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Money Grams $1 = Rp 14.925,- Kurs BI $1 = Rp 15.314-

bersambung ke hal 3

Rabu
11/16/2022 Edisi 1701

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Perhelatan akbar berlangsung di Pulau 
Bali pada tanggal 15 - 16 nopember 
2022. Jejeran pesawat yang membawa 
17 kepala negara di Indonesia tengah 
terparkir di Bandara Udara Ngurah Rai 
Denpasar Bali. Dari yang terbesar 
hingga yang 
terkecil 
terparkir rapi 
sambil 
memperlihatka
n moncongnya 
yang cukup 
besar. Seperti 
pesawat Air 
Force One, 
pesawat istana 
presiden 
Amerika 
Serikat yang 
ditumpangi 
oleh Presiden 
Joe Biden, lalu Pesawat Air China yang 
mengangkut Presiden China Xi Jinping. 
Saling tampil gagah para pesawat 

pesawat ini berjejer. Tak mau kalah Code 
One tampil gagah yang menyerupai Air 
Force One adalah pesawat yang 
mengantar Presiden Korea Selatan Yoon 
Suk-yeul bersama istrinya Kim Kun-Hee 
terbang dari Korea Selatan lalu mampir di 

Bandara Ngura 
Rai Bali. Saat 
hendak 
mendarat Code 
One 
mengibarkan 
secara bersama 
bendera Korsel 
dan Indonesia. 
Diantara 
pesawat 
kepresidenan 
yang mendarat 
di Indonesia 
Code One 
merupakan 

pesawat yang dilengkapi sistem 
keamanan yang terbilang sangat canggih. 

Perhelatan Akbar
G20 di Bali
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Jejeran lain seperti Pesawat Republik 
Turkiye, Japan Force One, pesawat 
kepresidenan Rusia Ilyushin IL-96 
300PU, pesawat Invitee Uni Emirat 
Arab serta deratan pesawat sewaan 
dari Airbus A350 yang membawa 
kepala negara lainnya. Pesawat 
pesawat ini mengangkut kendaraan, 
persenjataan, peralatan dan pasukan 
pengamanan yang mengawal kepala 
negara mereka selama mengikuti KTT 
G20 di Indonesia. Penjor atau janur 
kuning melengkung menghiasi 
sepanjang jalan utama di Bali yang 
dilewati delegasi Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) G20. Jalan-jalan utama di 
Pulau Dewata terasa menjadi lebih 
cantik dan semarak. Warga setempat 
bernama Ketut mengatakan 
pemasangan penjor merupakan 
ungkapan budaya masyarakat Bali 
untuk menyambut kedatangan para 
kepala negara di KTT G20. Hal serupa 
juga dilakukan warga setiap 
menyambut Hari Raya Galungan 
sebagai bentuk ucapan syukur kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai 
Presidensi G20 Indonesia 
menunjukkan komitmen yang kuat 
terhadapa kesepakatan yang 
disepakati pada KTT G20 
Sebelumnya. KTT ke-17 G20 kali ini 
berkaitan dengan tiga isu prioritas 
utama yaitu : kesehatan global, transisi 
global, serta transformasi digital 
ekonomi. Pemimpin dunia yang hadir 
seperti Presiden Amerika Serikat Joe 
Biden, Presiden China Xi jinping, 
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, 
Perdana Mentri Inggris Rishi Sunak, 
Perdana Mentri India Narendra Modi, 
dan pemimpin negara lainnya, 
Sedangkan Presiden Rusia Vladimir 
Putin tidak hafir digantikan dengan 
Mentri Luar Negeri Sergei Lavrov. 
Presiden Ukrania Zelensky juga hadir 
dengan menggunakan virtual. Hal ini 
disebabkan ketegangan yang terjadi 
antara kedua negara tersebut. 
Sehingga Presiden Indonesia Joko 
Widodo selaku tuan rumah KTT G20 
ini menyampaikan dua hal utama yaitu 
perdamaian dunia dan kesehatan 

dunia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi 
sudah menerima satu per satu 17 kepala 
negara dan pimpinan organisasi 
internasional di Apurva Kempinski Bali, 
yang jadi lokasi kegiatan. Presiden Joko 
Widodo secara resmi membuka puncak 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di 
Hotel Apurva Kempinski, Kabupaten 
Badung, Provinsi Bali, pada Selasa, 15 
November 2022. Dalam pidato 
pembukanya, Presiden Jokowi 
menekankan bahwa G20 harus berhasil 
menghasilkan sesuatu yang konkret bagi 
dunia. “Hari ini mata dunia tertuju pada 
pertemuan kita. Apakah kita akan 
mencetak keberhasilan? Atau akan 
menambah satu lagi angka kegagalan? 
Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak 
boleh gagal,” ujar Presiden. Sebagai 
Presiden G20, lanjutnya, Indonesia telah 
berupaya semaksimal mungkin untuk 
menjembatani perbedaan yang sangat 
dalam dan lebar. Namun, Presiden 
Jokowi meyakini jika keberhasilan hanya 
akan dapat tercapai jika semua negara, 
tanpa terkecuali, berkomitmen, bekerja 
keras, menyisihkan perbedaan-
perbedaan untuk menghasilkan sesuatu 
yang konkret dan bermanfaat bagi dunia 
di tengah berbagai tantangan yang 
dihadapi. “Dunia sedang mengalami 
tantangan yang luar biasa. Krisis demi 
krisis terjadi. Pandemi Covid-19 belum 
usai, rivalitas terus menajam, perang 
terjadi. Dampak berbagai krisis tersebut 
terhadap ketahanan pangan, energi, dan 
keuangan sangat dirasakan dunia 
terutama negara berkembang,” 
ungkapnya. Dalam sesi yang membahas 
tentang kondisi ekonomi global, 
ketahanan pangan, dan energi tersebut, 
Presiden juga meminta semua negara 
untuk tidak menyepelekan masalah 
pupuk. Menurutnya, jika para pemimpin 
tidak segera mengambil langkah agar 
ketersediaan pupuk mencukupi dengan 
harga terjangkau, maka 2023 akan 
menjadi tahun yang lebih suram. 
“Tingginya harga pangan saat ini dapat 
makin buruk menjadi krisis tidak adanya 
pasokan pangan. Kelangkaan pupuk 
dapat mengakibatkan gagal panen di 
berbagai belahan dunia. 48 negara 

berkembang dengan tingkat kerawanan 
pangan tertinggi akan hadapi kondisi 
yang sangat serius. Selain itu, kita juga 
melihat tatanan dunia dan hukum 
internasional juga sedang diuji,” 
jelasnya. Di akhir pidato pembukanya, 
Presiden Jokowi berharap G20 dapat 
terus menjadi katalis pemulihan 
ekonomi yang inklusif. Di tengah situasi 
yang sangat sulit, Presiden berharap 
G20 terus bekerja agar menghasilkan 
capaian-capaian konkret, 
mempersiapkan dana untuk 
menghadapi pandemi mendatang 
melalui pandemic fund, hingga 
membantu ruang fiskal negara 
berpendapatan rendah melalui 
resilience and sustainability trust. 
Selain itu, Presiden Jokowi juga 
berharap G20 dapat mendorong 
percepatan pencapaian SDGs, 
menghasilkan ratusan kerja sama 
konkret, serta mendukung pemulihan 
ekonomi dunia yang lebih hijau dan 
berkelanjutan melalui Bali Compact 
mengenai transisi energi. “Kita tidak 
hanya bicara, tapi melakukan langkah-
langkah nyata. Akhir kata, mari kita 
perlihatkan kepada dunia bahwa kita 
dapat bersikap bijak, memikul tanggung 
jawab, dan menunjukkan jiwa 
kepemimpinan. Mari kita bekerja, dan 
mari kita bekerja sama untuk dunia. 
Recover together, recover stronger,” 
tutupnya. Para tamu negara Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) G20 memuji 
penyelenggaraan konferensi dan 
kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 
Presiden International Olympic 
Committee (IOC) Thomas Bach ketika 
menghadiri jamuan makan siang di 
Bamboo Dome di The Apurva 
Kempinski, Nusa Dua, Bali. Ia 
menyampaikan apresiasi terhadap 
penyelenggaraan KTT G20. Bach 
mengatakan tema KTT G20 Recover 
Together, Recover Stronger sesuai 
dengan motto baru IOC yakni Faster, 
Higher, Stronger, Together. “Motto G20 
secara sempurna menggemakan motto 
baru Olimpiade,” kata Bach, di acara 
makan siang KTT G20, Selasa 
(15/11/22). Sebelum Bach, pujian dan 
apresiasi juga sudah dialamatkan 

kepada Presiden Joko Widodo yang 
dinilai mampu mendorong dialog guna 
kepentingan seluruh warga dunia. 
Salah satunya adalah Presiden 
Amerika Serikat Joe Biden. Presiden 
Biden menjadi satu-satunya kepala 
negara yang memberikan gestur 
hormat dengan mengangkat tangan 
kanan sejajar kening ketika menemui 
Presiden Jokowi saat tiba di The 
Apurva Kempinski, lokasi 
penyelenggaraan KTT G20. Lewat 
Instagram resmi @POTUS berharap 
dapat terus bekerja sama dengan 
Indonesia dalam melestarikan aturan 
berbasis sistem dan kepentingan 
internasional yang berpegang pada hak 
asasi manusia. "Indonesia adalah 
rekan yang aktif dan krusial bagi 
Amerika Serikat," lanjut Biden. Perdana 
Menteri Jepang Fumio Kishida 
menyampaikan penghargaan kepada 
Presiden Joko Widodo atas perannya 
dalam Presidensi G20. Keduanya telah 
bertemu di The Apurva Kempinski, 
Senin siang (14/11). “Saya ingin terus 
bekerja sama dengan Indonesia dalam 
menangani isu-isu di kawasan serta 
isu-isu baru di (tingkat) global, 
termasuk upaya dalam mewujudkan 
Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” 
kata Fumio Kishida. Pemerintah Rusia, 
melalui Kementerian Luar Negeri, 
sebelumnya juga menyuarakan rasa 
hormatnya atas Presidensi Indonesia 
pada G20 karena membawa pesan 
pemersatu. "Kami menyambut baik 
pendekatan konstruktif kepemimpinan 
Indonesia saat ini untuk memajukan 
agenda pemersatu di bawah motto 
pemulihan ekonomi global pascakrisis," 
kata Juru Bicara Kementerian Luar 
Negeri Rusia Maria Zakharova pada 
Kamis (10/11). Perdana Menteri 
Australia Anthony Albanese melalui 
akun Instagram pribadinya @albomp 
pada Senin (14/11), menyebut 
Indonesia sebagai teman yang memiliki 
kesamaan pandangan terhadap 
perdamaian serta kemakmuran Indo-
Pasifik. Tak hanya para pejabat negara, 
ucapan salut atas kepemimpinan 
Indonesia pada G20 juga disampaikan 
Sekretaris Jenderal Perserikatan 
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Bangsa-Bangsa (PBB) António 
Guterres. Menurut Guterres, Indonesia 
yang memimpin dalam ketegangan 
geopolitik yang memicu gejolak 
ekonomi telah berhasil mendorong 
dialog di antara negara G20. "Saya 
mengagumi apa yang sudah dilakukan 
Indonesia sebagai (pemegang tampuk) 
Presidensi G20, di bawah Presiden 
Joko Widodo," kata Guterres. Sebelum 
pelaksanaan KTT G20, sejumlah pujian 
juga telah diterima Indonesia. Direktur 
Pelaksana International Monetary Fund 
(IMF) Kristalina Georgieva pada Minggu 
(17/7) mengapresiasi Presidensi G20 
Indonesia karena mendorong diskusi 
serta sinergitas di tengah 
ketidakpastian global. Peran terhadap 
upaya mendorong diskusi dan 
perdamaian dunia yang dilakukan 
Indonesia juga mendapat apresiasi 
berupa penghargaan dari The Atlantic 
Council, lembaga think tank berbasis di 
New York, Amerika Serikat. 
Penghargaan diberikan kepada 
Presiden Joko Widodo karena telah 
menunjukkan kepemimpinan kuat di 
tengah ragam masalah dunia. 
"Presiden Joko Widodo tidak cuma 
pemimpin bagi rakyat Indonesia, tapi 
juga pemimpin yang punya visi global 

yang mempromosikan kedamaian dunia 
serta kesejahteraan," ujar Executive 
Chairman World Economic Forum (WEF) 
Klaus Schwab dalam pidato pemberian 
penghargaan. Kita melihat bagaimana 
kemarin Joko Widodo yang merupakan 
Presiden republik Indonesia sangatlah 
sibuk di dalam pekerjaannya sebagai 
pemimpin yang memiliki kapasitas dunia. 
Sudah larut, dia bertolak pulang dari 
Kamboja pas menghadiri acara ASEAN di 
Pnom Penh. Sepulangnya dia tidak selang 
beberapa jam dia sudah berada di Solo 
untuk meresmikan masjid Muhammad bin 
Zayed yang ada di kota yang dipimpin oleh 
anaknya sendiri yakni walikota Gibran 
Rakabuming Raka. Dari sini kita melihat 
bagaimana Presiden Joko Widodo yang 
tidak mengenal lelah, adalah sosok yang 
mendunia dan disegani oleh para 
pemimpin negara lainnya. Presiden Joko 
Widodo ini bisa menjadi legenda 
kepemimpinan negara ini. Jokowi seperti 
kita tahu memang menjadi magnet setiap 
kali ada acara internasional baik di tingkat 
ASEAN, tingkat Asia, hingga tingkat dunia. 
Semoga saja Tuhan memberikan 
kesehatan dan juga umur yang panjang 
kepada Presiden Joko Widodo sehingga ia 
bisa melihat hasil kerjanya dalam waktu 
beberapa puluh tahun ke depan. 

 mengaku terjerat pinjaman online 
(pinjol) akibat ingin investasi di salah 
satu akun toko online dengan iming-
iming keuntungan 10 persen namun 
tidak menerimanya sesuai janji.
Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdy 
Irawan menerangkan bahwa dua 
laporan resmi telah masuk sejak akhir 
Oktober 2022 dan sedang dalam 
pencarian terlapor pemilik akun toko 
online berinisial SAN untuk dimintai 
keterangan."Berdasarkan pelaporan 
pelapor atau korban, ini jumlah korban 
yang berhasil didata 311 orang dan itu 

Polresta Bogor Kota telah menerima 
dua laporan resmi dan 29 laporan 
pengaduan dari 311 mahasiswi Institut 
Pertanian Bogor (IPB)

311 Mahasiswa IPB Tertipu Investasi Bodong

Modus SAN kepada korbannya kerja 
sama awalnya tidak terkait dengan pinjol. 
Terlapor menawarkan kerja sama secara 
online dengan bagi hasil 10 persen.
Tetapi, kata Ferdy, kemudian syarat yang 
disampaikan oleh SAN ini bahwa para 
pelapor atau para korban ini harus 
mengajukan pinjaman di online.
Lima Pinjaman Online
Beberapa pinjaman online yang terdata, 

sebagian besar, tidak semuanya, 
mahasiswa IPB. Terlapornya sama SAN," 
ujar Ferdy saat diwawancarai di 
Mapolresta Bogor Kota, Selasa (15/11).
Dia menjelaskan total uang dari sebagian 
besar mahasiswa IPB yang diduga tertipu 
toko online SAN sebesar Rp2,1 miliar dari 
311 korban. 

kata Arif, yang ketiga IPB 
mempersiapkan bantuan hukum untuk 

"Pertama, membuka posko pengaduan. 
Kedua, memilah-milah tipe kasus yang 
ada. Saat ini sedang kami petakan tipe 
masalahnya," kata Arif saat dikonfirmasi 
ANTARA, di Kota Bogor, Senin (14/11).

dan investor lain di akun toko online 
milik SAN. Hasil pinjaman online 
tersebut ditransfer kepada terlapor SAN 
dengan iming-iming akan dibayarkan 10 
persen dari hasil keuntungannya.
Faktanya, kata AKBP Ferdy, setelah 
mereka pinjam online dan mengirimkan 
sejumlah dana kepada SAN, 

di Polresta Bogor Kota saat ini ada lima 
pinjol yang dipakai para mahasiswa 

Langkah IPB

pemilik akun toko online itu tidak 
membayarkan sesuai janjinya yang 10 
persen.Sementara, hingga sekarang, 
para korban punya kewajiban ataupun 
ditagih oleh pihak aplikasi untuk 
membayarkan kewajiban pinjaman 
online mereka yang sudah diajukan 
beberapa saat sebelumnya.
"Pasal yang kami sangkakan 
sementara, 372 dan 378 tentang 
penipuan dan penggelapan," katanya 
pula.

Institut Pertanian Bogor (IPB) segera 
melakukan empat langkah terkait kabar 
ratusan mahasiswa dan mahasiswinya 
diduga terjerat pinjaman online untuk 
usaha penjualan online.
Rektor IPB Arif Satria menyampaikan 
pihak kampus telah mempelajari kasus 
ini dan telah mengambil langkah cepat 
untuk menangani kasus tersebut.

"Saat ini melalui para wakil dekan kami 
sedang mengumpulkan data dan 
melakukan crosscheck serta 
mendalami informasi yang kami 
peroleh," katanya pula.
Sejumlah mahasiswa yang terjerat 
pinjaman online hingga didatangi 
penagih utang ke rumahnya, 
karena penagihan utangnya berkisar 
Rp3 juta-Rp13 juta untuk penjualan 
online yang ternyata tidak 
menguntungkan.Para mahasiswa 
diduga terpengaruh oleh kakak 
tingkatnya untuk masuk ke grup 
WhatsApp usaha penjualan online. 
Mereka diminta investasi ke usaha 
tersebut dengan keuntungan 10 
persen per bulan dan meminjam modal 
dari pinjaman online.Namun dalam 
perjalanannya, keuntungan tidak 
sesuai dengan cicilan yang harus 
dibayarkan kepada pinjaman online 
hingga para mahasiswa mulai resah 
saat ditagih debt collector dan 
sebagiannya kini berinisiatif melapor 
ke Polresta Bogor Kota.

mahasiswa yang tertipu usaha online 
dalam kasus pinjaman online ini. 
Kemudian yang keempat IPB akan 
melakukan upaya peningkatan literasi 
keuangan untuk para mahasiswa.
Arif menuturkan, pihak IPB pun sedang 
dalam komunikasi dengan para 
mahasiswi dan mahasiswa yang 
diduga terjerat kasus ini.
Kepala Biro Komunikasi IPB University 
Yatri Indah Kusumastuti menyatakan 
sangat prihatin mendapati berita 
tersebut.

yang melaporkan progres proyek Kereta 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
melakukan pertemuan bilateral dengan 
Presiden China Xi Jinping untuk 
menyaksikan uji dinamis Kereta Cepat 
Jakarta Bandung secara virtual selepas 
KTT G20 Bali, Rabu (16/11).
Pada kesempatan itu, turut hadir Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman dan 
Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, 

Janji Luhut Pada Jokowi Dan Xi Jinping
Cepat Jakarta Bandung yang dikelola 
PT Kereta Cepat Indonesia China 
(KCIC).
"Progres pembangunan Kereta Api 
Cepat Jakarta-Bandung saat ini sudah 
mencapai 80,40 persen. 
Saya dan NDRC terus berkoordinasi 
dengan baik untuk memastikan 
penyelesaian proyek ini pada 
pertengahan tahun depan," kata 
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Bangsa-Bangsa (PBB) António 
Guterres. Menurut Guterres, Indonesia 
yang memimpin dalam ketegangan 
geopolitik yang memicu gejolak 
ekonomi telah berhasil mendorong 
dialog di antara negara G20. "Saya 
mengagumi apa yang sudah dilakukan 
Indonesia sebagai (pemegang tampuk) 
Presidensi G20, di bawah Presiden 
Joko Widodo," kata Guterres. Sebelum 
pelaksanaan KTT G20, sejumlah pujian 
juga telah diterima Indonesia. Direktur 
Pelaksana International Monetary Fund 
(IMF) Kristalina Georgieva pada Minggu 
(17/7) mengapresiasi Presidensi G20 
Indonesia karena mendorong diskusi 
serta sinergitas di tengah 
ketidakpastian global. Peran terhadap 
upaya mendorong diskusi dan 
perdamaian dunia yang dilakukan 
Indonesia juga mendapat apresiasi 
berupa penghargaan dari The Atlantic 
Council, lembaga think tank berbasis di 
New York, Amerika Serikat. 
Penghargaan diberikan kepada 
Presiden Joko Widodo karena telah 
menunjukkan kepemimpinan kuat di 
tengah ragam masalah dunia. 
"Presiden Joko Widodo tidak cuma 
pemimpin bagi rakyat Indonesia, tapi 
juga pemimpin yang punya visi global 

yang mempromosikan kedamaian dunia 
serta kesejahteraan," ujar Executive 
Chairman World Economic Forum (WEF) 
Klaus Schwab dalam pidato pemberian 
penghargaan. Kita melihat bagaimana 
kemarin Joko Widodo yang merupakan 
Presiden republik Indonesia sangatlah 
sibuk di dalam pekerjaannya sebagai 
pemimpin yang memiliki kapasitas dunia. 
Sudah larut, dia bertolak pulang dari 
Kamboja pas menghadiri acara ASEAN di 
Pnom Penh. Sepulangnya dia tidak selang 
beberapa jam dia sudah berada di Solo 
untuk meresmikan masjid Muhammad bin 
Zayed yang ada di kota yang dipimpin oleh 
anaknya sendiri yakni walikota Gibran 
Rakabuming Raka. Dari sini kita melihat 
bagaimana Presiden Joko Widodo yang 
tidak mengenal lelah, adalah sosok yang 
mendunia dan disegani oleh para 
pemimpin negara lainnya. Presiden Joko 
Widodo ini bisa menjadi legenda 
kepemimpinan negara ini. Jokowi seperti 
kita tahu memang menjadi magnet setiap 
kali ada acara internasional baik di tingkat 
ASEAN, tingkat Asia, hingga tingkat dunia. 
Semoga saja Tuhan memberikan 
kesehatan dan juga umur yang panjang 
kepada Presiden Joko Widodo sehingga ia 
bisa melihat hasil kerjanya dalam waktu 
beberapa puluh tahun ke depan. 

 mengaku terjerat pinjaman online 
(pinjol) akibat ingin investasi di salah 
satu akun toko online dengan iming-
iming keuntungan 10 persen namun 
tidak menerimanya sesuai janji.
Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdy 
Irawan menerangkan bahwa dua 
laporan resmi telah masuk sejak akhir 
Oktober 2022 dan sedang dalam 
pencarian terlapor pemilik akun toko 
online berinisial SAN untuk dimintai 
keterangan."Berdasarkan pelaporan 
pelapor atau korban, ini jumlah korban 
yang berhasil didata 311 orang dan itu 

Polresta Bogor Kota telah menerima 
dua laporan resmi dan 29 laporan 
pengaduan dari 311 mahasiswi Institut 
Pertanian Bogor (IPB)

311 Mahasiswa IPB Tertipu Investasi Bodong

Modus SAN kepada korbannya kerja 
sama awalnya tidak terkait dengan pinjol. 
Terlapor menawarkan kerja sama secara 
online dengan bagi hasil 10 persen.
Tetapi, kata Ferdy, kemudian syarat yang 
disampaikan oleh SAN ini bahwa para 
pelapor atau para korban ini harus 
mengajukan pinjaman di online.
Lima Pinjaman Online
Beberapa pinjaman online yang terdata, 

sebagian besar, tidak semuanya, 
mahasiswa IPB. Terlapornya sama SAN," 
ujar Ferdy saat diwawancarai di 
Mapolresta Bogor Kota, Selasa (15/11).
Dia menjelaskan total uang dari sebagian 
besar mahasiswa IPB yang diduga tertipu 
toko online SAN sebesar Rp2,1 miliar dari 
311 korban. 

kata Arif, yang ketiga IPB 
mempersiapkan bantuan hukum untuk 

"Pertama, membuka posko pengaduan. 
Kedua, memilah-milah tipe kasus yang 
ada. Saat ini sedang kami petakan tipe 
masalahnya," kata Arif saat dikonfirmasi 
ANTARA, di Kota Bogor, Senin (14/11).

dan investor lain di akun toko online 
milik SAN. Hasil pinjaman online 
tersebut ditransfer kepada terlapor SAN 
dengan iming-iming akan dibayarkan 10 
persen dari hasil keuntungannya.
Faktanya, kata AKBP Ferdy, setelah 
mereka pinjam online dan mengirimkan 
sejumlah dana kepada SAN, 

di Polresta Bogor Kota saat ini ada lima 
pinjol yang dipakai para mahasiswa 

Langkah IPB

pemilik akun toko online itu tidak 
membayarkan sesuai janjinya yang 10 
persen.Sementara, hingga sekarang, 
para korban punya kewajiban ataupun 
ditagih oleh pihak aplikasi untuk 
membayarkan kewajiban pinjaman 
online mereka yang sudah diajukan 
beberapa saat sebelumnya.
"Pasal yang kami sangkakan 
sementara, 372 dan 378 tentang 
penipuan dan penggelapan," katanya 
pula.

