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bersambung ke hal 3

Rabu
11/23/2022 Edisi 1704

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Gempa bumi dengan magnitudo 5,6 
telah terjadi di Kabupaten Cianjur, 
Provinsi Jawa Barat, pada Senin 
tanggal 
21/11/202
2 pukul 
13.21 
WIB. 
Indonesia 
merupaka
n daerah 
yang 
sering 
terjadi 
gempa 
bumi, 
terutama 
gempa 
tektonik 
yaitu 
gempa yang diakibatkan oleh 
pergeseran letak batuan di dalam 
bumi Indonesia, karena memang 
secara geologis wilayah Indonesia 
merupakan wilayah yang rawan 
gempa. Indonesia Berada di 
Pertemuan 3 Lempeng Bumi. 
Lempeng benua adalah bagian terluar 

dari interior bumi yang terbentuk dari dua 
lapisan yaitu lapisan silisium magnesium 
(Si Ma) dan silisium aluminium (Si Al) 

lempeng 
benua 
berada di 
bawah 
kerak 
bumi. 
Wilayah 
Indonesia 
merupakan 
wilayah 
pertemuan 
tiga 
lempeng 
benua 
yaitu 
lempeng 
Pasifik, 

lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-
Australia. Pergeseran ketiga lempeng ini 
yang bisa menyebabkan gempa terjadi. 
Besar kecilnya gempa umumnya 
tergantung pada besar tekanan yang 
terjadi karena pergerakan lempeng ini. Tak 
hanya itu, kalau antar lempeng bumi ini 

Gempa Cianjur
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saling bertabrakan, maka ini akan 
mengakibatkan gempa bumi dan 
tsunami sekaligus. Misalnya, gempa 
bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh 
pada Desmber 2004 silam. Selain 
merupakan tempat pertemuan tiga 
lempeng benua Indonesia juga 
merupakan wilyah pertemuan dua jalur 
pegunungan aktif dunia, yang 
menyebabkan wilayah Indonesia rawan 
gempa. 17 persen dari gempa bumi 
terbesar atau 5-6 persen dari gempa 
bumi yang terjadi di seluruh dunia 
terjadi di daerah sabuk alpine (alpine 
belt). Penyebab yang kedua kenapa di 
Indonesia sering terjadi gempa bumi 
adalah karena terletak di wilayah cincin 
api pasifik. Kondisi gografis inilah yang 
menjadikan Indonesia sebagai wilayah 
yang rawan akan letusan gunung 
berapi, gempa, dan tsunami. "Gempa 
yang terjadi kemarin ini merupakan 
gempa tektonik yang pusat gempanya 
posisinya dan kedalaman serta 
kekuatanya berada pada patahan 
Cimandiri," Kepala BMKG, Dwikorita 
Karnawati. Berdasarkan penelitian 
Teknik Geologi Universitas Padjadjaran 
pada 2017, sesar Cimandiri merupakan 
sesar tua yang terbentuk pada akhir 
Eosen Tengah (kurang lebih 40 juta 
tahun lalu). Dalam jurnal Universitas 
Gadjah Mada pada 2018, sesar 
Cimandiri merupakan sesar aktif di 
Jawa Barat dengan arah orientasi timur 
laut barat daya. Dengan keadaan yang 
disebutkan tadi maka lengkaplah syarat 
terjadinya gempa di Indonesia karena 
secara geologis, geografis dan 
geomorfologis wilayah Indonesia 
merupakan wilayah yang rawan gempa 
baik gempa tektonik, gempa vulkanik 
maupun gempa laut yang berpotensi 
terjadinya Tsunami. Akibat kondisi 
geologis Indonesia yang begitu rawan 
gempa maka hampir setiap saat kita 
mendengar terjadinya gempa meskipun 
skalanya berbeda-beda. Dalam jurnal 
tersebut dijelaskan bahwa sesar ini 
telah menyebabkan beberapa gempa 
bumi seperti Gempa Pelabuhan Ratu 
(1900), Gempa Padalarang (1910), 
Gempa Conggeang (1948), Gempa 
Tanjungsari (1972), Gempa Cibadak 

(1973), Gempa Gandasoli (1982) dan 
Gempa Sukabumi (2001). Dengan 
melihat dokumen hasil penelitian yang 
pernah dilakukan maka kejadian gempa 
di Cianjur yang terjadi pada siang hari 
sangat disayangkan harus menelan 
korban jiwa dengan jumlah yang cukup 
besar sebagaimana yang dilaporkan 
Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB). Jumlah korban 
meninggal akibat gempa Cianjur, Jawa 
Barat, hingga Selasa (22/11/2022), pukul 
17.00 WIB bertambah menjadi 268 orang. 
Data tersebut disampaikan Kepala Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana 
(BPNB) Suharyanto saat konferensi pers, 
Selasa sore. "Korban jiwa meninggal 
dunia sekarang ada 268," ujar 
Suharyanto. Dari jumlah tersebut, ada 
122 korban yang sudah teridentifikasi. 
Sementara ada 151 orang yang 
dilaporkan hilang dan dalam proses 
pencarian. "Apakah 151 bagian dari yang 
belum teridentifkasi, kami dalami lebih 
lanjut," ujar Suharyanto. 2.345 rumah 
rusak berat dan sekitar 13.400 warga 
mengungsi ke tempat yang aman. 
Bangunan rusak tidak hanya rumah 
penduduk tapi fasilitas umum seperti 
sekolah, pondok pesantren, gedung 
pemerintahan hingga RSUD Cianjur. 
Menurut data BMKG tercatat ada 88 
gempa(getaran) susulan setelah gempa 
utama dengan skala 5,6 skala Richther. 
Gempa Cianjur menurut BMKG termasuk 
jenis gempa dangkal akibat aktivitas 
sesar Cimandiri. Para korban sebagian 
besar ditangani di RSUD Cianjur yang 
dibangunkan tenda-tenda darurat di 
lapangan parkir rumah sakit karena 
jumlah pasien yang mencapai ratusan 
sementara ketersediaan kamar tidak 
mencukupi. Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) selasa (22/11/2022) 
mengunjungi Cugenang, Cianjur, Jawa 
Barat yang menjadi wilayah paling parah 
terdampak gempa bumi. Dalam 
kunjungan itu, Jokowi menyampaikan 
duka cita kepada warga yang terdampak 
gempa. "Atas nama pribadi, atas nama 
pemerintah, saya ingin menyampaikan 
duka cita mendalam, belasungkawa atas 
terjadinya musibah gempa bumi di 
Cianjur, Jawa Barat," ujar Jokowi 

sebagaimana dipantau dari tayangan 
siaran langsung Kompas TV. Beberapa 
lokasi yang ditinjau langsung Presiden 
yakni rumah sakit, daerah terdampak 
bencana, dan posko pengungsian. 
Jokowi memerintahkan supaya evakuasi 
para korban yang tertimbun 
didahulukan. "Untuk korban-korban 
yang masih tertimbun, saya juga telah 
perintahkan agar itu didahulukan 
evakuasinya, penyelamatan 
didahulukan," ujar Jokowi. Presiden 
Jokowi juga meminta supaya tenda 
darurat ditambah supaya bisa 
menampung korban dan pasien di 
rumah sakit. "Kalau untuk darurat, 
tendanya ditambah saja," ujar mantan 
Wali Kota Solo tersebut. Menjawab 
instruksi tersebut, Gubernur Jawa Barat 
Ridwan Kamil mengatakan bahwa 
pihaknya dan TNI Angkatan Darat 
sudah mendirikan rumah sakit darurat di 
halaman. "Kita bikin rumah sakit darurat 
Pak, Angkatan Darat, di halaman 
pendopo. Masih banyak yang khawatir 
dirawat di gedung," kata Ridwan Kamil. 
Jokowi mengatakan sudah 
memerintahkan Menteri PMK Muhadjir 
Effendy, BNPB, Basarnas dan 
Kementerian PUPR beserta seluruh 
jajarannya untuk membantu 
penanganan gempa di Cianjur, 
terutama, kata dia, yang menyangkut 
pembukaan akses jalan yang terkena 
longsor. Presiden Jokowi juga 
menyampaikan pemerintah akan 
memberikan bantuan untuk perbaikan 
rumah-rumah warga di Cianjur yang 
rusak berat akibat gempa. "Dan untuk 
nantinya rumah-rumah yang rusak berat 
yang rusak ringan, yang rusak sedang 
pemerintah akan memberikan bantuan," 
kata Jokowi. Untuk pemilik rumah rusak 
berat, akan diberikan bantuan Rp 50 
juta. Lalu, warga yang rumahnya rusak 
sedang diberikan bantuan Rp 25 juta. 
"Dan yang ringan diberikan bantuan Rp 
10 juta," kata Jokowi. Untuk 
pembangunan rumah-rumah yang rusak 
akibat gempa bumi di Cianjur harus 
menggunakan standar bangunan 
antigempa yang sudah diatur oleh 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR). "Yang 

paling penting adalah pembangunan 
rumah-rumah terkena gempa bumi ini 
diwajibkan untuk memakai standar-
standar bangunan yang antigempa 
oleh Menteri PUPR," ujar Jokowi. 
"Karena tadi disampaikan oleh BMKG 
bahwa gempa ini adalah gempa 20 
tahunan, sehingga pembangunan 
rumahnya kita arahkan untuk yang 
rumah antigempa," kata Jokowi. Di 
sela-sela kunjungannya ke wilayah 
terdampak gempa di Cianjur, Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) menggelar 
rapat terbatas bersama jajarannya di 
lokasi pengungsian korban gempa 
yang berada di Taman Prawatasari, 
Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa 
Barat, Selasa (22/11/2022). Hadir 
dalam rapat tersebut adalah Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan Muhadjir 
Effendy, Kepala BNPB Suharyanto, 
Kepala Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 
Dwikorita Karnawati, dan Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hadir 
juga Kepala Staf Angkatan Darat 
(KSAD) Jenderal TNI Dudung 
Abdurachman, Gubernur Jawa Barat 
Ridwan Kamil, Pangkostrad Letjen TNI 
Maruli Simanjuntak, Pangdam 
III/Siliwangi Mayjen Kunto Arief 
Wibowo, Kapolda Jawa Barat Irjen 
Pol. Suntana, dan Bupati Cianjur 
Herman Suherman. Pada rapat itu, 
Jokowi menginstruksikan agar 
infrastruktur, fasilitas umum, dan 
rumah warga yang terdampak gempa 
segera diperbaiki. Namun, Jokowi 
mengingatkan agar upaya perbaikan 
tersebut sebaiknya dilakukan setelah 
keadaan aman dan tenang. 
"Kemudian, kalau sudah tenang, reda, 
langsung dimulai saja (perbaikan 
infrastruktur)," ujar Jokowi 
sebagaimana dilansir dari siaran pers 
Sekretariat Presiden. Selain itu, 
Jokowi menginstruksikan jajarannya 
untuk segera membuka daerah 
terisolasi. "Dahulukan (yang terisolasi), 
kalau perlu pakai heli, pakai heli. 
Kalau tidak bisa pakai darat, pakai 
heli," ujar Presiden Jokowi. "Ada 
beberapa daerah yang masih 
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saling bertabrakan, maka ini akan 
mengakibatkan gempa bumi dan 
tsunami sekaligus. Misalnya, gempa 
bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh 
pada Desmber 2004 silam. Selain 
merupakan tempat pertemuan tiga 
lempeng benua Indonesia juga 
merupakan wilyah pertemuan dua jalur 
pegunungan aktif dunia, yang 
menyebabkan wilayah Indonesia rawan 
gempa. 17 persen dari gempa bumi 
terbesar atau 5-6 persen dari gempa 
bumi yang terjadi di seluruh dunia 
terjadi di daerah sabuk alpine (alpine 
belt). Penyebab yang kedua kenapa di 
Indonesia sering terjadi gempa bumi 
adalah karena terletak di wilayah cincin 
api pasifik. Kondisi gografis inilah yang 
menjadikan Indonesia sebagai wilayah 
yang rawan akan letusan gunung 
berapi, gempa, dan tsunami. "Gempa 
yang terjadi kemarin ini merupakan 
gempa tektonik yang pusat gempanya 
posisinya dan kedalaman serta 
kekuatanya berada pada patahan 
Cimandiri," Kepala BMKG, Dwikorita 
Karnawati. Berdasarkan penelitian 
Teknik Geologi Universitas Padjadjaran 
pada 2017, sesar Cimandiri merupakan 
sesar tua yang terbentuk pada akhir 
Eosen Tengah (kurang lebih 40 juta 
tahun lalu). Dalam jurnal Universitas 
Gadjah Mada pada 2018, sesar 
Cimandiri merupakan sesar aktif di 
Jawa Barat dengan arah orientasi timur 
laut barat daya. Dengan keadaan yang 
disebutkan tadi maka lengkaplah syarat 
terjadinya gempa di Indonesia karena 
secara geologis, geografis dan 
geomorfologis wilayah Indonesia 
merupakan wilayah yang rawan gempa 
baik gempa tektonik, gempa vulkanik 
maupun gempa laut yang berpotensi 
terjadinya Tsunami. Akibat kondisi 
geologis Indonesia yang begitu rawan 
gempa maka hampir setiap saat kita 
mendengar terjadinya gempa meskipun 
skalanya berbeda-beda. Dalam jurnal 
tersebut dijelaskan bahwa sesar ini 
telah menyebabkan beberapa gempa 
bumi seperti Gempa Pelabuhan Ratu 
(1900), Gempa Padalarang (1910), 
Gempa Conggeang (1948), Gempa 
Tanjungsari (1972), Gempa Cibadak 

(1973), Gempa Gandasoli (1982) dan 
Gempa Sukabumi (2001). Dengan 
melihat dokumen hasil penelitian yang 
pernah dilakukan maka kejadian gempa 
di Cianjur yang terjadi pada siang hari 
sangat disayangkan harus menelan 
korban jiwa dengan jumlah yang cukup 
besar sebagaimana yang dilaporkan 
Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB). Jumlah korban 
meninggal akibat gempa Cianjur, Jawa 
Barat, hingga Selasa (22/11/2022), pukul 
17.00 WIB bertambah menjadi 268 orang. 
Data tersebut disampaikan Kepala Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana 
(BPNB) Suharyanto saat konferensi pers, 
Selasa sore. "Korban jiwa meninggal 
dunia sekarang ada 268," ujar 
Suharyanto. Dari jumlah tersebut, ada 
122 korban yang sudah teridentifikasi. 
Sementara ada 151 orang yang 
dilaporkan hilang dan dalam proses 
pencarian. "Apakah 151 bagian dari yang 
belum teridentifkasi, kami dalami lebih 
lanjut," ujar Suharyanto. 2.345 rumah 
rusak berat dan sekitar 13.400 warga 
mengungsi ke tempat yang aman. 
Bangunan rusak tidak hanya rumah 
penduduk tapi fasilitas umum seperti 
sekolah, pondok pesantren, gedung 
pemerintahan hingga RSUD Cianjur. 
Menurut data BMKG tercatat ada 88 
gempa(getaran) susulan setelah gempa 
utama dengan skala 5,6 skala Richther. 
Gempa Cianjur menurut BMKG termasuk 
jenis gempa dangkal akibat aktivitas 
sesar Cimandiri. Para korban sebagian 
besar ditangani di RSUD Cianjur yang 
dibangunkan tenda-tenda darurat di 
lapangan parkir rumah sakit karena 
jumlah pasien yang mencapai ratusan 
sementara ketersediaan kamar tidak 
mencukupi. Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) selasa (22/11/2022) 
mengunjungi Cugenang, Cianjur, Jawa 
Barat yang menjadi wilayah paling parah 
terdampak gempa bumi. Dalam 
kunjungan itu, Jokowi menyampaikan 
duka cita kepada warga yang terdampak 
gempa. "Atas nama pribadi, atas nama 
pemerintah, saya ingin menyampaikan 
duka cita mendalam, belasungkawa atas 
terjadinya musibah gempa bumi di 
Cianjur, Jawa Barat," ujar Jokowi 

sebagaimana dipantau dari tayangan 
siaran langsung Kompas TV. Beberapa 
lokasi yang ditinjau langsung Presiden 
yakni rumah sakit, daerah terdampak 
bencana, dan posko pengungsian. 
Jokowi memerintahkan supaya evakuasi 
para korban yang tertimbun 
didahulukan. "Untuk korban-korban 
yang masih tertimbun, saya juga telah 
perintahkan agar itu didahulukan 
evakuasinya, penyelamatan 
didahulukan," ujar Jokowi. Presiden 
Jokowi juga meminta supaya tenda 
darurat ditambah supaya bisa 
menampung korban dan pasien di 
rumah sakit. "Kalau untuk darurat, 
tendanya ditambah saja," ujar mantan 
Wali Kota Solo tersebut. Menjawab 
instruksi tersebut, Gubernur Jawa Barat 
Ridwan Kamil mengatakan bahwa 
pihaknya dan TNI Angkatan Darat 
sudah mendirikan rumah sakit darurat di 
halaman. "Kita bikin rumah sakit darurat 
Pak, Angkatan Darat, di halaman 
pendopo. Masih banyak yang khawatir 
dirawat di gedung," kata Ridwan Kamil. 
Jokowi mengatakan sudah 
memerintahkan Menteri PMK Muhadjir 
Effendy, BNPB, Basarnas dan 
Kementerian PUPR beserta seluruh 
jajarannya untuk membantu 
penanganan gempa di Cianjur, 
terutama, kata dia, yang menyangkut 
pembukaan akses jalan yang terkena 
longsor. Presiden Jokowi juga 
menyampaikan pemerintah akan 
memberikan bantuan untuk perbaikan 
rumah-rumah warga di Cianjur yang 
rusak berat akibat gempa. "Dan untuk 
nantinya rumah-rumah yang rusak berat 
yang rusak ringan, yang rusak sedang 
pemerintah akan memberikan bantuan," 
kata Jokowi. Untuk pemilik rumah rusak 
berat, akan diberikan bantuan Rp 50 
juta. Lalu, warga yang rumahnya rusak 
sedang diberikan bantuan Rp 25 juta. 
"Dan yang ringan diberikan bantuan Rp 
10 juta," kata Jokowi. Untuk 
pembangunan rumah-rumah yang rusak 
akibat gempa bumi di Cianjur harus 
menggunakan standar bangunan 
antigempa yang sudah diatur oleh 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR). "Yang 

paling penting adalah pembangunan 
rumah-rumah terkena gempa bumi ini 
diwajibkan untuk memakai standar-
standar bangunan yang antigempa 
oleh Menteri PUPR," ujar Jokowi. 
"Karena tadi disampaikan oleh BMKG 
bahwa gempa ini adalah gempa 20 
tahunan, sehingga pembangunan 
rumahnya kita arahkan untuk yang 
rumah antigempa," kata Jokowi. Di 
sela-sela kunjungannya ke wilayah 
terdampak gempa di Cianjur, Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) menggelar 
rapat terbatas bersama jajarannya di 
lokasi pengungsian korban gempa 
yang berada di Taman Prawatasari, 
Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa 
Barat, Selasa (22/11/2022). Hadir 
dalam rapat tersebut adalah Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan Muhadjir 
Effendy, Kepala BNPB Suharyanto, 
Kepala Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 
Dwikorita Karnawati, dan Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hadir 
juga Kepala Staf Angkatan Darat 
(KSAD) Jenderal TNI Dudung 
Abdurachman, Gubernur Jawa Barat 
Ridwan Kamil, Pangkostrad Letjen TNI 
Maruli Simanjuntak, Pangdam 
III/Siliwangi Mayjen Kunto Arief 
Wibowo, Kapolda Jawa Barat Irjen 
Pol. Suntana, dan Bupati Cianjur 
Herman Suherman. Pada rapat itu, 
Jokowi menginstruksikan agar 
infrastruktur, fasilitas umum, dan 
rumah warga yang terdampak gempa 
segera diperbaiki. Namun, Jokowi 
mengingatkan agar upaya perbaikan 
tersebut sebaiknya dilakukan setelah 
keadaan aman dan tenang. 
"Kemudian, kalau sudah tenang, reda, 
langsung dimulai saja (perbaikan 
infrastruktur)," ujar Jokowi 
sebagaimana dilansir dari siaran pers 
Sekretariat Presiden. Selain itu, 
Jokowi menginstruksikan jajarannya 
untuk segera membuka daerah 
terisolasi. "Dahulukan (yang terisolasi), 
kalau perlu pakai heli, pakai heli. 
Kalau tidak bisa pakai darat, pakai 
heli," ujar Presiden Jokowi. "Ada 
beberapa daerah yang masih 
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terisolasi, kami berusaha buka," jawab 
Kepala BNPB Suharyanto. Sementara 
itu Kepala Pusat Gempa Bumi dan 
Tsunami Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 
Daryono mengatakan, skala gempa 
bumi yang mengguncang Cianjur, Jawa 
Barat, pada Senin (21/11/2022) siang 
sebenarnya tidak terlalu besar. Namun, 
gempa bermagnitudo 5,6 itu 
menimbulkan kerusakan signifikan 
karena berjenis tektonik kerak dangkal 
atau shallow crustal earthquake. 
"Karakteristik shallow crustal 
earthquake sangat dangkal. Jadi 
memang energinya itu dari pusat yang 
dipancarkan, yang diradiasikan ke 
permukaan tanah itu masih kuat," kata 
Daryono dalam tayangan Kompas TV, 
Selasa (22/11/2022). Selain itu, kata 
Daryono, struktur bangunan di wilayah 
terdampak tidak memenuhi standar 
tahan gempa. Banyak sekali rumah 
yang dibangun tanpa mengindahkan 
struktur aman gempa karena 
menggunakan besi tulangan atau 
semen standar. Lokasi permukiman 
penduduk yang berada di daerah tanah 
lunak juga menyebabkan resonansi 
gelombang gempa yang akhirnya 
mengamplifikasi atau memperbesar 
dampak getaran gempa. Belum lagi, di 
daerah perbukitan atau lereng, rumah-
rumah penduduk mengalami kerusakan 
parah lantaran topografi wilayah 
tersebut tidak stabil. "Gempa itu 
sebenarnya tidak membunuh dan 
melukai, tapi bangunan yang tidak 
standar aman gempa yang kemudian 
roboh yang menimpa penghuninya itu 
menjadi penyebab jatuhnya korban jiwa 
dan luka," ujar Daryono. Selain Jokowi, 
beberapa pemimpin dan pejabat dari 
negara lain pun menyampaikan duka 
dan harapannya atas bencana alam itu. 
Melansir AFP, Presiden Prancis 
Emmanuel Macron, disebut sebagai 
pemimpin dunia pertama yang 
menyampaikan belasungkawa. 
"Indonesia dihantam gempa yang 
merusak dan mematikan pagi ini. Turut 
berduka cita untuk semua korban," 
tulisnya. Perdana Menteri Kanada 
Justin Trudeau juga mengirimkan 

belasungkawa dan mengatakan Ottawa 
"siap membantu dengan cara apa pun". 
Dari Australia, Perdana Menteri Anthony 
Albanese menyampaikan rasa dukanya 
melalui akun Twitter resminya. Ia 
menyampaikan Negeri Kanguru siap untuk 
memberikan bantuan pemulihan pasca 
bencana gempa bumi Cianjur. "Hati saya 
bersama Indonesia hari ini setelah gempa 
dahsyat di Jawa Barat. Belasungkawa 
terdalam saya kepada semua keluarga 
dan komunitas yang terkena dampak," 
ujarnya. "Australia siap membantu teman 
dan tetangga kita saat mereka merespons 
dan pulih." Dari Amerika Serikat (AS), 
Menteri Luar Negeri (Menlu) Anthony 
Blinken mengutarakan keprihatinannya 
dan menegaskan AS akan tetap bersama 
rakyat Indonesia dalam keadaan yang 
sulit ini. "Kami turut berduka cita atas 
bencana gempa bumi dahsyat di Jawa 
Barat. Kami berdiri bersama rakyat 
Indonesia dan menyampaikan 
belasungkawa yang tulus kepada 
masyarakat yang terkena dampak selama 
masa sulit ini," tulisnya. Presiden Rusia 
Vladimir Putin telah menyampaikan 
belasungkawa kepada Presiden Indonesia 
Jokowi atas bencana gempa Cianjur. 
Pesan Putin kepada Jokowi dipublikasikan 
di situs web Kremlin pada Selasa 
(21/11/2022). “Terimalah belasungkawa 
saya yang terdalam atas gempa bumi 
yang menyebabkan banyak korban jiwa 
dan kehancuran besar-besaran di provinsi 
Jawa Barat,” ucap Putin. “Mohon 
sampaikan ungkapan simpati dan 
dukungan yang tulus (dari saya) kepada 
keluarga dan rekan-rekan para korban, 
dan berharap untuk pemulihan yang cepat 
untuk semua mereka yang terluka," 
tambah pesan Putin, sebagaimana dikutip 
dari TASS.  Menteri Luar Negeri S 
Jaishankar India  mengungkapkan 
kesedihannya saat mendengar kabar duka 
tersebut. "Sedih mendengar berita tentang 
hilangnya nyawa dan harta benda di 
Jawa, Indonesia akibat gempa bumi. Duka 
saya bersama keluarga yang berduka," 
cuitanya di twitter, seperti dimuat ANI 
News. Kementerian Luar Negeri Mesir 
menyatakan simpati mereka. “Mesir juga 
menyampaikan simpati dan solidaritasnya 
kepada pemerintah dan rakyat Indonesia 

yang bersahabat serta keluarga para 
korban,” kata Kementerian, seperti 
dikutip dari Egypt Today. Perdana 
Menteri Inggris. Rishi Sunak, juga 
menyampaikan pesan serupa. Sunak 
mengaku terkejut dengan gempa bumi 
di Cianjur yang mematikan lantaran 
dirinya baru saja berkunjung ke 
Indonesia, tepatnya Bali, pada 15-16 
November lalu untuk menghadiri KTT 
G20 di Nusa Dua. "Baru pekan lalu, 
saya merasakan sendiri kehangatan 
dan kemurahan hati serta kebaikan 
orang Indonesia. Doa kami untuk 
mereka (para korban)," papar Sunak 
melalui kicauan di Twitter. "Inggris 
mendukung Anda @Jokowi dan seluruh 
Rakyat Indonesia di masa sulit ini," 
ucapnya menambahkan. Ucapan duka 
cita tersebut disampaikan kepada 
Presiden Indonesia Joko Widodo 
(Jokowi) seperti dilansir dari kantor 
berita Saudi, SPA. "Raja Salman dan 
Yang Mulia Putra Mahkota sekaligus 
Perdana Menteri Saudi Pangeran 
Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al 
Saud telah mengirim telegram duka cita 
dan simpati kepada Presiden Republik 
Indonesia Joko Widodo untuk para 
korban gempa bumi dahsyat di Jawa 

