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Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo berulang tahun ke-54 pada 
Jumat, (28/10/2022) kemarin, 
bertepatan dengan Hari Sumpah 
Pemuda. Sebelum itu, 
Ganjar Pranowo juga 
sempat membuat 
pernyataan siap maju 
menjadi calon 
presiden (capres) jika 
didukung oleh partai. 
Namun pernyataan 
kesiapan ini justru 
menuai respons dari 
PDI-P dengan 
memberikan sanksi 
kepada Ganjar 
Pranowo. Ketua 
Bidang Kehormatan 
DPP PDI-P Komarudin Watubun 
memutuskan, pihaknya memberikan 
sanksi kepada Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo atas pernyataannya 

siap maju sebagai capres. Hal tersebut 
disampaikannya setelah mendengarkan 
klarifikasi dari Ganjar di Kantor DPP PDI-
P Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin 

(24/10/2022). "Supaya 
keadilan di partai itu 
ditegakkan kepada seluruh 
anggota dari Sabang 
sampai Merauke, maka 
kami, saya sampaikan 
jatuhkan sanksi-sanksi 
teguran lisan kepada Pak 
Ganjar Pranowo sebagai 
kader," kata Komarudin di 
Kantor DPP PDI-P, Senin 
sore. Komarudin 
mengatakan, pernyataan 
Ganjar telah menimbulkan 
multitafsir di publik. "Dan 

setelah kami menilai dari aturan-aturan 
organisasi, meskipun beliau tidak 
melanggar aturan organisasi," ujarnya. 
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Meski disanksi oleh partainya sandiri, 
Ganjar Pranowo dibanjiri doa dan 
ucapan selamat ulang tahun dari 
berbagai kalangan. Bahkan ribuan 
warganet memberikan selamat dan 
doa melalui jagat media sosial. tUlang 
tahun Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo ke-54 yang bertepatan 
dengan Hari Sumpah Pemuda dibanjiri 
doa dan ucapan dari tokoh, artis, 
seniman, hingga ribuan warga melalui 
jagat media sosial. Bahkan, ulang 
tahunnya sempat ramai memenuhi 
linimasa Twitter. Ribuan foto, video, 
disertai doa dan harapan dikirim untuk 
Ganjar. Ucapan dari para artis dan 
tokoh publik tanah air juga dibagikan 
melalui story akun Instagramnya. Video 
kompilasi ucapan dari sejumlah artis itu 
diunggah Ganjar di akun Instagramnya 
@ganjar_pranowo. Diawali dengan 
ucapan ulang tahun dengan musik 
akustik dari grup band Slank yang 
berisi Kaka, Ridho, Bimbim, dan 
Ivanka. "Happy Birthday Pak Ganjar 
yang ke-54, panjang umur sehat selalu. 
Sukses dan lancar terus Pak Ganjar," 
kata para personel Slank dikutip 
detikJateng dari akun Instagram 
Ganjar, Jumat (28/10/2022). Kemudian 
video berganti menjadi beberapa artis 
yang mengucapkan bergantian mulai 
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. 
“Pokoknya kita doakan apa yang belum 
tercapai, di ulang tahunnya tercapai. 
Happy birthday Pak Ganjar,” ucap Rafi 
dan Nagita. Tak mau ketinggalan, 
Pencipta lagu Ojo Dibandingke, Agus 
Purwanto alias Abah Lala juga 
memberikan ucapan kepada Ganjar. Ia 
mengutip doa dari penggalan lagunya, 
Mumbul Dhuwur. Selanjutnya, Angling 
Gading Gumilang atau yang akrab 
disapa Gading Marten "Bapakku sing 
ngguantenge pol, sehat terus pak. 
Selamat ulang tahun ke-54. Lima 
tambah empat, sembilan. Qyu. Berarti 
hoki-hokinya nih," kata Gading. Ada 
juga Denny Sumargo, Ndaru Ndayboy 
Genk, Bayu Skak, Cokelat Band ikut 
mengirim doa untuk Ganjar. Lalu diikuti 
pedangdut cilik asal Jawa Timur Farrel 
Prayoga "Halo Pak Ganjar Pranowo 
Tugimanku, masya Allah selamat ulang 

tahun nggih yang ke-54 tahun semoga 
panjang umur, sehat selalu, selalu 
dilancarkan rezekinya. Semoga tambah 
sukses Pak Ganjar. Semangat!" tutur 
Farel. Diikuti Woro Widowati, musisi Lek 
Dahlan, Pendiri Benih Baik Andy F Noya, 
Andre Taulany, hingga seorang musisi 
Rap adal Papua, Epi Dfenomeno juga 
mengucapkan selamat ulang tahun ke 
Ganjar. Berbagai komunitas pendukung 
dan penggemar Ganjar Pranowo 
berkumpul di Taman Bungkul Surabaya, 
merayakan ulang tahun idolanya ke 54 
tahun. Mereka membawa tumpeng 
sebanyak 54 buah, yang terdiri dari nasi 
kuning, nasi urap, maupun polo pendem. 
"Tasyakuran dan doa bersama ini 
merupakan murni inisiatif arek-arek 
Suroboyo dari berbagai komunitas," ujar 
ketua panitia acara ulang tahun ke-54 
Ganjar Pranowo di Surabaya, Hery 
Soekiswo Poetra, Jumat (28/10/2022). 
"Kami urunan dan patungan bikin acara ini 
dengan tujuan agar negara kita tenteram 
dan terhindar dari segala bencana yang 
akhir-akhir ini menimpa beberapa kota," 
ujar pria yang akrab disapa Boy ini. 
Kebetulan, pada 28 Oktober ini bertepatan 
dengan Hari Sumpah Pemuda dan ulang 
tahun Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa 
Tengah, yang mereka idolakan. "Ya, 
sudah, sekalian aja. Kita berdoa bersama 
agar Pak Ganjar Pranowo diberi kekuatan, 
kesabaran dan mampu melawati aneka 
cobaan hingga jadi Presiden RI di 2024 
kelak," ucap laki-laki yang juga pelaku 
UMKM ini. Sementara itu di Jawa Tengah, 
tepatnya di kawasan Lapangan Arjuna, 
Dieng, Sahabat Ganjar Pranowo juga 
merayakan ulang tahun idolanya dengan 
menggelar aktivitas sosial berupa 
pembagian sembako serta pemotongan 
tumpeng. Selanjutnya, Dewan Pembina 
Sahabat Ganjar Pranowo Khayatul Makki, 
juga memberikan sambutannya untuk 
mengucapkan selamat ulang kepada 
Gubernur Jawa Tengah tersebut. 
"Alhamdulillah, Pak Ganjar Pranowo pada 
hari ini tepat berusia 54 tahun. Dengan ini 
juga, kita sebagai Sahabat Ganjar 
memberikan doa kesehatan serta umur 
panjang untuk beliau. Kita selalu di 
belakang Pak Ganjar, untuk mendukung 
dan menghantarkan beliau menuju 

Presiden Indonesia selanjutnya," ungkap 
Khayat. "Selamat ulang tahun Pak Ganjar 
Pranowo, sehat selalu dan selalu 
dilimpahkan berkah oleh Allah SWT. 
Semoga, bisa menjadi pemimpin 
Indonesia selanjutnya pada 2024 
mendatang," ucap Ketua DPW Jawa 
Tengah, Parikesit Sosrodihadjo. 
Sementara itu di hari ulang tahunnya ini, 
Ganjar memimpin upacara Sumpah 
Pemuda di Kabupaten Wonosobo. Saat 
ditanya wartawan, dia mengatakan tidak 
pernah merayakan ulang tahun, tapi ada 
perayaan Sumpah Pemuda. "Saya orang 
yang tidak pernah merayakan ulang 
tahun. Tapi selalu di perayaan Sumpah 
Pemuda, karena tanggal lahirnya 
kebetulan sama, ada saja dari anak-anak. 
Terharu," kata Ganjar di Wonosobo. Ada 
satu pemandangan yang menarik pada 
peringatan Sumpah Pemuda di alun-alun 
Wonosobo. Seorang anak berseragam 
SMP yang tiba-tiba menerobos barisan 
dan naik ke atas panggung untuk 
menyerahkan kue ulang tahun kepada 
Ganjar. Bocah itu bernama Syahrir 
Maulana Malik. Ia sengaja membuat kue 
bersama ibunya hingga semalam suntuk, 
karena tahu sosok pemimpin yang 
diidolakanya akan datang ke kotanya. 
Maka ia pun tak ingin menyia-nyiakan 
kesempatan itu. Selepas upacara, ia  
langsung nekat menerobos barisan untuk 
menemui Ganjar di atas panggung. Malik 
juga lantang mengucapkan doa agar 
pemimpin yang dicintainya panjang umur. 
Entah tentang keberanian anak itu, rasa 
cinta antara pemimpin dan rakyat, 
ataupun soal kebersamaan yang dari hari 
ke hari kian mahal harganya. Kecintaan 
masyarakat pada Ganjar tak perlu 
diragukan lagi. Karena hampir seluruh 
masyarakat Indonesia mengucapkan 
selamat Ulang Tahun. Itu semua bentuk 
spontanitas rakyat yang menyukai Ganjar. 
Karena tidak mungkin bisa jika itu 
dilakukan oleh Ganjar seorang diri. 
Banyak orang di seantero negeri 
memberikan ucapan. Doa-doa mengalir 
begitu deras. Para pedagang, driver ojol, 
komunitas, relawan, pemuka agama, 
seniman, juga kalangan artis semua tak 
luput memberikan doa terbaik mereka 
untuk Ganjar Pranowo. Doa dan ucapan 

juga datang dari kalangan akademisi 
Dr. Sri Suciati, Rektor Universitas 
PGRI Semarang. Ia menilai bahwa 
sosok Ganjar telah menjadi inspirasi 
bagi para pemuda. Di hari ulang 
tahunnya, ia pun berharap gubernur 
Jateng ini bisa terus menjadi sosok 
tauladan. Tidak hanya itu, 
Penceramah kyai kondang asal 
Yogyakarta, Gus Miftah dengan 
sekitar 10.000 jemaah menggelar 
istighotsah dan tausiyah di Puncak 
Gunung Tidar, Jumat (28/10/2022) 
mendoakan Ganjar di depan ribuan 
orang. Ia bahkan meminta 
masyarakat untuk tidak perlu kawatir 
tentang masa depan bangsa karena 
kita masih memiliki sosok seperti 
Ganjar Pranowo. Dalam ceramahnya 
Gus Miftah membicarakan Indonesia 
dan pemimpin masa depan. Termasuk 
ramalan Jayabaya dan Ronggo 
Warsito terkait kriteria pemimpin 
masa depan. "Menurut ramalan Joyo 
Boyo, pemimpin hebat itu namanya 
berakhiran huruf 'O'. Setelah pak 
Joko Widodo, siapa penerusnya?" 
tanya Gus Miftah. Ribuan orang 
menjawab kompak dengan menyebut 
nama Ganjar Pranowo. Gus Miftah 
kemudian berharap munculnya 
pemimpin hebat Indonesia dari Jawa 
Tengah. "Di sini, di Puser Bumi 
tempat Syech Subakhir. Ini pusatnya 
Jawa. Mudah-mudahan ada 
pemimpin hebat dari Jawa Tengah 
nggih. Amiin," ucapnya. Jika 
mengamati ucapan dan doa-doa 
mereka, rasanya ini bukan sekedar 
ucapan ulang tahun biasa. Namun 
ada yang jauh lebih besar dari semua 
itu. Adalah sebuah harapan. Dan 
harapan senantiasa lahir karena kita 
semua ingin menjadi lebih baik. 
Harapan itulah yang sekarang 
disematkan di pundak Ganjar. Ganjar 
untuk Indonesia, memang itu berat 
dan tak mudah, tapi mereka yakini 
bahwa Ganjar mampu 
mengembannya. Sebab dari ujung 
timur sampai ujung barat, semua ikut 
mendoakan. Selamat Ulang Tahun 
Bapak Ganjar, Semoga apa yang 
diinginkan rakyat Indonesia terkabul.
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 Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto buka 
kemungkinan, penyaluran program 
bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi 
gaji tidak lagi dilanjut pada 2023 
mendatang. 
Sebab, program BSU yang digelontorkan 
pemerintah guna mengantisipasi 
penurunan daya beli masyarakat, imbas 
dari kenaikan harga BBM.
"BSU ini kan kemarin dilanjutkan karena 
ada penyesuaian BBM, jadi sementara ini 
belum ada lagi," kata Airlangga saat 
ditemui di Jakarta Convention Center 
(JCC), Minggu (30/10/2022).
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah mengatakan, BSU 2022 
yang digelontorkan pemerintah ditujukan 
untuk meringankan beban para pekerja 
atau buruh dalam memenuhi kebutuhan 
sehari-hari. 
BSU sebagai bentuk apresiasi 
pemerintah kepada para pekerja dan 
pengusaha yang telah menyertakan para 
pekerjanya sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan.
Adapun target penerima BSU 2022 ini, 
yakni sebanyak 14.639.675 pekerja atau 
buruh. Sedangkan total anggaran yang 
disiapkan senilai Rp 8.804.969.750.000. 
BSU 2022, merupakan pengalihan 
subsidi BBM yang diterima langsung oleh 
para pekerja atau buruh. "Mudah-
mudahan BSU ini memberikan manfaat 

Airlangga : 2023 Tak Ada Program BSU

Sementara tahun ini diberikan bagi 
mereka yang memiliki gaji Rp 3,5 juta.

Penerima juga diprioritaskan bagi 
mereka yang belum menerima bantuan 
lewat Program Kartu Prakerja, Program 
Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan 
Presiden untuk usaha mikro. Besaran 
yang diterima juga berbeda, yakni jika 
tahun lalu diberikan Rp 2,4 juta untuk 
total empat bulan, sementara 
penyaluran 2021 penerima akan 
mendapatkan Rp 1 juta untuk dua 
bulan.

Sebelum 2022, pemerintah juga telah 
menyalurkan BSU pada 2021 maupun 
2020. Terdapat beberapa perbedaan 
BSU 2021 dibandingkan tahun 
sebelumnya, dimana salah satunya 
penyaluran tahun ini dilakukan hanya di 
wilayah Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 
dan 4.Selain itu, untuk penyaluran BSU 
2020 batas upah maksimal bagi calon 
penerima adalah Rp 5 juta. 

yang besar untuk para pekerja/buruh di 
Indonesia," kata Ida.

Sektor yang diprioritaskan untuk 
menerima bantuan itu sendiri adalah 
sektor industri barang konsumsi, 
transportasi, properti dan real estate, 
perdagangan, dan jasa kecuali 
pendidikan serta kesehatan, yang pada 
tahun sebelumnya bantuan diberikan 
kepada seluruh sektor.

Kementerian pertahanan Rusia 
mengatakan Ukraina menyerang Armada 
Laut Hitam dekat Sevastopol di 
semenanjung Krimea dengan 16 

Rusia pada Sabtu, 29 Oktober 2022, 
menangguhkan kesepakatan ekspor biji-
bijian dari Laut Hitam yang ditengahi oleh 
Perserikatan Bangsa-bangsa. 
Penangguhan ekspor itu menurut Rusia, 
setelah serangan pesawat tak berawak 
Ukraina secara besar-besaran terhadap 
armadanya di Krimea.

Rusia Hentikan Ekspor Gandum Dari Laut Hitam

pesawat tak berawak pada Sabtu pagi. 
Rusia menuding serangan tersebut 
dibantu oleh Inggris.
Keputusan Rusia menghentikan 
kesepakatan ekspor gandum dikecam 
keras oleh Presiden AS Joe Biden. 
Penangguhan itu akan memotong 
ekspor biji-bijian Ukraina dari 
pelabuhan-pelabuhan penting di Laut 
Hitam.
“Tidak ada manfaat atas apa yang 
mereka lakukan. PBB merundingkan 
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kesepakatan itu dan harus menjadi 
akhir," kata Biden kepada wartawan di 
negara bagian Delaware, Amerika 
Serikat.

Rusia juga telah meminta Dewan 
Keamanan PBB untuk bertemu pada 
hari Senin mengenai serangan itu. Hal 
itu diungkapkan oleh Wakil Duta Besar 
Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy di 
akun Twitter.Koordinator PBB untuk 
pusat koordinasi kesepakatan biji-
bijian Laut Hitam yang berbasis di 
Istanbul mengatakan lima kapal keluar 
dan empat kapal masuk melewati 
koridor kemanusiaan dengan aman. 
“Ada lebih dari 10 kapal baik outbound 
maupun inbound menunggu untuk 
masuk koridor,” kata Amir Abdulla 
dalam sebuah pernyataan. Dia 
menambahkan tidak ada kesepakatan 
antara para pihak untuk pergerakan 
kapal pada hari Minggu.

Sejak invasi Rusia, ekspor gandum 
dari Ukraina berhenti.

Kesepakatan itu memungkinkan 
pengiriman biji-bijian dari Ukraina, 
yang merupakan salah satu eksportir 
terbesar di dunia. 

Inggris pada Sabtu membantah 
tudingan Rusia itu. Inggris juga 

Rusia mengatakan kepada Sekretaris 
Jenderal PBB Antonio Guterres dalam 
sebuah surat, bahwa pihaknya 
menangguhkan kesepakatan untuk 
jangka waktu yang tidak terbatas. 
Sebabnya PBB tidak bisa menjamin 
keselamatan kapal sipil yang 
bepergian berdasarkan pakta tersebut.

Namun klaim itu dibantah oleh Ukraina. 
Kuleba sebelumnya mengatakan gandum 
Ukraina dikirimkan ke Asia, Afrika dan 
Timur Tengah.

Pada September lalu, Presiden Rusia 
Vladimir Putin menuding ekspor gandum 
Ukraina lebih banyak dikirimkan ke 
negara-negara kaya anggota Uni Eropa, 
dibandingkan ke Asia dan Afrika. Lebih 
dari 80 persen gandum diekspor ke 
negara kaya di Eropa dan sisanya ke 
Turki untuk diberikan ke negara miskin.

"Ini adalah upaya Rusia agar terjadi 
kelaparan skala besar di Afrika dan Asia," 
kata Zelensky dalam pidato melalui video 
pada Sabtu malam. Dia menambahkan 
bahwa Rusia harus dikeluarkan dari G20.

mengatakan bahwa klaim Rusia, 
termasuk bahwa personel angkatan laut 
Inggris meledakkan pipa Nord Stream 
bulan lalu, adalah palsu. Tuduhan Rusia 
itu bertujuan mengalihkan perhatian dari 
kegagalan militer Rusia.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy 
mengatakan keputusan Rusia 
menangguhkan kesepakatan ekspor 
gandum tidak masuk akal. Keputusan itu 
membutuhkan tanggapan internasional 
yang kuat dari PBB dan negara-negara 
anggota G20.

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro 
Kuleba mengatakan Moskow 
menggunakan dalih palsu untuk 
menenggelamkan kesepakatan. "Saya 
meminta semua negara untuk menuntut 
Rusia menghentikan permainan 
kelaparan dan berkomitmen kembali pada 
kewajibannya," kata Kuleba.

Menyediakan aneka 

 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 

  Sabtu 2pm - 8pm

Ramayana
Warteg

Aneka masakan Indonesia
Kami juga menerima 
catering pabrik

mengatakan hubungan partainya 
dengan calon presiden (capres) Partai 
NasDem Anies Baswedan solid. 
PKS dan Anies dinilai memiliki titik temu.
"Kita sedang mempertemukan chemistry 
antara apa yang diinginkan PKS, 
nampaknya 99,99 persen nyambung 
dengan Pak Anies Baswedan, 
insyaallah," kata Aher dalam sambutan 
acara pelatihan relawan advokasi PPKS 
di Gedung Dewan Pimpinan Pusat 
(DPP) PKS, Jakarta Selatan, Minggu, 30 
Oktober 2022.
Anies akan menjadi salah satu 
narasumber yang memberi pelatihan 

Wakil Ketua Majelis Syura Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad 
Heryawan (Aher) 

99,99% Anies Cocok Dengan PKS

kepada para relawan. Aher berharap 
pelatihan itu juga bermanfaat bagi 
Anies untuk modal perjuangan ke 
depan.
“Mudah-mudahan ini menjadi bekal 
ketika (Anies) menjadi orang yang 
paling bertanggung jawab di negeri ini 
untuk memajukan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia," ujar dia.

"Tapi tampaknya sedang siap-siap dan 
lebih giat untuk menjadi yang lebih 
tinggi dari gubernur.

