 
kita," ucapnya. Selain itu, pertumbuhan 
ekonomi kuartal II-2022 juga 

dipengaruhi harga sejumlah komoditas 
di pasar global. Kondisi ini membuat 
kinerja neraca perdagangan RI 
mengalami suprlus 14,92 miliar dollar 
AS atau naik 12,58 persen (yoy). 
"Tentu saja nanti ini akan berpengaruh 
kepada besaran PDB (produk 
domestik bruto) kalau dilihat dari sisi 
pengeluaran," kata Margo. Sementara 
dari sisi domestik, pertumbuhan 
ekonomi kuartal III-2022 dipengaruhi 
oleh mobilitas masyarakat yang 
semakin pulih dibandingkan kuartal-
kuartal sebelumnya. Pelonggaran 
syarat perjalanan menjadi pendorong 
meningkatnya mobilitas masyarakat. 
"Jadi mobilitas masyarakat yang 
semakin pulih dan juga adanya 
pelonggaran saat perjalanan ini 
mendorong wisman tumbuhnya sangat 
tinggi 10.746,29 persen secara year on 
year," jelasnya. Kemudian adanya 
respons pemerintah dalam menjaga 
daya beli masyarakat. Dua di 
antaranya ialah peningkatan realisasi 
program perlindungan sosial yang 
tumbuh sebesar 12,46 persen secara 
year on year dan peningkatan realisasi 
subsidi BBM sebesar 111,95 persen. 
Adapun berdasarkan berbagai 
indikator di global maupun domestik 
tersebut, ekonomi Indonesia 
berdasarkan Produk Domestik Bruto 
(PDB) di Kuartal III 2022 atas dasar 
harga berlaku sebesar Rp 5.091,2 
triliun. Sementara berdasarkan harga 
dasar konstan dengan tahun dasar 
2010 sebesar Rp 2.976,8 triliun. Dikala 
ekonomi Indonesia sedang tumbuh, di 
saat yang sama masyarakat harus 
terkena beban peningkatan harga 
komoditas, semisal bahan pangan 
hingga BBM, kata Sri Mulyani. "Karena 
memang masyarakat kita dihadapkan 
pada ekonomi yang lagi tumbuh 
bagus. Tiga kuartal berturut-turut kita 
tumbuh di atas 5 (persen). Meskipun 
kemarin naik BBM 30 persen, di mana-
mana masih macet. Permintaan, 
consumer confidence masih sangat 
kuat," ujarnya, Jumat (28/10/2022). 
Menurut Sri Mulyani, optimisme serupa 
turut terpancar dari tingkat inflasi, yang 
meskipun naik tapi tidak separah 

negara lain. Begitu pun untuk nilai 
tukar rupiah, yang meski terkena 
Depresiasi tapi masih slightly better 
than others. "Sehingga Indonesia 
punya banyak alasan untuk optimis 
dan maju. Namun untuk tahun depan, 
sang Bendahara Negara mengatakan, 
pemerintah telah menyetel APBN 2023 
guna menghadapi kondisi yang sangat 
dinamis. Khususnya dalam 
menghadapi tantangan berupa situasi 
geopolitik Rusia-Ukraina yang penuh 
ketidakpastian, hingga isu climate 
change. "Semua mengatakan global 
warming, tapi kita tidak tahu siapa 
yang akan kena, kekeringan siapa 
yang akan kena. Mungkin aja kita 
punya BMKG bilang, minggu depan 
akan seperti ini, bulan depan mungkin 
terjadi El Nino, La Nina. Tapi precisely 
kita enggak tahu, tiba-tiba hujan aja 
enggak berhenti-berhenti, banjir," 
paparnya. "Atau, seperti yang teman 
saya ketemu dengan Menteri 
Keuangan Brazil atau sama Australia, 
mereka mengatakan, we never 
experience the drought yang kemudian 
semuanya kering dan kebakaran hutan 
masif. Kalau Anda lihat California, 
Brazil, Australia, that's quite 
something," bebernya. Menurut dia, itu 
jadi hal yang tak bisa dinegosiasi. Di 
sisi lain, dunia saat ini pun masih 
terombang-ambing atas ketidakpastian 
konflik geopolitik Rusia-Ukraina, plus 
adanya potensi perang antara Amerika 
Serikat dengan China. "Kan itu 
uncertainity-nya banyak. Makanya 
disebutkan di tengah risiko, bagaimana 
kita ekonominya tetap kuat dan 
bertahan kuat, padahal risikonya itu, 
pattern-nya jadi very-very difficult 
untuk di-predict," keluh Sri Mulyani. 
Jadi di tengah ketidakpastian dunia 
saat ini, Indonesia masih bisa diatas 
rata rata negara maju lainnya. 
Indonesia masih kuat dalam 
menghadapi resesi ini. Mari kita terus 
mendukung pemerintah yang telah 
berhasil menyelamatkan Indonesia 
dari hantaman resesi global ini. 
Semoga keberhasilan Indonesia ini 
dapat berlanjut terus hingga tahun 
tahun berikutnya.
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Kilang Chevron El Segundo di 
California, Amerika Serikat, terbakar 
pada Selasa (8/11). 

Kepala pemadam kebakaran El 
Segundo, Deena Lee, mengungkapkan 
bahwa timnya sudah dikerahkan ke 
lokasi kejadian.

Pemadam kebakaran langsung 
dikerahkan untuk memadamkan api 
pada kilang minyak yang menghasilkan 
269.000 barel per hari tersebut.
Reuters melaporkan kebakaran memicu 
dua alarm di El Segundo yang ada di 
Pantai Manhattan dan Pantai Redondo. 
Juru bicara Chevron enggan 
berkomentar mengenai kebakaran ini.

 Sampai saat ini tidak ada laporan 
mengenai korban jiwa mau pun luka 
akibat kejadian tersebut.
Seluruh tim pemadam kebakaran yang 
dikerahkan seluruhnya dalam kondisi 

Kilang Minyak Chevron AS Terbakar

Untuk itulah harganya sangat cepat 
mengalami kenaikan.

Lebih lanjut, media lokal melaporkan 
kebakaran bermula pada satu bagian 
tertentu dari kilang. Namun, Lee juga 
menjelaskan belum diketahui secara pasti 
penyebab kebakaran. Tetapi, diduga kuat 
kebakaran besar itu disebabkan antara 
bahan bakar jet atau diesel.

Pasar bahan bakar California, yang 
mengandalkan produksi dari penyulingan 
Pantai Barat dan impor dari Asia. 

Menurut data,
 kilang Chevron El Segundo memasok 20 
persen bahan bakar kendaraan bermotor 
dan 40 persen bahan bakar jet yang 
dibutuhkan di California selatan. 
Kebakaran kilang ini terjadi seiring dengan 
harga bensin yang mencapai Rp 15 ribu 
per galon.

aman.

Jalan Tol Bali Mandara siap menyambut 
sejumlah tamu VVIP pada konferensi 
tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali pada 
15-16 November 2022 mendatang. 
PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui 
anak usaha PT Jasamarga Bali Tol 
memastikan kesiapan jalan tol di atas 
air tersebut untuk acara puncak 
Presidensi G20 Indonesia 2022.

"Terkait pembiayaan KTT, itu nanti 
ditanggung Setneg. Jadi lewat-lewat 
aja, nanti tagih di Setneg," ujar Adi di 
Jalan Tol Bali Mandara, Rabu (9/11).

Direktur Utama PT Jasamarga Bali Tol I 
Ketut Adiputra Karang mengatakan, 
seluruh tamu VVIP KTT G20 nantinya 
bisa melalui Tol Bali Mandara secara 
gratis. Perseroan nantinya bakal 
mengajukan penagihan biaya kepada 
Sekretariat Negara (Setneg).

Terkait penagihan ongkos tarif tol 
tersebut, Jasa Marga akan menghitung 
pengenaan biaya sesuai golongan dari 
kendaraan yang dikenakan para tamu 
VVIP. "Sesuai dengan tarif. 

Tol Bali Mandara Gratis Untuk Tamu VVIP G20

Mengutip situs Badan Pengatur Jalan Tol 
(BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR), berikut 
program beautifikasi dan penataan 
lansekap di Jalan Tol Bali Mandara:

2.Penanaman Mangrove di area 

Nanti tarif sesuai golongan, kita feedback 
ke Setneg. Dari Setneg akan bayar 
belakangan," kata Adi.

Adapun guna menyambut tamu 
kehormatan pada acara puncak G20 Bali, 
sejumlah program beautifikasi telah 
dilakukan di sepanjang Jalan Tol Bali-
Mandara sepanjang 12,7 km.

1. Pembuatan Lansekap taman di setiap 
akses masuk tol, median tol.

Kendati begitu, Jasa Marga disebutnya 
belum mengetahui secara pasti berapa 
jumlah kendaraan milik tamu kehormatan 
yang bakal lewat, juga perkiraan total tarif 
yang akan diminta tagihan kepada Setneg. 
"Cuma akan kita tagih sesuai kendaraan 
yang lewat. Jangka waktu penggantian, 
biasanya seminggu setelah event," ungkap 
dia.

3. Pengecatan ulang (Coating) untuk 
barrier pembatasan jalan tol dan railing 
motor

Interchange Ngurah Rai, dan 
penanaman mangrove di Km 3 
berbentuk G20.

5. Pemasangan karya seni patung 

4. Pembersihan dan beautifikasi seluruh 
gerbang tol, hingga pembersihan tiang 
pancang.

penari Bali di masing-masing akses 
masuk tol.

8. Penataan fisik gerbang tol yang 
terinspirasi dari bentuk angkul-angkul 
bali

6. Pemasangan fasilitas pembangkit 
listrik tenaga surya bekerja sama 
dengan PT. Bukit Energi Investama.
7. Pemasangan ornament khas bali 
pada lampu penerangan jalan.

Sidang akan dimulai pekan depan 
berbarengan dengan rencana Elon 
merombak Twitter.

Selain Tesla, Elon Musk juga menjabat 
sebagai CEO SpaceX, Boring Company, 
OpenAI, dan Neuralink. Dan yang 
terbaru, Twitter.

Elon Musk membeli Twitter sebagian 
besar dibiayai dengan menjual saham 
Tesla-nya.

Dengan fokusnya Elon di Twitter, 
memperkuat klaim Tornetta bahwa Musk 
adalah "eksekutif paruh waktu" di Tesla.

Persidangan mulai 14 November 
berbarengan dengan sorotan Elon Musk 
yang baru saja membeli Twitter. 

Orang kaya dunia Elon Musk 
menghadapi sidang gugatan dari 
pemegang saham Tesla atas bayaran 
sebesar US$ 56 miliar atau sekitar Rp 
876 triliun. 

Dia menyebut Elon bagai menerima 
‘hibah kompensasi terbesar dalam 
sejarah manusia’.

Pembelian Twitter tidak benar-benar 
membantu kasus Elon Musk dalam 
gugatan atas bayaran yang diterima dari 
Tesla.
Pengacara Tornetta menilai bayaran itu 
seharusnya disertai tuntutan agar Musk 
fokus pada Tesla.

Salah satu pemegang saham Tesla 
Richard Tornetta yang mengajukan 
gugatan untuk menbatalkan kesepakatan 
pembayaran Elon Musk pada 2018. 

Tornetta menyebut pembayaran itu tak 
layak karena Elon Musk dibayar tanpa 
menuntut CEO Tesla itu untuk fokus 
sepenuhnya pada proses produksi mobil 
listrik.

Pemegang Saham Tesla Gugat Elon

Elon Musk juga mengumumkan dengan 
lantang di Twitter soal rencananya 
terkait tanda centang biru atau verifikasi 
senilai US$ 8 sekitar Rp 125 ribu per 
bulan.

Dia mengambil langkah efisiensi 
dengan membehentikan 3.700 orang.

Persidangan ini bakal dipimpin hakim 
Kathaleen McCormick di Delaware's 
Court of Chancery. 
Sebelumnya, McCormick mengawasi 
gugatan Twitter terhadap Musk yang 
berakhir dengan setuju untuk menutup 
kesepakatannya senilai US$ 44 miliar.
Tornetta juga mengklaim Tesla 
menetapkan standar rendah pada 
target kinerja untuk Musk. 

Alasannya karena tidak ada ketentuan 
yang mengharuskan Musk untuk 
mencurahkan waktu atau perhatian ke 
Tesla. 

Sebaliknya, Tesla mengatakan gaji 
Musk tersebut memberikan 
peningkatan nilai sepuluh kali lipat 
kepada pemegang saham.

Gugatan itu menyebut Elon Musk 
bersaksi bahwa sejak persetujuan gaji, 
dia telah menghabiskan lebih dari 
separuh waktunya untuk masalah 
Tesla dan telah mendedikasikan waktu 
dan perhatian yang substansial untuk 
berbagai upaya lainnya.
Gugatan terhadap Musk juga 

Sejak kesepakatannya tuntas untuk 
membeli Twitter pada akhir Oktober, 
Elon sibuk memperbaharui perusahaan 
teknologi itu. 

Dan tidak ada ketentuan yang 
membatasi alokasi waktu atau 
perhatian Musk untuk bisnis lain.
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Kilang Chevron El Segundo di 
California, Amerika Serikat, terbakar 
pada Selasa (8/11). 

Kepala pemadam kebakaran El 
Segundo, Deena Lee, mengungkapkan 
bahwa timnya sudah dikerahkan ke 
lokasi kejadian.

Pemadam kebakaran langsung 
dikerahkan untuk memadamkan api 
pada kilang minyak yang menghasilkan 
269.000 barel per hari tersebut.
Reuters melaporkan kebakaran memicu 
dua alarm di El Segundo yang ada di 
Pantai Manhattan dan Pantai Redondo. 
Juru bicara Chevron enggan 
berkomentar mengenai kebakaran ini.

 Sampai saat ini tidak ada laporan 
mengenai korban jiwa mau pun luka 
akibat kejadian tersebut.
Seluruh tim pemadam kebakaran yang 
dikerahkan seluruhnya dalam kondisi 

Kilang Minyak Chevron AS Terbakar

Untuk itulah harganya sangat cepat 
mengalami kenaikan.

Lebih lanjut, media lokal melaporkan 
kebakaran bermula pada satu bagian 
tertentu dari kilang. Namun, Lee juga 
menjelaskan belum diketahui secara pasti 
penyebab kebakaran. Tetapi, diduga kuat 
kebakaran besar itu disebabkan antara 
bahan bakar jet atau diesel.

Pasar bahan bakar California, yang 
mengandalkan produksi dari penyulingan 
Pantai Barat dan impor dari Asia. 

Menurut data,
 kilang Chevron El Segundo memasok 20 
persen bahan bakar kendaraan bermotor 
dan 40 persen bahan bakar jet yang 
dibutuhkan di California selatan. 
Kebakaran kilang ini terjadi seiring dengan 
harga bensin yang mencapai Rp 15 ribu 
per galon.

aman.

Jalan Tol Bali Mandara siap menyambut 
sejumlah tamu VVIP pada konferensi 
tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali pada 
15-16 November 2022 mendatang. 
PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui 
anak usaha PT Jasamarga Bali Tol 
memastikan kesiapan jalan tol di atas 
air tersebut untuk acara puncak 
Presidensi G20 Indonesia 2022.

"Terkait pembiayaan KTT, itu nanti 
ditanggung Setneg. Jadi lewat-lewat 
aja, nanti tagih di Setneg," ujar Adi di 
Jalan Tol Bali Mandara, Rabu (9/11).

Direktur Utama PT Jasamarga Bali Tol I 
Ketut Adiputra Karang mengatakan, 
seluruh tamu VVIP KTT G20 nantinya 
bisa melalui Tol Bali Mandara secara 
gratis. Perseroan nantinya bakal 
mengajukan penagihan biaya kepada 
Sekretariat Negara (Setneg).

Terkait penagihan ongkos tarif tol 
tersebut, Jasa Marga akan menghitung 
pengenaan biaya sesuai golongan dari 
kendaraan yang dikenakan para tamu 
VVIP. "Sesuai dengan tarif. 

Tol Bali Mandara Gratis Untuk Tamu VVIP G20

Mengutip situs Badan Pengatur Jalan Tol 
(BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR), berikut 
program beautifikasi dan penataan 
lansekap di Jalan Tol Bali Mandara:

2.Penanaman Mangrove di area 

Nanti tarif sesuai golongan, kita feedback 
ke Setneg. Dari Setneg akan bayar 
belakangan," kata Adi.

Adapun guna menyambut tamu 
kehormatan pada acara puncak G20 Bali, 
sejumlah program beautifikasi telah 
dilakukan di sepanjang Jalan Tol Bali-
Mandara sepanjang 12,7 km.

1. Pembuatan Lansekap taman di setiap 
akses masuk tol, median tol.

Kendati begitu, Jasa Marga disebutnya 
belum mengetahui secara pasti berapa 
jumlah kendaraan milik tamu kehormatan 
yang bakal lewat, juga perkiraan total tarif 
yang akan diminta tagihan kepada Setneg. 
"Cuma akan kita tagih sesuai kendaraan 
yang lewat. Jangka waktu penggantian, 
biasanya seminggu setelah event," ungkap 
dia.

3. Pengecatan ulang (Coating) untuk 
barrier pembatasan jalan tol dan railing 
motor

Interchange Ngurah Rai, dan 
penanaman mangrove di Km 3 
berbentuk G20.

5. Pemasangan karya seni patung 

4. Pembersihan dan beautifikasi seluruh 
gerbang tol, hingga pembersihan tiang 
pancang.

penari Bali di masing-masing akses 
masuk tol.

8. Penataan fisik gerbang tol yang 
terinspirasi dari bentuk angkul-angkul 
bali

6. Pemasangan fasilitas pembangkit 
listrik tenaga surya bekerja sama 
dengan PT. Bukit Energi Investama.
7. Pemasangan ornament khas bali 
pada lampu penerangan jalan.

Sidang akan dimulai pekan depan 
berbarengan dengan rencana Elon 
merombak Twitter.

Selain Tesla, Elon Musk juga menjabat 
sebagai CEO SpaceX, Boring Company, 
OpenAI, dan Neuralink. Dan yang 
terbaru, Twitter.

Elon Musk membeli Twitter sebagian 
besar dibiayai dengan menjual saham 
Tesla-nya.

Dengan fokusnya Elon di Twitter, 
memperkuat klaim Tornetta bahwa Musk 
adalah "eksekutif paruh waktu" di Tesla.

Persidangan mulai 14 November 
berbarengan dengan sorotan Elon Musk 
yang baru saja membeli Twitter. 

Orang kaya dunia Elon Musk 
menghadapi sidang gugatan dari 
pemegang saham Tesla atas bayaran 
sebesar US$ 56 miliar atau sekitar Rp 
876 triliun. 

Dia menyebut Elon bagai menerima 
‘hibah kompensasi terbesar dalam 
sejarah manusia’.

Pembelian Twitter tidak benar-benar 
membantu kasus Elon Musk dalam 
gugatan atas bayaran yang diterima dari 
Tesla.
Pengacara Tornetta menilai bayaran itu 
seharusnya disertai tuntutan agar Musk 
fokus pada Tesla.

Salah satu pemegang saham Tesla 
Richard Tornetta yang mengajukan 
gugatan untuk menbatalkan kesepakatan 
pembayaran Elon Musk pada 2018. 

Tornetta menyebut pembayaran itu tak 
layak karena Elon Musk dibayar tanpa 
menuntut CEO Tesla itu untuk fokus 
sepenuhnya pada proses produksi mobil 
listrik.

Pemegang Saham Tesla Gugat Elon

Elon Musk juga mengumumkan dengan 
lantang di Twitter soal rencananya 
terkait tanda centang biru atau verifikasi 
senilai US$ 8 sekitar Rp 125 ribu per 
bulan.

Dia mengambil langkah efisiensi 
dengan membehentikan 3.700 orang.

Persidangan ini bakal dipimpin hakim 
Kathaleen McCormick di Delaware's 
Court of Chancery. 
Sebelumnya, McCormick mengawasi 
gugatan Twitter terhadap Musk yang 
berakhir dengan setuju untuk menutup 
kesepakatannya senilai US$ 44 miliar.
Tornetta juga mengklaim Tesla 
menetapkan standar rendah pada 
target kinerja untuk Musk. 

Alasannya karena tidak ada ketentuan 
yang mengharuskan Musk untuk 
mencurahkan waktu atau perhatian ke 
Tesla. 

Sebaliknya, Tesla mengatakan gaji 
Musk tersebut memberikan 
peningkatan nilai sepuluh kali lipat 
kepada pemegang saham.

Gugatan itu menyebut Elon Musk 
bersaksi bahwa sejak persetujuan gaji, 
dia telah menghabiskan lebih dari 
separuh waktunya untuk masalah 
Tesla dan telah mendedikasikan waktu 
dan perhatian yang substansial untuk 
berbagai upaya lainnya.
Gugatan terhadap Musk juga 

Sejak kesepakatannya tuntas untuk 
membeli Twitter pada akhir Oktober, 
Elon sibuk memperbaharui perusahaan 
teknologi itu. 

Dan tidak ada ketentuan yang 
membatasi alokasi waktu atau 
perhatian Musk untuk bisnis lain.
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mengklaim gaji itu tidak sepenuhnya 
adil karena Musk mengendalikan 
dewan. "Tidak ada anggota komite 
yang independen dari Musk," tulis 
pengacara Tornetta.
Misalnya, saudara laki-laki Elon Musk, 
Kimbal Musk, duduk di dewan Tesla. 
Sebuah konflik kepentingan yang cukup 
jelas.