Barat yang membunuh dan melukai 
ratusan orang," demikian tulis SPA 
dalam laporannya. Perdana Menteri 
Singapura Lee Hsien Loong 
mengatakan sangat sedih mendengar 
banyaknya korban jiwa akibat gempa 
tersebut. “Atas nama Pemerintah 
Singapura, saya menyampaikan 
belasungkawa dan simpati yang 
sedalam-dalamnya kepada keluarga 
korban dan mereka yang terkena 
dampak bencana. Pikiran dan doa 
kami bersama pemerintah dan rakyat 
Indonesia selama masa sulit ini, 
”katanya. Ucapan doa dan simpati 
bermunculan bukan hanya dari luar. 
Masyarakat Indonesia pun mendoakan 
Semoga saudara-saudara kita yang 
terdampak gempa di Cianjur 
senantiasa diberi kekuatan, ketabahan, 
dan mendapat solusi terbaik untuk 
mengatasinya. Semoga pula di balik 
bencana ini terdapat rencana Tuhan 
yang lebih baik dan lebih indah untuk 
kita semua. Ayo, kita lakukan langkah 
nyata dengan menyisihkan sebagian 
dari rezeki kita untuk saudara-saudara 
kita yang terdampak gempa di Cianjur. 
Jangan permasalahkan besar kecilnya. 
Yang penting ikhlas berbagi. 

Meski pemerintah bakal mengajukan 
banding, Direktur Eksekutif Center of 
Economic and Law Studies (CELIOS), 
Bhima Yudhistira, 

“Ini bisa menghambat hilirisasi nikel di 
dalam negeri. 

Panel World Trade Organization (WTO) 
di Despute Settlement Body (DSB) atas 
perkara larangan ekspor nikel Indonesia 
memutuskan bahwa kebijakan larangan 
ekspor dan pemurnian mineral nikel di 
Indonesia terbukti melanggar ketentuan 
WTO. 

erutama pada prospek pembangunan 
pabrik pengolahan bijih mineral atau 

menilai perkara ini akan berdampak 
signifikan untuk Indonesia.

Karena cukup menimbulkan 
kekhawatiran investor, t

Resiko Jika Indonesia Kalah Masalah Nikel

Konsekuensi lain juga menanti jika 
Indonesia kembali kalah dalam 
banding. 

smelter,” ujar Bhima ketika ditemui di 
Hotel Ashley Tanah Abang, Selasa, 22 
November 2022.

Dampak buruk lain jika kalah banding, 
lanjut Bhima, program pengembangan 
industri baterai kendaraan listrik di 

Selain itu, seluruh regulasi dari 
pemerintah juga wajib diubah sesuai 
keputusan WTO. 

Bhima mengatakan Indonesia harus 
membayar ganti rugi terhadap 
kehilangan potensi impor di negara 
Eropa. 

Terakhir, jika kalah manding maka 
keputusan final akan mengikat dan 
tidak boleh mengajukan banding lagi.
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Daryono dalam tayangan Kompas TV, 
Selasa (22/11/2022). Selain itu, kata 
Daryono, struktur bangunan di wilayah 
terdampak tidak memenuhi standar 
tahan gempa. Banyak sekali rumah 
yang dibangun tanpa mengindahkan 
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parah lantaran topografi wilayah 
tersebut tidak stabil. "Gempa itu 
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melukai, tapi bangunan yang tidak 
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roboh yang menimpa penghuninya itu 
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dan luka," ujar Daryono. Selain Jokowi, 
beberapa pemimpin dan pejabat dari 
negara lain pun menyampaikan duka 
dan harapannya atas bencana alam itu. 
Melansir AFP, Presiden Prancis 
Emmanuel Macron, disebut sebagai 
pemimpin dunia pertama yang 
menyampaikan belasungkawa. 
"Indonesia dihantam gempa yang 
merusak dan mematikan pagi ini. Turut 
berduka cita untuk semua korban," 
tulisnya. Perdana Menteri Kanada 
Justin Trudeau juga mengirimkan 
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"siap membantu dengan cara apa pun". 
Dari Australia, Perdana Menteri Anthony 
Albanese menyampaikan rasa dukanya 
melalui akun Twitter resminya. Ia 
menyampaikan Negeri Kanguru siap untuk 
memberikan bantuan pemulihan pasca 
bencana gempa bumi Cianjur. "Hati saya 
bersama Indonesia hari ini setelah gempa 
dahsyat di Jawa Barat. Belasungkawa 
terdalam saya kepada semua keluarga 
dan komunitas yang terkena dampak," 
ujarnya. "Australia siap membantu teman 
dan tetangga kita saat mereka merespons 
dan pulih." Dari Amerika Serikat (AS), 
Menteri Luar Negeri (Menlu) Anthony 
Blinken mengutarakan keprihatinannya 
dan menegaskan AS akan tetap bersama 
rakyat Indonesia dalam keadaan yang 
sulit ini. "Kami turut berduka cita atas 
bencana gempa bumi dahsyat di Jawa 
Barat. Kami berdiri bersama rakyat 
Indonesia dan menyampaikan 
belasungkawa yang tulus kepada 
masyarakat yang terkena dampak selama 
masa sulit ini," tulisnya. Presiden Rusia 
Vladimir Putin telah menyampaikan 
belasungkawa kepada Presiden Indonesia 
Jokowi atas bencana gempa Cianjur. 
Pesan Putin kepada Jokowi dipublikasikan 
di situs web Kremlin pada Selasa 
(21/11/2022). “Terimalah belasungkawa 
saya yang terdalam atas gempa bumi 
yang menyebabkan banyak korban jiwa 
dan kehancuran besar-besaran di provinsi 
Jawa Barat,” ucap Putin. “Mohon 
sampaikan ungkapan simpati dan 
dukungan yang tulus (dari saya) kepada 
keluarga dan rekan-rekan para korban, 
dan berharap untuk pemulihan yang cepat 
untuk semua mereka yang terluka," 
tambah pesan Putin, sebagaimana dikutip 
dari TASS.  Menteri Luar Negeri S 
Jaishankar India  mengungkapkan 
kesedihannya saat mendengar kabar duka 
tersebut. "Sedih mendengar berita tentang 
hilangnya nyawa dan harta benda di 
Jawa, Indonesia akibat gempa bumi. Duka 
saya bersama keluarga yang berduka," 
cuitanya di twitter, seperti dimuat ANI 
News. Kementerian Luar Negeri Mesir 
menyatakan simpati mereka. “Mesir juga 
menyampaikan simpati dan solidaritasnya 
kepada pemerintah dan rakyat Indonesia 

yang bersahabat serta keluarga para 
korban,” kata Kementerian, seperti 
dikutip dari Egypt Today. Perdana 
Menteri Inggris. Rishi Sunak, juga 
menyampaikan pesan serupa. Sunak 
mengaku terkejut dengan gempa bumi 
di Cianjur yang mematikan lantaran 
dirinya baru saja berkunjung ke 
Indonesia, tepatnya Bali, pada 15-16 
November lalu untuk menghadiri KTT 
G20 di Nusa Dua. "Baru pekan lalu, 
saya merasakan sendiri kehangatan 
dan kemurahan hati serta kebaikan 
orang Indonesia. Doa kami untuk 
mereka (para korban)," papar Sunak 
melalui kicauan di Twitter. "Inggris 
mendukung Anda @Jokowi dan seluruh 
Rakyat Indonesia di masa sulit ini," 
ucapnya menambahkan. Ucapan duka 
cita tersebut disampaikan kepada 
Presiden Indonesia Joko Widodo 
(Jokowi) seperti dilansir dari kantor 
berita Saudi, SPA. "Raja Salman dan 
Yang Mulia Putra Mahkota sekaligus 
Perdana Menteri Saudi Pangeran 
Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al 
Saud telah mengirim telegram duka cita 
dan simpati kepada Presiden Republik 
Indonesia Joko Widodo untuk para 
korban gempa bumi dahsyat di Jawa 

Barat yang membunuh dan melukai 
ratusan orang," demikian tulis SPA 
dalam laporannya. Perdana Menteri 
Singapura Lee Hsien Loong 
mengatakan sangat sedih mendengar 
banyaknya korban jiwa akibat gempa 
tersebut. “Atas nama Pemerintah 
Singapura, saya menyampaikan 
belasungkawa dan simpati yang 
sedalam-dalamnya kepada keluarga 
korban dan mereka yang terkena 
dampak bencana. Pikiran dan doa 
kami bersama pemerintah dan rakyat 
Indonesia selama masa sulit ini, 
”katanya. Ucapan doa dan simpati 
bermunculan bukan hanya dari luar. 
Masyarakat Indonesia pun mendoakan 
Semoga saudara-saudara kita yang 
terdampak gempa di Cianjur 
senantiasa diberi kekuatan, ketabahan, 
dan mendapat solusi terbaik untuk 
mengatasinya. Semoga pula di balik 
bencana ini terdapat rencana Tuhan 
yang lebih baik dan lebih indah untuk 
kita semua. Ayo, kita lakukan langkah 
nyata dengan menyisihkan sebagian 
dari rezeki kita untuk saudara-saudara 
kita yang terdampak gempa di Cianjur. 
Jangan permasalahkan besar kecilnya. 
Yang penting ikhlas berbagi. 

Meski pemerintah bakal mengajukan 
banding, Direktur Eksekutif Center of 
Economic and Law Studies (CELIOS), 
Bhima Yudhistira, 

“Ini bisa menghambat hilirisasi nikel di 
dalam negeri. 

Panel World Trade Organization (WTO) 
di Despute Settlement Body (DSB) atas 
perkara larangan ekspor nikel Indonesia 
memutuskan bahwa kebijakan larangan 
ekspor dan pemurnian mineral nikel di 
Indonesia terbukti melanggar ketentuan 
WTO. 

erutama pada prospek pembangunan 
pabrik pengolahan bijih mineral atau 

menilai perkara ini akan berdampak 
signifikan untuk Indonesia.

Karena cukup menimbulkan 
kekhawatiran investor, t

Resiko Jika Indonesia Kalah Masalah Nikel

Konsekuensi lain juga menanti jika 
Indonesia kembali kalah dalam 
banding. 

smelter,” ujar Bhima ketika ditemui di 
Hotel Ashley Tanah Abang, Selasa, 22 
November 2022.

Dampak buruk lain jika kalah banding, 
lanjut Bhima, program pengembangan 
industri baterai kendaraan listrik di 

Selain itu, seluruh regulasi dari 
pemerintah juga wajib diubah sesuai 
keputusan WTO. 

Bhima mengatakan Indonesia harus 
membayar ganti rugi terhadap 
kehilangan potensi impor di negara 
Eropa. 

Terakhir, jika kalah manding maka 
keputusan final akan mengikat dan 
tidak boleh mengajukan banding lagi.
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Batu Bara, Peraturan Menteri ESDM 
Nomor 11 tahun 2019 

Selanjutnya Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 

“Masih ada peluang untuk banding dan 
tidak perlu mengubah peraturan atau 
bahkan mencabut kebijakan yang tidak 
sesuai sebelum keputusan sengketa 
diadopsi DSB,” ujar Arifin dalam Raker 
dengan Komisi VII DPR RI, Senin, 21 
November 2022.

kawasan industri yang disiapkan 
pemerintah bisa terhenti. 
Akibatnya, investor juga bisa ragu 
dalam berinvestasi di Indonesia. 
“Sedangkan pemerintah sudah 
menyiapkan kawasan industri dalam 
skala besar,” kata dia.
Bhima pun berharap pemerintah bisa 
menggalang solidaritas dari sejumlah 
negara yang juga memiliki kebijakan 
larangan ekspor bijih nikel.
 Dengan harapan, Indonesia bisa 
memenangkan banding di forum WTO.

perubahan kedua atas Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 
tentang Pengusahaan Pertambangan 
Mineral dan Batu Bara.

Adapun peraturan perundang-undangan 
yang dinilai melanggar ketentuan WTO, 
yakni UU Nomor 4 Tahun 2009 

Mengenai perkara ini, Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
mengatakan pemerintah bakal 
mengajukan banding karena menilai 
keputusan panel belum memiliki 
keputusan tetap. 

Dalam hasil putusan final tersebut 
disebutkan bahwa kebijakan Ekspor dan 
Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian 
Mineral Nikel di Indonesia terbukti 
melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 
GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi 
dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 
1994. Panel juga menolak pembelaan 
yang diajukan Pemerintah Indonesia 
terkait keterbatasan jumlah Cadangan 
Nikel Nasional dan untuk melaksanakan 
Good Mining Practice (aspek lingkungan) 
sebagai dasar pembelaan.
Putusan final tersebut akan 
didistribusikan kepada anggota WTO 
lainnya pada 30 November 2022. 
Kemudian akan dimasukkan dalam 
agenda DSB pada 20 Desember 2022.
Ihwal rencana gugatan, 

tentang Ketentuan Ekspor Produk 
Pertambangan Hasil Pengolahan dan 
Pemurnian. 
Terakhir, Peraturan Menteri ESDM Nomor 
7 Tahun 2020 tentang Tata Cara 
Pemberian Wilayah, 
Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan 
Usaha Pertambangan Mineral dan Batu 
Bara.

Tempo berupaya menggali informasi lebih 
dalam ke Direktur Jenderal Perundingan 
Perdagangan Internasional Kementerian 
Perdagangan, 

“Masih berproses dan belum usai. 
Rahasia kalau strategi. Ditunggu saja,” 
kata dia, Selasa, 22 November 2022.

Djatmiko Bris Witjaksono. Namun, 
Djatmiko belum bisa memberikan banyak 
informasi.

"Komisi VI DPR RI menyetujui 
tambahan PMN yang berasal dari 
cadangan investasi APBN 2022 dalam 

Komisi VI DPR RI menyetujui 
tambahan Penyertaan Modal Negara 
(PMN) di 2022 sebesar Rp3,2 triliun 
kepada PT Kereta Api Indonesia 
(Persero) 
untuk menyelesaikan proyek Kereta 
Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang 
mengalami kenaikan biaya (cost 
overrun).

rangka pemenuhan porsi Indonesia atas 
cost overrun proyek KCJB," kata Wakil 
Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, 
dalam rapat kerja dengan Wakil Menteri 
BUMN II, Direktur Utama PT KAI, dan 
Direktur Utama PT KCIC, dilansir dari 
Antara, Rabu, 23 November 2022.
Aria mengatakan persetujuan tersebut 
berdasarkan pertimbangan PT KAI telah 
menyelesaikan audit Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
serta Komite Proyek KJCB atas cost 

DPR Setujui Penambahan PMN Kereta Cepat

epat kualitas, dan tepat guna untuk 
memberikan manfaat bagi masyarakat 
dan pertumbuhan ekonomi.

Komisi VI DPR RI meminta Kementerian 
BUMN memastikan 

"Komisi VI DPR RI juga meminta 
Kementerian BUMN untuk memastikan 
penyertaan modal negara digunakan 
sesuai peruntukannya dan mengikuti 
prinsip tata kelola perusahaan yang baik 
atau Good Corporate Governance 
(GCG)," ujarnya.

PMN tersebut digunakan KAI untuk 
menyelesaikan proyek KCJB secara 
tepat waktu, 

overrun tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Wakil 
Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo 
menyampaikan terima kasih atas saran 
serta koreksi dari Ketua dan Anggota 

yakni pada Juni 2023 sesuai timeline 
yang telah ditetapkan, tepat biaya 
sehingga tidak menimbulkan cost 
overrun lagi, t

KCJB telah sukses diuji coba dan 
disaksikan oleh Presiden Joko Widodo 
serta Presiden Tiongkok Xi Jinping 
secara virtual di sela agenda 
Pertemuan Bilateral Indonesia-
Tiongkok usai gelaran G20 di Bali.

Pada Rabu, 16 November, 

Komisi VI DPR, 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung masuk 
proyek strategis nasional (PSN) yang 
dibangun melalui kerja sama 
Indonesia dan Tiongkok. 
Pengerjaan proyek ini menggunakan 
teknologi tinggi dan melalui transfer 
knowledge sehingga para pekerja di 
Indonesia memiliki kesempatan untuk 
meningkatkan kompetensinya.

sehingga PMN untuk proyek KCJB 
dapat disetujui. 
"Kami akan mengambil semua catatan 
dan masukan dari seluruh anggota 
untuk kita pastikan proyek ini dapat 
berjalan dengan tepat waktu," 
katanya.

Selain itu, prospek nasional sangat 
bervariasi, meskipun ekonomi Inggris 
akan tertinggal dari rekan-rekan 
utamanya.

OECD memperkirakan ekonomi dunia 
pada tahun depan akan melambar 

yang akan memicu perlambatan 
pertumbuhan ekonomi secara tajam. 
Dampak lainnya, 
negara-negara di Eropa akan menjadi 
tertinggal paling belakang pertumbuhan 
ekonominya.
Menurut OECD, memerangi inflasi harus 
menjadi prioritas utama para pembuat 
kebijakan. 

Organisasi Kerjasama Ekonomi dan 
Pembangunan atau OECD 
memperingatkan dunia sebisa mungkin 
harus menghindari resesi tahun depan 
karena itu bakal menjadi krisis energi 
terburuk sejak 1970-an, 

Diperkirakan pertumbuhan ekonomi 
dunia pada tahun ini akan melambat dari 
3,1 persen atau sedikit lebih tinggi dari 
perkiraan OECD. 

Pertumbuhan Eropa Diprediksi Tertinggal

Diperkirakan ekonomi di 19 negara 
zona euro akan tumbuh 3,3 persen 
pada tahun ini, 
namun akan melambat menjadi 0,5 
persen pada 2023 sebelum pulih dan 
tumbuh sebesar 1,4 persen pada 
2024. 

OECD menilai pelambatan global 
memukul ekonomi secara tidak 
merata, 

"Kami tidak memprediksi resesi, 

sekitar 2,2 persen, sebelum naik 
menjadi 2,7 persen pada 2024.

dengan Eropa menanggung beban 
terberat karena perang Ukraina. 
Aktivitas bisnis di kawasan Eropa 
terganggu akibat perang Ukraina dan 
mendorong lonjakan harga energi.

Proyeksi itu sedikit lebih baik daripada 
prospek OECD pada September 2022 

tapi kami pasti memproyeksikan 
periode pelemahan yang nyata," kata 
kepala OECD Mathias Cormann dalam 
konferensi pers presentasi Outlook 
Ekonomi terbaru menurut OECD.
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OECD memperkirakan akan ada 
kontraksi 0,3 persen pada tahun depan 
di wilayah Jerman, 

Di luar zona euro, 
ekonomi Inggris terlihat bakal menciut 
0,4 persen pada tahun depan karena 
bersaing dengan kenaikan suku bunga, 
inflasi yang melonjak, 

Adapun ekonomi Amerika Serikat 
kemungkinan bertahan lebih baik. 
Pertumbuhan ekonominya diperkirakan 
melambat dari 1,8 persen pada tahun 
ini menjadi 0,5 persen pada 2023 
sebelum naik menjadi 1,0 persen pada 
2024. OECD 
sebelumnya memperkirakan 
pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat 
hanya 1,5 persen tahun ini. 

atau ketika diperkirakan pertumbuhan 
ekonomi sebesar 3,1 persen pada 
tahun ini dan 0,3 persen pada 2023.

yang sektor industrinya sangat 
bergantung pada ekspor energi Rusia. 
Sektor industri juga berkontribusi pada 
pertumbuhan ekonomi Jerman.

dan tingkat kepercayaan yang lemah. 
Sebelumnya OECD memperkirakan 
pertumbuhan ekonomi Inggris sebesar 
0,2 persen.

Prancis tidak terlalu bergantung pada 
gas dan minyak Rusia sehingga 
ekonomi negara itu diperkirakan akan 
tumbuh 0,6 persen pada tahun depan. 
Italia terlihat mengalami pertumbuhan 
0,2 persen, 
yang berarti beberapa kontraksi 
triwulanan kemungkinan terjadi.

Amerika Serikat adalah negara dengan 
perekonomian terbesar di dunia.

pemotongan pajak dan subsidi, 
OECD mengatakan tingginya biaya berarti 
dukungan tersebut harus ditargetkan 
dengan lebih baik lagi ke depan.

"Pada kebijakan moneter, pengetatan 
lebih lanjut diperlukan di sebagian besar 
ekonomi negara maju 

Proyeksi sebelumnya ekonomi Cina 
diperkirakan tumbuh sebesar 3,2 persen 
pada 2022 

Pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai 
Bambu terlihat meningkat dari 3,3 persen 
tahun ini menjadi 4,6 persen pada 2023 
dan 4,1 persen pada 2024. 

dan di banyak ekonomi negara 
berkembang demi memperkuat 
ekspektasi inflasi," kata Cormann.

Ketika kebijakan moneter yang lebih ketat 
berlaku dan tekanan harga energi 
mereda, 

Sedangkan Cina, yang bukan anggota 
OECD, 

dan 4,7 persen pada 2023.

adalah satu dari sedikit negara dengan 
ekonomi besar yang diperkirakan akan 
melihat pertumbuhan ekonominya 
meningkat pada tahun depan setelah 
lockdown Covid-19. 

Negara - negara telah menghabiskan 
banyak uang untuk meringankan rasa 
sakit dari inflasi yang tinggi dengan 
pembatasan harga energi, 

inflasi di seluruh negara anggota OECD 
terlihat turun lebih dari 9 persen tahun ini 
dan menjadi 5,1 persen pada tahun 2024.