Aher menyebut Anies sudah 
menunaikan tugasnya sebagai 
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-
2022. Anies tengah rehat dari jabatan 
politik untuk sementara waktu.

Insyaallah," papar dia.

Pesawat tempur siluman dilengkapi 

Sementara mereka butuh persenjataan 
yang tentu saja akan membangkitkan 
emangat dan memberikan tekanan yang 
nyata bagi musuhnya .
JIka dulunya Rusia sebagai pengekspor 
senjata canggih , kini Rusia sepertinya 
harus mengakui kemajuan negara lain 
menciptakan senjata .
Salah satunya Cina . Negeri Tirai Bambu 
itu telah memiliki beberapa senjata 
perang yang sangat mumpuni .

J-20 Mighty Dragon
Meskipun kemampuan Chengdu J-20 
“Mighty Dragon” tetap diperdebatkan, 
pesawat tersebut diketahui memiliki 
beberapa F-22 dan F-35 “DNA” saat 
Beijing mengembangkan pesawat 
tersebut setelah peretas China mencuri 
teknologi dari Lockheed Martin.

Tak dapat dipungkiri , perang telah 
membuat Rusia kian kesulitan dalam hal 
ekonomi .

Tak heran Rusia juga ingin memiliki 
senjata tersebut untuk dipakai 
menghadapi Rusia
Berikut lima senjata perang milik Cina 
yang diinginkan Rusia

Senjata Canggih China Yang Diinginkan Rusia
dengan teluk internal besar yang dapat 
menampung setidaknya empat rudal 
udara-ke-udara jarak jauh, sementara 
dua teluk lateral tambahan masing-
masing dapat menampung satu rudal 
jarak pendek.
J-20 juga dilengkapi dengan cantelan 
eksternal untuk empat rudal 
tambahan—jadi sepertinya itu adalah 
Naga Perkasa dan memang 
bersenjata lengkap. Itu bisa 
memungkinkan Moskow untuk 
mendapatkan superioritas udara dan 
menyerang posisi jauh di wilayah yang 
dikuasai Ukraina.
Type 15 “Black Panther” Light Tank
Rusia memiliki banyak tank, tetapi 
sebagian besar memiliki cacat fatal – 
di mana turret meledak akibat cacat 
“jack-in-the-box” karena penempatan 
penyimpanan amunisi.
Dengan datangnya musim dingin, tank 
tempur utama (MBT) Rusia juga bisa 
terjebak dalam lumpur musim gugur 
dan salju awal musim dingin.
Tipe 15 China terkenal karena 
mobilitasnya karena rasio 
daya/beratnya yang ringan dan tinggi.
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Gojek Keliling
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Ini dapat beroperasi secara efektif di 
dataran tinggi/dataran tinggi, hutan, dan 
daerah kaya air – hampir seperti 
dirancang untuk Ukraina timur!

Rudal balistik anti-kapal (ASBM) 
pertama yang digambarkan sebagai 
“pembunuh kapal induk” , DF-21D 
pertama kali memasuki layanan lebih 
dari 30 tahun yang lalu dan 
menggantikan Dong Feng-2 (CSS-1) 
yang sudah usang.

Dong Feng-21D

Di sinilah HQ-22 China dapat membantu 
pasukan Kremlin. Rudalnya, yang 
menggunakan panduan radar semi-aktif, 
memiliki jangkauan hingga 170 km dan 
dapat mencapai target di ketinggian 
hingga 27 km.

HQ-22 Surface-to-air Missile (SAM) 
Systems

Meskipun tidak memiliki jangkauan S-
400, baterai khas dari tiga peluncur HQ-
22 dan radar H-200 dapat menyerang 
enam target udara secara bersamaan.

Moskow telah menggembar-gemborkan 
kemampuan sistem pertahanan udara 
S-400 Triumf , tetapi dilaporkan tidak 
memiliki cukup platform yang beroperasi 
untuk mempertahankan kendali langit di 
atas Ukraina.

Ini menjadi rudal jalan-mobil berbahan 
bakar padat pertama China.
Mampu menyebarkan muatan 600 kg 
dengan jangkauan minimum 500 km 

Platform ini adalah jenis senjata yang 
secara khusus dilarang oleh Perjanjian 
Kekuatan Nuklir Jarak Menengah yang 
ditandatangani oleh Amerika Serikat dan 
Uni Soviet pada akhir Perang Dingin.
Namun, China tidak pernah bergabung 
dengan perjanjian tersebut dan 
melanjutkan pengembangan senjata ini.
Road-mobile, two-stage solid-fueled 
intermediate-range ballistic (IRBM) DF-
26B (Dong Feng-26) pertama kali 
diluncurkan selama parade militer pada 
September 2015.
Ia memiliki jangkauan 4.000 km (2.485 
mil) yang dilaporkan. , dan dapat 
digunakan dalam serangan konvensional 
dan nuklir terhadap target darat maupun 
laut, menjadikannya “pembunuh kapal 
induk” yang lebih mumpuni.
Peluncur bergerak dapat membawa 1.200 
hingga 1.800 kg hulu ledak nuklir atau 
konvensional, yang dapat digunakan 
melawan kapal perang, pusat kota, atau 
kolom militer.

(311 mil) dan jangkauan maksimum 2.150 
km, hulu ledak DF-21D kemungkinan 
dapat bermanuver dan mungkin memiliki 
akurasi 20 m CEP (kemungkinan 
kesalahan melingkar).
Itu bisa berhasil memblokade setiap 
pelabuhan Ukraina, tetapi juga telah 
dikembangkan menjadi sistem senjata 
anti-satelit/anti-rudal.
Dong Feng-26B

Jajaran Korlantas Polri mengintensifkan 
penerapan tilang elektronik untuk 
pelanggar aturan lalu lintas.
Terlebih baru-baru ini Kapolri Jenderal 
Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan 
jajaran polantas untuk menghentikan 
sementara tilang manual.

Instruksi Kapolri ini tertuang dalam 
surat telegram Nomor: 
ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, per 
tanggal 18 Oktober 2022, dan telah 
ditandatangi oleh Kakorlantas Polri 

Kapolri memerintahkan jajarannya 
untuk mengedepankan tilang 
elektronik.

Beda Besaran Tilang Manual Dan Elektronik

Namun belum seluruh daerah bisa 
menerapkan tilang elektronik 
menggunakan kamera canggih Electronic 
Traffic Law Enforcement (ETLE).
Masih ada daerah yang belum difalisitasi 
kamrea ETLE sehingga belum bisa 
menerapkan sistem tilang elektronik.
Besaran Denda Tilang Elektronik
Masyarakat di daerah yang sudah 
menerapkan tilang elektronik mesti tahu 
besaran denda yang dikenakan jika 
terjaring kamera ETLE.
Sanksi tilang selama ini diatur dalam 

Irjen Firman Shantyabudi atas nama 
Kapolri.

4. Melanggar batas kecepatan denda e-
tilang Rp 500.000 atau kurungan 2 
bulan.
5. Menggunakan pelat nomor palsu 
denda tilang elektronik Rp500.000 atau 
pidana kurungan 2 bulan.

8. Tidak menggunakan helm atau helm 
yang digunakan tidak sesuai Standar 
Nasional Indonesia (SNI) denda tilang 
elektronik Rp 250.000 atau penjara 
maksimal 1 bulan.

Masyarakat terutama pengendara juga 
mesti paham cara kerja tilang 
elektronik.
Tilang online atau Electronic Traffic Law 
Enforcement atau ETLE adalah 
implementasi teknologi untuk mencatat 
pelanggaran  pelanggaran dalam 
berlalu lintas secara elektronik untuk 
mendukung keamanan, ketertiban, 
keselamatan dan ketertiban dalam 
berlalu lintas.

3. Mengemudi sambil mengoperasikan 
Smartphone didenda Rp 750.000 atau 
kurungan penjara 3 bulan.

9. Berboncengan lebih dari 3 orang 
denda e-tilang Rp 250.000 atau 
kurungan 1 bulan.

Tilang eletronik atau ETLE memberikan 
jaminan penerapan hukum yang sama 
bagi semua pihak yang berpartisipasi 

1. Melanggar rambu lalu lintas dan 
marka jalan denda tilang elektronik Rp 
500.000 atau pidana kurungan 2 bulan.

7. Menerobos lampu merah, denda e-
tilang Rp 500.000 atau kurungan 2 
bulan.

Berikut berikut besaran denda tilang 
elektronik sesuai jenis pelanggarannya, 
dikutip dari Kompas.com:

6. Berkendara melawan arus didenda 
Rp 500.000 atau kurangan paling lama 
2 bulan.

Cara Kerja Tilang Elektronik

10. Tidak menyalakan lampu saat siang 
hari bagi sepeda motor didenda Rp 
100.000 atau dipenjara 15 hari.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (LLAJ).

2. Tidak mengenakan sabuk 
keselamatan denda tilang elektronik 
sebesar Rp 250.000 atau kurungan 
penjara 2 bulan.

dalam lalu lintas.
Dikutip dari laman Indonesia Baik, cara 
kerja ETLE ada beberapa tahap.
Nah, berikut adalah tahapan cara kerja 
ETLE:
ETLE ditempatkan pada kendaraan-
kendaraan patroli.

online atau tilang elektronik atau ETLE.

Petugas mengidentifikasi Data 
Kendaraan menggunakan Electronic 
Registration & Identifikasi (ERI).

Sistem bukti pelanggaran (tilang) 
elektronik atau ETLE sudah 
diberlakukan secara nasional.

Pemilik kendaraan melakukan 
konfirmasi melalui website atau datang 
ke kantor Sub Direktorat Penegakan 
Hukum.

Karena itu, pengendara bermotor tidak 
menyadari bahwa telah melakukan 
pelanggaran dan telah tercatat dalam 
sistem tilang

Korlantas Polri beberapa waktu lalu 
merilis ETLE mobile yang berbasis 
kamera handphone.

Kamera berjalan ini sudah diterapkan 
Polda Metro Jaya.

Perangkat secara otomatis menangkap 
pelanggaran lalu lintas.

Petugas menerbitkan tilang dengan 
metode pembayaran via BRIVA.

Terlebih, dalam tilang�online tidak ada 
komunikasi langsung antara 
pengendara dengan petugas kepolisian 
lalu lintas.

Petugas mengirimkan surat konfirmasi 
ke alamat publik yang melanggar.

Jadi pelanggar kerap tak menyadari 

Perangkat mengirimkan barang bukti 
pelanggaran.

Dalam pemberlakuan aturan 

tilang�online, Korlantas Polri 
menerapkan setidaknya dua cara, 
sama-sama menggunakan kamera.

Dua Cara Tilang Elektronik

Cara pertama yakni menggunakan 
kamera CCTV yang dipasang di jalan 
raya. Sedangkan cara kedua berupa 
kamera berjalan atau Electronic Traffic 
Law Enforcement (ETLE) mobile.

Kamera berjalan atau ETLE mobile 
merupakan kamera pengawas yang 
menempel di seragam petugas, atau di 
mobil dan motor polisi.
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pertama yang digambarkan sebagai 
“pembunuh kapal induk” , DF-21D 
pertama kali memasuki layanan lebih 
dari 30 tahun yang lalu dan 
menggantikan Dong Feng-2 (CSS-1) 
yang sudah usang.

Dong Feng-21D

Di sinilah HQ-22 China dapat membantu 
pasukan Kremlin. Rudalnya, yang 
menggunakan panduan radar semi-aktif, 
memiliki jangkauan hingga 170 km dan 
dapat mencapai target di ketinggian 
hingga 27 km.

HQ-22 Surface-to-air Missile (SAM) 
Systems

Meskipun tidak memiliki jangkauan S-
400, baterai khas dari tiga peluncur HQ-
22 dan radar H-200 dapat menyerang 
enam target udara secara bersamaan.

Moskow telah menggembar-gemborkan 
kemampuan sistem pertahanan udara 
S-400 Triumf , tetapi dilaporkan tidak 
memiliki cukup platform yang beroperasi 
untuk mempertahankan kendali langit di 
atas Ukraina.

Ini menjadi rudal jalan-mobil berbahan 
bakar padat pertama China.
Mampu menyebarkan muatan 600 kg 
dengan jangkauan minimum 500 km 

Platform ini adalah jenis senjata yang 
secara khusus dilarang oleh Perjanjian 
Kekuatan Nuklir Jarak Menengah yang 
ditandatangani oleh Amerika Serikat dan 
Uni Soviet pada akhir Perang Dingin.
Namun, China tidak pernah bergabung 
dengan perjanjian tersebut dan 
melanjutkan pengembangan senjata ini.
Road-mobile, two-stage solid-fueled 
intermediate-range ballistic (IRBM) DF-
26B (Dong Feng-26) pertama kali 
diluncurkan selama parade militer pada 
September 2015.
Ia memiliki jangkauan 4.000 km (2.485 
mil) yang dilaporkan. , dan dapat 
digunakan dalam serangan konvensional 
dan nuklir terhadap target darat maupun 
laut, menjadikannya “pembunuh kapal 
induk” yang lebih mumpuni.
Peluncur bergerak dapat membawa 1.200 
hingga 1.800 kg hulu ledak nuklir atau 
konvensional, yang dapat digunakan 
melawan kapal perang, pusat kota, atau 
kolom militer.

(311 mil) dan jangkauan maksimum 2.150 
km, hulu ledak DF-21D kemungkinan 
dapat bermanuver dan mungkin memiliki 
akurasi 20 m CEP (kemungkinan 
kesalahan melingkar).
Itu bisa berhasil memblokade setiap 
pelabuhan Ukraina, tetapi juga telah 
dikembangkan menjadi sistem senjata 
anti-satelit/anti-rudal.
Dong Feng-26B

Jajaran Korlantas Polri mengintensifkan 
penerapan tilang elektronik untuk 
pelanggar aturan lalu lintas.
Terlebih baru-baru ini Kapolri Jenderal 
Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan 
jajaran polantas untuk menghentikan 
sementara tilang manual.

Instruksi Kapolri ini tertuang dalam 
surat telegram Nomor: 
ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, per 
tanggal 18 Oktober 2022, dan telah 
ditandatangi oleh Kakorlantas Polri 

Kapolri memerintahkan jajarannya 
untuk mengedepankan tilang 
elektronik.

Beda Besaran Tilang Manual Dan Elektronik

Namun belum seluruh daerah bisa 
menerapkan tilang elektronik 
menggunakan kamera canggih Electronic 
Traffic Law Enforcement (ETLE).
Masih ada daerah yang belum difalisitasi 
kamrea ETLE sehingga belum bisa 
menerapkan sistem tilang elektronik.
Besaran Denda Tilang Elektronik
Masyarakat di daerah yang sudah 
menerapkan tilang elektronik mesti tahu 
besaran denda yang dikenakan jika 
terjaring kamera ETLE.
Sanksi tilang selama ini diatur dalam 

Irjen Firman Shantyabudi atas nama 
Kapolri.

4. Melanggar batas kecepatan denda e-
tilang Rp 500.000 atau kurungan 2 
bulan.
5. Menggunakan pelat nomor palsu 
denda tilang elektronik Rp500.000 atau 
pidana kurungan 2 bulan.

8. Tidak menggunakan helm atau helm 
yang digunakan tidak sesuai Standar 
Nasional Indonesia (SNI) denda tilang 
elektronik Rp 250.000 atau penjara 
maksimal 1 bulan.

Masyarakat terutama pengendara juga 
mesti paham cara kerja tilang 
elektronik.
Tilang online atau Electronic Traffic Law 
Enforcement atau ETLE adalah 
implementasi teknologi untuk mencatat 
pelanggaran  pelanggaran dalam 
berlalu lintas secara elektronik untuk 
mendukung keamanan, ketertiban, 
keselamatan dan ketertiban dalam 
berlalu lintas.

3. Mengemudi sambil mengoperasikan 
Smartphone didenda Rp 750.000 atau 
kurungan penjara 3 bulan.

9. Berboncengan lebih dari 3 orang 
denda e-tilang Rp 250.000 atau 
kurungan 1 bulan.

Tilang eletronik atau ETLE memberikan 
jaminan penerapan hukum yang sama 
bagi semua pihak yang berpartisipasi 

1. Melanggar rambu lalu lintas dan 
marka jalan denda tilang elektronik Rp 
500.000 atau pidana kurungan 2 bulan.

7. Menerobos lampu merah, denda e-
tilang Rp 500.000 atau kurungan 2 
bulan.

Berikut berikut besaran denda tilang 
elektronik sesuai jenis pelanggarannya, 
dikutip dari Kompas.com:

6. Berkendara melawan arus didenda 
Rp 500.000 atau kurangan paling lama 
2 bulan.

Cara Kerja Tilang Elektronik

10. Tidak menyalakan lampu saat siang 
hari bagi sepeda motor didenda Rp 
100.000 atau dipenjara 15 hari.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (LLAJ).

2. Tidak mengenakan sabuk 
keselamatan denda tilang elektronik 
sebesar Rp 250.000 atau kurungan 
penjara 2 bulan.

dalam lalu lintas.
Dikutip dari laman Indonesia Baik, cara 
kerja ETLE ada beberapa tahap.
Nah, berikut adalah tahapan cara kerja 
ETLE:
ETLE ditempatkan pada kendaraan-
kendaraan patroli.

online atau tilang elektronik atau ETLE.

Petugas mengidentifikasi Data 
Kendaraan menggunakan Electronic 
Registration & Identifikasi (ERI).

Sistem bukti pelanggaran (tilang) 
elektronik atau ETLE sudah 
diberlakukan secara nasional.

Pemilik kendaraan melakukan 
konfirmasi melalui website atau datang 
ke kantor Sub Direktorat Penegakan 
Hukum.

Karena itu, pengendara bermotor tidak 
menyadari bahwa telah melakukan 
pelanggaran dan telah tercatat dalam 
sistem tilang

Korlantas Polri beberapa waktu lalu 
merilis ETLE mobile yang berbasis 
kamera handphone.

Kamera berjalan ini sudah diterapkan 
Polda Metro Jaya.

Perangkat secara otomatis menangkap 
pelanggaran lalu lintas.

Petugas menerbitkan tilang dengan 
metode pembayaran via BRIVA.

Terlebih, dalam tilang�online tidak ada 
komunikasi langsung antara 
pengendara dengan petugas kepolisian 
lalu lintas.

Petugas mengirimkan surat konfirmasi 
ke alamat publik yang melanggar.

Jadi pelanggar kerap tak menyadari 

Perangkat mengirimkan barang bukti 
pelanggaran.

Dalam pemberlakuan aturan 

tilang�online, Korlantas Polri 
menerapkan setidaknya dua cara, 
sama-sama menggunakan kamera.

Dua Cara Tilang Elektronik

Cara pertama yakni menggunakan 
kamera CCTV yang dipasang di jalan 
raya. Sedangkan cara kedua berupa 
kamera berjalan atau Electronic Traffic 
Law Enforcement (ETLE) mobile.

Kamera berjalan atau ETLE mobile 
merupakan kamera pengawas yang 
menempel di seragam petugas, atau di 
mobil dan motor polisi.
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3. Setelah semuanya terisi dengan 
benar, klik Cek Data.

Tilang elektronik dilakukan 
menggunakan kamera canggih ETLE, 
sementara tilang manual dilakukan 
langsung oleh petugas di lapangan.
Sebenarnya tidak ada perbedaan 

Beda Tilang Manual dan Tilang 
Elektronik

Berikut langkahnya, dilansir dari 
Korlantas.polri.go.id:
1. Kunjungi laman https://etle-
korlantas.info/id/check-data

4. Jika tidak ada pelanggaran maka 
akan muncul tulisan No Data Available 
atau data tidak tersedia.

Melansir Kompas.com, Kasubdit 
Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya 
Kompol Muhammad Nasir, tilang 
manual dan tilang elektronik hanya 
dibedakan soal alat yang digunakan 
untuk menilangnya saja.

jika dirinya telah difoto saat melakukan 
pelanggaran aturan lalu lintas.
Jika Anda ingin mengetahui apakah 
melakukan pelanggaran atau tidak 
selama penerapan tilang online, bisa 
mengeceknya secara daring atau 
online.

