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Bapak Mangkrak Indonesia

KTT G-20 puncaknya akan digelar di 
Bali sebentar lagi pada tanggal 15-16 
November 2022. Tidak terasa 
Indonesia sudah menjadi presidensi G-
20 sejak November 
tahun lalu. 
Indonesia akan 
mengakhiri masa 
jabatannya dengan 
menggelar KTT G-
20 di Bali. Menteri 
Luar Negeri Retno 
Marsudi 
menyatakan, tingkat 
kehadiran para 
pemimpin negara 
G20 pada 
Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) G20 di 
Bali pada November 2022 mendatang 
sangat tinggi. "Mengenai kehadiran 
para leaders, per saat ini, tingkat 

kehadiran para pemimpin sangat tinggi," 
kata Retno seusai rapat terbatas di 
Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 
Senin (31/10/2022). Retno tidak 

menungkapkan 
pemimpin negara 
mana saja yang 
sudah 
mengkonfirmasi 
bakal hadir di Bali. 
Namun, ia menyebut 
dua kepala 
pemerintah yang 
baru menjabat telah 
menyatakan akan 
hadir yakni Perdana 
Menteri Inggris Rishi 
Sunak dan Perdana 
Menteri Giorgia 

Meloni. Sementara, Retno mengatakan, 
masih ada beberapa kepala pemerintah 

     Indonesia Siap Menggelar KTT 
G20 Di Bali
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yang masih ditunggu konfirmasi 
kehadirannya, misalnya presiden 
Brasil yang baru saja menyelesaikan 
pemilihan pada Senin hari ini. "Brasil 
baru saja putaran kedua election-nya, 
sudah selesai, tapi juga serah 
terimanya atau presiden baru mulai 
akan menjabat 1 Januari sehingga kita 
masih tunggu dari brasil siapa yang 
akan mewakili dalam KTT nanti," kata 
Retno. Retno menuturkan para tamu 
undangan G20 bakal mulai 
berdatangan ke Bali pada 13 dan 14 
November 2022. Mereka baru akan 
meninggalkan Bali tepat setelah KTT 
G20 selesai pada 16 November 2022. 
"Karena sebagian dari pemimpin itu 
juga akan terbang menuju Bangkok 
untuk hadir KTT APEC," kata Retno. 
Lebih lanjut, Retno mengatakan 
kedatangannya ke Istana Negara 
untuk bertemu Jokowi membahas 
persiapan KTT itu. Ia mengatakan 
Jokowi secara mendetail membahas 
persiapan acara tersebut. Retno 
berujar Jokowi menginginkan 
Indonesia selaku Presidensi G20 
menginginkan acara ini berjalan 
kondusif di tengah ketidakpastian 
dunia. "Jadi pekerjaan persiapan yang 
detail akan terus kita lakukan, baik dari 
sisi logistik, penjadwalannya, maupun 
hasil akhirnya yang masih terus 
dinegoisasikan sampai saat ini," kata 
Retno. Dalam KTT G20 nanti, Retno 
mengatakan ada sekitar 18-20 negara 
yang mau melakukan pertemuan 
bilateral atau pertemuan khusus antara 
dua negara saja. Salah satu negara 
yang akan melakukan pertemuan 
bilateral dengan Indonesia itu, kata 
Retno, adalah Amerika Serikat. 
Walaupun jumlah negara yang 
melakukan pertemuan bilateral sudah 
cukup banyak, Retno mengatakan 
masih ada beberapa negara yang 
belum mendapatkan kesempatan itu 
karena jadwal yang sudah penuh. "Kita 
akan coba mengakali misalnya di 
pertemuan ASEAN kalau mereka hadir 
di ASEAN. Beberapa sudah oke, kita 
bilateralnya mungkin di ASEAN, 
demikian juga kalau di APEC kita 
ketemunya. Tapi prinsipnya Presiden 

sangat menghargai dan ingin sekali 
melakukan pertemuan sesuai dengan 
permintaan para leaders negara lain," 
kata Retno Marsudi. Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) mengatakan, suatu 
kehormatan bagi Indonesia karena 
sudah belasan pemimpin negara yang 
sudah mengonfirmasi hadir di Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 
15-16 November 2022. Jokowi 
mengungkapkan, kehadiran 17-18 
pemimpin negara di KTT G20 adalah 
angka yang besar. Bahkan, apabila KTT 
diselenggarakan dalam keadaan normal. 
"Di dalam keadaan normal pun angka 18, 
angka 17 (pemimpin yang hadir) sudah 
banyak sekali, yang artinya dalam situasi 
yang sangat sulit seperti ini beliau-beliau 
datang sebuah kehormatan buat kita," 
kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, 
Jakarta, Rabu (2/11/2022). Jokowi 
melanjutkan, ia juga akan menelpon tiga 
pemimpin negara yang belum 
memberikan konfirmasi akan hadir di 
KTT G20. "G20, tinggal 3 (pemimpin) 
yang belum (memastikan hadir), nanti 
akan saya telpon untuk mengkonfirmasi 
kedatangan beliau-beliau," kata Jokowi. 
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi (Menko Marves) Luhut 
Binsar Pandjaitan yang juga Ketua 
Bidang Dukungan Penyelenggaran Acara 
KTT G20 beserta rombongan meninjau 
persiapan konferensi tingkat 
internasional tersebut. Adapun 
peninjauan dilakukan untuk melihat 
perkembangan Tempat Pembuangan 
Sampah Terpadu (TPST) Kesiman 
Kertalangu, Garuda Wisnu Kencana 
(GWK) Cultural Park, Kura-Kura Bali, 
dan The Apurva Kempinski Bali. Dalam 
kesempatan itu, Luhut mengatakan, 
persiapan KTT G20 sudah mencapai 95 
persen dan meminta agar masyarakat 
Indonesia bersama-sama terus 
mendukung serta berdoa akan 
kelancaran acara tersebut. "Persiapan 
sudah 95 persen. Baik di GWK, jalan-
jalan, Tahura, maupun venue di Apurva 
sudah siap. Malam ini oleh Bapak 
Gubernur Bali dibuat acara doa bersama. 
Ada 1.200 pemangku adat dan ada 
1.493 desa adat seluruh Bali yang hadir. 
Ya kira-kira 150.000 yang berdoa 

bersama malam ini untuk kesuksesan 
G20 dan juga untuk kejayaan 
Indonesia," kata dia dikutip melalui 
siaran pers Kemenko Marves. Melalui 
doa bersama ini, Luhut berharap agar 
pemimpin-pemimpin dunia yang akan 
berkumpul pada Presiden G20 nanti 
dalam keadaan damai, "Presiden 
Jokowi akan menjadi jembatan dalam 
mengatasi perbedaan-perbedaan 
tersebut. Upaya itu pasti dan sedang 
dilakukan," lanjutnya. Luhut juga 
mengklaim banyak negara-negara G20 
yang meminta pertolongan Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) untuk 
mewujudkan perdamaian dunia. Hal 
tersebut diungkapkannya dalam acara 
#DemiIndonesia di Jakarta Selatan, 
Sabtu (29/10/2022). "G20 nanti itu akan 
terkaji banyak sekali orang yang minta 
tolong pada Presiden Jokowi dan 
sekarang sedang berjalan untuk 
perdamaian dunia. Kebetulan saya 
salah satu yang membantu itu," 
ungkapnya seperti dikutip dari detikTV. 
"Negara-negara yang kita lihat super 
besar itu, minta tolongnya ke Presiden 
Jokowi. Mereka mengirim utusannya ke 
saya. Tukang kayu lho itu, dari Solo," 
tambahnya. Saat Luhut menyebut 
Jokowi sebagai tukang kayu dari Solo, 
disusul dengan gelak tawa dari audiens. 
Untuk itu, Luhut mengingatkan agar 
jangan pernah meremehkan orang. "Kita 
jangan pernah meremehkan orang. 
Jangan pernah. Ayah saya cuma sopir 
bus. Ibu saya tidak tamat SR," ujarnya. 
"Anda jangan pernah berkecil hati. 
Beliau (Jokowi) bilang 'tiga kali Pak 
Luhut, saya digusur di bantaran kali 
Solo. Jadi orang jangan ngajarin saya 
soal kemiskinan. Saya ngalamin 
sendiri," pungkasnya. Anggota Komisi VI 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI 
Gde Sumarjaya Linggih menilai 
pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT) G20 akan sangat meningkatkan 
pariwisata dan masyarakat Bali. "Sangat 
membawa berkah ya, karena saya lihat 
pembangunan banyak sekali ada di Bali 
termasuk kita lihat adanya objek-objek 
wisata, taman dan sebagainya 
diperbaiki semua akibat adanya kita 
menyambut kepada negara G20," kata 