Muhyiddin dan Anwar bertemu Raja 
Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah 
pada Selasa (22/11) sore setelah 
keduanya tidak bisa mengamankan 
kursi mayoritas di parlemen yang 
menjadi syarat pembentukan 

Mantan Perdana Menteri (PM) 
Malaysia, Muhyiddin Yassin 
mengatakan, 
dia menolak permintaan Raja Malaysia 
untuk membentuk pemerintahan koalisi 
dengan pemimpin oposisi Anwar 
Ibrahim.

Karena itulah Raja Malaysia yang akan 
menunjuk siapa yang akan menjadi PM 
Malaysia berikutnya, dikutip dari Al 
Arabiya, Rabu (23/11).

pemerintahan baru. 

Berdasarkan hasil pemilu pada Sabtu, 
partai koalisi Anwar Ibrahim 
maupun koalisi Muhyiddin Yassin tidak 
berhasil meraup suara mayoritas yang 
diperlukan untuk membentuk 
pemerintahan. 
Koalisi Anwar Ibrahim meraih kursi 
terbanyak pada pemilu hari Sabtu yaitu 

Raja Malaysia menyampaikan pada 
Selasa, 

Pertumbuhan Ekonomi RI

seperti dilansir Reuters.

Raja memberikan waktu bagi partai 
politik sampai pukul 14.00 pada Selasa 
untuk membentuk koalisi yang 
diperlukan untuk mencapai kursi 
mayoritas, 

82, sedangkan Muhyiddin meraih 73. 
Mereka memerlukan 112 kursi 
(mayoritas sederhana) untuk 
membentuk pemerintahan.

Namun koalisi petahana Barisan 
Nasional mengatakan pihaknya tidak 
akan mendukung kandidat manapun. 
Langkah ini mencegah Anwar Ibrahim 

Masih Kalah Dibanding Malaysia dan 
Vietnam

dia akan memilih PM baru. Namun dia 
tidak menyebutkan kapan dia akan 
menentukan keputusannya.

yang memainkan peran seremonial 
tetapi dapat menunjuk siapa pun yang 
dia yakini akan memimpin mayoritas.

Karena itulah saat ini keputusan akhir 
tergantung pada raja, 

"Biarkan saya yang membuat 
keputusan segera," jelas raja kepada 
wartawan di luar istana nasional.

Dalam pernyataan yang dirilis 
kemudian, istana kerajaan 
mengatakan tidak ada anggota 
parlemen yang berhasil mendapatkan 
suara mayoritas sederhana untuk 
diangkat sebagai perdana menteri. 
Istana mengundang Anwar dan 
Muhyiddin untuk bertemu dengan raja 
pada pukul 16.30 waktu setempat. 

Raja juga meminta warga Malaysia 
menerima apapun keputusan terkait 
formasi pemerintahan.

dan Muhyiddin mencapai suara 
mayoritas.

Muhyiddin Yassin Tolak Koalisi Dengan Anwar Ibrahim"Ya tentu pertimbangan sangat bagus. 
Dan kita lihat, ini kan bukan kawin 
paksa. K

Dan kita (Nasdem-Demokrat-PKS) equal 
partnership," ujar Willy saat ditemui di 
Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Selasa 
(22/11/2022).
Willy mengatakan, Nasdem tidak akan 
memaksakan kehendak partai politik 
dalam Koalisi Perubahan. 

Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) untuk menghadapi Pemilihan 
Umum (Pemilu) 2024.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya 
menekankan tidak ada 'kawin paksa' 
dalam Koalisi Perubahan yang sedang 
dijajaki oleh Nasdem, 

Menurutnya, Nasdem tidak ingin ada 
perpecahan di dalam koalisi saat 
menghadapi Pemilu 2024.

arena dia bukan kawin paksa, dia datang 
dengan kesadaran. 

Hal itu dikatakan Willy menjawab Ketua 
Umum Partai Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) yang blak-blakan 
tidak ingin buru-buru berkoalisi karena 
khawatir pecah di tengah jalan.

Ia tidak mau deklarasi koalisi partainya 
hanya untuk gimik politik semata, tetapi 
mudah bubar di tengah jalan.

"Yang penting alon-alon asal kelakon. 
Prinsipnya apa? 
Yang menjadi episentrumnya adalah 
Mas Anies sendiri sebagai simbol 
perubahan," kata Willy.

bukan hanya PKS dan Demokrat.

"Jangan tergesa-gesa, gopoh. Kalau 
hanya sekadar bersatu, cuma sekadar 

Kemudian, Willy mengatakan bahwa 
Nasdem juga sedang berkomunikasi 
dengan banyak partai politik lain, 

Namun, sejauh ini, yang intens dan 
cukup lama berkomunikasi dengan 
Nasdem adalah Demokrat dan PKS. 
"Pilihan alternatif kedua adalah 
mungkin masing-masing partai akan 
deklarasi dulu capresnya. 

AHY sebelumnya mengaku tak ingin 
partainya terburu-buru membentuk 
koalisi untuk menghadapi Pemilihan 
Presiden (Pilpres) 2024.

Habis itu akan deklarasi bersama 
setelah itu. Jadi, prosesnya tidak 
langsung bersama," ujar Willy.

Pencapresan Anies 2024 Terancam Gagal
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menghadapi Pemilu 2024.

arena dia bukan kawin paksa, dia datang 
dengan kesadaran. 

Hal itu dikatakan Willy menjawab Ketua 
Umum Partai Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) yang blak-blakan 
tidak ingin buru-buru berkoalisi karena 
khawatir pecah di tengah jalan.

Ia tidak mau deklarasi koalisi partainya 
hanya untuk gimik politik semata, tetapi 
mudah bubar di tengah jalan.

"Yang penting alon-alon asal kelakon. 
Prinsipnya apa? 
Yang menjadi episentrumnya adalah 
Mas Anies sendiri sebagai simbol 
perubahan," kata Willy.

bukan hanya PKS dan Demokrat.

"Jangan tergesa-gesa, gopoh. Kalau 
hanya sekadar bersatu, cuma sekadar 

Kemudian, Willy mengatakan bahwa 
Nasdem juga sedang berkomunikasi 
dengan banyak partai politik lain, 

Namun, sejauh ini, yang intens dan 
cukup lama berkomunikasi dengan 
Nasdem adalah Demokrat dan PKS. 
"Pilihan alternatif kedua adalah 
mungkin masing-masing partai akan 
deklarasi dulu capresnya. 

AHY sebelumnya mengaku tak ingin 
partainya terburu-buru membentuk 
koalisi untuk menghadapi Pemilihan 
Presiden (Pilpres) 2024.

Habis itu akan deklarasi bersama 
setelah itu. Jadi, prosesnya tidak 
langsung bersama," ujar Willy.

Pencapresan Anies 2024 Terancam Gagal
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 Cristiano Ronaldo resmi meninggalkan 
Manchester United setelah klub dan 
pemain setuju untuk mengakhiri 
kontraknya. 
Kesepakatan itu terjadi di sela-sela 
Piala Dunia 2022.
Dilansir Cbssport, Rabu (23/11) 
Manchester United telah memulai 
proses pemecatan Cristiano Ronaldo 
menyusul wawancara eksplosif dengan 
Talk TV awal bulan ini di mana dia 
menuduh klub 'mengkhianati' 

aksanya keluar dari klub, pemain 
berusia 37 tahun itu telah setuju untuk 
mengakhiri kontraknya.

dia dan mengatakan dia 'tidak 
menghormati' pelatih Erik ten Hag. Alih-
alih ingin secara sepihak mem

"Semua orang di Manchester United 
tetap fokus untuk melanjutkan 
kemajuan tim di bawah Erik ten Hag 
dan bekerja sama untuk memberikan 
kesuksesan di lapangan."

 mencetak 145 gol dalam 346 
penampilan, dan mendoakan yang 
terbaik untuk masa depan dia dan 
keluarganya.

Kini Cristiano Ronaldo akan mencari 

Kontrak Ronaldo akan berakhir pada 
akhir musim ini. 

"Klub berterima kasih padanya atas 
kontribusinya yang luar biasa selama 
dua periode di Old Trafford,

"Cristiano Ronaldo akan meninggalkan 
Manchester United dengan 
kesepakatan bersama, dengan efek 
langsung," kata klub dalam sebuah 
pernyataan.

Ronaldo Resmi Tinggalkan Manchester United

AHY mengatakan, ia sebenarnya tidak 
ingin Demokrat mengulur-ulur waktu 
untuk membentuk koalisi.

gimik politik, 
saya khawatir koalisinya akan mudah 
rapuh," kata AHY saat berpidato dalam 
acara Pelantikan Pengurus DPC 
Demokrat Se-Provinsi Jawa Barat, 
Sabtu (19/11/2022) dikutip dari 
YouTube Partai Demokrat.

Tetapi, pendaftaran peserta pilpres baru 

"Buat apa kalau hanya sekadar 
mendeklarasikan tetapi pecah di tengah 
jalan?" ujar AHY.
Jika koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat 
tak jalan, maka pencapresan Anies 
Baswedan bakal terancam tidak akan 
maju.

akan dibuka pada Oktober tahun depan.
Oleh karena itu, menurutnya, masih cukup 
waktu bagi Demokrat untuk mematangkan 
rencana koalisi.

Sule dilaporkan lantaran dugaan 
menista agama.

Hal tersebut berawal ketika mereka 
tengah membuat konten di Youtube.

Komedian Entis Sutisna alias Sule kini 
resmi dilaporkan ke Polisi.

"Dia kan menyampaikan ekspresi 
tertawa dan itu sama halnya dia 
membenarkan dan mengiyakan itu dan 
kami anggap dia ikut terlibat," sambung 
Rizal.Lebih lanjut, Rizal menyebut 
ketiganya telah menyinggung umat 
Islam dan suku, agama, ras dan antar 
golongan (SARA).

Sule ikut dilaporkan oleh Ketua Aliansi 
Masyarakat Pecinta Rasulullah 
(AMPERA), Syahrul Rizal ke Polda 
Metro Jaya, pada Rabu 23 November 
2022.Syahrul Rizal membeberkan 
alasan sang komedian ikut dilaporkan 
ke polisi, lantaran menurutnya Sule 
memberikan reflek tertawa ketika Budi 
Dalton yang juga dilaporkan itu 
menyebut Miras adalah minuman 
Rasulullah.

Selain Sule, ada nama Sasongko 
Wijanaeko alias Kang Saswi yang juga 
ikut dilaporkan karena diduga ikut 
menbenarkan apa yang dikatakan Budi 
Dalton."Mereka (Sule, mang saswi) 
secara reflek tertawa, dan disitu kami 
beranggapan bahwa mereka ikut terlibat 
dalam ucapan yang disampaikan Budi 
Dalton sendiri," ujar Syahrul Rizal di 
Polda Metro Jaya, Rabu (23/11/2022).

"Dari laporan ini ketiga orang ini kami 
merasa bahwa dari pernyataan yang 
disiarkan atau di publikasikan lewat 

Sule Dipolisikan Dugaan Menista Agama

Dengan begitu Sule, Budi Dalton, 

kanal YouTube itu mengundang SARA. 
Dimana Budi Dalton secara sadar ada 
kesengajaan disitu bahwa Miras adalah 
Minuman Rasulullah " ungkap Rizal.
"Perlu kami perjelas bahwa pada 
sepanjang masa hidupnya Nabi 
memerangi yang namanya Miras," 
sambungnya.

PA212 menyebut pihaknya juga 
berencana melaporkan Sule yang ada 
dalam tayangan itu
Adapun alasannya, 

Dilansir TribunManado dari Surya.co.id, 
berikut profil dan biodata Sule, komedian 
yang dilaporkan dengan dugaan menista 
agama.Sule dilaporkan menista agama 
terkait kontennya bersama dengan Budi 
Dalton yang viral baru-baru ini.
Hal ini diungkapkan oleh Sekjen 
Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Novel 
Bamukmin.PA 212 sebelumnya telah 
melaporkan Budi Dalton ke Mabes Polri 
karena memelesetkan Miras dengan 
Minuman Rasulullah.

dan Kang Saswi alias Sasongko 
Wijanaeko disangkakan Pasal 28 Ayat 2 
JO Pasal Pasal 45A Ayat 2 UU RI No 19 
Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 
RI No. 11 Tahun 2018 tentang ITE dan 
atau Pasal 156 KUHP JO Pasal 156A 
KUHP.Laporan tersebut teregistrasi di 
Polda Metro Jaya dengan nomor perkara 
STTLP/B5984/XI/2022/SPKT/POLDA 
METRO JAYA.

Sule dianggap berada di acara itu bahkan 
ikut tertawa saat Budi mengucapkan 

Profil Sule

Ia merupakan anak kedua dari empat 
bersaudara.Selain menjadi komedian, 
Sule juga berprofesi sebagai pembawa 
acara dan aktor.Awal karier Sule 
berkecimpung di dunia hiburan bermula 
saat ia memenangkan kompetisi API 1 
bersama Oni Suwarman dan Obin 
Wahyudin Ogi dalam grup lawak SOS 
pada 2005 silam.

Namun, Sule memilih meninggalkan 
acara OVJ karena padatnya jadwal yang 
membuatnya kerja dari pagi hingga 
tengah malam.

"Ada kemungkinan Sule kami laporkan 
juga," kata Sekjen PA 212 Novel 
Bamukmin, melansir dari 
WartaKotalive.com dalam artikel 'Setelah 
Laporkan Budi Dalton, PA 212 Akan 
Polisikan Sule terkait Joke 'Miras-
Minuman Rasulullah'.

Tidak hanya itu, Sule juga menjadi 
pemeran utama di sinetron Awas Ada 
Sule di Global TV.

Sule lahir dengan nama asli Entis 
Sutisna.Ia lahir di Cimahi, 15 November 
1976 dan tahun ini genap berusia umur 
44 tahun.Sule lahir dari pasangan Dodo 
Mulyana (almarhum) dan Engkom 
Komara.

Kariernya terus melejit setelah 
membintangi acara Opera Van Java di 
Trans 7.Sule pun mendapat lingkaran 
baru dan menjadi rekan yang klop 
dengan Andre Taulany, Parto Patrio, 
Nunung, dan Azis Gagap

Kehidupan pribadi Sule juga tak lepas 
dari sorotan publik.Ia diketahui menikah 
dengan Lina Zubaedah pada 1997 silam 

kalimat yang dianggap menghina itu.

Opera Van Java adalah salah satu 
acara yang menghasilkan banyak uang 
bagi Sule.Dari acara ini sekali tampil 
Sule memperoleh penghasilan Rp 50 
juta atau naik dibanding sebelumnya 
yang Rp 20 juta Rp 40 juta.
Padahal sebelum tenar, dulu Sule 
tinggal di rumah kontrakan petak.

Sule dikarunia empat orang anak.

Penghasilannya dari melawak hanya 
Rp 20 ribu sehari, sehingga agar 
dapurnya bisa tetap ngebul, Sule 
nyambi berdagang ayam goreng dan 
berjualan kebaya.
Masa-masa sulit bagi Sule tinggal 
kenangan. Kini pelawak yang serba 
bisa ini sudah menjadi miliarder.

Kini Sule sedang dekat dengan Nathali 
Holscher, keduanya bahkan dikabarkan 
segera menikah.

Perceraian Sule dan Lina Zubaedah 
sempat menggemparkan publik karena 
keduanya jarang diterpa gosip.
Dari pernikahan dengan Lina, 

Mereka adalah Rizky Febrian 
Adriansyach, Putri Delina Andriyani, 
Rizwan Adriansyach, dan Ferdinan 
Ardiansyach.

dan bercerai pada 2018.

Setelah bercerai dari Lina, Sule 
diketahui sempat dekat dengan 
beberapa wanita.
Sule pernah digosipkan pacaran 
dengan artis muda Naomi Zaskia.

Sule digadang-gadang masuk dalam 
jajaran 5 komedian kondang dengan 
bayaran paling mahal.
Penghasilan seblannya dikabarkan 
bisa mencapai Rp 1 miliar.
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 Cristiano Ronaldo resmi meninggalkan 
Manchester United setelah klub dan 
pemain setuju untuk mengakhiri 
kontraknya. 
Kesepakatan itu terjadi di sela-sela 
Piala Dunia 2022.
Dilansir Cbssport, Rabu (23/11) 
Manchester United telah memulai 
proses pemecatan Cristiano Ronaldo 
menyusul wawancara eksplosif dengan 
Talk TV awal bulan ini di mana dia 
menuduh klub 'mengkhianati' 

aksanya keluar dari klub, pemain 
berusia 37 tahun itu telah setuju untuk 
mengakhiri kontraknya.

dia dan mengatakan dia 'tidak 
menghormati' pelatih Erik ten Hag. Alih-
alih ingin secara sepihak mem

"Semua orang di Manchester United 
tetap fokus untuk melanjutkan 
kemajuan tim di bawah Erik ten Hag 
dan bekerja sama untuk memberikan 
kesuksesan di lapangan."

 mencetak 145 gol dalam 346 
penampilan, dan mendoakan yang 
terbaik untuk masa depan dia dan 
keluarganya.

Kini Cristiano Ronaldo akan mencari 

Kontrak Ronaldo akan berakhir pada 
akhir musim ini. 

"Klub berterima kasih padanya atas 
kontribusinya yang luar biasa selama 
dua periode di Old Trafford,

"Cristiano Ronaldo akan meninggalkan 
Manchester United dengan 
kesepakatan bersama, dengan efek 
langsung," kata klub dalam sebuah 
pernyataan.

Ronaldo Resmi Tinggalkan Manchester United

AHY mengatakan, ia sebenarnya tidak 
ingin Demokrat mengulur-ulur waktu 
untuk membentuk koalisi.

gimik politik, 
saya khawatir koalisinya akan mudah 
rapuh," kata AHY saat berpidato dalam 
acara Pelantikan Pengurus DPC 
Demokrat Se-Provinsi Jawa Barat, 
Sabtu (19/11/2022) dikutip dari 
YouTube Partai Demokrat.

Tetapi, pendaftaran peserta pilpres baru 

"Buat apa kalau hanya sekadar 
mendeklarasikan tetapi pecah di tengah 
jalan?" ujar AHY.
Jika koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat 
tak jalan, maka pencapresan Anies 
Baswedan bakal terancam tidak akan 
maju.

akan dibuka pada Oktober tahun depan.
Oleh karena itu, menurutnya, masih cukup 
waktu bagi Demokrat untuk mematangkan 
rencana koalisi.

Sule dilaporkan lantaran dugaan 
menista agama.

Hal tersebut berawal ketika mereka 
tengah membuat konten di Youtube.

Komedian Entis Sutisna alias Sule kini 
resmi dilaporkan ke Polisi.

"Dia kan menyampaikan ekspresi 
tertawa dan itu sama halnya dia 
membenarkan dan mengiyakan itu dan 
kami anggap dia ikut terlibat," sambung 
Rizal.Lebih lanjut, Rizal menyebut 
ketiganya telah menyinggung umat 
Islam dan suku, agama, ras dan antar 
golongan (SARA).

Sule ikut dilaporkan oleh Ketua Aliansi 
Masyarakat Pecinta Rasulullah 
(AMPERA), Syahrul Rizal ke Polda 
Metro Jaya, pada Rabu 23 November 
2022.Syahrul Rizal membeberkan 
alasan sang komedian ikut dilaporkan 
ke polisi, lantaran menurutnya Sule 
memberikan reflek tertawa ketika Budi 
Dalton yang juga dilaporkan itu 
menyebut Miras adalah minuman 
Rasulullah.

Selain Sule, ada nama Sasongko 
Wijanaeko alias Kang Saswi yang juga 
ikut dilaporkan karena diduga ikut 
menbenarkan apa yang dikatakan Budi 
Dalton."Mereka (Sule, mang saswi) 
secara reflek tertawa, dan disitu kami 
beranggapan bahwa mereka ikut terlibat 
dalam ucapan yang disampaikan Budi 
Dalton sendiri," ujar Syahrul Rizal di 
Polda Metro Jaya, Rabu (23/11/2022).

"Dari laporan ini ketiga orang ini kami 
merasa bahwa dari pernyataan yang 
disiarkan atau di publikasikan lewat 

Sule Dipolisikan Dugaan Menista Agama

Dengan begitu Sule, Budi Dalton, 

kanal YouTube itu mengundang SARA. 
Dimana Budi Dalton secara sadar ada 
kesengajaan disitu bahwa Miras adalah 
Minuman Rasulullah " ungkap Rizal.
"Perlu kami perjelas bahwa pada 
sepanjang masa hidupnya Nabi 
memerangi yang namanya Miras," 
sambungnya.

PA212 menyebut pihaknya juga 
berencana melaporkan Sule yang ada 
dalam tayangan itu
Adapun alasannya, 

Dilansir TribunManado dari Surya.co.id, 
berikut profil dan biodata Sule, komedian 
yang dilaporkan dengan dugaan menista 
agama.Sule dilaporkan menista agama 
terkait kontennya bersama dengan Budi 
Dalton yang viral baru-baru ini.
Hal ini diungkapkan oleh Sekjen 
Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Novel 
Bamukmin.PA 212 sebelumnya telah 
melaporkan Budi Dalton ke Mabes Polri 
karena memelesetkan Miras dengan 
Minuman Rasulullah.

dan Kang Saswi alias Sasongko 
Wijanaeko disangkakan Pasal 28 Ayat 2 
JO Pasal Pasal 45A Ayat 2 UU RI No 19 
Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 
RI No. 11 Tahun 2018 tentang ITE dan 
atau Pasal 156 KUHP JO Pasal 156A 
KUHP.Laporan tersebut teregistrasi di 
Polda Metro Jaya dengan nomor perkara 
STTLP/B5984/XI/2022/SPKT/POLDA 
METRO JAYA.

Sule dianggap berada di acara itu bahkan 
ikut tertawa saat Budi mengucapkan 

Profil Sule

Ia merupakan anak kedua dari empat 
bersaudara.Selain menjadi komedian, 
Sule juga berprofesi sebagai pembawa 
acara dan aktor.Awal karier Sule 
berkecimpung di dunia hiburan bermula 
saat ia memenangkan kompetisi API 1 
bersama Oni Suwarman dan Obin 
Wahyudin Ogi dalam grup lawak SOS 
pada 2005 silam.

Namun, Sule memilih meninggalkan 
acara OVJ karena padatnya jadwal yang 
membuatnya kerja dari pagi hingga 
tengah malam.

"Ada kemungkinan Sule kami laporkan 
juga," kata Sekjen PA 212 Novel 
Bamukmin, melansir dari 
WartaKotalive.com dalam artikel 'Setelah 
Laporkan Budi Dalton, PA 212 Akan 
Polisikan Sule terkait Joke 'Miras-
Minuman Rasulullah'.

Tidak hanya itu, Sule juga menjadi 
pemeran utama di sinetron Awas Ada 
Sule di Global TV.

Sule lahir dengan nama asli Entis 
Sutisna.Ia lahir di Cimahi, 15 November 
1976 dan tahun ini genap berusia umur 
44 tahun.Sule lahir dari pasangan Dodo 
Mulyana (almarhum) dan Engkom 
Komara.

Kariernya terus melejit setelah 
membintangi acara Opera Van Java di 
Trans 7.Sule pun mendapat lingkaran 
baru dan menjadi rekan yang klop 
dengan Andre Taulany, Parto Patrio, 
Nunung, dan Azis Gagap

Kehidupan pribadi Sule juga tak lepas 
dari sorotan publik.Ia diketahui menikah 
dengan Lina Zubaedah pada 1997 silam 

kalimat yang dianggap menghina itu.

Opera Van Java adalah salah satu 
acara yang menghasilkan banyak uang 
bagi Sule.Dari acara ini sekali tampil 
Sule memperoleh penghasilan Rp 50 
juta atau naik dibanding sebelumnya 
yang Rp 20 juta Rp 40 juta.
Padahal sebelum tenar, dulu Sule 
tinggal di rumah kontrakan petak.

Sule dikarunia empat orang anak.

Penghasilannya dari melawak hanya 
Rp 20 ribu sehari, sehingga agar 
dapurnya bisa tetap ngebul, Sule 
nyambi berdagang ayam goreng dan 
berjualan kebaya.
Masa-masa sulit bagi Sule tinggal 
kenangan. Kini pelawak yang serba 
bisa ini sudah menjadi miliarder.