Gracias secara pribadi dan melalui 
perusahaan ekuitas swastanya telah 
secara kolektif menginvestasikan lebih 
dari setengah miliar dolar di "semua 
entitas Musk," 

Pengajuan Tornetta juga menunjuk ke 
mantan anggota dewan Antonio 
Gracias yang digambarkan penggugat 
sebagai teman dekat Musk.

menurut pengarsipan. Entitas tersebut 
termasuk PayPal, Tesla, SpaceX, 
SolarCity, The Boring Company dan 
Neuralink.
Selain itu, pengajuan tersebut 
menyebut Ira Ehrenpreis dan James 
Murdoch, yang keduanya masih berada 
di dewan Tesla, sebagai teman pribadi 

"Bagaimanapun, di bawah rencana yang 
diusulkan, Musk tidak akan mendapatkan 
kompensasi apa pun di Tesla kecuali dia 
mendorong pertumbuhan luar biasa, 
yang tidak dapat dicapai tanpa waktu dan 
perhatian yang signifikan dari CEO," kata 
pengacara Musk dikutip dari TechCrunch, 
Rabu (9/11).

Pembayaran untuk Musk yang 
disengketakan itu memungkinkan Musk 
untuk membeli 1% saham Tesla dengan 
diskon setiap kali kinerja dan target 
keuangan terpenuhi.

Musk tidak mendapatkan apa-apa. 
Menurut dokumen pengadilan, Tesla 
mencapai 11 dari 12 target.

Jika tidak capai target, 

Gracias, Murdoch, dan Ehrenpreis juga 
terdaftar di antara para terdakwa dalam 
kasus ini.
Pengacara Musk mengatakan bahwa 
ambisinya yang membuatnya unik 
sebagai CEO dan dia tidak menentukan 
waktu untuk waktu yang dihabiskan di 
perusahaan.

Musk dan investor di entitas Musk.

 Presiden Xi Jinping memerintahkan 
militer China siap untuk berperang. 
Perintah itu didasarkan atas 
kekhawatiran bahwa keamanan 
nasional China menghadapi 
peningkatan ketidakstabilan dan 
ketidakpastian.

"Seluruh militer harus mencurahkan 
seluruh energinya 

"Xi menekankan bahwa keamanan 

dan melakukan semua pekerjaan untuk 
kesiapan tempur, meningkatkan 
kemampuan untuk bertarung dan 
menang," kata Xi Jinping seperti dikutip 
oleh media pemerintah Xinhua .

Pernyataan itu disampaikan Xi Jinping 
saat berkunjung ke pusat komando 
operasi gabungan Komisi Militer Pusat 
di Beijing, Selasa, 8 November 2022. 
Menurut dia dilansir dari CCTV, China 
akan komprehensif memperkuat 
pelatihan dan persiapan militernya 
untuk perang.

Xi Jinping Perintahkan Militer China Siap Perang

Pengumuman itu muncul di tengah 
kekhawatiran bahwa China mungkin 
sedang mempersiapkan militernya untuk 
menyerang Taiwan yang memiliki 

Pada akhir Oktober, Xi Jinping kembali 
terpilih sebagai presiden untuk ketiga 
kalinya. 
Selama satu dekade masa 
kepemimpinannya, ia telah membua Partai 
Komunis China lebih kuat.

Menurut Xinhua, Xi Jinping menuntut agar 
seluruh angkatan bersenjata menerapkan 
pemikiran Partai tentang penguatan militer 
untuk era baru.
Selain itu militer diminta mengikuti strategi 
dan berpegang pada efektivitas tempur 
sebagai satu-satunya kriteria. 

nasional China menghadapi peningkatan 
ketidakstabilan dan ketidakpastian, dan 
tugas militernya tetap berat," tulis Xinhua.

Xi Jinping juga menginstruksikan militer 
menjaga kedaulatan nasional, keamanan 
dan kepentingan pembangunan.

China mengklaim pulau itu adalah 
provinsi yang memisahkan diri yang 
pada akhirnya akan disatukan kembali 
dengan negara itu.

pemerintahan sendiri. Di bawah Xi, 
China telah mengambil pendekatan 
garis keras ke Taiwan. 

Ketua DPR AS Nancy Pelosi 
berkunjung ke Taiwan yang 
meningkatkan ketegangan dengan AS.

Klaim China itu telah membuatnya 
bertentangan dengan Amerika Serikat 
dan sekutu Baratnya. 
Pada Agustus, 

Rakyat Aceh dengan semangat yang 
membara, berpatungan untuk membeli 
pesawat udara yang diminta Bung Karno. 
Dananya sebagian raib dikorupsi?
Pada Juni 1948, Presiden Sukarno 
melakukan muhibah ke Aceh. Di Tanah 
Rencong tersebut, Bung Besar mendapat 
sambutan yang gegap gempita.

tanpa banyak cakap, rakyat Aceh 
merogoh saku dan mencopot perhiasan 
yang ada di tubuh mereka. 

Tidak hanya disambut bak pahlawan, 
Bung Karno pun didapuk oleh tokoh-
tokoh Aceh untuk menyebut sesuatu yang 
dibutuhkannya buat perjuangan dan 
membangun pemerintah baru di 
bawahnya.
Sang presiden tentu saja merasa 
tersanjung dengan permintaan itu. 
Setelah mengucapkan banyak 
terimakasih atas niat baik tokoh-tokoh 
Aceh itu, dia lantas berkata:
"Alangkah baiknya jika Indonesia 
mempunyai kapal udara untuk membuat 
pertahanan negara dan mempererat 
hubungan antara pulau dan pulau…" kata 
Sukarno seperti dituliskan oleh M. Nur El 
Ibrahimy dalam Kisah Kembalinya 
Tengku Muhammad Daud Beureueh ke 
Pangkuan Republik Indonesia (1979).
Uang Beli Pesawat Raib

di beberapa masjid dan pusat 
pemerintahan Kotaradja (sekarang Banda 
Aceh) panjangnya sampai ratusan meter. 
Beberapa jam kemudian terkumpulah 
dana sebesar 120.000 straits dollar 

Begitu keluar ucapan tersebut dari mulut 
Sukarno, 

Begitu tingginya semangat untuk 
berkorban, 
hingga konon antrean para donatur 
(terdiri dari kalangan kaya maupun 
kalangan biasa) 

Aroma Korupsi Pembelian Pesawat Pertama RI

saat Wiweko ke bank yang menjadi 
tempat penyimpanan uang tersebut, 

"Saya hanya menerima setengah dari 
dana sumbangan…," ungkapnya 
ketika diwawancara oleh seorang 
jurnalis dari majalah Angkasa pada 
awal tahun 2000.

Dia pun tak mau berspekulasi bahwa 
pemberi wessel (yang enggan dia 
sebut namanya) 

Wiweko akhirnya mafhum, dirinya 
dibohongi. 

Dengan uang 60.000 straits dollar, 
perwira Angkatan Udara Republik 
Indonesia itu berhasil membawa 

Singkat cerita, dana itu kemudian 
dianggap lebih dari cukup untuk 
membeli sebuah pesawat terbang. 
Untuk melancarkan proyek itu 
dipilihlah Wiweko Soepono, 

dia hanya diberitahu jika dana yang 
ditransfer hanya 60.000 Straits Dollar 
saja. Jadi raib 50%!

adalah penilep sebagian uang 
sumbangan itu. Untuk menghindari 
fitnah dan intrik, Wiweko memotokopi 
pencairan wessel tersebut. Hingga 
dirinya beranjak tua, fotokopi wessel 
itu tetap dia simpan.

Siapa yang menilap setengah uang 
hibah rakyat Aceh itu? 

ditambah 20 kg emas.

 Namun anehnya, 

Dengan bekal wessel 120.000 Straits 
Dollar, dia kemudian terbang untuk 
mencari pesawat di Thailand.

Gunung Emas

penerbang senior Indonesia sekaligus 
salah satu pendiri Garuda Indonesia 
Airways (GIA).

Sampai meninggal pada 8 September 
2000, Wiweko mengaku tak tahu sama 
sekali. 
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mengklaim gaji itu tidak sepenuhnya 
adil karena Musk mengendalikan 
dewan. "Tidak ada anggota komite 
yang independen dari Musk," tulis 
pengacara Tornetta.
Misalnya, saudara laki-laki Elon Musk, 
Kimbal Musk, duduk di dewan Tesla. 
Sebuah konflik kepentingan yang cukup 
jelas.

Gracias secara pribadi dan melalui 
perusahaan ekuitas swastanya telah 
secara kolektif menginvestasikan lebih 
dari setengah miliar dolar di "semua 
entitas Musk," 

Pengajuan Tornetta juga menunjuk ke 
mantan anggota dewan Antonio 
Gracias yang digambarkan penggugat 
sebagai teman dekat Musk.

menurut pengarsipan. Entitas tersebut 
termasuk PayPal, Tesla, SpaceX, 
SolarCity, The Boring Company dan 
Neuralink.
Selain itu, pengajuan tersebut 
menyebut Ira Ehrenpreis dan James 
Murdoch, yang keduanya masih berada 
di dewan Tesla, sebagai teman pribadi 

"Bagaimanapun, di bawah rencana yang 
diusulkan, Musk tidak akan mendapatkan 
kompensasi apa pun di Tesla kecuali dia 
mendorong pertumbuhan luar biasa, 
yang tidak dapat dicapai tanpa waktu dan 
perhatian yang signifikan dari CEO," kata 
pengacara Musk dikutip dari TechCrunch, 
Rabu (9/11).

Pembayaran untuk Musk yang 
disengketakan itu memungkinkan Musk 
untuk membeli 1% saham Tesla dengan 
diskon setiap kali kinerja dan target 
keuangan terpenuhi.

Musk tidak mendapatkan apa-apa. 
Menurut dokumen pengadilan, Tesla 
mencapai 11 dari 12 target.

Jika tidak capai target, 

Gracias, Murdoch, dan Ehrenpreis juga 
terdaftar di antara para terdakwa dalam 
kasus ini.
Pengacara Musk mengatakan bahwa 
ambisinya yang membuatnya unik 
sebagai CEO dan dia tidak menentukan 
waktu untuk waktu yang dihabiskan di 
perusahaan.

Musk dan investor di entitas Musk.

 Presiden Xi Jinping memerintahkan 
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pulang sebuah Dakota DC-47B yang 
kemudian diberi nama Seulawah 
(artinya Gunung Emas).
Nomor registrasi penerbangannya: RI-
001. 
Pesawat itu kemudian secara resmi 
menjadi pesawat kepresidenan 
pertama sebelum beberapa tahun 
kemudian dikomersialisasi untuk 

melayani penerbangan sipil di Burma.
Lantas, bagaimana kabar uang 60.000 
staits dollar dan 20 kg emas hasil 
sumbangan dari rakyat Aceh?
 Laiknya kasus-kasus mega korupsi yang 
terjadi kemudian, soal itu seolah sirna, 
tertumpuk cerita-cerita sejarah yang 
lainnya hingga orang-orang lupa sama 
sekali.

Kedua dikatakan Arifki, 

"Ketiga Jokowi membuka ruang 
kompetisi antara calon presiden dari 
KIB dan tentunya dari partainya sendiri 
yang disinyalir kuat akan mendukung 
Ganjar," kata Arifki dalam keterangan 
tertulisnya, Rabu (9/11).

seperti Airlangga Hartarto di beberapa 
kegiatan Golkar sebelumnya.

Menurut Direktur Eksekutif Aljabar 
Strategic, Arifki Chaniago, pernyataan 
Jokowi tersebut memiliki makna yang 
multitafsir.

Arifki meyakini, Jokowi tidak ingin 
terlalu gamblang memberikan endorse 
terhadap satu nama saja di Pilpres 
2024. 

Pertama pernyataan Jokowi bisa 
menjadi ucapan terima kasih mantan 
Gubernur DKI Jakarta tersebut kepada 
Prabowo karena telah berjasa 
mendukungnya di Pilgub DKI Jakarta 
2012 dan selalu menang di Pilpres 
2014 dan 2019 melawan Prabowo.

masuknya Prabowo ke pemerintahan 
Jokowi telah mengurangi dinamika 
politik di tingkat elite,

Sebab, pujian diberikan Jokowi kepada 
Prabowo juga dilakukan kepada figur 
lain, 

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
menyebut pemilihan presiden 2024 
mendatang merupakan jatah Ketum 
Gerindra Prabowo Subianto. 
Hal ini disampaikan Jokowi saat 
menghadiri perayaan HUT Perindo, 
Senin (7/11) kemarin.

 sehingga memudahkan Jokowi 
melakukan stabilitas politik setelah 
Pilpres 2019.

Analisis Ucapan Jokowi “Jatah Prabowo”
"Ini menunjukkan bahwa Jokowi memberi 
ruang kepada setiap menterinya 
bertarung di Pilpres 2024," jelas Arifki.
Angin Segar Para Menteri Bertarung di 
Pilpres 2024

sinyal bahwa Jokowi sedang memainkan 
posisinya sebagai 'King Maker'.
"Siapa-siapa saja tokoh yang layak 
bertarung di Pilpres 2024 perlu 
memahami pekerjaan besar memimpin 
Indonesia. Salah satunya melanjutkan hal 
besar yang telah dibangunnya," tutur 
Arifki.
Arifki menambahkan, dari narasi yang 
dimainkan Jokowi, terlihat ada 
keterlibatan kepentingan dalam 
pencapresan 2024. 
Sebab, Jokowi sudah banyak 
membangun hal-hal besar, salah satunya 
dibidang infrastruktur.
"Dengan mendorong capres yang 
berpotensi melanjutkan pembangunan 
yang telah dilakukannnya, itu tentunya 
sah-sah saja," tandasnya.

Apalagi dengan munculnya Istilah jangan 
sembrono memilih capres di acara Golkar 
dan Perindo, 

Arifki menilai komentar Jokowi ini menjadi 
angin segar bagi para menteri lainnya 
untuk berpacu agar masuk ke dalam 
perbincangan Jokowi di berbagai forum. 
Langkah politik yang dilakukan oleh 
Jokowi menujukkan kekuatannya di 
Pilpres 2024. 

Diketahui, Presiden Joko Widodo 
menyebut Pilpres berikutnya bisa menjadi 
kemenangan untuk Ketua Umum 
Gerindra Prabowo Subianto.
 Pernyataan itu disampaikan Jokowi 

Ucapan Jokowi

kepada Prabowo saat perayaan HUT 
Perindo, Senin (7/11).

kemudian ditarik ke Jakarta gubernur 
sekali menang, 

Awalnya Jokowi menyinggung pidato 
Ketua Umum Perindo Hary 
Tanoesoedibjo yang menyinggung 
kemenangan kepala negara itu sejak di 
Solo sampai dua periode di nasional.
"Pak Hary menyampaikan saya dua kali 
wali kota di Solo menang,

Lantas, dia meminta maaf kepada 
Prabowo yang juga hadir sebagai tamu 
undangan. 

kemudian dua kali di pemilu presiden 
juga menang," ujar Jokowi.

Seisi ruangan langsung riuh merespon 
momen tersebut.

Jokowi Luruskan Makna Jatah 
Prabowo Menang di Pemilu 2024

Jokowi kemudian melanjutkan 
pidatonya. 

Presiden Joko Widodo tidak menampik 
memberikan sinyal dukungan kepada 

Mendengar itu, Prabowo langsung 
berdiri dari kursinya dan memberikan 
salam hormat kepada Jokowi. 

"Mohon maaf pak Prabowo," kata 
Jokowi.

Prabowo memang dua kali kalah dari 
Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019.

Dia bilang, untuk kemenangan Pilpres 
berikutnya bisa menjadi jatah Prabowo. 
"Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak 
Prabowo," kata Jokowi.

"Memang harus hati-hati. 
Hati-hati loh menahkodai 270 juta 
rakyat Indonesia 270 juta lebih rakyat 
Indonesia. 

Dalam perayaan HUT Perindo ke-8, 
Jokowi mengatakan 

Namun, Jokowi juga meminta partai 
segera deklarasi. Karena Pilpres 2024, 
sudah dekat. 

jatah kemenangan Pilpres 2024 bisa 
jadi untuk Prabowo. Jokowi 
mempersilakan ucapannya itu diartikan 
sebagai sinyal dukungan.
"Ya diartikan sinyal boleh, 

Kenapa selalu saya ulangi ya memang 
harus hati-hati.

Tetapi perlu juga jaga kondusifitas 
politik karena di tengah ancaman 
global.

Ketua Umum Gerindra Prabowo 
Subianto sebagai capres 2024. 

tapi kan saya ngomongnya juga tidak 
apa-apa lah," kata Jokowi usai acara 
HUT Perindo di Inews Tower, Jakarta, 
Senin (7/11).

Jangan sembrono," kata kepala 
negara ini.

"Gimana wong pemilunya tinggal 
Februari 2024 awal loh. Tinggal 
setahun praktis. Ya kan," katanya. 

Jokowi kembali meminta partai politik 
untuk berhati-hati memilih calon 
presiden yang akan didukungnya. 
Sebab akan menentukan nasib 270 
juta warga Indonesia.

 Gavin Williamson mengundurkan diri 
dari jabatannya sebagai salah satu 
menteri Inggris dalam kabinet baru 
yang dipimpin Perdana Menteri Rishi 
Sunak pasca beberapa tuduhan 
dijatuhkan padanya. 

Salah satu tuduhannya yakni Gavin 
Williamson mengatakan kepada pegawai 
lain untuk menggorok lehernya. 

Padahal, Gavin Williamson baru 
menjabat selama dua pekan.

Hal itu menambah daftar kontroversi 
Gavin Williamson. 
Meski demikian, itu bukan pertama 

Kontroversi Gavin Williamson Menteri Inggris

1. Mengatakan “Rusia harus pergi dan 
tutup mulut”

Gavin Williamson selaku Menteri 
Pertahanan saat itu mengatakan, 

kalinya Gavin Williamson kehilangan 
pekerjaan di pemerintahan. Menyadur 
The Guardian, berikut ini beberapa 
skandal dan kontroversi Gavin 
Williamson.

Kalimat tersebut diucapkan oleh Gavin 
Williamson saat sesi tanya jawab 
terkait Kremlin yang harus menghadapi 
pengusiran 23 mata-matanya pasca 
serangan agen saraf Salisbury. 
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Ia dipecat karena kebocoran dari 
Dewan Keamanan Nasional terkait 
keterlibatan Huawei dalam jaringan 5G 
di Inggris.

Ini berdampak pada prospek 
mahasiswa masuk ke universitas dan 
kepercayaan mereka terhadap sistem 
pendidikan.

Padahal, dua hari sebelumnya Gavin 
Williamson sudah berjanji tidak ada 
putaran balik atau U-Turn.

Gavin Williamson mengaku telah 
membicarakan hal ini ke wartawan 
tetapi membantah terkait pembahasan 
detail di balik pertemuan tersebut.

Pada Musim Panas 2020, 

3. Mengabaikan Peringatan saat 
Kekacauan Muncul

Atas kejadian tersebut, serikat 
pengajar pun memperingatkan bahwa 
sekolah dan orang tua tidak lagi 
mempercayai kemampuan Gavin 
Williamson.

“Terus terang, Rusia harus pergi dan 
harus tutup mulut,”.

Gavin Williamson terpaksa 
memutarbalik keputusan saat krisis 
yang melanda bertepatan dengan 
pandemi Covid-19. 
Keputusan tersebut berkaitan dengan 
pemberian nilai siswa berdasarkan 
algoritma komputer.
Gavin Williamson dikritik oleh 
masyarakat karena dianggap 
mengabaikan peringatan dan 
mempertahankan jabatannya saat 
kekacauan muncul. 

2. Pernah Dipecat dari Jabatan Menteri 
Pertahanan
Gavin Williamson dipecat dari 
jabatannya Menteri Pertahanan pada 
Mei 2019 oleh Theresa May selaku 
Perdana Menteri. 

 Peristiwa ini berlangsung pada Maret 
2018.

Awalnya, Gavin Williamson 
memutuskan tidak memperpanjang 
penyediaan makanan ke sekolah 
secara gratis selama liburan. 
Keputusan itu kemudian dicabut oleh 
Boris Johnson sebagai tanggapan atas 
kampanye yang dipimpin oleh 

4. Salah Mengira Marcus Rashford 
saat Pertemuan Virtual

Ia mengaku dianggil Gavin Williamson ke 
kantornya saat berkampanye masalah 
sensitif terkait politik.

Mari lihat berapa kali lagi kau akan f**k 
kami semua. 

Pejabat Kementerian Pertahanan bahkan 
juga diberitahu oleh Gavin Williamson 
untuk ‘melompat keluar jendela’ pada 
waktu yang berbeda.
Mereka menyatakan, Gavin Williamson 
sengaja merendahkan dan 
mengintimidasi secara terus menerus. 

Gavin Williamson mengatakan kepada 
salah satu surat kabar 
bahwa ia telah mengadakan pertemuan 
secara virtual melalui Zoom dengan 
Marcus Rashford. 

5. Tuduhan Mengancam Wendy Morton

pesepakbola Marcus Rashford dari 
Manchester United.

karena tidak diundang ke pemakaman 
Ratu.

Ada harga untuk segalanya.”
6. Memberi Ancaman 'Diam-diam’

 Williamson mengatakan, “Jangan lupa 
saya tahu bagaimana ini bekerja, jadi 
jangan ganggu saya. 

ia menyinggung sesuatu yang 
digambarkan sebagai ‘ancaman diam-
diam’. 

Padahal, yang ia temui adalah bintang 
olahraga yang berbeda yakni pemain 
rugby bernama Maro Itoje.

Seorang pegawai negeri senior 
mengatakan bahwa Gavin Williamson 
telah menyampaikan ke mereka untuk 
menggorok lehernya.  