Gde Sumarjaya saat ditemui di Pelabuhan 
Benoa, Bali, Kamis (3/11/2022). Ia 
menyebutkan, perbaikan yang dilakukan 
di Bali dalam rangka pelaksanaan G20 
terkait perbaikan trotoar jalan hingga 
taman. Perbaikan itu, kata Gde 
Sumarjaya, dilakukan agar semakin 
menciptakan rasa nyaman kepada 
masyarakat dan wisatawan. Gde 
Sumarjaya berharap, setiap fasilitas dan 
tempat wisata itu dapat terpelihara 
dengan baik serta semakin membuat 
pariwisata di Bali berjalan dengan baik. 
Menurutnya, hal itu tentu akan berdampak 
pada kesejahteraan masyarakat Bali. 
"Mensejahterahkan masyarakat Bali, 
termasuk menumbuhkembangkan adat di 
Bali," imbuhnya. Selain itu, Gde 
Sumarjaya juga menilai banyaknya event 
atau acara G20 dapat meningkatkan 
perekonomian di Bali. Sebab, sejak 
pandemi Covid-19 melanda Indonesia, itu 
membuat pariwisata dan perekonomian 
Bali menurun. "Dengan adanya G20 
mudah-mudahan ini menjadi kepercayaan 
di seluruh dunia, bahwa Bali aman 
nyaman dan nikmat untuk dikunjungi," 
ucap dia. Adapun forum G20 adalah 
forum kerja sama 20 negara ekonomi 
utama dunia. Anggota-anggota G20 terdiri 
atas 19 negara dan 1 kawasan, yaitu 
Argentina, Australia, Brazil, Kanada, 
Republik Rakyat Tiongkok atau China, 
Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, 
Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, 
Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, 
Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Namun 
terlepas dari 20 negara itu, Indonesia juga 
mengundang negara lain dalam forum 
G20 dalam presidensinya. Dua pasukan 
elite TNI Angkatan Laut, Detasemen 
Jalamangkara (Denjaka) dan Komando 
Pasukan Katak (Kopaska), dikerahkan 
untuk mengamankan KTT G20 di Bali. 
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) 
Laksamana Yudo Margono menyebut dua 
pasukan khusus ini akan berjaga di atas 
Kepala Perang Republik Indonesia (KRI) 
TNI AL yang turut dikerahkan. “Ada 
pasukan khusus dari Denjaka, kemudian 
Kopaska yang on board di KRI tersebut,” 
kata Yudo di Jakarta Utara, Senin 
(31/10/2022). Secara keseluruhan, Yudo 
menjelaskan, TNI AL mengerahkan 12 
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KRI kombatan yang mempunyai 
helidek. Yudo memerintahkan agar 
setiap KRI membawa helikopter. “KRI 
yang disiapkan adalah KRI yang siap 
tempur dan ini adalah mengamankan 
pemimpin pemimpin negara,” tegas 
Yudo. Selain itu, TNI AL juga 
mengerahkan 3.000 personelnya 
yang berasal dari Korps Marinir TNI 
AL, pengawak KRI, maupun personel 
dari Pangkalan Utama TNI AL 
(Lantamal) maupun Pangkalan TNI 
Angkatan Laut (Lanal). “Seperti 
Lantamal V, Lanal Banyuwangi, 
maupun Lanal Benoa,” ujar Yudo. 
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal 
Andika Perkasa mengatakan, terdapat 
18.030 personel yang dikerahkan 
untuk mengamankan titik VVIP kepala 
negara partisipan G20. Dari total 
jumlah personel ini, terdapat 3.200 
personel Polri, 492 personel dari 
institusi lain, dan sisanya prajurit TNI. 
Andika juga sudah membentuk 
beberapa Satuan Tugas (Satgas) 
yang mencakup Satgas VVIP, Satgas 
Laut, dan Satgas Udara. Andika 
menjelaskan, Satgas VVIP bertugas 
untuk mengamankan kepala negara 
partisipan G20. Satgas VVIP hingga 
kini sudah menyiapkan paket 
pengamanan dengan estimasi 42 
kepala negara. Sedangkan Satgas 
Laut akan mengerahkan 12 Kapal 
Perang Republik Indonesia (KRI) milik 
TNI Angkatan Laut, termasuk untuk 
pendampingan kapal-kapal militer dari 
negara-negara partisipan G20. 
Nantinya, alat utama sistem 
persenjataan (alutsista) matra laut ini 
akan mengamankan titik lingkar Pulau 
Bali. Tak hanya itu, Satgas Udara juga 
melibatkan 19 Pangkalan Udara 
(Lanud) yang terbentang dari 
Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, serta 
Kalimantan yang berada di 
Banjarmasin dan Balikpapan. "Itu 
pangkalan udara sejumlah 19 total 
dan satu pelabuhan. Jadi itulah yang 
kami siapkan," Jelas Jendral Andika. 
"TNI mengerahkan pesawat tempur 
F16, Sukhoi 27 serta Sukhoi 30. Turut 
pula dikerahkan total 13 helikopter 
dengan rincian; enam helikopter 

Angkatan Udara, lima helikopter 
Angkatan Laut, dan dua helikopter 
Angkatan Darat," lanjut Andika. Selain 
pengamanan dari TNI POLRI, Jendral 
Andika juga menyebutkan Badan Siber 
dan Sandi Negara (BSSN) ikut andil 
dalam pengamanan ruang siber sebagai 
leading sector. Nantinya TNI juga akan 
mengerahkan unsur-unsur yang 
membidangi dunia siber. Misalnya, 
Satuan Siber (Satsiber) TNI dan Badan 
Intelijen Strategis (Bais) TNI. 
Pengamanan ini dilakukan oleh 
pemerintahan agar para tamu merasa 
terlindungi dan terhormat untuk 
bermalam beberapa hari di Indonesiaa 
dan juga kewajiban Indonesia sendiri 
selaku tuan rumah untuk menjanjikan 
keamanan bagi Kepala negara partisipan 
KTT G20. Kementerian Hukum dan HAM 
(Kemenkumham) menyelenggarakan doa 
bersama untuk mendukung kesuksesan 
pelaksanaan presidensi G20 di 
Indonesia. Doa bersama dipimpin oleh 
lima pemuka agama yaitu Islam, Kristen 
Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan 
Budha, serta diikuti oleh seluruh jajaran 
Kemenkumham. Kemenkumham 
mendapatkan tanggung jawab dalam 
beberapa bidang di kepanitiaan nasional 
Presidensi G20. Sekretaris Jenderal 
Kemenkumham, Komjen Pol. Andap 
Budhi Revianto mengajak para pegawai 
Kemenkumham untuk berdoa agar 
tercipta suasana yang aman dan 
kondusif, khususnya menjelang acara 
puncak Presidensi G20 di Bali. Menteri 
Hukum dan HAM sebagai anggota 
penanggung jawab bidang logistik dan 
infrastruktur, Wakil Menteri Hukum dan 
HAM sebagai anggota penanggung 
jawab bidang kesehatan, dan Direktur 
Jenderal Imigrasi menjadi anggota 
Sekretariat Bidang Dukungan 
Penyelenggaraan Acara. "Menteri Hukum 
dan HAM, Wamenkumham, serta Dirjen 
Imigrasi masuk dalam panitia nasional. 
Amanah ini harus kita kerjakan secara 
bersama-sama. Bekerja all out dan saling 
melengkapi," pinta Andap, di aula lt. 18 
Kemenkumham. Kemenkumham, dalam 
penyelenggaraan Presidensi G20, 
bertugas melaksanakan tugas-tugas 
pelayanan keimigrasian. Imigrasi sebagai 

penjaga pintu gerbang negara harus 
memberikan kontribusi positif dalam 
mendukung kesuksesan Presidensi 
G20. "Akan datang negara-negara 
anggota G20, badan-badan dunia, 
dengan estimasi total 12.750 peserta. 
Jumlah ini yang harus diantisipasi untuk 
pelaksanaan pelayanan dan 
pengawasan keimigrasian yang baik," 
jelasnya. Antisipasi lonjakan orang 
asing, Kemenkumhan menyiapkan 
beberapa langkah. Yang pertama, 
menurut Andap, adalah peningkatan 
layanan saat keluar masuk orang asing 
di Bandara. Agar tidak terjadi 
penumpukan dan kepadatan, akan 
dipersiapkan beberapa konter tambahan 
disamping konter reguler. "Terdapat tiga 
konter khusus presidensi G20 dan 13 
konter layanan reguler. Jika terjadi 
penumpukan, empat konter reguler 
akan dialihfungsiian menjadi konter 
delegasi G20," jelas Andap. Praktis 
dengan peningkatan ini, jumlah petugas 
layanan imigrasi juga akan ditambah 
dua kali lipat. Termasuk sarana prasana 
dan perangkat pendukung lainnya. 
"Kedua, kita menyiapkan jumlah SDM 
petugas imigrasi. Secara organik, 
imigrasi di Bali berjumlah 32 orang. 
Persiapan KTT G20 di Bali ini, kita 
tambah menjadi 64 orang. Perangkat 
pendukungnya juga, seperti komputer 
dan lainnya akan ditambah menjadi 64 
paket unit," jelasnya. "Disamping itu 
disediakan juga 10 mobile unit. Unit ini 

 di Bali ini, dengan suksesnya KTT ini 
maka nama Indonesia akan menjadi 
terhormat, karena dengan situasi yang 
tidak menentu ini Indonesia benar benar 
diandalkan menjadi tuan rumah yang 
menjaga para tamunya merasa aman. 

Mari kita sukseskan KTT G20

akan ditempatkan di sejumlah pos, 
termasuk pos VVIP dan terminal 
kedatangan," katanya lebih lanjut. 
Memastikan agar layanan tetap lancar, 
pelayanan keimigrasian akan terus 
dikawal hingga kepulangan delegasi 
beserta rombongannya nanti. "Untuk 
kepulangan delegasi Kemenkumham 
menyiapkan 10 petugas dan 10 
perangkat komputer. Kami pastikan 
delegasi G20 akan mendapatkan layanan 
keimigrasian yang baik sejak kedatangan 
hingga kepulangan," tegas Andap. Untuk 
memperlancar tugas tersebut, 
kementerian di bawah komando Yasonna 
Laoly ini juga melakukan koordinasi 
dengan berbagai instansi terkait seperti 
TNI, Polri dan Pemda. "Khusus 
penanganan VVIP yang menjadi ranah 
TNI, saya juga sudah menitipkan kepada 
Panglima TNI mengenai tugas-tugas 
layanan keimigrasian agar terjadi 
sinergisitas demi terselenggaranya tugas 
masing-masing instansi sesuai amanat 
undang-undang yang diembannya 
masing-masing dalam rangka 
mendukung dan menyukseskan KTT G20 
di Bali nanti," pungkas mantan Kapolda 
tiga kali itu. 
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setiap KRI membawa helikopter. “KRI 
yang disiapkan adalah KRI yang siap 
tempur dan ini adalah mengamankan 
pemimpin pemimpin negara,” tegas 
Yudo. Selain itu, TNI AL juga 
mengerahkan 3.000 personelnya 
yang berasal dari Korps Marinir TNI 
AL, pengawak KRI, maupun personel 
dari Pangkalan Utama TNI AL 
(Lantamal) maupun Pangkalan TNI 
Angkatan Laut (Lanal). “Seperti 
Lantamal V, Lanal Banyuwangi, 
maupun Lanal Benoa,” ujar Yudo. 
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal 
Andika Perkasa mengatakan, terdapat 
18.030 personel yang dikerahkan 
untuk mengamankan titik VVIP kepala 
negara partisipan G20. Dari total 
jumlah personel ini, terdapat 3.200 
personel Polri, 492 personel dari 
institusi lain, dan sisanya prajurit TNI. 
Andika juga sudah membentuk 
beberapa Satuan Tugas (Satgas) 
yang mencakup Satgas VVIP, Satgas 
Laut, dan Satgas Udara. Andika 
menjelaskan, Satgas VVIP bertugas 
untuk mengamankan kepala negara 
partisipan G20. Satgas VVIP hingga 
kini sudah menyiapkan paket 
pengamanan dengan estimasi 42 
kepala negara. Sedangkan Satgas 
Laut akan mengerahkan 12 Kapal 
Perang Republik Indonesia (KRI) milik 
TNI Angkatan Laut, termasuk untuk 
pendampingan kapal-kapal militer dari 
negara-negara partisipan G20. 
Nantinya, alat utama sistem 
persenjataan (alutsista) matra laut ini 
akan mengamankan titik lingkar Pulau 
Bali. Tak hanya itu, Satgas Udara juga 
melibatkan 19 Pangkalan Udara 
(Lanud) yang terbentang dari 
Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, serta 
Kalimantan yang berada di 
Banjarmasin dan Balikpapan. "Itu 
pangkalan udara sejumlah 19 total 
dan satu pelabuhan. Jadi itulah yang 
kami siapkan," Jelas Jendral Andika. 
"TNI mengerahkan pesawat tempur 
F16, Sukhoi 27 serta Sukhoi 30. Turut 
pula dikerahkan total 13 helikopter 
dengan rincian; enam helikopter 