2. Isi sejumlah data yang diperlukan 
meliputi pelat kendaraan, nomor mesin 
kendaraan, dan nomor rangka 
kendaraan.

5. Namun jika kamu telah melanggar 
peraturan, kemudian datanya akan 
muncul. Nantinya akan tercatat waktu, 
lokasi, status pelanggaran, dan tipe 
kendaraan.

antara tilang itu, yang membedakan 
adalah alat yang digunakan. Tilang 
elektronik menggunakan kamera canggih 
ETLE, sedangkan tilang biasa dengan 
petugas, kata Nasir, Jumat (28/10/2022).
Untuk tilang elektronik sendiri, 
sistematisnya adalah para pengendara 
yang melakukan pelanggaran lalu lintas 
nantinya akan terekam kamera ETLE.
Di antaranya seperti pelanggaran berupa 
tidak menggunakan sabuk keselamatan, 
melewati marka jalan dan lainnya.
Kemudian pelanggar nantinya akan 
dikirimi surat konfirmasi dari polisi dan 
diminta untuk datang ke posko ETLE untuk 
melakukan konfirmasi apakah benar 
kendaraannya yang terekam kamera.

Nasir menambahkan, prosedur 
pembayaran denda tilang bisa dilakukan 
lewat bank, seperti tilang biasa.

Bila pemilik kendaraan yang dikirimi surat 
konfirmasi tidak melakukan pelaporan 
setelah menerima surat dalam kurun 
waktu tertentu, kendaraan dapat diblokir 
surat-suratnya.

Kemudian langkah selanjutnya pemilik 
kendaraan membenarkan bahwa 
kendaraan yang terekam tersebut 
memang benar miliknya.
Jika pemilik kendaraan menerima maka 
polisi akan menerbitkan slip tilang seperti 
saat penindakan di lapangan yakni 
berwarna biru.

Prosedurnya kemudian pembayaran lewat 
bank, dan seterusnya seperti tilang biasa. 
Jadi tilangnya sama, pelanggarannya lalu 
lintas seperti biasa. Tidak berbeda, ucap 
Nasir.

Rusia menuding personel Angkatan 
Laut Inggris meledakkan pipa gas 
Nord Stream bulan lalu.

Rusia tidak memberikan bukti untuk 
tuduhan bahwa Inggris, anggota 
NATO terkemuka itu telah 
menyabotase infrastruktur Rusia yang 

 Namun tuduhan itu dibantah London 
dan balik menyebut tudingan itu 
dirancang untuk mengalihkan 
perhatian dari kegagalan militer Rusia 
di Ukraina.

London : Pengalihan Isu

Kementerian Rusia mengatakan bahwa 
"pasukan khusus Inggris" 

kritis di tengah krisis terburuk dalam 
hubungan antara Barat dan Rusia sejak 
Perang Dingin.

"Menurut informasi yang tersedia, 
dengan kerusakan kecil pada kapal.

dari unit yang sama mengarahkan 
serangan drone Ukraina pada kapal 
armada Laut Hitam Rusia di Crimea 
sebelumnya, yang dikatakan sebagian 
besar dipatahkan pasukan Rusia, 

Rusia sebelumnya menyalahkan Barat 
atas ledakan pipa Nord Stream 1 dan 
Nord Stream 2 yang dibangun Rusia di 
dasar Laut Baltik.
Mereka sebelumnya tidak memberikan 
rincian spesifik tentang siapa yang 
dianggap bertanggung jawab atas 
kerusakan pipa,
 yang merupakan jaringan terbesar 
untuk pasokan gas Rusia ke Eropa.

pasukan Angkatan Laut Inggris ini 
mengambil bagian dalam perencanaan, 
penyediaan, dan implementasi 
serangan teroris di Laut Baltik pada 26 
September tahun ini  meledakkan pipa 
gas Nord Stream 1 dan 

Inggris membantah tudingan itu.

Penurunan tekanan yang tajam 

Nord Stream 2," kata Kemenhan Rusia, 
Sabtu, 29 Oktober 2022.

"Untuk mengurangi dari penanganan 
mereka terhadap invasi ilegal Ukraina, 
Kementerian Pertahanan Rusia beralih 
untuk menjajakan tudingan palsu skala 
epik," kata Kemenhan Inggris.
"Kisah ini mengatakan lebih banyak 
tentang argumen yang terjadi di dalam 
pemerintah Rusia daripada tentang 
Barat."

Swedia telah memerintahkan 
penyelidikan tambahan untuk dilakukan 
terhadap kerusakan yang terjadi pada 
saluran pipa, 

Swedia dan Denmark sebelumnya 
menyimpulkan bahwa empat kebocoran 
pada Nord Stream 1 dan 2

Kremlin telah berulang kali mengatakan 

pada kedua jaringan pipa pada 26 
September yang menyebabkan 
ledakan, 

Saling tuding

jaksa yang bertanggung jawab atas 
kasus tersebut mengatakan dalam 
sebuah pernyataan pada hari Jumat.

 disebabkan oleh ledakan, tetapi belum 
mengatakan siapa yang mungkin 
bertanggung jawab. 

memicu gelombang spekulasi tentang 
sabotase ke salah satu koridor energi 
paling penting di Rusia.

Sekretaris Jenderal NATO Jens 
Stoltenberg menyebut kerusakan 
sebagai tindakan sabotase.

Bagian dari pipa sepanjang 1.224 km, 
yang membentang dari Rusia ke 
Jerman, terletak pada kedalaman 
sekitar 80-110 meter.

di Sevastopol, 
kota terbesar di Krimea yang dikuasai 
Rusia, pada dini hari Sabtu.

lebih dari setengah volume ekspor 
gas normal Rusia.

“Operasi angkatan laut ini dilakukan di 
bawah bimbingan pasukan khusus 
Inggris yang berlokasi di kota 
Ochakiv."

"Sembilan kendaraan udara tak 
berawak dan tujuh drone laut otonom 
terlibat dalam serangan itu," kata 
kementerian pertahanan.

tuduhan bahwa Rusia yang 
bertanggung jawab atas kerusakan itu 
"bodoh" dan pejabat Rusia 
mengatakan Washington memiliki 
motif karena ingin menjual lebih 
banyak gas alam cair (LNG) ke Eropa.

Sementara itu, Rusia mengatakan 
bahwa pasukan Ukraina menyerang 
kapal-kapal dari armada Laut Hitam 

Semua drone udara hancur meskipun 
kerusakan kecil terjadi pada ranjau 
kapal. Sevastopol adalah markas 
armada Laut Hitam Rusia di Ukraina.

Amerika Serikat membantah 
keterlibatan mereka.
Pipa Nord Stream 1 dan Nord Stream 
2 memiliki kapasitas 110 miliar meter 
kubik setahun 
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3. Setelah semuanya terisi dengan 
benar, klik Cek Data.

Tilang elektronik dilakukan 
menggunakan kamera canggih ETLE, 
sementara tilang manual dilakukan 
langsung oleh petugas di lapangan.
Sebenarnya tidak ada perbedaan 

Beda Tilang Manual dan Tilang 
Elektronik

Berikut langkahnya, dilansir dari 
Korlantas.polri.go.id:
1. Kunjungi laman https://etle-
korlantas.info/id/check-data

4. Jika tidak ada pelanggaran maka 
akan muncul tulisan No Data Available 
atau data tidak tersedia.

Melansir Kompas.com, Kasubdit 
Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya 
Kompol Muhammad Nasir, tilang 
manual dan tilang elektronik hanya 
dibedakan soal alat yang digunakan 
untuk menilangnya saja.

jika dirinya telah difoto saat melakukan 
pelanggaran aturan lalu lintas.
Jika Anda ingin mengetahui apakah 
melakukan pelanggaran atau tidak 
selama penerapan tilang online, bisa 
mengeceknya secara daring atau 
online.

2. Isi sejumlah data yang diperlukan 
meliputi pelat kendaraan, nomor mesin 
kendaraan, dan nomor rangka 
kendaraan.

5. Namun jika kamu telah melanggar 
peraturan, kemudian datanya akan 
muncul. Nantinya akan tercatat waktu, 
lokasi, status pelanggaran, dan tipe 
kendaraan.

antara tilang itu, yang membedakan 
adalah alat yang digunakan. Tilang 
elektronik menggunakan kamera canggih 
ETLE, sedangkan tilang biasa dengan 
petugas, kata Nasir, Jumat (28/10/2022).
Untuk tilang elektronik sendiri, 
sistematisnya adalah para pengendara 
yang melakukan pelanggaran lalu lintas 
nantinya akan terekam kamera ETLE.
Di antaranya seperti pelanggaran berupa 
tidak menggunakan sabuk keselamatan, 
melewati marka jalan dan lainnya.
Kemudian pelanggar nantinya akan 
dikirimi surat konfirmasi dari polisi dan 
diminta untuk datang ke posko ETLE untuk 
melakukan konfirmasi apakah benar 
kendaraannya yang terekam kamera.

Nasir menambahkan, prosedur 
pembayaran denda tilang bisa dilakukan 
lewat bank, seperti tilang biasa.

Bila pemilik kendaraan yang dikirimi surat 
konfirmasi tidak melakukan pelaporan 
setelah menerima surat dalam kurun 
waktu tertentu, kendaraan dapat diblokir 
surat-suratnya.

Kemudian langkah selanjutnya pemilik 
kendaraan membenarkan bahwa 
kendaraan yang terekam tersebut 
memang benar miliknya.
Jika pemilik kendaraan menerima maka 
polisi akan menerbitkan slip tilang seperti 
saat penindakan di lapangan yakni 
berwarna biru.

Prosedurnya kemudian pembayaran lewat 
bank, dan seterusnya seperti tilang biasa. 
Jadi tilangnya sama, pelanggarannya lalu 
lintas seperti biasa. Tidak berbeda, ucap 
Nasir.

Rusia menuding personel Angkatan 
Laut Inggris meledakkan pipa gas 
Nord Stream bulan lalu.

Rusia tidak memberikan bukti untuk 
tuduhan bahwa Inggris, anggota 
NATO terkemuka itu telah 
menyabotase infrastruktur Rusia yang 

 Namun tuduhan itu dibantah London 
dan balik menyebut tudingan itu 
dirancang untuk mengalihkan 
perhatian dari kegagalan militer Rusia 
di Ukraina.

London : Pengalihan Isu

Kementerian Rusia mengatakan bahwa 
"pasukan khusus Inggris" 

kritis di tengah krisis terburuk dalam 
hubungan antara Barat dan Rusia sejak 
Perang Dingin.

"Menurut informasi yang tersedia, 
dengan kerusakan kecil pada kapal.

dari unit yang sama mengarahkan 
serangan drone Ukraina pada kapal 
armada Laut Hitam Rusia di Crimea 
sebelumnya, yang dikatakan sebagian 
besar dipatahkan pasukan Rusia, 

Rusia sebelumnya menyalahkan Barat 
atas ledakan pipa Nord Stream 1 dan 
Nord Stream 2 yang dibangun Rusia di 
dasar Laut Baltik.
Mereka sebelumnya tidak memberikan 
rincian spesifik tentang siapa yang 
dianggap bertanggung jawab atas 
kerusakan pipa,
 yang merupakan jaringan terbesar 
untuk pasokan gas Rusia ke Eropa.

pasukan Angkatan Laut Inggris ini 
mengambil bagian dalam perencanaan, 
penyediaan, dan implementasi 
serangan teroris di Laut Baltik pada 26 
September tahun ini  meledakkan pipa 
gas Nord Stream 1 dan 

Inggris membantah tudingan itu.

Penurunan tekanan yang tajam 

Nord Stream 2," kata Kemenhan Rusia, 
Sabtu, 29 Oktober 2022.

"Untuk mengurangi dari penanganan 
mereka terhadap invasi ilegal Ukraina, 
Kementerian Pertahanan Rusia beralih 
untuk menjajakan tudingan palsu skala 
epik," kata Kemenhan Inggris.
"Kisah ini mengatakan lebih banyak 
tentang argumen yang terjadi di dalam 
pemerintah Rusia daripada tentang 
Barat."

Swedia telah memerintahkan 
penyelidikan tambahan untuk dilakukan 
terhadap kerusakan yang terjadi pada 
saluran pipa, 

Swedia dan Denmark sebelumnya 
menyimpulkan bahwa empat kebocoran 
pada Nord Stream 1 dan 2

Kremlin telah berulang kali mengatakan 

pada kedua jaringan pipa pada 26 
September yang menyebabkan 
ledakan, 

Saling tuding

jaksa yang bertanggung jawab atas 
kasus tersebut mengatakan dalam 
sebuah pernyataan pada hari Jumat.

 disebabkan oleh ledakan, tetapi belum 
mengatakan siapa yang mungkin 
bertanggung jawab. 

memicu gelombang spekulasi tentang 
sabotase ke salah satu koridor energi 
paling penting di Rusia.

Sekretaris Jenderal NATO Jens 
Stoltenberg menyebut kerusakan 
sebagai tindakan sabotase.

Bagian dari pipa sepanjang 1.224 km, 
yang membentang dari Rusia ke 
Jerman, terletak pada kedalaman 
sekitar 80-110 meter.

di Sevastopol, 
kota terbesar di Krimea yang dikuasai 
Rusia, pada dini hari Sabtu.

lebih dari setengah volume ekspor 
gas normal Rusia.

“Operasi angkatan laut ini dilakukan di 
bawah bimbingan pasukan khusus 
Inggris yang berlokasi di kota 
Ochakiv."

"Sembilan kendaraan udara tak 
berawak dan tujuh drone laut otonom 
terlibat dalam serangan itu," kata 
kementerian pertahanan.

tuduhan bahwa Rusia yang 
bertanggung jawab atas kerusakan itu 
"bodoh" dan pejabat Rusia 
mengatakan Washington memiliki 
motif karena ingin menjual lebih 
banyak gas alam cair (LNG) ke Eropa.

Sementara itu, Rusia mengatakan 
bahwa pasukan Ukraina menyerang 
kapal-kapal dari armada Laut Hitam 

Semua drone udara hancur meskipun 
kerusakan kecil terjadi pada ranjau 
kapal. Sevastopol adalah markas 
armada Laut Hitam Rusia di Ukraina.

Amerika Serikat membantah 
keterlibatan mereka.
Pipa Nord Stream 1 dan Nord Stream 
2 memiliki kapasitas 110 miliar meter 
kubik setahun 
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Menanggapi hal itu, Pengamat politik 
Jerry Massie menilai, bahwa isu 
Presiden Joko Widodo menjadi Ketum 
PDIP jadi bentuk kewaspadaan 
Megawati Soekarnoputri.

"Barangkali sudah ada siasat busuk 
dari pendukung sukarelawan yang 
mana dorongan mengambil alih PDIP 
dari tangan Megawati," ujar Jerry, 
mengutip dari WartaEkonomi -jaringan 

Jelang Pemilu 2024, berbagai isu soal 
Pilpres terus muncul. 
Bahkan, isu Presiden Joko Widodo 
akan menjadi Ketum PDIP mulai 
bermunculan.

 isu Jokowi Jadi Ketum PDIP tersebut 
dimunculkan oleh sukarelawan Ganjar 
Pranowo.

Seperti diketahui,

Merebak Isu Jokowi Jadi Ketum PDIP

Isu Jokowi jadi Ketum PDIP di 2024 
yang dimunculkan sukarelawan Ganjar 
itu paling tidak memberikan peringatan 
kepada Megawati untuk mengantisipasi 
pihak lawan di internal partainya sendiri.

Bisa saja politik musuh dalan selimut 
dan ada udang di balik batu serta 
musang berbulu domba bisa terjadi," 
ungkapnya.

"Untung saja isu Jokowi jadi Ketum PDIP 
sudah dihembuskan. 

Jerry pun meminta Megawati selaku 
Ketum PDIP agar berhati-hati dalam 
menentukan langkah politiknya untuk 
politik Pilpres 2024 mendatang.

Suara.com.

"Isu Jokowi ambil alih PDIP bisa saja 
benar, jika Ganjar jadi Presiden," 
pungkasnya.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 
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jadi lebih mudah dan cepat
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Menteri Perhubungan (Menhub) Budi 
Karya Sumadi menyebut proyek Kereta 
Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan 
diperpanjang dari hingga Surabaya, 
dari saat ini cuma dari Halim ke 
Tegalluar.

Presiden Jokowi mengharapkan 
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta 
Bandung (KCJB) rampung pada Juni 
2023, Jokowi berharap KCJB bisa 
mengkoneksikan hubungan antar 
Negara ASEAN dan Wilayah di 
Indonesia

Ia mengatakan dengan kereta cepat, 
maka rute Jakarta ke Surabaya bisa 
ditempuh hanya dalam waktu 4 jam 
sehingga bisa bersaing dengan 
pesawat udara. Padahal di saat 
bersamaan, pemerintah bersama 

Presiden Jokowi mengharapkan 
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta 
Bandung (KCJB) rampung pada Juni 
2023, Jokowi berharap KCJB bisa 
mengkoneksikan hubungan antar 
Negara ASEAN dan Wilayah di 
Indonesia

© Disediakan oleh Kompas.com

Kereta Cepat Diperpanjang Sampai Surabaya
Jepang juga tengah berencana 
membangun Kereta Semi Cepat Jakarta 
Surabaya.
"Kereta cepat juga begitu kok, dibangun 
cuma Jakarta-Bandung banyak kok, tapi 
kalau kita yakin ini akan kita bangun 
Jakarta-Surabaya (Kereta Cepat Jakarta 
Surabaya)," kata Budi Karya dikutip pada 
Minggu (30/10/2022).
Konsep pembangunan kereta cepat ini 
dimulai dari Jakarta, Kawarang, Bandung, 
Kertajati, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, 
Madiun dan Surabaya.

Terlebih, untuk rute Jakarta-Bandung saja 
yang berjarak 142 kilometer, biaya yang 
dikeluarkan mencapai ratusan triliun. 
Sementara jarak Jakarta ke Surabaya 
mencapai hampir 800 kilometer.
Proyek kereta cepat didanai utang dari 
China dengan bunga 2 persen per tahun. 
Jauh lebih tinggi dibandingkan proposal 
Jepang yang menawarkan bunga 0,1 
persen per tahun.

Meski baru wacana, Budi tidak 
menjabarkan terkait tindak lanjut 
mengenai realisasinya, terutama sumber 
pendanaannya.

Pakai utang Jepang atau China?
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, 
mengatakan terkait rencana kereta cepat 
Jakarta-Bandung yang akan berlanjut 
hingga Surabaya, Jawa Timur,menilai hal 
itu akan mendukung efisiensi Indonesia.

Namun, Luhut tidak menjelaskan secara 
gamblang investor mana yang akan 
menggarap proyek tersebut. Proyek 
kereta cepat Jakarta-Bandung digarap 
oleh China dengan pinjaman dari China 
Development Bank. 

Namun Luhut memastikan, apabila kerja 
sama Indonesia dengan China dalam 
proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung 
sukses, ada kemungkinan pemerintah 
kembali menunjuk Beijing menggarap 

Luhut bilang, dengan keberadaan kereta 
cepat, dari Jakarta hingga Surabaya 
akan bisa ditempuh hanya dalam waktu 
empat jam. Artinya, mobilisasi bisa 
semakin cepat.

Sementara jika memilih Jepang, 
pendanaan lazimnya akan dilakukan 
melalui utang Japan International 
Cooperation Agency (JICA).

"Ya nanti kita lihat saja, kalau kita 
sudah nyaman dengan ini (investor 
kereta cepat Jakarta-Bandung), 
ngapain ganti-ganti kan. Ganti istri juga 
kita nggak mau," kata dia lagi.

Ia pun berharap jadwal rampung dan 
beroperasinya proyek transportasi 
massal itu tidak molor lagi. "Ya kita lihat 
semua. Mundur ini kemarin betul-betul 
banyak masalah teknis," katanya.

Luhut menambahkan masalah 
pembengkakan biaya (cost overrun) 
telah selesai. Pembengkakan biaya 
terjadi karena masalah teknis, yaitu 
kerusakan tanah.
"Cost overrun kita sudah selesaikan. 
Sebenarnya cost over banyak akibat 
kerusakan tanah, memang goyang. 
Ada tiga tunnel saya kira yang 
terganggu, tapi saya kira sekarang 
sudah selesai," katanya.

rute Jakarta ke Surabaya.
"Kalau nanti pemerintah yang akan 
melanjutkan ini, kalau sudah jadi 
sampai ke Surabaya, saya kira akan 
membuat Indonesia lebih efisien," ujar 
Luhut dikutip dari Antara.
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Menanggapi hal itu, Pengamat politik 
Jerry Massie menilai, bahwa isu 
Presiden Joko Widodo menjadi Ketum 
PDIP jadi bentuk kewaspadaan 
Megawati Soekarnoputri.