Institut Pertanian Bogor (IPB) segera 
melakukan empat langkah terkait kabar 
ratusan mahasiswa dan mahasiswinya 
diduga terjerat pinjaman online untuk 
usaha penjualan online.
Rektor IPB Arif Satria menyampaikan 
pihak kampus telah mempelajari kasus 
ini dan telah mengambil langkah cepat 
untuk menangani kasus tersebut.

"Saat ini melalui para wakil dekan kami 
sedang mengumpulkan data dan 
melakukan crosscheck serta 
mendalami informasi yang kami 
peroleh," katanya pula.
Sejumlah mahasiswa yang terjerat 
pinjaman online hingga didatangi 
penagih utang ke rumahnya, 
karena penagihan utangnya berkisar 
Rp3 juta-Rp13 juta untuk penjualan 
online yang ternyata tidak 
menguntungkan.Para mahasiswa 
diduga terpengaruh oleh kakak 
tingkatnya untuk masuk ke grup 
WhatsApp usaha penjualan online. 
Mereka diminta investasi ke usaha 
tersebut dengan keuntungan 10 
persen per bulan dan meminjam modal 
dari pinjaman online.Namun dalam 
perjalanannya, keuntungan tidak 
sesuai dengan cicilan yang harus 
dibayarkan kepada pinjaman online 
hingga para mahasiswa mulai resah 
saat ditagih debt collector dan 
sebagiannya kini berinisiatif melapor 
ke Polresta Bogor Kota.

mahasiswa yang tertipu usaha online 
dalam kasus pinjaman online ini. 
Kemudian yang keempat IPB akan 
melakukan upaya peningkatan literasi 
keuangan untuk para mahasiswa.
Arif menuturkan, pihak IPB pun sedang 
dalam komunikasi dengan para 
mahasiswi dan mahasiswa yang 
diduga terjerat kasus ini.
Kepala Biro Komunikasi IPB University 
Yatri Indah Kusumastuti menyatakan 
sangat prihatin mendapati berita 
tersebut.

yang melaporkan progres proyek Kereta 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
melakukan pertemuan bilateral dengan 
Presiden China Xi Jinping untuk 
menyaksikan uji dinamis Kereta Cepat 
Jakarta Bandung secara virtual selepas 
KTT G20 Bali, Rabu (16/11).
Pada kesempatan itu, turut hadir Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman dan 
Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, 

Janji Luhut Pada Jokowi Dan Xi Jinping
Cepat Jakarta Bandung yang dikelola 
PT Kereta Cepat Indonesia China 
(KCIC).
"Progres pembangunan Kereta Api 
Cepat Jakarta-Bandung saat ini sudah 
mencapai 80,40 persen. 
Saya dan NDRC terus berkoordinasi 
dengan baik untuk memastikan 
penyelesaian proyek ini pada 
pertengahan tahun depan," kata 
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Jokowi dan Xi Jinping Pantau Uji 
Dinamis Kereta Cepat Jakarta-
Bandung

Menurut dia, proyek Kereta Api Cepat 
Jakarta-Bandung telah jadi landmark 
bagi kerjasama bilateral antara 
Indonesia dan China.
"Oleh karena itu, Pemerintah 
Indonesia berkomitmen untuk 
memberikan dukungan penuh 
terhadap penyelesaian proyek ini. Baik 
dalam bentuk dukungan kebijaksanaan 
dan finansial sesuai ketentuan 
peraturan di Indonesia," tuturnya.

Menko Luhut saat berbicara langsung 
di depan Jokowi dan Xi Jinping, Rabu 
(16/11).
Luhut pun berkomitmen untuk 
menyelesaikan proyek Kereta Cepat 
Jakarta-Bandung pada pertengahan 
tahun depan, dan tidak memberikan 
kompromi untuk keterlambatan 
pengerjaan.
"Ini harus jadi dan tidak boleh mundur. 
Ini adalah tekad saya pribadi untuk 
menyelesaikan ini," tegas Luhut.

Bila sudah rampung, Luhut berharap 
Xi Jinping bisa hadir langsung 
bersama Jokowi untuk melakukan uji 
coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung 
pada tahun depan. "Kami 
mengharapkan Presiden Xi Jinping 
bisa menghadiri peresmian 
operasional Kereta Api Cepat Jakarta-
Bandung pada pertengahan tahun 
depan bersama Presiden Jokowi," 
tandasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama 
Presiden China Xi Jinping menyaksikan 
langsung secara virtual proses uji dinamis 
Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kegiatan 
itu dilakukan langsung selepas KTT G20 
Bali pada Rabu (16/11).

Saat proses uji coba, tampak dua masinis 
masing-masing berasal dari Indonesia dan 
China melapor kepada Jokowi dan Xi 
Jinping untuk memulai proses uji dinamis 
Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Adapun proses uji dinamis itu dilakukan 
langsung oleh PT Kereta Cepat Indonesia 
China (KCIC) selaku operator dari Kereta 
Cepat Jakarta-Bandung. Pada uji coba 
operasional ini, tim KCIC mengoperasikan 
Kereta Inspeksi (CIT) yang meluncur dari 
Stasiun Tegalluar Bandung menuju 
Casting Yard 4.

Saat proses uji dinamis Kereta Cepat 
Jakarta-Bandung berjalan, Direktur Utama 
PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi melalui 
siaran video masuk memberi penjelasan 
terkait kereta inspeksi atau CIT yang 
sedang dijalankan.

“Laksanakan," ujar Jokowi membalas 
laporan tersebut.

CIT untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung 
sudah siap, dan uji coba track akan 
segera dilaksanakan," kata Supriadi, 
seorang masinis berkebangsaan 
Indonesia. Ucapannya pun diikuti oleh 
masinis lain asal China.
Jokowi dan Xi Jinping masing-masing 
lantas mempersilakan dimulainya proses 
uji dinamis. 

“Lapor, Presiden Joko Widodo, 

Donald Trump telah mengumumkan 
pencalonan dirinya sebagai presiden 
AS, sesuatu yang sangat jarang 
dilakukan oleh mantan presiden usai 
kalah dalam pemilu sebelumnya.

Trump banyak membanggakan 
capaian-capaiannya selama menjabat 
sebagai presiden, sekaligus mengkritik 
dua tahun pertama masa 
kepemimpinan Joe Biden.

D alam pidato pengumumannya yang 
berdurasi lebih dari satu jam, 

Trump memiliki basis pendukung yang 

Pidato tersebut menunjukkan kekuatan-
kekuatan yang dimiliki Trump.
Dia memiliki pemahaman yang tidak 
tertandingi mengenai masalah-masalah 
yang dianggap penting oleh kelompok 
konservatif akar rumput, seperti imigrasi 
dan kejahatan.
Gayanya yang tidak bisa diprediksi dan 
cenderung menghasut membuatnya 
menjadi bahan pemberitaan sekaligus 
menyangkal sorotan para pesaingnya.

Trump Siap Maju Pilpres

Namun, pidato itu juga menyoroti 
beberapa kelemahan utama Trump.

Trump berupaya mempertahankan 
kinerja Partai Republik pada pemilu sela 
pekan lalu serta dukungannya untuk 
kandidat-kandidat yang kalah. Langkah 
ini membuatnya kian dikecam di 
kalangan konservatif.

Delapan tahun yang lalu, sepak terjang 
Trump di dunia politik ibarat lembar 
kosong. Tidak ada rekam jejaknya 
sebagai pejabat, sehingga para pemilih 
bisa menaruh harapan dan keinginan 
mereka kepadanya.

Dia juga benar-benar mengabaikan 
penolakan-penolakan hasil pemilu 
selama berbulan-bulan hingga 
memuncak pada serangan 6 Januari 
2021 di Gedung Capitol oleh massa 
pendukungnya.

setia dan dapat memotivasi orang-orang 
Amerika yang biasanya enggan memilih.
Setelah empat tahun menjabat, banyak 
pendukungnya menjabat sebagai 
otoritas di dalam Partai Republik.

Dia bisa menjanjikan banyak hal tanpa 
dikritik berdasarkan kekurangan dan 
kegagalan masa lalunya.
Situasinya kini berbeda. Meski Trump 
memiliki sejumlah pencapaian kebijakan 
yang menonjol selama empat tahun 
menjabat, termasuk pemotongan pajak 
dan reformasi peradilan pidana, dia juga 
memiliki sejumlah kegagalan yang 

Imbas serbuan Gedung Capitol oleh 
pendukung Trump: 'Sejarah buruk' dan 
AS tak lagi menjadi rujukan negara 
demokrasi
Trump mengabaikan persoalan-
persoalan sulit dan kesalahan 
langkahnya selama pandemi Covid.

Trump mengatakan tugas ke depan 
bukan untuk “kandidat konvensional”, 
namun untuk pergerakan jutaan orang, 
gerakannya, rakyatnya, dan 
kampanyenya.
Dia memimpin gerakan itu ke kursi 
kepresidenan enam tahun lalu, namun 
ada sejumlah alasan bahwa rintangan 
yang akan dihadapi Trump untuk 
kembali ke Gedung Putih kali ini lebih 
menakutkan. 
Berikut beberapa alasannya.
1. Rekam jejak kepemimpinan

Salah satu alasan mengapa Trump 
tampak begitu bersemangat 
mencalonkan diri kembali karena itu 
memungkinkan dia lebih mudah 
membingkai berbagai penyelidikan 

Trump tidak bisa mencalonkan diri 
hanya bermodal pencapaian 
kebijakannya sebagai presiden. Dia 
juga harus membela diri soal 
bagaimana dia menghadapi masa-
masa akhir kepresidenannya serta 
perannya dalam serangan di Gedung 
Capitol pada 6 Januari 2021.

Banyak kandidat Partai Republik 
mendukung penuh penolakan Trump 
untuk menerima kekalahannya dalam 
hasil pemilu 2020.

Saat itu para pendukungnya 
mengibarkan spanduk Trump di tengah 
gas air mata ketika mereka 
menyeruduk Gedung Capitol hingga 
sempat menghentikan peralihan 
kekuasaan secara damai.

2. Bayangan peristiwa 6 Januari

Apa yang terjadi pada hari itu tidak 
akan mudah dilupakan. 

Peforma dari banyak kandidat-
kandidat ini ternyata lebih buruk 
dibandingkan kandidat Partai Republik 
yang tidak blak-blakan soal penolakan 
hasil pemilu.

termasuk pernyataan dan tindakan 
Trump selama beberapa pekan 
menjelang peristiwa itu mungkin masih 
memengaruhi sikap pemilih.

Pemilu sela menunjukkan bahwa apa 
yang terjadi pada hari itu, 

3. Masalah hukum

menonjol.

Selain itu, penanganan Trump soal 
pandemi Covid juga membuatnya 
rentan dikritik di berbagai bidang.
Demokrat telah lama mengkritik 
respons Trump kurang agresif, 

Para pendukung Partai Republik akan 
mengingat ketidakmampuannya 
mereformasi sistem layanan 
kesehatan serta janjinya soal investasi 
infrastruktur yang tidak membuahkan 
hasil.

namun sejumlah kelompok sayap 
kanan meyakini bahwa dia bertindak 
terlalu jauh mendukung upaya mitigasi 
yang dimandatkan pemerintah.
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Jokowi dan Xi Jinping Pantau Uji 
Dinamis Kereta Cepat Jakarta-
Bandung

Menurut dia, proyek Kereta Api Cepat 
Jakarta-Bandung telah jadi landmark 
bagi kerjasama bilateral antara 
Indonesia dan China.
"Oleh karena itu, Pemerintah 
Indonesia berkomitmen untuk 
memberikan dukungan penuh 
terhadap penyelesaian proyek ini. Baik 
dalam bentuk dukungan kebijaksanaan 
dan finansial sesuai ketentuan 
peraturan di Indonesia," tuturnya.

Menko Luhut saat berbicara langsung 
di depan Jokowi dan Xi Jinping, Rabu 
(16/11).
Luhut pun berkomitmen untuk 
menyelesaikan proyek Kereta Cepat 
Jakarta-Bandung pada pertengahan 
tahun depan, dan tidak memberikan 
kompromi untuk keterlambatan 
pengerjaan.
"Ini harus jadi dan tidak boleh mundur. 
Ini adalah tekad saya pribadi untuk 
menyelesaikan ini," tegas Luhut.

Bila sudah rampung, Luhut berharap 
Xi Jinping bisa hadir langsung 
bersama Jokowi untuk melakukan uji 
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Donald Trump telah mengumumkan 
pencalonan dirinya sebagai presiden 
AS, sesuatu yang sangat jarang 
dilakukan oleh mantan presiden usai 
kalah dalam pemilu sebelumnya.
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capaian-capaiannya selama menjabat 
sebagai presiden, sekaligus mengkritik 
dua tahun pertama masa 
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Trump Siap Maju Pilpres

Namun, pidato itu juga menyoroti 
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yang dimandatkan pemerintah.



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Internasional Internasional 

Suharso Dituntut Mundur Jadi Ketum PPP

kriminal dan perdata terhadapnya 
sebagai bagian dari balas dendam 
politik.

Trump saat ini menghadapi 
penyelidikan kriminal soal gangguan 
pemilu di Georgia, kasus penipuan 
sipil yang menargetkan kerajaan 
bisnisnya di New York, gugatan 
pencemaran nama baik yang 
melibatkan tuduhan pelecehan 
seksual, penyelidikan federal atas 
perannya dalam serangan Capitol, 
dan penanganannya terhadap materi-
materi rahasia setelah lengser.

Skenario terburuk yang akan dihadapi 
Trump mencakup hukuman finansial 
besar-besaran atau penjara.

Meskipun cara itu mungkin berhasil 
dalam konteks hubungan masyarakat, 
namun risiko hukum Trump dalam 
kasus-kasus ini sangat nyata.

Ron DeSantis (kanan) berpeluang 
menjadi pesaing Trump dalam 
kontestasi calon presiden dari Partai 
Republik.

4. Lawan yang lebih kuat

© Getty Images

Salah satu dari investigasi itu dapat 
mengarah pada persidangan besar-
besaran yang akan mendominasi 
pemberitaan dan dapat mengganggu 
rencana kampanye Trump.

Ron DeSantis (kanan) berpeluang 
menjadi pesaing Trump dalam 
kontestasi calon presiden dari Partai 
Republik.

Dia tidak sejalan dengan basis Partai 
Republik soal kebijakan imigrasi dan 
pendidikan. 

Berbeda dengan Bush, 

Perang kampanye masif dan nama 
yang termahsyur tidak lah cukup. 

Jika Trump ingin mencalonkan diri 
pada 2024, dia kemungkinan harus 
kembali menghadapi Bush lebih dulu.

Nama Bush di dalam partai saat ini 
juga tidak sekuat dulu.

Ketika pemilihan calon presiden dari 
Partai Republik dimulai delapan tahun 
lalu, Trump berhadapan dengan 
gubernur Florida yang dianggap 
sebagai unggulan partai. Meskipun 
Jeb Bush ternyata terbukti layaknya 
macan kertas.

Meski belum teruji di kancah nasional, 
kharisma politik DeSantis sedang 
menanjak.

Nama Bush bisa muncul sebagai pilihan 
konsensus antara pendukung setia partai 
yang enggan memberi kesempatan lagi 
kepada Trump.

sosok lainnya yakni Gubernur Florida saat 
ini, Ron DeSantis baru saja 
memenangkan pemilihan ulang yang luar 
biasa yang menunjukkan bahwa dia 
sejalan dengan pendukung inti partainya.

Jika itu terjadi, para pemilih Partai 
Republik mungkin memiliki pilihan biner 
yang akan memperbesar peluang mereka 
menghentikan Trump sebelum 
pencalonannya aman.

Belum jelas apakah DeSantis akan 
mencalonkan diri, atau siapa sosok 
lainnya yang akan mengikuti kontestasi 
pemilihan calon presiden dari Partai 
Republik saat ini.

DeSantis juga memimpin dengan 26 poin 
di Florida dan 20 poin di Geordia, yang 
menggelar pemilihan Senat putaran kedua 
pada Desember.

5. Masalah popularitas
Menjelang pengumuman Trump untuk 
mencalonkan diri, sebuah kelompok 
konservatif merilis serangkaian hasil jajak 
pendapat yang menunjukkan bahwa 
Trump membuntuti Ron DeSantis dengan 
selisih dua digit di antara pemilih Partai 
Republik di Negara Bagian Iowa dan New 
Hampshire.
Kedua negara bagian tersebut 
mengadakan pemungutan suara di awal 
proses pencalonan Partai Republik.

Dia negara-negara bagian ini, jumlah 
pemilih Trump jauh lebih rendah dibanding 
survei-survei sebelumnya.
Berdasarkan exit poll dari pemilu sela 
pekan lalu, 
Trump sama sekali tidak populer, 
termasuk di negara bagian yang penting 
untuk dimenangkan demi mengamankan 
kursi kepresidenan.

Di Florida, jumlahnya hanya 33%.

Di New Hampshire, hanya 30% pemilih 
yang menyatakan bahwa mereka ingin 
Trump mencalonkan diri sebagai presiden 
lagi. 

Trump tentu saja terbukti bisa mengatasi 
hal-hal negatif terkait pencalonannya pada 

Namun setelah delapan tahun dia 
menjadi politisi di panggung nasional 
AS, pandangan negatif terhadap Trump 
kali ini kemungkinan besar tidak akan 
berubah.
6. Usia senja
Apabila Trump berhasil memenangkan 
kursi kepresidenan, dia akan berusia 78 
tahun ketika dilantik.

2015 lalu.

Meskipun usianya sama dengan Joe 
Biden ketika awal menjabat, Trump 
akan menjadi presiden tertua kedua 

Tidak ada jaminan bahwa Trump bisa 
bertahan pada kampanye-kampanye 
sengit yang diperlukan untuk 
memenangkan nominasi Partai 
Republik, terutama ketika dia diadu 
dengan kandidat yang jauh lebih muda.

Waktu memengaruhi setiap orang 
secara berbeda, namun beban usia 
yang kian menua tidak bisa dihindari.

dalam sejarah AS.

Trump telah menunjukkan kekuatannya 
di masa lalu, tapi setiap orang tentu 
memiliki batas.

Meski malam hari, namun tampaknya Kim 
Kun-hee masih terlihat segar dan berkulit 
kencang.

Sosok istri Presiden Korea Selatan ini 
tengah menjadi perbincangan.
Kemunculannya saat mendampingi 
Presiden Korea Selatan mengikuti KTT 
G20 di Bali mencuri perhatian.

Ibu negara Korea Selatan ini dinilai 
warganet sangat imut seperti remaja dan 
tak terlihat usia sebenarnya.