Williamson mengundurkan diri akibat 
tuduhan bullying dan intimidasi pegawai 
senior dengan pesan "gorok leher".

7. Pesan Gorok Leher

Ia selalu berteriak dan mengamuk.

Pada November 2022, The Times 
melaporkan bahwa anggota parlemen 
konservatif wanita mengklaim bahwa saat 
Gavin Williamson sebagai Chief Whip 
pada 2016, 

Gavin Williamson mendapat tuduhan 
bahwa ia kerap berperilaku kasar. 
Pertama, sikapnya yang mengirim pesan 
berisi amarah ke Wendy Morton 

Gavin Williamson mengirim pesan ke 
Wendy Morton yang mengatakan, “Ini 
sangat buruk,”.

Akibat tudingan itu itu, Williamson 
memutuskan untuk meninggalkan jabatan 
hingga digelarnya penyidikan atas 
kejadian tersebut.
Intimidasi itu bermula saat Williamson 
masih menjabat sebagai Menteri 

Pertahanan. 
Seorang pegawai negeri senior 
mengungkap Williamson mengatakan 
kepada mereka untuk 
"menggorok leher" dalam sebuah 
pertemuan.

“Hubungan antar-negara hanya dapat 
dibangun atas dasar saling 
menghormati, kesetaraan, dan saling 
menguntungkan. 
Hubungan China-Kanada tidak 
terkecuali. 

Pemerintah China memperingatkan 
Kanada agar berhenti membuat 
pernyataan yang dapat merusak 
hubungan bilateral kedua negara. 
Peringatan itu muncul setelah Perdana 
Menteri Kanada Justin Trudeau 
menyebut Beijing memainkan permainan 
agresif yang membahayakan demokrasi 
Kanada.

Pihak Kanada harus berhenti membuat 
pernyataan yang akan merusak 
hubungan bilateral. 
Kami tidak tertarik dengan urusan dalam 
negeri Kanada,” kata juru bicara 
Kementerian Luar Negeri (Kemen) China 
Zhao Lijian dalam pengarahan pers, 
Selasa (8/11/2022), dikutip laman resmi 
Kemenlu China.

kami melihat negara, aktor negara dari 
seluruh dunia, apakah itu China atau 
lainnya, 

Pada Senin (7/11) lalu, Justin Trudeau 
menuding China memainkan “permainan 
agresif” dengan demokrasi dan institusi 
negaranya. 

Dia pun meyakinkan bahwa negaranya 
akan terus berinvestasi dalam upaya 
memerangi intervensi asing dalam 
pemilu dan institusi Kanada. 
“Sayangnya, 

Hal itu disampaikan setelah munculnya 
laporan tentang campur tangan Beijing 
dalam pemilu baru-baru ini di Kanada.
Trudeau mengungkapkan, 
Kanada telah mengambil langkah-
langkah signifikan untuk memperkuat 
integritas proses dan sistem pemilu di 
sana. 

termasuk Amerika Serikat (AS), 
Inggris, Brasil, dan Nigeria. 
Menurut Safeguard Defenders, kantor-
kantor tersebut digunakan untuk 
menekan tujuan politik di luar negeri. 

Mengutip sejumlah sumber yang tidak 
disebutkan namanya, 

Bulan lalu, Royal Canadian Mounted 
Police mengatakan sedang mereka 
sedang menyelidiki tentang dugaan 
adanya kantor polisi “ilegal” milik 
pemerintah China di negaranya. 
Sebuah studi oleh kelompok pembela 
hak asasi yang berbasis di Madrid, 
Safeguard Defenders, 

Sebelumnya, media Kanada, Global 
News, melaporkan bahwa China telah 
mendanai “jaringan rahasia” kandidat 
dalam pemungutan suara baru-baru ini 
di negara tersebut. 

terus memainkan permainan agresif 
dengan institusi kami, dengan 
demokrasi kami,” kata Trudeau kepada 
awak media.

Global News melaporkan, para pejabat 
intelijen mengatakan kepada 
pemerintahan Trudeau bahwa China 
berusaha mempengaruhi atau 
menumbangkan proses demokrasinya.
Laporan Global News menuduh Beijing 
mengarahkan transfer dana melalui 
anggota parlemen Ontario dan lainnya 
ke setidaknya 11 kandidat pemilihan 
federal serta operator China yang 
bekerja sebagai staf kampanye 
mereka. Global News juga 
mengatakan China berusaha 
menempatkan agen di kantor anggota 
parlemen Kanada untuk 
mempengaruhi kebijakan.

pada September lalu, 
mengungkapkan, badan kepolisian 
China telah mendirikan 54 stasiun di 
30 negara, 

China Beri Peringatan ke Kanada
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Ketua Harian DPD Partai Golkar Solo, 
Bandung Joko Suryono mengatakan, 
pihaknya telah melakukan penyaringan 
nama kandidat calon gubernur Jawa 
Tengah

Juga sebagai sahabat, mas Gibran mau 
ke mana pun, Jawa Tengah apa DKI, 
kita siap, selalu all out untuk mas 
Gibran," ujar Giring seusai pertemuan.
Dukungan serupa juga disampaikan 
DPD Partai Golkar Solo. 

"Untuk menindaklanjuti penugasan 
tersebut, DPD Partai Golkar Kota 
Surakarta telah mengadakan Rapat 
Pengurus Harian terbatas pada hari 
Rabu 26 Oktober 2022. 

 Wali Kota Solo Gibran Rakabuming 
Raka mendapatkan dukungan untuk 
maju pemilihan gubernur (pilgub). 
Setelah Golkar, kali dukungan datang 
dari Ketua Umum Partai Solidaritas 
(PSI) Giring Ganesha, yang datang ke 
rumah dinas Loji Gandrung Jumat 
(21/10) lalu.

Gibran mengaku belum melakukan 
koordinasi atau pembicaraan dengan 

Hasilnya diusulkan dari unsur internal 
partai yaitu Bapak Ir. Panggah Susanto 
dan dari unsur eksternal Mas Gibran 
Rakabuming Raka yang saat ini 
menjabat Wali Kota Surakarta," ujar 
Bandung, Senin (31/10).

"Saya sowan lah ke beliau. Dalam 
beberapa hari ini di Solo sama sekjen 
DPP PSI. 
Satu temu kangen sama mas Gibran, 
pingin update-update saja. 

FX Rudi : Berarti Kader PDIP Laku

"Iya, kita ngajarinnya kan begini. 

Hal tersebut menandakan jika kader PDI 
Perjuangan laku.

Ia pun ingin tetap fokus untuk bekerja di 
Solo, menyelesaikan tugas tugas sebagai 
Wali Kota. 
Ia pun belum mengetahui arah politik 
kedepan setelah tugas sebagai Wali Kota 
Solo usai.

para pimpinan parpol. 

"Aku durung ngerti arahe meh neng 
ngendi. Nek warga wis ra pingin karo aku 
kan yo uwis. (Saya belum tahu arahnya 
mau kemana. Kalau warga sudah tidak 
mau sama saya, ya sudah). Santai aku," 
katanya
Ketua DPC PDI Perjuangan Solo FX Hadi 
Rudyatmo mengapresiasi munculnya 
dukungan tersebut. 

Sejauh ini, belum ada partai lain yang 
memberikan dukungan serupa.

Dinilai baik oleh partai lain. Namun semua 
kan ketua umum yang menentukan," 
katanya,
Menurut Rudy, putra sulung Presiden 
Jokowi itu layak untuk ikut kontestasi di 
Pilgub Jateng. 
Ia juga mengklaim bahwa selama ini 
partainya sukses memunculkan kader 
kader terbaiknya menjadi kepala daerah.

"Itu berarti kader PDI Perjuangan itu payu 
(laku) gitu lho. 

Berjuang meraih sebuah kekuasaan 
sebesar besarnya untuk kesejahteraan 
rakyat.
Pasti rakyat akan menilai, gitu lho," 
pungkasnya. 

FTX adalah bursa derivatif yang 
memiliki mayoritas volume di pasar 
berjangka mereka. FTX merupakan 

Harga bitcoin (BTC) turun di bawah 
USD17.600 atau setara 
Rp275.236.720. Angka ini mencapai 
level terendahnya sejak Juni karena 
bursa FTX melikuidasi hampir USD1 
miliar.

Mengenal FTX, Yang Jatuhkan Harga Bitcoin

platform perdagangan cryptocurrency 
yang menyediakan berbagai jenis 
perdagangan dari spot, futures dengan 
fasilitas margin.
Melansir cointelegraph.com, Rabu, 9 
November 2022, tekanan harga BTC 
membuat penjual mengambil posisi 
terendah dalam dua tahun. Tetapi 
optimisme atas menguatnya BTC sedang 

Terakhir kali pasangan ini 
diperdagangkan pada level itu pada 
akhir November 2020, 

Data dari buku pesanan Binance 
menunjukkan kaskade ke bawah yang 
tiba-tiba menusuk dukungan beli yang 
solid di USD18 ribu. 
Pada penutupan harian 8 November 
waktu setempat, area minat untuk 
volume perdagangan adalah sekitar 
USD18.400.

Bitcoin melikuidasi USD200 juta dari 
posisi buy pada 8 November karena 
harga BTC secara singkat jatuh ke 
posisi terendah dalam dua tahun.

Setelah awalnya rebound lebih dari 
USD20 ribu di tengah berita FTX yang 
mungkin akan dibeli oleh pesaingnya 
Binance, 

BTC/USD kehilangan USD2.000 dalam 
waktu kurang dari dua jam, melihat 
penurunan tiba-tiba yang mencapai 
level terendah USD17.120 di Bitstamp.

Data dari Cointelegraph Markets Pro 
dan TradingView mengungkapkan 
"pembantaian" di seluruh grafik harga 
kripti karena pertukaran FTX menjaga 
suasana tetap rendah.

kepanikan kembali terjadi setelah Wall 
Street dibuka. 

yang berarti bitcoin berhasil 
mengalahkan posisi terendah makro 
sebelumnya di USD17.600 yang 
ditetapkan pada Juni tahun ini.

Likuidasi panjang BTC di seluruh bursa 
mencapai USD214 juta untuk 8 
November, sementara long cross-crypto 
dilikuidasi hingga USD670 juta. 
Dikombinasikan dalam jangka pendek, 
total likuidasi untuk hari itu adalah 
USD915 juta.
Mengenal FTX
FTX exchange adalah pertukaran mata 
uang kripto terpusat terkemuka yang 
berspesialisasi dalam produk turunan 
dan leverage. Didirikan pada 2018 oleh 
lulusan MIT dan mantan pedagang dana 
yang diperdagangkan di bursa 
internasional Jane Street Capital Sam 
Bankman-Fried, FTX menawarkan 
berbagai produk perdagangan, 
termasuk derivatif, opsi, produk 
volatilitas, dan token leverage.

dibangun.

 Penduduk AS hanya dapat 
berdagang melalui FTX AS.

Melansir Investopedia, FTX juga 
menyediakan pasar spot di lebih dari 
300 pasangan perdagangan 
cryptocurrency seperti BTC/USDT, 
ETH/USDT, XRP/USDT, dan token 
asli FTT/USDT. FTX berbasis di 
Bahama dan afiliasinya FTX US 
memiliki tim manajemen yang 
tumpang tindih, tetapi struktur 
modalnya terpisah.

Adapun lira Turki dan yen Jepang 
juga memiliki penggunaan yang 
terbatas. 

Platform FTX menawarkan berbagai 
jenis pesanan yang komprehensif, 
mulai dari pesanan pasar dasar 
hingga pesanan trailing stop yang 
lebih kompleks.
FTX mendukung sembilan mata uang 
fiat yang dapat disetor dan ditarik 
investor melalui transfer antara lain 
dolar AS, euro, poundsterling, dolar 
Australia, dolar Kanada, franc Swiss, 
real Brasil, cedi Ghana, dan peso 
Argentina.

Berbagai macam produk FTX dan 
aplikasi perdagangan yang mudah 
digunakan menarik investor kripto dari 
semua tingkat keahlian, 

Sementara dolar Hong Kong, dolar 
Singapura, dan rand Afrika Selatan 
akan segera berfungsi.

baik pemula hingga profesional 
berpengalaman atau dalam jargon 
kripto, dari pemula hingga paus.
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Bandung, Senin (31/10).

"Saya sowan lah ke beliau. Dalam 
beberapa hari ini di Solo sama sekjen 
DPP PSI. 
Satu temu kangen sama mas Gibran, 
pingin update-update saja. 

FX Rudi : Berarti Kader PDIP Laku

"Iya, kita ngajarinnya kan begini. 

Hal tersebut menandakan jika kader PDI 
Perjuangan laku.

Ia pun ingin tetap fokus untuk bekerja di 
Solo, menyelesaikan tugas tugas sebagai 
Wali Kota. 
Ia pun belum mengetahui arah politik 
kedepan setelah tugas sebagai Wali Kota 
Solo usai.

para pimpinan parpol. 

"Aku durung ngerti arahe meh neng 
ngendi. Nek warga wis ra pingin karo aku 
kan yo uwis. (Saya belum tahu arahnya 
mau kemana. Kalau warga sudah tidak 
mau sama saya, ya sudah). Santai aku," 
katanya
Ketua DPC PDI Perjuangan Solo FX Hadi 
Rudyatmo mengapresiasi munculnya 
dukungan tersebut. 

Sejauh ini, belum ada partai lain yang 
memberikan dukungan serupa.

Dinilai baik oleh partai lain. Namun semua 
kan ketua umum yang menentukan," 
katanya,
Menurut Rudy, putra sulung Presiden 
Jokowi itu layak untuk ikut kontestasi di 
Pilgub Jateng. 
Ia juga mengklaim bahwa selama ini 
partainya sukses memunculkan kader 
kader terbaiknya menjadi kepala daerah.

"Itu berarti kader PDI Perjuangan itu payu 
(laku) gitu lho. 

Berjuang meraih sebuah kekuasaan 
sebesar besarnya untuk kesejahteraan 
rakyat.
Pasti rakyat akan menilai, gitu lho," 
pungkasnya. 

FTX adalah bursa derivatif yang 
memiliki mayoritas volume di pasar 
berjangka mereka. FTX merupakan 

Harga bitcoin (BTC) turun di bawah 
USD17.600 atau setara 
Rp275.236.720. Angka ini mencapai 
level terendahnya sejak Juni karena 
bursa FTX melikuidasi hampir USD1 
miliar.

Mengenal FTX, Yang Jatuhkan Harga Bitcoin

platform perdagangan cryptocurrency 
yang menyediakan berbagai jenis 
perdagangan dari spot, futures dengan 
fasilitas margin.
Melansir cointelegraph.com, Rabu, 9 
November 2022, tekanan harga BTC 
membuat penjual mengambil posisi 
terendah dalam dua tahun. Tetapi 
optimisme atas menguatnya BTC sedang 

Terakhir kali pasangan ini 
diperdagangkan pada level itu pada 
akhir November 2020, 

Data dari buku pesanan Binance 
menunjukkan kaskade ke bawah yang 
tiba-tiba menusuk dukungan beli yang 
solid di USD18 ribu. 
Pada penutupan harian 8 November 
waktu setempat, area minat untuk 
volume perdagangan adalah sekitar 
USD18.400.

Bitcoin melikuidasi USD200 juta dari 
posisi buy pada 8 November karena 
harga BTC secara singkat jatuh ke 
posisi terendah dalam dua tahun.

Setelah awalnya rebound lebih dari 
USD20 ribu di tengah berita FTX yang 
mungkin akan dibeli oleh pesaingnya 
Binance, 

BTC/USD kehilangan USD2.000 dalam 
waktu kurang dari dua jam, melihat 
penurunan tiba-tiba yang mencapai 
level terendah USD17.120 di Bitstamp.

Data dari Cointelegraph Markets Pro 
dan TradingView mengungkapkan 
"pembantaian" di seluruh grafik harga 
kripti karena pertukaran FTX menjaga 
suasana tetap rendah.

kepanikan kembali terjadi setelah Wall 
Street dibuka. 

yang berarti bitcoin berhasil 
mengalahkan posisi terendah makro 
sebelumnya di USD17.600 yang 
ditetapkan pada Juni tahun ini.

Likuidasi panjang BTC di seluruh bursa 
mencapai USD214 juta untuk 8 
November, sementara long cross-crypto 
dilikuidasi hingga USD670 juta. 
Dikombinasikan dalam jangka pendek, 
total likuidasi untuk hari itu adalah 
USD915 juta.
Mengenal FTX
FTX exchange adalah pertukaran mata 
uang kripto terpusat terkemuka yang 
berspesialisasi dalam produk turunan 
dan leverage. Didirikan pada 2018 oleh 
lulusan MIT dan mantan pedagang dana 
yang diperdagangkan di bursa 
internasional Jane Street Capital Sam 
Bankman-Fried, FTX menawarkan 
berbagai produk perdagangan, 
termasuk derivatif, opsi, produk 
volatilitas, dan token leverage.

dibangun.

 Penduduk AS hanya dapat 
berdagang melalui FTX AS.

Melansir Investopedia, FTX juga 
menyediakan pasar spot di lebih dari 
300 pasangan perdagangan 
cryptocurrency seperti BTC/USDT, 
ETH/USDT, XRP/USDT, dan token 
asli FTT/USDT. FTX berbasis di 
Bahama dan afiliasinya FTX US 
memiliki tim manajemen yang 
tumpang tindih, tetapi struktur 
modalnya terpisah.

Adapun lira Turki dan yen Jepang 
juga memiliki penggunaan yang 
terbatas. 

Platform FTX menawarkan berbagai 
jenis pesanan yang komprehensif, 
mulai dari pesanan pasar dasar 
hingga pesanan trailing stop yang 
lebih kompleks.
FTX mendukung sembilan mata uang 
fiat yang dapat disetor dan ditarik 
investor melalui transfer antara lain 
dolar AS, euro, poundsterling, dolar 
Australia, dolar Kanada, franc Swiss, 
real Brasil, cedi Ghana, dan peso 
Argentina.

Berbagai macam produk FTX dan 
aplikasi perdagangan yang mudah 
digunakan menarik investor kripto dari 
semua tingkat keahlian, 

Sementara dolar Hong Kong, dolar 
Singapura, dan rand Afrika Selatan 
akan segera berfungsi.

baik pemula hingga profesional 
berpengalaman atau dalam jargon 
kripto, dari pemula hingga paus.
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Konsumsi buah kelapa ini telah 
diketahui memiliki sejumlah manfaat 
kesehatan pada tubuh.

Santan ini cenderung menjadi penyedap 
dan pengubah rasa bagi makanan dan 
minuman.

Santan biasanya diproduksi melalui 
daging kelapa yang sudah tua dengan 
cara memerasnya. 

Kelapa mengandung asam laurik yang 

Peneliti menyebut bahwa santan bisa 
membantu menurunkan berat badan 
karena kandungan medium-chain 
triglycerides (MCTs) di dalamnya. 
Berdasar penelitian yang dipublikasikan 
pada European Journal of Clinical 
Nutrition diketahui bahwa seorang pria 
kelebihan berat badan yang 
mengonsumsi makanan dengan 
kandungan MCTs ini, 

Baik pada minuman dingin maupun 
pada minuman panas, 
sangat banyak kita temui keberadaan 
santan ini.
Maraknya penggunaan santan ini 
dilatarbelakangi dengan banyaknya 
pohon kelapa yang tunggu. 

Membantu Menurunkan Berat Badan

mereka memiliki lebih sedikit selera 
makan dibanding sbeelumnya sehingga 
membantu menurunkan berat badan.
Memperkuat Kekebalan Tubuh

Dilansir dari Boldsky, berikut sejumlah 
dampak kesehatan yang bisa kamu 
peroleh dari konsumsi santan.

Santan merupakan salah satu bahan 
yang digunakan pada banyak makanan 
serta minuman di Indonesia.

Santan memiliki kandungan vitamin dan 
mineral yang sangat tinggi serta sangat 
cocok bagi mereka yang memiliki 
intoleransi laktosa. 

Menurunkan Risiko Tukak Lambung
Berdasar sebuah penelitian yang 
dipublikasikan oleh Phytotherapy 
Research, diketahui bahwa air kelapa 
memiliki kandungan antiulserogenik. 
Kandungan ini memiliki manfaat 
menurunkan pertumbuhan tukak 
lambung dan mengecilkan 

bisa membantu memperkuat sistem 
kekebalan tubuh. Kandungan memiliki 
sifat antimikrobial dan anti peradangan 
yang membantu melindungi tubuh dari 
sejumlah infeksi bakteri.

kurannya.
Menunjang Kesehatan Jantung

Penelitian yang dipublikasikan di 
Journal of Nutrition and Metabolism 
menyebut bahwa mengonsumsi 
santan bisa menurunkan kolesterol 
buruk dan meningkatkan kolesterol 
baik hingga 18 persen.
Menurunkan Tekanan Darah

Manfaat lain dari santan adalah 
membantu menjaga kesehatan 
jantung. 

Keberadaan mineral seperti 
potassium, sodium, kalsium, dan zat 
besi pada santan bisa membantu 
menurunkan tekanan darah. 
Hal ini bekerja dengan cara 
meningkatkan sirkulasi darah dan 
menjaga pembuluh darah tetap santai 
dan bebas dari penyumbatan.
Mencegah Melonjaknya Gula arah

Hal ini mencegah meningkatnya gula 
darah sekaligus memperkecil potensi 
munculnya diabetes.

Kandungan yang ada pada santan 
bisa membantu memperlambat 
naiknya gula darah pada pembuluh 
darah. 