Angkatan Udara, lima helikopter 
Angkatan Laut, dan dua helikopter 
Angkatan Darat," lanjut Andika. Selain 
pengamanan dari TNI POLRI, Jendral 
Andika juga menyebutkan Badan Siber 
dan Sandi Negara (BSSN) ikut andil 
dalam pengamanan ruang siber sebagai 
leading sector. Nantinya TNI juga akan 
mengerahkan unsur-unsur yang 
membidangi dunia siber. Misalnya, 
Satuan Siber (Satsiber) TNI dan Badan 
Intelijen Strategis (Bais) TNI. 
Pengamanan ini dilakukan oleh 
pemerintahan agar para tamu merasa 
terlindungi dan terhormat untuk 
bermalam beberapa hari di Indonesiaa 
dan juga kewajiban Indonesia sendiri 
selaku tuan rumah untuk menjanjikan 
keamanan bagi Kepala negara partisipan 
KTT G20. Kementerian Hukum dan HAM 
(Kemenkumham) menyelenggarakan doa 
bersama untuk mendukung kesuksesan 
pelaksanaan presidensi G20 di 
Indonesia. Doa bersama dipimpin oleh 
lima pemuka agama yaitu Islam, Kristen 
Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan 
Budha, serta diikuti oleh seluruh jajaran 
Kemenkumham. Kemenkumham 
mendapatkan tanggung jawab dalam 
beberapa bidang di kepanitiaan nasional 
Presidensi G20. Sekretaris Jenderal 
Kemenkumham, Komjen Pol. Andap 
Budhi Revianto mengajak para pegawai 
Kemenkumham untuk berdoa agar 
tercipta suasana yang aman dan 
kondusif, khususnya menjelang acara 
puncak Presidensi G20 di Bali. Menteri 
Hukum dan HAM sebagai anggota 
penanggung jawab bidang logistik dan 
infrastruktur, Wakil Menteri Hukum dan 
HAM sebagai anggota penanggung 
jawab bidang kesehatan, dan Direktur 
Jenderal Imigrasi menjadi anggota 
Sekretariat Bidang Dukungan 
Penyelenggaraan Acara. "Menteri Hukum 
dan HAM, Wamenkumham, serta Dirjen 
Imigrasi masuk dalam panitia nasional. 
Amanah ini harus kita kerjakan secara 
bersama-sama. Bekerja all out dan saling 
melengkapi," pinta Andap, di aula lt. 18 
Kemenkumham. Kemenkumham, dalam 
penyelenggaraan Presidensi G20, 
bertugas melaksanakan tugas-tugas 
pelayanan keimigrasian. Imigrasi sebagai 

penjaga pintu gerbang negara harus 
memberikan kontribusi positif dalam 
mendukung kesuksesan Presidensi 
G20. "Akan datang negara-negara 
anggota G20, badan-badan dunia, 
dengan estimasi total 12.750 peserta. 
Jumlah ini yang harus diantisipasi untuk 
pelaksanaan pelayanan dan 
pengawasan keimigrasian yang baik," 
jelasnya. Antisipasi lonjakan orang 
asing, Kemenkumhan menyiapkan 
beberapa langkah. Yang pertama, 
menurut Andap, adalah peningkatan 
layanan saat keluar masuk orang asing 
di Bandara. Agar tidak terjadi 
penumpukan dan kepadatan, akan 
dipersiapkan beberapa konter tambahan 
disamping konter reguler. "Terdapat tiga 
konter khusus presidensi G20 dan 13 
konter layanan reguler. Jika terjadi 
penumpukan, empat konter reguler 
akan dialihfungsiian menjadi konter 
delegasi G20," jelas Andap. Praktis 
dengan peningkatan ini, jumlah petugas 
layanan imigrasi juga akan ditambah 
dua kali lipat. Termasuk sarana prasana 
dan perangkat pendukung lainnya. 
"Kedua, kita menyiapkan jumlah SDM 
petugas imigrasi. Secara organik, 
imigrasi di Bali berjumlah 32 orang. 
Persiapan KTT G20 di Bali ini, kita 
tambah menjadi 64 orang. Perangkat 
pendukungnya juga, seperti komputer 
dan lainnya akan ditambah menjadi 64 
paket unit," jelasnya. "Disamping itu 
disediakan juga 10 mobile unit. Unit ini 

 di Bali ini, dengan suksesnya KTT ini 
maka nama Indonesia akan menjadi 
terhormat, karena dengan situasi yang 
tidak menentu ini Indonesia benar benar 
diandalkan menjadi tuan rumah yang 
menjaga para tamunya merasa aman. 

Mari kita sukseskan KTT G20

akan ditempatkan di sejumlah pos, 
termasuk pos VVIP dan terminal 
kedatangan," katanya lebih lanjut. 
Memastikan agar layanan tetap lancar, 
pelayanan keimigrasian akan terus 
dikawal hingga kepulangan delegasi 
beserta rombongannya nanti. "Untuk 
kepulangan delegasi Kemenkumham 
menyiapkan 10 petugas dan 10 
perangkat komputer. Kami pastikan 
delegasi G20 akan mendapatkan layanan 
keimigrasian yang baik sejak kedatangan 
hingga kepulangan," tegas Andap. Untuk 
memperlancar tugas tersebut, 
kementerian di bawah komando Yasonna 
Laoly ini juga melakukan koordinasi 
dengan berbagai instansi terkait seperti 
TNI, Polri dan Pemda. "Khusus 
penanganan VVIP yang menjadi ranah 
TNI, saya juga sudah menitipkan kepada 
Panglima TNI mengenai tugas-tugas 
layanan keimigrasian agar terjadi 
sinergisitas demi terselenggaranya tugas 
masing-masing instansi sesuai amanat 
undang-undang yang diembannya 
masing-masing dalam rangka 
mendukung dan menyukseskan KTT G20 
di Bali nanti," pungkas mantan Kapolda 
tiga kali itu. 
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"Itu Pak Yudo jadi artinya potensi 
menjadi dari angkatan laut itu besar 
sekali, meskipun jabatan Pak Yudo 
tinggal satu tahun ke depan," 
sambungnya.

Jenderal Andika Perkasa akan genap 
berusia 53 tahun pada 21 Desember 
2022. Artinya, sesuai UU TNI Nomor 34 
Tahun 2004, Andika memasuki masa 
pensiun pada tanggal itu.

Menurutnya, sudah waktu dan jatahnya 
Panglima TNI diisi dari matra AL. 
Sebab, jika bicara kekuatan poros 
maritim maupun Komando Gabungan 
Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) 
memerlukan unsur kekuatan laut yang 
luar biasa.

Pengamat militer Muradi menilai, sosok 
potensial pengganti Andika adalah 
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Yudo 
Margono. 

"Cuma pertanyaannya apakah nanti pak 
Yudo atau ada nama yang lain, tapi 
kalau melihat polanya kan Panglima 
diusulkan dari kepala staf yang ada, jadi 
memang memungkinkan bahwa Pak 
Yudo punya potensi besar untuk 
menjadi Panglima," tambahnya.
Muradi lalu berbicara mengenai opsi 
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) 
Jenderal Dudung Abdurachman 
menggantikan Andika. 

Lalu siapa pengganti Andika nanti?

"Jadi artinya Pak Jokowi, momen 
pergantian Panglima ini adalah 
harusnya dari angkatan laut, semacam 
given, artinya sudah jatahnya lah," kata 
Muradi.

"Kita bicara satu basisnya Undang-
Undang 34 Tahun 2004 (UU TNI) ya kan 
dari semenjak Pak Jokowi selama 
berkuasa dari 2014 sampai hari ini 
angkatan laut belum pernah menjabat 
sebagai Panglima," kata Muradi saat 
dihubungi merdeka.com, Kamis (3/11).

Menurutnya, Panglima TNI dari matra 
AL belum pernah dipilih sejak Presiden 
Jokowi menjabat dari periode pertama.

Menurutnya, Dudung lebih baik mengisi 
posisi Wakil Panglima TNI. Sebab, 

Menanti Pengganti Jenderal Andhika 

"Dulu kan Pak Gatot kurang bagus apa, 
tapi Presiden gak nyaman, kan jadi gak 
match, kalau misalnya kayak Pak Hadi 
dianggap biasa aja tapi buat Presiden 
nyaman, ya dipilih kan," ujar Muradi.
"Jadi artinya kombinasi dari itu 
kenyamanan, sesuai kebutuhan dengan 
ancaman kemudian diterima oleh 
internal, kemudian bisa melakukan 
konsolidasi tiga matra itu jadi poin 
penting," sambungnya.

Sebenarnya kalau Pak Dudung masih 
punya keinginan bantu ya, membantu 
Panglima dia bisa ada dalam posisi wakil 
panglima, kan Perpres-nya sudah ada 
wakil panglima tapi gak pernah diisi 
karena kebutuhan organisasi," tuturnya.

Muradi menambahkan, Presiden Jokowi 
perlu mempertimbangkan asas keadilan 
dalam memilih calon Panglima TNI 
berikutnya. Untuk Kasad Dudung, 

Namun, ketimbang Wakil Panglima TNI, 
Muradi menilai Dudung lebih nyaman 
menjadi Kasad. 

Dia menilai, kala itu kinerja Gatot bagus, 
namun Presiden Jokowi merasa kurang 
nyaman. Sebaliknya, saat Hadi 
menjabat, Jokowi merasa nyaman, tetapi 
kinerjanya biasa saja.

"Saya kira kalau misalnya Pak Dudung 
berkehendak mau saya kira potensi 
masih besar, hanya kalau saya jadi Pak 
Dudung saya lebih nyaman jadi Kasad 
ketimbang jadi Wakil Panglima, 

"Ya bisa, tapi kemudian kan sudah 
berturut turut angkatan darat, jangan 
dong, jadi lebih aman. 

Sebab, kewenangan dari jabatan Kasad 
bisa lebih leluasa.

karena kan Kasad pegang administrasi, 
dia pegang pasukan betul, ada sekitar 
250 ribu angkatan darat yang dia bisa 
kontrol," ucapnya.

jabatan Panglima TNI sudah berturut-
turut di isi dari matra AD.

Muradi berpendapat, Presiden Jokowi 
harus memilih calon Panglima TNI yang 
sesuai kebutuhan dan kenyamanan 
dirinya. Dia mencontohkan ketika era 
Gatot Nurmantyo dan Hadi Tjahjanto.
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"Itu Pak Yudo jadi artinya potensi 
menjadi dari angkatan laut itu besar 
sekali, meskipun jabatan Pak Yudo 
tinggal satu tahun ke depan," 
sambungnya.

Jenderal Andika Perkasa akan genap 
berusia 53 tahun pada 21 Desember 
2022. Artinya, sesuai UU TNI Nomor 34 
Tahun 2004, Andika memasuki masa 
pensiun pada tanggal itu.

Menurutnya, sudah waktu dan jatahnya 
Panglima TNI diisi dari matra AL. 
Sebab, jika bicara kekuatan poros 
maritim maupun Komando Gabungan 
Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) 
memerlukan unsur kekuatan laut yang 
luar biasa.

Pengamat militer Muradi menilai, sosok 
potensial pengganti Andika adalah 
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Yudo 
Margono. 

"Cuma pertanyaannya apakah nanti pak 
Yudo atau ada nama yang lain, tapi 
kalau melihat polanya kan Panglima 
diusulkan dari kepala staf yang ada, jadi 
memang memungkinkan bahwa Pak 
Yudo punya potensi besar untuk 
menjadi Panglima," tambahnya.
Muradi lalu berbicara mengenai opsi 
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) 
Jenderal Dudung Abdurachman 
menggantikan Andika. 