Kini Sule sedang dekat dengan Nathali 
Holscher, keduanya bahkan dikabarkan 
segera menikah.

Perceraian Sule dan Lina Zubaedah 
sempat menggemparkan publik karena 
keduanya jarang diterpa gosip.
Dari pernikahan dengan Lina, 

Mereka adalah Rizky Febrian 
Adriansyach, Putri Delina Andriyani, 
Rizwan Adriansyach, dan Ferdinan 
Ardiansyach.

dan bercerai pada 2018.

Setelah bercerai dari Lina, Sule 
diketahui sempat dekat dengan 
beberapa wanita.
Sule pernah digosipkan pacaran 
dengan artis muda Naomi Zaskia.

Sule digadang-gadang masuk dalam 
jajaran 5 komedian kondang dengan 
bayaran paling mahal.
Penghasilan seblannya dikabarkan 
bisa mencapai Rp 1 miliar.
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Lebih lanjut ia mengakui bahwa upaya 
menyusun ulang Twitter sebagai 
sebuah organisasi memang akan 
memakan waktu dan mengalami jatuh 
bangun.

"Dalam urusan perekrutan yang penting 
saat ini, saya akan bilang para pencipta 
perangkat lunak menjadi prioritas paling 
tinggi," kata Elon Musk dalam 
pertemuan perdana-nya dengan 
karyawan Twitter yang tersisa seperti 
dilansir dari The Verge, Rabu.

Setelah hampir satu bulan melakukan 
PHK massal di Twitter, Elon Musk 
mengaku kini siap merekrut karyawan 
baru.

Selama satu setengah jam memimpin 
pertemuan dan menjawab pertanyaan 
para pegawai Twitter yang bertahan, 
Elon memastikan tidak akan 
memindahkan kantor pusat Twitter di 
Amerika Serikat dari San Fransisco ke 
Texas.
Meski begitu, hal itu tidak menutup 
kemungkinan akan adanya dua kantor 
pusat di California dan Texas.

Sejak CEO Tesla dan pemilik Space X 
itu membeli Twitter, sebanyak dua 
pertiga pegawai di Twitter berkisar 
7.500 orang berhenti bekerja.

Ia pun kemudian menegaskan 
membangun teknologi kembali menjadi 
salah satu langkahnya menyusun kembali 
Twitter.

Namun Elon menjanjikan perusahaan 
Twitter di bawah kepemimpinannya akan 
mulai stabil dari waktu ke waktu.

Beberapa negara yang diprioritaskan 
untuk hal itu ialah Jepang, India, 
Indonesia, dan Brazil.

Sebelumnya, Elon Musk setelah resmi 
membeli Twitter melakukan banyak 
pemecatan terhadap karyawan 
perusahaan media sosial tersebut.
Termasuk dengan para pengembang 
teknologi, para jajaran direksi seperti 
CEO, CTO, dan CFO, serta pegawai dari 
bagian penjualan.
Tidak lama setelah itu, Elon memberikan 
mandat agar para pegawai yang tersisa 
harus melakukan kerja dari kantor untuk 
membangun kembali Twitter.

"Untuk menjadi pusat kota digital, kita 
harus mewakili orang-orang dengan 
pandangan yang beragam, meski kita 
tidak setuju dengan pandangan itu," 
katanya.

Dan hal itu memicu banyak protes, 
sehingga mengakibatkan ribuan pegawai 
mengundurkan diri.

Setelah PHK, Elon Siap Rekrut Pegawai Baru

 Pengamat komunikasi politik Emrus 
Sihombing menilai Partai Nasdem harus 
bertangungjawab untuk terus 
mengusung Anies Baswedan pada 
Pemilu 2024.
"Nasdem sudah memutuskan membawa 
Anies Baswedan menjadi calon 
presiden pada Pemilu 2024 yang akan 
datang. 
Suatu keputusan yang berani, namun 
harus bertanggungjawab," kata Emrus 
Sihombing di Jakarta, Rabu 23 
November 2022.
Dia mengatakan keputusan Nasdem 
mengusung Anies harus diwujudkan dan 
dipertangungjawabkan kepada rakyat 

NasDem Diminta Untuk Terus Usung Anies
Indonesia. Hal itu demi menjaga reputasi 
dan kredibilitas politik Nasdem di mata 
rakyat.

Sebagai partai yang bertangungjawab, 
Emrus mengatakan wajib bagi Nasdem 
bekerja keras menjadikan Anies calon 
presiden, 

"Tidak boleh mundur sedikit langkah pun 
dengan alasan apapun," kata dia.
Selain itu, menurut Emrus Nasdem juga 

"Sekali diucapkan di ruang publik, harus 
diwujudkan dan dipertangungjawabkan 
kepada rakyat Indonesia," kata dia.

mempersuasi dan melobi partai lain agar 
memenuhi jumlah kursi di parlemen dalam 
mencalonkan Anies.

"Jika Nasdem tidak mampu atau kuat 
mengusung Anies calon presiden, dan 
kemudian tidak bisa memenangkan 
Anies jadi presiden, 
maka sangat wajar publik 
mempertanyakan kemampuan kalkulasi 
politik dan pembiayaan Nasdem dalam 

mutlak harus menyediakan biaya politik 
memenangkan Anies menjadi presiden 
periode 2024-2029.

Kemudian, 
kata Emrus jika Anies kelak jadi 
presiden periode 2024-2029, tentunya 
sangat wajar pula susunan kabinet 
Anies dari kader dan berdasarkan 
usulan Nasdem, 

rangka mengusung Anies," ucapnya.

termasuk kader Nasdem ditempatkan 
di posisi menteri-menteri strategis, 
misalnya Kementerian ESDM. 

Polisi Kanada mengatakan mereka 
menyelidiki laporan operasi "kantor 
layanan polisi" China di Greater Toronto 
Area. Polisi memeriksa apakah kantor itu 
mengintervensi kepentingan dan 
menimbulkan ancaman pada keamanan 
nasional Kanada.
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Safeguard Defenders mengatakan 
kantor-kantor itu perpanjangan tangan 
Beijing untuk menekan warga negara 
China yang menghadapi dakwaan atau 
kerabat mereka di luar negeri untuk 
pulang ke China.

Kantor-kantor itu juga berkaitan dengan 
aktivitas Departemen Kerja Front 
Bersatu Komite Pusat Partai Komunis 
China (DKFBC) yang bertanggung jawab 
menyebar pengaruh dan propaganda 
partai di luar negeri. China membantah 
tuduhan tersebut.

Kanada bergabung dengan Amerika 
Serikat dan Belanda menggelar 
penyelidikan serupa setelah pada 
September lalu organisasi hak asasi 
manusia Eropa, Safeguard Defenders 
merilis laporan yang mengungkapkan 
puluhan "kantor layanan" China di kota-
kota besar di seluruh dunia.

Ad

(Ilustrasi) bendera Kanada

Bulk Apothecary
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“Kantor Layanan” China di Kanada Diselidiki

"Saya belum bisa pastikan, berproses 
di partai politik (parpol), dan kami harus 
berhati-hati, dan harus mencermati 
dinamika yang berkembang di tengah 
masyarakat kita karena sekali lagi ini 
adalah untuk membangun bangsa dan 

 Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum 
DPP PPP Muhamad Mardiono 
mengatakan terdapat 14 pengurus 
wilayah PPP yang mengusulkan satu 
nama untuk calon presiden (capres) 
dari PPP untuk Pemilu 2024. 

"Jadi ada beberapa wilayah, kalau tidak 
salah ada 14 wilayah yang memang 
sudah menyuarakan untuk 
mengusulkan kepada Dewan Pimpinan 
Pusat (DPP) PPP bahwa untuk bisa 
mencalonkan Pak Ganjar, itu 
permintaan wilayah," kata Mardiono di 
kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, 
Rabu (23/11/2022).

Namun, dia belum bisa memastikan 
sampai kapan proses pembahasan 
capres akan dilakukan. Mardiono 
mengatakan PPP berhati-hati dalam 
memilih capres yang bakal diusung.

Nama tersebut adalah Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo.

Mardiono mengatakan usulan-usulan 
nama capres masih dalam proses.
 Jika DPP menyetujui usulan nama 
capres tersebut, maka DPP PPP akan 
membawanya untuk dibahas bersama 
partai politik yang tergabung dalam 
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yaitu 
Partai Golkar dan Partai Amanat 
Nasional (PAN).

Gol itu membuat Argentina semakin 
pede untuk menyerang. 

Berkat kemenangan ini, Arab Saudi 
memuncaki klasemen sementara grup C 
Piala Dunia 2022. 

Lionel Messi memaksa Mohammed Al-
Owais, kiper Arab Saudi untuk membuat 
penyelamatan spektakuler untuk 
menggagalkan tembakan mendatarnya.

di mana baru beberapa menit laga 
berjalan,

Arab Saudi membuat kejuatan di Piala 
Dunia 2022 usai mengalahkan 
Argentina. Berhadapan dengan salah 
satu unggulan juara, Argentina, 
wakil Asia itu berhasil menang dengan 
skor 2-1.

Di awal babak kedua, Arab Saudi 
berhasil membalikkan kedudukan berkat 
gol Saleh Al-Shehri dan Salem Al-
Dawsari.

Di menit kedelapan, Argentina 
mendapatkan hadiah penalti. Wasit 
memeriksa VAR setelah Leandro 
Paredes terlihat dijatuhkan barisan 
pertahanan Arab Saudi. 
Lionel Messi yang menjadi algojo 
melaksanakan tugasnya dengan baik 
sehingga Argentina unggul 1-0 atas Arab 
Saudi.

Di menit ke-20, Lionel Messi sukses 
mencetak gol keduanya di laga ini. 

Sementara Argentina harus menempati 
dasar klasemen grup C.

Timnas Argentina unggul lebih dahulu 
lewat penalti Lionel Messi di awal babak 
pertama. 

Timnas Argentina mengawali laga 
dengan apik. Tim Tango langsung tampil 
menghentak, 

Pendukung Argentina bersorak girang 
di menit ke-27 setelah umpan 
terobosan Alejandro Gomez berhasil 
diselesaikan dengan manis oleh 
Lautaro Martinez. 

Beberapa menit berselang, Martinez 
kembali membobol gawang Arab 
Saudi. 

Namun sayang wasit tidak 
mengesahkan gol itu karena sang 
penyerang sudah berada dalam posisi 
offside.

Sang striker yang sudah melakukan 
selebrasi tiba-tiba tertunduk lesu 
setelah VAR membatalkan gol itu, 
karena tangannya sudah berada di 
posisi offside.

Di sisa babak pertama, Argentina 
mencoba untuk menambah keunggulan 
mereka. 
Sementara Arab Saudi kesulitan untuk 
membuat peluang yang bagus 
sehingga skor 1-0 bertahan setelah 
babak pertama selesai.
Tertinggal 1-0, Pelatih Herve Renard 
membuat satu pergantian pemain di 
jeda pertandingan. 

Di awal babak kedua ini, 
Arab Saudi tampil beda. Mereka lebih 
agresif dalam menekan dan juga 
langsung membombardir gawang 
Argentina.
Benar saja, baru tiga menit babak 
kedua berjalan, Argentina sudah 
kebobolan. Adalah Saleh Al-Shehri 

Namun kali ini sang striker sudah 
berada dalam posisi offside yang jelas 
sehingga gol tersebut tidak sah.

Salman Al-Faraj ditarik keluar dan 
digantikan Sultan Alganham.

Argentina Kalah Dari Arab Saudi
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Lebih lanjut ia mengakui bahwa upaya 
menyusun ulang Twitter sebagai 
sebuah organisasi memang akan 
memakan waktu dan mengalami jatuh 
bangun.

"Dalam urusan perekrutan yang penting 
saat ini, saya akan bilang para pencipta 
perangkat lunak menjadi prioritas paling 
tinggi," kata Elon Musk dalam 
pertemuan perdana-nya dengan 
karyawan Twitter yang tersisa seperti 
dilansir dari The Verge, Rabu.

Setelah hampir satu bulan melakukan 
PHK massal di Twitter, Elon Musk 
mengaku kini siap merekrut karyawan 
baru.

Selama satu setengah jam memimpin 
pertemuan dan menjawab pertanyaan 
para pegawai Twitter yang bertahan, 
Elon memastikan tidak akan 
memindahkan kantor pusat Twitter di 
Amerika Serikat dari San Fransisco ke 
Texas.
Meski begitu, hal itu tidak menutup 
kemungkinan akan adanya dua kantor 
pusat di California dan Texas.

Sejak CEO Tesla dan pemilik Space X 
itu membeli Twitter, sebanyak dua 
pertiga pegawai di Twitter berkisar 
7.500 orang berhenti bekerja.

Ia pun kemudian menegaskan 
membangun teknologi kembali menjadi 
salah satu langkahnya menyusun kembali 
Twitter.

Namun Elon menjanjikan perusahaan 
Twitter di bawah kepemimpinannya akan 
mulai stabil dari waktu ke waktu.

Beberapa negara yang diprioritaskan 
untuk hal itu ialah Jepang, India, 
Indonesia, dan Brazil.

Sebelumnya, Elon Musk setelah resmi 
membeli Twitter melakukan banyak 
pemecatan terhadap karyawan 
perusahaan media sosial tersebut.
Termasuk dengan para pengembang 
teknologi, para jajaran direksi seperti 
CEO, CTO, dan CFO, serta pegawai dari 
bagian penjualan.
Tidak lama setelah itu, Elon memberikan 
mandat agar para pegawai yang tersisa 
harus melakukan kerja dari kantor untuk 
membangun kembali Twitter.

"Untuk menjadi pusat kota digital, kita 
harus mewakili orang-orang dengan 
pandangan yang beragam, meski kita 
tidak setuju dengan pandangan itu," 
katanya.

Dan hal itu memicu banyak protes, 
sehingga mengakibatkan ribuan pegawai 
mengundurkan diri.

Setelah PHK, Elon Siap Rekrut Pegawai Baru

 Pengamat komunikasi politik Emrus 
Sihombing menilai Partai Nasdem harus 
bertangungjawab untuk terus 
mengusung Anies Baswedan pada 
Pemilu 2024.
"Nasdem sudah memutuskan membawa 
Anies Baswedan menjadi calon 
presiden pada Pemilu 2024 yang akan 
datang. 
Suatu keputusan yang berani, namun 
harus bertanggungjawab," kata Emrus 
Sihombing di Jakarta, Rabu 23 
November 2022.
Dia mengatakan keputusan Nasdem 
mengusung Anies harus diwujudkan dan 
dipertangungjawabkan kepada rakyat 

NasDem Diminta Untuk Terus Usung Anies
Indonesia. Hal itu demi menjaga reputasi 
dan kredibilitas politik Nasdem di mata 
rakyat.

Sebagai partai yang bertangungjawab, 
Emrus mengatakan wajib bagi Nasdem 
bekerja keras menjadikan Anies calon 
presiden, 

"Tidak boleh mundur sedikit langkah pun 
dengan alasan apapun," kata dia.
Selain itu, menurut Emrus Nasdem juga 

"Sekali diucapkan di ruang publik, harus 
diwujudkan dan dipertangungjawabkan 
kepada rakyat Indonesia," kata dia.

mempersuasi dan melobi partai lain agar 
memenuhi jumlah kursi di parlemen dalam 
mencalonkan Anies.

"Jika Nasdem tidak mampu atau kuat 
mengusung Anies calon presiden, dan 
kemudian tidak bisa memenangkan 
Anies jadi presiden, 
maka sangat wajar publik 
mempertanyakan kemampuan kalkulasi 
politik dan pembiayaan Nasdem dalam 

mutlak harus menyediakan biaya politik 
memenangkan Anies menjadi presiden 
periode 2024-2029.

Kemudian, 
kata Emrus jika Anies kelak jadi 
presiden periode 2024-2029, tentunya 
sangat wajar pula susunan kabinet 
Anies dari kader dan berdasarkan 
usulan Nasdem, 

rangka mengusung Anies," ucapnya.

termasuk kader Nasdem ditempatkan 
di posisi menteri-menteri strategis, 
misalnya Kementerian ESDM. 

Polisi Kanada mengatakan mereka 
menyelidiki laporan operasi "kantor 
layanan polisi" China di Greater Toronto 
Area. Polisi memeriksa apakah kantor itu 
mengintervensi kepentingan dan 
menimbulkan ancaman pada keamanan 
nasional Kanada.
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Safeguard Defenders mengatakan 
kantor-kantor itu perpanjangan tangan 
Beijing untuk menekan warga negara 
China yang menghadapi dakwaan atau 
kerabat mereka di luar negeri untuk 
pulang ke China.

Kantor-kantor itu juga berkaitan dengan 
aktivitas Departemen Kerja Front 
Bersatu Komite Pusat Partai Komunis 
China (DKFBC) yang bertanggung jawab 
menyebar pengaruh dan propaganda 
partai di luar negeri. China membantah 
tuduhan tersebut.

Kanada bergabung dengan Amerika 
Serikat dan Belanda menggelar 
penyelidikan serupa setelah pada 
September lalu organisasi hak asasi 
manusia Eropa, Safeguard Defenders 
merilis laporan yang mengungkapkan 
puluhan "kantor layanan" China di kota-
kota besar di seluruh dunia.

Ad

(Ilustrasi) bendera Kanada
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“Kantor Layanan” China di Kanada Diselidiki

"Saya belum bisa pastikan, berproses 
di partai politik (parpol), dan kami harus 
berhati-hati, dan harus mencermati 
dinamika yang berkembang di tengah 
masyarakat kita karena sekali lagi ini 
adalah untuk membangun bangsa dan 

 Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum 
DPP PPP Muhamad Mardiono 
mengatakan terdapat 14 pengurus 
wilayah PPP yang mengusulkan satu 
nama untuk calon presiden (capres) 
dari PPP untuk Pemilu 2024. 

"Jadi ada beberapa wilayah, kalau tidak 
salah ada 14 wilayah yang memang 
sudah menyuarakan untuk 
mengusulkan kepada Dewan Pimpinan 
Pusat (DPP) PPP bahwa untuk bisa 
mencalonkan Pak Ganjar, itu 
permintaan wilayah," kata Mardiono di 
kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, 
Rabu (23/11/2022).

Namun, dia belum bisa memastikan 
sampai kapan proses pembahasan 
capres akan dilakukan. Mardiono 
mengatakan PPP berhati-hati dalam 
memilih capres yang bakal diusung.

Nama tersebut adalah Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo.

Mardiono mengatakan usulan-usulan 
nama capres masih dalam proses.
 Jika DPP menyetujui usulan nama 
capres tersebut, maka DPP PPP akan 
membawanya untuk dibahas bersama 
partai politik yang tergabung dalam 
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yaitu 
Partai Golkar dan Partai Amanat 
Nasional (PAN).

Gol itu membuat Argentina semakin 
pede untuk menyerang. 

Berkat kemenangan ini, Arab Saudi 
memuncaki klasemen sementara grup C 
Piala Dunia 2022. 

Lionel Messi memaksa Mohammed Al-
Owais, kiper Arab Saudi untuk membuat 
penyelamatan spektakuler untuk 
menggagalkan tembakan mendatarnya.

di mana baru beberapa menit laga 
berjalan,

Arab Saudi membuat kejuatan di Piala 
Dunia 2022 usai mengalahkan 
Argentina. Berhadapan dengan salah 
satu unggulan juara, Argentina, 
wakil Asia itu berhasil menang dengan 
skor 2-1.

Di awal babak kedua, Arab Saudi 
berhasil membalikkan kedudukan berkat 
gol Saleh Al-Shehri dan Salem Al-
Dawsari.

Di menit kedelapan, Argentina 
mendapatkan hadiah penalti. Wasit 
memeriksa VAR setelah Leandro 
Paredes terlihat dijatuhkan barisan 
pertahanan Arab Saudi. 
Lionel Messi yang menjadi algojo 
melaksanakan tugasnya dengan baik 
sehingga Argentina unggul 1-0 atas Arab 
Saudi.

Di menit ke-20, Lionel Messi sukses 
mencetak gol keduanya di laga ini. 

Sementara Argentina harus menempati 
dasar klasemen grup C.

Timnas Argentina unggul lebih dahulu 
lewat penalti Lionel Messi di awal babak 
pertama. 

Timnas Argentina mengawali laga 
dengan apik. Tim Tango langsung tampil 
menghentak, 

Pendukung Argentina bersorak girang 
di menit ke-27 setelah umpan 
terobosan Alejandro Gomez berhasil 
diselesaikan dengan manis oleh 
Lautaro Martinez. 

Beberapa menit berselang, Martinez 
kembali membobol gawang Arab 
Saudi. 

Namun sayang wasit tidak 
mengesahkan gol itu karena sang 
penyerang sudah berada dalam posisi 
offside.

Sang striker yang sudah melakukan 
selebrasi tiba-tiba tertunduk lesu 
setelah VAR membatalkan gol itu, 
karena tangannya sudah berada di 
posisi offside.

Di sisa babak pertama, Argentina 
mencoba untuk menambah keunggulan 
mereka. 
Sementara Arab Saudi kesulitan untuk 
membuat peluang yang bagus 
sehingga skor 1-0 bertahan setelah 
babak pertama selesai.
Tertinggal 1-0, Pelatih Herve Renard 
membuat satu pergantian pemain di 
jeda pertandingan. 

Di awal babak kedua ini, 
Arab Saudi tampil beda. Mereka lebih 
agresif dalam menekan dan juga 
langsung membombardir gawang 
Argentina.
Benar saja, baru tiga menit babak 
kedua berjalan, Argentina sudah 
kebobolan. Adalah Saleh Al-Shehri 

Namun kali ini sang striker sudah 
berada dalam posisi offside yang jelas 
sehingga gol tersebut tidak sah.

Salman Al-Faraj ditarik keluar dan 
digantikan Sultan Alganham.

Argentina Kalah Dari Arab Saudi
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tetapi Anda harus berhati-hati. 

Dibanding menggunakan scrub, 
chemical exfoliation dengan cairan yang 
mengandung AHA (alpha hydroxy acids) 
dan BHA (beta hydroxy acids) lebih 

Cara eksfoliasi kulit wajah berjerawat 
dengan menggunakan scrub dapat 
memperburuk kondisi wajah Anda. 

Lalu, bagaimana cara untuk melakukan 
eksfoliasi pada wajah yang berjerawat? 
Simak penjelasannya di bawah ini.

sebelum melakukan eksfoliasi 
perhatikan beberapa hal berikut.

Hal ini disebabkan karena scrub 
memiliki tekstur kasar yang dapat 
memicu peradangan dan menciptakan 
microtears yang membuka jalan bagi 
bakteri untuk masuk ke kulit wajah.

Cara Eksfoliasi untuk Wajah Berjerawat

2. Gunakan Chemical Peeling

Anda justru akan membuat kulit wajah 
menjadi rusak. Maka dari itu, 

Melakukan eksfoliasi pada kulit wajah 
yang berjerawat boleh saja, 

1. Jangan Gunakan Scrub untuk 
Eksfoliasi

Apabila salah langkah, 

Eksfoliasi wajah menjadi cara yang 
dipilih banyak orang untuk menjaga 
kesehatan kulit. 
Dengan melakukan eksfoliasi, kulit 
wajah akan menja
di halus dan lembut. Mengapa bisa 
seperti itu?
Pada dasarnya eksfoliasi wajah 
merupakan cara yang digunakan untuk 
mengangkat sel kulit mati dan kotoran 
yang ada pada wajah. 
Dengan rutin melakukan eksfoliasi, Anda 
akan terhindar dari jerawat dan kulit 
kusam.

Cara Eksfoliasi Wajah Dirumah

Madu memiliki kandungan eksfoliasi 
alami yang dapat menjaga dan 
meningkatkan kesehatan kulit. 
Dengan mengoleskannya ke wajah, 
madu dapat membantu Anda untuk 
mengatasi kulit kering dan kusam. 

aman digunakan pada kulit berjerawat. 
Cara eksfoliasi wajah ini dapat 
membantu menyingkirkan kulit mati dan 
bakteri hanya dengan cara diusap saja.