Mencegah Peradangan

Manfaat Santan Untuk Kesehatan

Lebih lanjut, Kim menerangkan pihak 
berwenang Seoul akan mendakwa 
Park dan Choi dengan tuduhan 
kelalaian profesional yang 
menyebabkan kematian.
Berdasarkan temuan tim investigasi 
Lee sempat makan di restoran dekat 
Stasiun Itaewon. 

Tim investigasi polisi Korea Selatan 
menetapkan enam tersangka atas 
tragedi halloween di distrik Itaewon 
yang menewaskan 156 orang.

Ia baru turun dari mobil sekitar pukul 

Ia kemudian pergi sekitar pukul 21.47 
waktu setempat usai mendapat 
informasi soal kerumunan.

"Ryu dan Lee akan didakwa karena 
melalaikan tugas, sementara pejabat 
dari tim intelijen akan didakwa dengan 
tuduhan penyalahgunaan wewenang, 
perusakan barang bukti dan kelalaian 
profesional yang mengakibatkan 
kematian," ujar Kim lagi seperti dikutip 
The Korea Herald.

Selain nama-nama itu, mereka yang 
menjadi tersangka yakni Kepala Distrik 
Yongsan Park Hee Young, dan Kepala 
Pemadam Kebakaran Yingsan Choi 
Seong Beom.

"Kami telah memeriksa 154 orang dan 
menetapkan enam orang sebagai 
tersangka," kata juru bicara tim 
investigasi Kim Dong Wook saat 
konferensi pers pada Senin (7/11).

Dari jumlah itu, empat di antaranya 
merupakan polisi.

Lee tiba di dekat Stasiun Noksapyeong 
sekitar sepuluh menit kemudian. 
Namun, lalu lintas yang padat di jalan 
utama Itaewon membuat Lee putar 
arah menuju lokasi kejadian.

Korsel juga sudah mencopot Lee dan 
Ryu dari jabatan mereka pekan lalu 
gegara dianggap lalai dalam bertugas.

Keenam tersangka itu yakni mantan 
kepala polisi Yongsan Lee Im Jae, 
Anggota Kepolisian Metropolitan Seoul 
yang mengawasi situasi halloween Ryu 
Mi Jin, dan dua pejabat tim intelijen 
Kantor Polisi Yongsan.

22.55 waktu setempat, dan tiba di lokasi 
kerumunan sekitar pukul 23.05. Lee 
menghabiskan satu jam untuk mencapai 
lokasi, padahal jika ia jalan kaki hanya 
perlu waktu sepuluh menit.

Tim investigasi juga menuding Kantor 
Polisi Yongsan membuat laporan palsu 
yang menyebut Lee tiba di lokasi kejadian 
sekitar pukul 22.20 waktu setempat.

Terkait pejabat intelijen, tim investigasi 
menyebut mereka menulis laporan yang 
berisi meminta personel tambahan karena 
khawatir kemungkinan kecelakaan di 
Itaewon mengingat kerumunan yang kian 
besar.

Tragedi Itaewon bermula saat saat warga 
mulai memadati kawasan di Itaewon 
menggunakan kostum bertema horor.

Kemudian ada orang yang jatuh dan 
menimpa massa di bawah. Mereka 
kemudian panik dan para pengunjung 
saling injak.

Berdasarkan penemuan tim investigasi, 
kepala intelijen meminta anggotanya 
menghapus rincian, dan laporan awal usai 
tragedi Itaewon.

Mereka ramai-ramai memadati jalan yang 
menanjak dan semakin sempit pada pukul 
22.20. 

Korea Selatan tengah berduka usai 156 
orang meninggal dalam tragedi halloween 
di Itaewon pada 29 Oktober lalu.

Dari rekaman salah satu CCTV, usai turun 
mobil Lee tampak berjalan santai dengan 
melipatkan tangan di punggungnya. 
Gambaran ini dianggap tak menunjukkan 
tanda-tanda urgensi dari dia sementara 
situasi saat ia tiba sudah genting.

Selain itu, tim juga tak menemukan 

Sementara itu, Ryu tak berada di ruang 
pemantauan yang sudah ditentukan untuk 
memantau situasi. Saat kejadian, ia malah 
berada di kantornya.

Lee memberikan instruksi dalam kurun 
waktu 90 menit sejak dia meninggalkan 
restoran dan tiba di tempat kejadian 
perkara.

Imbas insiden itu, publik ramai-ramai 
mengkritik polisi lantaran mereka tak 
sigap menangani kerumunan.

Korsel Tetapkan 6 Tersangka Tragedi Itaewon
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dan pengubah rasa bagi makanan dan 
minuman.
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daging kelapa yang sudah tua dengan 
cara memerasnya. 

Kelapa mengandung asam laurik yang 

Peneliti menyebut bahwa santan bisa 
membantu menurunkan berat badan 
karena kandungan medium-chain 
triglycerides (MCTs) di dalamnya. 
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Nutrition diketahui bahwa seorang pria 
kelebihan berat badan yang 
mengonsumsi makanan dengan 
kandungan MCTs ini, 

Baik pada minuman dingin maupun 
pada minuman panas, 
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santan ini.
Maraknya penggunaan santan ini 
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mengkritik polisi lantaran mereka tak 
sigap menangani kerumunan.
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Ciri-ciri 
penyakit gula 
pada remaja 
perlu 
diwaspadai. 
Pasalnya, 
remaja 

Ciri Penyakit Gula Pada Remaja

Membantu Pencernaan
Santan bisa jadi pilihan yang sehat dan 
membantu pencernaan. Santan 

Kandungan anti peradangan yang 
terdapat pada asam laurik di santan 
bisa membantu menurunkan 
peradangan. 
Hal ini berhubungan dengan kondisi 
seperti radang sendi serta nyeri sendi.

mampu meningkatkan pertumbuhan 
mikrobiota usus dan sekaligus 
meningkatkan kesehatan usus.
Walau memiliki sejumlah manfaat sehat, 
namun jangan berlebihan dalam 
mengonsumsi santan. 
Konsumsinya secara berlebihan justru 
bisa timbulkan dampak negatif pada 
dirimu.

Terima kasih kepada media sosial dan 
aliran informasi yang semakin cepat, 
semakin banyak yang tahu bahwa 
mengonsumsi gula berlebihan dapat 
menyebabkan masalah kesehatan, 
seperti obesitas, diabetes, dan 
gangguan ginjal.
Karena itu, kita perlu memerhatikan 
jumlah konsumsi gula harian yang 
diserap tubuh.

Stevia digunakan sebagai pemanis 
alami rendah glukosa. 
Rasanya pun 350 kali lebih manis dari 
gula putih. 

Tapi jangan khawatir, Bela! Kamu 
masih bisa menikmati aneka minuman 
dan makanan manis dengan 
menggunakan pemanis lain yang 
berkadar glikemik lebih rendah.

Masyarakat Indonesia masa kini, lebih 
melek terhadap bahaya mengonsumsi 
gula secara berlebihan. 

Apa saja? 

1. Stevia

Berikut adalah 8 alternatif pengganti 
gula putih yang aman bagi kesehatan!

Kandungan nol kalori pada stevia 
cocok bagi kamu yang sedang 
menjalankan program diet.

Menurut salah satu riset, stevia 
mengandung zat Stevioside yang dapat 
membantu menurunkan tekanan darah 
sekitar 14% serta mencegah diabetes 
dan mengontrol berat badan. 

Banyak manfaat yang dirasakan ketika 
kamu mengonsumsi stevia.

Tanaman bernama ilmiah Stevia 
Rebaudiana ini sangat aman untuk 
dikonsumsi lantaran tak mengandung 
gula. 

Alternatif Pengganti Gula

Pemanis alami ini kaya akan antioksidan 
dan aman dikonsumsi dalam jangka 
panjang.

Untuk menghilangkan fruktosa dan 
glukosa dari buah biksu, dibutuhkan 
proses pemisahan mogrosida dari jus 
yang baru diperas. 
Kandungan anti-oksidan dan anti-
inflamasi buah biksu dapat menghambat 
pertumbuhan kanker pada hewan dan 
menurunkan kadar glukosa darah serta 
kadar insulin.

Kini juga tersedia produk ekstrak stevia 
yang efisien untuk digunakan untuk 
berbagai hidangan dan minuman.
2. Madu

Mengandung vitamin B dan vitamin C, 
madu dapat menebalkan imunitas, 
sehingga kamu tak mudah rentan 
terkena penyakit. 

Rasa manis dari pemanis ini didapat dari 
antioksidan mogrosida.

Ekstrak buah biksu (luo han guo) menjadi 
alternatif gula alami. Tumbuh di Asia 
Tenggara, ekstrak buah biksu tidak 
mengandung kalori dengan kadar manis 
100-250 kali daripada gula. 

3. Pemanis buah biksu (luo han guo)

Pemanis alami ini dihasilkan dari sarang 
lebah. 

Selain itu, terdapat kandungan potassium 
132 mg yang bisa membantu 
mengurangi rasa sakit di tenggorokan.

Selain madu, sarang lebah juga 
menghasilkan royal jelly yang bisa kamu 
konsumsi secara langsung atau olahan 
makanan.

Kabar baiknya, kamu bisa menurunkan 
kadar kolestrol jahat dan trigleserida jika 
kamu rutin mengonsumsi madu. 

Sirup yacon dihasilkan dari ekstrak 
tanaman yacon atau Smallanthus 
sonchifolius. 

Sirup Yacon juga mengandung 40 – 50 
persen senyawa 
Fructooligosaccharides, senyawa gula 
berkalori rendah dengan 1,3 kalori per 
gram.
Kandungan Fructooligosaccharides 
yang tinggi juga dapat membuatmu 
merasa kenyang lebih cepat, porsi 
makan lebih sedikit. 
Sirup yacon cukup aman untuk tubuh 
dengan catatan konsumsi secukupnya 
saja. Menggunakan pemanis ini dalam 
jumlah besar dapat menyebabkan diare 
dan intensitas buang gas lebih tinggi.
5. Gula kelapa atau gula aren
Buah kelapa dapat diolah berbagai 
macam bahan makanan, 

4. Sirup Yacon

Bercita rasa manis dan bertekstur 
kental, pemanis berwarna gelap ini 
memiliki segudang manfaat untuk tubuh. 
Termasuk mengurangi indeks glikemik 
darah, menurunkan berat badan, dan 
risiko kanker usus dan diabetes.

salah satunya adalah gula kelapa atau 
gula aren. 
Merupakan esktrak nira kelapa, 
pemanis alami ini mengandung nutrisi 
yang menyehatkan tubuh seperti, zat 
besi, seng, kalsium, dan kalium, serta 
antioksidan.
Gula kelapa mengandung 
indeksbglikemik rendah, 
sehingga dapat mengontrol kadar 
insulin tetap stabil dan mencegah gula 
darah naik.
6. Sirup maple
Cairan kental bercita rasa manis ini 
dihasilkan dengan memasak getah 
pohon maple.

Menurut penelitian terhadap hewan, 
sirup maple menurunkan konsentrasi 
glukosa plasma yang signifikan lebih 
banyak daripada mengambil sukrosa 
saja.

Menariknya, selain lezat, sirup maple 
juga mengandung antioksidan tinggi 
dengan sifat anti-kanker.

Pemanis satu ini sangat klop disajikan 
dengan waffle, pancake, atau salad 
dressing. 

Xylitol umumnya dapat dikonsumsi 
oleh manusia, tetapi hati-hati! 
Pemanis tersebut bisa sagat beracun 
bagi anjing.

Namun, sirup tersebut menunjukkan 
indeks glikemik yang sedikit lebih 
rendah daripada gula biasa. 

8. Xyliythol
Xylithol adalah gula alkohol yang 
diproses melalui ekstrak jagung atau 
kayu birch. 

Sirup maple kaya akan kandungan 
antioksidan dan mineral seperti 
potasium, zat besi, kalsium, mangan 
dan zinc.

Dengan 40 persen kalori lebih kecil 
daripada gula, xylitol juga memiliki 
kandungan fruktosa yang lebih sedikit.

Berbagai manfaat kesehatan bisa 
didapat dengan mengonsumi xylitol 
seperti meningkatkan kehatan gigi 
dan tulang. 

Bela. 
Meskipun mengandung kalori dan 
kadar gula yang rendah, kamu tetap 
perlu membatasi penggunanannya 
sesuai dengan asupan kebutuhan 
glukosa harian tubuhmu.

Karena itulah xylitol dinilai baik 
sebagai alternatif gula kantaran 
meningkatkan kadar gula darah atau 
insulin. 

Meski kaya manfaat, kamu tetap 
harus memerhatikan konsumsi sirup 
maple lantaran kandungan gula yang 
tinggi. 

Molasse mengandung zat potensial 
dalam tubuh, seperti vitamin dan 
mineral, antioksidan, zat besi, kalium, 
dan tinggi kalsium. 

7. Molasse
Lanjut, ada molasse yang merupakan 
cairan cokelat manis kental seperti 
sirup. 

Secara keseluruhan, molase 
merupakan pengganti yang bagus 
untuk gula, tetapi jumlah konsumsi 
harus tetal dibatasi lantaran masih 
dalam bentuk gula.

Pemanis ini dihasilkan dengan cara 
merebus tebu atau jus bit gula.

Itulah ke-8 alternatif pengganti gula 
putih yang bisa kamu coba, 
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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 )

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

 Ia mulai memanaskan suasana kerja 
kepada karyawan sekitar waktu yang 
sama, mengatakan dalam sesi tanya 
jawab internal yang diperoleh Alex Heath 
dari The Verge.
Zuckerberg mengungkapkan bahwa 
mungkin ada banyak orang di 
perusahaan yang seharusnya tidak 

Meta merencanakan pemutusan 
hubungan kerja besar-besaran. Aksi ini 
dapat disebut-sebut memengaruhi 
"ribuan" pekerja. 
Dilaporkan The Wall Street Journal 
(WSJ) dari The Verge, Senin (7/11) 
menyebutkan bahwa sumber yang 
mengetahui situasi tersebut mengatakan 
kep PHK akan dimulai pada Rabu pekan 
ini.Meta sebagai induk perusahaan 
Facebook dan Instagram melaporkan 
memiliki lebih dari 87.000 karyawan 
pada akhir September, tetapi PHK "skala 
besar" ini diperkirakan akan memangkas 
sebagian besar karyawanya. 
Bahkan WSJ menyebut bahwa PHK ini 
bisa memukul Meta lebih keras daripada 
PHK massal di Twitter, yang 
mempengaruhi sekitar setengah dari 
7.500 karyawan perusahaan.
Pada Juni lalu, Chief Product Officer 
Meta, Chris Cox, memperingatkan 
karyawan tentang masa-masa serius. 
Intinya adalah ia ingin karyawan benar-
benar sempurna melakukan 
pekerjaannya di lingkungan 
pertumbuhan yang sedang melambat.
Ditegaskan pula oleh CEO Meta Mark 
Zuckerberg.

Meta Dikabarkan Akan PHK Lebih Besar Lagi

berada di sini. Zuckerberg kemudian 
menerapkan pembekuan perekrutan 
pada bulan September dan 
memperingatkan bahwa perusahaan 
akan berhemat dalam waktu dekat.
Meta menolak berkomentar tentang 
situasi tersebut tetapi mengarahkan 
The Verge ke pernyataan Zuckerberg 
selama hasil kinerja perusahaan bulan 
lalu.

Jadi itu berarti beberapa tim akan 
tumbuh, tetapi sebagian besar tim lain 
akan tetap datar atau menyusut 
selama tahun depan. 

“Pada 2023, kami akan memfokuskan 
investasi kami pada sejumlah kecil 
area pertumbuhan yang memiliki 
prioritas. 

Meskipun Zuckerberg mengatakan 
Facebook memiliki lebih banyak 
pengguna aktif daripada sebelumnya, 
investor masih khawatir tentang 
taruhan mahal perusahaan pada 
metaverse. 

Secara agregat, kami berharap untuk 
mengakhiri tahun 2023 dengan ukuran 
yang kira-kira sama, atau bahkan 
organisasi yang sedikit lebih kecil dari 
saat ini," ucap Zuckerberg.

Sementara saham perusahaan 
diperdagangkan pada harga terendah 
sejak 2016.

Meta harus kehilangan USD3,7 miliar 
pada kuartal terakhir ini dan total 
USD9,4 miliar tahun ini gara-gara 
konsep metaverse yang dibangga-
banggakan Zuckerberg. 

Sejumlah baliho bergambar Presiden 
Joko Widodo alias Jokowi berdiri di 
sejumlah titik di Kota Solo, sejak Minggu 
(6/11). Baliho berukuran lebar sekitar 1,5 
meter dan tinggi 2 meter berwarna dasar 
hijau tersebut memuat tulisan ucapan 
terima kasih kepada Jokowi.

"Terima kasih Pak Jokowi untuk BLT, 

Gibran : Saya Copot Balihonya
BSU dan bantuan sosial lainnya. 
Subsidi BBM Tepat Sasaran. Subsidi 
untuk Rakyat Kurang Mampu," tertera 
pada baliho itu.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming 
Raka yang juga putra sulung Presiden 
Jokowi mengaku belum mengetahui 
munculnya baliho tersebut. Ia berjanji 
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(6/11). Baliho berukuran lebar sekitar 1,5 
meter dan tinggi 2 meter berwarna dasar 
hijau tersebut memuat tulisan ucapan 
terima kasih kepada Jokowi.

"Terima kasih Pak Jokowi untuk BLT, 

Gibran : Saya Copot Balihonya
BSU dan bantuan sosial lainnya. 
Subsidi BBM Tepat Sasaran. Subsidi 
untuk Rakyat Kurang Mampu," tertera 
pada baliho itu.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming 
Raka yang juga putra sulung Presiden 
Jokowi mengaku belum mengetahui 
munculnya baliho tersebut. Ia berjanji 
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Gibran menegaskan akan menurunkan 
spanduk maupun baliho yang 
menyalahi aturan. 

Nyalahi aturan katanya, saya malah 
belum tahu," tandasnya.

Nanti tak copot. 

Termasuk baliho bergambar Jokowi 
maupun pasangan capres dan 
cawapres yang mulai bertebaran di 
sejumlah titik.

untuk segera menurunkannya jika 
memang menyalahi aturan.
"Baliho apa to, di mana ? 

Mengko tak copote," ujar Gibran, 
Selasa (8/11).
"Mengko tak copot, aku semangat nek 
nyopot-nyopot. 

"Nyalahi aturan enggak ? Nanti Kami

 ditindaklanjuti," katanya.
Satpol PP Belum Tahu
Pantauan di lapangan, sejumlah baliho 
bergambar Jokowi dipasang di Jalan 
Pattimura, Jalan Moh Yamin Solo dan 
lainnya.

"Saya lihat pas lewat di Moh Yamin, saya 
mau ke Pasarkliwon. Ada satu, saya 
baca sekilas saja," katanya.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) Kota Solo, Arif 
Darmawan mengaku belum mengetahui 
adanya baliho tersebut. Dia beralasan 
belum menerima laporan dari petugas di 
lapangan.
Salah seorang warga Keprabon, Wibowo 
mengaku melihat baliho tersebut sejak 
hari Minggu kemarin.

Turki membayar sebagian gas alamnya 
yang diimpor dari Rusia dalam mata 
uang rubel. 

Kremlin menyerukan kepada negara 
yang membeli enegi dari Rusia untuk 
membayar dalam mata uang rubel. 
Sebelumnya sebagian besar transaksi 

Dalam sebuah wawancara dengan TRT 
Haber pada Selasa (8/11/2022), Menteri 
Energi Turki Fatih Donmez 
mengatakan, dalam beberapa bulan 
mendatang pembayaran perdagangan 
energi dengan mata uang lokal dengan 
Rusia akan meningkat.

Turki Mulai Pakai Rubel Bayar Rusia

Dia menyerukan agar Rusia 
membayarkan kompensasi atas 
kerugian yang diderita selama invasi ke 
Ukraina.

Tetapi, dia hanya akan menempuh 
pembicaraan 'bersungguh-sungguh' 
yang akan memulihkan perbatasan 
Ukraina dan menghukum mereka yang 
bertanggug jawab atas kejahatan 
perang Rusia.
Zelensky mendesak Rusia mematuhi 
Piagam PBB, serta meminta jaminan 
bahwa agresi semacam ini tidak akan 
terulang kembali.
"Sekali lagi pemulihan integritas 
teritorial, penghormatan terhadap 
Piagam PBB, 
kompensasi untuk semua kerusakan 
yang disebabkan oleh perang, hukuman 
bagi setiap penjahat perang dan 
jaminan bahwa ini tidak akan terjadi 
lagi. 

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, 
telah menyebutkan syarat untuk 
melanjutkan pembicaraan damai 
dengan Rusia pada Senin (7/11). 

Zelensky mengatakan, dia menyambut 
negosiasi secara terbuka. 

Ini adalah kondisi yang sepenuhnya 
dapat dimengerti," tegas Zelensky, 
dikutip dari Reuters, Selasa (8/11).

Pernyataan ini menyusul laporan bahwa 
Amerika Serikat (AS) meminta Ukraina 
untuk mengindikasikan kesediaan dalam 
melanjutkan negosiasi. Sebab, sikap yang 
terlalu 'keras kepala' diyakini 
membahayakan dukungan internasional 
bagi Ukraina.
Pada awal November, 

Salah satunya adalah penasih

Zelensky mengatakan negaranya hanya 
akan berbicara dengan Rusia bila 
pasukannya meninggalkan semua wilayah 
Ukraina. Dia menyinggung Semenanjung 
Krimea dan wilayah timur Donbass yang 
secara de facto dikendalikan Rusia sejak 
2014.

Mereka mengatakan, Ukraina akan 
bersedia melanjutkan diskusi dengan 
penerus Putin.