Lalu siapa pengganti Andika nanti?

"Jadi artinya Pak Jokowi, momen 
pergantian Panglima ini adalah 
harusnya dari angkatan laut, semacam 
given, artinya sudah jatahnya lah," kata 
Muradi.

"Kita bicara satu basisnya Undang-
Undang 34 Tahun 2004 (UU TNI) ya kan 
dari semenjak Pak Jokowi selama 
berkuasa dari 2014 sampai hari ini 
angkatan laut belum pernah menjabat 
sebagai Panglima," kata Muradi saat 
dihubungi merdeka.com, Kamis (3/11).

Menurutnya, Panglima TNI dari matra 
AL belum pernah dipilih sejak Presiden 
Jokowi menjabat dari periode pertama.

Menurutnya, Dudung lebih baik mengisi 
posisi Wakil Panglima TNI. Sebab, 

Menanti Pengganti Jenderal Andhika 

"Dulu kan Pak Gatot kurang bagus apa, 
tapi Presiden gak nyaman, kan jadi gak 
match, kalau misalnya kayak Pak Hadi 
dianggap biasa aja tapi buat Presiden 
nyaman, ya dipilih kan," ujar Muradi.
"Jadi artinya kombinasi dari itu 
kenyamanan, sesuai kebutuhan dengan 
ancaman kemudian diterima oleh 
internal, kemudian bisa melakukan 
konsolidasi tiga matra itu jadi poin 
penting," sambungnya.

Sebenarnya kalau Pak Dudung masih 
punya keinginan bantu ya, membantu 
Panglima dia bisa ada dalam posisi wakil 
panglima, kan Perpres-nya sudah ada 
wakil panglima tapi gak pernah diisi 
karena kebutuhan organisasi," tuturnya.

Muradi menambahkan, Presiden Jokowi 
perlu mempertimbangkan asas keadilan 
dalam memilih calon Panglima TNI 
berikutnya. Untuk Kasad Dudung, 

Namun, ketimbang Wakil Panglima TNI, 
Muradi menilai Dudung lebih nyaman 
menjadi Kasad. 

Dia menilai, kala itu kinerja Gatot bagus, 
namun Presiden Jokowi merasa kurang 
nyaman. Sebaliknya, saat Hadi 
menjabat, Jokowi merasa nyaman, tetapi 
kinerjanya biasa saja.

"Saya kira kalau misalnya Pak Dudung 
berkehendak mau saya kira potensi 
masih besar, hanya kalau saya jadi Pak 
Dudung saya lebih nyaman jadi Kasad 
ketimbang jadi Wakil Panglima, 

"Ya bisa, tapi kemudian kan sudah 
berturut turut angkatan darat, jangan 
dong, jadi lebih aman. 

Sebab, kewenangan dari jabatan Kasad 
bisa lebih leluasa.

karena kan Kasad pegang administrasi, 
dia pegang pasukan betul, ada sekitar 
250 ribu angkatan darat yang dia bisa 
kontrol," ucapnya.

jabatan Panglima TNI sudah berturut-
turut di isi dari matra AD.

Muradi berpendapat, Presiden Jokowi 
harus memilih calon Panglima TNI yang 
sesuai kebutuhan dan kenyamanan 
dirinya. Dia mencontohkan ketika era 
Gatot Nurmantyo dan Hadi Tjahjanto.



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah Air

Amerika

Tanah Air

Internasional

mungkin bisa dipilih tahun depan 
mendekati dinamika pemilu 2024.

"Selama masa pemerintahan Presiden 
Jokowi, belum pernah ada Panglima 
dari lingkungan TNI AL. 
Meski tidak ada ketentuan normatif 
yang mengharuskan pergiliran di 
antara ketiga matra, namun hal itu 
bukan berarti tidak penting untuk 
menjadi pertimbangan," ucap Fahmi 
saat dihubungi merdeka.com, Selasa 
(6/9).

"Bahwa nanti Pak Dudung kan selesai 
katakanlah kira-kira sekitar Desember 
tahun depan saya kira gak ada 
masalah, 
mungkin kalau waktunya Pak Dudung 
masih cukup bisa Pak Dudung 
berikutnya untuk menghadapi 
dinamika pemilu 2024," tutup Muradi.

"Asas keadilan ini saya kira Pak 
Presiden harus bisa 
mempertimbangkan betul," ucapnya.

Sementara itu, Pengamat militer dari 
Institute for Security and Strategic 
Studies (ISESS), Khairul Fahmi 
menilai, sepanjang masa 
kepemimpinan Presiden Joko Widodo 
belum pernah ada Panglima TNI dari 
kesatuan Angkatan Laut.

Yang, kemudian berpotensi 
menghadirkan kerawanan bagi 
soliditas TNI, terlebih stabilitas 
nasional.

Semoga elite politik kita dan jajaran 
TNI tidak menjadi agen dan aktornya," 
sambung dia.

"Atau memang jangan-jangan ada 
kekhawatiran jika kita menjadi lebih 
kuat di laut? Kalau iya, itu adalah 
agenda proksi. 

Di sisi lain, Fahmi juga melihat Kasal 
memang perlu ambil bagian untuk 
mengembalikan ingatan sejarah 
Indonesia pernah mengalami masa 

Fahmi sangat berharap pemilihan 
Panglima TNI jangan sampai 
menimbulkan konflik terpendam di 
bawah permukaan. 

"TNI AL tidak boleh diperlakukan ibarat 
anak tiri. 
Padahal bangsa ini mestinya bisa lebih 
berdaulat di laut dan menjadi bangsa 
Maritim yang besar."

Marsekal Fadjar Prasetyo adalah calon 
yang usia aktifnya paling lama, sekitar 
dua tahun. 

Presiden ternyata tidak meletakkan usia 
dan masa aktif sebagai pertimbangan 
utama.

"Mengacu pada penunjukan Jenderal 
Andika, 

Meskipun ketiganya berbeda usia, 
namun mereka sama-sama merupakan 
lulusan Akademi TNI angkatan tahun 

Artinya, pola ini masih mungkin 
diterapkan juga pada saat penggantian 
Jenderal Andika," tuturnya.

kejayaan maritim. Apalagi Presiden juga 
punya cita-cita membangun poros 
maritim.
"Nah, kiprah Pak Yudo dan TNI AL 
belakangan menampakkan adanya 
komunikasi yang berjalan dan dapat 
diyakini cukup berkontribusi untuk 
memperkuat peluang untuk ditunjuk 
Presiden dan mendapat persetujuan 
parlemen," sebutnya.

Untuk melihat peluang ketiga perwira 
tinggi itu akan dipilih oleh Presiden Joko 
Widodo, dapat menggunakan sejumlah 
parameter, yakni usia para kandidat dan 
sistem bergilir antar angkatan.

Fahmi juga mengatakan bahwa menjadi 
pucuk pimpinan TNI merupakan cita-cita 
semua prajurit. 

“Nah, memperhatikan hal-hal di atas 
maka menurut saya, sepanjang belum 
pensiun, peluang jelas besar dan kuat 
untuk Laksamana Yudo Margono," 
sambungnya.

Sesuai UU, jabatan panglima TNI hanya 
bisa diduduki oleh kepala staf atau 
mantan kepala staf yang masih aktif. 
Sehingga ini bisa jadi akan sangat 
kompetitif hingga pada saatnya nanti 
Presiden menentukan pilihannya.

Dari sisi umur, ketiganya memiliki 
peluang yang sama, karena hingga 
Desember 2022 masih memiliki waktu 
aktif antara satu hingga dua tahun. 
Jenderal Dudung Abdurachman, lahir 
pada 19 November 1965 atau berusia 57 
tahun, Laksamana Yudo Margono lahir 
26 November 1965 atau berusia 57 
tahun dan Marsekal Fadjar Prasetyo 
lahir 9 April 1966 atau berusia 56 tahun.

Pemilihan Panglima TNI

yakni Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadi 
Tjahjanto, setelah pensiun dari TNI, 
dipilih menjadi Menteri Agraria dan 
Tata Ruang Indonesia/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional.

1988.
Sementara dari sisi sistem bergiliran 
antar angkatan, jika saat ini Panglima 
TNI dijabat oleh perwira tinggi dari 
Angkatan Darat, 

Hanya saja, Panglima TNI sebelum 
Jenderal Andika Perkasa sudah dijabat 
dari TNI AU,

Melihat semua itu, maka yang 
berpeluang besar untuk dipilih oleh 
Jokowi adalah Laksamana TNI Yudo 
Margono, perwira tinggi dari korps 
pelaut yang pernah menjabat Panglima 
Komando Gabungan Wilayah 
Pertahanan (Pangkogabwilhan) I ini.

maka pada periode selanjutnya adalah 
peluang bagi perwira tinggi dari TNI 
Angkatan Laut atau TNI Angkatan 
Udara.

TNI akan selalu solid dalam menjalankan 
tugasnya untuk bangsa ini, baik dalam 
rangka operasi militer untuk perang dan 
operasi militer selain perang. Demikian 
seperti dikutip dari Antara.

Siapapun yang terpilih, tidak akan 
mempengaruhi sistem yang sudah 
mapan kuat di lingkungan TNI. 

Presiden sebagai Panglima Tertinggi 
Angkatan Perang Republik Indonesia 
sebagaimana diatur dalam UUD Nomor 
29 Tahun 1954 tentang Pertahanan 
Negara Republik Indonesia, memiliki hak 
prerogatif untuk menentukan siapa yang 
akan dipilih untuk memimpin tentara dari 
tiga matra itu.

Meskipun demikian, 

Selain itu, dalam sejarah di Era 
Reformasi, Panglima TNI berturut-turut 
dijabat oleh perwira TNI AD pernah 
terjadi, yakni saat Jenderal Moeldoko 
digantikan oleh Jenderal Gatot 
Nurmantyo.

Walau demikian, Kemenkes 
mengatakan, dari 24 negara yang 

PB IDI melihat, kenaikan kasus tersebut 
disebabkan oleh "lengahnya 
pelaksanaan dan pengawasan protokol 
kesehatan, lemahnya perlindungan bagi 
kelompok berisiko tinggi seperti lanjut 
usia, dan lambatnya vaksinasi dosis 
ketiga".
Ditambah lagi, munculnya varian baru 
mutasi dari Omicron yang perlu 
diwaspadai, seperti varian XBB yang 
kini telah memasuki Indonesia dan juga 
varian XBC.
Akhir Oktober lalu, Kementerian 
Kesehatan mengumumkan, terdapat 
setidaknya delapan kasus varian XBB 
yang terdeteksi di Indonesia, di mana 
Jakarta lima kasus dan masing-masing 
satu kasus di Lampung, Kalimantan dan 
Bali.

Pengurus Besar Ikatan Dokter 
Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah 
dan masyarakat untuk meningkatkan 
kewaspadaan terkait meningkatnya 
infeksi Covid-19 hampir dua kali lipat.