Baru saja tiba di Bali, Kim Kun-hee 
langsung jadi sorotan karena wajah 
imutnya.
Banyak netizen yang seolah tak percaya 
bahwa usianya sudah masuk 50 tahun 
saat ini.

Presiden Yoon Suk-yeol terlihat 
menggandeng istrinya Kim Kun-hee turun 
dari pesawat Kepresidenan Korea 
Selatan pada Senin (14/11/2022) dini hari.

Korea Selatan memang terkenal dengan 
berbagai sorotan atas produk kecantikan 
yang ampuh mempercantik wajah.

Di balik kecantikan Kim Kun-Hee, 
tersimpan sederet kontroversi 
mencengangkan.

Saat turun dari pesawat kepresidenan di 
Bandara Ngurah Rai, tampaknya 
pemimpin negara Korea Selatan itu sudah 
sangat rapi.

Tetapi memang dari berbagai video yang 
beredar, penampilan Kim Kun-hee sangat 
berbeda.

Wanita berkulit putih itu terlihat anggun 
memakai dress berwarna putih dengan 
make up sederhana ala perempuan 

Ternyata di balik kecantikan yang 
dimiliki Kim Kun-hee ada beberapa 
kontroversi yang mengiringi dirinya.

Kecantikan Kim Kun-hee itupun 
membuat publik bertanya siapa 
sebenarnya sosok sang istri presiden.

Bahkan banyak netizen yang tidak 
percaya usia sebenarnya Kim Kun-
hee.

Wajah Kim Kun-hee pun mencuri 
perhatian, lantaran sangat cantik dan 
muda untuk ukuran The First Lady.

Kim Kun-hee terlihat anggun turun dari 
pesawat sambil digandeng suaminya 
yang merupakan orang nomor 1 di 
Korea Selatan.

Pada tahun 2021, ada laporan bahwa 
Kim telah menggelembungkan 
resumenya dengan koneksi ke 
Sekolah Bisnis Stern Universitas New 

Dilaporkan pada 2019, diduga Kim 
tidak membayar pajak.
Selain itu Kim juga pernah diselidiki 
karena Kim diduga menerima suap 
untuk menjadi tuan rumah pameran 
seni.

Siapa yang menyangka, sosok cantik 
ini justru punya segudang isu 
kontroversi.

Tribunnewsmaker.com

Seperti apa sosoknya hingga 
kehidupan asli sebelum menjadi 
seorang ibu negara.
Dikutip dari Wikipedia, Kim Kun-hee 
berusia 50 tahun, lahir 2 September 
1972.

Korea Selatan.

Kontroversi Ibu Negara Korsel
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menjadi pesaing Trump dalam 
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Republik.
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York.
Dalam konferensi pers, dia kemudian 
secara terbuka meminta maaf dan 
berjanji hanya untuk 
fokus pada peran 
sebagai pasangan 
Yoon bahkan jika 
Yoon suaminya 
terpilih sebagai 
Presiden.
Mengikuti janjinya, 
Yoon memasukkan 
penghapusan 
Jabatan Ibu Negara 
dalam Kantor 
Presiden dalam janji 
kampanyenya.
Kontroversi lainnya, 
pada akhir tahun 
2021, jaksa mengumumkan bahwa 
mereka akan memulai penyelidikan 
terhadap Kim atas tuduhan korupsi 
terkait manipulasi pasar saham.
Ia adalah Ibu Negara Korea Selatan 
yang ke-13 sejak 10 Mei 2022.

Selain sebagai istri presiden, saat ini Kim 
Kun-hee menjabat sebagai chief executive 
officer dan presiden perusahaan pameran 

seni, Covana Contents.

Kim mendirikan Covana 
Contents, sebuah perusahaan 
yang berspesialisasi dalam 
pameran seni dan telah 
menjabat sebagai chief 
executive officer dan presiden 
sejak saat itu.Kim menikah 

dengan Yoon Suk-yeol pada tahun 2012.

Dia bersekolah di Myungil 
Girls' High School sebelum 
lulus dari Universitas Kyonggi 
dengan gelar seni.

Pada 10 Maret 2022, setelah suaminya 
terpilih sebagai presiden terpilih Korea 
Selatan, Kim menyatakan bahwa dia lebih 
memilih istilah istri presiden daripada ibu 
negara. 

Kim lahir pada 2 September 
1972 di Yangpyeong, Korea 
Selatan.

Pada tahun 2009, 

Bak perjuangan dua tahun mencari 
keadilan berbuah manis.

Kemenangan kasus berhasil diperoleh 
dr Richard Lee setelah melawan Kartika 
Putri saat sidang praperadilan.

Kemenangan ini menjadi kebahagian dr 
Richard Lee yang membuatnya 
menitikan air mata.

 Dua tahun perseteruan dr Richard Lee 
dan Kartika Putri akhrinya tamat.

Euforia kemenangan dr Richard Lee 
menguak ke publik usai Kartika Putri 
kalah telak.

 Puji tuhan, kita menang,  ucapnya 

Hingga membaut dr Richard Lee 
menunjukkan kebahagiannya melalui 
air mata.

Saya harus kasih tahu kalian, bahwa 
hari ini saya menang praperadilan," ujar 
dr Richard Lee dikutip Sripoku.com dari 
kanal YouTubenya, Rabu (16/10/2022).

Memeluk erat sang istri, dr Richard Lee 
tak henti-henti mengucap syukur atas 
kemenangannya melawan Kartika Putri.

Dr. Richard Lee Menang Lawan Kartika Putri
sambil menangis dan memeluk istrinya.

Kendati begitu, di balik kebahagian dr 
Richard Lee terdapat kemarahan yang 
dipendamnya.
Ia bahkan mengaku bakal mengua 
kemarahan yang dipendamnya lantaran 
hampir membuatnya gila.

dr Richard Lee mengaku tak bisa 
merasakan hidup ketika menjalani dua 
tahun kasus dengan Kartika Putri.

Diungkap dr Richard Lee semua tuduhan 
yang menjadikannya tersangka ditetapkan 
tidak sah oleh majelis hakim.

"Aku akan lampiaskan smeua 
kemarahanku, kalau kemarin aku banyak 
minta maaf," jelasnya.

Jadi penetapan tersangka pada 
pencemaran nama baik sama 
penyitaannya juga tidak sah,' jelasnya.
"Dan ilegal akses juga tidak sah 
penetapan tersangkanya, imbuhnya.

"Aku harus keluarin, kayak di dalam dada 
ini ada kemarahan yang luar biasa besar," 
lanjutnya.

Ia menganggap nama Karput yang 
disebutnya memiliki multitafsir.

Perempuan kelahiran 20 Januari 1991 
itu meminta dr Richard Lee meminta 
maaf atas ucapan yang dilontarkannya.

Kedua pihak sama-sama melontarkan 
pembelaan dari dan saling menyerang.

Tampak kedua orangtua dr Richard Lee 
tak menyangka anaknya berhasil 
menang kasus dengan Kartika Putri.
Air mata kedua orangtuanya pun ikut 
pecah lantaran mendengar kabar baik dr 
Richard Lee.

Ia menilai ucapan dr Richard Lee dalam 
mengedukasi produk kecantikkan telah 
membawa nama pribadinya.
Hal itu dianggap Kartika Putri sebagai 
serangan secara personal.

Alih-alih mengedukasi warganet dengan 
membahas salah satu produk kecantik, 
Ia malah dilaporkan Kartika Putri.

"Masalahnya dia menyerang saya 
secara personal dan pribadi," ujar 
Kartika Putri dikutip Sripoku.com dari 
akun Instagram @rumpi_gosip.

Sementar Kartika Putri masih saja turut 
menegaskan kalau dr Richard Lee sudah 
menyenggol ranah pribadinya.

Kasus yang terjadi sejak 2020 lalu itu 
hingga kini masih saja di ambang 
ketidakjelasan.

Pasalnya, Kartika Putri menilai dr 
Richard Lee sudah mencemarkan nama 
baiknya.

Sehingga membuatnya berani 
mengadukan tindakan dr Richard Lee ke 
pihak berwajib.

Kartika Putri melaporkan dr Richard Lee 
pada 9 Agustus 2021 lalu.

Ia lantas memberi tahu kedua 
orangtuanya atas kabar bahagia 
kemenangan dr Richard Lee.

Menginggat kembali ketika dr Richard 
Lee masih tetap bersikeras menyatakan 
tindakan edukasi yang dilakukannya 
tidak menyentil nama siapapun.

Alhasil titik terang pun seolah sulit 
didapatkan, bahakn pertemuan 
keduanya tak jua mencapai mufakat.

Saat itu, dr Richard Lee tengah 
memberikan edukasi di sosial medianya.

"Kalau aku gak keluarin ini aku bisa gila, 
aku harus kasih tahu dunia supaya aku 
jadi manusia lagi," tambahnya.

"Dia bawa nama, mengucapkan nama 
saya dengan jelas, Karput," jelasnya.
Merasa namanya disebut-sebut dr 
Richard Lee membuat Kartika Putri 
melayangkan gugatan ke pihak polisi.
Ia pun menegaskan laporannya 
tersebut bukan karena persoal edukasi 
yang dilakukan dr Ricard Lee terhadap 
produk kecantikan.
"Bukan karena edukasinya, kalau 
orang melakukan kebaikan saya 
dukung, 1000 persen saya dukung," 
ungkapnya.

Ia berani melakukan laporan ke polisi 
karena hal itu tak bisa didiamkan lagi.

Hingga kini kasus Kartika Putri dan dr 
Richard Lee masih terus berlanjut dan 
belum ada titik terang.

“Dia memfitnah aku, dia bilang Karput 
itu mempromosikan produk abal-abal, 
membahayakan wajah semua orang," 
jelasnya."Terima duitnya aja, gak 
mikirkan muka orang mau hancur atau 
enggak," lanjutnya.

"Gak bisa ngelak lagi deh, aku 
bicaranya fakta, bukan omong 
kosong," ucapnya.

Lantaran ucapan dr Richard Lee 
tersebut membuat Kartika Putri naik 
pitam.

Hal itulah yang membuat Kartika Putri 
makin naik pitam hingga akhirnya 
masalah berbuntut hukum.

Tak hanya itu, Kartika Putri 
menganggap dr Richard Lee sudah 
melakukan tindakan fitnah 
terhadapnya.
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Girls' High School sebelum 
lulus dari Universitas Kyonggi 
dengan gelar seni.

Pada 10 Maret 2022, setelah suaminya 
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pembelaan dari dan saling menyerang.

Tampak kedua orangtua dr Richard Lee 
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bicaranya fakta, bukan omong 
kosong," ucapnya.

Lantaran ucapan dr Richard Lee 
tersebut membuat Kartika Putri naik 
pitam.

Hal itulah yang membuat Kartika Putri 
makin naik pitam hingga akhirnya 
masalah berbuntut hukum.

Tak hanya itu, Kartika Putri 
menganggap dr Richard Lee sudah 
melakukan tindakan fitnah 
terhadapnya.

Bagus Printing
Menerima Pesanan Label

267 - 235 - 3359



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

Internasional 

Internasional 

Tanah Air

Tanah Air

yang baca komik 
lebih berkarya

Tanah Air

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Terry : 929 - 369 - 9830

pabrik taplak meja $11

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

ada over time

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

5 Jenderal Penolak Banding Sambo 

Bagus Printing
Menerima Pesanan Label

267 - 235 - 3359

Doni Salmanan Dituntut 13 Tahun Penjara

Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut 
terdakwa Doni Salmanan dengan 
pidana penjara 13 tahun.
Doni Salmanan dinilai telah melanggar 
tiga pasal sekaligus.

Lalu, kedua, Pasal 378 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) dan 
Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang.

“Menjatuhkan pula pidana denda 
terhadap terdakwa Doni Salmanan 
sebesar Rp10 miliar subsider 12 bulan 
penjara,” imbuh Ketut.

 Kasus penipuan berkedok trading 
binary option Quotex yang menyeret 
Doni Salmanan masuki babak baru.

Sidang lanjutan Doni Salmanan digelar 
secara virtual dari Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA 
Bandung.

Doni Salmanan juga dituntut denda 
sebesar Rp 10 miliar subsider 12 bulan 
penjara.

Dalam tuntutannya, JPU juga meminta 

“Menjatuhkan pidana badan terhadap 
terdakwa Doni Muhammad Taufik alias 
Doni Salmanan dengan pidana penjara 
selama 13 (tiga belas) tahun penjara 
dikurangi selama terdakwa berada di 
dalam tahanan, dengan perintah 
terdakwa tetap ditahan,” ucap Ketut.

Pertama Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 
Ayat (1) Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik sebagaimana diubah dan 
ditambah dengan Undang-undang RI 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik.

Mengutip KompasTV, informasi tersebut 
disampaikan oleh Kepala Pusat 
Penerangan Hukum (Kapuspenkum) 
Kejaksaan RI Ketut Sumedana dalam 
keterangan tertulisnya, Rabu 
(16/11/2022).

Sebanyak 98 barang bukti dari nomor 33-
131 dikembalikan pada korban melalui 
'Perkumpulan Paguyuban Korban Doni 
Salmanan'.

Kemudian barang bukti bernomor 132-
136 diserahkan pada negara.

"Terkait tidak adanya izin Quotex bisa 
dibuktikan kembali dalam persidangan, 
Kami mohon untuk menolak keberatan 
dan melanjutkan persidangan dengan 
menghadirkan saksi saksi," kata Amri, 
saat persidangan.
Amri mengatakan, sidang ditunda ke hari 
Kamis karena banyak pokok materi 
perkara yang belum dilengkapi, nanti 
sama-sama buktikan di persidangan.
“Kalau terkait eksepsi kuasa hukum jelas 
Jaksa menolak karena keberatan 
penasihat hukum, banyak yang masuk 

barang bukti yang ada dirampas untuk 
dikembalikan kepada korban dan negara.

Diwartakan Tribunnews sebelumnya, 
eksepsi yang diajukan kuasa hukum Doni 
Salmanan ditolak jaksa penuntut umum 
dalam sidang lanjutan di Pengadilan 
Negeri Bale Bandung, Senin (15/8/2022).
Menurut JPU, Amriansyah, keberatan 
penasihat hukum harus dikesampingkan 
karena yang dihadapkan dalam 
persidangan adalah Doni Salmanan, 
bukan Quotex.

"Apabila dalam eksekusi pengembalian 
kerugian para korban terdapat kelebihan 
barang rampasan, maka barang 
rampasan tersebut dirampas untuk 
negara,” tutup Ketut.

“Barang bukti nomor 132 s/d 136 
dirampas untuk negara."

“Barang bukti no 1 sampai dengan 32 
tetap terlampir dalam berkas."
"Barang bukti no 33 sampai dengan 131 
dirampas untuk dikembalikan kepada 
para korban secara proporsional melalui 
'Perkumpulan Paguyuban Korban Doni 
Salmanan' sesuai Akta Pendirian Nomor 
25 Tanggal 20 Oktober 2022 di hadapan 
Notaris H Mauluddin Achmad Turyana SH 
dengan mempertimbangkan permohonan 
penggabungan gugatan ganti kerugian,” 
sambung Ketut.

pokok materi perkara," ujarnya.
Kuasa hukum Doni Salmanan, Ikbar 
Firdaus menjelaskan, terkait tanggapan 
JPU terhadap eksepsi, itu sudah jelas 
tadi diuraikan.
"Terkait alasan-alasan kami masukkan 
eksepsi ke pokok perkara. Nah 
makanya, kan jelas, saya meminta untuk 
yang dalam hal ini dinyatakan sebagai 
korban mohon untuk dihadirkan dalam 
persidangan biar lebih mudah diuraikan," 
kata dia.
Ikbar mengatakan, sebagaimana tadi 
tanggapan dari JPU kalau pihaknya, 
lebih tertarik untuk mengurai para 
korban dalam persidangan.

"Cuman yang perlu digaris bawahi, 
saya cuman mengingatkan terhadap 
para korban tersebut, untuk berhati-
hati berketerangan di bawah sumpah, 
ada sanksi hukum," ucapnya.

terkait penyakit lambung yang 
dideritanya. Walau demikian ia belum 
bisa menghadiri sidang secara 
langsung.
Seperti sidang pertama dan keduanya, 
Doni Salmanan mengikuti sidang 
secara daring, dan ia berada di Lapas 
Jelekong, Baleendah, Kabupaten 
Bandung.

Doni Salmanan mengaku sudah 
merasa lebih baik, 

Joe Biden sempat tersandung saat naik 
tangga hingga ia nyaris terjatuh. 
Insiden itu terjadi saat acara penanaman 
bakau atau mangrove di Taman Hutan 
Raya (Tahura) Ngurah Rai
Namun Biden beruntung. Presiden 
Jokowi yang berjalan di sebelahnya, 
sigap membantu. 

Hari ini, Presiden Joko Widodo secara 
resmi menutup Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT) G20 Tahun 2022 yang digelar di 
Bali selama dua hari pada 15-16 
November 2022. 

Jokowi memegang tubuh Joe Biden yang 
sempat sempoyongan karena kakinya 
tersandung. 

Dalam sesi penutup KTT G20 yang 
digelar di Hotel Apurva Kempinski, 
Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada 
Rabu, 16 November 2022, Presiden 
merasa terhormat telah memimpin G20 
selama setahun terakhir.

Presidensi kami dimulai dengan harapan 
untuk menyatukan niat bersama dalam 

“Merupakan suatu kehormatan bagi 
Indonesia untuk memimpin G20 selama 
satu tahun terakhir ini. 

Ada momen tak terduga saat Presiden 
Amerika Serikat Joe Biden tiba di Tahura 
bali untuk menghadiri acara hari kedua 
KTT G20 pada Rabu (16/11/2022). 

Biden berusaha menyeimbangkan diri 
sehingga ia tidak sampai terjatuh. 

Joe Biden Nyaris Jatuh di Bali

Ini adalah deklarasi pertama yang 
dapat diwujudkan sejak Februari 2022. 
Saya menyampaikan penghargaan 
yang setinggi-tingginya kepada semua 
yang hadir yang telah memberikan 
fleksibilitasnya sehingga deklarasi 
dapat disepakati dan disahkan,” 
ucapnya.

mewujudkan pemulihan dunia yang 
inklusif dari pandemi,” ujar Presiden 
mengawali sambutannya.
Sebagai presidensi G20, Indonesia 
telah mengupayakan berbagai solusi 
terbaik selama satu tahun 
kepemimpinan di tengah berbagai 
tantangan baru yang muncul. 
Presiden bersyukur bahwa G20 
Indonesia telah menghasilkan sebuah 
dokumen berupa Deklarasi Para 
Pemimpin G20 Bali.
“Alhamdulillah hari ini kita dapat 
mengadopsi dan mengesahkan G20 
Bali Leaders Declaration. 

“Saya juga ingin menyampaikan 
penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada seluruh working groups dan 
engagement groups atas dedikasi, 
sumbangan pemikiran, dan 
kontribusinya bagi presidensi G20 
Indonesia,” tambahnya.
Selain deklarasi, presidensi Indonesia 
juga menghasilkan concrete 
deliverables yang berisi daftar proyek 
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Doni Salmanan Dituntut 13 Tahun Penjara

Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut 
terdakwa Doni Salmanan dengan 
pidana penjara 13 tahun.
Doni Salmanan dinilai telah melanggar 
tiga pasal sekaligus.

Lalu, kedua, Pasal 378 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) dan 
Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang.

“Menjatuhkan pula pidana denda 
terhadap terdakwa Doni Salmanan 
sebesar Rp10 miliar subsider 12 bulan 
penjara,” imbuh Ketut.

 Kasus penipuan berkedok trading 
binary option Quotex yang menyeret 
Doni Salmanan masuki babak baru.

Sidang lanjutan Doni Salmanan digelar 
secara virtual dari Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA 
Bandung.

Doni Salmanan juga dituntut denda 
sebesar Rp 10 miliar subsider 12 bulan 
penjara.

Dalam tuntutannya, JPU juga meminta 

“Menjatuhkan pidana badan terhadap 
terdakwa Doni Muhammad Taufik alias 
Doni Salmanan dengan pidana penjara 
selama 13 (tiga belas) tahun penjara 
dikurangi selama terdakwa berada di 
dalam tahanan, dengan perintah 
terdakwa tetap ditahan,” ucap Ketut.

Pertama Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 
Ayat (1) Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik sebagaimana diubah dan 
ditambah dengan Undang-undang RI 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik.

Mengutip KompasTV, informasi tersebut 
disampaikan oleh Kepala Pusat 
Penerangan Hukum (Kapuspenkum) 
Kejaksaan RI Ketut Sumedana dalam 
keterangan tertulisnya, Rabu 
(16/11/2022).

Sebanyak 98 barang bukti dari nomor 33-
131 dikembalikan pada korban melalui 
'Perkumpulan Paguyuban Korban Doni 
Salmanan'.

Kemudian barang bukti bernomor 132-
136 diserahkan pada negara.

"Terkait tidak adanya izin Quotex bisa 
dibuktikan kembali dalam persidangan, 
Kami mohon untuk menolak keberatan 
dan melanjutkan persidangan dengan 
menghadirkan saksi saksi," kata Amri, 
saat persidangan.
Amri mengatakan, sidang ditunda ke hari 
Kamis karena banyak pokok materi 
perkara yang belum dilengkapi, nanti 
sama-sama buktikan di persidangan.
“Kalau terkait eksepsi kuasa hukum jelas 
Jaksa menolak karena keberatan 
penasihat hukum, banyak yang masuk 

barang bukti yang ada dirampas untuk 
dikembalikan kepada korban dan negara.

Diwartakan Tribunnews sebelumnya, 
eksepsi yang diajukan kuasa hukum Doni 
Salmanan ditolak jaksa penuntut umum 
dalam sidang lanjutan di Pengadilan 
Negeri Bale Bandung, Senin (15/8/2022).
Menurut JPU, Amriansyah, keberatan 
penasihat hukum harus dikesampingkan 
karena yang dihadapkan dalam 
persidangan adalah Doni Salmanan, 
bukan Quotex.