"Barangkali sudah ada siasat busuk 
dari pendukung sukarelawan yang 
mana dorongan mengambil alih PDIP 
dari tangan Megawati," ujar Jerry, 
mengutip dari WartaEkonomi -jaringan 

Jelang Pemilu 2024, berbagai isu soal 
Pilpres terus muncul. 
Bahkan, isu Presiden Joko Widodo 
akan menjadi Ketum PDIP mulai 
bermunculan.

 isu Jokowi Jadi Ketum PDIP tersebut 
dimunculkan oleh sukarelawan Ganjar 
Pranowo.

Seperti diketahui,

Merebak Isu Jokowi Jadi Ketum PDIP

Isu Jokowi jadi Ketum PDIP di 2024 
yang dimunculkan sukarelawan Ganjar 
itu paling tidak memberikan peringatan 
kepada Megawati untuk mengantisipasi 
pihak lawan di internal partainya sendiri.

Bisa saja politik musuh dalan selimut 
dan ada udang di balik batu serta 
musang berbulu domba bisa terjadi," 
ungkapnya.

"Untung saja isu Jokowi jadi Ketum PDIP 
sudah dihembuskan. 

Jerry pun meminta Megawati selaku 
Ketum PDIP agar berhati-hati dalam 
menentukan langkah politiknya untuk 
politik Pilpres 2024 mendatang.

Suara.com.

"Isu Jokowi ambil alih PDIP bisa saja 
benar, jika Ganjar jadi Presiden," 
pungkasnya.
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Menteri Perhubungan (Menhub) Budi 
Karya Sumadi menyebut proyek Kereta 
Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan 
diperpanjang dari hingga Surabaya, 
dari saat ini cuma dari Halim ke 
Tegalluar.

Presiden Jokowi mengharapkan 
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta 
Bandung (KCJB) rampung pada Juni 
2023, Jokowi berharap KCJB bisa 
mengkoneksikan hubungan antar 
Negara ASEAN dan Wilayah di 
Indonesia

Ia mengatakan dengan kereta cepat, 
maka rute Jakarta ke Surabaya bisa 
ditempuh hanya dalam waktu 4 jam 
sehingga bisa bersaing dengan 
pesawat udara. Padahal di saat 
bersamaan, pemerintah bersama 

Presiden Jokowi mengharapkan 
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta 
Bandung (KCJB) rampung pada Juni 
2023, Jokowi berharap KCJB bisa 
mengkoneksikan hubungan antar 
Negara ASEAN dan Wilayah di 
Indonesia

© Disediakan oleh Kompas.com

Kereta Cepat Diperpanjang Sampai Surabaya
Jepang juga tengah berencana 
membangun Kereta Semi Cepat Jakarta 
Surabaya.
"Kereta cepat juga begitu kok, dibangun 
cuma Jakarta-Bandung banyak kok, tapi 
kalau kita yakin ini akan kita bangun 
Jakarta-Surabaya (Kereta Cepat Jakarta 
Surabaya)," kata Budi Karya dikutip pada 
Minggu (30/10/2022).
Konsep pembangunan kereta cepat ini 
dimulai dari Jakarta, Kawarang, Bandung, 
Kertajati, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, 
Madiun dan Surabaya.

Terlebih, untuk rute Jakarta-Bandung saja 
yang berjarak 142 kilometer, biaya yang 
dikeluarkan mencapai ratusan triliun. 
Sementara jarak Jakarta ke Surabaya 
mencapai hampir 800 kilometer.
Proyek kereta cepat didanai utang dari 
China dengan bunga 2 persen per tahun. 
Jauh lebih tinggi dibandingkan proposal 
Jepang yang menawarkan bunga 0,1 
persen per tahun.

Meski baru wacana, Budi tidak 
menjabarkan terkait tindak lanjut 
mengenai realisasinya, terutama sumber 
pendanaannya.

Pakai utang Jepang atau China?
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, 
mengatakan terkait rencana kereta cepat 
Jakarta-Bandung yang akan berlanjut 
hingga Surabaya, Jawa Timur,menilai hal 
itu akan mendukung efisiensi Indonesia.

Namun, Luhut tidak menjelaskan secara 
gamblang investor mana yang akan 
menggarap proyek tersebut. Proyek 
kereta cepat Jakarta-Bandung digarap 
oleh China dengan pinjaman dari China 
Development Bank. 

Namun Luhut memastikan, apabila kerja 
sama Indonesia dengan China dalam 
proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung 
sukses, ada kemungkinan pemerintah 
kembali menunjuk Beijing menggarap 

Luhut bilang, dengan keberadaan kereta 
cepat, dari Jakarta hingga Surabaya 
akan bisa ditempuh hanya dalam waktu 
empat jam. Artinya, mobilisasi bisa 
semakin cepat.

Sementara jika memilih Jepang, 
pendanaan lazimnya akan dilakukan 
melalui utang Japan International 
Cooperation Agency (JICA).

"Ya nanti kita lihat saja, kalau kita 
sudah nyaman dengan ini (investor 
kereta cepat Jakarta-Bandung), 
ngapain ganti-ganti kan. Ganti istri juga 
kita nggak mau," kata dia lagi.

Ia pun berharap jadwal rampung dan 
beroperasinya proyek transportasi 
massal itu tidak molor lagi. "Ya kita lihat 
semua. Mundur ini kemarin betul-betul 
banyak masalah teknis," katanya.

Luhut menambahkan masalah 
pembengkakan biaya (cost overrun) 
telah selesai. Pembengkakan biaya 
terjadi karena masalah teknis, yaitu 
kerusakan tanah.
"Cost overrun kita sudah selesaikan. 
Sebenarnya cost over banyak akibat 
kerusakan tanah, memang goyang. 
Ada tiga tunnel saya kira yang 
terganggu, tapi saya kira sekarang 
sudah selesai," katanya.

rute Jakarta ke Surabaya.
"Kalau nanti pemerintah yang akan 
melanjutkan ini, kalau sudah jadi 
sampai ke Surabaya, saya kira akan 
membuat Indonesia lebih efisien," ujar 
Luhut dikutip dari Antara.
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Ingat, ada cara 
gampang cek 
kadar kolesterol 
dalam tubuh kita.

cara cek kolesterol di rumah

 Penyebab 
skoliosis 
pada anak 
masih terus 
dicari tahu 

Penyebab Skoliosis pada Anak 
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Penting Diketahui

Tubuh menyediakan banyak fungsi dan 
organ bagi manusia. 
Setiap organ dari tubuh manusia tersebut 
pun memiliki masing-masing perannya 
yang penting demi menjaga 
keberlangsungan hidup.

Secara khusus, ginjal memiliki fungsi 
tersendiri untuk menopang kehidupan 
manusia. 

Ginjal secara langsung berperan untuk 
menyaring zat beracun di dalam tubuh 
manusia.

Maka dari itu, kesehatan ginjal sebaiknya 
penting untuk selalu dijaga dengan baik.

Lantas, bagaimana sebenarnya cara 
menjaga serta merawat organ ginjal 
dengan baik dan benar?

Salah satu organ yang begitu penting 
dan berpengaruh terhadap kehidupan 
manusia adalah ginjal. 

berikut ulasan selengkapnya untuk Anda 
mengenai cara merawat ginjal yang baik.

Melansir dari berbagai sumber, Senin 
(24/10/22), 

Komplikasi Penyakit Ginjal dan Cara 
Mencegahnya, 

Diketahui, ginjal merupakan organ kecil 
yang berada di sekitar pinggang 
manusia.

1. Memenuhi Kebutuhan Harian Cairan 
Tubuh

Meski berukuran kecil, namun fungsinya 
begitu luar biasa. 

Berbagai zat-zat beracun yang telah 
berhasil disaring tersebut kemudian akan 
disalurkan ke kandung kemih untuk 
selanjutnya dibuang melalui saluran 
ureter. 

Jika fungsi ginjal mengalami penurunan, 
tak mustahil kondisi tubuh juga turut 
mengalami gangguan. 

Langkah pertama untuk merawat ginjal 

Tips Menjaga Kesehatan Ginjal

2. Mengurangi Makanan Berkadar 
Garam Tinggi
Selain mencukupi kebutuhan cairan di 
dalam tubuh, 

Apabila tekanan darah naik, 
maka pembuluh darah dapat terjadi 
penurunan fungsi hingga mengalami 
kerusakan. 

Selain itu, mengonsumsi air putih juga 
dapat membantu tubuh dalam menjaga 
keseimbangan kadar mineral dan air. 
Kondisi yang stabil tersebut 
memungkinkan otot, saraf, dan 
jaringan tubuh dapat berfungsi dengan 
baik.

langkah perawatan kesehatan ginjal 
yakni dengan membatasi kadar garam 
dalam asupan makanan sehari-hari. 
Makanan dengan kandungan tinggi 
garam secara tidak langsung dapat 
menaikkan tekanan darah.

Cara tersebut dapat dilakukan dengan 
selalu rutin mengonsumsi air putih.

Salah satunya yakni untuk menyaring 
darah guna membuang zat-zat 
beracun yang masuk ke dalam tubuh.

agar terus memiliki fungsi yang baik 
adalah dengan memenuhi kebutuhan 
cairan tubuh. 

Cairan di dalam tubuh rupanya dapat 
membantu untuk melancarkan fungsi 
ginjal. 

Pembuluh darah yang rusak tentu akan 
memberatkan kinerja ginjal dalam 
menyaring darah.

3. Melakukan Pola Makan Sehat
Cara menjaga kesehatan ginjal yang 
berikutnya adalah dengan selalu 

Maka dari itu, ada baiknya bagi Anda 
untuk terus membatasi makanan 
dengan kadar garam yang tinggi. 
Sebaliknya, Anda dapat mengonsumsi 
sayur dan buah-buahan secara rutin.

"Demokrasi yang ada di Indonesia juga 
tidak perlu lagi dipertanyakan 
relevansinya. Demokrasi tidak perlu 
diperdebatkan. Pokoknya kita pakai 
demokrasi. Demokrasi sudah teruji," 
kata Mahfud pula.

"Tahun depan kita pemilu. Cari 
presiden yang benar," ujar Menko 
Polhukam saat menutup Konferensi 
Forum Rektor Indonesia, di Universitas 
Airlangga Surabaya, Minggu (30/10). 
Seperti dilansir Antara.
Indonesia perlu menyiapkan 
pembangunan demokrasi yang bagus 
dan sistem hukum yang sehat. Karena 
itu, perguruan tinggi yang ada di 
Indonesia diimbau memperkuat 
demokrasi.

Mahfud mengajak semua pihak 

Menteri Koordinator Bidang Politik, 
Hukum, dan Keamanan (Menko 
Polhukam) Mahfud MD mengingatkan 
semua pihak agar berhati-hati dalam 
memilih pemimpin. Jangan sampai 
pemimpin yang dipilih mengganti 
sistem demokrasi di Indonesia yang 
sudah terbukti kuat.

Mahfud MD : Cari Presiden Yang Benar

Pancasila, demokrasi, dan bentuk negara 
Indonesia merupakan ijtihad yang 
dilakukan oleh tokoh-tokoh kemerdekaan 
Indonesia.

"Mari kita berdemokrasi. Jika 
demokrasinya sudah rusak, maka kita 
orang kampus turut reformasi," ucapnya.
Di akhir, Mahfud juga berpesan agar 
masyarakat Indonesia bisa bersama-
sama membangun demokrasi yang sehat. 
Demokrasi, menurutnya lagi, adalah 
pilihan terbaik bagi Indonesia.
"Demokrasi adalah jalan terbaik di antara 
pilihan-pilihan lain. Mari kita bangun 
demokrasi yang sehat," kata Mahfud MD.

menolak jika ada upaya-upaya yang ingin 
mengganti bentuk negara Indonesia. 
Selain itu, ia juga menentang pihak-pihak 
yang ingin mengganti Pancasila sebagai 
dasar negara.
"Saya pasti menolak secara terbuka kalau 
Pancasila ini mau diganti," kata Mahfud.

Berkaca pada peristiwa 1998, dirinya juga 
mengajak agar sivitas akademika terus 
berdemokrasi. Mereka juga berperan 
dalam mereformasi demokrasi jika dirasa 
perlu.
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Jika fungsi ginjal mengalami penurunan, 
tak mustahil kondisi tubuh juga turut 
mengalami gangguan. 
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Apabila tekanan darah naik, 
maka pembuluh darah dapat terjadi 
penurunan fungsi hingga mengalami 
kerusakan. 

Selain itu, mengonsumsi air putih juga 
dapat membantu tubuh dalam menjaga 
keseimbangan kadar mineral dan air. 
Kondisi yang stabil tersebut 
memungkinkan otot, saraf, dan 
jaringan tubuh dapat berfungsi dengan 
baik.
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dalam asupan makanan sehari-hari. 
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garam secara tidak langsung dapat 
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beracun yang masuk ke dalam tubuh.
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Maka dari itu, ada baiknya bagi Anda 
untuk terus membatasi makanan 
dengan kadar garam yang tinggi. 
Sebaliknya, Anda dapat mengonsumsi 
sayur dan buah-buahan secara rutin.

"Demokrasi yang ada di Indonesia juga 
tidak perlu lagi dipertanyakan 
relevansinya. Demokrasi tidak perlu 
diperdebatkan. Pokoknya kita pakai 
demokrasi. Demokrasi sudah teruji," 
kata Mahfud pula.

"Tahun depan kita pemilu. Cari 
presiden yang benar," ujar Menko 
Polhukam saat menutup Konferensi 
Forum Rektor Indonesia, di Universitas 
Airlangga Surabaya, Minggu (30/10). 
Seperti dilansir Antara.
Indonesia perlu menyiapkan 
pembangunan demokrasi yang bagus 
dan sistem hukum yang sehat. Karena 
itu, perguruan tinggi yang ada di 
Indonesia diimbau memperkuat 
demokrasi.

Mahfud mengajak semua pihak 

Menteri Koordinator Bidang Politik, 
Hukum, dan Keamanan (Menko 
Polhukam) Mahfud MD mengingatkan 
semua pihak agar berhati-hati dalam 
memilih pemimpin. Jangan sampai 
pemimpin yang dipilih mengganti 
sistem demokrasi di Indonesia yang 
sudah terbukti kuat.

Mahfud MD : Cari Presiden Yang Benar

Pancasila, demokrasi, dan bentuk negara 
Indonesia merupakan ijtihad yang 
dilakukan oleh tokoh-tokoh kemerdekaan 
Indonesia.

"Mari kita berdemokrasi. Jika 
demokrasinya sudah rusak, maka kita 
orang kampus turut reformasi," ucapnya.
Di akhir, Mahfud juga berpesan agar 
masyarakat Indonesia bisa bersama-
sama membangun demokrasi yang sehat. 
Demokrasi, menurutnya lagi, adalah 
pilihan terbaik bagi Indonesia.
"Demokrasi adalah jalan terbaik di antara 
pilihan-pilihan lain. Mari kita bangun 
demokrasi yang sehat," kata Mahfud MD.

menolak jika ada upaya-upaya yang ingin 
mengganti bentuk negara Indonesia. 
Selain itu, ia juga menentang pihak-pihak 
yang ingin mengganti Pancasila sebagai 
dasar negara.
"Saya pasti menolak secara terbuka kalau 
Pancasila ini mau diganti," kata Mahfud.

Berkaca pada peristiwa 1998, dirinya juga 
mengajak agar sivitas akademika terus 
berdemokrasi. Mereka juga berperan 
dalam mereformasi demokrasi jika dirasa 
perlu.
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Delapan PSE yang diblokir adalah: 
Yahoo Search Engine

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

 Steam

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

 DoTA2

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

Sawi 
merupaka

n 

Manfaat jus Sawi

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

- Sulam Bibir
Appointment Hub : Pin 267 - 881 - 8899

 * Promosi Paket 5x dapat 1x gratis

( 9:30 pagi )

Sekarang
Terima Pengiriman Uang

Lewat MoneyGram

Kandungan protein berlebih yang 
masuk ke dalam tubuh turut 
membutuhkan bantuan enzim dan 
diubah menjadi asam amino. Kadar 
asam amino yang disaring dalam 
jumlah banyak pada ginjal dapat 
membuat organ tersebut bekerja lebih 
keras.

Sebab, konsumsi protein dalam jumlah 
yang tinggi rupanya tidak baik untuk 
kesehatan tubuh, terlebih organ ginjal.

Makanan dengan kandungan tersebut 
dapat meningkatkan kadar asam urat 
hingga mengganggu fungsi ginjal.

Jika ketiga hal tersebut dicerna dengan 
baik, maka kesehatan ginjal pun 

Rasanya bukan suatu hal yang asing 
lagi apabila olahraga merupakan salah 
satu aktivitas yang menyehatkan tubuh. 
Salah satu organ yang turut 
terpengaruh adalah ginjal.

Sebaliknya, pilih buah-buahan dan 
sayuran dengan tinggi vitamin dan 
mineral. 

4. Melakukan Diet Rendah Protein

menerapkan pola makan sehat. Selain 
bermanfaat bagi kesehatan tubuh, 
menerapkan pola makan sehat juga 
dapat melindungi fungsi ginjal agar 
tetap berjalan dengan baik.
Mulai hindari berbagai sumber 
makanan yang mengandung zat-zat 
tidak diinginkan tubuh berupa lemak 
jahat dan purin. 

Tak cukup itu saja, cara merawat 
kesehatan ginjal yang berikutnya 
adalah dengan melakukan diet rendah 
protein. 

Di antaranya seperti buah ceri, terong, 
lobak, dan apel yang kaya kandungan 
antioksidan.

Apabila kondisi tersebut terjadi secara 
berulang kali, maka tak mustahil dapat 
terjadi penurunan fungsi ginjal.

Aktivitas fisik yang rutin dilakukan 
ternyata dapat membantu tubuh untuk 
mengatur tekanan darah, kolesterol, 
hingga glukosa. 

 Maka dari itu, alangkah baiknya untuk 
tetap mengonsumsi protein dalam 
jumlah wajar.

Ketiga zat tersebut secara langsung 
berkaitan dengan ginjal.

5. Rutin Melakukan Aktivitas Fisik

semakin terjamin. 
Caranya, pilih olahraga yang sekiranya 
membuat Anda merasa gembira dan 
bahagia untuk melakukannya. 
Anda dapat memilih bersepeda atau 
sekadar berjalan kaki secara rutin.
6. Menjauhi Kebiasaan Buruk

7. Tidak Mengonsumsi Obat-obatan 
Secara Sembarangan

Sebab, penggunaan obat-obatan yang 
terlalu sering akan rentan merusak organ 
ginjal Anda.
Maka dari itu, ada baiknya untuk selalu 
memilih berbagai bahan alami terlebih 
dahulu sebelum menetapkan pilihan 
dengan berobat. 
Anda dapat mengonsumsi jus buah segar 
apabila mengalami gangguan kesehatan 
ringan.

Langkah terakhir untuk menjaga 
kesehatan ginjal adalah dengan tidak 
terlalu sering mengonsumsi obat-obatan 
secara sembarangan. 

Kedua hal tersebut secara langsung 
membawa zat beracun dalam jumlah 
banyak ke dalam tubuh.

Di antaranya yakni dengan merokok atau

Namun, apabila Anda mengalami 
gangguan kesehatan yang cukup berat, 
segera konsultasikan dengan dokter 
untuk mendapatkan penanganan yang 
tepat dan cepat.

 mengonsumsi minuman beralkohol.

Racun yang terlalu banyak mengendap di 
dalam tubuh tentu akan menghambat 
aliran darah ke seluruh bagian.

Salah satu penyebab menurunnya fungsi 
organ-organ di dalam tubuh adalah 
kebiasaan buruk yang rutin dilakukan. 

Hal ini terutama ketika munculnya warna 
kuning yang tampak sumbang di gigi.
Noda kuning di gigi in bisa muncul dan 
disebabkan oleh sejumlah faktor. 
Merokok

Kerusakan saraf di dalam gigi memiliki 
suatu tanda yang bisa kamu kenali 
ketika melihatnya. Munculnya noda 
cokelat atau abu-abu di gigi merupakan 
tanda terjadinya masalah ini.
Menumpuknya Bakteri

Menjaga kesehatan gigi merupakan 
sebuah hal yang wajib kita lakukan untuk 
mencegah munculnya masalah 
kesehatan lain. 
Kondisi gigi ini juga bisa berpengaruh 
terhadap berbagai hal lain.
Kondisi kesehatan gigi bisa 
mempengaruhi penampilan serta tingkat 
percaya diri seseorang. 