Kasus Covid Melonjak 2 Kali Lipat

melaporkan varian XBB belum ada yang 
informasi tentang kematian ataupun 
keparahan akibat virus ini.
Meningkat dua kali lipat
Jumlah angka kasus dan kematian akibat 
Covid-19 mengalami peningkatan dua kali 
lipat jika dibandingkan beberapa pekan 
lalu, kata Ketua Satuan Tugas Covid 
Ikatan Dokter Indonesia, dokter Erlina 
Burhan.
Pada 20 Oktober 2022 lalu, kasus Covid 
berjumlah 2.307 orang dengan 19 pasien 
meninggal dunia.
Empat hari kemudian, jumlah kasus 
sempat mengalami penurunan menjadi 
1.703, namun jumlah yang meninggal 
dunia meningkat tajam dari 13 pasien 
pada hari sebelumnya menjadi 25 pasien.

Angka kematian juga terus meningkat 
hingga mencapai 34 orang pada akhir 

Pada awal November ini, jumlah kasus 
dan kematian meningkat tajam. Selasa 
(01/11) jumlah kasus mencapai 4.707 dan 
terus meningkat menjadi 4.873 kasus 
keesokan harinya.
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mungkin bisa dipilih tahun depan 
mendekati dinamika pemilu 2024.

"Selama masa pemerintahan Presiden 
Jokowi, belum pernah ada Panglima 
dari lingkungan TNI AL. 
Meski tidak ada ketentuan normatif 
yang mengharuskan pergiliran di 
antara ketiga matra, namun hal itu 
bukan berarti tidak penting untuk 
menjadi pertimbangan," ucap Fahmi 
saat dihubungi merdeka.com, Selasa 
(6/9).

"Bahwa nanti Pak Dudung kan selesai 
katakanlah kira-kira sekitar Desember 
tahun depan saya kira gak ada 
masalah, 
mungkin kalau waktunya Pak Dudung 
masih cukup bisa Pak Dudung 
berikutnya untuk menghadapi 
dinamika pemilu 2024," tutup Muradi.

"Asas keadilan ini saya kira Pak 
Presiden harus bisa 
mempertimbangkan betul," ucapnya.

Sementara itu, Pengamat militer dari 
Institute for Security and Strategic 
Studies (ISESS), Khairul Fahmi 
menilai, sepanjang masa 
kepemimpinan Presiden Joko Widodo 
belum pernah ada Panglima TNI dari 
kesatuan Angkatan Laut.

Yang, kemudian berpotensi 
menghadirkan kerawanan bagi 
soliditas TNI, terlebih stabilitas 
nasional.

Semoga elite politik kita dan jajaran 
TNI tidak menjadi agen dan aktornya," 
sambung dia.

"Atau memang jangan-jangan ada 
kekhawatiran jika kita menjadi lebih 
kuat di laut? Kalau iya, itu adalah 
agenda proksi. 

Di sisi lain, Fahmi juga melihat Kasal 
memang perlu ambil bagian untuk 
mengembalikan ingatan sejarah 
Indonesia pernah mengalami masa 

Fahmi sangat berharap pemilihan 
Panglima TNI jangan sampai 
menimbulkan konflik terpendam di 
bawah permukaan. 

"TNI AL tidak boleh diperlakukan ibarat 
anak tiri. 
Padahal bangsa ini mestinya bisa lebih 
berdaulat di laut dan menjadi bangsa 
Maritim yang besar."

Marsekal Fadjar Prasetyo adalah calon 
yang usia aktifnya paling lama, sekitar 
dua tahun. 

Presiden ternyata tidak meletakkan usia 
dan masa aktif sebagai pertimbangan 
utama.

"Mengacu pada penunjukan Jenderal 
Andika, 

Meskipun ketiganya berbeda usia, 
namun mereka sama-sama merupakan 
lulusan Akademi TNI angkatan tahun 

Artinya, pola ini masih mungkin 
diterapkan juga pada saat penggantian 
Jenderal Andika," tuturnya.

kejayaan maritim. Apalagi Presiden juga 
punya cita-cita membangun poros 
maritim.
"Nah, kiprah Pak Yudo dan TNI AL 
belakangan menampakkan adanya 
komunikasi yang berjalan dan dapat 
diyakini cukup berkontribusi untuk 
memperkuat peluang untuk ditunjuk 
Presiden dan mendapat persetujuan 
parlemen," sebutnya.

Untuk melihat peluang ketiga perwira 
tinggi itu akan dipilih oleh Presiden Joko 
Widodo, dapat menggunakan sejumlah 
parameter, yakni usia para kandidat dan 
sistem bergilir antar angkatan.

Fahmi juga mengatakan bahwa menjadi 
pucuk pimpinan TNI merupakan cita-cita 
semua prajurit. 

“Nah, memperhatikan hal-hal di atas 
maka menurut saya, sepanjang belum 
pensiun, peluang jelas besar dan kuat 
untuk Laksamana Yudo Margono," 
sambungnya.

Sesuai UU, jabatan panglima TNI hanya 
bisa diduduki oleh kepala staf atau 
mantan kepala staf yang masih aktif. 
Sehingga ini bisa jadi akan sangat 
kompetitif hingga pada saatnya nanti 
Presiden menentukan pilihannya.

Dari sisi umur, ketiganya memiliki 
peluang yang sama, karena hingga 
Desember 2022 masih memiliki waktu 
aktif antara satu hingga dua tahun. 
Jenderal Dudung Abdurachman, lahir 
pada 19 November 1965 atau berusia 57 
tahun, Laksamana Yudo Margono lahir 
26 November 1965 atau berusia 57 
tahun dan Marsekal Fadjar Prasetyo 
lahir 9 April 1966 atau berusia 56 tahun.

Pemilihan Panglima TNI

yakni Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadi 
Tjahjanto, setelah pensiun dari TNI, 
dipilih menjadi Menteri Agraria dan 
Tata Ruang Indonesia/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional.

1988.
Sementara dari sisi sistem bergiliran 
antar angkatan, jika saat ini Panglima 
TNI dijabat oleh perwira tinggi dari 
Angkatan Darat, 

Hanya saja, Panglima TNI sebelum 
Jenderal Andika Perkasa sudah dijabat 
dari TNI AU,

Melihat semua itu, maka yang 
berpeluang besar untuk dipilih oleh 
Jokowi adalah Laksamana TNI Yudo 
Margono, perwira tinggi dari korps 
pelaut yang pernah menjabat Panglima 
Komando Gabungan Wilayah 
Pertahanan (Pangkogabwilhan) I ini.

maka pada periode selanjutnya adalah 
peluang bagi perwira tinggi dari TNI 
Angkatan Laut atau TNI Angkatan 
Udara.

TNI akan selalu solid dalam menjalankan 
tugasnya untuk bangsa ini, baik dalam 
rangka operasi militer untuk perang dan 
operasi militer selain perang. Demikian 
seperti dikutip dari Antara.

Siapapun yang terpilih, tidak akan 
mempengaruhi sistem yang sudah 
mapan kuat di lingkungan TNI. 

Presiden sebagai Panglima Tertinggi 
Angkatan Perang Republik Indonesia 
sebagaimana diatur dalam UUD Nomor 
29 Tahun 1954 tentang Pertahanan 
Negara Republik Indonesia, memiliki hak 
prerogatif untuk menentukan siapa yang 
akan dipilih untuk memimpin tentara dari 
tiga matra itu.

Meskipun demikian, 

Selain itu, dalam sejarah di Era 
Reformasi, Panglima TNI berturut-turut 
dijabat oleh perwira TNI AD pernah 
terjadi, yakni saat Jenderal Moeldoko 
digantikan oleh Jenderal Gatot 
Nurmantyo.

Walau demikian, Kemenkes 
mengatakan, dari 24 negara yang 

PB IDI melihat, kenaikan kasus tersebut 
disebabkan oleh "lengahnya 
pelaksanaan dan pengawasan protokol 
kesehatan, lemahnya perlindungan bagi 
kelompok berisiko tinggi seperti lanjut 
usia, dan lambatnya vaksinasi dosis 
ketiga".
Ditambah lagi, munculnya varian baru 
mutasi dari Omicron yang perlu 
diwaspadai, seperti varian XBB yang 
kini telah memasuki Indonesia dan juga 
varian XBC.
Akhir Oktober lalu, Kementerian 
Kesehatan mengumumkan, terdapat 
setidaknya delapan kasus varian XBB 
yang terdeteksi di Indonesia, di mana 
Jakarta lima kasus dan masing-masing 
satu kasus di Lampung, Kalimantan dan 
Bali.

Pengurus Besar Ikatan Dokter 
Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah 
dan masyarakat untuk meningkatkan 
kewaspadaan terkait meningkatnya 
infeksi Covid-19 hampir dua kali lipat.

Kasus Covid Melonjak 2 Kali Lipat

melaporkan varian XBB belum ada yang 
informasi tentang kematian ataupun 
keparahan akibat virus ini.
Meningkat dua kali lipat
Jumlah angka kasus dan kematian akibat 
Covid-19 mengalami peningkatan dua kali 
lipat jika dibandingkan beberapa pekan 
lalu, kata Ketua Satuan Tugas Covid 
Ikatan Dokter Indonesia, dokter Erlina 
Burhan.
Pada 20 Oktober 2022 lalu, kasus Covid 
berjumlah 2.307 orang dengan 19 pasien 
meninggal dunia.
Empat hari kemudian, jumlah kasus 
sempat mengalami penurunan menjadi 
1.703, namun jumlah yang meninggal 
dunia meningkat tajam dari 13 pasien 
pada hari sebelumnya menjadi 25 pasien.

Angka kematian juga terus meningkat 
hingga mencapai 34 orang pada akhir 

Pada awal November ini, jumlah kasus 
dan kematian meningkat tajam. Selasa 
(01/11) jumlah kasus mencapai 4.707 dan 
terus meningkat menjadi 4.873 kasus 
keesokan harinya.
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“Memperbaiki distribusi atau logistik 
untuk obat dan vaksin, dan 
menggalakkan program perilaku hidup 
bersih dan sehat,” tambahnya.

Oktober dan masing-masing 32 orang 
dalam dua hari di awal November 
sehingga total kematian mencapai 
158.695 jiwa.

Rata-rata orang di kampung kalau ke 
pesta tidak ada yang pakai masker,” 
kata Sahma, Kamis (03/11).

Perempuan yang memiliki penyakit 
penyerta seperti gula tinggi dan jantung 
itu tak menyangka perjalanan itu 
membuatnya terinfeksi Covid-19.  

“Ini harus kita waspadai, jangan terus 
meningkat kasus dan angka 
kematiannya,” kata Erlina dalam 
konferensi pers virtual, Kamis (03/11).

Saat acara berlangsung, dia 
mengatakan hampir seluruh tamu tidak 
menggunakan masker.

Usai menghadiri pesta, esok harinya, 
Sahma dan keluarga jalan-jalan untuk 
memetik buah jeruk. Ia pun terkena 
hujan saat itu.

Kemudian, Sahma dan saudaranya 
kembali ke rumah mereka di Jakarta 
pada hari Senin, menggunakan 
transportasi udara. Di pesawat, ia tidak 

Lalu hari Minggu, kami berobat di 
kampung dan dikasih obat flu, demam, 
dan antibiotik. Tidak ada cek antigen,” 
katanya.