"Apabila dalam eksekusi pengembalian 
kerugian para korban terdapat kelebihan 
barang rampasan, maka barang 
rampasan tersebut dirampas untuk 
negara,” tutup Ketut.

“Barang bukti nomor 132 s/d 136 
dirampas untuk negara."

“Barang bukti no 1 sampai dengan 32 
tetap terlampir dalam berkas."
"Barang bukti no 33 sampai dengan 131 
dirampas untuk dikembalikan kepada 
para korban secara proporsional melalui 
'Perkumpulan Paguyuban Korban Doni 
Salmanan' sesuai Akta Pendirian Nomor 
25 Tanggal 20 Oktober 2022 di hadapan 
Notaris H Mauluddin Achmad Turyana SH 
dengan mempertimbangkan permohonan 
penggabungan gugatan ganti kerugian,” 
sambung Ketut.

pokok materi perkara," ujarnya.
Kuasa hukum Doni Salmanan, Ikbar 
Firdaus menjelaskan, terkait tanggapan 
JPU terhadap eksepsi, itu sudah jelas 
tadi diuraikan.
"Terkait alasan-alasan kami masukkan 
eksepsi ke pokok perkara. Nah 
makanya, kan jelas, saya meminta untuk 
yang dalam hal ini dinyatakan sebagai 
korban mohon untuk dihadirkan dalam 
persidangan biar lebih mudah diuraikan," 
kata dia.
Ikbar mengatakan, sebagaimana tadi 
tanggapan dari JPU kalau pihaknya, 
lebih tertarik untuk mengurai para 
korban dalam persidangan.

"Cuman yang perlu digaris bawahi, 
saya cuman mengingatkan terhadap 
para korban tersebut, untuk berhati-
hati berketerangan di bawah sumpah, 
ada sanksi hukum," ucapnya.

terkait penyakit lambung yang 
dideritanya. Walau demikian ia belum 
bisa menghadiri sidang secara 
langsung.
Seperti sidang pertama dan keduanya, 
Doni Salmanan mengikuti sidang 
secara daring, dan ia berada di Lapas 
Jelekong, Baleendah, Kabupaten 
Bandung.

Doni Salmanan mengaku sudah 
merasa lebih baik, 

Joe Biden sempat tersandung saat naik 
tangga hingga ia nyaris terjatuh. 
Insiden itu terjadi saat acara penanaman 
bakau atau mangrove di Taman Hutan 
Raya (Tahura) Ngurah Rai
Namun Biden beruntung. Presiden 
Jokowi yang berjalan di sebelahnya, 
sigap membantu. 

Hari ini, Presiden Joko Widodo secara 
resmi menutup Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT) G20 Tahun 2022 yang digelar di 
Bali selama dua hari pada 15-16 
November 2022. 

Jokowi memegang tubuh Joe Biden yang 
sempat sempoyongan karena kakinya 
tersandung. 

Dalam sesi penutup KTT G20 yang 
digelar di Hotel Apurva Kempinski, 
Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada 
Rabu, 16 November 2022, Presiden 
merasa terhormat telah memimpin G20 
selama setahun terakhir.

Presidensi kami dimulai dengan harapan 
untuk menyatukan niat bersama dalam 

“Merupakan suatu kehormatan bagi 
Indonesia untuk memimpin G20 selama 
satu tahun terakhir ini. 

Ada momen tak terduga saat Presiden 
Amerika Serikat Joe Biden tiba di Tahura 
bali untuk menghadiri acara hari kedua 
KTT G20 pada Rabu (16/11/2022). 

Biden berusaha menyeimbangkan diri 
sehingga ia tidak sampai terjatuh. 

Joe Biden Nyaris Jatuh di Bali

Ini adalah deklarasi pertama yang 
dapat diwujudkan sejak Februari 2022. 
Saya menyampaikan penghargaan 
yang setinggi-tingginya kepada semua 
yang hadir yang telah memberikan 
fleksibilitasnya sehingga deklarasi 
dapat disepakati dan disahkan,” 
ucapnya.

mewujudkan pemulihan dunia yang 
inklusif dari pandemi,” ujar Presiden 
mengawali sambutannya.
Sebagai presidensi G20, Indonesia 
telah mengupayakan berbagai solusi 
terbaik selama satu tahun 
kepemimpinan di tengah berbagai 
tantangan baru yang muncul. 
Presiden bersyukur bahwa G20 
Indonesia telah menghasilkan sebuah 
dokumen berupa Deklarasi Para 
Pemimpin G20 Bali.
“Alhamdulillah hari ini kita dapat 
mengadopsi dan mengesahkan G20 
Bali Leaders Declaration. 

“Saya juga ingin menyampaikan 
penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada seluruh working groups dan 
engagement groups atas dedikasi, 
sumbangan pemikiran, dan 
kontribusinya bagi presidensi G20 
Indonesia,” tambahnya.
Selain deklarasi, presidensi Indonesia 
juga menghasilkan concrete 
deliverables yang berisi daftar proyek 
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seseorang dengan kondisi sosialekonomi 
rendah cenderung lebih berisiko 
mengalami masalah keseahtan yang tak 
terdiagnosis seperti penyakit jantung 
yang kemudian menjadi penyebabnya 
tidur secara berlebihan.

Depresi dan status sosial ekonomi yang 
rendah ini bisa menyebabkan tidur 
berlebihan memiliki efek yang sangat 
negatif dan bahkan mematikan. Sebagai 
contoh, 

Walau begitu, secara umum jumlah jam 
tidur ideal bagi semua orang adalah tujuh 
hingga sembilan jam tiap malam.

Bukan main-main, dilansir dari WebMD, 
kelebihan tidur ini bisa berujung sejumlah 
penyakit dan bahkan juga meningkatkan 
risiko kematian. 

Sebagai contoh, pada saat stres atau 
sakit, kamu membutuhkan lebih banyak 
tidur. 

Selama ini, kurang tidur sudah diketahui 
sebagai penyebab terjadinya masalah 
keseahtan serta dampak buruk lain. 
Namun, tak banyak orang yang sadar 
bahwa dampak buruk kesehatan juga 
bisa dialami oleh seseorang ketika tidur 
secara berlebihan.

Secara umum, jumlah jam tidur ideal 
seseorang sangat tergantung dari usia 
dan aktivitas yang dimilikinya serta 
kesehatan secara keseluruhan dan gaya 
hidup yang dimiliki. 

Berdasar hasil penelitian terdahulu, dua 
hal yang disebut sebagai penyebab dari 
tidur berlebih adalah depresi serta status 
sosial ekonomi yang rendah.

Tidur secara berlebih bisa menjadi 
diagnosis masalah kesehatan sendiri 
bagi mereka yang menderita 
hipersomnia. 

Bahaya Terlalu Banyak Tidur

Munculnya kondisi diabetes ternyata 
tidak hanya dari faktor keturunan atau 
pola makan kita saja. 

Kondisi ini menyebabkan seseorang 
sangat mengantuk sepanjang hari dan 
tak hilang walau sudah tidur siang. 

Dilansir dari WebMD, berikut sejumlah 
efek dari kebiasaan tidur terlalu lama.

Kondisi ini juga menyebabkan mereka 
tidur terlalu lama di malam hari. 
Penderita hipersomnia ini rentan 
mengalami gejala kecemasan, 
rendah energi, 
serta masalah ingatan akibat 
kurangnya tidur.
Tidak semua orang yang tidur secara 
berlebihan mengalami masalah tidur. 
Beberapa hal lain yang bisa menjadi 
penyebab hal ini adalah konsumsi 
alkohol atau obat-obatan tertentu. 
Sejumlah kondisi medis juga bisa 
menyebabkan seseorang menjadi tidur 
secara berlebihan.
Walau menghabiskan hari di kasur 
dengan tertidur tampak tak berbahaya, 
namun sejumlah masalah kesehatan 
bisa muncul dari hal ini. 

1.Diabetes

2.Sakit Kepala

Kurang tidur dan terlalu banyak tidur 
bisa membuat berat badanmu 
bertambah. 
Hubungan antara tidur dengan 
obesitas ini akan tetap sama walau 
seseorang sudah sangat 
memperhatikan pola makan juga 
berolahraga dengan cukup.

Penelitian mengatakan bahwa tidur 
terlalu lama atau kurang tidur bisa 
menyebabkan meningkatnya risiko 
diabetes.
Obesitas

Menurut Presiden Jokowi, proyek kerja 
sama inilah yang akan membantu 
membumikan kerja G20 lebih dekat 
dengan rakyat.

dan utamanya negara-negara 

kerja sama negara anggota G20 dan 
undangan. 

“Memastikan G20 bermanfaat tidak 
saja untuk anggotanya, namun juga 
bagi dunia, 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, 

Turut mendampingi Presiden pada sesi 
penutup KTT G20 yaitu Menteri 
Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto, 

berkembang. Let us recover together, 
recover stronger,” ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, 
dan Gubernur Bank Indonesia Perry 
Warjiyo.

 Indonesia Network Election Survei ( 
INES) merilis hasil penelitian terbaru 
mereka tentang sosok calon presiden 
(capres) yang bakal dipilih masyarakat.

Pada survei tersebut, para responden 
langsung diberikan pertanyaan sosok 
mana yang dipilih apabila pilpres digelar 
sekarang.

Selanjutnya ada Andika Perkasa 
dengan suara 6,3 persen, Sri Mulyani 
(6,2 persen), Erick Thohir (4,2 persen), 
Sandiaga Uno (3,4 persen), Khofifah 
Indar Parawansa  (3,3 persen).
Lalu ada Anies Baswedan (3,1 persen) 
Puan Maharani (1,9 persen) Muhaimin 
Iskandar (1,7 persen), Agus Harimurti  
Yudhoyono (1,2 persen), dan tidak 
memilih sebanyak 20,2 persen.

Airlangga diketahui dua kali menjabat 
sebagai menteri di pemeritahan 

Direktur Eksekutif INES Nugraheni 
Kartika Dewi mengatakan dalam 
penelitian kali ini ada 2.180 responden 
yang tersebar di 400 kabupaten/kota 
serta sudah memiliki hak pilih.

“Sosok Airlangga Hartarto menjadi 
tokoh yang paling banyak dipilih oleh 
(20,3 persen) responden, kemudian di 
urutan kedua Prabowo Subianto (19,6 
persen), dan Ganjar Pranowo (8,6 
persen),” kata Nugrahaeni dalam siaran 
persnya, Rabu (16/11).

INES juga menyodorkan sejumlah 
nama yang selama ini santer disebut 
sebagai kandidat capres.

Nugrahaeni menuturkan Airlangga 
menjadi yang tertinggi dalam survei 
berkat rekam jejaknya di kabinet dan 
pengalamannya dalam berpolitik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertama 
sebagai Menteri Perindustrian dan kini 
sebagai Menko Perekonomian.
“Kinerja Airlangga sangat berhasil di 
kabinet dan banyak dirasakan 
masyarakat dibandingkan tokoh lainnya,” 
kata dia.

Selain berpengalaman dan memiliki 
peluang tinggi, hasil survei juga menjadi 
modal penting bagi Airlangga untuk maju 
di Pilpres 2024.
"Elektabilitas Airlangga tinggi dan ini 
menjadi daya tarik bagi pemilih," ucap 
salah satu pengajar di Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Barat itu. 

Sementara untuk sosok seperti Ganjar 
Pranowo dan Anies Baswedan, 
Nugraheni menyebut keduanya belum 
punya prestasi besar dalam skala 
nasional.

Namun, dia menyebut Airlangga tetap 
memiliki peluang besar untuk dipilih oleh 
masyarakat pada Pilpres 2024.

Hal tersebut membuat suara keduanya 
kalah dan belum bisa mengungguli 
Airlangga.
Hairunnas selaku pengamat politik 
menyebut hasil survei INES itu 
membuktikan sosok Airlangga masih 
sangat diperhitungkan sebagai capres 
2024."Airlangga Hartarto memiliki 
peluang besar untuk menang di Pilpres 
2024, karena dia telah membuktikan 
kinerjanya kepada masyarakat," kata 
Hairunnas kepada wartawan, Rabu.
Dia mengakui belakangan muncul nama-
nama Prabowo Subianto, Ganjar 
Pranowo, Anies Baswedan, Puan 
Maharani, Muhaimin Iskandar, dan Agus 
Yudhoyono, sebagai kandidta capres.

Airlangga Makin Moncer di Survei Capres
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seseorang dengan kondisi sosialekonomi 
rendah cenderung lebih berisiko 
mengalami masalah keseahtan yang tak 
terdiagnosis seperti penyakit jantung 
yang kemudian menjadi penyebabnya 
tidur secara berlebihan.

Depresi dan status sosial ekonomi yang 
rendah ini bisa menyebabkan tidur 
berlebihan memiliki efek yang sangat 
negatif dan bahkan mematikan. Sebagai 
contoh, 

Walau begitu, secara umum jumlah jam 
tidur ideal bagi semua orang adalah tujuh 
hingga sembilan jam tiap malam.

Bukan main-main, dilansir dari WebMD, 
kelebihan tidur ini bisa berujung sejumlah 
penyakit dan bahkan juga meningkatkan 
risiko kematian. 

Sebagai contoh, pada saat stres atau 
sakit, kamu membutuhkan lebih banyak 
tidur. 

Selama ini, kurang tidur sudah diketahui 
sebagai penyebab terjadinya masalah 
keseahtan serta dampak buruk lain. 
Namun, tak banyak orang yang sadar 
bahwa dampak buruk kesehatan juga 
bisa dialami oleh seseorang ketika tidur 
secara berlebihan.

Secara umum, jumlah jam tidur ideal 
seseorang sangat tergantung dari usia 
dan aktivitas yang dimilikinya serta 
kesehatan secara keseluruhan dan gaya 
hidup yang dimiliki. 

Berdasar hasil penelitian terdahulu, dua 
hal yang disebut sebagai penyebab dari 
tidur berlebih adalah depresi serta status 
sosial ekonomi yang rendah.

Tidur secara berlebih bisa menjadi 
diagnosis masalah kesehatan sendiri 
bagi mereka yang menderita 
hipersomnia. 

Bahaya Terlalu Banyak Tidur

Munculnya kondisi diabetes ternyata 
tidak hanya dari faktor keturunan atau 
pola makan kita saja. 

Kondisi ini menyebabkan seseorang 
sangat mengantuk sepanjang hari dan 
tak hilang walau sudah tidur siang. 

Dilansir dari WebMD, berikut sejumlah 
efek dari kebiasaan tidur terlalu lama.

Kondisi ini juga menyebabkan mereka 
tidur terlalu lama di malam hari. 
Penderita hipersomnia ini rentan 
mengalami gejala kecemasan, 
rendah energi, 
serta masalah ingatan akibat 
kurangnya tidur.
Tidak semua orang yang tidur secara 
berlebihan mengalami masalah tidur. 
Beberapa hal lain yang bisa menjadi 
penyebab hal ini adalah konsumsi 
alkohol atau obat-obatan tertentu. 
Sejumlah kondisi medis juga bisa 
menyebabkan seseorang menjadi tidur 
secara berlebihan.
Walau menghabiskan hari di kasur 
dengan tertidur tampak tak berbahaya, 
namun sejumlah masalah kesehatan 
bisa muncul dari hal ini. 

1.Diabetes

2.Sakit Kepala

Kurang tidur dan terlalu banyak tidur 
bisa membuat berat badanmu 
bertambah. 
Hubungan antara tidur dengan 
obesitas ini akan tetap sama walau 
seseorang sudah sangat 
memperhatikan pola makan juga 
berolahraga dengan cukup.

Penelitian mengatakan bahwa tidur 
terlalu lama atau kurang tidur bisa 
menyebabkan meningkatnya risiko 
diabetes.
Obesitas

Menurut Presiden Jokowi, proyek kerja 
sama inilah yang akan membantu 
membumikan kerja G20 lebih dekat 
dengan rakyat.

dan utamanya negara-negara 

kerja sama negara anggota G20 dan 
undangan. 

“Memastikan G20 bermanfaat tidak 
saja untuk anggotanya, namun juga 
bagi dunia, 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, 

Turut mendampingi Presiden pada sesi 
penutup KTT G20 yaitu Menteri 
Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto, 

berkembang. Let us recover together, 
recover stronger,” ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, 
dan Gubernur Bank Indonesia Perry 
Warjiyo.

 Indonesia Network Election Survei ( 
INES) merilis hasil penelitian terbaru 
mereka tentang sosok calon presiden 
(capres) yang bakal dipilih masyarakat.

Pada survei tersebut, para responden 
langsung diberikan pertanyaan sosok 
mana yang dipilih apabila pilpres digelar 
sekarang.

Selanjutnya ada Andika Perkasa 
dengan suara 6,3 persen, Sri Mulyani 
(6,2 persen), Erick Thohir (4,2 persen), 
Sandiaga Uno (3,4 persen), Khofifah 
Indar Parawansa  (3,3 persen).
Lalu ada Anies Baswedan (3,1 persen) 
Puan Maharani (1,9 persen) Muhaimin 
Iskandar (1,7 persen), Agus Harimurti  
Yudhoyono (1,2 persen), dan tidak 
memilih sebanyak 20,2 persen.

Airlangga diketahui dua kali menjabat 
sebagai menteri di pemeritahan 

Direktur Eksekutif INES Nugraheni 
Kartika Dewi mengatakan dalam 
penelitian kali ini ada 2.180 responden 
yang tersebar di 400 kabupaten/kota 
serta sudah memiliki hak pilih.

“Sosok Airlangga Hartarto menjadi 
tokoh yang paling banyak dipilih oleh 
(20,3 persen) responden, kemudian di 
urutan kedua Prabowo Subianto (19,6 
persen), dan Ganjar Pranowo (8,6 
persen),” kata Nugrahaeni dalam siaran 
persnya, Rabu (16/11).

INES juga menyodorkan sejumlah 
nama yang selama ini santer disebut 
sebagai kandidat capres.

Nugrahaeni menuturkan Airlangga 
menjadi yang tertinggi dalam survei 
berkat rekam jejaknya di kabinet dan 
pengalamannya dalam berpolitik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertama 
sebagai Menteri Perindustrian dan kini 
sebagai Menko Perekonomian.
“Kinerja Airlangga sangat berhasil di 
kabinet dan banyak dirasakan 
masyarakat dibandingkan tokoh lainnya,” 
kata dia.

Selain berpengalaman dan memiliki 
peluang tinggi, hasil survei juga menjadi 
modal penting bagi Airlangga untuk maju 
di Pilpres 2024.
"Elektabilitas Airlangga tinggi dan ini 
menjadi daya tarik bagi pemilih," ucap 
salah satu pengajar di Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Barat itu. 

Sementara untuk sosok seperti Ganjar 
Pranowo dan Anies Baswedan, 
Nugraheni menyebut keduanya belum 
punya prestasi besar dalam skala 
nasional.

Namun, dia menyebut Airlangga tetap 
memiliki peluang besar untuk dipilih oleh 
masyarakat pada Pilpres 2024.

Hal tersebut membuat suara keduanya 
kalah dan belum bisa mengungguli 
Airlangga.
Hairunnas selaku pengamat politik 
menyebut hasil survei INES itu 
membuktikan sosok Airlangga masih 
sangat diperhitungkan sebagai capres 
2024."Airlangga Hartarto memiliki 
peluang besar untuk menang di Pilpres 
2024, karena dia telah membuktikan 
kinerjanya kepada masyarakat," kata 
Hairunnas kepada wartawan, Rabu.
Dia mengakui belakangan muncul nama-
nama Prabowo Subianto, Ganjar 
Pranowo, Anies Baswedan, Puan 
Maharani, Muhaimin Iskandar, dan Agus 
Yudhoyono, sebagai kandidta capres.

Airlangga Makin Moncer di Survei Capres
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4.Depresi

dan berdampak munculnya sakit 
kepala di pagi esok harinya.

Walau insomnia lebih sering 
dihubungkan dengan tidur secara 
berlebih, namun kondisi ini juga dialami 
oleh mereka yang tidur

Peneliti mengatakan bahwa 
kemungkinan hal ini terjadi karena tidur 
berlebih bisa memengaruhi 
neurotransmiter tertentu di otak 
termasuk serotonin. 

 tidur lebih lama pada saat hari libur 
juga bisa menjadi penyebab munculnya 
rasa sakit itu. 

Pada saat seseorang mengalami 
masalah sakit punggung sangat 
disarankan untuk tetap beraktivitas 
secara normal dan tidak tidur secara 
berlebihan. 
Tidur secara berlebihan justru bisa 
menyebabkan sakit punggung yang 
dialami tak kunjung sembuh dan malah 
berlarut-larut.

Bagi mereka yang rentan mengalami 
sakit kepala,

Seseorang yang tidur terlalu lama di 
siang hari juga bisa mengganggu jam 
tidur malam hari 

3.Sakit Punggung

Hal ini diketahui berdasar perbandingan 
dengan wanita yang tidur selama delapan 
jam.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 
wanita yang tidur antara 9 hingga 11 jam 
di malam hari memiliki risiko 38 persen 
lebih tinggi mengalami penyakit jantung 
koroner. 

5.Penyakit Jantung

6.Meningkatnya Risiko Kematian

 secara berlebih. Kebiasaan tidur secara 
berlebih ini justru bisa membuat depresi 
semakin memburuk karena proses 
recovery yang terganggu.

Sejumlah penelian menunjukkan bahwa 
seseorang yang tidur lebih dari sembilan 
jam setiap malam memiliki risiko kematian 
lebih tinggi dibanding mereka yang tidur 
tujuh hingga delapan jam setiap malam. 
Peneliti mengatakan bahwa hal ini bisa 
disebabkan karena depresi serta status 
sosial ekonomi yang rendah dari 
seseorang.

ketika kamu memiliki jam tidur yang terlalu 
panjang atau terlalu pendek, sangat 
penting untuk mengonsultasikan kondisi 
tersebut dengan dokter. 