Setelah Rusia mengumumkan 
pencaplokan empat provinsi Ukraina pada 
akhir September, 
Zelensky memutuskan tidak akan 
bernegosiasi.

at Zelensky, Mykhailo Podolyak. Dia 

Dia mengaku hanya akan kembali ke meja 
perundingan bila negara itu sudah tak lagi 
dipimpin Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Selama beberapa hari terakhir, para 
pejabat Ukraina mengulangi posisi 
Zelensky. 

Zelensky Minta Ganti Rugi Pada Rusia

"Masyarakat tidak akan pernah 
menerima ini. 

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, 

menerangkan, Rusia menuntut Ukraina 
menyerahkan wilayah sebagai 
prasyarat untuk pembicaraan. Alhasil, 
negosiasi pun mustahil terjadi.

"Bernegosiasi dengan Putin berarti 
menyerah, dan kami tidak akan pernah 
memberinya hadiah ini," tambah dia.

Tentara Rusia akan meninggalkan 
wilayah Ukraina, dan kemudian dialog 
akan datang," jelas Podolyak.

"Tetapi kami selalu menerima 
tanggapan gila Rusia dengan 
serangan teroris baru, penembakan 
atau pemerasan," ujar Zelensky.

Ukraina justru telah berulang kali 
mengusulkan pembicaraan damai 
tersebut.

turut mengulangi posisi pemerintahan 
Putin pada Senin (7/11).
Dia mengatakan, Rusia menyambut 
negosiasi walau ditolak Ukraina 
Sementara itu, Zelensky 
menjelaskan, 

"Tanyakan ke pejabat yang berwenang," 
kata Sambo di PN Jakarta Selatan (PN 
Jaksel), Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Adapun isu itu mencuat usai pengakuan 
mantan anggota Polres Samarinda, 
Kalimantan Timur, Ismail Bolong yang 
menyebut dirinya menyetorkan uang 
miliaran rupiah ke Kabareskrim Polri 
Komjen Agus Andrianto beberapa hari 
lalu.Dalam video awal yang beredar, 
Ismail mengaku menyetor uang ke 
seorang perwira tinggi Polri sebesar Rp 
6 miliar. Diduga, pati Polri itu adalah 
Komjen Agus Andrianto.

Kegiatan ilegal itu disebut berada di 
daerah Santan Ulu, Kecamatan 
Marangkayu, Kabupaten Kutai 
Kartanegara, Kaltim yang masuk wilayah 
hukum Polres Bontang, sejak bulan Juli 
tahun 2020 sampai November 2021.
Dalam kegiatan pengepulan batu bara 
ilegal, Ismail Bolong mengaku mendapat 

Ismail Bolong yang juga mengeklaim 
merupakan anggota kepolisian di wilayah 
hukum Polda Kaltim itu menyatakan 
dirinya bekerja sebagai pengepul batu 
bara dari konsesi tanpa izin.

Ferdy Sambo akhirnya tanggapi isu 
setoran tambang ilegal.
 Ternyata suami Putri Candrawathi 
sempat diselidiki.Sambo disebut-sebut 
pernah menelusuri dugaan pelanggaran 
etik terkait setoran dana ilegal tersebut 
saat masih bertugas di Propam Polri.
Namun, terkait kasus itu, Sambo memilih 
berkomentar singkat.

Tanggapan Sambo Masalah Setoran Tambangan Ilegal

Ia juga mengaku video testimoni 
dirinya soal adanya setoran uang ke 
Kabareskrim dibuat atas tekanan dari 
Brigjen Hendra Kurniawan yang saat 
itu menjabat Karo Paminal Propam 
Polri, pada Februari 2022.

Dalam video klarifikasinya, Ismail 
mengaku, tidak pernah memberikan 
uang apa pun ke Kabareskrim.

"Saya perlu jelaskan bahwa pada 
bulan Februari itu datang anggota 
Mabes Polri dari Paminal Mabes, untuk 
beri testimoni kepada Kabareskrim, 
dengan penuh tekanan dari Pak 
Hendra, Brigjen Hendra pada saat itu. 
Saya komunikasi melalui HP melalui 
anggota paminal dengan mengancam 
akan bawa ke Jakarta kalau enggak 
melakukan testimoni," ujar Ismail 
dalam video klarifikasi, seperti dilansir 

Ismail mengaku telah berkoordinasi 
dengan seorang perwira petinggi Polri 
dan telah memberikan uang sebanyak 
tiga kali, yaitu bulan September 2021 
sebesar Rp 2 miliar, bulan Oktober 
sebesar Rp 2 miliar, dan November 
2021 sebesar Rp 2 miliar.Akan tetapi, 
belakangan Ismail menarik 
pengakuannya dengan membuat video 
klarifikasi bahwa ada perwira tinggi 
Polri yang menekannya untuk 
membuat video terkait pengakuan 
pemberian uang terhadap Komjen 
Agus Andrianto.

keuntungan sekitar Rp 5 miliar sampai 
Rp 10 miliar setiap bulannya.
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Gibran menegaskan akan menurunkan 
spanduk maupun baliho yang 
menyalahi aturan. 

Nyalahi aturan katanya, saya malah 
belum tahu," tandasnya.

Nanti tak copot. 

Termasuk baliho bergambar Jokowi 
maupun pasangan capres dan 
cawapres yang mulai bertebaran di 
sejumlah titik.

untuk segera menurunkannya jika 
memang menyalahi aturan.
"Baliho apa to, di mana ? 

Mengko tak copote," ujar Gibran, 
Selasa (8/11).
"Mengko tak copot, aku semangat nek 
nyopot-nyopot. 

"Nyalahi aturan enggak ? Nanti Kami

 ditindaklanjuti," katanya.
Satpol PP Belum Tahu
Pantauan di lapangan, sejumlah baliho 
bergambar Jokowi dipasang di Jalan 
Pattimura, Jalan Moh Yamin Solo dan 
lainnya.

"Saya lihat pas lewat di Moh Yamin, saya 
mau ke Pasarkliwon. Ada satu, saya 
baca sekilas saja," katanya.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) Kota Solo, Arif 
Darmawan mengaku belum mengetahui 
adanya baliho tersebut. Dia beralasan 
belum menerima laporan dari petugas di 
lapangan.
Salah seorang warga Keprabon, Wibowo 
mengaku melihat baliho tersebut sejak 
hari Minggu kemarin.

Turki membayar sebagian gas alamnya 
yang diimpor dari Rusia dalam mata 
uang rubel. 

Kremlin menyerukan kepada negara 
yang membeli enegi dari Rusia untuk 
membayar dalam mata uang rubel. 
Sebelumnya sebagian besar transaksi 

Dalam sebuah wawancara dengan TRT 
Haber pada Selasa (8/11/2022), Menteri 
Energi Turki Fatih Donmez 
mengatakan, dalam beberapa bulan 
mendatang pembayaran perdagangan 
energi dengan mata uang lokal dengan 
Rusia akan meningkat.

Turki Mulai Pakai Rubel Bayar Rusia

Dia menyerukan agar Rusia 
membayarkan kompensasi atas 
kerugian yang diderita selama invasi ke 
Ukraina.

Tetapi, dia hanya akan menempuh 
pembicaraan 'bersungguh-sungguh' 
yang akan memulihkan perbatasan 
Ukraina dan menghukum mereka yang 
bertanggug jawab atas kejahatan 
perang Rusia.
Zelensky mendesak Rusia mematuhi 
Piagam PBB, serta meminta jaminan 
bahwa agresi semacam ini tidak akan 
terulang kembali.
"Sekali lagi pemulihan integritas 
teritorial, penghormatan terhadap 
Piagam PBB, 
kompensasi untuk semua kerusakan 
yang disebabkan oleh perang, hukuman 
bagi setiap penjahat perang dan 
jaminan bahwa ini tidak akan terjadi 
lagi. 

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, 
telah menyebutkan syarat untuk 
melanjutkan pembicaraan damai 
dengan Rusia pada Senin (7/11). 

Zelensky mengatakan, dia menyambut 
negosiasi secara terbuka. 

Ini adalah kondisi yang sepenuhnya 
dapat dimengerti," tegas Zelensky, 
dikutip dari Reuters, Selasa (8/11).

Pernyataan ini menyusul laporan bahwa 
Amerika Serikat (AS) meminta Ukraina 
untuk mengindikasikan kesediaan dalam 
melanjutkan negosiasi. Sebab, sikap yang 
terlalu 'keras kepala' diyakini 
membahayakan dukungan internasional 
bagi Ukraina.
Pada awal November, 

Salah satunya adalah penasih

Zelensky mengatakan negaranya hanya 
akan berbicara dengan Rusia bila 
pasukannya meninggalkan semua wilayah 
Ukraina. Dia menyinggung Semenanjung 
Krimea dan wilayah timur Donbass yang 
secara de facto dikendalikan Rusia sejak 
2014.

Mereka mengatakan, Ukraina akan 
bersedia melanjutkan diskusi dengan 
penerus Putin.

Setelah Rusia mengumumkan 
pencaplokan empat provinsi Ukraina pada 
akhir September, 
Zelensky memutuskan tidak akan 
bernegosiasi.

at Zelensky, Mykhailo Podolyak. Dia 

Dia mengaku hanya akan kembali ke meja 
perundingan bila negara itu sudah tak lagi 
dipimpin Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Selama beberapa hari terakhir, para 
pejabat Ukraina mengulangi posisi 
Zelensky. 

Zelensky Minta Ganti Rugi Pada Rusia

"Masyarakat tidak akan pernah 
menerima ini. 

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, 

menerangkan, Rusia menuntut Ukraina 
menyerahkan wilayah sebagai 
prasyarat untuk pembicaraan. Alhasil, 
negosiasi pun mustahil terjadi.

"Bernegosiasi dengan Putin berarti 
menyerah, dan kami tidak akan pernah 
memberinya hadiah ini," tambah dia.

Tentara Rusia akan meninggalkan 
wilayah Ukraina, dan kemudian dialog 
akan datang," jelas Podolyak.

"Tetapi kami selalu menerima 
tanggapan gila Rusia dengan 
serangan teroris baru, penembakan 
atau pemerasan," ujar Zelensky.

Ukraina justru telah berulang kali 
mengusulkan pembicaraan damai 
tersebut.

turut mengulangi posisi pemerintahan 
Putin pada Senin (7/11).
Dia mengatakan, Rusia menyambut 
negosiasi walau ditolak Ukraina 
Sementara itu, Zelensky 
menjelaskan, 

"Tanyakan ke pejabat yang berwenang," 
kata Sambo di PN Jakarta Selatan (PN 
Jaksel), Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Adapun isu itu mencuat usai pengakuan 
mantan anggota Polres Samarinda, 
Kalimantan Timur, Ismail Bolong yang 
menyebut dirinya menyetorkan uang 
miliaran rupiah ke Kabareskrim Polri 
Komjen Agus Andrianto beberapa hari 
lalu.Dalam video awal yang beredar, 
Ismail mengaku menyetor uang ke 
seorang perwira tinggi Polri sebesar Rp 
6 miliar. Diduga, pati Polri itu adalah 
Komjen Agus Andrianto.

Kegiatan ilegal itu disebut berada di 
daerah Santan Ulu, Kecamatan 
Marangkayu, Kabupaten Kutai 
Kartanegara, Kaltim yang masuk wilayah 
hukum Polres Bontang, sejak bulan Juli 
tahun 2020 sampai November 2021.
Dalam kegiatan pengepulan batu bara 
ilegal, Ismail Bolong mengaku mendapat 

Ismail Bolong yang juga mengeklaim 
merupakan anggota kepolisian di wilayah 
hukum Polda Kaltim itu menyatakan 
dirinya bekerja sebagai pengepul batu 
bara dari konsesi tanpa izin.

Ferdy Sambo akhirnya tanggapi isu 
setoran tambang ilegal.
 Ternyata suami Putri Candrawathi 
sempat diselidiki.Sambo disebut-sebut 
pernah menelusuri dugaan pelanggaran 
etik terkait setoran dana ilegal tersebut 
saat masih bertugas di Propam Polri.
Namun, terkait kasus itu, Sambo memilih 
berkomentar singkat.

Tanggapan Sambo Masalah Setoran Tambangan Ilegal

Ia juga mengaku video testimoni 
dirinya soal adanya setoran uang ke 
Kabareskrim dibuat atas tekanan dari 
Brigjen Hendra Kurniawan yang saat 
itu menjabat Karo Paminal Propam 
Polri, pada Februari 2022.

Dalam video klarifikasinya, Ismail 
mengaku, tidak pernah memberikan 
uang apa pun ke Kabareskrim.

"Saya perlu jelaskan bahwa pada 
bulan Februari itu datang anggota 
Mabes Polri dari Paminal Mabes, untuk 
beri testimoni kepada Kabareskrim, 
dengan penuh tekanan dari Pak 
Hendra, Brigjen Hendra pada saat itu. 
Saya komunikasi melalui HP melalui 
anggota paminal dengan mengancam 
akan bawa ke Jakarta kalau enggak 
melakukan testimoni," ujar Ismail 
dalam video klarifikasi, seperti dilansir 

Ismail mengaku telah berkoordinasi 
dengan seorang perwira petinggi Polri 
dan telah memberikan uang sebanyak 
tiga kali, yaitu bulan September 2021 
sebesar Rp 2 miliar, bulan Oktober 
sebesar Rp 2 miliar, dan November 
2021 sebesar Rp 2 miliar.Akan tetapi, 
belakangan Ismail menarik 
pengakuannya dengan membuat video 
klarifikasi bahwa ada perwira tinggi 
Polri yang menekannya untuk 
membuat video terkait pengakuan 
pemberian uang terhadap Komjen 
Agus Andrianto.

keuntungan sekitar Rp 5 miliar sampai 
Rp 10 miliar setiap bulannya.
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Padahal, menurut Iwan, dalam laporan 
Biro Paminal Propam itu disampaikan 
bahwa sudah cukup bukti adanya 
penyuapan atau penyerahan 
penerimaan uang koordiansi kepada 
Komjen Pol Agus Andrianto.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro 
Demokrasi Iwan Samule melaporkan 
kasus ini ke Propam Mabes Polri.

Sambo disebut sempat selidiki

Menurut dia, 

dari YouTube Tribunnews.com, 7 
November 2022.

Saat itu, Kepala Divisi Propam Polri 
masih dijabat oleh Irjen Ferdy Sambo 
yang kini sudah dipecat karena terlibat 
kasus pembunuhan berencana 
terhadap ajudannya, Nofriansyah 
Yosua Hutabarat."Di sini sudah 
dijelaskan bahwa Komjen Pol Agus 
Andrianto menerima uang koordinasi 
yang diberikan oleh yang namanya 
Ismail Bolong.Itu sudah dilakukan 
penyelidikan oleh Karo Paminal, itu 
kenapa sampai hari ini dari bulan 
Februari dan suratnya ditulis oleh 
Kadiv Propam rekomendasinya itu 
April itu per tanggal 7 April itu sudah 
diserahkan surat itu kenapa tidak 
dilakukan penindakan," ucap Iwan 
pada 7 November 2022.

Propam Polri juga sudah melakukan 
penyelidikan soal dugaan adanya 
kegiatan penambangan ilegal di 
Kalimantan Timur sejak Februari 2022.

Dugaan setoran dari bisnis tambang 
ilegal ini juga disorot oleh aktivis Pro 
Demokrasi. 

Oleh karena itu, ia mendesak Biro 

Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik, 
Hukum, dan Kemanana Mahfud MD 
menyatakan akan meminta KPK 
membuka kembali modus-modus korupsi 
di sumber daya alam.

“Makanya kami meminta kepada Pak 
Kapolri agar segera menindaklanjuti 
laporan hasil penyelidikan yang telah 
dilakukan oleh Paminal dan juga surat 
yang diberikan, rekomendasi yang 
diberikan kepada Pak Kapolri saat itu 
tanggal 7 April," ujar dia.
Hingga kini, belum ada respons dari 
Mabes Polri baik dari pihak humas 
maupun Kabareskrim atas isu ini.

Nanti saya akan koordinasi dengan KPK 
untuk membuka file tentang modus 
korupsi dan mafia di pertambangan, 
perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-
lain,kata Mahfud dalam pesan tertulisnya, 
Minggu (6/11/2022) dikutip dari 
Kompas.id.Mahfud menuturkan, 
koordinasi dengan KPK akan tetap 
dilakukan meskipun Ismail mengaku 
memberikan pernyataan itu di bawah 
tekanan pejabat petinggi Polri 
lainya.Mereka yang disebut memberikan 
tekanan adalah mantan anak buah eks 
Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Hendra 
Kurniawan. 

Paminal Propam Polri dan Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk 
menindaklanjuti hasil penyelidikan yang 
dilakukan Propam pada bulan Februari 
2022 lalu

Hendra Diketahui pernah menjabat 
sebagai Kepala Biro Pengamanan 
Internal (Karo Paminal) Divisi Propam 
Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal.
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Pengambilalihan Twitter oleh Elon Musk 
memiliki dampak besar. 
Banyak pengguna yang tidak menyukai 
rencana yang dibuat Musk pada Twitter. 
Oleh karena itu, beberapa tokoh publik 
mulai meninggalkan Twitter.
Di antara mereka adalah mantan 
pegulat profesional Mick Foley dan 
aktris kontroversial Amber Heard. 
Sementara itu, hampir satu juta akun 

Alternatif Medsos Pengganti Twitter

Berikut ini beberapa opsinya, seperti 
dilansir Slash Gear, Senin (7/11/2022):
Reddit adalah salah satu situs paling 
populer di internet dan mungkin menjadi 

 Jika Anda termasuk di antara pengguna 
yang tidak menyukai rencana Musk, ada 
beberapa alternatif media sosial yang bisa 
Anda coba. 

yang kurang terkenal telah dinonaktifkan 
sejak pengambilalihan selesai.

Setiap posting, baik itu teks, gambar, 
atau video akan menjadi utasnya sendiri. 
Ada juga halaman depan, yang berisi 

rumah baru bagi banyak mantan 
pengguna Twitter. 

Ada berbagai subreddit dengan topiknya 
masing-masing sehingga cukup mudah 
untuk menemukan grup yang memiliki 
minat yang sama.
Setiap subreddit dimoderasi secara 
independen meskipun ada seperangkat 
aturan di seluruh situs. 

Namun, bagi Anda yang akan 
menggunakan Reddit, ada kemungkinan 
Anda membutuhkan banyak waktu untuk 
beradaptasi. 

campuran utas dari seluruh situs. Tidak 
seperti banyak alternatif lain, Reddit 
sudah ada sejak lama dan sangat 
populer

 Meskipun lebih mirip seperti blog, 
Tumblr menawarkan umpan yang 
memungkinkan Anda melihat posting 
terbaru dari orang-orang  yang Anda 
ikuti.  Anda bahkan dapat 
menambahkan media seperti foto, GIF 
ke dalam postingan.

Sebagian layanan microblogging dan 
situs media sosial, 

Tumblr

Tumblr diluncurkan kembali pada tahun 
2007.

Salah satunya, dia mencontohkan, yakni 
menyiapkan kekuatan pesawat nirawak 
(drone) atau Unmanned Aerial Vehicle 
(UAV) yang memiliki kemampuan 
membawa rudal-rudal mematikan.
"Kita harus mengerahkan sekarang taktik 
teknologi dan kemampuan kumpulan 
drone dalam jumlah besar, drone 
Kamikaze dan sistem sistem otonomus, 
sistem-sistem robotik di udara dan di laut 
dan di darat,\" kata Prabowo saat 
membuka Seminar Nasional TNI AU 
bertema Tantangan TNI AU Dalam 
Perkembangan Teknologi Elektronika 
Penerbangan di Halim Perdanakusuma, 
Jakarta Timur, Selasa (8/11/2022).

Sebab, ia menyebut, sifat perang udara 
yang terus berubah seiring 
perkembangan teknologi.
Menurut dia, Indonesia perlu 
mengantisipasi diri untuk menghadapi 
perang udara yang sewaktu-waktu dapat 
terjadi di masa depan. 

Prabowo  mengibaratkan, kekuatan 
tempur pesawat nirawak atau UAV yang 
dimiliki TNI Angkatan Udara dapat 
menjadi komponen tambahan sistem 
pertahanan utama kedirgantaraan 

Menteri Pertahanan Republik Indonesia 
(Menhan RI), Prabowo Subianto 
mengatakan, sistem pertahanan udara 
memiliki tantangan luar biasa pada masa 
mendatang. 

Tatangan Perang Udara di Masa Depan

"Kemudian kita harus juga sekarang 
meningkatkan teknik-teknik penyesatan 
untuk melawan demokratisasi intelijen," 
jelas dia.

"Jadi satu Skadron akan menjadi 10 
Skadron, atau 15 Skadron dengan 
harga yang tidak sebesar 15 Skadron. 
Jadi ini nanti juga akan meningkatkan 
kemampuan kita dengan cepat," 
tambahnya menjelaskan.

Indonesia dimasa mendatang. Ia 
menilai, UAV mampu mendukung 
kinerja pesawat tempur modern, seperti 
Jet Tempur Dassault Rafale buatan 
Prancis yang dipesan Kemenhan, 
maupun jet tempur KFX/IFX yang saat 
ini sedang dikembangkan di Korea 
Selatan.

Jadi satu pilot dikawal oleh 15 drone 
yang semua drone punya rudal 
antipesawat," ujarnya.

"Nanti ibaratnya ada satu pesawat 
tempur katakanlah F15 kita, katakanlah 
Rafale kita, tapi di sekelilingnya Rafale 
kita atau di sekeliling F15 kita mungkin 
ada 15 drone. 