1. Madu
di antaranya adalah sebagai berikut.

3. Jangan Terlalu Sering Melakukan 
Eksfoliasi

Cara eksfoliasi wajah yang paling 
mudah adalah dengan menggunakan 
bahan alami. 

Cara Eksfoliasi Wajah dengan 
Menggunakan Bahan Alami

Maka dari itu, Anda hanya perlu 
melakukan eksfoliasi seminggu atau 
dua minggu sekali.

Terlalu sering melakukan eksfoliasi kulit 
dapat menyebabkan kulit wajah Anda 
menjadi sensitif dan mengelupas. 

Jangan khawatir! Di bawah ini 
merupakan beberapa cara eksfoliasi 
wajah yang bisa Anda lakukan sendiri 
di rumah.

Risiko efek samping yang ditimbulkan 
bahan alami cukup rendah sehingga 
dapat Anda gunakan dengan mudah. 
Banyak bahan alami yang dapat 
dimanfaatkan sebagai eksfoliator, 

Madu akan memicu timbulnya sel-sel 
kulit baru yang sehat sehingga dapat 
mempercepat penyembuhan dan 

Beberapa dari Anda mungkin akan 
kebingungan untuk memahami cara 
eksfoliasi wajah karena terdengar asing 
dan rumit. 

sementara Argentina juga kesulitan 
untuk menciptakan peluang yang cukup 

Skor berubah menjadi 2-1 untuk 
keunggulan Arab Saudi.

Gol itu membuat Arab Saudi semakin 
percaya diri dan mereka memanfaatkan 
momentum itu dengan baik. 

yang berhasil mencatatkan namanya di 
papan skor setelah ia melepaskan 
tembakan dari sisi kiri 
yang gagal dibendung Emiliano 
Martinez. 
Skor kembali imbang 1-1.

di mana ia melewati adangan tiga bek 
La Albiceleste sebelum menceploskan 
bola ke gawang. 

Empat menit berselang, giliran Salem 
Al-Dawsari yang menjebol gawang 
Argentina, 

Setelah gol tersebut, jalannya 
pertandingan menjadi semakin seru. 
Arab Saudi yang memasang garis 
pertahanan yang tinggi kerap 
merepotkan Argentina, 

berbahaya.
Salah satu peluang berbahaya yang 
berhasil diciptakan Argentina melalui 
tembakan jarak dekat Nicolas Tagliafico 
yang memanfaatkan kemelut di depan 
gawang Arab Saudi, 

namun Al-Owais lagi-lagi jadi tokoh 
antagonis 

namun Al-Owais dengan sigap 
mematahkan peluang itu
Di masa injury time, ada insiden 
menimpa timnas Arab Saudi. 
Bek mereka, Yasir Al Syahrani harus 
ditandu ke luar lapangan setelah ia 
terkena dengkul Al-Owais saat mencoba 
untuk menghalau umpan lambung 
Argentina.
Julian Alvarez nyaris menyamakan 
kedudukan bagi Argentina di menit-menit 
akhir laga melalui sundulannya, 

dan berhasil menangkap bola 
itu.Argentina terus menekan, namun skor 
2-1 bertahan untuk kemenangan Arab 
Saudi.

 Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum 
DPP PPP Muhamad Mardiono 
mengatakan terdapat 14 pengurus 
wilayah PPP yang 
mengusulkan satu 
nama untuk calon 
presiden (capres) dari 
PPP untuk Pemilu 
2024. 

"Jadi ada beberapa 
wilayah, kalau tidak 
salah ada 14 wilayah 
yang memang sudah 
menyuarakan untuk 
mengusulkan kepada 
Dewan Pimpinan 
Pusat (DPP) PPP 
bahwa untuk bisa mencalonkan Pak 
Ganjar, itu permintaan wilayah," kata 
Mardiono di kawasan Istana 
Kepresidenan, Jakarta, Rabu 
(23/11/2022).

Nama tersebut adalah 
Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar 
Pranowo.

14 DPP PPP Usul Calonkan Ganjar
Mardiono mengatakan usulan-usulan 
nama capres masih dalam proses.
 Jika DPP menyetujui usulan nama capres 

tersebut, maka DPP PPP 
akan membawanya untuk 
dibahas bersama partai 
politik yang tergabung 
dalam Koalisi Indonesia 
Bersatu (KIB), yaitu Partai 
Golkar dan Partai Amanat 
Nasional (PAN).

“Saya belum bisa pastikan, 
berproses di partai politik 

(parpol), dan kami harus berhati-hati, dan 
harus mencermati dinamika yang 
berkembang di tengah masyarakat kita 
karena sekali lagi ini adalah untuk 
membangun bangsa . 

Namun, dia belum bisa 
memastikan sampai kapan 
proses pembahasan 
capres akan dilakukan. 
Mardiono mengatakan 
PPP berhati-hati dalam 
memilih capres yang bakal 
diusung.
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tetapi Anda harus berhati-hati. 

Dibanding menggunakan scrub, 
chemical exfoliation dengan cairan yang 
mengandung AHA (alpha hydroxy acids) 
dan BHA (beta hydroxy acids) lebih 

Cara eksfoliasi kulit wajah berjerawat 
dengan menggunakan scrub dapat 
memperburuk kondisi wajah Anda. 

Lalu, bagaimana cara untuk melakukan 
eksfoliasi pada wajah yang berjerawat? 
Simak penjelasannya di bawah ini.

sebelum melakukan eksfoliasi 
perhatikan beberapa hal berikut.

Hal ini disebabkan karena scrub 
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microtears yang membuka jalan bagi 
bakteri untuk masuk ke kulit wajah.

Cara Eksfoliasi untuk Wajah Berjerawat
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Anda justru akan membuat kulit wajah 
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Melakukan eksfoliasi pada kulit wajah 
yang berjerawat boleh saja, 

1. Jangan Gunakan Scrub untuk 
Eksfoliasi

Apabila salah langkah, 

Eksfoliasi wajah menjadi cara yang 
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kesehatan kulit. 
Dengan melakukan eksfoliasi, kulit 
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Madu memiliki kandungan eksfoliasi 
alami yang dapat menjaga dan 
meningkatkan kesehatan kulit. 
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ditandu ke luar lapangan setelah ia 
terkena dengkul Al-Owais saat mencoba 
untuk menghalau umpan lambung 
Argentina.
Julian Alvarez nyaris menyamakan 
kedudukan bagi Argentina di menit-menit 
akhir laga melalui sundulannya, 

dan berhasil menangkap bola 
itu.Argentina terus menekan, namun skor 
2-1 bertahan untuk kemenangan Arab 
Saudi.
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Mardiono di kawasan Istana 
Kepresidenan, Jakarta, Rabu 
(23/11/2022).

Nama tersebut adalah 
Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar 
Pranowo.

14 DPP PPP Usul Calonkan Ganjar
Mardiono mengatakan usulan-usulan 
nama capres masih dalam proses.
 Jika DPP menyetujui usulan nama capres 

tersebut, maka DPP PPP 
akan membawanya untuk 
dibahas bersama partai 
politik yang tergabung 
dalam Koalisi Indonesia 
Bersatu (KIB), yaitu Partai 
Golkar dan Partai Amanat 
Nasional (PAN).

“Saya belum bisa pastikan, 
berproses di partai politik 

(parpol), dan kami harus berhati-hati, dan 
harus mencermati dinamika yang 
berkembang di tengah masyarakat kita 
karena sekali lagi ini adalah untuk 
membangun bangsa . 

Namun, dia belum bisa 
memastikan sampai kapan 
proses pembahasan 
capres akan dilakukan. 
Mardiono mengatakan 
PPP berhati-hati dalam 
memilih capres yang bakal 
diusung.
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Ciri Penyakit Gula Pada Remaja

Larutkan 2 sendok makan oatmeal ke 
dalam air secukupnya. 

Eksfoliasi dengan menggunakan 
oatmeal ini dapat Anda lakukan 1–-2 
kali dalam seminggu.
5. Gula Pasir

Jangan terlalu encer agar oatmeal bisa 
digosokkan ke kulit.

4. Oatmeal

Bilas kulit dengan air bersih.

Siapkan ½ cangkir gula pasir dan 2 

Oatmeal memiliki tekstur yang lebih 
kasar dibandingkan dengan kopi. 
Bahan alami yang satu ini bisa 
membantu mengangkat sel kulit mati. 
Berikut ini merupakan cara 
menggunakan oatmeal sebagai bahan 
eksfoliasi.

Aplikasikan ke bagian kulit yang 
hendak dieksfoliasi dan gosok dengan 
gerakan memutar selama beberapa 
menit.

yang ada di lidah buaya dapat 
membantu untuk mengangkat sel-sel 
mati yang ada di kulit wajah dan 
membuat wajah menjadi lebih halus.
3. Kopi
Kopi dapat membantu menjaga tingkat 
hidrasi kulit. 
Selain itu, butiran kopi dapat 
membantu mengangkat sel kulit mati 
yang ada di wajah sehingga sel kulit 
baru dapat muncul ke permukaan. 
Berikut ini cara menggunakan kopi 
untuk eksfoliasi wajah.

mencegah peradangan.
2. Lidah buaya
Lidah buaya menjadi salah satu pilihan 
eksfoliasi untuk berbagai jenis kulit. 
Teksturnya yang agak cair 
membuatnya mudah diserap oleh kulit. 
Kandungan vitamin A dan C 

Campurkan ¼ sendok teh ampas kopi 
bekas yang telah ditumbuk halus 
dengan 1 sendok makan susu cair 
atau yoghurt (tanpa rasa/plain).
Baluri campuran tersebut pada bagian 
wajah dan leher Anda dan pijat secara 
lembut.
Biarkan masker eksfoliasi menempel di 
wajah selama 5 menit.
Kemudian, bilas dengan air hangat.
Gunakan masker ini maksimal 2 kali 
dalam seminggu.

Selain menggunakan bahan alami, Anda 
juga dapat melakukan eksfoliasi wajah 
dengan menggunakan produk kecantikan 
yang memiliki kandungan bahan kimia. 
Berikut ini penjelasan cara eksfoliasi 
wajah dengan menggunakan toner dan 
serum.
1. Cara Eksfoliasi Wajah dengan 
Menggunakan Toner

Bilas wajah menggunakan air hangat dan 
keringkan.

Cara Eksfoliasi Wajah dengan 
Menggunakan Bahan Kimia

Setelah tercampur, oleskan scrub ini ke 
permukaan kulit wajah secara merata, lalu 
gosok secara lembut dan perlahan selama 
kurang lebih 3–4 menit.

sendok teh (sdt) minyak zaitun. Tuangkan 
kedua bahan ini ke mangkuk lalu aduk 
hingga tercampur rata.

Akhiri dengan mengoleskan toner dan 
pelembap pada kulit wajah.
3 dari 3 halaman

eksfoliasi wajah juga dapat dilakukan 
dengan menggunakan serum yang 
memiliki kandungan AHA, BHA dan PHA. 
Kandungan tersebut bisa membantu 
mengontrol produksi minyak di kulit dan 
membunuh kuman dan bakteri yang ada 
di dalam pori-pori.

Setelah itu, Anda bisa menggunakan 
produk skincare yang melembapkan kulit.

Eksfoliasi wajah dapat Anda lakukan 
dengan menggunakan toner yang 
mempunyai kandungan Alpha Hydrody 
Acid (AHA) dan Beta Hydroxy Acid (BHA). 

Jika digunakan berlebihan, 

2. Cara Eksfoliasi Wajah dengan 
Menggunakan Serum

Setelah itu, Anda bisa menuangkan toner 
ke kapas dan usap lembut pada wajah 
dan leher dengan gerakan keatas. 

Penggunaan serum eksfoliasi tidak boleh 
asal-asalan. Pilihlah produk serum yang 
mempunyai konsentrasi bahan aktif yang 

Kandungan ini aman untuk digunakan 
maksimal 2 kali dalam seminggu pada 
malam hari. 

pastikan Anda telah membersihkan wajah 
dari make-up. 

Sebelum mengaplikasikan toner, 

kulit Anda dapat mengalami iritasi dan 
kemerahan.

Selain menggunakan toner, 

dapat membuat kulit Anda mengalami 
eksfoliasi berlebihan yang menyebabkan 

Penggunaan serum eksfoliasi ini bisa 
dilakukan seminggu 2 kali saja.
 Jangan gunakan serum eksfoliasi 
bersamaan dengan toner eksfoliasi. 
Menggunakannya bersamaan 

ringan, yaitu sekitar 3% sampai 5%. 
Gunakan serum setelah membersihkan 
wajah di malam hari dan lanjutkan 
dengan memakai pelembap.

Begitulah cara untuk melakukan 
eksfoliasi pada wajah. 

iritasi dan kulit mengelupas.

Selain cara di atas, 

Jangan lupa untuk rutin menggunakan 
tabir surya agar kulit yang sudah 
dieksfoliasi dapat terlindung dari 
paparan sinar UV.

Anda juga dapat melakukan eksfoliasi 
dengan mengunjungi dokter atau klinik 
kecantikan. 

Sakit kepala merupakan masalah 
kesehatan yang bisa sangat 
mengganggu. Rasa sakit di kepala ini 
bisa menyebabkan kita sulit fokus dan 
melakukan aktivitas sehari-hari secara 
normal.Masalah sakit kepala ini 
merupakan gangguan kesehatan yang 
normal terjadi. Walau begitu, ketika hal 
ini terjadi secara konstan dan dalam 
waktu lama, maka mungkin adanya 
masalah lain.
Adanya gejala lain dari sakit kepala bisa 
membantu dalam mengetahui masalah 
lain yang mungkin ada. 
Hal ini termasuk di mana terjadinya rasa 
sakit ini apakah di bagian depan, atas, 
samping, atau leher.Jenis sakit kepala 
yang terjadi, durasi, serta intensitas rasa 
sakit ini juga sangat menentukan. 

Pada saat kamu mengalami stres, 
terjadinya sakit kepala secara konstan 
merupakan hal yang tak terhindarkan. 
Untuk mengatasi masalah ini, 

Stres

kamu bisa melakukan meditasi atau 
aktivitas fisik tertentu.

Sakit kepala secara konstan bisa menjadi 
salah satu gejala umum dari infeksi di 

Sinusitis

Beberapa kondisi sakit kepala bisa 
menyebabkan rasa berdenyut, meremas, 
atau rasa sakit yang terjadi secara 
konstan dan menusuk.Rasa sakit kepala 
secara konstan ini bisa disebabkan oleh 
sejumlah penyebab. Dilansir dari The 
Healths Site, 
berikut sejumlah hal yang bisa menja
di penyebab terjadinya sakit kepala 
secara konstan.

Penyebab Sakit Kepala Yang Tak Kunjung Hilang

Tumor Otak
Adanya tumor di otak juga bisa jadi 
penyebab munculnya sakit kepala. 
Kondisi ini terjadi ketika tumor sudah 
tumbuh cukup besar sehingga 
memberikan tekanan pada otak dan 
saraf sehingga kamu mula merasa 
sakit kepala.

bagian sinus atau dikenal dengan 
sinusitis. Pada saat kamu mengalami 
masalah kesehatan ini, rasa sakit 
kepala dan tekanan ini mungkin terjadi 
di daerah mata, pipi, dan dahi.

Kondisi sakit kepala akibat penyakit 
kronis ini biasanya disertai gejala lain 
yang berhubungan.

flu, serta rasa lelah di mata dan leher.

Kurang Magnesium

Rasa sakit kepala yang konstan 
merupakan efek samping umum dari 
banyak penyakit kronis. Hal ini bisa 
terjadi akibat sejumlah penyakit seperti 
fibromyalgia, lupus, dan diabetes. 

Sakit kepala akibat dehidrasi terjadi 
karena pembuluh darah yang 
menyempit akibat rubuh berusaha 
mempertahankan cukup cairan.

Penyakit Kronis

Sakit kepala konstan yang kamu alami 
bisa terjadi akibat kurang air sehingga 
kamu mengalami dehidrasi. 

Dehidrasi

Penelitian mengungkap bahwa 
terdapat hubungan dari kurangnya 
magnesium dengan sering terjadinya 
sakit kepala. Hal lain yang bisa menjadi 
penyebab sakit kepala ini adalah 
genetik, merokok dan minum 
berlebihan, kualitas tidur yang buruk, 
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Ciri Penyakit Gula Pada Remaja

Larutkan 2 sendok makan oatmeal ke 
dalam air secukupnya. 

Eksfoliasi dengan menggunakan 
oatmeal ini dapat Anda lakukan 1–-2 
kali dalam seminggu.
5. Gula Pasir

Jangan terlalu encer agar oatmeal bisa 
digosokkan ke kulit.

4. Oatmeal

Bilas kulit dengan air bersih.

Siapkan ½ cangkir gula pasir dan 2 

Oatmeal memiliki tekstur yang lebih 
kasar dibandingkan dengan kopi. 
Bahan alami yang satu ini bisa 
membantu mengangkat sel kulit mati. 
Berikut ini merupakan cara 
menggunakan oatmeal sebagai bahan 
eksfoliasi.

Aplikasikan ke bagian kulit yang 
hendak dieksfoliasi dan gosok dengan 
gerakan memutar selama beberapa 
menit.

yang ada di lidah buaya dapat 
membantu untuk mengangkat sel-sel 
mati yang ada di kulit wajah dan 
membuat wajah menjadi lebih halus.
3. Kopi
Kopi dapat membantu menjaga tingkat 
hidrasi kulit. 
Selain itu, butiran kopi dapat 
membantu mengangkat sel kulit mati 
yang ada di wajah sehingga sel kulit 
baru dapat muncul ke permukaan. 
Berikut ini cara menggunakan kopi 
untuk eksfoliasi wajah.

mencegah peradangan.
2. Lidah buaya
Lidah buaya menjadi salah satu pilihan 
eksfoliasi untuk berbagai jenis kulit. 
Teksturnya yang agak cair 
membuatnya mudah diserap oleh kulit. 
Kandungan vitamin A dan C 

Campurkan ¼ sendok teh ampas kopi 
bekas yang telah ditumbuk halus 
dengan 1 sendok makan susu cair 
atau yoghurt (tanpa rasa/plain).
Baluri campuran tersebut pada bagian 
wajah dan leher Anda dan pijat secara 
lembut.
Biarkan masker eksfoliasi menempel di 
wajah selama 5 menit.
Kemudian, bilas dengan air hangat.
Gunakan masker ini maksimal 2 kali 
dalam seminggu.

Selain menggunakan bahan alami, Anda 
juga dapat melakukan eksfoliasi wajah 
dengan menggunakan produk kecantikan 
yang memiliki kandungan bahan kimia. 
Berikut ini penjelasan cara eksfoliasi 
wajah dengan menggunakan toner dan 
serum.
1. Cara Eksfoliasi Wajah dengan 
Menggunakan Toner

Bilas wajah menggunakan air hangat dan 
keringkan.

Cara Eksfoliasi Wajah dengan 
Menggunakan Bahan Kimia

Setelah tercampur, oleskan scrub ini ke 
permukaan kulit wajah secara merata, lalu 
gosok secara lembut dan perlahan selama 
kurang lebih 3–4 menit.

sendok teh (sdt) minyak zaitun. Tuangkan 
kedua bahan ini ke mangkuk lalu aduk 
hingga tercampur rata.

Akhiri dengan mengoleskan toner dan 
pelembap pada kulit wajah.
3 dari 3 halaman

eksfoliasi wajah juga dapat dilakukan 
dengan menggunakan serum yang 
memiliki kandungan AHA, BHA dan PHA. 
Kandungan tersebut bisa membantu 
mengontrol produksi minyak di kulit dan 
membunuh kuman dan bakteri yang ada 
di dalam pori-pori.

Setelah itu, Anda bisa menggunakan 
produk skincare yang melembapkan kulit.

Eksfoliasi wajah dapat Anda lakukan 
dengan menggunakan toner yang 
mempunyai kandungan Alpha Hydrody 
Acid (AHA) dan Beta Hydroxy Acid (BHA). 

Jika digunakan berlebihan, 

2. Cara Eksfoliasi Wajah dengan 
Menggunakan Serum

Setelah itu, Anda bisa menuangkan toner 
ke kapas dan usap lembut pada wajah 
dan leher dengan gerakan keatas. 

Penggunaan serum eksfoliasi tidak boleh 
asal-asalan. Pilihlah produk serum yang 
mempunyai konsentrasi bahan aktif yang 

Kandungan ini aman untuk digunakan 
maksimal 2 kali dalam seminggu pada 
malam hari. 

pastikan Anda telah membersihkan wajah 
dari make-up. 

Sebelum mengaplikasikan toner, 

kulit Anda dapat mengalami iritasi dan 
kemerahan.

Selain menggunakan toner, 

dapat membuat kulit Anda mengalami 
eksfoliasi berlebihan yang menyebabkan 

Penggunaan serum eksfoliasi ini bisa 
dilakukan seminggu 2 kali saja.
 Jangan gunakan serum eksfoliasi 
bersamaan dengan toner eksfoliasi. 
Menggunakannya bersamaan 

ringan, yaitu sekitar 3% sampai 5%. 
Gunakan serum setelah membersihkan 
wajah di malam hari dan lanjutkan 
dengan memakai pelembap.

Begitulah cara untuk melakukan 
eksfoliasi pada wajah. 

iritasi dan kulit mengelupas.

Selain cara di atas, 

Jangan lupa untuk rutin menggunakan 
tabir surya agar kulit yang sudah 
dieksfoliasi dapat terlindung dari 
paparan sinar UV.

Anda juga dapat melakukan eksfoliasi 
dengan mengunjungi dokter atau klinik 
kecantikan. 

Sakit kepala merupakan masalah 
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Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

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

Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia Tan : 908 - 510 - 6840

Terry : 929 - 369 - 9830

pabrik roti dan coklat
dekat Philadelphia

Hubungi : 

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona
 
 Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : JIMMY
   215 - 275 - 4061

DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5

Badan Sepak bola dunia FIFA 
mengirimkan surat resmi kepada 32 
negara peserta Piala Dunia berisi pesan 
agar mereka "hanya fokus pada sepak 
bola".

Piala Dunia 2022 yang berlangsung di 
Qatar kali ini mengundang banyak 
kontroversi.
Sebagai negara Arab pertama yang 
menggelar Piala Dunia, Qatar berharap 
ada 1,5 juta penggemar bola 
mengunjungi negara itu.

Sebagai balasan, 10 badan sepak bola 
Eropa mengatakan "hak asasi adalah 
universal dan berlaku di mana saja."

Sekitar 30.000 pekerja asing dari India, 
Bangladesh, Nepal, dan Filipina 
membangun berbagai fasilitas untuk Piala 
Dunia, termasuk stadion, hotel, jalan. 
Sebanyak 85 persen dari populasi Qatar 
adalah pekerja asing dan 15 persen 
sisanya warga lokal.
Pada Februari 2021, harian the Guardian 
mengatakan 6.500 pekerja meninggal di 
Qatar sejak negara itu terpilih jadi tuan 
rumah pada 2010. 

Namun Organisasi Buruh Internasional 
(ILO) mengatakan angka itu terlalu 
rendah. 

Data itu diperoleh dari sejumlah kedutaan 
yang ada di Qatar.
Namun pemerintah Qatar mengatakan 
angka itu keliru karena menghitung 
jumlah pekerja asing yang sudah lama 
tinggal di Qatar dan tidak bekerja dalam 
proyek Piala Dunia.
Data resmi Qatar menyebut antara 2014 
sampai 2020 ada 37 kematian pekerja di 
lokasi pembangunan stadion Piala Dunia, 
hanya tiga di antaranya yang "terkait 
dengan pekerjaan".

Bagaimana pekerja asing diperlakukan di 
Qatar?

ILO menuturkan, Qatar tidak menghitung 
pekerja yang meninggal karena serangan 
jantung dan masalah pernapasan akibat 
pekerjaan. 

Sepak bola jangan sampai dikaitkan 
dengan persoalan ideologi dan 
persaingan politik.

Kontroversi Piala Dunia 2022

Para pekerja asing itu kerap bekerja 
dalam cuaca panas.