Durasi tidur yang tepat merupakan suatu 
hal yang sangat penting bagi kesehatan. 
Oleh karena itu, 

Selain untuk mengistirahatkan badan 
dan pikiran, tidur di malam hari rupanya 
juga menjadi waktu dimana kulit 
beregenerasi dan juga beristirahat. 
Oleh karena itu, sebaiknya ketika tidur 
di malam hari, tubuh dan kulit berada 
dalam keadaan rileks dan tenang agar 
kondisi kulit semakin sehati dan 
membaik. 

Tidur di malam hari memang selalu 
menjadi momen yang dinantikan setiap 
harinya. 

Maka dari itu, penggunaan skincare 
pada malam hari merupakan salah satu 
kegiatan yang tidak boleh terlewat. 
Namun, selain memakai skincare, 
rupanya 7 kebiasaan ini juga nggak 
boleh dilewatkan sebelum tidur untuk 
mendapatkan kulit yang lebih sehat.

Kebiasaan Malam Yang Bagus Untuk Kulit

hanya sebaiknya hindari kafein 4 jam 
sebelum tidur. 

Yap, mengonsumsi buah-buahan memang 
baik untuk kulit, tentunya dengan porsi 
yang tepat. 

1. Menghindari kafein 4 jam sebelum tidur

2. Konsumsi buah-buahan

Hal ini untuk menghindari sulit tidur yang 
menjadi dampak dari kafein itu sendiri. 
Dengan tidur yang berkualitas tentunya 
akan membuat kulit kamu lebih fresh dan 
sehat.

Namun, nggak ada salahnya kamu 

Jadi, jika jadwal tidurmu di malam hari 
adalah pukul 22.00, maka batas 
mengonsumsi yang dibolehkan hanya 
sampai pukul 17.00. 

Bukannya tidak boleh mengonsumsi 
kafein di malam hari, 

 dan mendapatkan kulit yang fresh 
keesokan harinya.

Tapi, dengan catatan dengan 
mengonsumsinya 1 jam setelah makan 
malam ya, pastikan tidak terlalu dekat 
dengan waktu tidur kamu.

mengonsumsi buah-buahan sebelum 
kamu tidur. 

3. Stretching
Melakukan stretching atau peregangan 
tubuh sejenak sebelum tidur di malam 
hari juga tidak kalah pentingnya. 
Peregangan tubuh ini bisa kamu 
lakukan dengan gerakan-gerakan 
sederhana seperti sit-up, squad, atau 
lari-lari kecil di tempat. 
Tidak perlu terlalu lama, 15 menit saja 
cukup kok.

Setelah melakukan peregangan tubuh, 
ada baiknya kamu juga mencoba hal 
yang satu ini. Yap, meditasi. 

4. Meditasi

Suasana yang tenang di malam hari 
membuat meditasi sangat depat bila 
dilakukan di malam hari. 
Fokus dan berkonsentrasi pada 
meditasi dapat membuat pikiran kamu 
rileks dan menghilangkan stres setelah 
seharian beraktivitas, 
yang tentunya akan membuat tidurmu 
lebih berkualitas,

Tidur di ruangan ber-AC pasti membuat 
kulit dan bibir kamu kering di keesokan 

5. Pakai Lotion dan lip balm

Oleh karena itu, 

harinya. 

Mengonsumsi air mineral memang tidak 
diragukan lagi khasiatnya bagi kulit, 
apalagi saat tidur cairan tubuh akan 
banyak berkurang. 

karena kulit kamu akan seutuhnya 
beristirahat dan beregenerasi dengan 
sangat baik ketika tidur dalam keadaan 
gelap. 

Maka dari itu, memakai lotion dan lipba

Nah, setelah melakukan berbagai 
rutinitas di atas, langkah terakhir yang 
cukup penting namun sering dilupakan 
dan disepelekan.

jangan sampai lupa ya mengonsumsi 
air mineral sebelum tidur, selain akan 
menjaga cairan tubuh dan akan banyak 
terbuang, 

lm di malam hari juga menjadi 
kewajiban sebelum kamu tidur. Kamu 
bisa melihat hasilnya di keesokan 
harinya, kulit dan bibir kamu menjadi 
lebih halus, lembut, dan kenyal.

7. Tidur dengan keadaan gelap

Bahkan, tidur dalam keadaan gelap 
juga dapat mencegah terjadinya 
obesitas loh!

pastinya akan baik juga untuk 
kesehatan dan kelembapan kulit.

 Yaitu, tidur dengan keadaan gelap. Hal 
ini rupanya sangat berpengaruh untuk 
kesehatan kulit, 

6. Minum air mineral

Hal ini tentunya bisa diperoleh bila kopi 
diminum dengan porsi yang tepat. 
Namun jika dikonsumsi setiap hari akan 
memiliki efek samping seperti masalah 
tidur, 

Tidak hanya itu, kopi juga mengandung 
antioksidan yang bisa mencegah 
berbagai penyakit. 

Minum kopi terutama di pagi hari telah 
menjadi gaya hidup baya orang. 
Hal ini dikarenakan minuman berkafein 
ini efektif untuk mencegah rasa kantuk 
sehingga lebih segar dan fokus untuk 
beraktivitas.

malah lambung dan bahkan bisa 
meningkatkan risiko penyakit jantung.

Minuman Pencegah Ngantuk Selain Kopi

The hijau merupakan minuman sehat 
selain kopi yang bisa Anda coba untuk 
mencegah kantuk. 

Minuman Sehat Pengganti Kopi

Oleh karena itu,bila Anda juga memiliki 
kebiasaan yang sama, 

Hal ini dikarenakan satu cangkir teh 
hijau mengandung sekitar 50 miligram 
sehingga bisa meningkatkan semangat 

sebaiknya segera kurangi minum kopi 
setiap hari dan menggantinya dengan 
minuman yang lebih sehat.

Berikut ini enam rekomendasi 
minuman sehat pengganti kopi yang 
bisa Anda coba.
1. Teh Hijau
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oleh mereka yang tidur

Peneliti mengatakan bahwa 
kemungkinan hal ini terjadi karena tidur 
berlebih bisa memengaruhi 
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berlebihan. 
Tidur secara berlebihan justru bisa 
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dialami tak kunjung sembuh dan malah 
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siang hari juga bisa mengganggu jam 
tidur malam hari 
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dengan wanita yang tidur selama delapan 
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6.Meningkatnya Risiko Kematian

 secara berlebih. Kebiasaan tidur secara 
berlebih ini justru bisa membuat depresi 
semakin memburuk karena proses 
recovery yang terganggu.

Sejumlah penelian menunjukkan bahwa 
seseorang yang tidur lebih dari sembilan 
jam setiap malam memiliki risiko kematian 
lebih tinggi dibanding mereka yang tidur 
tujuh hingga delapan jam setiap malam. 
Peneliti mengatakan bahwa hal ini bisa 
disebabkan karena depresi serta status 
sosial ekonomi yang rendah dari 
seseorang.

ketika kamu memiliki jam tidur yang terlalu 
panjang atau terlalu pendek, sangat 
penting untuk mengonsultasikan kondisi 
tersebut dengan dokter. 

Durasi tidur yang tepat merupakan suatu 
hal yang sangat penting bagi kesehatan. 
Oleh karena itu, 

Selain untuk mengistirahatkan badan 
dan pikiran, tidur di malam hari rupanya 
juga menjadi waktu dimana kulit 
beregenerasi dan juga beristirahat. 
Oleh karena itu, sebaiknya ketika tidur 
di malam hari, tubuh dan kulit berada 
dalam keadaan rileks dan tenang agar 
kondisi kulit semakin sehati dan 
membaik. 

Tidur di malam hari memang selalu 
menjadi momen yang dinantikan setiap 
harinya. 

Maka dari itu, penggunaan skincare 
pada malam hari merupakan salah satu 
kegiatan yang tidak boleh terlewat. 
Namun, selain memakai skincare, 
rupanya 7 kebiasaan ini juga nggak 
boleh dilewatkan sebelum tidur untuk 
mendapatkan kulit yang lebih sehat.
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baik untuk kulit, tentunya dengan porsi 
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Hal ini untuk menghindari sulit tidur yang 
menjadi dampak dari kafein itu sendiri. 
Dengan tidur yang berkualitas tentunya 
akan membuat kulit kamu lebih fresh dan 
sehat.

Namun, nggak ada salahnya kamu 

Jadi, jika jadwal tidurmu di malam hari 
adalah pukul 22.00, maka batas 
mengonsumsi yang dibolehkan hanya 
sampai pukul 17.00. 

Bukannya tidak boleh mengonsumsi 
kafein di malam hari, 

 dan mendapatkan kulit yang fresh 
keesokan harinya.

Tapi, dengan catatan dengan 
mengonsumsinya 1 jam setelah makan 
malam ya, pastikan tidak terlalu dekat 
dengan waktu tidur kamu.

mengonsumsi buah-buahan sebelum 
kamu tidur. 

3. Stretching
Melakukan stretching atau peregangan 
tubuh sejenak sebelum tidur di malam 
hari juga tidak kalah pentingnya. 
Peregangan tubuh ini bisa kamu 
lakukan dengan gerakan-gerakan 
sederhana seperti sit-up, squad, atau 
lari-lari kecil di tempat. 
Tidak perlu terlalu lama, 15 menit saja 
cukup kok.

Setelah melakukan peregangan tubuh, 
ada baiknya kamu juga mencoba hal 
yang satu ini. Yap, meditasi. 

4. Meditasi

Suasana yang tenang di malam hari 
membuat meditasi sangat depat bila 
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Fokus dan berkonsentrasi pada 
meditasi dapat membuat pikiran kamu 
rileks dan menghilangkan stres setelah 
seharian beraktivitas, 
yang tentunya akan membuat tidurmu 
lebih berkualitas,

Tidur di ruangan ber-AC pasti membuat 
kulit dan bibir kamu kering di keesokan 

5. Pakai Lotion dan lip balm

Oleh karena itu, 

harinya. 
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jangan sampai lupa ya mengonsumsi 
air mineral sebelum tidur, selain akan 
menjaga cairan tubuh dan akan banyak 
terbuang, 

lm di malam hari juga menjadi 
kewajiban sebelum kamu tidur. Kamu 
bisa melihat hasilnya di keesokan 
harinya, kulit dan bibir kamu menjadi 
lebih halus, lembut, dan kenyal.

7. Tidur dengan keadaan gelap

Bahkan, tidur dalam keadaan gelap 
juga dapat mencegah terjadinya 
obesitas loh!

pastinya akan baik juga untuk 
kesehatan dan kelembapan kulit.

 Yaitu, tidur dengan keadaan gelap. Hal 
ini rupanya sangat berpengaruh untuk 
kesehatan kulit, 

6. Minum air mineral

Hal ini tentunya bisa diperoleh bila kopi 
diminum dengan porsi yang tepat. 
Namun jika dikonsumsi setiap hari akan 
memiliki efek samping seperti masalah 
tidur, 

Tidak hanya itu, kopi juga mengandung 
antioksidan yang bisa mencegah 
berbagai penyakit. 

Minum kopi terutama di pagi hari telah 
menjadi gaya hidup baya orang. 
Hal ini dikarenakan minuman berkafein 
ini efektif untuk mencegah rasa kantuk 
sehingga lebih segar dan fokus untuk 
beraktivitas.

malah lambung dan bahkan bisa 
meningkatkan risiko penyakit jantung.

Minuman Pencegah Ngantuk Selain Kopi

The hijau merupakan minuman sehat 
selain kopi yang bisa Anda coba untuk 
mencegah kantuk. 

Minuman Sehat Pengganti Kopi

Oleh karena itu,bila Anda juga memiliki 
kebiasaan yang sama, 

Hal ini dikarenakan satu cangkir teh 
hijau mengandung sekitar 50 miligram 
sehingga bisa meningkatkan semangat 

sebaiknya segera kurangi minum kopi 
setiap hari dan menggantinya dengan 
minuman yang lebih sehat.

Berikut ini enam rekomendasi 
minuman sehat pengganti kopi yang 
bisa Anda coba.
1. Teh Hijau
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 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

The hijau juga terkenal karena memiliki 
banyak manfaat kesehatan.

teh hijau dapat  mencegah kerusakan 
sel dalam tubuh serta berbagai 
penyakit.
Manfaat kesehatan lain dari teh hijau 
adalah dapat meningkatkan fungsi 
otak, performa fisik, 
dan bahkan menurunkan risiko 
berbagai kanker. 

Minuman ini mengandung katekin EGC 
yang berfungsi sebagai antioksidan. 
Dengan demikian, 

Tentunya khasiat ini bisa Anda 
dapatkan bila minum teh hijau yang 
berkualitas dengan cara yang tepat.
Salah satu cara yang tepat adalah 
dengan tidak meminum teh hijau 
sebelum makan karena dapat 
menghambat penyerapan nutrisi. 
tentunya hal ini bisa meningkatkan 
resiko kurang gizi hingga anemia 
defisiensi besi. 
Jika Anda ingin meminumnya sebagai 
pengganti kopi, 

Anda tanpa memberikan efek samping.

Anda bisa membelinya di supermarket 
maupun online shop

kalium dan natrium yang dapat 
membantu memulihkan energi. 
Minuman ini juga mengandung serat, 
vitamin C, dengan sedikit kalori.
Selain itu, beberapa studi juga telah 
menemukan bahwa air kelapa memiliki 
beragam manfaat kesehatan. 

Cara ini lebih menyehatkan karena 
Anda tidak perlu mengonsumsi gula 
tambahan.

Mencegah batu ginjal, mencegah 
diabetes, 
serta meningkatkan kesehatan jantung 
adalah beberapa diantaranya.

Anda bisa meminumnya langsung dari 
buahnya. 

Namun bila Anda minum air kelapa 
kemasan, pastikan Anda 
memperhatikan kandungan bahan di 
dalamnya, terutama gula tambahan. 

2. Air Kelapa

Jika ingin minum air kelapa, 

Minuman sehat pengganti kopi 
berikutnya adalah air kelapa. 
Alasannya air kelapa mengandung 
elektrolit seperti magnesium, 

Selain kafein, matcha juga mengandung 
konsentrasi molekul antioksidan yakni 
epigallocatechin gallate (EGCG) yang 
lebih tinggi dari the hijau. 

Minum jahe di pagi hari ternyata juga 
memberikan efek yang sama  dengan 
cangkir kopi.

Berbagai penelitian menemukan bahwa 
kombucha memiliki beragam manfaat 
kesehatan seperti meningkatkan sistem 
imun, mengendalikan kadar kolesterol, 
serta mengatur kadar gula darah bagi 
penderita diabetes.

Matcha dibuat dari jenis daun yang sama 
dengan teh hijau yaitu Camellia sinensis. 
Walaupun demikian,

Selain teh hijau, Ada juga bisa minum 
kombucha yang terbuat dari teh hitam 
yang difermentasi sehingga kaya akan 
probiotik atau bakteri baik. 

Alasannya jahe memiliki aroma yang 
khas dan cenderung kuat sehingga bisa 
membuat Anda terjaga.

Jika Anda tertarik mencoba minuman ini, 
Anda bisa mencoba  jahe yang sudah 
banyak dijual dipasaran sebagai 
permulaan.

Selain mencegah kantuk, jahe juga 
memiliki beragam manfaat kesehatan 
lain, terutama untuk kesehatan 
pencernaan. Manfaat tersebut antara lain 
meredakan sakit perut, mengurangi 
kembung, mencegah masuk angin, 
hingga memperbaiki mood.

5. Jahe

6. Jus Buah
Jus buah merupakan salah satu 

4. Matcha

Hindari untuk mengolahnya snider karena 
dikhawatirkan terjadi beberapa resiko jika 
tidak diolah dengan benar.

3. Kombucha

Selain itu, kombucha juga  mengandung 
asam asetat dan molekul antioksidan 
yang baik bagi kesehatan.

Jika Anda ingin mencoba kombucha, 
disarankan untuk membeli kombucha 
yang sudah siap minum. 

 matcha memiliki kandungan kafein yang 
lebih tinggi sehingga matcha  bisa 
dijadikan minuman pengganti kopi.

Menurut sebuah studi, kandungan EGCG 
ini berpotensi untuk menurunkan tekanan 
darah

minuman pengganti kopi yang bisa Anda 
coba. 
Meskipun memiliki kalori lebih tinggi dari 
jus sayur, namun minuman ini kaya akan 
vitamin yang enny baik untuk kesehatan. 
Tentunya vitamin ini bisa  diperoleh jika 
jus buah tidak ditambah gula atau kental 
manis.

Namun sebenarnya minuman ini 
mengandung air dan beberapa jenis gula 
dengan kadar sukrosa tinggi (sirup 
jagung).

Oleh karena itu, Anda perlu berhati-hati 
dan jangan mudah terkecoh dengan 
minuman instan seperti ni.

Bila diminum secara berlebihan, 
minuman ini justru hanya aka menahan 
berat badan.

Saat ini, ada banyak minuman instan 
dengan label “sari buah” yang dijual 
dipasaran.

Itulah informasi enam rekomendasi 
minuman sehat pengganti kopi untuk 
mencegah kantuk. 

Oleh karena itu, Anda bisa mencoba 
salah satu minuman di atas. 
Tidak hanya membuat Anda segar, 
minuman sehat ini juga memiliki 
berbagai manfaat yang bagus untuk 
tubuh Anda.

Alangkah baiknya bila Anda membuat 
jus sendiri. 
Ada beberapa pilihan jus sehat yang 
bisa Anda buat. Misalnya, jus jeruk 
yang mengandung vitamin C yang 
bagus untuk meningkatkan kekala 
tubuh,atau jus delima yang tidak 
menyebabkan kenaikan gula darah.

Kopi memang efektif untuk mencegah 
rasa kantuk namun jika diminum 
secara berlebihan tetu berefek buruk 
untuk kesehatan. 

Sikap politik itu diduga kuat terkait latar 
belakang komplotan pengebom, yang 
berasal dari sekutu kuat Washington di 
Suriah.
Aparat keamanan Turki menangkapi 
lusinan warga Suriah etnis Kurdi. 
Seorang perempuan, Ahlam Al-Bashir, 
yang diduga tersangka utama juga telah 
ditangkap.

Polisi Istanbul mengumumkan serangan 
teroris dilakukan seorang wanita 
kelahiran 1999, warga negara Suriah.

Kantor Kejaksaan Agung Istanbul telah 
menetapkan ledakan itu sebagai 
serangan teroris.

Aksi teror ini merenggut nyawa enam 
orang, sedikitnya 81 lainnya terluka.

Menteri Dalam Negeri Turki Sleyman 
Soylu menolak untuk menerima 
belasungkawa dari pemerintah AS.

Menurut pihak berwenang, dia dilatih 
detasemen militer Partai Pekerja 
Kurdistan (PKK). 
Setelah ledakan, dia melarikan diri dari 
Jalan Istiklal dan tertangkap kamera 
pengintai.

Ledakan bom terjadi Minggu, 13 
November 2022 di Jalan Istiklal Istanbul 
yang padat orang. 

Turki Tolak Ucapan Duka Dari Amerika

Bukti yang tersedia menunjukkan 
ledakan itu diorganisir Partai Persatuan 
Demokratik (sayap militer Partai 
Pekerja Kurdi di Suriah),
 lanjut Anadolu mengutip Suleiman 
Soylu.
Menteri Dalam Negeri Turki mengkritik 
belasungkawa resmi Amerika Serikat 
dan mencatat tanggapan akan 
menyusul dalam waktu dekat.
Kami tidak menerima belasungkawa 
dari Kedutaan Besar AS.
Kami tidak mengkhianati siapa pun, 
tetapi kami tidak bisa lagi mentolerir 
pengkhianatan,katanya.
Soylu menegaskan, pihak berwenang 
Turki tahu dari mana serangan itu 
dikoordinasikan. 
Reaksi terhadap pesan ini akan sangat 
jelas. Ini akan terlihat dalam waktu 

Wanita itu dilaporkan berencana untuk 
melarikan diri ke Yunani, tetapi dengan 
cepat ditangkap oleh pasukan 
keamanan.
Menurut perkiraan kami, perintah 
datang dari (kota) Kobane, dan pelaku 
penyerangan berasal dari Afrin, kata 
kantor berita Anadolu mengutip sumber 
keamanan.
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The hijau juga terkenal karena memiliki 
banyak manfaat kesehatan.

teh hijau dapat  mencegah kerusakan 
sel dalam tubuh serta berbagai 
penyakit.
Manfaat kesehatan lain dari teh hijau 
adalah dapat meningkatkan fungsi 
otak, performa fisik, 
dan bahkan menurunkan risiko 
berbagai kanker. 

Minuman ini mengandung katekin EGC 
yang berfungsi sebagai antioksidan. 
Dengan demikian, 

Tentunya khasiat ini bisa Anda 
dapatkan bila minum teh hijau yang 
berkualitas dengan cara yang tepat.
Salah satu cara yang tepat adalah 
dengan tidak meminum teh hijau 
sebelum makan karena dapat 
menghambat penyerapan nutrisi. 
tentunya hal ini bisa meningkatkan 
resiko kurang gizi hingga anemia 
defisiensi besi. 
Jika Anda ingin meminumnya sebagai 
pengganti kopi, 

Anda tanpa memberikan efek samping.

Anda bisa membelinya di supermarket 
maupun online shop

kalium dan natrium yang dapat 
membantu memulihkan energi. 
Minuman ini juga mengandung serat, 
vitamin C, dengan sedikit kalori.
Selain itu, beberapa studi juga telah 
menemukan bahwa air kelapa memiliki 
beragam manfaat kesehatan. 

Cara ini lebih menyehatkan karena 
Anda tidak perlu mengonsumsi gula 
tambahan.

Mencegah batu ginjal, mencegah 
diabetes, 
serta meningkatkan kesehatan jantung 
adalah beberapa diantaranya.

Anda bisa meminumnya langsung dari 
buahnya. 