Selain itu, dia menambahkan, 
Indonesia juga harus mengembangkan 
doktrin latihan yang memadai. 
Disamping itu, menurutnya, sistem 
pertahanan Indonesia juga perlu 
menggunakan semua informasi publik 
yang ada.
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Padahal, menurut Iwan, dalam laporan 
Biro Paminal Propam itu disampaikan 
bahwa sudah cukup bukti adanya 
penyuapan atau penyerahan 
penerimaan uang koordiansi kepada 
Komjen Pol Agus Andrianto.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro 
Demokrasi Iwan Samule melaporkan 
kasus ini ke Propam Mabes Polri.

Sambo disebut sempat selidiki

Menurut dia, 

dari YouTube Tribunnews.com, 7 
November 2022.

Saat itu, Kepala Divisi Propam Polri 
masih dijabat oleh Irjen Ferdy Sambo 
yang kini sudah dipecat karena terlibat 
kasus pembunuhan berencana 
terhadap ajudannya, Nofriansyah 
Yosua Hutabarat."Di sini sudah 
dijelaskan bahwa Komjen Pol Agus 
Andrianto menerima uang koordinasi 
yang diberikan oleh yang namanya 
Ismail Bolong.Itu sudah dilakukan 
penyelidikan oleh Karo Paminal, itu 
kenapa sampai hari ini dari bulan 
Februari dan suratnya ditulis oleh 
Kadiv Propam rekomendasinya itu 
April itu per tanggal 7 April itu sudah 
diserahkan surat itu kenapa tidak 
dilakukan penindakan," ucap Iwan 
pada 7 November 2022.

Propam Polri juga sudah melakukan 
penyelidikan soal dugaan adanya 
kegiatan penambangan ilegal di 
Kalimantan Timur sejak Februari 2022.

Dugaan setoran dari bisnis tambang 
ilegal ini juga disorot oleh aktivis Pro 
Demokrasi. 

Oleh karena itu, ia mendesak Biro 

Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik, 
Hukum, dan Kemanana Mahfud MD 
menyatakan akan meminta KPK 
membuka kembali modus-modus korupsi 
di sumber daya alam.

“Makanya kami meminta kepada Pak 
Kapolri agar segera menindaklanjuti 
laporan hasil penyelidikan yang telah 
dilakukan oleh Paminal dan juga surat 
yang diberikan, rekomendasi yang 
diberikan kepada Pak Kapolri saat itu 
tanggal 7 April," ujar dia.
Hingga kini, belum ada respons dari 
Mabes Polri baik dari pihak humas 
maupun Kabareskrim atas isu ini.

Nanti saya akan koordinasi dengan KPK 
untuk membuka file tentang modus 
korupsi dan mafia di pertambangan, 
perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-
lain,kata Mahfud dalam pesan tertulisnya, 
Minggu (6/11/2022) dikutip dari 
Kompas.id.Mahfud menuturkan, 
koordinasi dengan KPK akan tetap 
dilakukan meskipun Ismail mengaku 
memberikan pernyataan itu di bawah 
tekanan pejabat petinggi Polri 
lainya.Mereka yang disebut memberikan 
tekanan adalah mantan anak buah eks 
Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Hendra 
Kurniawan. 

Paminal Propam Polri dan Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk 
menindaklanjuti hasil penyelidikan yang 
dilakukan Propam pada bulan Februari 
2022 lalu

Hendra Diketahui pernah menjabat 
sebagai Kepala Biro Pengamanan 
Internal (Karo Paminal) Divisi Propam 
Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal.

Bagus Printing
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Pengambilalihan Twitter oleh Elon Musk 
memiliki dampak besar. 
Banyak pengguna yang tidak menyukai 
rencana yang dibuat Musk pada Twitter. 
Oleh karena itu, beberapa tokoh publik 
mulai meninggalkan Twitter.
Di antara mereka adalah mantan 
pegulat profesional Mick Foley dan 
aktris kontroversial Amber Heard. 
Sementara itu, hampir satu juta akun 

Alternatif Medsos Pengganti Twitter

Berikut ini beberapa opsinya, seperti 
dilansir Slash Gear, Senin (7/11/2022):
Reddit adalah salah satu situs paling 
populer di internet dan mungkin menjadi 

 Jika Anda termasuk di antara pengguna 
yang tidak menyukai rencana Musk, ada 
beberapa alternatif media sosial yang bisa 
Anda coba. 

yang kurang terkenal telah dinonaktifkan 
sejak pengambilalihan selesai.

Setiap posting, baik itu teks, gambar, 
atau video akan menjadi utasnya sendiri. 
Ada juga halaman depan, yang berisi 

rumah baru bagi banyak mantan 
pengguna Twitter. 

Ada berbagai subreddit dengan topiknya 
masing-masing sehingga cukup mudah 
untuk menemukan grup yang memiliki 
minat yang sama.
Setiap subreddit dimoderasi secara 
independen meskipun ada seperangkat 
aturan di seluruh situs. 

Namun, bagi Anda yang akan 
menggunakan Reddit, ada kemungkinan 
Anda membutuhkan banyak waktu untuk 
beradaptasi. 

campuran utas dari seluruh situs. Tidak 
seperti banyak alternatif lain, Reddit 
sudah ada sejak lama dan sangat 
populer

 Meskipun lebih mirip seperti blog, 
Tumblr menawarkan umpan yang 
memungkinkan Anda melihat posting 
terbaru dari orang-orang  yang Anda 
ikuti.  Anda bahkan dapat 
menambahkan media seperti foto, GIF 
ke dalam postingan.

Sebagian layanan microblogging dan 
situs media sosial, 

Tumblr

Tumblr diluncurkan kembali pada tahun 
2007.

Salah satunya, dia mencontohkan, yakni 
menyiapkan kekuatan pesawat nirawak 
(drone) atau Unmanned Aerial Vehicle 
(UAV) yang memiliki kemampuan 
membawa rudal-rudal mematikan.
"Kita harus mengerahkan sekarang taktik 
teknologi dan kemampuan kumpulan 
drone dalam jumlah besar, drone 
Kamikaze dan sistem sistem otonomus, 
sistem-sistem robotik di udara dan di laut 
dan di darat,\" kata Prabowo saat 
membuka Seminar Nasional TNI AU 
bertema Tantangan TNI AU Dalam 
Perkembangan Teknologi Elektronika 
Penerbangan di Halim Perdanakusuma, 
Jakarta Timur, Selasa (8/11/2022).

Sebab, ia menyebut, sifat perang udara 
yang terus berubah seiring 
perkembangan teknologi.
Menurut dia, Indonesia perlu 
mengantisipasi diri untuk menghadapi 
perang udara yang sewaktu-waktu dapat 
terjadi di masa depan. 

Prabowo  mengibaratkan, kekuatan 
tempur pesawat nirawak atau UAV yang 
dimiliki TNI Angkatan Udara dapat 
menjadi komponen tambahan sistem 
pertahanan utama kedirgantaraan 

Menteri Pertahanan Republik Indonesia 
(Menhan RI), Prabowo Subianto 
mengatakan, sistem pertahanan udara 
memiliki tantangan luar biasa pada masa 
mendatang. 

Tatangan Perang Udara di Masa Depan

"Kemudian kita harus juga sekarang 
meningkatkan teknik-teknik penyesatan 
untuk melawan demokratisasi intelijen," 
jelas dia.

"Jadi satu Skadron akan menjadi 10 
Skadron, atau 15 Skadron dengan 
harga yang tidak sebesar 15 Skadron. 
Jadi ini nanti juga akan meningkatkan 
kemampuan kita dengan cepat," 
tambahnya menjelaskan.

Indonesia dimasa mendatang. Ia 
menilai, UAV mampu mendukung 
kinerja pesawat tempur modern, seperti 
Jet Tempur Dassault Rafale buatan 
Prancis yang dipesan Kemenhan, 
maupun jet tempur KFX/IFX yang saat 
ini sedang dikembangkan di Korea 
Selatan.

Jadi satu pilot dikawal oleh 15 drone 
yang semua drone punya rudal 
antipesawat," ujarnya.

"Nanti ibaratnya ada satu pesawat 
tempur katakanlah F15 kita, katakanlah 
Rafale kita, tapi di sekelilingnya Rafale 
kita atau di sekeliling F15 kita mungkin 
ada 15 drone. 

Selain itu, dia menambahkan, 
Indonesia juga harus mengembangkan 
doktrin latihan yang memadai. 
Disamping itu, menurutnya, sistem 
pertahanan Indonesia juga perlu 
menggunakan semua informasi publik 
yang ada.
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"Jadi untuk skadron UAV, ada 
pengembangan di beberapa tempat. 
Maaf saya tidak bisa sebutkan terlalu 
terbuka, karena UAV adalah salah satu 
alutsista yang sensitif, yang 
kegiatannya perlu ada kerahasiaan. 
Akan tetapi, dalam perencanaan ada, 
dan sifatnya kita adalah mobile. 
Siap untuk digerakkan ke mana saja, 
selain ada yang memang fix," jelas 
Fadjar.
Sebagai informasi, TNI AU kini telah 
memiliki skadron udara yang khusus 

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan 
Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar 
Prasetyo mengungkapkan, pihaknya 
pun telah mengembangkan jumlah 
skadron UAV. 
Namun, dia tidak bisa merinci lokasi 
tambahan tersebut karena menyangkut 
kerahasiaan negara.

"Betul. Untuk UAV sendiri kita 
menginginkan adanya penambahan, baik 
yang dari produk luar negeri dan produk 
dalam negeri. 

Fadjar pun berharap agar ada 
penambahan unit UAV. 
Sehingga dapat semakin memperkuat 
pertahanan udara Indonesia. 

Kita terus mendorong produk dalam 
negeri untuk juga menjadi kekuatan kita," 
ujar Fadjar.

Selain itu, terdapat Skadron Udara 52 
yang berada di Lanud Raden Sadjad, 
Natuna, Kepulauan Riau. Di skadron ini, 
TNI AU mengoperasikan drone CH 
(Chang Hong)-4 Rainbow.

Skadron ini berada dibawah kendali Wing 
Udara 7 yang berbasis di Lanud Supadio 
Pontianak, Kalimantan Barat.

mengoperasikam pesawat nirawak, yakni 
Skadron Udara 51. 

Saat ini baru terbentuk dua kolisi partai 
politik untuk Pemilihan Presiden 2024.
Koalisi untuk Pemilihan Presiden 2024 
itu yakni Koalisi Indonesia Bersatu 
(KIB) terdiri dari Partai Golkar, Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP) dan 
Partai Amanat Nasional (PAN).

Emrus Sihombing beralasan, politik 
Indonesia sangat cair, termasuk dalam 
berkoalisi.

Sementara, PDI-P belum menentukan 
mau bergabung koalisi dengan partai 
mana di Pemilihan Presiden.

Sementara, Partai Nasdem, Partai 
Demokrat dan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) sudah nampak sinyal 
untuk melakukan koalisi untuk 
Pemilihan Presiden 2024.

Selain itu Partai Gerindra dan Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga 
sudah sepakat untuk koalisi di 
Pemilihan Presiden 2024.

Pemilihan Presiden 2024 lebih nyaman 
ketika PDI-P dan PKS berada dalam 
satu barisan dengan Koalisi Indonesia 
Bersatu (KIB).

Menurut pengamat komunikasi politik 
Emrus Sihombing, 

PDIP Dan PKS Disarankan Gabung KIB

Emrus Sihombing menolak wacana yang 
menyatakan ketidakmungkinan PDI-P dan 
PKS berada dalam satu koalisi untuk 
Pemilihan Presiden.
Emrus Sihombing memberi tiga alasan 
PDI-P bisa berkoalisi bersama PKS.

Selain itu, komposisi koalisi akan 
mendorong bangsa Indonesia ke arah 
politik yang berlandaskan program dan 
gagasan.

"Konteksnya bukan PDI-P bergabung 
dengan KIB, tetapi ada titik kepentingan 
bersama kalau mereka berkoalisi. 
Kalau PDI-P bergabung, seolah-olah PDI-
P yang subordinat," katanya, Selasa 
(8/11/2022).

Hal itu akan membendung adanya 
kemungkinan upaya pihak lain ketika 
hendak menggunakan politik identitas dan 
agama.

Emrus Sihombing usul pembentukan 
poros koalisi antara Golkar, PAN, PPP, 
PDIP, dan PKS.

"Kalau bangsa ini ingin kita bawa pada 
politik berbasis program pembangunan 
ekonomi, sejatinya koalisi PDI-P, Golkar, 
PPP, dan PKS berada di satu kesatuan," 
kata Emrus Sihombing.

Alasan pertama, kedua partai berkoalisi 
di pilkada. 
Kedua, perpolitikan Indonesia sangat 
cair, tidak hitam-putih. Ketiga, PKS juga 
partai yang bhinneka tunggal ika.
"Tidak ada salahnya dicoba dulu. 
Satukan bangsa ini, jangan dikotak-
kotakkan lagi," katanya.

“Jika ada dua koalisi ini, saya kira akan 
bagus sekali. Menurut hipotesis saya 
tidak muncul lagi politik identitas 
sempit," ujarnya.

Emrus Sihombing juga menyarankan 
agar Partai Gerindra, Nasdem, 
Demokrat, dan PKB membentuk poros 
koalisi untuk Pemilihan Presiden.

Pemilih di lima negara bagian Amerika 
Serikat memutuskan pada hari Pemilu 
sela apakah akan menyetujui legalisasi 
ganja untuk rekreasi. 

Kelima negara bagian dengan usulan 
ganja rekreasi di surat suara, kecuali 
Maryland, memilih Donald Trump dalam 
pemilihan presiden 2020.

Pendukung inisiatif legalisasi ganja 
mengatakan pengumuman Biden dapat 
memberikan dorongan pada upaya 
mereka. 

Lima negara bagian tersebut saat ini 
juga memiliki program ganja untuk 
pengobatan adalah legal, 

Usul legalisasi ganja itu terdapat di surat 
suara di negara bagian Arkansas, 
Maryland, Missouri, Dakota Utara, dan 
Dakota Selatan dan mengikuti langkah 
Presiden Joe Biden menuju 
dekriminalisasi ganja.

Ganja untuk rekreasi legal di 19 negara 
bagian dan jajak pendapat menunjukkan 
penentangan terhadap pelunakan 
legalisasi. 

Ini merupakan langkah yang dapat 
menandakan perubahan besar menuju 
legalisasi ganja, bahkan di bagian paling 
konservatif di negeri Abang Sam.

Pada bulan lalu, Biden mengumumkan 
dia mengampuni ribuan orang Amerika 
yang dihukum karena kepemilikan ganja 
di bawah hukum federal.

Langkah ini mengikuti upaya selama 
bertahun-tahun oleh Partai Demokrat di 
Dewan Perwakilan Rakyat dan baru-baru 
ini di Senat untuk melegalkan ganja di 
tingkat federal.

termasuk Arkansas yang pada 2016 
menjadi negara bagian “Sabuk Alkitab” 
pertama yang menyetujui ganja 

5 Negara Bagian AS Ajukan Legalisasi Ganja

Kampanye legalisasi ganja telah 
mengumpulkan sekitar US$ 23 juta di 
lima negara bagian, dengan sebagian 
besar di Arkansas dan Missouri. 

Gubernur Arkansas yang berasal dari 
Partai Republik, Asa Hutchinson, 
mantan Kepala Administrasi 
Penegakan Narkoba federal, juga 
menentang tindakan tersebut.

Inisiatif ini telah menuai kritik dari 
penentang legalisasi tradisional serta 
beberapa pendukung ganja untuk 
pengobatan, yang mengatakan usul 
Arkansas menempatkan terlalu banyak 
batasan dan hanya akan 
menguntungkan segelintir apotek.

Usul Missouri akan melegalkan ganja 
rekreasi untuk orang dewasa berusia di 
atas 21 dan menghapus catatan 
penangkapan serta hukuman masa lalu 
untuk pelanggaran ganja tanpa 
kekerasan, kecuali untuk menjual 

Lebih dari 85 persen kontribusi di 
kedua negara bagian tersebut berasal 
dari donor yang terkait dengan 
perusahaan yang memegang lisesi 
ganja untuk pengobatan.
Di Arkansas, pendukung telah 
menjalankan iklan optimistis yang 
menggembar-gemborkan ribuan 
pekerjaan yang akan diciptakan oleh 
tindakan tersebut. 
Adapun pihak yang menentang 
memperingatkan pemilih untuk 
melindungi Arkansas dari ganja dalam 
jumlah besar.

untukpengobatan. Apotek negara 
dibuka pada 2019 dan lebih dari 91 
ribu pasien memiliki kartu untuk 
membeli ganja secara legal untuk 
pengobatan.
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"Jadi untuk skadron UAV, ada 
pengembangan di beberapa tempat. 
Maaf saya tidak bisa sebutkan terlalu 
terbuka, karena UAV adalah salah satu 
alutsista yang sensitif, yang 
kegiatannya perlu ada kerahasiaan. 
Akan tetapi, dalam perencanaan ada, 
dan sifatnya kita adalah mobile. 
Siap untuk digerakkan ke mana saja, 
selain ada yang memang fix," jelas 
Fadjar.
Sebagai informasi, TNI AU kini telah 
memiliki skadron udara yang khusus 

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan 
Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar 
Prasetyo mengungkapkan, pihaknya 
pun telah mengembangkan jumlah 
skadron UAV. 
Namun, dia tidak bisa merinci lokasi 
tambahan tersebut karena menyangkut 
kerahasiaan negara.

"Betul. Untuk UAV sendiri kita 
menginginkan adanya penambahan, baik 
yang dari produk luar negeri dan produk 
dalam negeri. 

Fadjar pun berharap agar ada 
penambahan unit UAV. 
Sehingga dapat semakin memperkuat 
pertahanan udara Indonesia. 

Kita terus mendorong produk dalam 
negeri untuk juga menjadi kekuatan kita," 
ujar Fadjar.

Selain itu, terdapat Skadron Udara 52 
yang berada di Lanud Raden Sadjad, 
Natuna, Kepulauan Riau. Di skadron ini, 
TNI AU mengoperasikan drone CH 
(Chang Hong)-4 Rainbow.

Skadron ini berada dibawah kendali Wing 
Udara 7 yang berbasis di Lanud Supadio 
Pontianak, Kalimantan Barat.

mengoperasikam pesawat nirawak, yakni 
Skadron Udara 51. 

Saat ini baru terbentuk dua kolisi partai 
politik untuk Pemilihan Presiden 2024.
Koalisi untuk Pemilihan Presiden 2024 
itu yakni Koalisi Indonesia Bersatu 
(KIB) terdiri dari Partai Golkar, Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP) dan 
Partai Amanat Nasional (PAN).

Emrus Sihombing beralasan, politik 
Indonesia sangat cair, termasuk dalam 
berkoalisi.

Sementara, PDI-P belum menentukan 
mau bergabung koalisi dengan partai 
mana di Pemilihan Presiden.

Sementara, Partai Nasdem, Partai 
Demokrat dan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) sudah nampak sinyal 
untuk melakukan koalisi untuk 
Pemilihan Presiden 2024.

Selain itu Partai Gerindra dan Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga 
sudah sepakat untuk koalisi di 
Pemilihan Presiden 2024.

Pemilihan Presiden 2024 lebih nyaman 
ketika PDI-P dan PKS berada dalam 
satu barisan dengan Koalisi Indonesia 
Bersatu (KIB).

Menurut pengamat komunikasi politik 
Emrus Sihombing, 

PDIP Dan PKS Disarankan Gabung KIB

Emrus Sihombing menolak wacana yang 
menyatakan ketidakmungkinan PDI-P dan 
PKS berada dalam satu koalisi untuk 
Pemilihan Presiden.
Emrus Sihombing memberi tiga alasan 
PDI-P bisa berkoalisi bersama PKS.

Selain itu, komposisi koalisi akan 
mendorong bangsa Indonesia ke arah 
politik yang berlandaskan program dan 
gagasan.

"Konteksnya bukan PDI-P bergabung 
dengan KIB, tetapi ada titik kepentingan 
bersama kalau mereka berkoalisi. 
Kalau PDI-P bergabung, seolah-olah PDI-
P yang subordinat," katanya, Selasa 
(8/11/2022).

Hal itu akan membendung adanya 
kemungkinan upaya pihak lain ketika 
hendak menggunakan politik identitas dan 
agama.

Emrus Sihombing usul pembentukan 
poros koalisi antara Golkar, PAN, PPP, 
PDIP, dan PKS.

"Kalau bangsa ini ingin kita bawa pada 
politik berbasis program pembangunan 
ekonomi, sejatinya koalisi PDI-P, Golkar, 
PPP, dan PKS berada di satu kesatuan," 
kata Emrus Sihombing.

Alasan pertama, kedua partai berkoalisi 
di pilkada. 
Kedua, perpolitikan Indonesia sangat 
cair, tidak hitam-putih. Ketiga, PKS juga 
partai yang bhinneka tunggal ika.
"Tidak ada salahnya dicoba dulu. 
Satukan bangsa ini, jangan dikotak-
kotakkan lagi," katanya.

“Jika ada dua koalisi ini, saya kira akan 
bagus sekali. Menurut hipotesis saya 
tidak muncul lagi politik identitas 
sempit," ujarnya.

Emrus Sihombing juga menyarankan 
agar Partai Gerindra, Nasdem, 
Demokrat, dan PKB membentuk poros 
koalisi untuk Pemilihan Presiden.

Pemilih di lima negara bagian Amerika 
Serikat memutuskan pada hari Pemilu 
sela apakah akan menyetujui legalisasi 
ganja untuk rekreasi. 

Kelima negara bagian dengan usulan 
ganja rekreasi di surat suara, kecuali 
Maryland, memilih Donald Trump dalam 
pemilihan presiden 2020.