Pada 2010 Qatar meraup mayoritas 
suara dari 22 anggota eksekutif FIFA 
mengalahkan Amerika Serikat, Korea 
Selatan, Jepang, dan Australia.
Qatar kemudian dituding menyuap 
para pejabat FIFA senilai USD 3,7 juta 
atau Rp 53 miliar untuk memuluskan 
langkah mereka menjadi tuan rumah. 
Tapi tuduhan itu dibantah setelah dua 
tahun penyelidikan.
Saat itu Ketua FIFA Sepp Blater 
mendukung Qatar untuk menjadi tuan 
rumah tapi kini Blater mengatakan 
menjadikan Qatar sebagai tuan rumah 
adalah "sebuah kesalahan".
Bagaimana persiapan Qatar untuk 
Piala Dunia?

Mengapa Qatar bisa terpilih jadi tuan 
rumah Piala Dunia?

Qatar menyiapkan delapan stadion, 
tujuh di antaranya dibangun khusus 
untuk Piala Dunia.
Sebanyak 100 hotel juga dibangun. 
Begitu pula dengan kereta, jalan, dan 
perluasan bandara Hamad.
Qatar bahkan membangun kota baru di 
sekitar stadion Lusail, tempat akan 
digelarnya partai final.

Sementara 37.600 lainnya menderita 
luka sedang atau rigan.

ILO menyebut ada 50 pekerja asing 
dan lebih dari 500 lainnya luka parah di 
Qatar pada 2021, 

Dua hari sebelum dimulainya Piala 
Dunia, 
Qatar mengumumkan tidak akan 
mengizinkan penjualan bir di stadion. 
Itu bisa dikatakan pengumuman yang 
terjadi di detik-detik terakhir sebelum 
turnamen ini digelar.
Alkohol hanya dibolehkan di zona 
penonton di luar stadion dan di 
sejumlah bar di hotel mewah.

Apakah alkohol dibolehkan selama 
Piala Dunia Qatar?

Qatar juga menyiapkan lokasi bagi 
penonton bola yang mabuk untuk 
dipulihkan.
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Kremlin menyerukan kepada negara 
yang membeli enegi dari Rusia untuk 
membayar dalam mata uang rubel. 
Sebelumnya sebagian besar transaksi 

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

Piala Dunia biasanya digelar di bulan 

Seberapa panas di Qatar?

Minuman tanpa alkohol tetap dijual di 
dalam stadion.

Selama November sampai Desember, 
suhu di Qatar biasanya berkisar 25 
derajat Celcius.

Juni dan Juli. Jika digelar di bulan itu maka 
suhu di Qatar bisa mencapai 40 derajat 
Celcius.
Qatar awalnya mengusulkan Piala Dunia 
dilangsungkan di dalam stadion tertutup 
berpendingin udara, tapi rencana itu 
ditolak. 

Berikut alasan orang membenci 
Windows 11, seperti dilansir Slash 
Gear, Senin (21/11/2022):

Meskipun mempunyai banyak 
perubahan, Windows 11 memiliki 
kelemahan yang dialami oleh 
pendahulunya. 

Selain itu, ada banyak hal lain yang 
membuat lebih banyak penolakan untuk 
mengadopsi Windows 11. 

 Aplikasi yang dikelompokkan disatukan 
secara dinamis dalam folder

-Menu "Start" yang didesain ulang

Selain itu, Microsoft juga membatasi 
perangkat yang kompatibel dengan 
Windows 11 dengan memperkenalkan 
persyaratan CPU minimum baru yang 
sebagian besar hanya kompatibel 
dengan chip generasi baru.

Yakni duplikat aplikasi sistem lama dan 
modern, pembaruan paksa, iklan, dan 
masalah privasi.
Beberapa fungsi secara aktif dibatasi 
atau dikaburkan. 

Melalui Windows 11, Microsofft 
memperkenalkan sejumlah perubahan, 
termasuk estetika baru. 

Perubahan yang paling mencolok 
secara visual adalah menu "Start" yang 
didesain ulang. 
Sejak Windows 8, menu Start telah 
menjadi pusat kritik. Di Windows 10, 
tombol Start meluncurkan menu yang 
luas dan dapat diubah ukurannya 
dengan daftar abjad dari semua aplikasi 
yang terinstal dan terbaru.

daftar aplikasi yang disematkan, 
aplikasi yang diiklankan, dan file yang 

Namun, tombol Start yang baru hanya 
memberi Anda kotak bulat dengan bilah 
pencarian di atas, 

Anda dapat menyematkan aplikasi 
sebanyak yang Anda suka.

Folder awalnya dihilangkan dalam 
pembaruan tetapi sejak itu kembali 
dengan tampilan baru di beberapa build 
Windows 11 terbaru.
Taskbar
Taskbar sama-sama rata tengah dan 
melebar ke luar. Ikon diatur secara 
dinamis, berjejer ke samping untuk 
memberi ruang bagi aplikasi baru. 

baru digunakan. 

Aplikasi aktif ditandai dengan titik kecil di 
bawahnya, tetapi kontras antara aplikasi 
aktif dan disematkan tidak ada lagi.
Dengan Windows 11, 
Anda dapat dengan cepat dan mudah 
menarik dan melepas Taskbar di desktop. 
Namun, Microsoft memiliki penyesuaian 
yang sangat terbatas di Taskbar baru 
dengan tidak dapat diubah posisinya atau 
diubah ukurannya. 

Dalam menyederhanakan UI, Microsoft 
mempersulit navigasi dan interaksi. 
Pada dasarnya, tindakan yang 
memerlukan lebih sedikit klik kini 
memerlukan dua kali lebih banyak. 

-Penyederhanaan UI Windows 11 yang 
rumit

Yang paling bisa Anda lakukan adalah 
mendorong semua ikon ke kiri dengan 
mengklik kanan pada Taskbar dan 
memasukkan pengaturan Taskbar, 

Di Windows 11, Anda harus memilih 
browser secara manual untuk setiap 
ekstensi web.

Taskbar Behavior, dan Taskbar alignment.

Misal, mengubah aplikasi default. 

Selain itu, menu konteks atau menu klik 
kanan juga telah disederhanakan. 
Mengklik kanan file di Explorer biasanya 
memberi Anda daftar panjang opsi, ganti 
nama, salin, properti, buka dengan, buka 
lokasi file, dan banyak lagi. Tetapi semua 
fitur tersebut sekarang telah disimpan 

Alasan Orang Tak Suka Pakai Windows 11

Windows 11 juga sangat tidak fleksibel 
dalam hal persyaratan sistem. 
Windows 11 menuntut teknologi Trusted 
Platform Module (TPM) untuk bekerja. 
TPM adalah chip yang menangani 
perhitungan kriptografi untuk 

-Persyaratan yang tidak fleksibel

dalam menu terpisah. Anda harus 
mengeklik "Show more options" untuk 
mengaksesnya

 Untuk mesin yang tidak memenuhi 
persyaratan minimum, Windows 11 
masih dapat diinstal walaupun 
Microsoft menyarankan untuk tidak 
melakukannya.

memverifikasi integritas sistem dan 
meningkatkan keamanan.
Microsoft merekomendasikan TPM 2.0, 
tetapi persyaratan minimumnya adalah 
TPM 1.2.

Bahkan dibeberapa survei mereka yang 
menempati posisi teratas, seperti Ganjar 
Pranowo dan Anies Baswedan.
Nama Ganjar Pranowo menjadi sorotan 
tersendiri karena menjadi

Presidium Kongres Rakyat Nasional 
(Kornas), Sutrisno Pangaribuan.

Beberapa nama tokoh politik nasional 
muncul sebagai calon kandidat presiden 
dan wakil presiden yang akan bertarung 
di Pilpres 2024 nanti. 

Namun bursa calon tak hanya 
diramaikan tokoh politik nasional, 
sejumlah kepala daerah juga muncul 
kepermukaan. 

Ganjar Pranowo berhasil merebut hati 
rakyat dari Sabang sampai Merauke.

jawara elektabilitas di berbagai lembaga 
survei yang memiliki kredibilitas bagus. 
Dalam survei, 

Para tokoh ini ada yang menjabat 
sebagai Ketua Umum Partai, Menteri 
dan juga Anggota DPR dan MPR.

Namun dibalik hasil survei yang bagus, 
sejumlah pendukung Ganjar Pranowo 
berharap pendamping sang jagoan 
baiknya dari luar pulau Jawa, seperti 
yang disampaikan

sehingga dibutuhkan pendamping calon 
wakil presiden dari luar pulau Jawa, 
ungkap Sutrisno yang juga Pembina 

hingga menjadi negara merdeka, lalu 
memiliki presiden dan wakil presiden, 
keterwakilan nusantara menjadi 
konsensus bersama.

Menurut Sutrisno dalam sejarah 
pergerakan pemuda, perjuangan 
kemerdekaan, 

Maka, karena Ganjar Pranowo berasal 
dari pulau Jawa, 

Calon Wakil Ganjar Harus Dari luar Jawa
DPP DGP ( Dulur Ganjar Pranowo), 
Senin, (21/11/2022).

 Soekarno dari Jawa, Mohammad 
Hatta dari Sumatera.

Periode pertama Presiden Susilo 
Bambang Yudoyono dan periode 
pertama Presiden Joko Widodo, 

Berdasarkan fakta tersebut, maka 
sudah tepat, jika Calon Presiden 
Ganjar Pranowo disandingkan dengan 
Calon Wakil Presiden dari luar pulau 
Jawa, katanya.

 beberapa nama yang berasal dari 
luar pulau Jawa yang dapat 
dipertimbangkan sebagai kandidat 
wakil presiden untuk Ganjar Pranowo 

Kata Sutrisno, belajar dari sejarah 
bangsa Indonesia, kita bisa melihat 
keterwakilan nusantara ini, 

Sutrisno melanjutkan, dalam mindset 
Indonesia Centris,

seperti kepemimpinan nasional 
pertama,

"Tentu bukan karena kebetulan itu 
dirancang, pasti telah melalui 
berbagai percakapan intensif dari para 
pendiri bangsa. 

pernah menunjuk Adam Malik, asal 
Sumatera dan Baharuddin Jusuf 
Habibie, asal Sulawesi sebagai Wakil 
Presiden," beber Sutrisno.
Lanjut Sutrisno, fakta lain yang bisa 
dilihat adalah sewaktu Presiden 
Megawati Soekarnoputri, 
Wakil Presidennya yaitu Hamzah Haz, 
berasal dari Kalimantan. 

Wakil Presidennya Jusuf Kalla, asal 
Sulawesi.

Di masa orde baru pun, Presiden 
Soeharto, Jawa,
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 Aplikasi yang dikelompokkan disatukan 
secara dinamis dalam folder

-Menu "Start" yang didesain ulang

Selain itu, Microsoft juga membatasi 
perangkat yang kompatibel dengan 
Windows 11 dengan memperkenalkan 
persyaratan CPU minimum baru yang 
sebagian besar hanya kompatibel 
dengan chip generasi baru.

Yakni duplikat aplikasi sistem lama dan 
modern, pembaruan paksa, iklan, dan 
masalah privasi.
Beberapa fungsi secara aktif dibatasi 
atau dikaburkan. 

Melalui Windows 11, Microsofft 
memperkenalkan sejumlah perubahan, 
termasuk estetika baru. 

Perubahan yang paling mencolok 
secara visual adalah menu "Start" yang 
didesain ulang. 
Sejak Windows 8, menu Start telah 
menjadi pusat kritik. Di Windows 10, 
tombol Start meluncurkan menu yang 
luas dan dapat diubah ukurannya 
dengan daftar abjad dari semua aplikasi 
yang terinstal dan terbaru.

daftar aplikasi yang disematkan, 
aplikasi yang diiklankan, dan file yang 

Namun, tombol Start yang baru hanya 
memberi Anda kotak bulat dengan bilah 
pencarian di atas, 

Anda dapat menyematkan aplikasi 
sebanyak yang Anda suka.

Folder awalnya dihilangkan dalam 
pembaruan tetapi sejak itu kembali 
dengan tampilan baru di beberapa build 
Windows 11 terbaru.
Taskbar
Taskbar sama-sama rata tengah dan 
melebar ke luar. Ikon diatur secara 
dinamis, berjejer ke samping untuk 
memberi ruang bagi aplikasi baru. 

baru digunakan. 

Aplikasi aktif ditandai dengan titik kecil di 
bawahnya, tetapi kontras antara aplikasi 
aktif dan disematkan tidak ada lagi.
Dengan Windows 11, 
Anda dapat dengan cepat dan mudah 
menarik dan melepas Taskbar di desktop. 
Namun, Microsoft memiliki penyesuaian 
yang sangat terbatas di Taskbar baru 
dengan tidak dapat diubah posisinya atau 
diubah ukurannya. 

Dalam menyederhanakan UI, Microsoft 
mempersulit navigasi dan interaksi. 
Pada dasarnya, tindakan yang 
memerlukan lebih sedikit klik kini 
memerlukan dua kali lebih banyak. 

-Penyederhanaan UI Windows 11 yang 
rumit

Yang paling bisa Anda lakukan adalah 
mendorong semua ikon ke kiri dengan 
mengklik kanan pada Taskbar dan 
memasukkan pengaturan Taskbar, 

Di Windows 11, Anda harus memilih 
browser secara manual untuk setiap 
ekstensi web.

Taskbar Behavior, dan Taskbar alignment.

Misal, mengubah aplikasi default. 

Selain itu, menu konteks atau menu klik 
kanan juga telah disederhanakan. 
Mengklik kanan file di Explorer biasanya 
memberi Anda daftar panjang opsi, ganti 
nama, salin, properti, buka dengan, buka 
lokasi file, dan banyak lagi. Tetapi semua 
fitur tersebut sekarang telah disimpan 

Alasan Orang Tak Suka Pakai Windows 11

Windows 11 juga sangat tidak fleksibel 
dalam hal persyaratan sistem. 
Windows 11 menuntut teknologi Trusted 
Platform Module (TPM) untuk bekerja. 
TPM adalah chip yang menangani 
perhitungan kriptografi untuk 

-Persyaratan yang tidak fleksibel

dalam menu terpisah. Anda harus 
mengeklik "Show more options" untuk 
mengaksesnya

 Untuk mesin yang tidak memenuhi 
persyaratan minimum, Windows 11 
masih dapat diinstal walaupun 
Microsoft menyarankan untuk tidak 
melakukannya.

memverifikasi integritas sistem dan 
meningkatkan keamanan.
Microsoft merekomendasikan TPM 2.0, 
tetapi persyaratan minimumnya adalah 
TPM 1.2.

Bahkan dibeberapa survei mereka yang 
menempati posisi teratas, seperti Ganjar 
Pranowo dan Anies Baswedan.
Nama Ganjar Pranowo menjadi sorotan 
tersendiri karena menjadi

Presidium Kongres Rakyat Nasional 
(Kornas), Sutrisno Pangaribuan.

Beberapa nama tokoh politik nasional 
muncul sebagai calon kandidat presiden 
dan wakil presiden yang akan bertarung 
di Pilpres 2024 nanti. 

Namun bursa calon tak hanya 
diramaikan tokoh politik nasional, 
sejumlah kepala daerah juga muncul 
kepermukaan. 

Ganjar Pranowo berhasil merebut hati 
rakyat dari Sabang sampai Merauke.

jawara elektabilitas di berbagai lembaga 
survei yang memiliki kredibilitas bagus. 
Dalam survei, 

Para tokoh ini ada yang menjabat 
sebagai Ketua Umum Partai, Menteri 
dan juga Anggota DPR dan MPR.

Namun dibalik hasil survei yang bagus, 
sejumlah pendukung Ganjar Pranowo 
berharap pendamping sang jagoan 
baiknya dari luar pulau Jawa, seperti 
yang disampaikan

sehingga dibutuhkan pendamping calon 
wakil presiden dari luar pulau Jawa, 
ungkap Sutrisno yang juga Pembina 

hingga menjadi negara merdeka, lalu 
memiliki presiden dan wakil presiden, 
keterwakilan nusantara menjadi 
konsensus bersama.

Menurut Sutrisno dalam sejarah 
pergerakan pemuda, perjuangan 
kemerdekaan, 

Maka, karena Ganjar Pranowo berasal 
dari pulau Jawa, 

Calon Wakil Ganjar Harus Dari luar Jawa
DPP DGP ( Dulur Ganjar Pranowo), 
Senin, (21/11/2022).

 Soekarno dari Jawa, Mohammad 
Hatta dari Sumatera.

Periode pertama Presiden Susilo 
Bambang Yudoyono dan periode 
pertama Presiden Joko Widodo, 

Berdasarkan fakta tersebut, maka 
sudah tepat, jika Calon Presiden 
Ganjar Pranowo disandingkan dengan 
Calon Wakil Presiden dari luar pulau 
Jawa, katanya.

 beberapa nama yang berasal dari 
luar pulau Jawa yang dapat 
dipertimbangkan sebagai kandidat 
wakil presiden untuk Ganjar Pranowo 

Kata Sutrisno, belajar dari sejarah 
bangsa Indonesia, kita bisa melihat 
keterwakilan nusantara ini, 

Sutrisno melanjutkan, dalam mindset 
Indonesia Centris,

seperti kepemimpinan nasional 
pertama,

"Tentu bukan karena kebetulan itu 
dirancang, pasti telah melalui 
berbagai percakapan intensif dari para 
pendiri bangsa. 

pernah menunjuk Adam Malik, asal 
Sumatera dan Baharuddin Jusuf 
Habibie, asal Sulawesi sebagai Wakil 
Presiden," beber Sutrisno.
Lanjut Sutrisno, fakta lain yang bisa 
dilihat adalah sewaktu Presiden 
Megawati Soekarnoputri, 
Wakil Presidennya yaitu Hamzah Haz, 
berasal dari Kalimantan. 

Wakil Presidennya Jusuf Kalla, asal 
Sulawesi.

Di masa orde baru pun, Presiden 
Soeharto, Jawa,
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3.Sandiaga Salahudin Uno, Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, asal 
Riau.

6.H. Isran Noor, Gubernur Kalimantan 
Timur.
7.Syahrul Yasin Limpo, Menteri 
Pertanian, asal Sulawesi Selatan.
8.Muhammad Zainul Madji ( TGB), 
Ketua Harian DPP Partai Perindo, asal 
Nusa Tenggara Barat ( NTB ).

10.Rukka Sombolinggi, Sekjend 
AMAN, asal Toraja, Sulawesi Selatan.
11.Chairul Tanjung, Trans Corp.

ada 12 nama, yaitu:

5.Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, 
Ketua Umum DPP PAN, asal 
Lampung.

9.Victor Laiskodat, Gubernur Nusa 
Tenggara Timur ( NTT ).

Kata Sutrisno daftar nama tersebut, 
selain memiliki latar belakang berasal 
dari luar pulau Jawa, mereka juga 
memiliki berbagai kompetensi, 
kualifikasi untuk menjadi calon wakil 
presiden mendampingi calon presiden 
Ganjar Pranowo.

4.Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ), 
Komisaris Utama Pertamina, asal 
Bangka Belitung.

12.Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, 
asal Maluku.

Kongres di Luar Pulau Jawa
Kongres Rakyat Nasional (Kornas) 

1.Luhut Binsar Panjaitan, Menko 
Kemaritiman dan Investasi, asal 
Sumatera Utara.
2.Erick Thohir, Menteri BUMN, asal 
Lampung.

yang sudah menambatkan hati 
mendukung Ganjar Pranowo sebagai 
Capres pada Pilpres 2024 akan 
melakukan sejumlah rangkaian kongres di 
berbagai ibukota provinsi di luar pulau 
jawa.
Kata Sutrisno Pangaribuan, Presidium 
Kongres Rakyat Nasional (Kornas), 
kongres tesebut adalah modal mereka 
untuk menjangkau dan mengetahui apa 
yang menjadi cita-cita masyarakat 
membangun bangsa Indonesia.
Rangkain Kongres Rakyat Nasional ini 
diharapkan menjadi momentum 
konsolidasi anak bangsa, silaturahmi 
nasional dalam menghadapi pesta 
demokrasi 2024. Selain menghasilkan 
keputusan- keputusan sesuai agenda 
utama diatas, kongres juga diharapkan 
sebagai momentum deklarasi kebangsaan 
untuk mewujudkan Indonesia yang 
bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, 
ujarnya.Secara rinci, Sutrisno 
Pangaribuan memberkan ada lima tujuan 
mereka berkongres yaitu.

Melakukan sosialisasi terhadap Ganjar 
Pranowo dan kandidat- kandidat calon 
wapres.Menghimpun dan 
menginventarisasi putra- putri daerah 
sebagai kandidat menteri.

Menyusun program- program sebagai 
bahan masukan untuk visi, misi calon 
presiden.

Menghimpun dan menginventarisasi 
berbagai aspirasi masyarakat, 

Memotret Indonesia dari berbagai aspek 
untuk memastikan kesinambungan.

daerah.

Beranjak dari tempat duduknya, 
Prabowo Subianto langsung ambil sikap 
sempurna sembari hormat. Namanya 
disebut oleh Presiden Joko Widodo 
(Jokowi)
 saat HUT Perindo ke-8 pada Senin 7 
November 2022 lalu.
Dua kali Prabowo diledek Jokowi dalam 
acara itu. 
Pertama karena jabatannya sebagai 
Menhan dan Ketum Gerindra. Kedua, 

Menjodohkan Prabowo Dan Ganjar

Dalam sepekan terakhir, Jokowi sudah 
dua kali memuji Prabowo. 

"Sudah sejak awal, kok restu, restu (maju 

prediksi Jokowi tentang jatah Prabowo di 
Pemilu 2024.

Pada 3 November 2022, Jokowi bahkan 
terang-terangan mendukung Prabowo saat 
menghadiri acara Indo Defence 2022, di JI 
Expo Kemayoran Jakarta. Meski tak 
terang, maksudnya dukung Capres atau 
Menteri Pertahanan.

Seorang Politikus Partai Gerindra 
menceritakan, setidaknya dua kali dalam 
pertemuan internal, 

"Prabowo menyatakan kita loyal dan 
mendukung Pak Jokowi," ujar sumber 
merdeka.com. 

Di sana Prabowo perintahkan Gerindra 
harus loyal pada Jokowi. Prabowo 
menganggap, 

Ketua Harian Gerindra,

Prabowo juga pernah mengumpulkan 
para anggota Fraksi Gerindra di 
rumahnya, Kertanegara, Jakarta Selatan. 
Lagi-lagi, dalam pertemuan tertutup itu, 
Prabowo meneguhkan komitmen 
Gerindra harus loyal kepada Presiden 
Jokowi. 

Pemilu 2024). Sejak awal saya 
menyampaikan mendukung beliau 
(Prabowo)," kata Jokowi. Prabowo yang 
berdiri di sampingnya langsung 
meluruskan. "Ini pertahanan," katanya.
Hubungan Jokowi dan Prabowo dianggap 
kian semakin dekat. 

Periode 2021 misalnya. Saat Prabowo 
mengumpulkan sejumlah elite parpol ke 
Hambalang. 

Jokowi punya niat yang bagus dan lurus 
untuk membangun bangsa ini.

Padahal, pertemuan saat itu membahas 
wacana presiden tiga periode. 20-an 
kader Gerindra yang hadir di sana 
kompak menolak 3 periode.

"Lu harus tegak lurus dengan gua dan 
gua tegak lurus dengan Jokowi," kata 
sumber yang hadir dalam pertemuan itu.

Prabowo menegaskan komitmen dan 
loyalitasnya kepada Presiden Jokowi.

Jokowi pun diyakini nyata akan 
mendukung Prabowo di Pemilu 2024.

Dua Sumber Politikus Gerindra 

Bukan sekadar basa-basi politik semata. 
Dia mencontohkan, seluruh program di 
Kementerian Pertahanan didukung penuh 
oleh Jokowi. Sehingga, dia yakin, Jokowi 
pun mendukung Prabowo dalam hal 
lainnya.
"Dukungan-dukungan itu juga kami 
anggap sebagai penyemangat untuk hal-
hal lain," kata Dasco di DPR, Jumat 
(18/11).