Namun bila Anda minum air kelapa 
kemasan, pastikan Anda 
memperhatikan kandungan bahan di 
dalamnya, terutama gula tambahan. 

2. Air Kelapa

Jika ingin minum air kelapa, 

Minuman sehat pengganti kopi 
berikutnya adalah air kelapa. 
Alasannya air kelapa mengandung 
elektrolit seperti magnesium, 

Selain kafein, matcha juga mengandung 
konsentrasi molekul antioksidan yakni 
epigallocatechin gallate (EGCG) yang 
lebih tinggi dari the hijau. 

Minum jahe di pagi hari ternyata juga 
memberikan efek yang sama  dengan 
cangkir kopi.

Berbagai penelitian menemukan bahwa 
kombucha memiliki beragam manfaat 
kesehatan seperti meningkatkan sistem 
imun, mengendalikan kadar kolesterol, 
serta mengatur kadar gula darah bagi 
penderita diabetes.

Matcha dibuat dari jenis daun yang sama 
dengan teh hijau yaitu Camellia sinensis. 
Walaupun demikian,

Selain teh hijau, Ada juga bisa minum 
kombucha yang terbuat dari teh hitam 
yang difermentasi sehingga kaya akan 
probiotik atau bakteri baik. 

Alasannya jahe memiliki aroma yang 
khas dan cenderung kuat sehingga bisa 
membuat Anda terjaga.

Jika Anda tertarik mencoba minuman ini, 
Anda bisa mencoba  jahe yang sudah 
banyak dijual dipasaran sebagai 
permulaan.

Selain mencegah kantuk, jahe juga 
memiliki beragam manfaat kesehatan 
lain, terutama untuk kesehatan 
pencernaan. Manfaat tersebut antara lain 
meredakan sakit perut, mengurangi 
kembung, mencegah masuk angin, 
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5. Jahe

6. Jus Buah
Jus buah merupakan salah satu 

4. Matcha

Hindari untuk mengolahnya snider karena 
dikhawatirkan terjadi beberapa resiko jika 
tidak diolah dengan benar.

3. Kombucha

Selain itu, kombucha juga  mengandung 
asam asetat dan molekul antioksidan 
yang baik bagi kesehatan.

Jika Anda ingin mencoba kombucha, 
disarankan untuk membeli kombucha 
yang sudah siap minum. 

 matcha memiliki kandungan kafein yang 
lebih tinggi sehingga matcha  bisa 
dijadikan minuman pengganti kopi.

Menurut sebuah studi, kandungan EGCG 
ini berpotensi untuk menurunkan tekanan 
darah

minuman pengganti kopi yang bisa Anda 
coba. 
Meskipun memiliki kalori lebih tinggi dari 
jus sayur, namun minuman ini kaya akan 
vitamin yang enny baik untuk kesehatan. 
Tentunya vitamin ini bisa  diperoleh jika 
jus buah tidak ditambah gula atau kental 
manis.

Namun sebenarnya minuman ini 
mengandung air dan beberapa jenis gula 
dengan kadar sukrosa tinggi (sirup 
jagung).

Oleh karena itu, Anda perlu berhati-hati 
dan jangan mudah terkecoh dengan 
minuman instan seperti ni.

Bila diminum secara berlebihan, 
minuman ini justru hanya aka menahan 
berat badan.

Saat ini, ada banyak minuman instan 
dengan label “sari buah” yang dijual 
dipasaran.

Itulah informasi enam rekomendasi 
minuman sehat pengganti kopi untuk 
mencegah kantuk. 

Oleh karena itu, Anda bisa mencoba 
salah satu minuman di atas. 
Tidak hanya membuat Anda segar, 
minuman sehat ini juga memiliki 
berbagai manfaat yang bagus untuk 
tubuh Anda.

Alangkah baiknya bila Anda membuat 
jus sendiri. 
Ada beberapa pilihan jus sehat yang 
bisa Anda buat. Misalnya, jus jeruk 
yang mengandung vitamin C yang 
bagus untuk meningkatkan kekala 
tubuh,atau jus delima yang tidak 
menyebabkan kenaikan gula darah.

Kopi memang efektif untuk mencegah 
rasa kantuk namun jika diminum 
secara berlebihan tetu berefek buruk 
untuk kesehatan. 

Sikap politik itu diduga kuat terkait latar 
belakang komplotan pengebom, yang 
berasal dari sekutu kuat Washington di 
Suriah.
Aparat keamanan Turki menangkapi 
lusinan warga Suriah etnis Kurdi. 
Seorang perempuan, Ahlam Al-Bashir, 
yang diduga tersangka utama juga telah 
ditangkap.

Polisi Istanbul mengumumkan serangan 
teroris dilakukan seorang wanita 
kelahiran 1999, warga negara Suriah.

Kantor Kejaksaan Agung Istanbul telah 
menetapkan ledakan itu sebagai 
serangan teroris.

Aksi teror ini merenggut nyawa enam 
orang, sedikitnya 81 lainnya terluka.

Menteri Dalam Negeri Turki Sleyman 
Soylu menolak untuk menerima 
belasungkawa dari pemerintah AS.

Menurut pihak berwenang, dia dilatih 
detasemen militer Partai Pekerja 
Kurdistan (PKK). 
Setelah ledakan, dia melarikan diri dari 
Jalan Istiklal dan tertangkap kamera 
pengintai.

Ledakan bom terjadi Minggu, 13 
November 2022 di Jalan Istiklal Istanbul 
yang padat orang. 

Turki Tolak Ucapan Duka Dari Amerika

Bukti yang tersedia menunjukkan 
ledakan itu diorganisir Partai Persatuan 
Demokratik (sayap militer Partai 
Pekerja Kurdi di Suriah),
 lanjut Anadolu mengutip Suleiman 
Soylu.
Menteri Dalam Negeri Turki mengkritik 
belasungkawa resmi Amerika Serikat 
dan mencatat tanggapan akan 
menyusul dalam waktu dekat.
Kami tidak menerima belasungkawa 
dari Kedutaan Besar AS.
Kami tidak mengkhianati siapa pun, 
tetapi kami tidak bisa lagi mentolerir 
pengkhianatan,katanya.
Soylu menegaskan, pihak berwenang 
Turki tahu dari mana serangan itu 
dikoordinasikan. 
Reaksi terhadap pesan ini akan sangat 
jelas. Ini akan terlihat dalam waktu 

Wanita itu dilaporkan berencana untuk 
melarikan diri ke Yunani, tetapi dengan 
cepat ditangkap oleh pasukan 
keamanan.
Menurut perkiraan kami, perintah 
datang dari (kota) Kobane, dan pelaku 
penyerangan berasal dari Afrin, kata 
kantor berita Anadolu mengutip sumber 
keamanan.
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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

dekat, dengan izin Allah, katanya.
Militer AS terus mendukung pasukan 
Kurdi selama konflik di Suriah. 

Menurutnya serangan itu menunjukkan 
betapa pentingnya perang melawan 
kontra-terorisme. 

Kami adalah gerakan yang 
mengobarkan perjuangan yang benar 
dan sah untuk kebebasan. Kami 
bertindak berdasarkan perspektif yang 
berupaya menciptakan masa depan 
yang sama, demokratis, bebas, dan 
setara dengan masyarakat Turki. Dari 
sudut pandang ini, kami tida 
menargetkan penduduk sipil di mana 
pun, lanjut pernyataan itu.

Organisasi teror masih memiliki 

Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang 
dilarang di Turki, 

Departemen Luar Negeri AS mengkritik 
keputusan Ankara.

Perang telah menewaskan lebih dari 
40.000 orang.

Sebelumnya Komandan Umum 
Pasukan Demokratik Suriah, 

Yusuf Erim, pakar kebijakan luar negeri 
Turki dan editor besar di lembaga 
penyiaran publik Turki TRT World, 
mengulas peristiwa Istanbul.

masuk daftar organisasi teroris, 
menyangkal terlibat aksi bom Istanbul.

juga menyatakan tidak terlibat dalam 
serangan teroris di Istanbul.

Ini adalah operasi kelima tentara Turki 
di Suriah sejak 2016. 

PKK terlibat perlawanan selama 
beberapa dekade dengan Ankara 
untuk kemerdekaan Kurdistan Turki di 
tenggara negara itu. 

Pada Juni, Erdogan mengumumkan 
peluncuran operasi anti-teroris 
lainnya yang bertujuan untuk 
menghancurkan formasi Partai Pekerja 
Kurdistan.

yang juga dianggap sebagai organisasi 
teror di Turki, 

"Kami tidak ada hubungannya dengan 
insiden ini dan sudah diketahui publik 
kami tidak akan menargetkan warga 
sipil secara langsung atau menyetujui 
tindakan yang diarahkan pada warga 
sipil," kata PKK dalam sebuah 
pernyataan yang diterbitkan oleh 
Kantor Berita Kurdi Firat.

sekutu Turki, yang juga mendukung Unit 
Pertahanan Rakyat (YPG), 

telah disorot, yang lebih penting adalah 
dia hanya mengungkapkan apa yang 
dipikirkan banyak orang Turki,kata Erim.
Ankara selalu menyuarakan 
keprihatinannya mempersenjatai YPG 
akan mengakibatkan senjata ini 
digunakan untuk melawan Turki, kata 
Erim.Kekhawatiran ini telah 
mempertahankan tempat di jiwa Turki. 
Oleh karena itu, ketika kita melihat 
serangan teroris yang dilakukan PKK di 
Istanbul, wajar jika sentimen negatif yang 
ditujukan pada hubungan AS-YPG 
muncul kembali di antara orang Turki, 
jelasnya.Analis keamanan dan politik 
yang berbasis di Ankara Dr Hasan Selim 
Ozertem mengatakan kepada Sputnik, 
Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) 
yang berkuasa di Turki telah lama 
menyalahkan AS atas masalah 
keamanan internal negara itu.
Kadang-kadang mereka menggunakan 
konsep  dalang  sebagai rujukan implisit 
dari ibu kota barat seperti Washington, 
atau lebih tepatnya menunjuk langsung 
ke AS atau Presiden Amerika, jelasnya.

Menurutnya ini menunjukkan 
keberhasilan transformasi strategi kontra-
terorisme Turki, 

kemampuan untuk menimbulkan 
kerugian terhadap penduduk sipil di kota-
kota besar.

Sementara komentar Menteri Dalam 
Negeri Soylu mengenai AS 

Presiden Recep Tayyip Erdo?an dan 
pejabat Partai AK menyalahkan AS 
karena mendukung terorisme dan 
mengirim berton-ton senjata dan bantuan 
logistic, lanjut Ozertem

Washington berdalih elemen itu menjadi 
alat utamanya untuk menduduki Suriah 
timur setelah ISIS dihancurkan.

yang telah melakukan perlawanan dari 
tanah Turki hingga melintasi perbatasan 
Suriah.

cabang PKK di Suriah.

Temuan awal menunjukkan PKK 
bertanggung jawab atas serangan keji ini. 
Jenis serangan ini, yang sering terjadi 2 
hingga 3 dekade yang lalu, katanya.

Erim mencatat situasi sulit yang 
diciptakan oleh AS, 
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"Dari laporan terungkap ada seorang 
ibu dengan dua anaknya dan seorang 
lainnya yang dilaporkan hilang oleh 
keluarga," kata Kabid Humas Polda 
Papua Kombes Ahmad Kamal di 
Jayapura, Minggu (14/11).

Massa sempat melakukan 
pembakaran di beberapa titik 
termasuk kantor pemerintah dan 
rumah warga.Bahkan Minggu dini hari, 
massa masih melakukan pelemparan 
batu 

Kerusuhan pecah di Kabupaten 
Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. 
Pemicunya lantaran peristiwa 
kecelakaan lalu lintas yang 
menewaskan seorang anak berinisial 
NG usia 5 tahun, Sabtu (12/11).
Buntut kecelakaan itu meluas, 
sekelompok warga membakar truk 
yang diduga menabrak korban.

dan anak panah ke petugas yang 
berjaga-jaga sehingga anggota 
membalas dengan mengeluarkan 
tembakan peringatan untuk 
menghalau massa agar tidak 
mendekat ke arah petugas.

dan dua truk," lanjut Kamal.

karena rumah warga yang dibakar 
sekitar 80-an rumah petak 

Peristiwa kecelakaan itu terjadi pada 
pukul 14.30 WIT. 
Massa langsung membakar truk yang 
menabrak bocah itu. 
Selain itu truk yang berada di 
belakangnya juga dibakar.

Tercatat tiga orang terluka termasuk 
dua anggota Polres Dogiyai. 

Kamal merunut, kejadian itu diawali 
kasus kecelakaan lalu lintas yang 
menewaskan bocah berusia lima 
tahun akibat ditabrak truk. 

"Belum bisa dipastikan berapa besar 
kerugian akibat amuk massa, 

 Aksi anarki berlanjut penyerangan 
dan pembakaran bangunan kantor 
pemerintahan dan indekos empat 
pintu di Kampung Mauwa. 
Selain itu, akibat peristiwa main hakim 
sendiri, empat warga hilang.

"Bahkan masa berupaya masuk ke Polres 
Dogiyain untuk mengambil supir truk, 
namun berhasil dihalangi," terangnya.

Terpisah, Kapolres Dogiyai Kompol 
Samuel Tatiratu menyatakan saat ini dua 
peleton Brimob sudah dikirim 

"Sedangkan seorang korban lainnya yang 
mengalami luka akibat dianiaya hingga 
kini belum dapat dievakuasi," kata dia.

KM dan seorang korban pembacokan 
yang dilakukan massa telah dievakuasi ke 
Mapolres Dogiyai. 

“Dua peleton brimob yang dikirim dari 
Nabire itu untuk memperkuat aparat 
keamanan di Dogiyai," kata Kompol 
Tatiratu.Total kerusakan saat kerusuhan 
itu adalah sekitar 82 rumah petak dan 
enam kantor dibakar, yakni Kantor BKD, 
Inspektorat Daerah, Dukcapil, Dinas 
Lingkungan Hidup, BPMK dan Kantor 
Keuangan."Warga juga mengungsi ke 
Polres dan Koramil Dogiyai," tutur Tatiratu. 
Dikutip dari Antara.

Saat ini situasi di Dogiyai berangsur-
angsur kondusif, namun anggota masih 
bersiaga terutama di sejumlah wilayah 
yang dianggap rawan.

Aparat keamanan terpaksa melepaskan 
tembakan gas air mata dan saat ini 
berjaga-jaga di dalam kota.

Dia melanjutkan, massa dari kampung 
Mauwa dan Kamuu Selatan memaksa 
masuk ke Pasar Ikebo, 
namun dihalangi aparat keamanan karena 
diduga hendak membakar pasar itu.

ke Dogiyai, untuk membantu memperkuat 
keamanan usai aksi kerusuhan.

Saat ini supir truk yang diduga menabrak 
balita, 

Kerusuhan di Dogiyai, 4 Orang Hilang

Tiga anggota tim football Universitas 
Virginia telah ditembak dan dibunuh di 
kampus.

Belum diketahui apa motif serangan itu 
karena polisi melanjutkan penyelidikan 
mereka.Penembakan dilaporkan terjadi 
sekitar pukul 22:30 (03:30 GMT) di 
sebuah garasi di Culbreth Road, di 
kampus Universitas 
Charlottesville.Mereka yang tewas 
diidentifikasi sebagai Devin Chandler, 

Seorang tersangka ditahan dengan tiga 
dakwaan pembunuhan tingkat dua dan 
tiga dakwaan menggunakan pistol.

Dua orang lainnya terluka dalam 
penembakan yang terjadi di sebuah bus 
yang penuh dengan siswa yang kembali 
dari kunjungan lapangan pada Minggu 
malam.Mereka diserang saat bus berhenti 
di garasi parkir di kampus universitas, 
kata polisi.

Penembakan di Universitas Virginia 
mahasiswa tahun kedua dari Virginia 
Beach, D'Sean Perry, mahasiswa 
tahun keempat dari Miami, Florida, dan 
Lavel Davis, mahasiswa tahun ketiga 
dari Rich Hill, Carolina Selatan.
Polisi mengatakan mayat para korban 
ditemukan di dalam bus sewaan 
setelah mereka kembali dari 
perjalanan lapangan.

Universitas tersebut dianggap sebagai 
salah satu yang paling bergengsi di 
negara ini, menduduki peringkat nomor 
tiga universitas negeri di AS. 

"Saya sangat terpukul karena 
kekerasan ini telah mengunjungi 
Universitas Virginia," kata Jim Ryan, 
rektor universitas tersebut.

Pihak universitas menyebut tersangka 
sebagai salah satu mahasiswanya, 
Christopher Darnell Jones Jr, berusia 
22 tahun.

Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, 
Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, 
Australia, Brasil, India, Indonesia, 
Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, 
Meksiko, Republik Korea, Rusia, 
Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni 
Eropa.
Lantas mengapa Indonesia menjadi 
satu-satunya negara di kawasan Asia 
Tenggara yang bergabung menjadi 
anggota G20?
Mengapa negara tetangga seperti 
Malaysia dan Singapura yang dikenal 
jadi negara yang maju di kawasan Asia 
Tenggara tak termasuk di dalamnya?
Berikut ini ulasannya dilansir dari 
beberapa sumber.

Indonesia menjadi satu-satunya negara 
di Asia Tenggara yang termasuk ke 
daftar negara G20.
Tak hanya menjadi anggotanya, 
Indonesia juga dipercaya menjadi tuan 
rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
G20 yang dilaksanakan pada15-16 
November 2022 di Bali.

PDB adalah total nilai produksi dan 
jasa yang dihasilkan semua orang atau 
perusahaan dalam satu negara.

Selain itu PDB juga menjadi tolak ukur 
nilai produksi barang dan jasa oleh 
faktor produksi milik warga negara 

Nilai PDB menjadi salah satu tolok 
ukur untuk mengetahui kondisi 
perekonomian suatu negara.

Fakotr-faktor berikut ini disinyalir yang 
menjadi alasan kenapa Singapura dan 
Malaysia tidak masuk G20.

Dapat disimpulkan bahwa negara yang 
termasuk ke dalam G20 adalah 20 
negara dengan produk domestik bruto 
(PDB) terbesar dunia.

Yang pertama adalah nilai Produk 
Domestik Bruto (PDB).

G20 merepresentasikan lebih dari 60 
persen populasi bumi, 75 persen 
perdagangan global, dan 80 persen 
PDB dunia.

G20 adalah forum kerja sama 
multilateral yang terdiri dari 19 negara 
utama dan Uni Eropa (EU).

Alasan Singapura Dan Malaysia Tak Masuk G20

Terima Catering 
Vegetarian
Text: 215-271-3057
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"Dari laporan terungkap ada seorang 
ibu dengan dua anaknya dan seorang 
lainnya yang dilaporkan hilang oleh 
keluarga," kata Kabid Humas Polda 
Papua Kombes Ahmad Kamal di 
Jayapura, Minggu (14/11).

Massa sempat melakukan 
pembakaran di beberapa titik 
termasuk kantor pemerintah dan 
rumah warga.Bahkan Minggu dini hari, 
massa masih melakukan pelemparan 
batu 

Kerusuhan pecah di Kabupaten 
Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. 
Pemicunya lantaran peristiwa 
kecelakaan lalu lintas yang 
menewaskan seorang anak berinisial 
NG usia 5 tahun, Sabtu (12/11).
Buntut kecelakaan itu meluas, 
sekelompok warga membakar truk 
yang diduga menabrak korban.

dan anak panah ke petugas yang 
berjaga-jaga sehingga anggota 
membalas dengan mengeluarkan 
tembakan peringatan untuk 
menghalau massa agar tidak 
mendekat ke arah petugas.

dan dua truk," lanjut Kamal.

karena rumah warga yang dibakar 
sekitar 80-an rumah petak 

Peristiwa kecelakaan itu terjadi pada 
pukul 14.30 WIT. 
Massa langsung membakar truk yang 
menabrak bocah itu. 
Selain itu truk yang berada di 
belakangnya juga dibakar.

Tercatat tiga orang terluka termasuk 
dua anggota Polres Dogiyai. 

Kamal merunut, kejadian itu diawali 
kasus kecelakaan lalu lintas yang 
menewaskan bocah berusia lima 
tahun akibat ditabrak truk. 

"Belum bisa dipastikan berapa besar 
kerugian akibat amuk massa, 

 Aksi anarki berlanjut penyerangan 
dan pembakaran bangunan kantor 
pemerintahan dan indekos empat 
pintu di Kampung Mauwa. 
Selain itu, akibat peristiwa main hakim 
sendiri, empat warga hilang.

"Bahkan masa berupaya masuk ke Polres 
Dogiyain untuk mengambil supir truk, 
namun berhasil dihalangi," terangnya.

Terpisah, Kapolres Dogiyai Kompol 
Samuel Tatiratu menyatakan saat ini dua 
peleton Brimob sudah dikirim 

"Sedangkan seorang korban lainnya yang 
mengalami luka akibat dianiaya hingga 
kini belum dapat dievakuasi," kata dia.

KM dan seorang korban pembacokan 
yang dilakukan massa telah dievakuasi ke 
Mapolres Dogiyai. 

“Dua peleton brimob yang dikirim dari 
Nabire itu untuk memperkuat aparat 
keamanan di Dogiyai," kata Kompol 
Tatiratu.Total kerusakan saat kerusuhan 
itu adalah sekitar 82 rumah petak dan 
enam kantor dibakar, yakni Kantor BKD, 
Inspektorat Daerah, Dukcapil, Dinas 
Lingkungan Hidup, BPMK dan Kantor 
Keuangan."Warga juga mengungsi ke 
Polres dan Koramil Dogiyai," tutur Tatiratu. 
Dikutip dari Antara.

Saat ini situasi di Dogiyai berangsur-
angsur kondusif, namun anggota masih 
bersiaga terutama di sejumlah wilayah 
yang dianggap rawan.

Aparat keamanan terpaksa melepaskan 
tembakan gas air mata dan saat ini 
berjaga-jaga di dalam kota.