Umumnya gigi bernoda kuning hingga 
kecoklatan terjadi pada mereka yang 
perokok. Sebabnya rokok mengandung 
nikotin yang jika terkombinasikan 
dengan oksigen akan meninggalkan 
jejak noda kuning atau bintik hitam.
Kerusakan Saraf di Gigi

Bakteri yang menumpuk di gigi akan 
menyebabkan akumulasi plak. Bakteri 
dan jamur kemudian akan berkembang 
biak dan menghasilkan warna yang 
membentuk noda oranye di gigi.

Penuaan

Peluruhan gigi bisa terjadi karena 
perawatan gigi yang salah. Peluruhan 
ini akan menyebabkan noda putih, 
kuning, cokelat, dan bahkan hitam di 
gigi.

Seiring bertambahnya usia, kondisi 
kesehatan gigi juga bakal mengalami 
perubahan. Kondisi ini menyebabkan 
lapisan luar atau email gigi akan terkikis 
sehingga gigi jadi tampak kuning.

Dampak yang muncul dari hal ini adalah 
warna gigi yang berubah menjadi 
kuning.
Cedera Gigi
Cedera gigi yang membuat gigi patah 
atau retak juga akan menyebabkan 
kerusakan enamel atau saraf gigi. 
Akibatnya muncul noda kekuningan tak 
diinginkan di gigimu.

Peluruhan Gigi

Kurang Menjaga Kebersihan Gigi
Gigi yang tidak dibersihkan dengan baik 
bisa membuat residu terbentuk dan 
menyebabkan gigi jadi berwarna 
kuning. Oleh karena itu bersihkan 
gigimu dengan teratur dan menyeluruh.
Restorasi Gigi yang Gagal
Beberapa proses restorasi gigi seperti 
veneer, inlay, onlay, atau pemasangan 
mahkota bisa berdampak buruk jika 
tidak dilakukan dengan tepat. 

Penyebab Noda Kuning Pada Gigi

Ketua Gerakan Tanah Air (GTA) Mahathir 
Mohamad bersedia melupakan 
'pengkhianatan' mantan Perdana Menteri 
Malaysia Muhyiddin Yassin. Hal ini 
dilakukan agar GTA dan Perikatan 
Nasional (PN) bisa bersinergi 
menghadapi Pemilihan Umum (GE15) 
ke-15.Mahathir mengatakan, partai-
partai oposisi hanya bisa mengalahkan 
UMNO dengan bekerja sama. Untuk 
alasan itu, dia memilih mengajukan 
masalah tersebut kepada PN. Muhyiddin 
menolak tawaran tersebut.

demi bangsa, negara, dan agama kita, 
kita bersedia merendahkan diri untuk 
bekerja sama dengan Muhyiddin, 
bahkan setelah dia mengkhianati saya, 
saya  rela melupakannya," kata 
Mahathir, dilansir dari Channel News 
Asia, Sabtu, 29 Oktober 2022. 
"Tapi katanya, dia tidak mau bekerja 
sama dengan siapa pun, arogan 
sekali," sambungnya saat berbicara di 
rapat umum GTA. 

"Saya pikir, tidak apa-apa meski dia 
telah menikam saya dari belakang 
sebelumnya, 

Nasib Mahathir Setelah Dikhianati Muhyiddin
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Kandungan protein berlebih yang 
masuk ke dalam tubuh turut 
membutuhkan bantuan enzim dan 
diubah menjadi asam amino. Kadar 
asam amino yang disaring dalam 
jumlah banyak pada ginjal dapat 
membuat organ tersebut bekerja lebih 
keras.

Sebab, konsumsi protein dalam jumlah 
yang tinggi rupanya tidak baik untuk 
kesehatan tubuh, terlebih organ ginjal.

Makanan dengan kandungan tersebut 
dapat meningkatkan kadar asam urat 
hingga mengganggu fungsi ginjal.

Jika ketiga hal tersebut dicerna dengan 
baik, maka kesehatan ginjal pun 

Rasanya bukan suatu hal yang asing 
lagi apabila olahraga merupakan salah 
satu aktivitas yang menyehatkan tubuh. 
Salah satu organ yang turut 
terpengaruh adalah ginjal.

Sebaliknya, pilih buah-buahan dan 
sayuran dengan tinggi vitamin dan 
mineral. 

4. Melakukan Diet Rendah Protein

menerapkan pola makan sehat. Selain 
bermanfaat bagi kesehatan tubuh, 
menerapkan pola makan sehat juga 
dapat melindungi fungsi ginjal agar 
tetap berjalan dengan baik.
Mulai hindari berbagai sumber 
makanan yang mengandung zat-zat 
tidak diinginkan tubuh berupa lemak 
jahat dan purin. 

Tak cukup itu saja, cara merawat 
kesehatan ginjal yang berikutnya 
adalah dengan melakukan diet rendah 
protein. 

Di antaranya seperti buah ceri, terong, 
lobak, dan apel yang kaya kandungan 
antioksidan.

Apabila kondisi tersebut terjadi secara 
berulang kali, maka tak mustahil dapat 
terjadi penurunan fungsi ginjal.

Aktivitas fisik yang rutin dilakukan 
ternyata dapat membantu tubuh untuk 
mengatur tekanan darah, kolesterol, 
hingga glukosa. 

 Maka dari itu, alangkah baiknya untuk 
tetap mengonsumsi protein dalam 
jumlah wajar.

Ketiga zat tersebut secara langsung 
berkaitan dengan ginjal.

5. Rutin Melakukan Aktivitas Fisik

semakin terjamin. 
Caranya, pilih olahraga yang sekiranya 
membuat Anda merasa gembira dan 
bahagia untuk melakukannya. 
Anda dapat memilih bersepeda atau 
sekadar berjalan kaki secara rutin.
6. Menjauhi Kebiasaan Buruk

7. Tidak Mengonsumsi Obat-obatan 
Secara Sembarangan

Sebab, penggunaan obat-obatan yang 
terlalu sering akan rentan merusak organ 
ginjal Anda.
Maka dari itu, ada baiknya untuk selalu 
memilih berbagai bahan alami terlebih 
dahulu sebelum menetapkan pilihan 
dengan berobat. 
Anda dapat mengonsumsi jus buah segar 
apabila mengalami gangguan kesehatan 
ringan.

Langkah terakhir untuk menjaga 
kesehatan ginjal adalah dengan tidak 
terlalu sering mengonsumsi obat-obatan 
secara sembarangan. 

Kedua hal tersebut secara langsung 
membawa zat beracun dalam jumlah 
banyak ke dalam tubuh.

Di antaranya yakni dengan merokok atau

Namun, apabila Anda mengalami 
gangguan kesehatan yang cukup berat, 
segera konsultasikan dengan dokter 
untuk mendapatkan penanganan yang 
tepat dan cepat.

 mengonsumsi minuman beralkohol.

Racun yang terlalu banyak mengendap di 
dalam tubuh tentu akan menghambat 
aliran darah ke seluruh bagian.

Salah satu penyebab menurunnya fungsi 
organ-organ di dalam tubuh adalah 
kebiasaan buruk yang rutin dilakukan. 

Hal ini terutama ketika munculnya warna 
kuning yang tampak sumbang di gigi.
Noda kuning di gigi in bisa muncul dan 
disebabkan oleh sejumlah faktor. 
Merokok

Kerusakan saraf di dalam gigi memiliki 
suatu tanda yang bisa kamu kenali 
ketika melihatnya. Munculnya noda 
cokelat atau abu-abu di gigi merupakan 
tanda terjadinya masalah ini.
Menumpuknya Bakteri

Menjaga kesehatan gigi merupakan 
sebuah hal yang wajib kita lakukan untuk 
mencegah munculnya masalah 
kesehatan lain. 
Kondisi gigi ini juga bisa berpengaruh 
terhadap berbagai hal lain.
Kondisi kesehatan gigi bisa 
mempengaruhi penampilan serta tingkat 
percaya diri seseorang. 

Umumnya gigi bernoda kuning hingga 
kecoklatan terjadi pada mereka yang 
perokok. Sebabnya rokok mengandung 
nikotin yang jika terkombinasikan 
dengan oksigen akan meninggalkan 
jejak noda kuning atau bintik hitam.
Kerusakan Saraf di Gigi

Bakteri yang menumpuk di gigi akan 
menyebabkan akumulasi plak. Bakteri 
dan jamur kemudian akan berkembang 
biak dan menghasilkan warna yang 
membentuk noda oranye di gigi.

Penuaan

Peluruhan gigi bisa terjadi karena 
perawatan gigi yang salah. Peluruhan 
ini akan menyebabkan noda putih, 
kuning, cokelat, dan bahkan hitam di 
gigi.

Seiring bertambahnya usia, kondisi 
kesehatan gigi juga bakal mengalami 
perubahan. Kondisi ini menyebabkan 
lapisan luar atau email gigi akan terkikis 
sehingga gigi jadi tampak kuning.

Dampak yang muncul dari hal ini adalah 
warna gigi yang berubah menjadi 
kuning.
Cedera Gigi
Cedera gigi yang membuat gigi patah 
atau retak juga akan menyebabkan 
kerusakan enamel atau saraf gigi. 
Akibatnya muncul noda kekuningan tak 
diinginkan di gigimu.

Peluruhan Gigi

Kurang Menjaga Kebersihan Gigi
Gigi yang tidak dibersihkan dengan baik 
bisa membuat residu terbentuk dan 
menyebabkan gigi jadi berwarna 
kuning. Oleh karena itu bersihkan 
gigimu dengan teratur dan menyeluruh.
Restorasi Gigi yang Gagal
Beberapa proses restorasi gigi seperti 
veneer, inlay, onlay, atau pemasangan 
mahkota bisa berdampak buruk jika 
tidak dilakukan dengan tepat. 

Penyebab Noda Kuning Pada Gigi

Ketua Gerakan Tanah Air (GTA) Mahathir 
Mohamad bersedia melupakan 
'pengkhianatan' mantan Perdana Menteri 
Malaysia Muhyiddin Yassin. Hal ini 
dilakukan agar GTA dan Perikatan 
Nasional (PN) bisa bersinergi 
menghadapi Pemilihan Umum (GE15) 
ke-15.Mahathir mengatakan, partai-
partai oposisi hanya bisa mengalahkan 
UMNO dengan bekerja sama. Untuk 
alasan itu, dia memilih mengajukan 
masalah tersebut kepada PN. Muhyiddin 
menolak tawaran tersebut.

demi bangsa, negara, dan agama kita, 
kita bersedia merendahkan diri untuk 
bekerja sama dengan Muhyiddin, 
bahkan setelah dia mengkhianati saya, 
saya  rela melupakannya," kata 
Mahathir, dilansir dari Channel News 
Asia, Sabtu, 29 Oktober 2022. 
"Tapi katanya, dia tidak mau bekerja 
sama dengan siapa pun, arogan 
sekali," sambungnya saat berbicara di 
rapat umum GTA. 

"Saya pikir, tidak apa-apa meski dia 
telah menikam saya dari belakang 
sebelumnya, 

Nasib Mahathir Setelah Dikhianati Muhyiddin
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Kami siap, bahkan di GTA kami memiliki 
empat partai, kami bersatu tetapi 
mereka tidak mau (kerjasama)," 
katanya. 

Ketua Parti Pejuang Tanah Air 
(Pejuang) mengatakan, Muhyiddin 
yakin PN bisa memenangkan GE15 
tanpa menggandeng pihak manapun. Ia 
dilaporkan masih berminat menjadi 
perdana menteri untuk kedua kalinya. 

“Saya tahu orang-orang suka melihat 
partai oposisi bersatu agar kita bisa 
mengalahkan UMNO, tetapi ketika kami 
meminta mereka untuk bekerja sama, 
mereka menolak. 

Mahathir menuturkan, GTA tidak pernah 
menolak bekerja sama dengan pihak 
manapun untuk mengalahkan UMNO di 
Ge15. 

Sementara itu, wakil ketua pro tem GTA 
Mukhriz Mahathir mengatakan, koalisi 
bertujuan memperebutkan sekitar 120 
kursi parlemen dan kandidat akan 

Kala itu, Parti Pribumi Bersatu Malaysia 
pimpinan Muhyiddin menarik diri dari 
Pakatan Harapan, sementara beberapa 
anggota parlemen Parti Keadilan Rakyat 
juga mundur dari partai tersebut. Mahathir 
kemudian mengundurkan diri sebagai 
perdana menteri, menciptakan 
kekosongan kekuasaan. 

"Pengkhianatan" yang dimaksud oleh 
Mahathir juga dikenal sebagai "Langkah 
Sheraton," yang menyebabkan 
penggulingan pemerintahan Pakatan 
Harapan di tahun 2020. 

Raja Malaysia kemudian memutuskan 
bahwa Muhyiddin kemungkinan besar 
mendapat dukungan dari mayoritas 
anggota parlemen di Majelis Rendah. 
Muhyiddin kemudian dilantik sebagai 
perdana menteri, memimpin koalisi PN.

diumumkan pada 2 November. Jumlah 
sebenarnya dari kursi yang akan 
diperebutkan GTA akan difinalisasi di 
waktu mendatang.

Seakan memperkuat pernyataan ini, 
beberapa jam setelah serangan 
terhadap Paul terjadi pada Jumat, 
pemerintah AS membagikan buletin 
kepada penegak hukum di seluruh 
negeri.

Juga pada Jumat, Kementerian 
Pertahanan AS mengumumkan seorang 
pria dari Pennsylvania mengaku 
bersalah telah mengancam seorang 
anggota kongres  anggota kongres 
Demokrat Eric Swalwell dari California, 
menurut sejumlah laporan - melalui 
telepon beberapa kali.

Serangan kekerasan kepada Paul 
Pelosi, suami Ketua Dewan Perwakilan 
AS Nancy Pelosi, terjadi nyaris sepekan 
sebelum pemilu paruh waktu AS.

Isinya memperingatkan adanya 
“ancaman yang semakin meninggi” 
kekerasan ekstremisme domestik 
kepada para kandidat dan petugas 
pemilu oleh individu-individu yang 
memiliki “kedukaan ideologi”.

Ini adalah momen ketika tensi politik 
semakin memanas.

Apa Yang Terjadi Pada Paul Pelosi?

Retorika ini memuncak, setelah setahun 
terakhir kekerasan termasuk ancaman 
kekerasan terus terjadi.

Dia mengancam staf kantor Swalwell di 
Washington, bahwa dia akan mendatangi 
Gedung Capitol dengan senjata api.

Apa yang terjadi kepada Paul Pelosi?
Paul Pelosi, 82 tahun, saat ini sedang 
memulihkan diri dari operasi setelah 

Partai Republik memperingatkan bahwa 
ini adalah kesempatan terakhir untuk 
menjegal kepresidenan Joe Biden dari 
partai Demokrat.
Sementara Partai Demokrat berkata, 
demokrasi AS menjadi pertaruhan, karena 
sejumlah kandidat anggota Partai 
Republik sebelumnya terang-terangan 
menolak hasil pemilu presiden 2020.

Berbagai ancaman ini menjadi pertanda 
bahaya yang menghadang sebelum 
Partai Demokrat dan Republik bertarung 
dalam pemilihan umum paruh waktu, 
yang akan menentukan partai mana yang 
berkuasa di Kongres tahun depan, 
sebuah momen penting dalam sejarah 
AS.

Ia menderita tulang tengkorak retak dan 
beberapa luka serius di lengan dan 
tangan kanan.
Tersangka, seorang pria yang berusia 
42 tahun, dikatakan menuntut untuk 
bertemu Nancy Pelosi setelah 
menerobos ke rumah mereka di San 
Fransisco. 
Sejauh ini, apa motif pria tersebut 
belum ditetapkan. Dia telah ditangkap 
dan didakwa, salah satunya dengan 
pasal percobaan pembunuhan.

serangan orang tak dikenal di 
rumahnya dengan palu.

Dalam konferensi pers, Kepala Polisi 
San Fransico William Scott mengatakan 
petugas merespon panggilan telepon 
pada pukul 02.27 waktu setempat pada 
Jumat dini hari.

Saat penyerang itu masuk rumahnya, 
Paul Pelosi berkata ia harus ke kamar 
mandi, dan melakukan panggilan 
telepon ke 911 secara sembunyi-
sembunyi.

Penyerang itu segera diringkus oleh 
polisi. 

BBC menemukan sebuah blog, situs, 
dan akun media sosial dengan nama 
DePape penuh dengan unggahan 
meme anti-Semit, penyangkalan 
holokos, referensi situs sayap-kanan, 
dan teori konspirasi seperti Qanon.

Dia mengaku berniat untuk mengikat 
Paul “sampai Nancy pulang”, kata 
sumber polisi kepada CBS News. 

Mereka menemukan Paul Pelosi dan 
penyerangnya - yang disebut polisi 
bernama David DePape - bergelut 
memperebutkan sebuah palu. 
Penyerang merebut palu itu dari Pelosi 
dan menggunakannya untuk memukul 
Pelosi. 

“Ini bukan serangan acak,” kata Scott. 
“Serangan ini terencana.”

Nancy Pelosi, yang pada saat serangan 
terjadi berada di Washington DC, 
langsung terbang ke rumah sakit untuk 
mendampingi sang suami.
Banyaknya ancaman pembunuhan

Dia juga dikatakan berulang kali 
menanyakan “di mana Nancy?” saat 
melakukan serangan.

 Massa pro-Trump menyerang Gedung 
Capitol pada 6 Januari. Diperkirakan 

Di bulan selanjutnya, kandidat 
Republik untuk menjadi gubernur, Lee 
Zeldin, diserang di atas panggung saat 
kampanye.

Pria tersebut kemudian didakwa atas 
tuduhan menguntit.
Anggota kongres Republik Marjorie 
Taylor Greene telah enam kali 
memanggil polisi ke rumahnya karena 
ancaman-ancaman melalui telepon, 
yang belakangan diketahui hoaks.
Praktik ini, yang disebut dengan 
“swatting”, biasa dilakukan untuk 
memprovokasi konfrontasi antara 
target dengan penegak hukum.
Greene juga sudah beberapa kali 
menjadi target ancaman pembunuhan.

Anggota kongres Pramila Jayapal, 
pemimpin liberal di Partai Demokrat, 
diancam oleh seorang pria dengan 
pistol di luar kediamannya di Seattle.

Kekerasan partisan - dan ancaman-
ancaman terkait itu - bukan barang 
baru dalam politik Amerika. 
Kekerasan paling berdarah terjadi lima 
tahun lalu, ketika seorang pria dengan 
banyak senjata api menembaki 
sejumlah politisi Partai Republik yang 

 Massa pro-Trump menyerang Gedung 
Capitol pada 6 Januari. Diperkirakan 
tensi politik semakin memanas jelang 
pemilu paruh waktu AS beberapa hari 
mendatang.
© Getty Images
Di Arizona, dilaporkan sejumlah 
individu bertopeng yang membawa 
senjata api menjaga ketat kotak-kotak 
suara, untuk memonitor kemungkinan 
kecurangan terjadi.
Mereka juga mengunggah foto-foto 
orang sedang mencoblos ke media 
sosial sayap kanan, dan mengajak 
orang lain untuk bergabung.
Pada Juni, seorang pria ditahan di 
rumah Hakim Agung Brett Kavanaugh.

tensi politik semakin memanas jelang 
pemilu paruh waktu AS beberapa hari 
mendatang.

Pria itu diketahui datang ke 
Washington dari California dan 
menelepon polisi setelah sampai ke 
ibu kota, mengaku ia memiliki senjata 
api dan bermaksud membunuh hakim 
konservatif tersebut.
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Kami siap, bahkan di GTA kami memiliki 
empat partai, kami bersatu tetapi 
mereka tidak mau (kerjasama)," 
katanya. 

Ketua Parti Pejuang Tanah Air 
(Pejuang) mengatakan, Muhyiddin 
yakin PN bisa memenangkan GE15 
tanpa menggandeng pihak manapun. Ia 
dilaporkan masih berminat menjadi 
perdana menteri untuk kedua kalinya. 

“Saya tahu orang-orang suka melihat 
partai oposisi bersatu agar kita bisa 
mengalahkan UMNO, tetapi ketika kami 
meminta mereka untuk bekerja sama, 
mereka menolak. 

Mahathir menuturkan, GTA tidak pernah 
menolak bekerja sama dengan pihak 
manapun untuk mengalahkan UMNO di 
Ge15. 