Sufmi Dasco Ahmad juga meyakini, 
dukungan Jokowi kepada Prabowo 
serius. 

mengakui, 

Di bawahnya Anies-AHY dengan 29,6 
persen. 

Namun, dia optimis dengan hubungan 
kedua partai yang terjalin sejak lama. 
"Masih dinamis di internal mereka," 
kata sumber merdeka.com.

Dalam survei itu, pasangan Prabowo-
Ganjar meraup 60 persen suara. 
Dengan kata lain, 

Anggota DPR RI ini mengirimkan hasil 
survei terbaru IndoStrategi. 

Sisanya tidak menjawab.
Sumber ini mengakui, jika mengambil 
Ganjar sebagai Cawapres, maka 
Gerindra bakal berhadapan dengan 
PDIP. 

Tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam empat simulasi pasangan 
capres dan cawapres. Prabowo-
Ganjar paling tinggi yakni 60,3 
persen. 

Andreas enggan menjelaskan lebih 
dalam pembahasan antara Megawati 
dan Prabowo. Termasuk kemungkinan 
Ganjar diambil Gerindra untuk duet 

sepekan terakhir duet Prabowo-
Ganjar menyeruak di internal mereka. 
Ternyata, hal itu merupakan harapan 
dari Presiden Jokowi. 

pilpres berjalan satu putaran jika 
pasangan ini terjadi.

ada pembicaraan antara Ketum PDIP 
Megawati Soekarnoputri dan 
Prabowo. Pembicaraan berkaitan 
dengan strategi Pemilu 2024. "Kalian 
saja enggak tahu. 

Orang nomor satu di Indonesia itu 
ingin, Prabowo berduet dengan 
Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.
Sumber ini menceritakan, pidato 
Jokowi di Perindo mengukuhkan 
sinyal yang tertangkap selama ini. 
Jokowi serius mendukung Prabowo.

Survei digelar periode 27 Oktober - 5 
November 2022. Jumlah responden 
1.230 orang berusia 17 tahun ke atas. 
Responden tersebar di 34 provinsi 
Indonesia. Margin of error sebesar 
2,83 persen. 

Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira 
mengakui, 

Enggak perlu diberitahukan ke publik," 
kata Andreas.
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3.Sandiaga Salahudin Uno, Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, asal 
Riau.

6.H. Isran Noor, Gubernur Kalimantan 
Timur.
7.Syahrul Yasin Limpo, Menteri 
Pertanian, asal Sulawesi Selatan.
8.Muhammad Zainul Madji ( TGB), 
Ketua Harian DPP Partai Perindo, asal 
Nusa Tenggara Barat ( NTB ).

10.Rukka Sombolinggi, Sekjend 
AMAN, asal Toraja, Sulawesi Selatan.
11.Chairul Tanjung, Trans Corp.

ada 12 nama, yaitu:

5.Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, 
Ketua Umum DPP PAN, asal 
Lampung.

9.Victor Laiskodat, Gubernur Nusa 
Tenggara Timur ( NTT ).

Kata Sutrisno daftar nama tersebut, 
selain memiliki latar belakang berasal 
dari luar pulau Jawa, mereka juga 
memiliki berbagai kompetensi, 
kualifikasi untuk menjadi calon wakil 
presiden mendampingi calon presiden 
Ganjar Pranowo.

4.Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ), 
Komisaris Utama Pertamina, asal 
Bangka Belitung.

12.Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, 
asal Maluku.

Kongres di Luar Pulau Jawa
Kongres Rakyat Nasional (Kornas) 

1.Luhut Binsar Panjaitan, Menko 
Kemaritiman dan Investasi, asal 
Sumatera Utara.
2.Erick Thohir, Menteri BUMN, asal 
Lampung.

yang sudah menambatkan hati 
mendukung Ganjar Pranowo sebagai 
Capres pada Pilpres 2024 akan 
melakukan sejumlah rangkaian kongres di 
berbagai ibukota provinsi di luar pulau 
jawa.
Kata Sutrisno Pangaribuan, Presidium 
Kongres Rakyat Nasional (Kornas), 
kongres tesebut adalah modal mereka 
untuk menjangkau dan mengetahui apa 
yang menjadi cita-cita masyarakat 
membangun bangsa Indonesia.
Rangkain Kongres Rakyat Nasional ini 
diharapkan menjadi momentum 
konsolidasi anak bangsa, silaturahmi 
nasional dalam menghadapi pesta 
demokrasi 2024. Selain menghasilkan 
keputusan- keputusan sesuai agenda 
utama diatas, kongres juga diharapkan 
sebagai momentum deklarasi kebangsaan 
untuk mewujudkan Indonesia yang 
bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, 
ujarnya.Secara rinci, Sutrisno 
Pangaribuan memberkan ada lima tujuan 
mereka berkongres yaitu.

Melakukan sosialisasi terhadap Ganjar 
Pranowo dan kandidat- kandidat calon 
wapres.Menghimpun dan 
menginventarisasi putra- putri daerah 
sebagai kandidat menteri.

Menyusun program- program sebagai 
bahan masukan untuk visi, misi calon 
presiden.

Menghimpun dan menginventarisasi 
berbagai aspirasi masyarakat, 

Memotret Indonesia dari berbagai aspek 
untuk memastikan kesinambungan.

daerah.

Beranjak dari tempat duduknya, 
Prabowo Subianto langsung ambil sikap 
sempurna sembari hormat. Namanya 
disebut oleh Presiden Joko Widodo 
(Jokowi)
 saat HUT Perindo ke-8 pada Senin 7 
November 2022 lalu.
Dua kali Prabowo diledek Jokowi dalam 
acara itu. 
Pertama karena jabatannya sebagai 
Menhan dan Ketum Gerindra. Kedua, 

Menjodohkan Prabowo Dan Ganjar

Dalam sepekan terakhir, Jokowi sudah 
dua kali memuji Prabowo. 

"Sudah sejak awal, kok restu, restu (maju 

prediksi Jokowi tentang jatah Prabowo di 
Pemilu 2024.

Pada 3 November 2022, Jokowi bahkan 
terang-terangan mendukung Prabowo saat 
menghadiri acara Indo Defence 2022, di JI 
Expo Kemayoran Jakarta. Meski tak 
terang, maksudnya dukung Capres atau 
Menteri Pertahanan.

Seorang Politikus Partai Gerindra 
menceritakan, setidaknya dua kali dalam 
pertemuan internal, 

"Prabowo menyatakan kita loyal dan 
mendukung Pak Jokowi," ujar sumber 
merdeka.com. 

Di sana Prabowo perintahkan Gerindra 
harus loyal pada Jokowi. Prabowo 
menganggap, 

Ketua Harian Gerindra,

Prabowo juga pernah mengumpulkan 
para anggota Fraksi Gerindra di 
rumahnya, Kertanegara, Jakarta Selatan. 
Lagi-lagi, dalam pertemuan tertutup itu, 
Prabowo meneguhkan komitmen 
Gerindra harus loyal kepada Presiden 
Jokowi. 

Pemilu 2024). Sejak awal saya 
menyampaikan mendukung beliau 
(Prabowo)," kata Jokowi. Prabowo yang 
berdiri di sampingnya langsung 
meluruskan. "Ini pertahanan," katanya.
Hubungan Jokowi dan Prabowo dianggap 
kian semakin dekat. 

Periode 2021 misalnya. Saat Prabowo 
mengumpulkan sejumlah elite parpol ke 
Hambalang. 

Jokowi punya niat yang bagus dan lurus 
untuk membangun bangsa ini.

Padahal, pertemuan saat itu membahas 
wacana presiden tiga periode. 20-an 
kader Gerindra yang hadir di sana 
kompak menolak 3 periode.

"Lu harus tegak lurus dengan gua dan 
gua tegak lurus dengan Jokowi," kata 
sumber yang hadir dalam pertemuan itu.

Prabowo menegaskan komitmen dan 
loyalitasnya kepada Presiden Jokowi.

Jokowi pun diyakini nyata akan 
mendukung Prabowo di Pemilu 2024.

Dua Sumber Politikus Gerindra 

Bukan sekadar basa-basi politik semata. 
Dia mencontohkan, seluruh program di 
Kementerian Pertahanan didukung penuh 
oleh Jokowi. Sehingga, dia yakin, Jokowi 
pun mendukung Prabowo dalam hal 
lainnya.
"Dukungan-dukungan itu juga kami 
anggap sebagai penyemangat untuk hal-
hal lain," kata Dasco di DPR, Jumat 
(18/11).

Sufmi Dasco Ahmad juga meyakini, 
dukungan Jokowi kepada Prabowo 
serius. 

mengakui, 

Di bawahnya Anies-AHY dengan 29,6 
persen. 

Namun, dia optimis dengan hubungan 
kedua partai yang terjalin sejak lama. 
"Masih dinamis di internal mereka," 
kata sumber merdeka.com.

Dalam survei itu, pasangan Prabowo-
Ganjar meraup 60 persen suara. 
Dengan kata lain, 

Anggota DPR RI ini mengirimkan hasil 
survei terbaru IndoStrategi. 

Sisanya tidak menjawab.
Sumber ini mengakui, jika mengambil 
Ganjar sebagai Cawapres, maka 
Gerindra bakal berhadapan dengan 
PDIP. 

Tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam empat simulasi pasangan 
capres dan cawapres. Prabowo-
Ganjar paling tinggi yakni 60,3 
persen. 

Andreas enggan menjelaskan lebih 
dalam pembahasan antara Megawati 
dan Prabowo. Termasuk kemungkinan 
Ganjar diambil Gerindra untuk duet 

sepekan terakhir duet Prabowo-
Ganjar menyeruak di internal mereka. 
Ternyata, hal itu merupakan harapan 
dari Presiden Jokowi. 

pilpres berjalan satu putaran jika 
pasangan ini terjadi.

ada pembicaraan antara Ketum PDIP 
Megawati Soekarnoputri dan 
Prabowo. Pembicaraan berkaitan 
dengan strategi Pemilu 2024. "Kalian 
saja enggak tahu. 

Orang nomor satu di Indonesia itu 
ingin, Prabowo berduet dengan 
Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.
Sumber ini menceritakan, pidato 
Jokowi di Perindo mengukuhkan 
sinyal yang tertangkap selama ini. 
Jokowi serius mendukung Prabowo.

Survei digelar periode 27 Oktober - 5 
November 2022. Jumlah responden 
1.230 orang berusia 17 tahun ke atas. 
Responden tersebar di 34 provinsi 
Indonesia. Margin of error sebesar 
2,83 persen. 

Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira 
mengakui, 

Enggak perlu diberitahukan ke publik," 
kata Andreas.
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Ketum Projo, Budi Arie Setiadi 
mengatakan, 

Namun mengakui jika isyarat yang 
ditunjukkan Jokowi untuk mendukung 
Prabowo.

dengan Prabowo. 

"Isyaratnya ke sana, tunggu saja, 
tenang saja," katanya.

Jokowi belum mengarahkan dukungan 
Capres. 

Sumber lainnya di internal Gerindra 
menguatkan perjodohan Prabowo-
Ganjar. 
Salah satu bukti yakni pertemuan 
Prabowo dengan relawan Jokowi yang 
diwakili oleh Ketum Projo Arie Budi di 
Kertanegara. 

"Semua tidak perlu dipublikasikan, 
diumumkan," ujar Andreas.

Hal ini untuk menguatkan perjodohan 
antara Prabowo dan Ganjar.
"Kalau Prabowo-Ganjar, pasti menang," 
ujar anggota DPR ini.

Namun, dengan tegas Prabowo 
menyatakan, hal itu terserah Jokowi.
"Siapa yang cocok terserah Pak Jokowi 
saja," ujar sumber menirukan jawaban 
Prabowo pada Jokowi.

Dia tak lagi bisa dihubungi. 
Begitu juga staf KSP lainnya, Jaleswari 
dan Juri Ardiantoro, tak menjawab 
pesan singkat maupun panggilan 
telepon.

Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco 
Ahmad juga menolak komentar. Dia 

Sementara itu, Ganjar tak mau banyak 
bicara tentang perjodohan dirinya 
dengan Prabowo oleh Presiden Jokowi. 
Termasuk sejauh mana komunikasi 
dengan Gerindra dan PDIP. 

tahun lalu Jokowi sempat menanyakan 
kepada Prabowo perihal calon wapres 
yang akan dipinang. 

Sumber kami di kalangan elite Gerindra 
bercerita, 

Istana belum bisa dikonfirmasi. Staf Ahli 
KSP, Ali Mochtar Ngabalin sempat 
menjanjikan bertemu merdeka.com di 
kantornya. 
Namun tiba-tiba mendadak batal saat 
hari wawancara. 

“Saya konsentrasi urus bencana dulu,” 
kata Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, 
dalam pesan WhatsApp.

Urusan pilpres itu nanti dulu," ujar Hasto 
di kantor Muhammadiyah, pekan lalu.

Berbeda jika pasangan Prabowo-Ganjar 
yang diprediksi menang mutlak.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku 
belum mendengar kabar Jokowi ingin 
menjodohkan Prabowo dengan Ganjar. 
Menurut dia, 

Survei IndoStrategi juga mengatakan, 
mayoritas responden tak yakin jika tiket 
Capres PDIP diberikan kepada Ganjar 
Pranowo.

Jika Prabowo berpasangan dengan 
Muhaimin Iskandar (Cak Imin),

ingin pemberi informasi perjodohan 
Prabowo-Ganjar ini diungkap lebih dulu.
 Siapa yang memberikan informasi 
tersebut. 

Ditempel ketat Airlangga-Erick dengan 
31,5 persen. Sisanya tidak menjawab.
Suara Prabowo kembali meningkat dan 
diprediksi menang satu putaran bukan 
hanya dipasangkan dengan Ganjar. 

Namun, Prabowo-Erick hanya selisih tidak 
terlalu jauh dengan Airlangga-Ganjar. 
Prabowo-Erick mendapatkan 54,5 persen, 
Airlangga-Ganjar dapat 44,9 persen.

Peneliti IndoStrategi, Arief Nurul Iman, 
tidak bisa dihubungi saat merdeka.com 
ingin mewawancarai lebih jauh tentang 
hasil survei tersebut.

"Survei juga menemukan bahwa sebagian 
besar publik atau 70,8 persen tidak yakin 
PDIP akan mencalonkan Ganjar sebagai 
calon Presiden," tulis hasil survei 
tersebut.

Simulasi kedua IndoStrategi, 
menghadapkan Prabowo-Puan dan 
Airlangga-Erick Thohir. 
Pemenangnya, Prabowo-Puan dengan 
47,4 persen. 

Tapi juga dengan Erick Thohir. 

dalam politik, perjodohan hal yang biasa, 
sering terjadi. 
Namun Hasto menegaskan, terkait 
capres-cawapres urusan ketua umum 
parpol.
"Ketua umum partai saja belum pada 
ketemu. 

 diprediksi bakal kalah dengan Ganjar-
Erick. Prabowo-Cak Imin hanya mendapat 
34,8 persen. Sementara Ganjar-Erick 

Sebelum menanggapi kemungkinan 
Prabowo-Ganjar.

Bambang 'Pacul' Wuryanto menegaskan, 
pengusungan capres dan cawapres 
dilakukan oleh partai politik. 

dengan 36,2 persen. Sisanya tidak 
menjawab.
Bagi Ketua Bappilu PDIP, 

partai politik," tutur Bambang Pacul.

“Pak Jokowi kan presiden bos. Yang 
ajuin kan bukan presiden, 

Meskipun, dia mengakui masukan 
Jokowi sebagai presiden pasti 
dipertimbangkan partai.

Filipina diketahui merupakan salah satu 
negara Asia Tenggara yang terlibat 
persengketaan dengan China di wilayah 
perairan strategis tersebut.
“Kami mendukung Anda untuk membela 
aturan dan norma internasional yang 
berkaitan dengan Laut China Selatan. 

Amerika Serikat (AS) berjanji akan 
membela Filipina jika negara tersebut 
diserang di Laut China Selatan. 

AS Janji Bela Filipina Jika Diserang

Koalisi Pakatan Harapan (PH) yang 
dipimpin Anwar Ibrahim, memimpin 
dengan 82 kursi.

Ia mengatakan, Raja juga mengingatkan 
agar pemerintahan sementara yang 
dipimpin Perdana Menteri Ismail Sabri 
Yaakob tetap berjalan.
Tidak Ada Pemenang yang Pasti

Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan 
Ahmad Shah memberi tambahan waktu 
satu hari lagi bagi pemimpin partai dan 
kepala koalisi untuk mengajukan nama 
calon perdana menteri.

"Yang Mulia mengimbau masyarakat 
untuk berdoa agar proses ini berjalan 
lancar demi kepentingan bangsa."

Pengawas Rumah Tangga Kerajaan 
Ahmad Fadil Syamsuddin mengatakan, 
ada permintaan dari pimpinan partai 
untuk memperpanjang tenggat waktu.

Terdapat 222 kursi di parlemen.
Suatu partai atau koalisi harus 
mendapatkan suara mayoritas, atau 
setidaknya 112 kursi agar bisa 
membentuk pemerintahan.

Sebelumnya, Raja menetapkan deadline 
pada hari Senin.

Diberitakan sebelumnya, pemilihan 
umum Malaysia yang digelar pada hari 
Sabtu (19/11/2022) berakhir dengan 
kebuntuan, Aljazeera melaporkan.

"Yang Mulia mendesak dan menasihati 
warga Malaysia untuk bersabar dan 
tetap tenang sampai proses 
pembentukan pemerintahan baru dan 
pencalonan perdana menteri ke-10 
selesai," kata Ahmad dalam sebuah 
pernyataan.

Dilansir Free Malaysia Today, Istana 
Negara menyebut partai atau koalisi 
harus menyerahkan nama calon 
perdana menteri mereka pada hari 
Selasa (22/11/2022) jam 2 siang.

Tak Ada Pemenang di Pemilu Malaysia

3 Kandidat Kuat Perdana Menteri 
Malaysia
DIkutip dari Aljazeera, berikut 3 calon 
kuat perdana menteri baru Malaysia.

Koalisi Perikatan Nasional (PN) yang 
dipimpin mantan PM Muhyiddin Yassin 
berada di posisi 2 dengan 73 kursi.
Koalisi Barisan Nasional (BN) 
pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri 
Yaakob – yang didominasi oleh 
partainya Organisasi Nasional Melayu 
Bersatu (UMNO) 
mengalami kekalahan besar, dengan 
hanya mendapat 30 kursi.
Baik Anwar Ibarahim dan Muhyiddin 
Yassin masing-masing mengklaim 
koalisi mereka memiliki dukungan 
yang cukup untuk membentuk 
pemerintahan.
Namun mereka tidak mengungkapkan 
dengan partai mana mereka 
bersekutu.

Ismail Sabri menjadi anggota parlemen 
sejak 2004 ketika dia terpilih untuk 

1. Muhyiddin Yassin (75) - Presiden 
Partai Bersatu
Muhyiddin Yassin mewakili daerah 
pemilihan Pagoh di negara bagian 
selatan Johor sejak 1978, pertama 
dengan UMNO dan baru-baru ini 
dengan Bersatu.

Meski begitu, ia sempat dikritik 
kesulitan yang disebabkan oleh 
lockdown dan penutupan perbatasan 
yang berkepanjangan, serta upayanya 
untuk mengumumkan keadaan darurat 
untuk menangguhkan parlemen.

Sebagai perdana menteri dari tahun 
2020 hingga 2021, Muhyiddin Yassin 
mempertahankan rekornya selama 
pandemi COVID-19.

2. Ismail Sabri Yaakob (62) - Wakil 
presiden UMNO
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Ketum Projo, Budi Arie Setiadi 
mengatakan, 

Namun mengakui jika isyarat yang 
ditunjukkan Jokowi untuk mendukung 
Prabowo.

dengan Prabowo. 

"Isyaratnya ke sana, tunggu saja, 
tenang saja," katanya.

Jokowi belum mengarahkan dukungan 
Capres. 

Sumber lainnya di internal Gerindra 
menguatkan perjodohan Prabowo-
Ganjar. 
Salah satu bukti yakni pertemuan 
Prabowo dengan relawan Jokowi yang 
diwakili oleh Ketum Projo Arie Budi di 
Kertanegara. 

"Semua tidak perlu dipublikasikan, 
diumumkan," ujar Andreas.

Hal ini untuk menguatkan perjodohan 
antara Prabowo dan Ganjar.
"Kalau Prabowo-Ganjar, pasti menang," 
ujar anggota DPR ini.

Namun, dengan tegas Prabowo 
menyatakan, hal itu terserah Jokowi.
"Siapa yang cocok terserah Pak Jokowi 
saja," ujar sumber menirukan jawaban 
Prabowo pada Jokowi.

Dia tak lagi bisa dihubungi. 
Begitu juga staf KSP lainnya, Jaleswari 
dan Juri Ardiantoro, tak menjawab 
pesan singkat maupun panggilan 
telepon.

Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco 
Ahmad juga menolak komentar. Dia 

Sementara itu, Ganjar tak mau banyak 
bicara tentang perjodohan dirinya 
dengan Prabowo oleh Presiden Jokowi. 
Termasuk sejauh mana komunikasi 
dengan Gerindra dan PDIP. 

tahun lalu Jokowi sempat menanyakan 
kepada Prabowo perihal calon wapres 
yang akan dipinang. 

Sumber kami di kalangan elite Gerindra 
bercerita, 

Istana belum bisa dikonfirmasi. Staf Ahli 
KSP, Ali Mochtar Ngabalin sempat 
menjanjikan bertemu merdeka.com di 
kantornya. 
Namun tiba-tiba mendadak batal saat 
hari wawancara. 

“Saya konsentrasi urus bencana dulu,” 
kata Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, 
dalam pesan WhatsApp.

Urusan pilpres itu nanti dulu," ujar Hasto 
di kantor Muhammadiyah, pekan lalu.

Berbeda jika pasangan Prabowo-Ganjar 
yang diprediksi menang mutlak.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku 
belum mendengar kabar Jokowi ingin 
menjodohkan Prabowo dengan Ganjar. 
Menurut dia, 

Survei IndoStrategi juga mengatakan, 
mayoritas responden tak yakin jika tiket 
Capres PDIP diberikan kepada Ganjar 
Pranowo.

Jika Prabowo berpasangan dengan 
Muhaimin Iskandar (Cak Imin),

ingin pemberi informasi perjodohan 
Prabowo-Ganjar ini diungkap lebih dulu.
 Siapa yang memberikan informasi 
tersebut. 

Ditempel ketat Airlangga-Erick dengan 
31,5 persen. Sisanya tidak menjawab.
Suara Prabowo kembali meningkat dan 
diprediksi menang satu putaran bukan 
hanya dipasangkan dengan Ganjar. 

Namun, Prabowo-Erick hanya selisih tidak 
terlalu jauh dengan Airlangga-Ganjar. 
Prabowo-Erick mendapatkan 54,5 persen, 
Airlangga-Ganjar dapat 44,9 persen.

Peneliti IndoStrategi, Arief Nurul Iman, 
tidak bisa dihubungi saat merdeka.com 
ingin mewawancarai lebih jauh tentang 
hasil survei tersebut.

"Survei juga menemukan bahwa sebagian 
besar publik atau 70,8 persen tidak yakin 
PDIP akan mencalonkan Ganjar sebagai 
calon Presiden," tulis hasil survei 
tersebut.

Simulasi kedua IndoStrategi, 
menghadapkan Prabowo-Puan dan 
Airlangga-Erick Thohir. 
Pemenangnya, Prabowo-Puan dengan 
47,4 persen. 

Tapi juga dengan Erick Thohir. 

dalam politik, perjodohan hal yang biasa, 
sering terjadi. 
Namun Hasto menegaskan, terkait 
capres-cawapres urusan ketua umum 
parpol.
"Ketua umum partai saja belum pada 
ketemu. 

 diprediksi bakal kalah dengan Ganjar-
Erick. Prabowo-Cak Imin hanya mendapat 
34,8 persen. Sementara Ganjar-Erick 

Sebelum menanggapi kemungkinan 
Prabowo-Ganjar.