Dia melanjutkan, massa dari kampung 
Mauwa dan Kamuu Selatan memaksa 
masuk ke Pasar Ikebo, 
namun dihalangi aparat keamanan karena 
diduga hendak membakar pasar itu.

ke Dogiyai, untuk membantu memperkuat 
keamanan usai aksi kerusuhan.

Saat ini supir truk yang diduga menabrak 
balita, 

Kerusuhan di Dogiyai, 4 Orang Hilang

Tiga anggota tim football Universitas 
Virginia telah ditembak dan dibunuh di 
kampus.

Belum diketahui apa motif serangan itu 
karena polisi melanjutkan penyelidikan 
mereka.Penembakan dilaporkan terjadi 
sekitar pukul 22:30 (03:30 GMT) di 
sebuah garasi di Culbreth Road, di 
kampus Universitas 
Charlottesville.Mereka yang tewas 
diidentifikasi sebagai Devin Chandler, 

Seorang tersangka ditahan dengan tiga 
dakwaan pembunuhan tingkat dua dan 
tiga dakwaan menggunakan pistol.

Dua orang lainnya terluka dalam 
penembakan yang terjadi di sebuah bus 
yang penuh dengan siswa yang kembali 
dari kunjungan lapangan pada Minggu 
malam.Mereka diserang saat bus berhenti 
di garasi parkir di kampus universitas, 
kata polisi.

Penembakan di Universitas Virginia 
mahasiswa tahun kedua dari Virginia 
Beach, D'Sean Perry, mahasiswa 
tahun keempat dari Miami, Florida, dan 
Lavel Davis, mahasiswa tahun ketiga 
dari Rich Hill, Carolina Selatan.
Polisi mengatakan mayat para korban 
ditemukan di dalam bus sewaan 
setelah mereka kembali dari 
perjalanan lapangan.

Universitas tersebut dianggap sebagai 
salah satu yang paling bergengsi di 
negara ini, menduduki peringkat nomor 
tiga universitas negeri di AS. 

"Saya sangat terpukul karena 
kekerasan ini telah mengunjungi 
Universitas Virginia," kata Jim Ryan, 
rektor universitas tersebut.

Pihak universitas menyebut tersangka 
sebagai salah satu mahasiswanya, 
Christopher Darnell Jones Jr, berusia 
22 tahun.

Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, 
Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, 
Australia, Brasil, India, Indonesia, 
Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, 
Meksiko, Republik Korea, Rusia, 
Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni 
Eropa.
Lantas mengapa Indonesia menjadi 
satu-satunya negara di kawasan Asia 
Tenggara yang bergabung menjadi 
anggota G20?
Mengapa negara tetangga seperti 
Malaysia dan Singapura yang dikenal 
jadi negara yang maju di kawasan Asia 
Tenggara tak termasuk di dalamnya?
Berikut ini ulasannya dilansir dari 
beberapa sumber.

Indonesia menjadi satu-satunya negara 
di Asia Tenggara yang termasuk ke 
daftar negara G20.
Tak hanya menjadi anggotanya, 
Indonesia juga dipercaya menjadi tuan 
rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
G20 yang dilaksanakan pada15-16 
November 2022 di Bali.

PDB adalah total nilai produksi dan 
jasa yang dihasilkan semua orang atau 
perusahaan dalam satu negara.

Selain itu PDB juga menjadi tolak ukur 
nilai produksi barang dan jasa oleh 
faktor produksi milik warga negara 

Nilai PDB menjadi salah satu tolok 
ukur untuk mengetahui kondisi 
perekonomian suatu negara.

Fakotr-faktor berikut ini disinyalir yang 
menjadi alasan kenapa Singapura dan 
Malaysia tidak masuk G20.

Dapat disimpulkan bahwa negara yang 
termasuk ke dalam G20 adalah 20 
negara dengan produk domestik bruto 
(PDB) terbesar dunia.

Yang pertama adalah nilai Produk 
Domestik Bruto (PDB).

G20 merepresentasikan lebih dari 60 
persen populasi bumi, 75 persen 
perdagangan global, dan 80 persen 
PDB dunia.

G20 adalah forum kerja sama 
multilateral yang terdiri dari 19 negara 
utama dan Uni Eropa (EU).

Alasan Singapura Dan Malaysia Tak Masuk G20
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Sementara nilai PDB Malaysia juga tak 
mencapai setengah PDB Indonesia 
yakni sebesar 372.7 miliar USD

Nilai PDB Singapura sekitar 340 miliar 
USD. 

serta negara asing dalam kurun satu 
tahun.

Selain PDB, syarat lainnya yang 
membuat Singapura dan Malaysia tak 
bisa bergabung sebagai anggota G20 
adalah faktor populasi masyarakat.

Angka ini jauh lebih rendah jika 
dibandingkan dengan nilai PDB 
Indonesia yang berada di angka 1.058 
triliun USD.

Sementara Malaysia 32,78 juta.
Sementara jumlah populasi masyarakat 
Indonesia mencapai 273,5 juta.

Singapura pada 2020 punya jumlah 
populasi sebesar 5,686 juta.

Padahal populasi masyarakat juga 
menjadi salah satu faktor penentu negara 
yang tergabung dalam G20.
Kesimpulannya, nilai PDB Singapura dan 
Malaysian yang masih cukup rendah, 
serta populasi masyarakat Singapura dan 
Malaysia yang sedikit, menjadi alasan 

utama kenapa Singapura� dan Malaysia 
tidak masuk G20.

Apabila dibandingkan dengan Indonesia, 

Hal itu terjadi saat Rusia membombardir 
Ukraina dengan puluhan roket.
Sementara sumber kedua 
mengkonfirmasi bahwa rudal Rusia 
menghantam sebuah situs di Polandia 
sekitar 15 mil dari perbatasan dengan 
Ukraina.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional 
AS, Adrienne Watson mengatakan di 
Twitter, 
pihaknya telah melihat laporan dari 
Polandia dan bekerja sama dengan 
pemerintah Polandia untuk 
mengumpulkan lebih banyak informasi.

Kantor berita Associated Press (AP) 
pada Rabu (16/11/2022) pagi 
melaporkan, seorang pejabat senior 
Intelijen Amerika Serikat mengatakan, 
rudal Rusia melintasi Polandia dan 
menewaskan dua orang.

Sementara itu, Wakil juru bicara utama 
Departemen Luar Negeri Vedant Patel 
menegaskan bahwa AS tidak dapat 
mengkonfirmasi laporan rudal yang 
menghantam wilayah Polandia dan 
menewaskan dua orang.
“Kami telah melihat laporan ini dari 
Polandia dan sedang bekerja dengan 
pemerintah Polandia dan mitra NATO 

Media internasional ramai 
mengabarkan rudal Rusia menghantan 
salah satu negara anggota NATO yakni 
Polandia. Akibat peristiwa itu 
disebutkan dua orang tewas.

Rudal Rusia Hantam Polandia
kami untuk mengumpulkan lebih banyak 
informasi,” kata Patel pada konferensi 
pers.

Masih menurut laporan AP, seorang 
pejabat intelijen mengatakan ledakan 
terjadi di Desa Przewodow, Polandia 
timur.
Namun pejabat Pentagon dan 
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat 
(AS) dalam pernyataan ke wartawan 
mengaku masih belum mengetahui titik 
pasti kejadian. Namun ada dua rudal yang 
jatuh.
Diketahui, dalam perang antara Rusia 
dengan Ukraina, NATO sendiri 
menegaskan tak akan terlibat di 
dalamnya. 

Namun dalam Pasal 5 NATO, negara-
negara NATO bisa turun menyerang suatu 
negara bila salah satu anggotanya 
diserang. 

Sementara itu, Kementerian Pertahanan 
Rusia tegas membantah apabila 
negaranya telah menembakkan rudal ke 
Polandia yang berbatasan dengan Rusia. 
Tudingan itu disebut sebagai provokasi 
untuk meningkatkan ketegangan Rusia 
dengan negara-negara NATO.

NATO sendiri terdiri dari 30 negara.
Rusia Bantah Serang Polandia

AS, pemimpinnya, juga menegaskan tak 
akan mengirim pasukan meski membantu 
persenjataan Ukraina.

Sementara itu, Presiden Ukraina 
Volodymyr Zelensky sebelumnya ikut 
menuding Rusia telah menyerang 
Polandia yang merupakan member 

"Media massa dan pejabat Polandia 
melakukan provokasi yang disengaja 
untuk meningkatkan situasi dengan 
pernyataan mereka tentang dugaan 
dampak roket Rusia di Przewodow 
(dekat perbatasan Ukraina)," kata 
kementerian pertahanan Rusia dalam 
pernyataan yang diunggah online 
sebagaimana dilansir CNN.
"Tenaga senjata Rusia tidak 
melancarkan serangan di daerah antara 
perbatasan Ukraina dan Polandia," 
tegasnya.

"Semakin lama Rusia mendapatkan 
kekebalan ini, 

NATO dengan rudal.

semakin banyak ancaman terhadap 
siapa pun yang berada dalam 
jangkauan rudal Rusia."

Ini adalah eskalasi yang sangat 
signifikan. Kita harus bertindak," kata 
Zelensky.

"Hari ini (14/11), rudal Rusia 
menghantam Polandia, wilayah negara 
sekutu. Orang-orang tewas. Mohon 
terima belasungkawa kami," kata 
Zelensky dalam pidato kenegaraan.

"Menembakkan rudal ke wilayah NATO 
adalah serangan Rusia terhadap 
keamanan kolektif. 

 Para korban kasus investasi bodong 
trading binary options di aplikasi Binomo 
yang dilakukan oleh Indra Kenz atau 
Indra Kesuma merasa kecewa dan tak 
terima.

Pihak korban 
pun mengajukan 
banding atas 
putusan hakim.
"Putusan majelis 
hakim yang 
dibacakan itu 
sangat 
mengecewakan 
para korban."

Akibat keputusan aset sitaan diserahkan 

Hal ini lantaran seluruh aset yang disita 
dari Indra Kenz diserahkan ke negara.

"Oleh karena itu, 
kami selaku 
kuasa hukum 
para korban 
menuntut jaksa 
untuk 
mengajukan 
upaya banding," 
Irsan Gusfrianto 
selaku kuasa 
hukum korban di 
Pengadilan 
Negeri 
Tangerang, Senin (14/11/2022), dikutip 
dari Kompas.com.

Aset Indra Kenz Disita Negara
ke negara, para korban tak bisa 
menerima dana kerugian yang mereka 
laporkan.
“Oleh karena itu, kami berharap 
supaya jaksa penuntut umum 
melakukan banding terhadap perkara 
ini," tambahnya.

Diketahui, total 
korban Indra Kenz 
mencapai 144 orang 
dengan kerugian 
hingga Rp 83,36 
miliar.

Irsan mengatakan 
bahwa aset-aset 
yang disita tersebut 
bukan merupakan 
kerugian negara, 
melainkan kerugian 
para korban yang 
melapor.

Para korban 
berharap kerugian 
mereka dapat 
diganti.
"Kami selaku kuasa 
hukum menganggap 
hak-hak korban telah 
dirampas oleh 
negara lewat 

tangannya pelaku kejahatan."
"Biar bagaimanapun aset sitaan itu 
bersumber dari para korban, sehingga 
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Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

NJ & PA

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Dibutuhkan Pegawai
di pabrik buah mampu

SMS : Asen

215 - 607 - 4627

Gaji $12/jam

kerja ditempat dingin

 70 jam/minggu ada OT

Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Tanah Air

Jokowi : Jangan Ragu Investasi di IKN

Dicari  
Sopir + Kerja

Call : Simon 215 - 681 - 0427

Sementara nilai PDB Malaysia juga tak 
mencapai setengah PDB Indonesia 
yakni sebesar 372.7 miliar USD

Nilai PDB Singapura sekitar 340 miliar 
USD. 

serta negara asing dalam kurun satu 
tahun.

Selain PDB, syarat lainnya yang 
membuat Singapura dan Malaysia tak 
bisa bergabung sebagai anggota G20 
adalah faktor populasi masyarakat.

Angka ini jauh lebih rendah jika 
dibandingkan dengan nilai PDB 
Indonesia yang berada di angka 1.058 
triliun USD.

Sementara Malaysia 32,78 juta.
Sementara jumlah populasi masyarakat 
Indonesia mencapai 273,5 juta.

Singapura pada 2020 punya jumlah 
populasi sebesar 5,686 juta.

Padahal populasi masyarakat juga 
menjadi salah satu faktor penentu negara 
yang tergabung dalam G20.
Kesimpulannya, nilai PDB Singapura dan 
Malaysian yang masih cukup rendah, 
serta populasi masyarakat Singapura dan 
Malaysia yang sedikit, menjadi alasan 

utama kenapa Singapura� dan Malaysia 
tidak masuk G20.

Apabila dibandingkan dengan Indonesia, 

Hal itu terjadi saat Rusia membombardir 
Ukraina dengan puluhan roket.
Sementara sumber kedua 
mengkonfirmasi bahwa rudal Rusia 
menghantam sebuah situs di Polandia 
sekitar 15 mil dari perbatasan dengan 
Ukraina.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional 
AS, Adrienne Watson mengatakan di 
Twitter, 
pihaknya telah melihat laporan dari 
Polandia dan bekerja sama dengan 
pemerintah Polandia untuk 
mengumpulkan lebih banyak informasi.

Kantor berita Associated Press (AP) 
pada Rabu (16/11/2022) pagi 
melaporkan, seorang pejabat senior 
Intelijen Amerika Serikat mengatakan, 
rudal Rusia melintasi Polandia dan 
menewaskan dua orang.

Sementara itu, Wakil juru bicara utama 
Departemen Luar Negeri Vedant Patel 
menegaskan bahwa AS tidak dapat 
mengkonfirmasi laporan rudal yang 
menghantam wilayah Polandia dan 
menewaskan dua orang.
“Kami telah melihat laporan ini dari 
Polandia dan sedang bekerja dengan 
pemerintah Polandia dan mitra NATO 

Media internasional ramai 
mengabarkan rudal Rusia menghantan 
salah satu negara anggota NATO yakni 
Polandia. Akibat peristiwa itu 
disebutkan dua orang tewas.

Rudal Rusia Hantam Polandia
kami untuk mengumpulkan lebih banyak 
informasi,” kata Patel pada konferensi 
pers.

Masih menurut laporan AP, seorang 
pejabat intelijen mengatakan ledakan 
terjadi di Desa Przewodow, Polandia 
timur.
Namun pejabat Pentagon dan 
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat 
(AS) dalam pernyataan ke wartawan 
mengaku masih belum mengetahui titik 
pasti kejadian. Namun ada dua rudal yang 
jatuh.
Diketahui, dalam perang antara Rusia 
dengan Ukraina, NATO sendiri 
menegaskan tak akan terlibat di 
dalamnya. 

Namun dalam Pasal 5 NATO, negara-
negara NATO bisa turun menyerang suatu 
negara bila salah satu anggotanya 
diserang. 

Sementara itu, Kementerian Pertahanan 
Rusia tegas membantah apabila 
negaranya telah menembakkan rudal ke 
Polandia yang berbatasan dengan Rusia. 
Tudingan itu disebut sebagai provokasi 
untuk meningkatkan ketegangan Rusia 
dengan negara-negara NATO.

NATO sendiri terdiri dari 30 negara.
Rusia Bantah Serang Polandia

AS, pemimpinnya, juga menegaskan tak 
akan mengirim pasukan meski membantu 
persenjataan Ukraina.

Sementara itu, Presiden Ukraina 
Volodymyr Zelensky sebelumnya ikut 
menuding Rusia telah menyerang 
Polandia yang merupakan member 

"Media massa dan pejabat Polandia 
melakukan provokasi yang disengaja 
untuk meningkatkan situasi dengan 
pernyataan mereka tentang dugaan 
dampak roket Rusia di Przewodow 
(dekat perbatasan Ukraina)," kata 
kementerian pertahanan Rusia dalam 
pernyataan yang diunggah online 
sebagaimana dilansir CNN.
"Tenaga senjata Rusia tidak 
melancarkan serangan di daerah antara 
perbatasan Ukraina dan Polandia," 
tegasnya.

"Semakin lama Rusia mendapatkan 
kekebalan ini, 

NATO dengan rudal.

semakin banyak ancaman terhadap 
siapa pun yang berada dalam 
jangkauan rudal Rusia."

Ini adalah eskalasi yang sangat 
signifikan. Kita harus bertindak," kata 
Zelensky.

"Hari ini (14/11), rudal Rusia 
menghantam Polandia, wilayah negara 
sekutu. Orang-orang tewas. Mohon 
terima belasungkawa kami," kata 
Zelensky dalam pidato kenegaraan.

"Menembakkan rudal ke wilayah NATO 
adalah serangan Rusia terhadap 
keamanan kolektif. 

 Para korban kasus investasi bodong 
trading binary options di aplikasi Binomo 
yang dilakukan oleh Indra Kenz atau 
Indra Kesuma merasa kecewa dan tak 
terima.

Pihak korban 
pun mengajukan 
banding atas 
putusan hakim.
"Putusan majelis 
hakim yang 
dibacakan itu 
sangat 
mengecewakan 
para korban."

Akibat keputusan aset sitaan diserahkan 

Hal ini lantaran seluruh aset yang disita 
dari Indra Kenz diserahkan ke negara.

"Oleh karena itu, 
kami selaku 
kuasa hukum 
para korban 
menuntut jaksa 
untuk 
mengajukan 
upaya banding," 
Irsan Gusfrianto 
selaku kuasa 
hukum korban di 
Pengadilan 
Negeri 
Tangerang, Senin (14/11/2022), dikutip 
dari Kompas.com.

Aset Indra Kenz Disita Negara
ke negara, para korban tak bisa 
menerima dana kerugian yang mereka 
laporkan.
“Oleh karena itu, kami berharap 
supaya jaksa penuntut umum 
melakukan banding terhadap perkara 
ini," tambahnya.

Diketahui, total 
korban Indra Kenz 
mencapai 144 orang 
dengan kerugian 
hingga Rp 83,36 
miliar.

Irsan mengatakan 
bahwa aset-aset 
yang disita tersebut 
bukan merupakan 
kerugian negara, 
melainkan kerugian 
para korban yang 
melapor.

Para korban 
berharap kerugian 
mereka dapat 
diganti.
"Kami selaku kuasa 
hukum menganggap 
hak-hak korban telah 
dirampas oleh 
negara lewat 

tangannya pelaku kejahatan."
"Biar bagaimanapun aset sitaan itu 
bersumber dari para korban, sehingga 
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sudah selayaknya dikembalikan kepada 
korban," tutur Irsan.

"Nah, jadi tidak ada alasan hakim 
memutuskan aset ini (terdakwa Indra 
Kenz) disita oleh negara, 

"Jadi pada dasarnya ini bukan uang 
negara, ini uang korban," ujar Ridho 
usai sidang putusan terdakwa Indra 
Kenz di Pengadilan Negeri Tangerang, 
Senin (14/11/2022).

Negara tidak memiliki hak untuk 
merampas atau mengambil aset-aset 
tersebut.

Salah satu korban yang bernama Rizki 
Rusli pun mengungkapkan 
kekecewaannya.

Sementara itu, kuasa hukum korban 
lainnya, 

karena tidak ada kerugian yang dialami 
oleh negara," tambahnya.

"Ini antara hidup dan mati loh, kami di 
sini banyak sangkutan (pinjaman), 
kami semuanya korban. 
Utang semuanya," papar Rizki.

yakni Ridho Putra Nusantara juga 
menegaskan bahwa aset yang disita 
bukan uang negara, melainkan uang 
korban.

Rizki pun tak terima dengan aset yang 
disita dan diserahkan kepada negara.

Harta sitaan dikembalikan ke negara."
"Apa ini hasil korupsi negara? 

ndra Kenz telah divonis hukuman 10 
tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Bahkan, ada pula yang rela menjual 
properti hingga menjual tanah mereka.

Indra Kenz memutuskan untuk 
mengajukan banding.

Korban yang bernama Rizki Rusli 
mengaku telah mengalami kerugian 
sebesar Rp 2,5 miliar.

hasil sitaan penipuan jelas, (terdakwa) 
dihukum, tapi apa? 

disita bukan uang hasil korupsi maupun 
uang negara.

Uang negara? 
Tidak," teriak Rizki sambil berlinang air 
mata.Para korban rela utang dan jual aset 
demi ikut investasi

"Sekarang apa, 

Diketahui, sebagian besar korban 
mengikuti investasi ini dengan meminjam 
uang kepada saudara hingga berutang 
kepada keluarga.

Sebagai informasi, I

Hal ini lantaran harta yang 

Meski juru bicara Amazon, Brad Glasser 
masih menolak untuk memberikan 
komentarnya terkait pemecatan 
tersebut.
Namun menurut informasi yang beredar 
nantinya pemecatan yang akan 
dilakukan Amazon akan berfokus pada 
divisi perangkat termasuk voice 
assistant Alexa dan divisi ritel.

Perusahaan teknologi Amazon akan 
melakukan pemutusan hubungan kerja 
(PHK) atas 10.000 karyawannya pekan 
ini, menyusul langkah serupa oleh Meta 
Platforms Inc. dan Twitter.
Mengutip dari The New York Time 
jumlah karyawan yang terdampak 
pemecatan tersebut akan mewakili 3 
persen dari jajaran anggota perusahaan 
dan 1 persen dari keseluruhan tenaga 
kerjanya yang kini mencapai lebih dari 
1,5 juta orang.

Kini Giliran Amazon PHK Massal

Dikhawatirkan,

Sebelum mengalami kemunduran, 
raksasa teknologi ini sempat meraup 
keuntungan yang fantastis selama 
pandemi terlebih setelah pihaknya 
meluncurkan beberapa strategi  penjualan 
seperti pemanfaatan layanan cloud 
computing.
Saking banyaknya konsumen yang 
berbondong-bondong melakukan belanja 
online di Amazon, 

kondisi ini akan membuat perusahaan 
makin terpukul selama musim liburan 
mendatang mendorong Amazon 
melakukan pemangkasan untuk 
menghemat laju pengeluaran.