Pendukung inisiatif legalisasi ganja 
mengatakan pengumuman Biden dapat 
memberikan dorongan pada upaya 
mereka. 

Lima negara bagian tersebut saat ini 
juga memiliki program ganja untuk 
pengobatan adalah legal, 

Usul legalisasi ganja itu terdapat di surat 
suara di negara bagian Arkansas, 
Maryland, Missouri, Dakota Utara, dan 
Dakota Selatan dan mengikuti langkah 
Presiden Joe Biden menuju 
dekriminalisasi ganja.

Ganja untuk rekreasi legal di 19 negara 
bagian dan jajak pendapat menunjukkan 
penentangan terhadap pelunakan 
legalisasi. 

Ini merupakan langkah yang dapat 
menandakan perubahan besar menuju 
legalisasi ganja, bahkan di bagian paling 
konservatif di negeri Abang Sam.

Pada bulan lalu, Biden mengumumkan 
dia mengampuni ribuan orang Amerika 
yang dihukum karena kepemilikan ganja 
di bawah hukum federal.

Langkah ini mengikuti upaya selama 
bertahun-tahun oleh Partai Demokrat di 
Dewan Perwakilan Rakyat dan baru-baru 
ini di Senat untuk melegalkan ganja di 
tingkat federal.

termasuk Arkansas yang pada 2016 
menjadi negara bagian “Sabuk Alkitab” 
pertama yang menyetujui ganja 

5 Negara Bagian AS Ajukan Legalisasi Ganja

Kampanye legalisasi ganja telah 
mengumpulkan sekitar US$ 23 juta di 
lima negara bagian, dengan sebagian 
besar di Arkansas dan Missouri. 

Gubernur Arkansas yang berasal dari 
Partai Republik, Asa Hutchinson, 
mantan Kepala Administrasi 
Penegakan Narkoba federal, juga 
menentang tindakan tersebut.

Inisiatif ini telah menuai kritik dari 
penentang legalisasi tradisional serta 
beberapa pendukung ganja untuk 
pengobatan, yang mengatakan usul 
Arkansas menempatkan terlalu banyak 
batasan dan hanya akan 
menguntungkan segelintir apotek.

Usul Missouri akan melegalkan ganja 
rekreasi untuk orang dewasa berusia di 
atas 21 dan menghapus catatan 
penangkapan serta hukuman masa lalu 
untuk pelanggaran ganja tanpa 
kekerasan, kecuali untuk menjual 

Lebih dari 85 persen kontribusi di 
kedua negara bagian tersebut berasal 
dari donor yang terkait dengan 
perusahaan yang memegang lisesi 
ganja untuk pengobatan.
Di Arkansas, pendukung telah 
menjalankan iklan optimistis yang 
menggembar-gemborkan ribuan 
pekerjaan yang akan diciptakan oleh 
tindakan tersebut. 
Adapun pihak yang menentang 
memperingatkan pemilih untuk 
melindungi Arkansas dari ganja dalam 
jumlah besar.

untukpengobatan. Apotek negara 
dibuka pada 2019 dan lebih dari 91 
ribu pasien memiliki kartu untuk 
membeli ganja secara legal untuk 
pengobatan.
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kepada anak di bawah umur atau 
mengemudi di bawah pengaruh ganja.
Maryland juga mengusulkan membuat 
perubahan dalam hukum pidana dan 
membuat penghapusan otomatis dari 
hukuman kepemilikan ganja di masa 
lalu.
Langkah Dakota Utara akan 
memungkinkan orang berusia 21 tahun 
ke atas menggunakan ganja secara 
legal di rumah serta memiliki dan 
menanam ganja dalam jumlah terbatas. 
Itu juga akan menetapkan kebijakan 
untuk mengatur toko ritel, pembudi 
daya, dan jenis bisnis ganja lainnya.
Masyarakat Dakotan Selatan, 

tetapi undang-undang itu dibatalkan oleh 
Mahkamah Agung negara bagian 
sebagian karena usul tersebut 
digabungkan dengan ganja untuk 
pengobatan dan hasis.

termasuk sejumlah besar Republikan, 
memilih melegalkan kepemilikan ganja 
pada 2020, 

Di Colorado, di mana ganja rekreasi telah 
legal selama hampir satu dekade, pemilih 
mengambil usul yang akan 
memungkinkan penggunaan zat 
psikedelik tertentu. 
Jika disetujui, itu akan menjadikan 
Colorado negara bagian kedua Amerika 
yang mengambil langkah seperti itu.

Rencana pemberlakuan ini akan 
dimulai pada tanggal 24 Desember 
2022 mendatang.Kasi Izin Tinggal 
Status Keimigrasian Kantor Imigrasi 
Manado, Heri Maryono menjelaskan 
second home visa rencananya untuk 
memenuhi dan membantu Pemerintah 
dalam pembangunan nasional.
Menurutnya Second home visa akan 
diperuntukan buat orang-orang yang 
sudah memegang Kartu Izin Tinggal 
Terbatas (Kitas) Lansia.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa 
terdapat dua second home visa, yaitu 
bagi yang sudah bekerja dan yang 
tidak untuk bekerja.

"Itu pada akhirnya akan digeser untuk 
mengikuti yang bisa second home visa 
ini,"jelas Maryono Selasa (8/11/2022).

"Untuk saat ini diberlakukan yang tidak 
untuk bekerja dan yang lansia ini akan 

Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen 
Imigrasi) melakukan inovasi dengan 
menghadirkan Visa Tinggal Terbatas 
Rumah Kedua (Visa Second Home) 
dan Izin Tinggal Terbatas Rumah 
Kedua bagi WNA tertentu.
Dalam Surat Edaran (SE) yang 
ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) 
Direktur Jenderal Imigrasi Widodo 
Ekatjahjana disebutkan, WNA yang 
mendapatkan second home visa ini 
memiliki hak tinggal di Indonesia 
selama 5 atau 10 tahun. "Jadi boleh dengan jaminan uang atau 

properti setara Rp 2 Miliar,"ujarnya
Diketahui, subjek visa ini adalah WNA 
yang hendak tinggal dan berkontribusi 
terhadap perekonomian di Indonesia.

Lanjutnya, jika WNA tersebut memiliki 
properti di Indonesia diperbolehkan 
asalkan setara dengan harga Rp 2 Miliar.

Kemudian, pas foto terbaru ukuran 4 x 6 
centimeter, berlatar putih, dan daftar 
riwayat hidup.Adapun proof of fund yang 
dijaminkan bisa berupa rekening milik 
WNA pada Bank Milik Negara maupun 
bukti kepemilikan properti mewah di 
Indonesia. 

Pemohon harus memenuhi syarat antara 
lain, paspor kebangsaan sah dan berlaku 
minimal 36 bulan, proof of fund atau 
sejumlah dana atau properti kategori 
mewah milik WNA maupun penjaminnya 
dengan nilai minimal Rp 2 miliar.

Permohonan second home visa ini 
iajukan sendiri oleh WNA tertentu 
tersebut maupun penjamin kepada pihak 
Imigrasi melalui aplikasi.

bergeser semua ke second home visa," 
jelasnya.Maryono menambahkan untuk 
syarat utama second home visa, yaitu 
melakukan penyetoran ke bank 
Pemerintah sebagai deposit dengan 
nominal Rp 2 Miliar.
"Itu tidak boleh diganggu, dan diambil 
ulang selama orang asing tersebut tinggal 
di Indonesia,"jelasnya.

Second Home Visa di Sulawesi Utara Segera Berlaku

Piala Dunia 2022 akan melangsungkan 
kickoff pertandingan pembuka di Qatar 
mulai 20 November hingga 18 Desember 
2022.

Pada awal Piala Dunia, negara 
penyelenggara Piala Dunia diberikan 
pada saat pertemuan kongres FIFA.

Qatar telah mempersiapkan delapan 
stadion di lima kota untuk mengadakan 
setiap pertandingan Piala Dunia.
Kedelapan stadion tersebut yakni 
Stadion Al-Janoub, 
Stadion Al-Thumama, Stadion 974 
Stadion, Stadion Internasional Khalifa 
Stadion Internasional Khalifa, Stadion 
Ahmed bin Ali Stadion, Education City 
Stadium Stadion Education City, Al-Bayt 
Stadium dan Lusail Iconic Stadium.

Turnamen sepak bola terbesar di dunia, 
Piala Dunia 2022 menjadi perhelatan 
yang paling dinantikan oleh para 
penggemar bola.

Qatar kini sedang sibuk-sibuknya 
mempersiapkan diri demi perlehatan 
Piala Dunia 2022.

Untuk pembukaan pertandingan Piala 
Dunia 2022 akan menggunakan Stadion 
Al-Bayt yang mempertandingkan Timnas 
Qatar dan Timnas Ekuador pada Minggu 
20 November 2022.

Piala Dunia merupakan kompetisi sepak 
bola tingkat internasional yang diikuti 
oleh tim nasional dari berbagai negara 
setiap 4 tahun sekali.

Diketahui sejak resmi diumumkan 
menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, 
Qatar negara kaya raya ini langsung 
berbenah.
Sejumlah stadion yang digelar untuk 
pergelatan akbar Piala Dunia 2022 pun 
langsung diperbaharui.

Tak hanya tu saja akses untuk ke 
Stadion Al-Janoub juga dipermudah.

Salah satunya adalah Stadion Al-Janoub 
yang berada di Kota Kota Al-Wakrah.
Berbagai fasilitas menarik dan canggih 
pun dibangun di Stadion Al-Janoub.

Lokasinya menjadi kontroversial karena 
Amerika Selatan dan Eropa merupakan 
dua pusat kekuatan sepak bola dunia.

Tuan Rumah Piala Dunia Dari Tahun ke Tahun

Demi kenyamanan dan kemudahan 
akses, disediakan juga halte bus 
khusus, jalur bersepeda yang saling 
terhubung, dan rute pejalan kaki yang 
aman.

Kemudian disediakan juga stasiun Al 
Wakrah di Jalur Merah Metro Doha

Diresmikan: 16 Mei 2019
Kapasitas: 40.000 penonton
Perancang: AECOM dan Arsitek Zaha 
Hadid
Bentuk Desain: Mirip perahu layar 
warga Al Wakrah.
Kelengkapan: Sistem pendingin modern
Atap: Bisa buka tutup

Untuk pertandingan Piala Dunia 2022, 
para penonton juga akand disedukan 
bus antar jemput.

Pemerintah Qatar menyediakan 
layangan jaringan Tol dan jalan raya 
baru untuk menuju Al-Wakrah.

Perancis merupakan negara yang dipilih 
oleh Federation Internationale de 
Football Association (FIFA) untuk 
menjadi tuan rumah Piala Dunia ketiga.

1. Piala Dunia 1930  Uruguay

2. Piala Dunia 1934  Italia

3. Piala Dunia 1938  Perancis

Sebagai tuan rumah pertama, Uruguay 
menjadi saksi dimulainya sejarah 
pertandingan sepak bola terbesar di 
dunia.

Italia mengikuti jejak Uruguay di Piala 
Dunia sebelumnya, yaitu menjadi 
negara tuan rumah yang dinobatkan 
sebagai juara.

Daftar Tuan Rumah Piala Dunia dari 
Masa ke Masa

Diselenggarakan dari 4 Juni hingga 19 
Juni 1938 di 11 stadion di 10 kota, Piala 
Dunia kali ini kembali dimenangkan oleh 

Seluruh pertandingan Piala Dunia 1930 
diadakan di ibu kota Uruguay, 
Montevideo, dengan 13 negara yang 
turut berpartisipasi.

Piala Dunia kedua diselenggarakan di 
Italia pada tanggal 27 Mei hingga 10 
Juni 1934.

Urutan pertama dalam daftar tuan 
rumah Piala Dunia adalah Uruguay.
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kepada anak di bawah umur atau 
mengemudi di bawah pengaruh ganja.
Maryland juga mengusulkan membuat 
perubahan dalam hukum pidana dan 
membuat penghapusan otomatis dari 
hukuman kepemilikan ganja di masa 
lalu.
Langkah Dakota Utara akan 
memungkinkan orang berusia 21 tahun 
ke atas menggunakan ganja secara 
legal di rumah serta memiliki dan 
menanam ganja dalam jumlah terbatas. 
Itu juga akan menetapkan kebijakan 
untuk mengatur toko ritel, pembudi 
daya, dan jenis bisnis ganja lainnya.
Masyarakat Dakotan Selatan, 

tetapi undang-undang itu dibatalkan oleh 
Mahkamah Agung negara bagian 
sebagian karena usul tersebut 
digabungkan dengan ganja untuk 
pengobatan dan hasis.

termasuk sejumlah besar Republikan, 
memilih melegalkan kepemilikan ganja 
pada 2020, 

Di Colorado, di mana ganja rekreasi telah 
legal selama hampir satu dekade, pemilih 
mengambil usul yang akan 
memungkinkan penggunaan zat 
psikedelik tertentu. 
Jika disetujui, itu akan menjadikan 
Colorado negara bagian kedua Amerika 
yang mengambil langkah seperti itu.

Rencana pemberlakuan ini akan 
dimulai pada tanggal 24 Desember 
2022 mendatang.Kasi Izin Tinggal 
Status Keimigrasian Kantor Imigrasi 
Manado, Heri Maryono menjelaskan 
second home visa rencananya untuk 
memenuhi dan membantu Pemerintah 
dalam pembangunan nasional.
Menurutnya Second home visa akan 
diperuntukan buat orang-orang yang 
sudah memegang Kartu Izin Tinggal 
Terbatas (Kitas) Lansia.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa 
terdapat dua second home visa, yaitu 
bagi yang sudah bekerja dan yang 
tidak untuk bekerja.

"Itu pada akhirnya akan digeser untuk 
mengikuti yang bisa second home visa 
ini,"jelas Maryono Selasa (8/11/2022).

"Untuk saat ini diberlakukan yang tidak 
untuk bekerja dan yang lansia ini akan 

Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen 
Imigrasi) melakukan inovasi dengan 
menghadirkan Visa Tinggal Terbatas 
Rumah Kedua (Visa Second Home) 
dan Izin Tinggal Terbatas Rumah 
Kedua bagi WNA tertentu.
Dalam Surat Edaran (SE) yang 
ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) 
Direktur Jenderal Imigrasi Widodo 
Ekatjahjana disebutkan, WNA yang 
mendapatkan second home visa ini 
memiliki hak tinggal di Indonesia 
selama 5 atau 10 tahun. "Jadi boleh dengan jaminan uang atau 

properti setara Rp 2 Miliar,"ujarnya
Diketahui, subjek visa ini adalah WNA 
yang hendak tinggal dan berkontribusi 
terhadap perekonomian di Indonesia.

Lanjutnya, jika WNA tersebut memiliki 
properti di Indonesia diperbolehkan 
asalkan setara dengan harga Rp 2 Miliar.

Kemudian, pas foto terbaru ukuran 4 x 6 
centimeter, berlatar putih, dan daftar 
riwayat hidup.Adapun proof of fund yang 
dijaminkan bisa berupa rekening milik 
WNA pada Bank Milik Negara maupun 
bukti kepemilikan properti mewah di 
Indonesia. 

Pemohon harus memenuhi syarat antara 
lain, paspor kebangsaan sah dan berlaku 
minimal 36 bulan, proof of fund atau 
sejumlah dana atau properti kategori 
mewah milik WNA maupun penjaminnya 
dengan nilai minimal Rp 2 miliar.

Permohonan second home visa ini 
iajukan sendiri oleh WNA tertentu 
tersebut maupun penjamin kepada pihak 
Imigrasi melalui aplikasi.

bergeser semua ke second home visa," 
jelasnya.Maryono menambahkan untuk 
syarat utama second home visa, yaitu 
melakukan penyetoran ke bank 
Pemerintah sebagai deposit dengan 
nominal Rp 2 Miliar.
"Itu tidak boleh diganggu, dan diambil 
ulang selama orang asing tersebut tinggal 
di Indonesia,"jelasnya.

Second Home Visa di Sulawesi Utara Segera Berlaku

Piala Dunia 2022 akan melangsungkan 
kickoff pertandingan pembuka di Qatar 
mulai 20 November hingga 18 Desember 
2022.

Pada awal Piala Dunia, negara 
penyelenggara Piala Dunia diberikan 
pada saat pertemuan kongres FIFA.

Qatar telah mempersiapkan delapan 
stadion di lima kota untuk mengadakan 
setiap pertandingan Piala Dunia.
Kedelapan stadion tersebut yakni 
Stadion Al-Janoub, 
Stadion Al-Thumama, Stadion 974 
Stadion, Stadion Internasional Khalifa 
Stadion Internasional Khalifa, Stadion 
Ahmed bin Ali Stadion, Education City 
Stadium Stadion Education City, Al-Bayt 
Stadium dan Lusail Iconic Stadium.

Turnamen sepak bola terbesar di dunia, 
Piala Dunia 2022 menjadi perhelatan 
yang paling dinantikan oleh para 
penggemar bola.

Qatar kini sedang sibuk-sibuknya 
mempersiapkan diri demi perlehatan 
Piala Dunia 2022.

Untuk pembukaan pertandingan Piala 
Dunia 2022 akan menggunakan Stadion 
Al-Bayt yang mempertandingkan Timnas 
Qatar dan Timnas Ekuador pada Minggu 
20 November 2022.

Piala Dunia merupakan kompetisi sepak 
bola tingkat internasional yang diikuti 
oleh tim nasional dari berbagai negara 
setiap 4 tahun sekali.

Diketahui sejak resmi diumumkan 
menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, 
Qatar negara kaya raya ini langsung 
berbenah.
Sejumlah stadion yang digelar untuk 
pergelatan akbar Piala Dunia 2022 pun 
langsung diperbaharui.

Tak hanya tu saja akses untuk ke 
Stadion Al-Janoub juga dipermudah.

Salah satunya adalah Stadion Al-Janoub 
yang berada di Kota Kota Al-Wakrah.
Berbagai fasilitas menarik dan canggih 
pun dibangun di Stadion Al-Janoub.

Lokasinya menjadi kontroversial karena 
Amerika Selatan dan Eropa merupakan 
dua pusat kekuatan sepak bola dunia.

Tuan Rumah Piala Dunia Dari Tahun ke Tahun

Demi kenyamanan dan kemudahan 
akses, disediakan juga halte bus 
khusus, jalur bersepeda yang saling 
terhubung, dan rute pejalan kaki yang 
aman.

Kemudian disediakan juga stasiun Al 
Wakrah di Jalur Merah Metro Doha

Diresmikan: 16 Mei 2019
Kapasitas: 40.000 penonton
Perancang: AECOM dan Arsitek Zaha 
Hadid
Bentuk Desain: Mirip perahu layar 
warga Al Wakrah.
Kelengkapan: Sistem pendingin modern
Atap: Bisa buka tutup

Untuk pertandingan Piala Dunia 2022, 
para penonton juga akand disedukan 
bus antar jemput.

Pemerintah Qatar menyediakan 
layangan jaringan Tol dan jalan raya 
baru untuk menuju Al-Wakrah.

Perancis merupakan negara yang dipilih 
oleh Federation Internationale de 
Football Association (FIFA) untuk 
menjadi tuan rumah Piala Dunia ketiga.

1. Piala Dunia 1930  Uruguay

2. Piala Dunia 1934  Italia

3. Piala Dunia 1938  Perancis

Sebagai tuan rumah pertama, Uruguay 
menjadi saksi dimulainya sejarah 
pertandingan sepak bola terbesar di 
dunia.

Italia mengikuti jejak Uruguay di Piala 
Dunia sebelumnya, yaitu menjadi 
negara tuan rumah yang dinobatkan 
sebagai juara.

Daftar Tuan Rumah Piala Dunia dari 
Masa ke Masa

Diselenggarakan dari 4 Juni hingga 19 
Juni 1938 di 11 stadion di 10 kota, Piala 
Dunia kali ini kembali dimenangkan oleh 

Seluruh pertandingan Piala Dunia 1930 
diadakan di ibu kota Uruguay, 
Montevideo, dengan 13 negara yang 
turut berpartisipasi.

Piala Dunia kedua diselenggarakan di 
Italia pada tanggal 27 Mei hingga 10 
Juni 1934.

Urutan pertama dalam daftar tuan 
rumah Piala Dunia adalah Uruguay.
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6. Piala Dunia 1958  Swedia
Piala Dunia berikutnya diselenggarakan 
di Swedia pada 8 Juni hingga 29 Juni 
1958.

 Inggris akhirnya ditetapkan sebagai 
tuan rumah pertandingan sepak bola 
internasional tersebut.

5. Piala Dunia 1954 Swiss

Setelah bersaing dengan Jerman Barat 
dan Spanyol sebagai kandidat tuan 
rumah Piala Dunia 1966,

4. Piala Dunia 1950  Brasil

Turnamen kali ini diselenggarakan di 6 
stadion di 6 kota, dan salah satunya 
adalah Stadion Maracana di Rio de 
Janeiro, yang merupakan stadion 
terbesar di Amerika Selatan.

Swiss mendapatkan kehormatan 
sebagai tuan rumah Piala Dunia 1954.

Untuk pertama kalinya, Brasil meraih 
gelar juara dunia setelah mengalahkan 
tim tuan rumah dengan skor 5-2.

Italia untuk kedua kalinya.

7. Piala Dunia 1962  Chili
Piala Dunia ketujuh bertuan rumah di 
Chili dan berlangsung mulai dari 30 Mei 
hingga 17 Juni 1962.
Terdapat empat kota yang menjadi tuan 
rumah turnamen kali ini, yaitu Arica, 
Rancagua, Santiago, dan Vina del Mar. 
Brasil kembali memenangkan Piala 
Dunia dengan skor 3-1 melawan 
Republik Ceko.