Bambang 'Pacul' Wuryanto menegaskan, 
pengusungan capres dan cawapres 
dilakukan oleh partai politik. 

dengan 36,2 persen. Sisanya tidak 
menjawab.
Bagi Ketua Bappilu PDIP, 

partai politik," tutur Bambang Pacul.

“Pak Jokowi kan presiden bos. Yang 
ajuin kan bukan presiden, 

Meskipun, dia mengakui masukan 
Jokowi sebagai presiden pasti 
dipertimbangkan partai.

Filipina diketahui merupakan salah satu 
negara Asia Tenggara yang terlibat 
persengketaan dengan China di wilayah 
perairan strategis tersebut.
“Kami mendukung Anda untuk membela 
aturan dan norma internasional yang 
berkaitan dengan Laut China Selatan. 

Amerika Serikat (AS) berjanji akan 
membela Filipina jika negara tersebut 
diserang di Laut China Selatan. 

AS Janji Bela Filipina Jika Diserang

Koalisi Pakatan Harapan (PH) yang 
dipimpin Anwar Ibrahim, memimpin 
dengan 82 kursi.

Ia mengatakan, Raja juga mengingatkan 
agar pemerintahan sementara yang 
dipimpin Perdana Menteri Ismail Sabri 
Yaakob tetap berjalan.
Tidak Ada Pemenang yang Pasti

Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan 
Ahmad Shah memberi tambahan waktu 
satu hari lagi bagi pemimpin partai dan 
kepala koalisi untuk mengajukan nama 
calon perdana menteri.

"Yang Mulia mengimbau masyarakat 
untuk berdoa agar proses ini berjalan 
lancar demi kepentingan bangsa."

Pengawas Rumah Tangga Kerajaan 
Ahmad Fadil Syamsuddin mengatakan, 
ada permintaan dari pimpinan partai 
untuk memperpanjang tenggat waktu.

Terdapat 222 kursi di parlemen.
Suatu partai atau koalisi harus 
mendapatkan suara mayoritas, atau 
setidaknya 112 kursi agar bisa 
membentuk pemerintahan.

Sebelumnya, Raja menetapkan deadline 
pada hari Senin.

Diberitakan sebelumnya, pemilihan 
umum Malaysia yang digelar pada hari 
Sabtu (19/11/2022) berakhir dengan 
kebuntuan, Aljazeera melaporkan.

"Yang Mulia mendesak dan menasihati 
warga Malaysia untuk bersabar dan 
tetap tenang sampai proses 
pembentukan pemerintahan baru dan 
pencalonan perdana menteri ke-10 
selesai," kata Ahmad dalam sebuah 
pernyataan.

Dilansir Free Malaysia Today, Istana 
Negara menyebut partai atau koalisi 
harus menyerahkan nama calon 
perdana menteri mereka pada hari 
Selasa (22/11/2022) jam 2 siang.

Tak Ada Pemenang di Pemilu Malaysia

3 Kandidat Kuat Perdana Menteri 
Malaysia
DIkutip dari Aljazeera, berikut 3 calon 
kuat perdana menteri baru Malaysia.

Koalisi Perikatan Nasional (PN) yang 
dipimpin mantan PM Muhyiddin Yassin 
berada di posisi 2 dengan 73 kursi.
Koalisi Barisan Nasional (BN) 
pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri 
Yaakob – yang didominasi oleh 
partainya Organisasi Nasional Melayu 
Bersatu (UMNO) 
mengalami kekalahan besar, dengan 
hanya mendapat 30 kursi.
Baik Anwar Ibarahim dan Muhyiddin 
Yassin masing-masing mengklaim 
koalisi mereka memiliki dukungan 
yang cukup untuk membentuk 
pemerintahan.
Namun mereka tidak mengungkapkan 
dengan partai mana mereka 
bersekutu.

Ismail Sabri menjadi anggota parlemen 
sejak 2004 ketika dia terpilih untuk 

1. Muhyiddin Yassin (75) - Presiden 
Partai Bersatu
Muhyiddin Yassin mewakili daerah 
pemilihan Pagoh di negara bagian 
selatan Johor sejak 1978, pertama 
dengan UMNO dan baru-baru ini 
dengan Bersatu.

Meski begitu, ia sempat dikritik 
kesulitan yang disebabkan oleh 
lockdown dan penutupan perbatasan 
yang berkepanjangan, serta upayanya 
untuk mengumumkan keadaan darurat 
untuk menangguhkan parlemen.

Sebagai perdana menteri dari tahun 
2020 hingga 2021, Muhyiddin Yassin 
mempertahankan rekornya selama 
pandemi COVID-19.

2. Ismail Sabri Yaakob (62) - Wakil 
presiden UMNO
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 Sekretaris Dewan Keamanan Nasional 
Rusia, Nikolay Patrushev, menyatakan 
AS ingin menghancurkan Rusia 
menggunakan Ukraina guna mencapai 
tujuannya.Washington yang berulang 
menyatakan Rusia sebagai sumber 
ketidakstabilan, 

Patrushev membuat pernyataan 
selama pertemuan tentang keamanan 
domestik Rusia, 

Pernyataan Patrushev itu dikutip kantor 
berita TASS dan Russia Today, Rabu 
(23/11/2022).Tujuan AS adalah untuk 
melemahkan, memecah belah, dan 
pada akhirnya menghancurkan bangsa 
kita, 

Rezim boneka Kiev, yang mengambil 
alih kekuasaan melalui kudeta yang 
didukung oleh (AS dan sekutu 
terdekatnya), 

Dia menyerukan kemungkinan 

Mereka akan terus mendorong dunia 
menuju perang global melalui kebijakan 
yang mengadu domba negara-negara 
lain satu sama lain.

mendorong aliansi anti-Rusia, 
membangun kekuatan militer, 
mengerahkan pasukan NATO di 
perbatasan Rusia.

imbuhnya.Pejabat itu mengklaim 
Washington tidak akan berhenti 
mencapai tujuan egois yang ditujukan 
demi supremasi global.

digunakan sebagai pendobrak 
melawan Rusia,kata Patrushev.

yang dia pimpin di kota Bryansk.

komplotan itu. Patrushev menambahkan 
lembaga penegak hukum Rusia telah 
menggagalkan 28 kejahatan terorisme 
dan upaya sabotase.

Kiev menuduh agen rahasia Rusia 
menggunakan situs itu untuk persiapan 
sabotase, 

Situs transportasi dan energi menurutnya 
sangat menarik bagi 

aktifitas intelijen atau penyelundupan 
senjata.

Upaya melemahkan Rusia juga terus 
dilakukan di Ukraina. 
Dinas keamanan Ukraina menggerebek 
sebuah biara bersejarah di Kiev dalam 
operasi yang dikatakan bertujuan 
menghentikan agen Rusia.

penyimpangan keamanan di lokasi 
strategis untuk diperbaiki, 
dan mengatakan penyabot Ukraina 
meningkatkan ancaman bagi Rusia dan 
rakyatnya.

Biara Ortodoks Ukraina Digerebek

Gereja itu berpisah dari patriarkat 
Moskow setelah invasi Rusia. 
Perpecahan itu dipicu oleh dukungan 

Upaya untuk menyusup ke wilayah Rusia 
oleh anggota struktur radikal dan 
ekstremis, yang berusaha melakukan 
kegiatan sabotase dan serangan teroris, 
telah meningkat secara 
signifikan,katanya.

Biara Kristen Kiev Pechersk Lavra 
dibangun pada abad ke-11 dan 
merupakan pusat Gereja Ortodoks 
Ukraina (UOC).

Anggota DPR dari PDI Perjuangan 
Adian Napitupulu menilai seharusnya 
eks Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan menjawab persoalan rakyat 
sebelum menerima pinangan dari Partai 
Nasdem menjadi calon presiden. 
Karena itu dirinya tak setuju Anies maju 
sebagai capres di 2024.

Adian menyoroti salah satu masalah 
serius adalah pengalaman Anies dalam 
memimpin Jakarta.

"Gimana ya...ada banyak hal yang 
harus ditanya ke dia tentang banyak 
hal. Kalau saya ditanya (Anies nyapres) 
Saya tidak setuju, 

Kata Adian, banyak problem sosial dari 
masalah kemiskinan 
dan kesejahteraan rakyat yang masih 
menjadi PR baginya. Sehingga kata dia 

Banyak orang pun sama jawabannya," 
ujar Adian tegas kepada eks Pengurus 
DPP Nasdem Zulfan Lindan yang 
dikutip dari Warta Ekonomi-jaringan 
Suara.com, Rabu (23/11/2022).

lu mau milih ga? Gak! 

Andian Napitupulu : Aduh Ampun Deh

Nikolay Patrushev : AS Ingin Hancurkan Rusia

Meskipun demikian, 

Dikatakan ada peningkatan risiko 
serangan, sabotase dan penyanderaan di 
tempat-tempat yang menarik kelompok 
besar warga.

Patriark Rusia Kirill terhadap perang.

beberapa tokoh UOC dituduh masih 
diam-diam mendukung Moskow, 
menggunakan posisi mereka untuk 
mempengaruhi pengunjung gereja.
Kremlin mengatakan penggerebekan itu 
adalah serangan lain oleh Kiev terhadap 
Ortodoksi Rusia.Dinas keamanan SBU di 
Kiev mengumumkan tindakan kontra-
intelijen untuk menargetkan kegiatan 
subversif dari layanan khusus Rusia.

Biara, yang merupakan situs Warisan 
Dunia Unesco, adalah salah satu dari 
sejumlah gereja Ortodoks yang digerebek 
ketika muncul laporan pendeta memuji 
Rusia dan bisa bersekutu dengan 
Kremlin.Sebuah penyelidikan kriminal 
dibuka seminggu yang lalu setelah 
sebuah video muncul dari propaganda 
pro-Rusia yang dinyanyikan, mengacu 
pada kebangkitan Ibu Rusia.
Beberapa hari kemudian kepala sebuah 
keuskupan di daerah Vinnytsia di Ukraina 
tengah dituduh menyiapkan selebaran 
propaganda yang mendukung invasi 
Rusia.Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov 
menuduh Ukraina berperang dengan 
Gereja Ortodoks untuk waktu yang lama. 

Tak lama setelah invasi dimulai, 
ia menggambarkan perang sebagai 
perjuangan makna metafisik melawan 
dosa dan tekanan barat untuk 
mengadakan parade gay.

Patriark Kirill mengutuk tindakan 
intimidasi terhadap orang percaya.
Sebagai Kepala Gereja Rusia, 
patriark secara luas dipandang sebagai 
sekutu Presiden Vladimir Putin dan 
telah memberikan dukungan penuhnya 
pada perang Rusia di Ukraina.

Baru-baru ini dia mengatakan setiap 
orang Rusia yang mendaftar untuk 
berperang di Ukraina melakukan 
tindakan yang sama dengan 
pengorbanan.
Di Ukraina penggerebekan disambut 
secara luas, karena Gereja Ortodoks 
Ukraina (UOC) berpisah dari Moskow 
hanya enam bulan lalu setelah 
berabad-abad di bawah kendalinya.
Sejak 2018, banyak paroki Ortodoks di 
Ukraina telah bergabung dengan 
Gereja Ortodoks Ukraina (OCU) yang 
baru, yang diberikan kemerdekaan oleh 
gerakan Ortodoks global setahun 
kemudian.
Analis politik Ukraina Valentyn 
Hladkykh mengatakan para pendeta 
dan penganut UOC pada akhirnya 
harus memutuskan siapa yang mereka 
layani, Tuhan atau algojo Kremlin.

Namun Ismail Sabri Yaakob bukanlah 
presiden UMNO, melainkan wakil.

mewakili kursi Bera yang baru 
dibentuk.

3. Anwar Ibrahim (75) - Presiden 

Ia menjadi perdana menteri pada 2021 
setelah Muhyiddin mengundurkan diri.
Ia menyerukan pemilihan untuk 
memberi orang kesempatan untuk 
memilih pemerintah mereka dan 
memulihkan "stabilitas".

Peran presiden UMNO dipegang oleh 
Ahmad Zahid Hamidi yang diadili 
karena korupsi.

Keadilan

Saat di UMNO, ia pernah menjadi wakil 
perdana menteri 

Anwar kembali ke parlemen pada 2018.

dan menteri keuangan.

Ia dituduh melakukan tindakan asusila dan 
dipenjara dua kali sebelum akhirnya 
diampuni.

Anwar Ibrahim memulai karier politiknya 
sebagai mahasiswa sebelum bergabung 
dengan UMNO.

Pemecatannya yang tiba-tiba pada tahun 
1998 memicu protes massa jalanan dan 
seruan untuk reformasi.
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Keadilan
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dan menteri keuangan.

Ia dituduh melakukan tindakan asusila dan 
dipenjara dua kali sebelum akhirnya 
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sebagai mahasiswa sebelum bergabung 
dengan UMNO.

Pemecatannya yang tiba-tiba pada tahun 
1998 memicu protes massa jalanan dan 
seruan untuk reformasi.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com



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

Tanah Air

Internasional

Internasional

Internasional

Internasional

iklan JK

s5/14

 p5/17

Bola

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Tanah Air

Tanah Air

Central Agency
mencari pekerja di PA & NJ

Vincent Tan : 646 - 733 - 6717

Gaji $10 - $13

Hubungi : 

Vena Haryanto : 302 - 252 - 7526

$15 (loading)

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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KEPALA Staf TNI Angkatan Darat 
(KSAD) Jenderal Dudung 
Abdurachman dinilai berpelung menjadi 
Panglima TNI meneruskan tampuk 
jabatan Jenderal Andika Perkasa, yang 
akan memasuki masa pensiun pada 21 
Desember 2022.
Pendapat ini disampaikan, analis 
komunikasi politik dan militer dari 
Universitas Nasional (Unas) Selamat 
Ginting.

Dia lantas mencontohkan pengalaman 
Dudung dalam menyelesaikan 
persoalan ganguan atau ancaman yang 
berpotensi membuat gaduh situasi 
nasional, 

Tapi ini kembali lagi bagaimana 
presiden melihat perspektifnya dari sisi 
mana,” ucap Ginting.

Kalau kita melihat dinamika politik yang 
berkembang apalagi menjelang Pemilu 
dan potensi instabilitas politiknya tinggi 
maka yang dapat dipercaya menangani 
persoalan instabilitas politik menjelang 
peralihan kekuasaan itu yang paling 
memungkinkan adalah KSAD (Jenderal 
Dudung Abdurachman),” kata Selamat 
Ginting dalam keterangannya, Selasa 
kemarin (22/11).

Sebab, dinilai Dudung mampu 
menguasai dan memahami wilayah 
untuk mengatasi ancaman nyata dari 
separatis tersebut.

Selain itu, Dudung juga dinilai memiliki 
kemampuan komunikasi militer dan 
menjaga hubungan baik dengan 

Ginting menjelaskan, jika Dudung 
Abdurachman terpilih menjadi Panglima 
TNI, tidak hanya bisa mengatasi 
potensi terjadinya instabilitas politik, 
tetapi juga ancaman nyata dari 
separatis di Papua. 

seperti menurunkan baliho Habib 
Rizieq Sihab. Kendati mendapatkan 
perlawanan, Dudung tetap berhasil 
membuat situasi politik nasional 
kondusif.

“Maka KSAD yang paling bisa 
dipercaya memegang amanah menjadi 
Panglima TNI. 

presiden memberikan kepercayaan yang 
begitu besar kepada Jenderal Dudung 
karena termasuk orang yang paling 
berani mengambil risiko, 

Meski demikian, Ginting mengakui KSAL 
dan KSAU memiliki peluang yang sama 
untuk menjadi Panglima TNI. 

Apa iya harus dipimpin Angkatan Udara 
atau Angkatan Laut. Kan enggak.

Dia mengungkapkan, keputusan tersebut 
sejatinya merupakan hak prerogatif 
Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dengan begitu, 

Dia menyebut, tidak tepat jika ancaman 
darat di tangani oleh kesatuan Angkatan 
Laut maupun Angkatan Udara.

 Kalau bergiliran maka (giliran) Angkatan 
Laut,” papar Ginting.

Angkatan Darat dunia internasional. 
Hubungan diplolasi Dudung dengan 
Amerika Serikat juga tak bisa diragukan.

“Kalau separatis ini kan sudah ancaman, 
sudah lama. 

Sebab, katanya, pergantian Panglima 
TNI adalah hak proregatif presiden.

“Dalam beberapa kasus,

keputusan, peran dan tanggungjawab. 
Kalau dari sisi itu pastilah KSAD Jenderal 
Dudung yang paling layak (menjadi 
Panglima TNI),” tegas Ginting.

“Menurut saya seharusnya kalimat itu 
tidak perlu ada, 

Ginting menambahkan, ancaman nyata 
Indonesia saat ini adalah separatisme. 
Menurutnya separatis tersebut berada di 
Papua, bukan di Natuna. 

cukup bahwa itu hak proregatif presiden 
karena dalam pasal 10 UUD 45 
mengatakan bahwa presiden adalah 
pemegang kekuasaan Angkatan Darat, 
Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 
Tidak ada lagi bicara bergiliran dan 
segala macam.

Ginting menjelaskan bahwa pergantian 
Panglima TNI tidak harus bergantian atau 
bergiliran dari masing-masing matra 
kesatuan. 

 Makanya UU TNI tidak boleh 
bertentangan dengan UUD 1945,” 
pungkasnya.

KSAD Dudung Disebut Berpeluang Jadi Panglima TNI

Sistem manajemen kinerja baru 
perusahaan dapat membantu manajer 
memecat ribuan karyawannya mulai awal 
tahun depan.
Di bawah sistem baru, 
para manajer telah diminta untuk 
mengkategorikan enam persen tenaga 
kerja Alphabet yang setara dengan 
sekitar 10 ribu karyawan. 
Karyawan yang dipilih adalah mereka 
yang memiliki performa buruk.
Selain itu, sistem ini juga dapat 
mengurangi jumlah insentif dan stock 
award yang diberikan kepada karyawan. 
Tahun ini, perusahaan menghadapi 
sejumlah tantangan, mulai dampak 
pandemmi hingga inflasi. 

Dilansir Independent, Rabu (23/11/2022), 
Kepala Google Sundar Pichai pada Juli 

 Perusahaan induk Google, Alphabet, 
dilaporkan akan memberhentikan sekitar 
10 ribu karyawan yang performanya 
buruk. 

Alphabet menunjukkan penurunan laba 
27 persen pada kuartal ketiga 
dibandingkan tahun lalu, dengan 
pendapatan yang lebih lemah dari 
perkiraan.

Google Bakal PHK 10 Ribu Karyawan

mendesak karyawannya untuk 
meningkatkan produktivitas. 
“Saya pikir penting bahwa kita bekerj 
sama untuk melewati masa sulit ini,” 
kata Pichai.
Awal tahun, dia memperkenalkan upaya 
yang disebut "Simplicity Sprint" sebagai 
tanggapan atas kekhawatiran bahwa 
produktivitas perusahaan secara 
keseluruhan tidak sesuai dengan 
jumlah karyawan.

Meta telah merumahkan ribuan 
karyawan yang setara dengan 13 
persen tenaga kerjanya. 

Pekan lalu, The New York Times 
melaporkan Amazon sedang bersiap 
untuk memberhentikan 10 ribu stafnya.

Banyak perusahaan teknologi yang 
berkantor pusat di Amerika telah 
memberhentikan karyawan tahun ini 
untuk memangkas biaya. 

Awal bulan ini, 

Sementara pemilik baru Twitter, Elon 
Musk memberhentikan hampir 
setengah dari tenaga kerja Twitter awal 
bulan ini hanya beberapa hari setelah 
menutup kesepakatan pembelian 
platform senilai 44 miliar dolar AS.
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akan memasuki masa pensiun pada 21 
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Ginting.
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nasional, 
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presiden melihat perspektifnya dari sisi 
mana,” ucap Ginting.
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Dudung Abdurachman),” kata Selamat 
Ginting dalam keterangannya, Selasa 
kemarin (22/11).

Sebab, dinilai Dudung mampu 
menguasai dan memahami wilayah 
untuk mengatasi ancaman nyata dari 
separatis tersebut.

Selain itu, Dudung juga dinilai memiliki 
kemampuan komunikasi militer dan 
menjaga hubungan baik dengan 

Ginting menjelaskan, jika Dudung 
Abdurachman terpilih menjadi Panglima 
TNI, tidak hanya bisa mengatasi 
potensi terjadinya instabilitas politik, 
tetapi juga ancaman nyata dari 
separatis di Papua. 

seperti menurunkan baliho Habib 
Rizieq Sihab. Kendati mendapatkan 
perlawanan, Dudung tetap berhasil 
membuat situasi politik nasional 
kondusif.

“Maka KSAD yang paling bisa 
dipercaya memegang amanah menjadi 
Panglima TNI. 

presiden memberikan kepercayaan yang 
begitu besar kepada Jenderal Dudung 
karena termasuk orang yang paling 
berani mengambil risiko, 

Meski demikian, Ginting mengakui KSAL 
dan KSAU memiliki peluang yang sama 
untuk menjadi Panglima TNI. 

Apa iya harus dipimpin Angkatan Udara 
atau Angkatan Laut. Kan enggak.

Dia mengungkapkan, keputusan tersebut 
sejatinya merupakan hak prerogatif 
Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dengan begitu, 

Dia menyebut, tidak tepat jika ancaman 
darat di tangani oleh kesatuan Angkatan 
Laut maupun Angkatan Udara.

 Kalau bergiliran maka (giliran) Angkatan 
Laut,” papar Ginting.

Angkatan Darat dunia internasional. 
Hubungan diplolasi Dudung dengan 
Amerika Serikat juga tak bisa diragukan.

“Kalau separatis ini kan sudah ancaman, 
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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

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

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

Disewaka kamar diatas , 
bangunan baru di Dorrance st
Lengkap dan baru.
Hub : Jillian 215 - 459 - 1847

Disewakan kamar  apt 1 kamar lt 3 
 $800 
Hub : Gunawan 267 - 902 - 1688

Gak! 

Anggota DPR dari PDI Perjuangan 
Adian Napitupulu menilai seharusnya 
eks Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan menjawab persoalan rakyat 
sebelum menerima pinangan 
dari Partai Nasdem menjadi calon 
presiden. Karena itu dirinya tak setuju 
Anies maju sebagai capres di 2024.
"Gimana ya...ada banyak hal yang 
harus ditanya ke dia tentang banyak 
hal. Kalau saya ditanya (Anies nyapres) 
Saya tidak setuju, 
lu mau milih ga? 

Kata Adian, banyak problem sosial dari 
masalah kemiskinan 

Adian menyoroti salah satu masalah 
serius adalah pengalaman Anies dalam 
memimpin Jakarta.

Banyak orang pun sama jawabannya," 
ujar Adian tegas kepada eks Pengurus 
DPP Nasdem Zulfan Lindan yang 
dikutip dari Warta Ekonomi-jaringan 
Suara.com, Rabu (23/11/2022).

dan kesejahteraan rakyat yang masih 
menjadi PR baginya. Sehingga kata dia 

kenapa kita gak memikirkan rakyat 
terlebih dahulu," sambungnya.

kayaaknya nggak pantas deh kalau bicara 
capres hari ini," ungkap Adian."Kalau 
bicara rakyat, 

Sementara itu, ia mengaku khawatir jika 
Anies Baswedan terpilih menjadi 
presiden, 

belum pantas membicarakan soal capres.

Aduh ampun deh, saya sih bilang yok kita 
turun kita liat ke bawah, 
bagaimana kalau kita turun ke bawah lihat 
rakyat terdampak karena pandemi, lalu 
potensi krisis, 

Karena itu, aktivis 98 itu meminta Anies 
untuk turun langsung mengecek kondisi 
rakyat secara langsung, 

nantinya proyek pemindahan Ibu Kota 
Negara (IKN) akan dihentikan.
"Aku khawatir nggak lanjut," tandasnya.

bagaimana rakyat keteteran akibat 
dihantam pandemi. 
"Permasalahan DKI itu salah satu contoh. 
Banyak pertimbangan lah buat saya dan 
buat orang lain. 

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057

Andian Napitupulu : Aduh Ampun Deh
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