Sementara itu, wakil ketua pro tem GTA 
Mukhriz Mahathir mengatakan, koalisi 
bertujuan memperebutkan sekitar 120 
kursi parlemen dan kandidat akan 

Kala itu, Parti Pribumi Bersatu Malaysia 
pimpinan Muhyiddin menarik diri dari 
Pakatan Harapan, sementara beberapa 
anggota parlemen Parti Keadilan Rakyat 
juga mundur dari partai tersebut. Mahathir 
kemudian mengundurkan diri sebagai 
perdana menteri, menciptakan 
kekosongan kekuasaan. 

"Pengkhianatan" yang dimaksud oleh 
Mahathir juga dikenal sebagai "Langkah 
Sheraton," yang menyebabkan 
penggulingan pemerintahan Pakatan 
Harapan di tahun 2020. 

Raja Malaysia kemudian memutuskan 
bahwa Muhyiddin kemungkinan besar 
mendapat dukungan dari mayoritas 
anggota parlemen di Majelis Rendah. 
Muhyiddin kemudian dilantik sebagai 
perdana menteri, memimpin koalisi PN.

diumumkan pada 2 November. Jumlah 
sebenarnya dari kursi yang akan 
diperebutkan GTA akan difinalisasi di 
waktu mendatang.

Seakan memperkuat pernyataan ini, 
beberapa jam setelah serangan 
terhadap Paul terjadi pada Jumat, 
pemerintah AS membagikan buletin 
kepada penegak hukum di seluruh 
negeri.

Juga pada Jumat, Kementerian 
Pertahanan AS mengumumkan seorang 
pria dari Pennsylvania mengaku 
bersalah telah mengancam seorang 
anggota kongres  anggota kongres 
Demokrat Eric Swalwell dari California, 
menurut sejumlah laporan - melalui 
telepon beberapa kali.

Serangan kekerasan kepada Paul 
Pelosi, suami Ketua Dewan Perwakilan 
AS Nancy Pelosi, terjadi nyaris sepekan 
sebelum pemilu paruh waktu AS.

Isinya memperingatkan adanya 
“ancaman yang semakin meninggi” 
kekerasan ekstremisme domestik 
kepada para kandidat dan petugas 
pemilu oleh individu-individu yang 
memiliki “kedukaan ideologi”.

Ini adalah momen ketika tensi politik 
semakin memanas.

Apa Yang Terjadi Pada Paul Pelosi?

Retorika ini memuncak, setelah setahun 
terakhir kekerasan termasuk ancaman 
kekerasan terus terjadi.

Dia mengancam staf kantor Swalwell di 
Washington, bahwa dia akan mendatangi 
Gedung Capitol dengan senjata api.

Apa yang terjadi kepada Paul Pelosi?
Paul Pelosi, 82 tahun, saat ini sedang 
memulihkan diri dari operasi setelah 

Partai Republik memperingatkan bahwa 
ini adalah kesempatan terakhir untuk 
menjegal kepresidenan Joe Biden dari 
partai Demokrat.
Sementara Partai Demokrat berkata, 
demokrasi AS menjadi pertaruhan, karena 
sejumlah kandidat anggota Partai 
Republik sebelumnya terang-terangan 
menolak hasil pemilu presiden 2020.

Berbagai ancaman ini menjadi pertanda 
bahaya yang menghadang sebelum 
Partai Demokrat dan Republik bertarung 
dalam pemilihan umum paruh waktu, 
yang akan menentukan partai mana yang 
berkuasa di Kongres tahun depan, 
sebuah momen penting dalam sejarah 
AS.

Ia menderita tulang tengkorak retak dan 
beberapa luka serius di lengan dan 
tangan kanan.
Tersangka, seorang pria yang berusia 
42 tahun, dikatakan menuntut untuk 
bertemu Nancy Pelosi setelah 
menerobos ke rumah mereka di San 
Fransisco. 
Sejauh ini, apa motif pria tersebut 
belum ditetapkan. Dia telah ditangkap 
dan didakwa, salah satunya dengan 
pasal percobaan pembunuhan.

serangan orang tak dikenal di 
rumahnya dengan palu.

Dalam konferensi pers, Kepala Polisi 
San Fransico William Scott mengatakan 
petugas merespon panggilan telepon 
pada pukul 02.27 waktu setempat pada 
Jumat dini hari.

Saat penyerang itu masuk rumahnya, 
Paul Pelosi berkata ia harus ke kamar 
mandi, dan melakukan panggilan 
telepon ke 911 secara sembunyi-
sembunyi.

Penyerang itu segera diringkus oleh 
polisi. 

BBC menemukan sebuah blog, situs, 
dan akun media sosial dengan nama 
DePape penuh dengan unggahan 
meme anti-Semit, penyangkalan 
holokos, referensi situs sayap-kanan, 
dan teori konspirasi seperti Qanon.

Dia mengaku berniat untuk mengikat 
Paul “sampai Nancy pulang”, kata 
sumber polisi kepada CBS News. 

Mereka menemukan Paul Pelosi dan 
penyerangnya - yang disebut polisi 
bernama David DePape - bergelut 
memperebutkan sebuah palu. 
Penyerang merebut palu itu dari Pelosi 
dan menggunakannya untuk memukul 
Pelosi. 

“Ini bukan serangan acak,” kata Scott. 
“Serangan ini terencana.”

Nancy Pelosi, yang pada saat serangan 
terjadi berada di Washington DC, 
langsung terbang ke rumah sakit untuk 
mendampingi sang suami.
Banyaknya ancaman pembunuhan

Dia juga dikatakan berulang kali 
menanyakan “di mana Nancy?” saat 
melakukan serangan.

 Massa pro-Trump menyerang Gedung 
Capitol pada 6 Januari. Diperkirakan 

Di bulan selanjutnya, kandidat 
Republik untuk menjadi gubernur, Lee 
Zeldin, diserang di atas panggung saat 
kampanye.

Pria tersebut kemudian didakwa atas 
tuduhan menguntit.
Anggota kongres Republik Marjorie 
Taylor Greene telah enam kali 
memanggil polisi ke rumahnya karena 
ancaman-ancaman melalui telepon, 
yang belakangan diketahui hoaks.
Praktik ini, yang disebut dengan 
“swatting”, biasa dilakukan untuk 
memprovokasi konfrontasi antara 
target dengan penegak hukum.
Greene juga sudah beberapa kali 
menjadi target ancaman pembunuhan.

Anggota kongres Pramila Jayapal, 
pemimpin liberal di Partai Demokrat, 
diancam oleh seorang pria dengan 
pistol di luar kediamannya di Seattle.

Kekerasan partisan - dan ancaman-
ancaman terkait itu - bukan barang 
baru dalam politik Amerika. 
Kekerasan paling berdarah terjadi lima 
tahun lalu, ketika seorang pria dengan 
banyak senjata api menembaki 
sejumlah politisi Partai Republik yang 
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orang sedang mencoblos ke media 
sosial sayap kanan, dan mengajak 
orang lain untuk bergabung.
Pada Juni, seorang pria ditahan di 
rumah Hakim Agung Brett Kavanaugh.
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Data yang dirilis oleh Kepolisian 
Capitol AS memperlihatkan bahwa 
kekerasan seperti ini terus meningkat.

Lima orang terluka, salah satunya 
kritis.

sedang bermain baseball di taman 
kota.

Mengamankan para politisi

Di tiga bulan pertama 2022, polisi telah 
mencatat terjadinya lebih dari 1.800 
insiden.

Jumlah ancaman terhadap anggota 
Kongres terus naik setiap tahun sejak 
2017.

Merespon hal ini, Kepolisian Capitol 
mengumumkan pada Juli, mereka 
akan mengeluarkan dana tambahan 
sebesar US$10.000 atau Rp155,5 juta 
untuk memperbarui keamanan di 
rumah para anggota Kongres.

Ketika Paul Pelosi diserang, 
dia berada ribuan kilometer jauhnya 

Dengan pola ini, para pelaku 
kekerasan bisa saja menemukan cara 
untuk menyerang politisi yang mereka 
targetkan atau keluarganya.

AS memiliki 435 anggota Kongres. 
Mereka secara rutin melakukan 
perjalanan dari dan ke rumah mereka 
di sekitar Washington, ke ibu kota dan 
ke wilayah asal mereka.

dari Washington, dan tidak ada 
pengamanan dari polisi yang disediakan 
untuknya di rumah mereka di San 
Fransisco. 
Dia memang bukan target utama, namun 
dia turut menjadi korban.
Sebelum menyerang, tersangka 
dilaporkan bertanya, “Di mana Nancy?” - 
kalimat ini mengingatkan lagi akan 
serangan di Gedung Capitol pada 6 
Januari, ketika seorang pria berteriak di 
lorong: ”Di mana kamu, Nancy? Kami 
mencarimu.”
Para politisi dari kedua kubu partai yang 
terbelah telah menyampaikan rasa 
prihatin atas serangan terhadap Paul 
Pelosi dan mengimbau masyarakat untuk 
mendinginkan tensi. 

Dan kalau orang-orang ini bertekad untuk 
menemukan politisi-politisi yang mereka 
baca dan lihat di televisi yang disebut 
sebagai musuh negara dan ancaman 
terhadap demokrasi  mereka akan dengan 
mudah menemukan target mereka.

Dengan populasi yang terbelah karena 
media sosial dan pemberitaan yang 
memperkuat keyakinan serta ketakutan 
politik mereka, godaan untuk melakukan 
kekerasan ekstremisme akan terus ada.

Ini, tentu saja, lebih mudah dikatakan 
ketimbang dilakukan.

Mengutip Wartaekonomi.co.id -- 
jaringan Suara.com, Bima Arya menilai 
jika Ganjar sangat cocok jika 
didampingi oleh Ridwan Kamil untuk 
memimpin Indonesia. Menurutnya, 
sosok Ridwan Kamil yang berbeda 
dengan Ganjar justru bisa saling 
melengkapi.
"Kang Emil (panggilan Ridwan Kamil) 
ini keluarganya pesantren, dekat 
dengan pondok pesantren. Mas Ganjar 
aktivis nasional, beda tetapi saling 
melengkapi," kata Bima Arya di sela 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo baru-baru ini mendapat 
tantangan agar berpasangan dengan 
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di 
Pilpres 2024. Tantangan ini datang dari 
Wali Kota Bogor Bima Arya.

Ganjar : Enggak Ada Tanggapan

pelaksanaan Forum Y20 di Solo, Jumat 
(29/10/2022).
Bima juga mengungkap perbedaan lain 
kedua gubernur di Jawa tersebut adalah 
mengenai etnis. Ganjar berasal dari etnis 
Jawa, sedangkan Ridwan Kamil 
merupakan etnis Sunda.

"Beda tetapi saling melengkapi. Saya 
tidak mau berkomentar panjang, tetapi 
mari menitipkan dua hal yang sangat 
penting nanti. Pertama adalah enggak 
mungkin 2045 dicapai tanpa kekukuhan 
kepemimpinan," tambahnya.

Pada Pemilu 2024, lanjut Bima, Indonesia 
membutuhkan sosok pemimpin yang kuat. 
Karena itu, publik perlu memilih pemimpin 
yang sudah jelas memiliki kepemimpinan 
yang baik.

Dalam kesempatan ini, Bima pun 
bertanya langsung ke Ganjar dan Kang 
Emil mengenai kesiapan mereka untuk 
berpasangan pada Pemilu 2024. 
Bahkan, ia juga bertanya ke Wali Kota 
Solo Gibran Rakabuming Raka apakah 
akan mendukung.

Untuk Mas Gibran, siap enggak 
mendukung mereka berdua?" tanya 
Bima.Ridwan Kamil sendiri menjawab 
mengenai tantangan yang diucapkan 
oleh Bima Arya itu.Ia memberikan 
jawaban bijak mengenai capres dan 
cawapres 2024."Siapa pun yang diberi 
takdir, kita dukung. Yang penting demi 
Indonesia bersatu, Indonesia yang 
maju," ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil juga turut mengomentari 

"Siapkah Mas Ganjar berpasangan 
dengan Kang Emil? Untuk Kang Emil, 
siapkah berpasangan dengan Mas 
Ganjar? 

hasil survei terkait Pilpres 2024, 
khususnya mengenai elektabilitasnya 
yang melesat. Ia mengaku menerima 
hasil survei mengenai potensi dirinya 
menjadi cawapres, meski tidak pernah 
meminta survei.

“Tentunya kami sikapi dengan sebaik-
baiknya. Terpenting fokus bekerja. 
Kalau kerja bagus, rakyat pasti 
support," sambung Ridwan Kamil.

"Kalau disurvei, ya, terima-terima saja. 
Hasilnya bagus, alhamdulillah. Kalau 
tidak, jadi evaluasi. Itu saja karena ini 
akan terus berulang," ucapnya.

Sementara itu, Ganjar justru hanya 
memberikan jawaban singkat 
mengenai dirinya dipasangkan dengan 
Ridwan Kamil. Ia enggan berkomentar 
banyak, terlebih dirinya baru terkena 
teguran dari PDIP.
"Enggak ada tanggapan," tandas 
Ganjar.

Begitu pembelaan dua anak buah Ferdy 
Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan dan 
Kombes Agus Nurpatria.
Penasihat Hukum Hendra Kurniawan dan 
Agus Nurpatria, Henry Yosodiningrat 
mengatakan kedua kliennya 
'mengamankan' CCTV, saksi bisu 
penembakan Brigadir J atas perintah 
Ferdy Sambo.

"Siapa berani bantah perintah Ferdy 
Sambo."

Bahkan, Henry mengumpamakan 
besarnya kekuasaan Sambo sebagai 
jenderal bintang dua, sangatlah berkuasa 
karena meski ada puluhan jenderal 
bintang dua namun posisi Kadiv Propam 
hanya diisi olehnya.

"Siapa yang berani membantah perintah 
Sambo gitu loh. Kadiv Propam, Kadiv 
Propam itu polisinya polisi," ujar Henry 
saat jeda sidang di Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Selatan, Kamis (27/10).

"Jadi kalau di Mabes Polri itu ada berapa 
puluh bintang dua, hanya satu Kadiv 
Propam yah," kata dia.
"Ya poinnya semuanya sesuai dengan 
perintah. Perintah dari mana? Ferdy 
Sambo," ucap dia.

Ramai - Ramai Tunjuk Hidung Sambo

Dalam eksepsinya atau nota 
keberatan, AKBP Arif Rachman 
mengakui mematahkan laptop berisi 
salinan rekaman CCTV Komplek Polri 
Duren Tiga.

Bahwa perintah Ferdy Sambo adalah 
kronologi penembakan Brigadir J versi 
skenarionya.

Tunjuk hidung Ferdy Sambo juga 
dilakoni AKBP Arif Rachman. Mantan 
Wakaden B Ropaminal Divpropam 
Polri itu terseret skenario baku tembak 
Ferdy Sambo.

Ferdy Sambo Perintahkan Patahkan 
Laptop

Ia menjadi pesakitan di kursi 
pengadilan PN Jakarta Selatan atas 
perkara obstruction of justice, bersama 
Brigjen Hendra Kurniawan dan 
Kombes Agus Nurpatria.

Namun, sesaat sebelum beraksi, naluri 
kemanusiaannya seolah memanggil. 
Bertanya-tanya apakah benar 
perbuatannya tersebut.
“(AKBP Arif) tidak menghilangkan 
laptop tersebut karena masih ragu 
saksi Ferdy Sambo dan terdakwa 
masih berpikir laptop tersebut masih 
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Ia menjadi pesakitan di kursi 
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Brigjen Hendra Kurniawan dan 
Kombes Agus Nurpatria.
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Bertanya-tanya apakah benar 
perbuatannya tersebut.
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laptop tersebut karena masih ragu 
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kompak jawab tak tahu soal cctv rev1

Hendra & Agus Kompak Jawab Tak 
Tahu Soal CCTV

ia berpegang kepada Lampiran VII 
Perkap Nomor 6 Tahun 2017 
disebutkan bahwa 'Pimpinan unit kerja 
di lingkungan Divpropam Polri wajib 
untuk menjabarkan dan 
menindaklanjuti setiap kebijakan 
pimpinan'.

Tindakan Arif, 

Sebagai anggota Polri yang telah 
disumpah setia, 

Dua terdakwa obstruction of justice 
Brigjen Hendra Kurniawan dan Agus 
Nurpatria kompak mengaku tidak 
mengetahui dan melihat langsung isi 
dari DVR CCTV. 

Pernyataan itu disampaikan kedua 
terdakwa saat mendengarkan 
kesaksian Anggota tim Dirtipidsiber 
Polri, Kompol Aditya Cahya diperiksa 
sebagai saksi dalam perkara dugaan 
obstruction of justice atau merintangi 
penyidikan kematian Brigadir J, Kamis 
(27/10).

"Sehingga apabila terdapat dugaan 
penyalahgunaan wewenang 
onrechtmatige overheidsdaad atau 
perbuatan yang bersifat melawan 
hukum dalam segenap tindakan 
tersebut maka seharusnya diuji terlebih 
dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara 
sebelum dilakukan pemeriksaan 
pidana perkara a quo," katanya.

Keduanya juga mengaku tidak melihat 
dan mengetahui soal pengrusakan 
DVR CCTV dan harddisk eksternal 
dalam rangka penghilangan barang 
bukti kematian Brigadir J.

bisa digunakan atau diakses datanya," 
kata kuasa hukum Arif Rahman di PN 
Jakarta Selatan, Jumat (28/10).

yang mematahkan laptop Baiquni 
Wibowo di dalam mobil yang terparkir 
di depan Masjid Mabes Polri itu juga 
dilakukan atas perintah Ferdy Sambo.

 Lalu Ketua Majelis Hakim, Ahmad 
Suhel menanyakan kepada terdakwa 
tentang DVR CCTV dan harddisk 
eksternal yang dihilangkan.

Berangkat dari penjelasan Aditya soal 
DVR CCTV dan harddisk yang telah 
menjadi barang bukti.

"Saya tidak tahu," sahut Agus.

Setelah penjabaran terkait DVR, kemudian 
JPU kembali bertanya terkait dengan 
harddisk eksternal yang berasal dari 
laptop Baiquni Wibowo. 
Dimana harddisk itu menyimpan potongan 
video rekaman dari hasil DVR CCTV yang 
dihapus.

"Saya tak pernah mendengar, melihat, 
tidak tahu," kata Hendra Kurniawan.

Selanjutnya, Aditya kembali menjelaskan 
terkait dengan informasi DVR CCTV yang 
diganti Irfan Widyanto diperoleh dari 
sekuriti Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta 
Selatan yang ternyata ditemukan dalam 
keadaan kosong dari hasil pemeriksaan 
Puslabfor Polri.
"Kosong itu dokumen dan informasi 
elektronik. Hardisknya masih ada. 
Rekamannya yang kosong," ujar Aditya.

“Ada harddisk dari pak Baiquni. Dari 
harddisk eksternal kami dapatkan 
potongan video durasi 2 jam, dari jam 4 
sore sampai 6 sore pada tanggal 8 Juli 
yang mengarah ke rumah Sambo dari 
hardisk," sebut Aditya.
Dimana Aditya menggambarkan rekaman 
video tersebut menampilkan kedatangan 
Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi 

"Di situ diperlihatkan pada saat 
kedatangan Ibu PC pada saat kedatangan 
Ferdy Sambo sampai dilihatkan Yosua 
masih ada, masih terlihat di rekaman video 
itu pada saat FS sampai di lokasi," kata 
dia.

Setelah penjabaran soal barang bukti 
Aditya,

yang pada waktu bersamaan juga 
memperlihatkan Brigadir J masih hidup 
saat berada di rumah dinas, Duren Tiga.

 kedua terdakwa menyatakan tidak 
menyangkal keterangan yang disampaikan 
saksi dengan alasan tidak pernah 
mengetahui barang bukti tersebut.

"Yosua masuk gerbang?" tanya JPU.

baik Agus dan Hendra kembali berdalih 
tidak mengetahui terkait dengan 
pengrusakan maupun penghilangan 
barang bukti hardisk.

Namun dari keterangan apa yang 
disampaikan Aditya, 

"Saya tidak tahu," sebut Hendra.
"Tidak tahu," jawab Agus.

"Sudah di dalam," jawab Aditya.

Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan menegaskan akan menolak 
jika ada yang menawari dirinya sebagai 
calon wakil presiden (cawapres) pada 
Pemilu 2024.

Sebab, dirinya saat ini masih fokus 

Luhut mengungkapkan, tahun 2024 
akan menjadi tahun terakhirnya menjadi 
pejabat publik.
"Enggak, saya sudah bilang saya tak 
terpikir untuk ke situ lagi, saya 2024 
saya pikir sudah cukup lah," kata Luhut, 
saat diwawancarai di Ciputra Artpreneur, 
Jakarta, Sabtu (29/10).
Semua tawaran menjadi cawapres baik 
dari partai politik maupun aspirasi dari 
masyarakat akan dia tolak. 