Diadakan pada tanggal 16 Juni hingga 
4 Juli, Piala Dunia kali ini diikuti oleh 16 
tim dan dimenangkan oleh tim nasional 
(timnas) Jerman Barat (dulu Jerman 
terbagi menjadi Jerman Barat dan 
Jerman Timur).

Diselenggarakan pada tanggal 11 
hingga 30 Juli, Inggris menjadi negara 
tuan rumah yang berhasil 
memenangkan Piala Dunia, mengikuti 
jejak Uruguay di tahun 1930 dan Italia di 
tahun 1934.

8. Piala Dunia 1966  Inggris

Setelah Perang Dunia II berakhir, Piala 
Dunia kembali diadakan untuk pertama 
kalinya di Brasil pada 24 Juni sampai 19 
Juli 1950.

9. Piala Dunia 1970  Meksiko
Meksiko dinobatkan sebagai tuan 
rumah Piala Dunia kesembilan, dan 
untuk pertama kalinya Piala Dunia 

Jerman Barat resmi dipilih sebagai tuan 
rumah Piala Dunia kesepuluh yang 
berlangsung pada tanggal 13 Juni 
hingga 7 Juli 1974.

diselenggarakan di luar Amerika Selatan 
dan Eropa.

10. Piala Dunia 1974  Jerman Barat

Pertandingan final diadakan di Stadion 
Azteca, Kota Meksiko, dengan Brasil 
sebagai juara untuk ketiga kalinya.

12. Piala Dunia 1982  Spanyol

13. Piala Dunia 1986  Meksiko

15. Piala Dunia 1994  Amerika Serikat

11. Piala Dunia 1978  Argentina

16. Piala Dunia 1998  Perancis

Inilah kali pertama Piala Dunia 
diselenggarakan di Negeri Paman Sam, 
Amerika Serikat, pada tanggal 17 Juni 
hingga 17 Juli 1994.
Diadakan di sembilan kota, Piala Dunia 
1994 memecahkan rekor penonton 
paling tinggi sepanjang sejarah, dengan 
rata-rata 69.000 penonton di setiap 
pertandingan.

Piala Dunia 1978 digelar di Argentina 
pada tanggal 1-25 Juni. Mengikuti jejak 
Uruguay, Italia, Inggris, dan Jerman, 
Argentina berhasil menjadi negara tuan 
rumah yang memenangkan Piala Dunia, 
setelah mengalahkan Belanda dengan 
skor 3-1.

Perancis terpilih untuk kedua kalinya 
sebagai tuan rumah Piala Dunia 1998, 
setelah mengalahkan pesaingnya, 
Maroko.

Piala Dunia berikutnya diadakan di 
Negeri Matador, yaitu Spanyol, mulai dari 
tanggal 13 Juni hingga 11 Juli 1982.

Setelah 56 tahun, Italia kembali 
dinobatkan sebagai tuan rumah Piala 
Dunia. Kali ini, Piala dunia diadakan 
pada tanggal 8 Juni hingga 8 Juli 1990 di 
12 stadion yang tersebar di 12 kota di 
Italia.

Untuk kedua kalinya, Piala Dunia 
kembali diadakan di Meksiko pada 
tanggal 31 Mei hingga 29 Juni 1986, 
menggantikan Kolombia yang 
mengundurkan diri setelah dipilih 
menjadi tuan rumah.
14. Piala Dunia 1990  Italia

Turnamen dimulai pada tanggal 12 Juni 
dan berakhir pada 12 Juli 1998, dengan 
negara tuan rumah sebagai juara setelah 

Piala Dunia 2006 juga merupakan Piala 
Dunia kesepuluh yang diadakan di 
Eropa. Italia kembali memenangkan 
pertandingan final setelah mengalahkan 
Perancis dengan skor 5-3.

17. Piala Dunia 2002  Korea Selatan 
dan Jepang

19. Piala Dunia 2010  Afrika Selatan

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia 
digelar di Asia dan dua negara 
sekaligus, yaitu Korea Selatan dan 
Jepang, dengan Jepang sebagai tuan 
rumah pertandingan babak final.
Masing-masing negara menyediakan 10 
stadion untuk turnamen yang 
berlangsung dari tanggal 31 Mei hingga 
30 Juni 2002 ini.

Tahun 2010 menandai pertama kalinya 
Piala Dunia diadakan di benua Afrika, 
yakni di negara Afrika Selatan.

18. Piala Dunia 2006  Jerman
Jerman dipilih sebagai tuan rumah Piala 
Dunia untuk kedua kalinya setelah 
tahun 1974, yang saat itu masih 
bernama Jerman Barat.

unggul 3-0 atas Brasil.

Dimulai dari tanggal 11 Juni hingga 11 
Juli 2010, pertandingan digelar di 10 
stadion yang tersebar di 9 kota di 
seluruh Afrika Selatan. Spanyol keluar 
sebagai juara dunia setelah 
melumpuhkan Belanda dengan skor 1-

22. 
Piala Dunia 2022  Qatar

20. Piala Dunia 2014  Brasil
Piala Dunia 2014 diselenggarakan di 
Brasil untuk kedua kalinya setelah 
tahun 1950, pada tanggal 12 Juni 
hingga 13 Juli 2014.
Stadion Maracana di Rio de Janeiro 
pun kembali dipilih untuk pertandingan 
final Piala Dunia 2014.
21. Piala Dunia 2018  Rusia
Piala Dunia digelar untuk pertama 
kalinya di negara Eropa Timur, yaitu di 
Rusia.
Dimulai pada 14 Juni 2018 hingga 
partai final yang digelar pada 15 Juli 
2018 di Stadion Luzhniki, Moskow.

0.

Seperti nasib juara bertahan 
sebelumnya, Jerman mendapat 
kutukan setelah gugur di fase grup.

Piala Dunia kali ini menjadi yang 
pertama kali diadakan di tanah Arab 
dan Piala Dunia kedua yang diadakan 
di Asia setelah Piala Dunia 2022 di 
Jepang dan Korea Selatan.
Piala Dunia 2022 menghadirkan 32 
negara terpilih dari berbagai negara di 
dunia.

18 Desember 2022 di Qatar.

Piala Dunia ke-22 dipastikan akan 
jatuh pada tanggal 20 November

 "Beijing Jiankangbao"-nya terdapat 
catatan penolakan sebagaimana laporan 
media China, Rabu (8/11/2022).

Dalam beberapa hari terakhir otoritas 
kesehatan Beijing menerima banyak 
keluhan dari warga yang pada aplikasi 
kartu kesehatan digital

mereka tidak bisa memasuki wilayah Ibu 
Kota atau mereka yang baru datang dari 
luar kota tidak bisa keluar rumah selama 
catatan peringatan dalam bentuk "Pop-

Dengan adanya catatan peringatan 
tersebut, 

Sejumlah warga dari berbagai daerah di 
China mengeluhkan kesulitan yang 
mereka alami saat hendak memasuki 
Kota Beijing.

Warga China Keluhkan Sulitnya Masuk ke Beijing

Juru bicara Pemerintah Kota Beijing Xu 
Hejian mengatakan bahwa pihaknya 
akan memperketat tindakan 
pengendalian dan pencegahan Covid-
19 dengan tetap mengoptimalkan 
pelayanan kepada masyarakat yang 
melakukan aktivitas di luar kota.
"Menghadapi pertanyaan dan 
kekhawatiran warga yang kesulitan 
kembali ke Ibu Kota akibat regulasi 
pengendalian dan pencegahan, 
pemerintah akan memperbaiki 
mekanisme pelayanan," ujarnya.
Pihaknya juga akan memperluas 
saluran komunikasi darurat bagi 

Up" di Jiangkangbao tersebut belum 
hilang.
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6. Piala Dunia 1958  Swedia
Piala Dunia berikutnya diselenggarakan 
di Swedia pada 8 Juni hingga 29 Juni 
1958.

 Inggris akhirnya ditetapkan sebagai 
tuan rumah pertandingan sepak bola 
internasional tersebut.

5. Piala Dunia 1954 Swiss

Setelah bersaing dengan Jerman Barat 
dan Spanyol sebagai kandidat tuan 
rumah Piala Dunia 1966,

4. Piala Dunia 1950  Brasil

Turnamen kali ini diselenggarakan di 6 
stadion di 6 kota, dan salah satunya 
adalah Stadion Maracana di Rio de 
Janeiro, yang merupakan stadion 
terbesar di Amerika Selatan.

Swiss mendapatkan kehormatan 
sebagai tuan rumah Piala Dunia 1954.

Untuk pertama kalinya, Brasil meraih 
gelar juara dunia setelah mengalahkan 
tim tuan rumah dengan skor 5-2.

Italia untuk kedua kalinya.

7. Piala Dunia 1962  Chili
Piala Dunia ketujuh bertuan rumah di 
Chili dan berlangsung mulai dari 30 Mei 
hingga 17 Juni 1962.
Terdapat empat kota yang menjadi tuan 
rumah turnamen kali ini, yaitu Arica, 
Rancagua, Santiago, dan Vina del Mar. 
Brasil kembali memenangkan Piala 
Dunia dengan skor 3-1 melawan 
Republik Ceko.

Diadakan pada tanggal 16 Juni hingga 
4 Juli, Piala Dunia kali ini diikuti oleh 16 
tim dan dimenangkan oleh tim nasional 
(timnas) Jerman Barat (dulu Jerman 
terbagi menjadi Jerman Barat dan 
Jerman Timur).

Diselenggarakan pada tanggal 11 
hingga 30 Juli, Inggris menjadi negara 
tuan rumah yang berhasil 
memenangkan Piala Dunia, mengikuti 
jejak Uruguay di tahun 1930 dan Italia di 
tahun 1934.

8. Piala Dunia 1966  Inggris

Setelah Perang Dunia II berakhir, Piala 
Dunia kembali diadakan untuk pertama 
kalinya di Brasil pada 24 Juni sampai 19 
Juli 1950.

9. Piala Dunia 1970  Meksiko
Meksiko dinobatkan sebagai tuan 
rumah Piala Dunia kesembilan, dan 
untuk pertama kalinya Piala Dunia 

Jerman Barat resmi dipilih sebagai tuan 
rumah Piala Dunia kesepuluh yang 
berlangsung pada tanggal 13 Juni 
hingga 7 Juli 1974.

diselenggarakan di luar Amerika Selatan 
dan Eropa.

10. Piala Dunia 1974  Jerman Barat

Pertandingan final diadakan di Stadion 
Azteca, Kota Meksiko, dengan Brasil 
sebagai juara untuk ketiga kalinya.

12. Piala Dunia 1982  Spanyol

13. Piala Dunia 1986  Meksiko

15. Piala Dunia 1994  Amerika Serikat

11. Piala Dunia 1978  Argentina

16. Piala Dunia 1998  Perancis

Inilah kali pertama Piala Dunia 
diselenggarakan di Negeri Paman Sam, 
Amerika Serikat, pada tanggal 17 Juni 
hingga 17 Juli 1994.
Diadakan di sembilan kota, Piala Dunia 
1994 memecahkan rekor penonton 
paling tinggi sepanjang sejarah, dengan 
rata-rata 69.000 penonton di setiap 
pertandingan.

Piala Dunia 1978 digelar di Argentina 
pada tanggal 1-25 Juni. Mengikuti jejak 
Uruguay, Italia, Inggris, dan Jerman, 
Argentina berhasil menjadi negara tuan 
rumah yang memenangkan Piala Dunia, 
setelah mengalahkan Belanda dengan 
skor 3-1.

Perancis terpilih untuk kedua kalinya 
sebagai tuan rumah Piala Dunia 1998, 
setelah mengalahkan pesaingnya, 
Maroko.

Piala Dunia berikutnya diadakan di 
Negeri Matador, yaitu Spanyol, mulai dari 
tanggal 13 Juni hingga 11 Juli 1982.

Setelah 56 tahun, Italia kembali 
dinobatkan sebagai tuan rumah Piala 
Dunia. Kali ini, Piala dunia diadakan 
pada tanggal 8 Juni hingga 8 Juli 1990 di 
12 stadion yang tersebar di 12 kota di 
Italia.

Untuk kedua kalinya, Piala Dunia 
kembali diadakan di Meksiko pada 
tanggal 31 Mei hingga 29 Juni 1986, 
menggantikan Kolombia yang 
mengundurkan diri setelah dipilih 
menjadi tuan rumah.
14. Piala Dunia 1990  Italia

Turnamen dimulai pada tanggal 12 Juni 
dan berakhir pada 12 Juli 1998, dengan 
negara tuan rumah sebagai juara setelah 

Piala Dunia 2006 juga merupakan Piala 
Dunia kesepuluh yang diadakan di 
Eropa. Italia kembali memenangkan 
pertandingan final setelah mengalahkan 
Perancis dengan skor 5-3.

17. Piala Dunia 2002  Korea Selatan 
dan Jepang

19. Piala Dunia 2010  Afrika Selatan

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia 
digelar di Asia dan dua negara 
sekaligus, yaitu Korea Selatan dan 
Jepang, dengan Jepang sebagai tuan 
rumah pertandingan babak final.
Masing-masing negara menyediakan 10 
stadion untuk turnamen yang 
berlangsung dari tanggal 31 Mei hingga 
30 Juni 2002 ini.

Tahun 2010 menandai pertama kalinya 
Piala Dunia diadakan di benua Afrika, 
yakni di negara Afrika Selatan.

18. Piala Dunia 2006  Jerman
Jerman dipilih sebagai tuan rumah Piala 
Dunia untuk kedua kalinya setelah 
tahun 1974, yang saat itu masih 
bernama Jerman Barat.

unggul 3-0 atas Brasil.

Dimulai dari tanggal 11 Juni hingga 11 
Juli 2010, pertandingan digelar di 10 
stadion yang tersebar di 9 kota di 
seluruh Afrika Selatan. Spanyol keluar 
sebagai juara dunia setelah 
melumpuhkan Belanda dengan skor 1-

22. 
Piala Dunia 2022  Qatar

20. Piala Dunia 2014  Brasil
Piala Dunia 2014 diselenggarakan di 
Brasil untuk kedua kalinya setelah 
tahun 1950, pada tanggal 12 Juni 
hingga 13 Juli 2014.
Stadion Maracana di Rio de Janeiro 
pun kembali dipilih untuk pertandingan 
final Piala Dunia 2014.
21. Piala Dunia 2018  Rusia
Piala Dunia digelar untuk pertama 
kalinya di negara Eropa Timur, yaitu di 
Rusia.
Dimulai pada 14 Juni 2018 hingga 
partai final yang digelar pada 15 Juli 
2018 di Stadion Luzhniki, Moskow.

0.

Seperti nasib juara bertahan 
sebelumnya, Jerman mendapat 
kutukan setelah gugur di fase grup.

Piala Dunia kali ini menjadi yang 
pertama kali diadakan di tanah Arab 
dan Piala Dunia kedua yang diadakan 
di Asia setelah Piala Dunia 2022 di 
Jepang dan Korea Selatan.
Piala Dunia 2022 menghadirkan 32 
negara terpilih dari berbagai negara di 
dunia.

18 Desember 2022 di Qatar.

Piala Dunia ke-22 dipastikan akan 
jatuh pada tanggal 20 November

 "Beijing Jiankangbao"-nya terdapat 
catatan penolakan sebagaimana laporan 
media China, Rabu (8/11/2022).

Dalam beberapa hari terakhir otoritas 
kesehatan Beijing menerima banyak 
keluhan dari warga yang pada aplikasi 
kartu kesehatan digital

mereka tidak bisa memasuki wilayah Ibu 
Kota atau mereka yang baru datang dari 
luar kota tidak bisa keluar rumah selama 
catatan peringatan dalam bentuk "Pop-

Dengan adanya catatan peringatan 
tersebut, 

Sejumlah warga dari berbagai daerah di 
China mengeluhkan kesulitan yang 
mereka alami saat hendak memasuki 
Kota Beijing.

Warga China Keluhkan Sulitnya Masuk ke Beijing

Juru bicara Pemerintah Kota Beijing Xu 
Hejian mengatakan bahwa pihaknya 
akan memperketat tindakan 
pengendalian dan pencegahan Covid-
19 dengan tetap mengoptimalkan 
pelayanan kepada masyarakat yang 
melakukan aktivitas di luar kota.
"Menghadapi pertanyaan dan 
kekhawatiran warga yang kesulitan 
kembali ke Ibu Kota akibat regulasi 
pengendalian dan pencegahan, 
pemerintah akan memperbaiki 
mekanisme pelayanan," ujarnya.
Pihaknya juga akan memperluas 
saluran komunikasi darurat bagi 

Up" di Jiangkangbao tersebut belum 
hilang.
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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

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

mengaku tidak bisa membeli tiket 
pesawat atau kereta ke Beijing.
Otoritas setempat menyediakan nomor 
telepon 12345 untuk pelayanan darurat 
terkait Covid-19.

Otoritas setempat juga telah 
mengirimkan pesan singkat kepada 
warga agar melakukan tes PCR setiap 
hari secara rutin.

masyarakat yang hendak memasuki 
wilayah Ibu Kota untuk urusan 
mendesak, seperti pelayanan medis, 
bisnis, dan mengunjungi keluarga sakit 
parah.

"Karena situasi epidemi yang semakin 

"Semua keluhan akan ditanggapi dan 
diselesaikan pada saat itu juga," kata 
Xu.

Seorang pebisnis yang selesai 
melakukan perjalanan bisnis di Kota 
Hangzhou, Provinsi Zhejiang, 

Data NHC pada Selasa (8/11/2022) di 
China terdapat 890 kasus positif baru dan 
6.801 kasus tanpa gejala baru. 

parah, diimbau untuk melakukan tes 
asam nukleat setiap hari mulai tanggal 7 
November," 

Pada hari itu pula, Beijing 
menyumbangkan lima kasus positif baru 
dan 33 kasus tanpa gejala 
baru.Guangdong menjadi provinsi 
terbanyak penyumbang kasus, 
yakni 12 kasus baru dan 2.330 kasus 
tanpa gejala baru atau terburuk dalam 
tiga tahun terakhir.

demikian pesan singkat Otoritas 
Kesehatan Sanlitun yang diterima 
ANTARA Beijing melalui nomor ponsel, 
Selasa (8/11/2022) siang.
Sebelumnya juru bicara Komisi 
Kesehatan Nasional China (NHC) kepada 
pers di Beijing, Sabtu (5/11/2022), 
menegaskan bahwa pihaknya akan tetap 
melanjutkan kebijakan nol kasus Covid-19 
secara dinamis.

Disewakan kamar untuk wanita
di 17st Morris.
Hub : 267 - 622 - 9089

Dicari kasir untuk grocery store
full time or part time.
Call : 215 - 300 - 2536, 
267 - 242 - 9007

Ada Kamar kosong untuk 1 orang
mulai Nov 8 di 1833 Mifflin st.
Dekat warung Padang Seulanga
Hub : 267 - 888 - 0522

Anda butuh kamar ? Daerah
bagus, aman dan tenang.
Harap hubungi Lisa :
267 - 242 - 1896



31

www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

Tanah Air

Internasional

Internasional

Internasional

bersambung minggu depan

Bola

31www.sipbuletin.com

p1

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

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

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

iklan jimmy

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

di pabrik buah 

Gaji $12/jam

 70 jam/minggu ada OT
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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

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

mengaku tidak bisa membeli tiket 
pesawat atau kereta ke Beijing.
Otoritas setempat menyediakan nomor 
telepon 12345 untuk pelayanan darurat 
terkait Covid-19.

Otoritas setempat juga telah 
mengirimkan pesan singkat kepada 
warga agar melakukan tes PCR setiap 
hari secara rutin.

masyarakat yang hendak memasuki 
wilayah Ibu Kota untuk urusan 
mendesak, seperti pelayanan medis, 
bisnis, dan mengunjungi keluarga sakit 
parah.

"Karena situasi epidemi yang semakin 

"Semua keluhan akan ditanggapi dan 
diselesaikan pada saat itu juga," kata 
Xu.

Seorang pebisnis yang selesai 
melakukan perjalanan bisnis di Kota 
Hangzhou, Provinsi Zhejiang, 

Data NHC pada Selasa (8/11/2022) di 
China terdapat 890 kasus positif baru dan 
6.801 kasus tanpa gejala baru. 

parah, diimbau untuk melakukan tes 
asam nukleat setiap hari mulai tanggal 7 
November," 

Pada hari itu pula, Beijing 
menyumbangkan lima kasus positif baru 
dan 33 kasus tanpa gejala 
baru.Guangdong menjadi provinsi 
terbanyak penyumbang kasus, 
yakni 12 kasus baru dan 2.330 kasus 
tanpa gejala baru atau terburuk dalam 
tiga tahun terakhir.

demikian pesan singkat Otoritas 
Kesehatan Sanlitun yang diterima 
ANTARA Beijing melalui nomor ponsel, 
Selasa (8/11/2022) siang.
Sebelumnya juru bicara Komisi 
Kesehatan Nasional China (NHC) kepada 
pers di Beijing, Sabtu (5/11/2022), 
menegaskan bahwa pihaknya akan tetap 
melanjutkan kebijakan nol kasus Covid-19 
secara dinamis.

Disewakan kamar untuk wanita
di 17st Morris.
Hub : 267 - 622 - 9089

Dicari kasir untuk grocery store
full time or part time.
Call : 215 - 300 - 2536, 
267 - 242 - 9007

Ada Kamar kosong untuk 1 orang
mulai Nov 8 di 1833 Mifflin st.
Dekat warung Padang Seulanga
Hub : 267 - 888 - 0522

Anda butuh kamar ? Daerah
bagus, aman dan tenang.
Harap hubungi Lisa :
267 - 242 - 1896