“Kata [orang di kampung] sudah tidak 
ada Covid. 

Sahma, 60 tahun, Jumat (28/10) lalu 
bersama saudaranya pulang ke 
kampung halamannya di Sumatera 
Utara.

“Malamnya saya kena flu dan meriang 
bersama saudara lain, saya pikir 
karena hujan. 

“Rekomendasi dari IDI adalah 
emerintah melakukan antisipasi 
kenaikan kasus, terutama menjelang 
libur Natal dan tahun baru. 
Meningkatkan cakupan vaksinasi 
booster,” kata Erlina.

Sahma pulang ke kampungnya untuk 
menghadiri pesta dari pagi hingga 
malam hari. 

‘Terinfeksi Covid saat pesta di 
kampung’

Terkait peningkatan kasus Covid-19, Juru 
Bicara Pemerintah untuk Penanganan 
Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, 
adanya kenaikan kasus menunjukkan 
meningkatnya penularan, apapun varian 
virus yang beredar.

Dikasih obat dan kini sedang isolasi 
mandiri,” ujar Sahma.

“Selain itu pastikan sudah vaksinasi 
booster dan selalu menjaga tingginya 
imunitas dengan istirahat yang cukup, 
olahraga teratur, menjaga asupan 
makanan bergizi dan selalu bahagia,” 
ujarnya

Dokter Erlina Burhan mengatakan, 
terdapat beberapa faktor yang 
menyebabkan kasus Covid mengalami 
peningkatan hampir dua kali lipat.

“Virus bisa menular apabila kita tidak 
terlindungi dengan baik. 

“Hasilnya keluar hari Selasa, saya 
dikasih tahu bahwa dia positif. 

perlu menunjukkan hasil tes Covid-19.  

Lalu saya ke RS dan hasilnya juga 
positif. 
Saya dikasih nomor telepon untuk 
menghubungi dokter secara online,” 
ujarnya.
“Saya WA dan telepon nomor itu, tapi 
tidak ada jawaban. Akhirnya saya ke RT 
dan puskesmas. 

Maka dalam kondisi seperti ini, pastikan 
masyarakat melindungi diri dengan 
kembali menerapkan protokol kesehatan 
3M dengan baik, benar dan disiplin,” kata 
Wiku.

Mengapa terjadi peningkatan?

Pertama karena semakin longgarnya 
pelaksanaan dan pengawasan protokol 
kesehatan.

Setibanya di Jakarta, saudara Sahma 
memutuskan melakukan tes Covid dan 
hasilnya positif.

Orang sudah berkumpul, beramai-ramai, 
berkegiatan offline di mana-mana dan 
lupa dengan protokol kesehatan,” 
katanya.  

“Belakangan kasus menurun jadi 
masyarakat lupa melindungi diri dan 
aktivitas kehidupan nyaris normal. 

Kedua adalah lemahnya perlindungan 
bagi kelompok berisiko tinggi seperti 
lanjut usia.
“Kita lupa mengawasi dan melindungi 

Varian Omicron menyebar di 
masyarakat sejak November 2021 lalu. 

Erlina mengatakan,

Saat ditanya, apakah peningkatan 
kasus terkait dengan varian baru, Erlina 
tidak bisa memastikan karena belum 
ada buktinya dan kasus varian itu 
masih sedikit di Indonesia.

Bahkan beberapa puskesmas yang 
dihubungi mengaku, ketidakadaan stok 
vaksin telah berlangsung berminggu-
minggu.  

Angka itu jauh di bawah vaksin dosis 
pertama sebanyak 205 juta (87,4%) 
dan vaksin dosis kedua 171,9 juta 
(73,2%).

“Kita tidak tahu apa menipis atau 
kesalahan di distribusi dan logistik. 
Benang kusutnya di mana, apakah di 
Kemenkes atau pemda. Yang 
menyediakan vaksin Kemenkes, tapi 
yang mendistribusikan adalah pemda,” 
katanya.

Ketiga adalah lambatnya vaksinasi 
dosis ketiga. 
Data pemerintah, Rabu (02/11), 
masyarakat yang menerima vaksin 
penguat atau booster yaitu sekitar 65,1 
juta atau 27,7%.

Virus ini kemudian berkembang dan 
melakukan mutasi yang memunculkan 
varian baru, yaitu XBB dan XBC.

orang berisiko tinggi, yaitu orang lansia. 
Risiko mereka terinfeksi lalu dirawat 
dan meninggal itu besar, dan juga 
orang dengan komorbid,” katanya.

“Jumlah varian baru yang dilaporkan 
masih di bawah 20 kasus. Tapi kita juga 
tidak tahu berapa banyak orang sakit 
batuk, pilek dan demam tidak diperiksa, 
cuma isolasi mandiri. Jadi kita tidak 
tahu varian XBB atau varian apa yang 
menginfeksi,” katanya.

“Masyarakat perlu segera mendapatkan 
vaksin ketiga di tengah kenaikan kasus 
dan mendorong pemerintah 
memfasilitasi vaksin dengan cepat. 
Saya mendengar keluhan masyarakat, 
sentra vaksin di daerah stok vaksinnya 
tinggal sedikit dan ada yang 
kehabisan,” katanya.

Apakah peningkatan kasus terkait 
varian baru?

Apa itu varian XBB dan XBC?

 varian XBB adalah rekombinan 
subturunan Omicron BA.2.10.1 dan 
BA.2.75. 

“Meskipun terdapat risiko gejala klinis 
yang ditimbulkan dapat lebih berat, 
belum ada bukti ilmiah mengenai 
perbedaan keparahan gejala,” ujar Erlina.

Bukti laboratorium, ujarnya, menunjukkan 
XBB adalah varian dengan kemampuan 
tertinggi untuk menghindari antibodi.

Omicron XBB pertama kali ditemukan 
Agustus lalu di India. 
Merujuk data WHO, Erlina menyebutkan 
bahwa sejak 17 October 2022, XBB 
sudah dilaporkan ada di 26 negara, 
seperti Australia, Bangladesh, Denmark, 
India, Jepang, dan Amerika Serikat.

Namun, varian itu memiliki tingkat 
penularan yang sangat cepat. Selain itu, 
Erlina melanjutkan, merujuk data dari 
Singapura, varian XBB lebih tinggi 
menyerang orang yang tidak pernah 
terinfeksi Covid sebelumnya.
“Varian ini juga banyak menyerang 

mencapai hingga 54% kasus pada 
minggu kedua Oktober 2022, yang pada 
minggu sebelumnya hanya 22%,” 
katanya.

Erlina menambahkan, hingga saat ini, 
belum ada laporan ilmiah resmi yang 
menyatakan XBB dan XBC 
menyebabkan gejala yang lebih berat 
dibanding varian sebelumnya.

“XBB merupakan subvariant yang 
predominan di Singapura, 

Erlina mengatakan, hingga saat ini, 
gejala XBB dan XBC mirip gejala Covid 
secara umum, seperti demam, batuk, 
lemas, sesak, nyeri kepala, nyeri 
tenggorokan, pilek, mual dan muntah, 
dan diare.
“Meskipun belum ada laporan bukti ilmiah 
resmi, mengingat XBC merupakan 
kombinasi varian Delta, gejala anosmia 
dan ageusia yang merupakan gejala 
khas varian delta mungkin dapat terjadi,” 
katanya.

Bagaimana derajat keparahan XBB 
dan XBC?

Sementara XBC adalah rekombinan 
Delta (B.1.617.2) dan omicron BA.2 dan 
dilaporkan telah menyebar di Inggris dan 
Filipina dengan kasus mencapai 193 
orang.
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“Memperbaiki distribusi atau logistik 
untuk obat dan vaksin, dan 
menggalakkan program perilaku hidup 
bersih dan sehat,” tambahnya.

Oktober dan masing-masing 32 orang 
dalam dua hari di awal November 
sehingga total kematian mencapai 
158.695 jiwa.

Rata-rata orang di kampung kalau ke 
pesta tidak ada yang pakai masker,” 
kata Sahma, Kamis (03/11).

Perempuan yang memiliki penyakit 
penyerta seperti gula tinggi dan jantung 
itu tak menyangka perjalanan itu 
membuatnya terinfeksi Covid-19.  

“Ini harus kita waspadai, jangan terus 
meningkat kasus dan angka 
kematiannya,” kata Erlina dalam 
konferensi pers virtual, Kamis (03/11).

Saat acara berlangsung, dia 
mengatakan hampir seluruh tamu tidak 
menggunakan masker.

Usai menghadiri pesta, esok harinya, 
Sahma dan keluarga jalan-jalan untuk 
memetik buah jeruk. Ia pun terkena 
hujan saat itu.

Kemudian, Sahma dan saudaranya 
kembali ke rumah mereka di Jakarta 
pada hari Senin, menggunakan 
transportasi udara. Di pesawat, ia tidak 

Lalu hari Minggu, kami berobat di 
kampung dan dikasih obat flu, demam, 
dan antibiotik. Tidak ada cek antigen,” 
katanya.

“Kata [orang di kampung] sudah tidak 
ada Covid. 

Sahma, 60 tahun, Jumat (28/10) lalu 
bersama saudaranya pulang ke 
kampung halamannya di Sumatera 
Utara.

“Malamnya saya kena flu dan meriang 
bersama saudara lain, saya pikir 
karena hujan. 

“Rekomendasi dari IDI adalah 
emerintah melakukan antisipasi 
kenaikan kasus, terutama menjelang 
libur Natal dan tahun baru. 
Meningkatkan cakupan vaksinasi 
booster,” kata Erlina.

Sahma pulang ke kampungnya untuk 
menghadiri pesta dari pagi hingga 
malam hari. 

‘Terinfeksi Covid saat pesta di 
kampung’

Terkait peningkatan kasus Covid-19, Juru 
Bicara Pemerintah untuk Penanganan 
Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, 
adanya kenaikan kasus menunjukkan 
meningkatnya penularan, apapun varian 
virus yang beredar.

Dikasih obat dan kini sedang isolasi 
mandiri,” ujar Sahma.

“Selain itu pastikan sudah vaksinasi 
booster dan selalu menjaga tingginya 
imunitas dengan istirahat yang cukup, 
olahraga teratur, menjaga asupan 
makanan bergizi dan selalu bahagia,” 
ujarnya

Dokter Erlina Burhan mengatakan, 
terdapat beberapa faktor yang 
menyebabkan kasus Covid mengalami 
peningkatan hampir dua kali lipat.

“Virus bisa menular apabila kita tidak 
terlindungi dengan baik. 

“Hasilnya keluar hari Selasa, saya 
dikasih tahu bahwa dia positif. 

perlu menunjukkan hasil tes Covid-19.  

Lalu saya ke RS dan hasilnya juga 
positif. 
Saya dikasih nomor telepon untuk 
menghubungi dokter secara online,” 
ujarnya.
“Saya WA dan telepon nomor itu, tapi 
tidak ada jawaban. Akhirnya saya ke RT 
dan puskesmas. 