Luhut : Saya Tak Berpikir ke Situ

menjalankan tugasnya sebagai 
pembantu presiden dalam Kabinet 
Indonesia Maju hingga 2024 nanti.

Ahmad Ali mengungkapkan ada 
beberapa nama yang berpotensi 
menjadi kandidat pasangan Anies 
Baswedan pada Pilpres 2024.

"Iya (tawaran cawapres ditolak)," 
tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP 
Partai Nasional Demokrat atau 
Nasdem, 

Kandidat yang berpotensi sebagai 
calon wakil presiden itu ada mulai dari 
Panglima TNI Jenderal Andika 
Perkasa, Menko Marves Luhut Binsar 
Pandjaitan, hingga Gubernur Jawa 
Timut Khofifah Indar Parawansa.

Mereka saling berdesakan di sebuah 
gang sempit. 
Beberapa saksi menggambarkan 
kerumunan menjadi semakin tidak 
terkendali dan gelisah saat malam 
semakin larut. 

Ratusan orang meninggal dunia usai 
berdesakan pada acara Halloween di 
kawasan Itaewon, Korea Selatan, pada 
Sabtu (29/10). 
Mayoritas korban meninggal merupakan 
anak muda berusia 20-an tahun.
Dilansir dari Reuters, tewasnya ratusan 
orang itu dipicu kerumunan besar di 
Itaewon. 

Sementara, polisi mengalami kesulitan 
mengendalikan kerumunan.

"Sejumlah orang jatuh selama festival 
Halloween, dan kami memiliki banyak 
korban," kata pejabat Departemen 
Pemadam Kebakaran Korsel, Choi 
Seong Beom.

Moon Ju-young (21 tahun) mengatakan, 

Choi mengatakan, semua korban tewas 
kemungkinan besar akibat kecelakaan di 
satu gang sempit itu. 

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.20 
WIB.

Kronologi Tragedi Halloween di Korsel

Rekaman lain menunjukkan adegan 
kacau petugas pemadam kebakaran 
dan warga merawat puluhan orang 
yang tampaknya tidak sadarkan diri.
Korban Berjatuhan

Padahal, orang-orang di atas jalan 
yang miring itu jatuh. 
Kondisi ini membuat orang-orang di 
bawah mereka terguling-guling.

"Setidaknya lebih dari 10 kali ramai 
dari biasanya," katanya.

Petugas pemadam kebakaran dan 
saksi mata mengatakan, orang-orang 
terus berduyun-duyun ke gang sempit 
yang sudah penuh sesak. 

ada tanda-tanda masalah serius di 
gang sempit sebelum insiden itu. 

Rekaman media sosial menunjukkan 
ratusan orang yang memadati gang 
sempit dan miring itu hancur dan tidak 
bisa bergerak ketika petugas darurat 
dan polisi berusaha membebaskan 
mereka. 

Seorang wanita yang tidak disebutkan 
namanya mengaku berhasil 
menyelamatkan putrinya dari tragedi 
maut di gang sempit kawasan Itaewon. 
Sementara lebih banyak orang terjebak 
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kompak jawab tak tahu soal cctv rev1

Hendra & Agus Kompak Jawab Tak 
Tahu Soal CCTV

ia berpegang kepada Lampiran VII 
Perkap Nomor 6 Tahun 2017 
disebutkan bahwa 'Pimpinan unit kerja 
di lingkungan Divpropam Polri wajib 
untuk menjabarkan dan 
menindaklanjuti setiap kebijakan 
pimpinan'.

Tindakan Arif, 

Sebagai anggota Polri yang telah 
disumpah setia, 

Dua terdakwa obstruction of justice 
Brigjen Hendra Kurniawan dan Agus 
Nurpatria kompak mengaku tidak 
mengetahui dan melihat langsung isi 
dari DVR CCTV. 

Pernyataan itu disampaikan kedua 
terdakwa saat mendengarkan 
kesaksian Anggota tim Dirtipidsiber 
Polri, Kompol Aditya Cahya diperiksa 
sebagai saksi dalam perkara dugaan 
obstruction of justice atau merintangi 
penyidikan kematian Brigadir J, Kamis 
(27/10).

"Sehingga apabila terdapat dugaan 
penyalahgunaan wewenang 
onrechtmatige overheidsdaad atau 
perbuatan yang bersifat melawan 
hukum dalam segenap tindakan 
tersebut maka seharusnya diuji terlebih 
dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara 
sebelum dilakukan pemeriksaan 
pidana perkara a quo," katanya.

Keduanya juga mengaku tidak melihat 
dan mengetahui soal pengrusakan 
DVR CCTV dan harddisk eksternal 
dalam rangka penghilangan barang 
bukti kematian Brigadir J.

bisa digunakan atau diakses datanya," 
kata kuasa hukum Arif Rahman di PN 
Jakarta Selatan, Jumat (28/10).

yang mematahkan laptop Baiquni 
Wibowo di dalam mobil yang terparkir 
di depan Masjid Mabes Polri itu juga 
dilakukan atas perintah Ferdy Sambo.

 Lalu Ketua Majelis Hakim, Ahmad 
Suhel menanyakan kepada terdakwa 
tentang DVR CCTV dan harddisk 
eksternal yang dihilangkan.

Berangkat dari penjelasan Aditya soal 
DVR CCTV dan harddisk yang telah 
menjadi barang bukti.

"Saya tidak tahu," sahut Agus.

Setelah penjabaran terkait DVR, kemudian 
JPU kembali bertanya terkait dengan 
harddisk eksternal yang berasal dari 
laptop Baiquni Wibowo. 
Dimana harddisk itu menyimpan potongan 
video rekaman dari hasil DVR CCTV yang 
dihapus.

"Saya tak pernah mendengar, melihat, 
tidak tahu," kata Hendra Kurniawan.

Selanjutnya, Aditya kembali menjelaskan 
terkait dengan informasi DVR CCTV yang 
diganti Irfan Widyanto diperoleh dari 
sekuriti Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta 
Selatan yang ternyata ditemukan dalam 
keadaan kosong dari hasil pemeriksaan 
Puslabfor Polri.
"Kosong itu dokumen dan informasi 
elektronik. Hardisknya masih ada. 
Rekamannya yang kosong," ujar Aditya.

“Ada harddisk dari pak Baiquni. Dari 
harddisk eksternal kami dapatkan 
potongan video durasi 2 jam, dari jam 4 
sore sampai 6 sore pada tanggal 8 Juli 
yang mengarah ke rumah Sambo dari 
hardisk," sebut Aditya.
Dimana Aditya menggambarkan rekaman 
video tersebut menampilkan kedatangan 
Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi 

"Di situ diperlihatkan pada saat 
kedatangan Ibu PC pada saat kedatangan 
Ferdy Sambo sampai dilihatkan Yosua 
masih ada, masih terlihat di rekaman video 
itu pada saat FS sampai di lokasi," kata 
dia.

Setelah penjabaran soal barang bukti 
Aditya,

yang pada waktu bersamaan juga 
memperlihatkan Brigadir J masih hidup 
saat berada di rumah dinas, Duren Tiga.

 kedua terdakwa menyatakan tidak 
menyangkal keterangan yang disampaikan 
saksi dengan alasan tidak pernah 
mengetahui barang bukti tersebut.

"Yosua masuk gerbang?" tanya JPU.

baik Agus dan Hendra kembali berdalih 
tidak mengetahui terkait dengan 
pengrusakan maupun penghilangan 
barang bukti hardisk.

Namun dari keterangan apa yang 
disampaikan Aditya, 

"Saya tidak tahu," sebut Hendra.
"Tidak tahu," jawab Agus.

"Sudah di dalam," jawab Aditya.

Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan menegaskan akan menolak 
jika ada yang menawari dirinya sebagai 
calon wakil presiden (cawapres) pada 
Pemilu 2024.

Sebab, dirinya saat ini masih fokus 

Luhut mengungkapkan, tahun 2024 
akan menjadi tahun terakhirnya menjadi 
pejabat publik.
"Enggak, saya sudah bilang saya tak 
terpikir untuk ke situ lagi, saya 2024 
saya pikir sudah cukup lah," kata Luhut, 
saat diwawancarai di Ciputra Artpreneur, 
Jakarta, Sabtu (29/10).
Semua tawaran menjadi cawapres baik 
dari partai politik maupun aspirasi dari 
masyarakat akan dia tolak. 

Luhut : Saya Tak Berpikir ke Situ

menjalankan tugasnya sebagai 
pembantu presiden dalam Kabinet 
Indonesia Maju hingga 2024 nanti.

Ahmad Ali mengungkapkan ada 
beberapa nama yang berpotensi 
menjadi kandidat pasangan Anies 
Baswedan pada Pilpres 2024.

"Iya (tawaran cawapres ditolak)," 
tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP 
Partai Nasional Demokrat atau 
Nasdem, 

Kandidat yang berpotensi sebagai 
calon wakil presiden itu ada mulai dari 
Panglima TNI Jenderal Andika 
Perkasa, Menko Marves Luhut Binsar 
Pandjaitan, hingga Gubernur Jawa 
Timut Khofifah Indar Parawansa.

Mereka saling berdesakan di sebuah 
gang sempit. 
Beberapa saksi menggambarkan 
kerumunan menjadi semakin tidak 
terkendali dan gelisah saat malam 
semakin larut. 

Ratusan orang meninggal dunia usai 
berdesakan pada acara Halloween di 
kawasan Itaewon, Korea Selatan, pada 
Sabtu (29/10). 
Mayoritas korban meninggal merupakan 
anak muda berusia 20-an tahun.
Dilansir dari Reuters, tewasnya ratusan 
orang itu dipicu kerumunan besar di 
Itaewon. 

Sementara, polisi mengalami kesulitan 
mengendalikan kerumunan.

"Sejumlah orang jatuh selama festival 
Halloween, dan kami memiliki banyak 
korban," kata pejabat Departemen 
Pemadam Kebakaran Korsel, Choi 
Seong Beom.

Moon Ju-young (21 tahun) mengatakan, 

Choi mengatakan, semua korban tewas 
kemungkinan besar akibat kecelakaan di 
satu gang sempit itu. 

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.20 
WIB.

Kronologi Tragedi Halloween di Korsel

Rekaman lain menunjukkan adegan 
kacau petugas pemadam kebakaran 
dan warga merawat puluhan orang 
yang tampaknya tidak sadarkan diri.
Korban Berjatuhan

Padahal, orang-orang di atas jalan 
yang miring itu jatuh. 
Kondisi ini membuat orang-orang di 
bawah mereka terguling-guling.

"Setidaknya lebih dari 10 kali ramai 
dari biasanya," katanya.

Petugas pemadam kebakaran dan 
saksi mata mengatakan, orang-orang 
terus berduyun-duyun ke gang sempit 
yang sudah penuh sesak. 

ada tanda-tanda masalah serius di 
gang sempit sebelum insiden itu. 

Rekaman media sosial menunjukkan 
ratusan orang yang memadati gang 
sempit dan miring itu hancur dan tidak 
bisa bergerak ketika petugas darurat 
dan polisi berusaha membebaskan 
mereka. 

Seorang wanita yang tidak disebutkan 
namanya mengaku berhasil 
menyelamatkan putrinya dari tragedi 
maut di gang sempit kawasan Itaewon. 
Sementara lebih banyak orang terjebak 
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Seorang saksi mata Reuters 
mengatakan, kamar mayat darurat 
didirikan di sebuah gedung yang 
berdekatan dengan tempat kejadian. 
Sekitar empat lusin mayat kemudian 
dibawa dengan tandu beroda dan 
dipindahkan ke fasilitas pemerintah 
untuk mengidentifikasi para korban.
Presiden Yoon Suk-yeol memimpin 
pertemuan darurat dengan pembantu 
senior dan memerintahkan satuan tugas 
dibentuk untuk mengamankan sumber 
daya untuk merawat yang terluka dan 
untuk meluncurkan penyelidikan 
menyeluruh penyebab bencana.
Data Korban

selama lebih dari satu jam sebelum 
ditarik keluar dari kerumunan.

19 Orang dari total korban terluka berada 
dalam kondisi serius dan menerima 
perawatan darurat. 
Tidak tertutup kemungkinan jumlah korban 
tewas bisa meningkat.

Sementara itu, tercatat 65 orang 
mengalami luka-luka.

Halloween merupakan festival pertama di 
Seoul dalam tiga tahun terakhir setelah 
negara itu mencabut pembatasan Covid-
19 dan jarak sosial. Banyak pengunjung 
pesta mengenakan topeng dan kostum 
Halloween.

Pejabat Departemen Pemadam 
Kebakaran Korsel, Choi Seong Beom 
melaporkan, data sementara ada 149 
orang meninggal dunia dalam tragedi 
festival Halloween. 

Tempe pertama kali didokumentasikan 
pada tahun 1600-an di Desa Tembayat, 
Klaten, Jawa Tengah, dikutip dari 
Google Doodle.
Tempe mendoan berasal dari 
Pangiyongan, Banyumas, Jawa 
Tengah.

Google Doodle tempe mendoan ini 
diilustrasikan oleh Reza Dwi Setyawan 
yang berasal dari Semarang, Jawa 
Tengah.

Google Doodle hari ini Sabtu 19 
Oktober 2022 menampilkan makanan 
dari Indonesia, Tempe Mendoan, simak 
sejarah dan artinya.
Tempe mendoan muncul sebagai 
Google Doodle Indonesia pada hari ini, 
Sabtu (29/10/2022).

Tempe adalah makanan fermentasi 
berusia 400 tahun yang berasal dari 
Indonesia.
Utamanya, tempe terbuat dari kedelai, 
tapi dapat dibuat dari banyak kacang-
kacangan, biji-bijian, dan kacang-
kacangan lainnya dengan proses 
fermentasi yang sama.

Tempe mendoan merupakan Warisan 
Budaya Takbenda dari Indonesia yang 
diresmikan oleh Unesco pada 29 
Oktober 2021.

Tempe mendoan merupakan produk 

Tempe Mendoan Jadi Google Doodle

1814.Orang-orang di seluruh dunia 
biasanya mengonsumsi tempe sebagai 
pengganti daging.

Nama Mendoan berasal dari kata mendo 
yang artinya lembek atau tidak keras, 
dikutip dari Grid.id.

Untuk menjadi keripik, tempe mendoan 
harus melewati dua kali penggorengan.

setengah jadi sebelum menjadi keripik 
tempe, menurut budayawan Ahmad 
Tohari.

Masih dikutip dari Google Doodle, tempe 
menawarkan berbagai manfaat 
kesehatan, seperti meningkatkan 
kesehatan usus dan otak.

Tempe biasanya dipadukan dengan nasi 
dan sayuran.

Berbagai daun dapat digunakan untuk 

Bahkan, tempe muncul di kalangan 
pecinta kesehatan di seluruh dunia.

Kaya akan nutrisi seperti protein, serat, 
prebiotik, dan vitamin B12, makanan 
berbahan dasar kedelai yang diproses 
secara minimal ini menjadi pilihan populer 
bagi sebagian besar masyarakat di 
Indonesia.

Makanan ini tercatat dalam Serat 
Centhini, kompilasi dua belas jilid kisah.
Tempe juga ditemukan di ajaran Jawa, 
yang ditulis dalam bentuk syair dan 
diterbitkan pada tahun

Ada banyak cara untuk mengkonsumsi 
Tempe.

Daun waru, jati, 

Sedangkan daun pisang adalah yang 
paling populer di Indonesia.

membungkus tempe selama fermentasi.

dan jambu adalah beberapa daun 
pembungkus tempa yang tertua.

kecap manis (kecap manis yang 
terbuat dari kedelai yang difermentasi).

Karena rasanya yang enak, tempe 
goreng telah menjadi hidangan tempe 
yang paling populer.
Tempe goreng biasanya dipadukan 
dengan berbagai jenis sambal 
(ditumbuk dan dibumbui cabai) dan

Kedutaan Besar RI di Beijing telah 
mengeluarkan visa bagi 221 wartawan 
dari berbagai media yang berafiliasi 
dengan pemerintah China untuk 
melakukan 
kegiatan 
peliputan 
Konferensi 
Tingkat Tinggi 
G20 di Bali 
pada 
November 
2022.

Sebelumnya, China juga mendukung 
program-program yang dikerjakan 
Indonesia dalam kapasitasnya sebagai 
Ketua G20.
Koordinator Fungsi Penerangan Sosial 
dan Budaya KBRI Beijing Dewi Avilia 
menjelaskan bahwa ke-221 wartawan 
itu terdiri dari 118 jurnalis yang akan 
mendampingi delegasi China selama 
KTT G20 berlangsung dan 103 jurnalis 
lainnya berangkat bersama dengan 
Kementerian Luar Negeri China (MFA) 
ke Bali.

"Hal tersebut 
merupakan 
wujud nyata 
dukungan dari 
pemerintah 
Tiongkok yang 
harus kami 
apresiasi," 
kata Duta Besar RI untuk China 
Djauhari Oratmangun di Beijing, Sabtu.

Selain itu, KBRI Beijing juga 
menerbitkan visa untuk 36 wartawan 
dari berbagai media di China, termasuk 
CGTN, dan sekitar 10 wartawan dari 
enam kantor berita asing yang memiliki 
perwakilan di Beijing.

Saat ini, sudah banyak jadwal 
penerbangan komersial dari China ke 
Indonesia. Cathay Air bahkan hampir 
setiap hari melayani para penumpang 
dari China ke Indonesia melalui Hong 
Kong.

"Bagi jurnalis yang berangkat pada 
tanggal 1 hingga 18 November bisa 
langsung datang ke Indonesia melalui 
kebijakan bebas visa," kata Dewi.

Maskapai penerbangan China, seperti 
Air China, China Southern Airlines, 
dan Xiamen Airlines, juga telah 
memulai melayani rute China-
Indonesia.
Garuda Airlines, Citilink, Lion Air, dan 
Sriwijaya Air juga sudah melayani 
penerbangan dari Bandar Udara 
Internasional Soekarno Hatta, 
Tangerang, ke berbagai kota di China.

Namun, 
sebelum 
berangkat 
menuju 
Indonesia, 
kata dia, awak 
media yang 
menggunakan 
jalur bebas 
visa harus 
menunjukkan 
kartu identitas 
pers, dokumen 
perjalanan, 
surat 
akreditasi dari 
panitia KTT 

G20 Bali, surat pernyataan mematuhi 
protokol kesehatan antipandemi, surat 
keterangan dari KBRI, dan daftar 
peralatan kerja yang akan digunakan 
(list of equipments).

221 Wartawan China Akan Liput G20 di Bali
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Seorang saksi mata Reuters 
mengatakan, kamar mayat darurat 
didirikan di sebuah gedung yang 
berdekatan dengan tempat kejadian. 
Sekitar empat lusin mayat kemudian 
dibawa dengan tandu beroda dan 
dipindahkan ke fasilitas pemerintah 
untuk mengidentifikasi para korban.
Presiden Yoon Suk-yeol memimpin 
pertemuan darurat dengan pembantu 
senior dan memerintahkan satuan tugas 
dibentuk untuk mengamankan sumber 
daya untuk merawat yang terluka dan 
untuk meluncurkan penyelidikan 
menyeluruh penyebab bencana.
Data Korban

selama lebih dari satu jam sebelum 
ditarik keluar dari kerumunan.

19 Orang dari total korban terluka berada 
dalam kondisi serius dan menerima 
perawatan darurat. 
Tidak tertutup kemungkinan jumlah korban 
tewas bisa meningkat.

Sementara itu, tercatat 65 orang 
mengalami luka-luka.

Halloween merupakan festival pertama di 
Seoul dalam tiga tahun terakhir setelah 
negara itu mencabut pembatasan Covid-
19 dan jarak sosial. Banyak pengunjung 
pesta mengenakan topeng dan kostum 
Halloween.

Pejabat Departemen Pemadam 
Kebakaran Korsel, Choi Seong Beom 
melaporkan, data sementara ada 149 
orang meninggal dunia dalam tragedi 
festival Halloween. 

Tempe pertama kali didokumentasikan 
pada tahun 1600-an di Desa Tembayat, 
Klaten, Jawa Tengah, dikutip dari 
Google Doodle.
Tempe mendoan berasal dari 
Pangiyongan, Banyumas, Jawa 
Tengah.