Pemecatan ini dilakukan di tengah 
ketidakpastian ekonomi akibat penurunan 
tajam pada pendapatan Amazon.

perusahaan ini bahkan menggandakan 
tenaga kerjanya selama dua tahun 

Namun setelah awal tahun ini Perang 
antara Rusia dan Ukraina mencuat, 
sektor perekonomian dunia perlahan 
mengalami guncangan.
Kondisi bakan memicu timbulnya 
gejolak pada sejumlah bisnis teknologi 
ini hingga Amazon mengalami 
perlambatan pertumbuhan dan 
sahamnya jatuh lebih dari 40 persen di 
sepanjang tahun ini.
Berbagai cara mulai diterapkan Amazon 
untuk mencegah kehancuran 
perusahaan, diantaranya dengan 
menutup layanan perawatan kesehatan 
primer Amazon Care,

terakhir

Alasan tersebut yang mendorong 
Amazon mengambil langkah ekstrem 
dengan memecat ribuan karyawannya 
seperti yang dilakukan Meta dan Twitter 
baru-baru ini.

Tak hanya itu bahkan di akhir April lalu 
Amazon juga turut mengurangi jumlah 
karyawan hampir 80.000 orang.
Namun cara tersebut tampaknya belum 
cukup mampu membuat pertumbuhan 
Amazon bangkit justru perusahaan ini 
semakin melemah jatuh ke level 
terendah sejak 2001.

 serta mengurangi operasi dari 
perusahaan perlengkapan menjahit 
Fabric.com dan pabrik robot Scout.

Terhitung sejak Maret 2020, kini angka 
tersebut mencapai 6.561.504 kasus 
sedangkan yang sembuh sebanyak 
6.352.606 orang.

Perjuangan kita melawan COVID-19 
belum usai, Bunda. 

Dengan demikian, jumlah total pasien 
positif COVID-19 yang meninggal 
sebanyak 159.104 orang.

Selanjutnya, dilaporkan sebanyak 36 
pasien positif Corona di Tanah Air 
meninggal dunia. 

Hal ini lantas membuat pemerintah 
kembali memperpanjang pemberlakuan 
pembatasan kegiatan masyarakat 
(PPKM) level 1 di seluruh Indonesia. 
Pemerintah kembali memperpanjang 
masa pemberlakuan PPKM Jawa Bali 
selama dua pekan, 

Sejak beberapa waktu belakangan, 
penularan virus ini masih menyebar di 
Indonesia. 

Adanya tambahan kasus tersebut 
menambah jumlah total kasus COVID-19 
yang ditemukan di Indonesia. 

terhitung sejak 8 November hingga 21 
November 2022. Sedangkan untuk 
aturan PPKM di luar Jawa-Bali, 
diberlakukan selama satu bulan ke 
depan, yakni sejak 8 November hingga 5 

Menurut data terbaru yang dihimpun oleh 
pemerintah, terjadi penambahan kasus 
sebanyak 4.877 kasus positif sejak 
Minggu (13/11/2022) pukul 12.00 WIB.

Kasus Covid Naik, Ini Aturan Baru PPKM

Keputusan tersebut dituangkan dalam 
Instruksi Menteri Dalam Negeri 
(Inmendagri) 47/2022 dan Inmendagri 
48/2022. Berikut aturan lengkap PPKM 
Terbaru di Indonesia
1. Kegiatan belajar
Pelaksanaan pembelajaran di satuan 
pendidikan dapat dilakukan melalui 
pembelajaran tatap muka terbatas 
dan/atau pembelajaran jarak jauh 
berdasarkan SKB Mendikbud,
 Menkes dan Mendagri Nomor 
01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, 
Nomor HK.01.08/ MENKES/ 1140/ 
2022, 

2. Kerja kantoran
Pelaksanaan kegiatan pada sektor non 
esensial diberlakukan maksimal 100 
persen Work From Office (WFO) bagi 
pegawai yang sudah divaksin. Pegawai 
juga wajib menggunakan aplikasi 
PeduliLindungi pada pintu akses masuk 
dan keluar tempat kerja.

Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang 
Panduan Penyelenggaraan 
Pembelajaran di Masa Pandemi 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Desember 2022.

Kapasitas untuk supermarket, 
hypermarket, pasar tradisional, toko 
kelontong dan pasar swalayan yang 
menjual kebutuhan sehari-hari dengan 
kapasitas pengunjung 100 persen. 

3. Kapasitas pasar hingga supermarket
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sudah selayaknya dikembalikan kepada 
korban," tutur Irsan.

"Nah, jadi tidak ada alasan hakim 
memutuskan aset ini (terdakwa Indra 
Kenz) disita oleh negara, 

"Jadi pada dasarnya ini bukan uang 
negara, ini uang korban," ujar Ridho 
usai sidang putusan terdakwa Indra 
Kenz di Pengadilan Negeri Tangerang, 
Senin (14/11/2022).

Negara tidak memiliki hak untuk 
merampas atau mengambil aset-aset 
tersebut.

Salah satu korban yang bernama Rizki 
Rusli pun mengungkapkan 
kekecewaannya.

Sementara itu, kuasa hukum korban 
lainnya, 

karena tidak ada kerugian yang dialami 
oleh negara," tambahnya.

"Ini antara hidup dan mati loh, kami di 
sini banyak sangkutan (pinjaman), 
kami semuanya korban. 
Utang semuanya," papar Rizki.

yakni Ridho Putra Nusantara juga 
menegaskan bahwa aset yang disita 
bukan uang negara, melainkan uang 
korban.

Rizki pun tak terima dengan aset yang 
disita dan diserahkan kepada negara.

Harta sitaan dikembalikan ke negara."
"Apa ini hasil korupsi negara? 

ndra Kenz telah divonis hukuman 10 
tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Bahkan, ada pula yang rela menjual 
properti hingga menjual tanah mereka.

Indra Kenz memutuskan untuk 
mengajukan banding.

Korban yang bernama Rizki Rusli 
mengaku telah mengalami kerugian 
sebesar Rp 2,5 miliar.

hasil sitaan penipuan jelas, (terdakwa) 
dihukum, tapi apa? 

disita bukan uang hasil korupsi maupun 
uang negara.

Uang negara? 
Tidak," teriak Rizki sambil berlinang air 
mata.Para korban rela utang dan jual aset 
demi ikut investasi

"Sekarang apa, 

Diketahui, sebagian besar korban 
mengikuti investasi ini dengan meminjam 
uang kepada saudara hingga berutang 
kepada keluarga.

Sebagai informasi, I

Hal ini lantaran harta yang 

Meski juru bicara Amazon, Brad Glasser 
masih menolak untuk memberikan 
komentarnya terkait pemecatan 
tersebut.
Namun menurut informasi yang beredar 
nantinya pemecatan yang akan 
dilakukan Amazon akan berfokus pada 
divisi perangkat termasuk voice 
assistant Alexa dan divisi ritel.

Perusahaan teknologi Amazon akan 
melakukan pemutusan hubungan kerja 
(PHK) atas 10.000 karyawannya pekan 
ini, menyusul langkah serupa oleh Meta 
Platforms Inc. dan Twitter.
Mengutip dari The New York Time 
jumlah karyawan yang terdampak 
pemecatan tersebut akan mewakili 3 
persen dari jajaran anggota perusahaan 
dan 1 persen dari keseluruhan tenaga 
kerjanya yang kini mencapai lebih dari 
1,5 juta orang.

Kini Giliran Amazon PHK Massal

Dikhawatirkan,

Sebelum mengalami kemunduran, 
raksasa teknologi ini sempat meraup 
keuntungan yang fantastis selama 
pandemi terlebih setelah pihaknya 
meluncurkan beberapa strategi  penjualan 
seperti pemanfaatan layanan cloud 
computing.
Saking banyaknya konsumen yang 
berbondong-bondong melakukan belanja 
online di Amazon, 

kondisi ini akan membuat perusahaan 
makin terpukul selama musim liburan 
mendatang mendorong Amazon 
melakukan pemangkasan untuk 
menghemat laju pengeluaran.

Pemecatan ini dilakukan di tengah 
ketidakpastian ekonomi akibat penurunan 
tajam pada pendapatan Amazon.

perusahaan ini bahkan menggandakan 
tenaga kerjanya selama dua tahun 

Namun setelah awal tahun ini Perang 
antara Rusia dan Ukraina mencuat, 
sektor perekonomian dunia perlahan 
mengalami guncangan.
Kondisi bakan memicu timbulnya 
gejolak pada sejumlah bisnis teknologi 
ini hingga Amazon mengalami 
perlambatan pertumbuhan dan 
sahamnya jatuh lebih dari 40 persen di 
sepanjang tahun ini.
Berbagai cara mulai diterapkan Amazon 
untuk mencegah kehancuran 
perusahaan, diantaranya dengan 
menutup layanan perawatan kesehatan 
primer Amazon Care,

terakhir

Alasan tersebut yang mendorong 
Amazon mengambil langkah ekstrem 
dengan memecat ribuan karyawannya 
seperti yang dilakukan Meta dan Twitter 
baru-baru ini.

Tak hanya itu bahkan di akhir April lalu 
Amazon juga turut mengurangi jumlah 
karyawan hampir 80.000 orang.
Namun cara tersebut tampaknya belum 
cukup mampu membuat pertumbuhan 
Amazon bangkit justru perusahaan ini 
semakin melemah jatuh ke level 
terendah sejak 2001.

 serta mengurangi operasi dari 
perusahaan perlengkapan menjahit 
Fabric.com dan pabrik robot Scout.

Terhitung sejak Maret 2020, kini angka 
tersebut mencapai 6.561.504 kasus 
sedangkan yang sembuh sebanyak 
6.352.606 orang.

Perjuangan kita melawan COVID-19 
belum usai, Bunda. 

Dengan demikian, jumlah total pasien 
positif COVID-19 yang meninggal 
sebanyak 159.104 orang.

Selanjutnya, dilaporkan sebanyak 36 
pasien positif Corona di Tanah Air 
meninggal dunia. 

Hal ini lantas membuat pemerintah 
kembali memperpanjang pemberlakuan 
pembatasan kegiatan masyarakat 
(PPKM) level 1 di seluruh Indonesia. 
Pemerintah kembali memperpanjang 
masa pemberlakuan PPKM Jawa Bali 
selama dua pekan, 

Sejak beberapa waktu belakangan, 
penularan virus ini masih menyebar di 
Indonesia. 

Adanya tambahan kasus tersebut 
menambah jumlah total kasus COVID-19 
yang ditemukan di Indonesia. 
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November 2022. Sedangkan untuk 
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diberlakukan selama satu bulan ke 
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Menurut data terbaru yang dihimpun oleh 
pemerintah, terjadi penambahan kasus 
sebanyak 4.877 kasus positif sejak 
Minggu (13/11/2022) pukul 12.00 WIB.
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1. Kegiatan belajar
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pendidikan dapat dilakukan melalui 
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dan/atau pembelajaran jarak jauh 
berdasarkan SKB Mendikbud,
 Menkes dan Mendagri Nomor 
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2022, 

2. Kerja kantoran
Pelaksanaan kegiatan pada sektor non 
esensial diberlakukan maksimal 100 
persen Work From Office (WFO) bagi 
pegawai yang sudah divaksin. Pegawai 
juga wajib menggunakan aplikasi 
PeduliLindungi pada pintu akses masuk 
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Desember 2022.

Kapasitas untuk supermarket, 
hypermarket, pasar tradisional, toko 
kelontong dan pasar swalayan yang 
menjual kebutuhan sehari-hari dengan 
kapasitas pengunjung 100 persen. 

3. Kapasitas pasar hingga supermarket
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267 - 235 - 3359

Tanah Air

Tanah Air

Central Agency
mencari pekerja di PA & NJ

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Gaji $10 - $13

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Wanita Bawa Senpi Terobos Istana

Pengunjung juga wajib menggunakan 
PeduliLindungi.

Pelaksanaan kegiatan makan atau 
minum di warung makan atau warteg, 
pedagang khaki lima, 

4. Kapasitas warung makan serta kafe

atau pukul 10 malam waktu setempat 
dengan maksimal pengunjung makan 
100 persen.

lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan 
buka dengan protokol kesehatan yang 
ketat sampai dengan pukul 22.00 

Pengunjung juga diwajibkan 
menggunakan aplikasi PeduliLindungi 

Bagi restoran, rumah makan, kafe dengan 
jam operasional dimulai dari malam hari 
dapat beroperasi dengan protokol 
kesehatan yang ketat dan jam 
operasional pukul 18.00 atau pukul 6 sore 
sampai dengan maksimal pukul 02.00 
waktu setempat.

Ini berlaku kepada pegawai serta 
pengunjung dengan kategori hijau, dalam 
aplikasi PeduliLindungi yang boleh 
masuk, 
kecuali tidak bisa divaksin karena alasan 
kesehatan.

untuk melakukan skrining. 

Nama asli Tatang Koswara sebenarnya 
adalah Habib Abdurrahman.
Nama Tatang diberikan oleh kakeknya 
pasca Habib mengalami sebuah 
masalah di keluarganya.

Sniper tersebut bernama Tatang 
Koswara yang memang lahir dari 
keluarga Brimob.

Saat tumbuh dewasa, Tatang kemudian 
bergabung menjadi anggota TNI AD.

Tatang Koswara lahir pada 12 
Desember 1946 dari keluarga Brimob.
Ayahnya merupakan anggota Brimob di 
Banten, yang selanjutnya bertugas di 
Sumatera Utara.

Nama Tatang Koswara memang begitu 

Simak selengkapnya berikut:

Dari buku tersebut terungkaplah cerita 
kehebatan Tatang Koswara.

disebutkan Tatang pernah diterjunkan 
untuk bertempur di Timor Timur pada 
tahun 1977 lalu.

Itu seperti sebuah tulisan yang tedapat 
dalam buku berjudul "Satu Peluru Satu 
Musuh Jatuh" karangan A Winardi.

Kopassus pernah memiliki sniper 
misterius yang sangat andal dan 
dikenal begitu melegenda.

Dalam perjalanan karir militernya, 
Tatang pernah ditugaskan di sejumlah 
daerah berbahaya, atau sedang konflik.

Dalam buku terbitan Kompas tahun 
2015 itu, 

Satu di antaranya di Timor Timur yang 
kini menjadi Timor Leste.

Tatang Koswara, Sniper Hebat Asal Indonesia

Nama lelaki ini disejajarkan dengan sniper 
legendaris dunia.

Dalam buku sniper yang ditulis Peter 
Brook Smith: Trining, Technique dan 
Weapons, Tatang Koswara yang 
merupakan penembak runduk TNI AD 
menjadi satu di antara penembak dengan 
rekor terbaik di dunia.

Misalnya Simo Hayha, Lyudmila 
Pavlichenko dan lainnya.

melegenda di dunia militer.
Ia merupakan satu di antara sniper alias 
penembak runduk andalan elite TNI, 
Kopassus.

Akhirnya, orang yang mahir memburu 
burung ini diberi julukan sniper.
Sniper Kopassus sendiri masuk dalam 
unggulan di TNI.
Personel ini memiliki kemampuan 
menghabisi musuh menggunakan 
senapan dari jarak jauh secara 
tersembunyi.
Indonesia memiliki sniper yang namanya 
masuk daftar kelas dunia.
Tatang Koswara, sniper atau penembak 
runduk TNI AD juga disegani dunia.

Istilah sniper diketahui telah muncul sejak 
1770-an.
Kata sniper berawal dari kata snipe, 
sejenis burung yang sangat sulit untuk 
didekati dan ditembak.

Menurut Smith, apa yang dilakukan Tatang 
Koswara saat menjalani misi tempur 
khususnya di Timor Timur tidak berbeda 
dibandingkan dengan apa yang dilakukan 

Prinsip menyediakan satu peluru untuk 
menembak dirinya sendiri, itu 
sebenarnya tidak asing di kalangan 
pasukan khusus.

Meski demikian, partner Tatang Koswara 
saat itu justru seorang perwira, yaitu 
Letnan Ginting yang berasal dari 
Kopassus.

Tempat persembunyian itu dipilih sendiri 

Di antaranya senapan serbu AK-47, 
obat-obatan, radio komunikasi, teropong 
siang dan malam, serta senjata 
kesayangannya Winchester M-70 
berperedam suara, yang dilengkapi 50 
butir peluru berkaliber 7.62 mm berwarna 
putih.

Spotter memiliki tugas sebagai partner 
yang juga berkemampuan sebagai 
sniper, dan dilengkapi senapan 
penembak jitu.

para sniper kelas dunia lainnya.

Tatang Koswara menjadi legendaris saat 
menyelesaikan misi di Timor-timur.

Saat akan bertempur dengan Fretilin 
atau faksi pro kemerdekaan Timor Leste, 
Tatang Koswara dan Letnan Ginting 
memilih sebuah pinggir tebing curam 
sebagai tempat persembunyian.

Dia menghabisi 49 orang menggunakan 
50 peluru yang tersisa 1 untuk diri 
sendiri.

Satu di antara misi tempur Tatang 
Koswara yang menghasilkan kill hingga 
49 korban adalah ketika Tatang 
bertempur untuk mengadang serangan 
pasukan Fretilin di kawasan Remexio 
(1977).

Tatang Koswara mencetak rekor 41, di 
bawah Philip G Morgan yang merupakan 
pasukan khusus AS dengan rekor 53, 
dan Tom Ferran, seorang Marinir AS.

Melalui doktrin latihan sniper, Tatang 
ditekankan lebih baik seorang sniper 
mati bunuh diri daripada tertangkap 
musuh.

Saat ditugaskan ke Timor Timur, Tatang 
membawa sejumlah perangkat tempur.

Medan tempur Remexio yang bergunung 
dan terletak di belakang kota Dili 
memang dikenal sebagai kuburan bagi 
pasukan TNI mengingat begitu banyak 
prajurit yang gugur.

Tidak hanya itu, sebagai seorang sniper, 
Tatang juga harus ditemani oleh spotter.

Menurutnya, Tatang berhasil 
menumbangkan sasaran terpilih 
dengan tembakan jitu di kepalanya.
Diam-diam Letnan Ginting meneropong 
sekaligus menghitung sasaran yang 
berhasil dijatuhkan dalam misi tempur 
di Remexio, Timor Timur itu.

oleh Tatang Koswara.

Semua tembakan Tatang Koswara 
menghantam kepala musuh pada jarak 
300 hingga 600 meter.

Sebab, lokasi yang awalnya dipilih 
Letnan Ginting ternyata diperiksa oleh 
pasukan Fretilin.

dan berpangkat lebih tinggi dari Tatang 
Koswara yang saat itu berpangkat 
Sertu, dan berasal dari bintara.

Sebab, meskipun sebagai partner, 
Letnan Ginting tetap saja seorang 
perwira, 

Meskipun awalnya Tatang Koswara 
meminta usulan dari Letnan Ginting.

Untuk menghambat musuh, Tatang 
Koswara pun menghubungi Kolonel Edi 
Sudrajat yang sedang berpatroli agar 
menyerang pasukan Fretilin.
Begitu perhatian musuh terpecah, 
Tatang Koswara pun melepaskan 
sejumlah tembakannya dari tempat 
tersembunyi.

Meski demikian, para musuh tersebut 
sama sekali tidak mengetahui tempat 
persembunyian Tatang Koswara dan 
Letnan Ginting.Mengetahui hal itu, 
Letnan Ginting pun baru menyadarai 
kemampuan Tatang Koswara.

Pasukan Fretilin yang melakukan 
patroli saat itu berjumlah ratusan orang.

Saat itu, Letnan Ginting menyarankan 
agar bersembunyi di sebuah tempat 
yang tinggi.
Namun, usulan itu ditolak Tatang 
Koswara.
Penilaian Tatang Koswara ternyata 
tepat.

Ketika itu, jarak mereka hanya sekitar 
50 meter dari musuh.

Menurutnya, sedikitnya ada 49 musuh 
berhasil dirobohkan.
Tidak hanya itu, Letnan Ginting juga 
menyaksikan bagaimana komandan 
musuh yang sedang naik kuda, dan 
sibuk memerintah tiba-tiba terjatuh 
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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

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

Tembakan itu dilepaskan Tatang oswara 
dari jarak 900 meter.

Tatang Koswara juga berhasil 
menembak seorang pasukan geriliawan 
Fretilin yang membawa radio, 

akibat tembakan Jitu Tatang Koswara 
yang menghantam kepalanya.

dan berusaha melakukan komunikasi.

"Letnan Ginting hanya bisa geleng-
geleng kepala melihat aksi tempur 
Tatang dengan mata kepalanya sendiri 
itu," tulis A Winardi dalam bukunya itu.

Peluru Tatang Koswara menembus dada 
musuh, 
sekaligus merusak alat komunikasi yang 
dibawanya.

For sale Upright piano
call : 267 - 306 - 0803

Apartement for rent 1842 Passyunk Ave.
Call :  267 - 506 - 8319

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

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

Tembakan itu dilepaskan Tatang oswara 
dari jarak 900 meter.

Tatang Koswara juga berhasil 
menembak seorang pasukan geriliawan 
Fretilin yang membawa radio, 

akibat tembakan Jitu Tatang Koswara 
yang menghantam kepalanya.

dan berusaha melakukan komunikasi.

"Letnan Ginting hanya bisa geleng-
geleng kepala melihat aksi tempur 
Tatang dengan mata kepalanya sendiri 
itu," tulis A Winardi dalam bukunya itu.

Peluru Tatang Koswara menembus dada 
musuh, 
sekaligus merusak alat komunikasi yang 
dibawanya.

For sale Upright piano
call : 267 - 306 - 0803

Apartement for rent 1842 Passyunk Ave.
Call :  267 - 506 - 8319

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