Maka dalam kondisi seperti ini, pastikan 
masyarakat melindungi diri dengan 
kembali menerapkan protokol kesehatan 
3M dengan baik, benar dan disiplin,” kata 
Wiku.

Mengapa terjadi peningkatan?

Pertama karena semakin longgarnya 
pelaksanaan dan pengawasan protokol 
kesehatan.

Setibanya di Jakarta, saudara Sahma 
memutuskan melakukan tes Covid dan 
hasilnya positif.

Orang sudah berkumpul, beramai-ramai, 
berkegiatan offline di mana-mana dan 
lupa dengan protokol kesehatan,” 
katanya.  

“Belakangan kasus menurun jadi 
masyarakat lupa melindungi diri dan 
aktivitas kehidupan nyaris normal. 

Kedua adalah lemahnya perlindungan 
bagi kelompok berisiko tinggi seperti 
lanjut usia.
“Kita lupa mengawasi dan melindungi 

Varian Omicron menyebar di 
masyarakat sejak November 2021 lalu. 

Erlina mengatakan,

Saat ditanya, apakah peningkatan 
kasus terkait dengan varian baru, Erlina 
tidak bisa memastikan karena belum 
ada buktinya dan kasus varian itu 
masih sedikit di Indonesia.

Bahkan beberapa puskesmas yang 
dihubungi mengaku, ketidakadaan stok 
vaksin telah berlangsung berminggu-
minggu.  

Angka itu jauh di bawah vaksin dosis 
pertama sebanyak 205 juta (87,4%) 
dan vaksin dosis kedua 171,9 juta 
(73,2%).

“Kita tidak tahu apa menipis atau 
kesalahan di distribusi dan logistik. 
Benang kusutnya di mana, apakah di 
Kemenkes atau pemda. Yang 
menyediakan vaksin Kemenkes, tapi 
yang mendistribusikan adalah pemda,” 
katanya.

Ketiga adalah lambatnya vaksinasi 
dosis ketiga. 
Data pemerintah, Rabu (02/11), 
masyarakat yang menerima vaksin 
penguat atau booster yaitu sekitar 65,1 
juta atau 27,7%.

Virus ini kemudian berkembang dan 
melakukan mutasi yang memunculkan 
varian baru, yaitu XBB dan XBC.

orang berisiko tinggi, yaitu orang lansia. 
Risiko mereka terinfeksi lalu dirawat 
dan meninggal itu besar, dan juga 
orang dengan komorbid,” katanya.

“Jumlah varian baru yang dilaporkan 
masih di bawah 20 kasus. Tapi kita juga 
tidak tahu berapa banyak orang sakit 
batuk, pilek dan demam tidak diperiksa, 
cuma isolasi mandiri. Jadi kita tidak 
tahu varian XBB atau varian apa yang 
menginfeksi,” katanya.

“Masyarakat perlu segera mendapatkan 
vaksin ketiga di tengah kenaikan kasus 
dan mendorong pemerintah 
memfasilitasi vaksin dengan cepat. 
Saya mendengar keluhan masyarakat, 
sentra vaksin di daerah stok vaksinnya 
tinggal sedikit dan ada yang 
kehabisan,” katanya.

Apakah peningkatan kasus terkait 
varian baru?

Apa itu varian XBB dan XBC?

 varian XBB adalah rekombinan 
subturunan Omicron BA.2.10.1 dan 
BA.2.75. 

“Meskipun terdapat risiko gejala klinis 
yang ditimbulkan dapat lebih berat, 
belum ada bukti ilmiah mengenai 
perbedaan keparahan gejala,” ujar Erlina.

Bukti laboratorium, ujarnya, menunjukkan 
XBB adalah varian dengan kemampuan 
tertinggi untuk menghindari antibodi.

Omicron XBB pertama kali ditemukan 
Agustus lalu di India. 
Merujuk data WHO, Erlina menyebutkan 
bahwa sejak 17 October 2022, XBB 
sudah dilaporkan ada di 26 negara, 
seperti Australia, Bangladesh, Denmark, 
India, Jepang, dan Amerika Serikat.

Namun, varian itu memiliki tingkat 
penularan yang sangat cepat. Selain itu, 
Erlina melanjutkan, merujuk data dari 
Singapura, varian XBB lebih tinggi 
menyerang orang yang tidak pernah 
terinfeksi Covid sebelumnya.
“Varian ini juga banyak menyerang 

mencapai hingga 54% kasus pada 
minggu kedua Oktober 2022, yang pada 
minggu sebelumnya hanya 22%,” 
katanya.

Erlina menambahkan, hingga saat ini, 
belum ada laporan ilmiah resmi yang 
menyatakan XBB dan XBC 
menyebabkan gejala yang lebih berat 
dibanding varian sebelumnya.

“XBB merupakan subvariant yang 
predominan di Singapura, 

Erlina mengatakan, hingga saat ini, 
gejala XBB dan XBC mirip gejala Covid 
secara umum, seperti demam, batuk, 
lemas, sesak, nyeri kepala, nyeri 
tenggorokan, pilek, mual dan muntah, 
dan diare.
“Meskipun belum ada laporan bukti ilmiah 
resmi, mengingat XBC merupakan 
kombinasi varian Delta, gejala anosmia 
dan ageusia yang merupakan gejala 
khas varian delta mungkin dapat terjadi,” 
katanya.

Bagaimana derajat keparahan XBB 
dan XBC?

Sementara XBC adalah rekombinan 
Delta (B.1.617.2) dan omicron BA.2 dan 
dilaporkan telah menyebar di Inggris dan 
Filipina dengan kasus mencapai 193 
orang.
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Varian Covid-19 menggunakan protein 
lonjakan (merah) untuk terhubung ke 
reseptor sel kita (biru) dan memulai 
proses infeksi.

kelompok usia muda tapi lebih aman, 
dan tidak perlu perawatan. 

Artinya hati-hati pada masyarakat 
lansia,” katanya.
Erlina juga membantah anggapan yang 
menyebut varian XBB tidak terdeteksi 
lewat pemeriksaan antigen dan PCR.

Namun bagi mereka yang terinfeksi di 
atas 70 tahun mendapatkan perawatan 
di RS. 

Apa yang perlu diwaspadai dari XBB 
dan XBC?

Erlina mengatakan, berdasarkan 
penelitian, varian baru ini memiliki 

Di balik itu, katanya, penelitian 
menunjukkan bahwa antivirus Covid-19 
saat ini, yaitu remdesivir, molnupiravir, 
nirmatrelvir, 
bebtelovimab dan tixagevimab, 
cilgavimab 
masih efektif melawan varian baru ini.

kemampuan penurunan reaksi antibodi 
yang lebih berat.
Kombinasi dengan varian Delta, katanya, 
berisiko menimbulkan gejala yang berat 
disertai penularan yang lebih tinggi, 
namun hal ini perlu dibuktikan dengan uji 
laboratorium.

“Penelitian menunjukkan dosis vaksin 
booster meningkatkan kemampuan 
antibodi untuk menetralisir subturunan 
Omicron,” ujarnya.

para karyawan yang tidak dipecat akan 
diberitahu melalui alamat email kantor 
mereka.

Twitter menambahkan, 

Dalam upaya menempatkan Twitter di 
jalur yang sehat, 

Jumat (4/11/2022) ini Twitter 
dikabarkan akan mulai memecat 
sejumlah karyawannya, menutup 
kantor untuk sementara, dan 
mencegah akses kantor dari para 
stafnya.
Selanjutnya, Twitter bakal mengirim 
surel pemberitahuan kepada para 
karyawan.
Apakah mereka akan tetap bekerja 
atau dipecat pada Jumat pukul 09.00 
waktu Pasifik atau pukul 23.00 WIB.

kami akan melalui proses sulit untuk 
mengurangi tenaga kerja global kami 
pada Jumat, bunyi email tersebut yang 
dilihat oleh Reuters.

Melalui pengumumannya di email, 
Twitter menyampaikan kantor akan 
ditutup sementara 
dan semua akses akan ditangguhkan 
untuk memastikan keamanan setiap 
karyawan serta sistem Twitter dan data 
pengguna.

Sementara itu, para karyawan yang 

Revolusi Elon Musk di Twitter dimulai.

Revolusi Elon di Twittter Dimulai Hari ini

silakan kembali ke rumah, kata Twitter 
dalam email-nya.

Jika Anda berada di kantor atau dalam 
perjalanan ke kantor, 

Musk sendiri telah berencana untuk 
memangkas biaya operasional Twitter 
dan memberlakukan etos kerja baru yang 
agresif di perusahaan media sosial 
tersebut.

Pengurangan jumlah karyawan tersebut 
diumumkan menyusul sepekan setelah 
Twitter resmi dibeli oleh Elon Musk.

dipecat akan diberitahu melalui alamat 
email pribadi mereka.

Saat resmi membeli Twitter, Musk 
langsung memberhentikan sejumlah 
petinggi perusahaan seperti kepala 
eksekutif serta eksekutif keuangan dan 
hukum.
Dua karyawan Twitter mengatakan 
kepada Reuters, 
tak lama setelah pengumuman 
pemecatan via email tersebut, ratusan 
orang membanjiri saluran Slack 
perusahaan untuk mengucapkan selamat 
tinggal.
Dua karyawan Twitter tersebut 
menambahkan, 
seseorang bahkan mengundang Musk 
untuk bergabung dengan saluran 
tersebut.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, 
Musk berencana memecat 3.700 
karyawan Twitter.

Dilansir dari Bloomberg, Musk 

Jumlah tersebut setara setengah dari 
jumlah tenaga kerja di perusahaan 
media sosial itu. Daftar karyawan yang dipecat disusun 

berdasarkan kontribusi mereka.

berencana untuk memberi tahu para 
karyawan yang dipecat pada Jumat 
(4/11/2022).Personel senior di tim produk 
telah diminta untuk menargetkan 
pengurangan 50 persen karyawannya.

secara keseluruhan terdapat 64 kursi di 
parlemen yang mendukung Netanyahu 
dan ia berhasil kembali merebut kursi 
mayoritas.

pemerintah Israel telah menggelar 
pemilu kelima dalam kurun waktu 
kurang dari empat tahun. Terkait hal ini,

Di sisi lain, partai-partai yang 
mendukung PM Yair Lapid hanya 
memenangkan 51 kursi. 
Ini merupakan kemenangan mutlak bagi 
Netanyahu, sekaligus menandai 
berakhirnya era kebuntuan politik Israel 
yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Selama ini,

Alhasil, 

Eks perdana menteri terlama Israel, 
Benjamin Netanyahu, 

Hasil pemungutan suara yang dirilis 
oleh Komisi Pemilihan Umum Israel 
melaporkan, 
berdasarkan 99 persen suara yang 
terhitung, partai konservatif pimpinan 
Netanyahu, 

Ia dan sekutu sayap kanannya berhasil 
memperoleh suara mayoritas di kursi 
parlemen dari hasil akhir pemilu yang 
digelar pada 1 November pekan ini.