Google Doodle tempe mendoan ini 
diilustrasikan oleh Reza Dwi Setyawan 
yang berasal dari Semarang, Jawa 
Tengah.

Google Doodle hari ini Sabtu 19 
Oktober 2022 menampilkan makanan 
dari Indonesia, Tempe Mendoan, simak 
sejarah dan artinya.
Tempe mendoan muncul sebagai 
Google Doodle Indonesia pada hari ini, 
Sabtu (29/10/2022).

Tempe adalah makanan fermentasi 
berusia 400 tahun yang berasal dari 
Indonesia.
Utamanya, tempe terbuat dari kedelai, 
tapi dapat dibuat dari banyak kacang-
kacangan, biji-bijian, dan kacang-
kacangan lainnya dengan proses 
fermentasi yang sama.

Tempe mendoan merupakan Warisan 
Budaya Takbenda dari Indonesia yang 
diresmikan oleh Unesco pada 29 
Oktober 2021.

Tempe mendoan merupakan produk 

Tempe Mendoan Jadi Google Doodle

1814.Orang-orang di seluruh dunia 
biasanya mengonsumsi tempe sebagai 
pengganti daging.

Nama Mendoan berasal dari kata mendo 
yang artinya lembek atau tidak keras, 
dikutip dari Grid.id.

Untuk menjadi keripik, tempe mendoan 
harus melewati dua kali penggorengan.

setengah jadi sebelum menjadi keripik 
tempe, menurut budayawan Ahmad 
Tohari.

Masih dikutip dari Google Doodle, tempe 
menawarkan berbagai manfaat 
kesehatan, seperti meningkatkan 
kesehatan usus dan otak.

Tempe biasanya dipadukan dengan nasi 
dan sayuran.

Berbagai daun dapat digunakan untuk 

Bahkan, tempe muncul di kalangan 
pecinta kesehatan di seluruh dunia.

Kaya akan nutrisi seperti protein, serat, 
prebiotik, dan vitamin B12, makanan 
berbahan dasar kedelai yang diproses 
secara minimal ini menjadi pilihan populer 
bagi sebagian besar masyarakat di 
Indonesia.

Makanan ini tercatat dalam Serat 
Centhini, kompilasi dua belas jilid kisah.
Tempe juga ditemukan di ajaran Jawa, 
yang ditulis dalam bentuk syair dan 
diterbitkan pada tahun

Ada banyak cara untuk mengkonsumsi 
Tempe.

Daun waru, jati, 

Sedangkan daun pisang adalah yang 
paling populer di Indonesia.

membungkus tempe selama fermentasi.

dan jambu adalah beberapa daun 
pembungkus tempa yang tertua.

kecap manis (kecap manis yang 
terbuat dari kedelai yang difermentasi).

Karena rasanya yang enak, tempe 
goreng telah menjadi hidangan tempe 
yang paling populer.
Tempe goreng biasanya dipadukan 
dengan berbagai jenis sambal 
(ditumbuk dan dibumbui cabai) dan

Kedutaan Besar RI di Beijing telah 
mengeluarkan visa bagi 221 wartawan 
dari berbagai media yang berafiliasi 
dengan pemerintah China untuk 
melakukan 
kegiatan 
peliputan 
Konferensi 
Tingkat Tinggi 
G20 di Bali 
pada 
November 
2022.

Sebelumnya, China juga mendukung 
program-program yang dikerjakan 
Indonesia dalam kapasitasnya sebagai 
Ketua G20.
Koordinator Fungsi Penerangan Sosial 
dan Budaya KBRI Beijing Dewi Avilia 
menjelaskan bahwa ke-221 wartawan 
itu terdiri dari 118 jurnalis yang akan 
mendampingi delegasi China selama 
KTT G20 berlangsung dan 103 jurnalis 
lainnya berangkat bersama dengan 
Kementerian Luar Negeri China (MFA) 
ke Bali.

"Hal tersebut 
merupakan 
wujud nyata 
dukungan dari 
pemerintah 
Tiongkok yang 
harus kami 
apresiasi," 
kata Duta Besar RI untuk China 
Djauhari Oratmangun di Beijing, Sabtu.

Selain itu, KBRI Beijing juga 
menerbitkan visa untuk 36 wartawan 
dari berbagai media di China, termasuk 
CGTN, dan sekitar 10 wartawan dari 
enam kantor berita asing yang memiliki 
perwakilan di Beijing.

Saat ini, sudah banyak jadwal 
penerbangan komersial dari China ke 
Indonesia. Cathay Air bahkan hampir 
setiap hari melayani para penumpang 
dari China ke Indonesia melalui Hong 
Kong.

"Bagi jurnalis yang berangkat pada 
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Namun, 
sebelum 
berangkat 
menuju 
Indonesia, 
kata dia, awak 
media yang 
menggunakan 
jalur bebas 
visa harus 
menunjukkan 
kartu identitas 
pers, dokumen 
perjalanan, 
surat 
akreditasi dari 
panitia KTT 

G20 Bali, surat pernyataan mematuhi 
protokol kesehatan antipandemi, surat 
keterangan dari KBRI, dan daftar 
peralatan kerja yang akan digunakan 
(list of equipments).

221 Wartawan China Akan Liput G20 di Bali
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Saat kasus itu terjadi, 
Muhaimin atau Cak Imin menjabat 
Menakertrans. Anak buahnya yang 
menerima suap. Uangnya dimasukkan 
ke dalam kardus durian.

 Kasus kardus durian selalu kembali 
muncul tiap jelang pemilu. Terlebih, 
kasus korupsi di Kemenaker tahun 2011 
itu menyeret nama Muhaimin Iskandar.

Saban jelang pemilu, kasus ini selalu 
muncul. 

Sejumlah massa menggelar aksi 
demonstrasi.
Massa demo menuntut KPK mengusut 
kembali kasus kardus durian tersebut. 
Cak Imin, dalam persidangan dan di 
berbagai kesempatan selalu membantah 
bahwa dirinya terlibat dalam korupsi 
yang dilakukan anak buahnya.

Bukan demonstrasi. Tapi langsung 
keterangan disampaikan oleh Ketua 
KPK Firli Bahuri.

Misalnya saja jelang Pemilu 2019. Di 
saat Cak Imin tengah gencar berniat 
maju sebagai Capres. 

Kini jelang Pemilu 2024, kasus itu 
kembali muncul. 

Reaksi Cak Imin

Cak Imin kini tengah membangun 
komunikasi intens dengan Gerindra 
jelang pertarungan Pemilu 2024. 

"Perkara lama yang disebut kardus 
durian ini juga menjadi perhatian kita 
bersama," ujar Firli dalam 
keterangannya, Jumat (28/10).

Meminta waktu sejenak untuk 
wawancara. 

Bahkan, ada wacana koalisi Gerindra-
PKB bakal mengusung Prabowo-Cak 
Imin.Media sempat ingin meminta 
tanggapan Cak Imin usai menghadiri 
acara di Ciputra Artpreneur, Jakarta, 
Sabtu (29/10). Namun, tak ada 
tanggapan.Cak Imin tampak sedang 
menerima telepon dari seseorang. 
Media menghampiri Cak Imin. 

Cak Imin belum mau berkomentar 
tentang niatan KPK yang ingin kembali 
membuka kasus ini. 

Namun, salah satu stafnya mengatakan, 

Timbul Tenggelam Kasus Kardus Durian

Media tetap berusaha bertanya. Salah 
satunya terkait kasus Kardus Durian. 
Kemudian bertanya tentang rencana 
pertemuan Cak Imin dengan Ketua 
Umum Partai Gerindra Prabowo 
Subianto yang digelar besok, Minggu 
(29/10).

Dia tetap jalan sambil menelepon. 
Hingga akhirnya, dia masuk ke dalam 
lift.

Saat itu, penyidik KPK menangkap dua 
anak buah Cak Imin, yakni Sekretaris 
Direktorat Jenderal Pembinaan 
Pengembangan Kawasan 
Transmigrasi I Nyoman Suisnaya dan 
Kepala Bagian Perencanaan dan 
Evaluasi Program Kemenakertrans 
Dadong Irbarelawan.

Cak Imin tak menggubris. 

Meski diberondong sejumlah 
pertanyaan, tak seperti biasanya, Cak 
Imin cuek.

Uang itu dibungkus menggunakan 
kardus durian. Uang tersebut 
merupakan tanda terima kasih karena 
PT Alam Jaya Papua telah diloloskan 
sebagai kontraktor DPPID di 
Kabupaten Keerom, Teluk Wondama, 
Manokwari, dan Mimika, dengan nilai 
proyek Rp73 miliar.Pada persidangan 
di 2012, Dharnawati mengatakan, 
uang Rp1,5 miliar dalam kardus durian 
itu ditujukan untuk Cak Imin. Namun, 
Cak Imin berkali-kali membantah, baik 
di dalam atau luar persidangan.

Kasus Kardus Durian
Kasus kardus durian ini berawal dari 
operasi tangkap tangan (OTT) KPK, 
pada 25 Agustus 2011.

penyidik KPK juga menciduk Kuasa 
Direksi PT Alam Jaya Papua 
Dharnawati yang baru saja 
mengantarkan uang Rp1,5 miliar ke 
kantor Kemenakertrans.

Selain menangkap dua anak buah Cak 
Imin saat itu, 

Cak Imin sedang menerima telepon 
dari Mensesneg Pratikno.
Cak Imin terus berjalan menuruni 
eskalator. 
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Kendaraan tersebut adalah kendaraan 
penumpang dan barang umum, dengan 
berat kendaraan tidak lebih dari 3.500 
kilogram, 
contohnya angkutan umum.
SIM B I

SIM A Umum

SIM B I harus dimiliki oleh pengemudi 
kendaraan mobil dengan jumlah berat 
melebihi 3.500 kilogram.

Contoh dari kendaraan untuk SIM B I 
adalah bus pribadi.
SIM B II

Kendaraan tersebut termasuk dalam 
mobil penumpang yang dimiliki secara 
pribadi. 

dan dimiliki oleh perorangan, seperti 
mobil pribadi.

Tidak jauh berbeda dengan SIM A, SIM 
A umum merupakan surat mengemudi 
yang wajib dimiliki oleh pengemudi 
kendaraan mobil penumpang.

Surat Izin Mengemudi atau SIM 
merupakan syarat wajib yang harus 
dimiliki oleh pengendara kendaraan 
bermotor. 

dan telah memenuhi persyaratan 
administrasi.
Jenis SIM yang umum diketahui adalah 
SIM A dan SIM C. 

SIM adalah bukti identifikasi dan 
registrasi dari Polri kepada seseorang 
yang telah memahami aturan lalu lintas, 
punya keterampilan mengendarai 
kendaraan bermotor,

Namun, ternyata ada banyak varian 
SIM yang ada di Indonesia. 
Melansir dari beberapa sumber, berikut 
ini daftar 12 varian SIM lengkap dengan 
jenis kepemilikan, mesin, dan berat 
kendaraannya.
SIM A
SIM A merupakan Surat Izin 
Mengemudi yang wajib dimiliki oleh 
pengendara kendaraan bermotor 
berupa mobil penumpang atau barang.
SIM ini diperuntukkan bagi pengemudi 
kendaraan bermotor dengan berat 
kurang dari 3.500 Kg 

SIM jenis B II adalah surat izin yang 

Mengenal 12 Macam SIM di Indonesia

SIM B I Umum

wajib dimiliki untuk mengendarai 
kendaraan berat, kendaraan penarik, 
dan kendaraan dengan gandengan 
atau tempelan. 

berat gandengan pada kendaraan ini 
tidak boleh dari 1.000 kilogram.

SIM jenis ini mungkin sudah banyak 
yang tahu, 

SIM C I

karena SIM C adalah surat izin yang 
diperuntukkan bagi pengendara 
sepeda motor. 

Masih dikeluarkan untuk pengendara 
roda dua, 

SIM jenis B I Umum hampir sama 
dengan SIM B I, 

Kendaraan tersebut adalah 
pengangkut barang umum dan 
merupakan mobil penumpang, seperti 
bus penumpang.

Berat tempelan atau gandengan 
untuk SIM B II ini tidak lebih dari 
1.000 kilogram.

yaitu diperuntukkan bagi pengemudi 
kendaraan mobil dengan berat lebih 
dari 3.500 kilogram. 

SIM B II Umum
SIM B II Umum adalah surat izin yang 
dikeluarkan untuk pengemudi 
kendaraan bermotor dengan penarik, 
alat berat, dan gandengan atau 
tempelan yang dimiliki oleh umum. 
Sama dengan SIM B II, 

SIM C

Kapasitas mesin motor yang 
dikendarai oleh pemilik SIM C ini tidak 
boleh lebih dari 250 cc.

Pada intinya, kendaraan tersebut 
terdaftar untuk dipergunakan secara 
pribadi, bukan untuk umum. 

SIM C II

SIM C I wajib dimiliki untuk 
mengendarai sepeda motor dengan 
kapasitas di antara 250 sampai 500 
cc.

Jenis SIM selanjutnya adalah SIM C II 
yang juga dikeluarkan bagi pemilik 
kendaraan sepeda motor. 
Hanya saja kapasitas mesin 

Apa Kata Bintang Anda

Keuangan: Ada ujian.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)
Agar tak menambah pikiran orangtua, 
bicarakan hal yang penting-penting 
saja, ya. Jangan sampai Anda 
menularkan stres pada mereka juga. 

Asmara: Waktunya penjajakan.
Aries (21 Mar - 19 Apr)
Jangan langsung mengeluarkan kalimat 
larangan saat Si Buah Hati merengek 
meminta sesuatu yang tak disukai Anda 
dan pasangan. 
Keuangan:  Biaya operasional.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Sebetulnya atasan tak perlu berbicara 
keras jika ingin meminta, cukup dengan 
kalimat yang baik, Anda pasti tepat 
waktu. Tetapi jika memang itu 
tabiatsang atasan ya harap di maklumi, 
karena tak akan dapat merubah tabiat 
atasan anda.
Keuangan:  Sumber pemasukan.
Asmara:  Terlambat lagi.
Aquarius (20 Jan - 18 Feb)
Wah, hati-hati, ya, kalau berjanji.Jangan 
lupa menepati.
Keuangan:  Timbul tenggelam.
Asmara: Malas memulai.

Keuangan:  Pemasukan lain.

Akan ada perubahan besar di kantor. 
Anda berharap ini memberi efek positif, 
salah satunya agar semua karyawan 
diperlakukan adil.Jangan terlalu pilih 
kasih terhadap karyawan terutama yang 
pernah melakukan kesalahan. Jangan 
selalu mencari kesalahan jika anda 
tidak menyukainya bersikaplah adil. 
Perhatikan bagian bawah perut Anda 
yang kadang terasa sakit. 

Tanggung jawab baru memang bukan 
perkara mudah. Namun, jadikan hal itu 
tantangan untuk membuktikan bahwa 
Anda pantas mendapatkannya. 

Asmara:  Batal berjanji.

Gemini(21 Mei-21Juni)

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Keuangan: Redup.

Asmara:  Terabaikan.

Asmara: Maju terus.
Taurus(20April-20mei)

Keuangan:  Menunggu rezeki.

Keuangan: Buruk sangka.

Keuangan:  Coba bisnis.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Asmara:  Bikin jengkel.

Anda pasti kesal, pasangan tak pernah 
berhenti curiga. 

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
Baru saja menikmati ketenangan di 
minggu lalu, ternyata minggu ini kembali 
sibuk. Tetapi berbahagialah jika anda 
masih bisa sibuk dengan pekerjaan anda 
karena saat ini banyak yang 
menganggurStres membuat lambung 
Anda ikut-ikutan sakit.

Teman sudah mencoba berbagai cara 
untuk mencarikan Anda jodoh. Sebentar 
lagi ada, kok, yang melakukan 
pendekatan. Mungkin sebaiknya anda 
instropeksi diri anda sendiri mungkin ada 
sesuatu yang harus dirubah. Jangan 
buru-buru tak suka sebelum mencoba.

Asmara:  Dikenalkan orang.

Asmara:  Perlu dukungan.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Bahkan, barang yang dibeli pun 
ditanyakan asal muasalnya. 

Ingat, jangan percaya omongan orang 
atau melihat permukaannya saja. Selami 
isinya, baru beri penilaian.Ingat ada 
pepatah mengatakan  Jangan melihat 
buku hanya dari sampulnya saja

Keuangan: Lumayan bagus.

Keuangan: Batas normal.
Asmara:  Yuk, ketemuan!

Sebenarnya rezeki Anda sudah di depan 
mata, namun ada orang yang 
menggunakannya untuk kepentingan 
sendiri

Asmara: Jengkel.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Asmara: Dibohongi.

Wajar, kok, merasa tak nyaman berada di 
keramaian. Pasalnya, beberapa waktu 
belakangan aneka tuntutan dari berbagai 
sisi memberondong dan tak memberi 
Anda kesempatan untuk memikirkan diri 
sendiri
Keuangan:  Bobol terus.
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Mengenal 12 Macam SIM di Indonesia
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selalu mencari kesalahan jika anda 
tidak menyukainya bersikaplah adil. 
Perhatikan bagian bawah perut Anda 
yang kadang terasa sakit. 

Tanggung jawab baru memang bukan 
perkara mudah. Namun, jadikan hal itu 
tantangan untuk membuktikan bahwa 
Anda pantas mendapatkannya. 

Asmara:  Batal berjanji.

Gemini(21 Mei-21Juni)

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Keuangan: Redup.

Asmara:  Terabaikan.

Asmara: Maju terus.
Taurus(20April-20mei)

Keuangan:  Menunggu rezeki.

Keuangan: Buruk sangka.

Keuangan:  Coba bisnis.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Asmara:  Bikin jengkel.

Anda pasti kesal, pasangan tak pernah 
berhenti curiga. 

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
Baru saja menikmati ketenangan di 
minggu lalu, ternyata minggu ini kembali 
sibuk. Tetapi berbahagialah jika anda 
masih bisa sibuk dengan pekerjaan anda 
karena saat ini banyak yang 
menganggurStres membuat lambung 
Anda ikut-ikutan sakit.

Teman sudah mencoba berbagai cara 
untuk mencarikan Anda jodoh. Sebentar 
lagi ada, kok, yang melakukan 
pendekatan. Mungkin sebaiknya anda 
instropeksi diri anda sendiri mungkin ada 
sesuatu yang harus dirubah. Jangan 
buru-buru tak suka sebelum mencoba.

Asmara:  Dikenalkan orang.

Asmara:  Perlu dukungan.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Bahkan, barang yang dibeli pun 
ditanyakan asal muasalnya. 

Ingat, jangan percaya omongan orang 
atau melihat permukaannya saja. Selami 
isinya, baru beri penilaian.Ingat ada 
pepatah mengatakan  Jangan melihat 
buku hanya dari sampulnya saja

Keuangan: Lumayan bagus.

Keuangan: Batas normal.
Asmara:  Yuk, ketemuan!

Sebenarnya rezeki Anda sudah di depan 
mata, namun ada orang yang 
menggunakannya untuk kepentingan 
sendiri

Asmara: Jengkel.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Asmara: Dibohongi.

Wajar, kok, merasa tak nyaman berada di 
keramaian. Pasalnya, beberapa waktu 
belakangan aneka tuntutan dari berbagai 
sisi memberondong dan tak memberi 
Anda kesempatan untuk memikirkan diri 
sendiri
Keuangan:  Bobol terus.
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Apartmen for rent.
Newly renovated 2 bedrooms.
Call : 215 - 917 - 6628

p1

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

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Tanah Air

Tanah Air

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

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

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

Bagus Printing
Menerima Pesanan Label

267 - 235 - 3359

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

kendaraan yang boleh dipegang lebih 
besar dibanding SIM C dan SIM C I, 
yaitu di atas 500 cc.

Sama dengan sebelumnya, SIM D 
adalah jenis surat izin mengemudi 

SIM D adalah surat ijin mengemudi 
yang dikeluarkan untuk pengendara 
kendaraan berupa motor. 

SIM D

SIM D I

Varian SIM D ini khusus diberikan 
pada para penyandang disabilitas.

Sesuai dengan namanya SIM jenis ini 
berlaku untuk mengendarai kendaraan di 
luar negara Indonesia.

yang diperuntukkan bagi penyandang 
disabilitas untuk menyetir kendaraan 
mobil. 

SIM Internasional

Prosedur mendapatkan SIM D atau SIM D 
I ini sama seperti pembuatan SIM lainnya.

Jika ingin mengendarai kendaraan di luar 
wilayah Indonesia, maka Anda wajib 
memiliki SIM ini. 
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