Likud, telah memperoleh 32 kursi di 
parlemen Israel Knesset yang memiliki 
120 kursi.
Tak berhenti di situ, Netanyahu juga 
berhasil mendapatkan dukungan dari 
koalisi sesama sekutu konservatif dan 
religius lainnya. 

resmi memenangkan pemilu dan 
kembali ke tampuk kekuasaannya, 
pada Kamis (3/11).

14 untuk aliansi ekstrem konservatif 
yang disebut Zionisme Religius.

Sebanyak 18 kursi untuk dua partai 
Yahudi ultra-Ortodoks, 

Netanyahu Kembali Terpilih Jadi PM Israel

seperti dikutip dari AFP.
Kembalinya Netanyahu sebagai PM 
bersama koalisi sayap kanannya 
menunjukkan sebuah reformasi,

 Tetapi, di saat bersamaan ia masih 
harus menghadapi persidangan atas 
tuduhan korupsi yang selama ini ia tepis 
kebenarannya.

di mana Israel untuk pertama kalinya 
dipimpin oleh pemerintahan yang 
sepenuhnya dari partai konservatif.

bunyi pernyataan kantor pemerintahan 
Lapid, 

Netanyahu pertama kali jadi PM Israel 
pada 1996-1999. 

Netanyahu ini telah lama merencanakan 
untuk kembali mencalonkan diri, 
setelah 14 bulan menjadi oposisi.

dan mengatakan kepada seluruh 
kantornya untuk mempersiapkan transisi 
kekuasaan yang terorganisir,” 

 Lapid tampak telah menerima 
kekalahannya dan langsung 
menghubungi Netanyahu di hari yang 
sama — tak lama setelah hasil pemilu 
diumumkan.

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

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

“Lapid menelepon saingannya 
Netanyahu untuk mengucapkan selamat 
kepadanya pada hari Kamis, 

Namun, rekor kepemimpinannya selama 
12 tahun berakhir pada Juni 2021, 

Pria berusia 73 tahun ini dijadwalkan 
menghadiri persidangan di pengadilan 
pada Senin (7/11) pekan depan.
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Varian Covid-19 menggunakan protein 
lonjakan (merah) untuk terhubung ke 
reseptor sel kita (biru) dan memulai 
proses infeksi.

kelompok usia muda tapi lebih aman, 
dan tidak perlu perawatan. 

Artinya hati-hati pada masyarakat 
lansia,” katanya.
Erlina juga membantah anggapan yang 
menyebut varian XBB tidak terdeteksi 
lewat pemeriksaan antigen dan PCR.

Namun bagi mereka yang terinfeksi di 
atas 70 tahun mendapatkan perawatan 
di RS. 

Apa yang perlu diwaspadai dari XBB 
dan XBC?

Erlina mengatakan, berdasarkan 
penelitian, varian baru ini memiliki 

Di balik itu, katanya, penelitian 
menunjukkan bahwa antivirus Covid-19 
saat ini, yaitu remdesivir, molnupiravir, 
nirmatrelvir, 
bebtelovimab dan tixagevimab, 
cilgavimab 
masih efektif melawan varian baru ini.

kemampuan penurunan reaksi antibodi 
yang lebih berat.
Kombinasi dengan varian Delta, katanya, 
berisiko menimbulkan gejala yang berat 
disertai penularan yang lebih tinggi, 
namun hal ini perlu dibuktikan dengan uji 
laboratorium.

“Penelitian menunjukkan dosis vaksin 
booster meningkatkan kemampuan 
antibodi untuk menetralisir subturunan 
Omicron,” ujarnya.

para karyawan yang tidak dipecat akan 
diberitahu melalui alamat email kantor 
mereka.

Twitter menambahkan, 

Dalam upaya menempatkan Twitter di 
jalur yang sehat, 

Jumat (4/11/2022) ini Twitter 
dikabarkan akan mulai memecat 
sejumlah karyawannya, menutup 
kantor untuk sementara, dan 
mencegah akses kantor dari para 
stafnya.
Selanjutnya, Twitter bakal mengirim 
surel pemberitahuan kepada para 
karyawan.
Apakah mereka akan tetap bekerja 
atau dipecat pada Jumat pukul 09.00 
waktu Pasifik atau pukul 23.00 WIB.

kami akan melalui proses sulit untuk 
mengurangi tenaga kerja global kami 
pada Jumat, bunyi email tersebut yang 
dilihat oleh Reuters.

Melalui pengumumannya di email, 
Twitter menyampaikan kantor akan 
ditutup sementara 
dan semua akses akan ditangguhkan 
untuk memastikan keamanan setiap 
karyawan serta sistem Twitter dan data 
pengguna.

Sementara itu, para karyawan yang 

Revolusi Elon Musk di Twitter dimulai.

Revolusi Elon di Twittter Dimulai Hari ini

silakan kembali ke rumah, kata Twitter 
dalam email-nya.

Jika Anda berada di kantor atau dalam 
perjalanan ke kantor, 

Musk sendiri telah berencana untuk 
memangkas biaya operasional Twitter 
dan memberlakukan etos kerja baru yang 
agresif di perusahaan media sosial 
tersebut.

Pengurangan jumlah karyawan tersebut 
diumumkan menyusul sepekan setelah 
Twitter resmi dibeli oleh Elon Musk.

dipecat akan diberitahu melalui alamat 
email pribadi mereka.

Saat resmi membeli Twitter, Musk 
langsung memberhentikan sejumlah 
petinggi perusahaan seperti kepala 
eksekutif serta eksekutif keuangan dan 
hukum.
Dua karyawan Twitter mengatakan 
kepada Reuters, 
tak lama setelah pengumuman 
pemecatan via email tersebut, ratusan 
orang membanjiri saluran Slack 
perusahaan untuk mengucapkan selamat 
tinggal.
Dua karyawan Twitter tersebut 
menambahkan, 
seseorang bahkan mengundang Musk 
untuk bergabung dengan saluran 
tersebut.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, 
Musk berencana memecat 3.700 
karyawan Twitter.

Dilansir dari Bloomberg, Musk 

Jumlah tersebut setara setengah dari 
jumlah tenaga kerja di perusahaan 
media sosial itu. Daftar karyawan yang dipecat disusun 

berdasarkan kontribusi mereka.

berencana untuk memberi tahu para 
karyawan yang dipecat pada Jumat 
(4/11/2022).Personel senior di tim produk 
telah diminta untuk menargetkan 
pengurangan 50 persen karyawannya.

secara keseluruhan terdapat 64 kursi di 
parlemen yang mendukung Netanyahu 
dan ia berhasil kembali merebut kursi 
mayoritas.

pemerintah Israel telah menggelar 
pemilu kelima dalam kurun waktu 
kurang dari empat tahun. Terkait hal ini,

Di sisi lain, partai-partai yang 
mendukung PM Yair Lapid hanya 
memenangkan 51 kursi. 
Ini merupakan kemenangan mutlak bagi 
Netanyahu, sekaligus menandai 
berakhirnya era kebuntuan politik Israel 
yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Selama ini,

Alhasil, 

Eks perdana menteri terlama Israel, 
Benjamin Netanyahu, 

Hasil pemungutan suara yang dirilis 
oleh Komisi Pemilihan Umum Israel 
melaporkan, 
berdasarkan 99 persen suara yang 
terhitung, partai konservatif pimpinan 
Netanyahu, 

Ia dan sekutu sayap kanannya berhasil 
memperoleh suara mayoritas di kursi 
parlemen dari hasil akhir pemilu yang 
digelar pada 1 November pekan ini.

Likud, telah memperoleh 32 kursi di 
parlemen Israel Knesset yang memiliki 
120 kursi.
Tak berhenti di situ, Netanyahu juga 
berhasil mendapatkan dukungan dari 
koalisi sesama sekutu konservatif dan 
religius lainnya. 

resmi memenangkan pemilu dan 
kembali ke tampuk kekuasaannya, 
pada Kamis (3/11).

14 untuk aliansi ekstrem konservatif 
yang disebut Zionisme Religius.

Sebanyak 18 kursi untuk dua partai 
Yahudi ultra-Ortodoks, 

Netanyahu Kembali Terpilih Jadi PM Israel

seperti dikutip dari AFP.
Kembalinya Netanyahu sebagai PM 
bersama koalisi sayap kanannya 
menunjukkan sebuah reformasi,

 Tetapi, di saat bersamaan ia masih 
harus menghadapi persidangan atas 
tuduhan korupsi yang selama ini ia tepis 
kebenarannya.

di mana Israel untuk pertama kalinya 
dipimpin oleh pemerintahan yang 
sepenuhnya dari partai konservatif.

bunyi pernyataan kantor pemerintahan 
Lapid, 

Netanyahu pertama kali jadi PM Israel 
pada 1996-1999. 

Netanyahu ini telah lama merencanakan 
untuk kembali mencalonkan diri, 
setelah 14 bulan menjadi oposisi.

dan mengatakan kepada seluruh 
kantornya untuk mempersiapkan transisi 
kekuasaan yang terorganisir,” 

 Lapid tampak telah menerima 
kekalahannya dan langsung 
menghubungi Netanyahu di hari yang 
sama — tak lama setelah hasil pemilu 
diumumkan.

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

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

“Lapid menelepon saingannya 
Netanyahu untuk mengucapkan selamat 
kepadanya pada hari Kamis, 

Namun, rekor kepemimpinannya selama 
12 tahun berakhir pada Juni 2021, 

Pria berusia 73 tahun ini dijadwalkan 
menghadiri persidangan di pengadilan 
pada Senin (7/11) pekan depan.



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com16 15

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Info SIP

Ritz Wash & Lube
234 W Oregon Ave. Philadelphia, PA 19148

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

- Mostly do oil change customer cars
- Pay and schedule will be discussed during interview
Please contact Anthony ( 267 - 471 - 9001 ) or come to the shop in person

- We will train you

Internasional

Bagus Printing
Menerima Pesanan Label

267 - 235 - 3359

Ada banyak alasan kenapa kamu bisa 
mengalami sakit telinga saat menelan. 
Berikut ini akan dijelaskan mengenai 
sejumlah kemungkinan penyebab sakit 
telinga saat menelan. 
1. Infeksi telinga tengah

Jika kamu mengalami sakit telinga saat 
menelan, kamu tidak sendirian. Gejala 
ini bisa membuat makan, minum, dan 
berbicara menjadi sulit atau tidak 
nyaman. 

Gejala infeksi telinga saat dewasa 
mungkin sedikit berbeda dibanding 
infeksi pada anak-anak.

Infeksi telinga sering terjadi pada anak-
anak, tetapi orang dewasa juga bisa 
mendapatkannya. 

dan iritasi di dalam telinga yang dapat 
menyebabkan rasa sakit, mengutip 
Healthline.

Infeksi telinga tengah atau otitis media 
akut adalah yang paling umum. Kondisi 
ini memengaruhi ruang di belakang 
gendang telinga. Ruang berisi udara itu 
berisi tulang-tulang kecil yang bergetar 
yang memungkinkan kamu untuk 
mendengar. Ini terhubung ke 
tenggorokan oleh sepasang tabung 
sempit yang disebut tabung Eustachius.

Tuba Eustachius biasanya mengalirkan 
cairan dari telinga tengah. 
Saat mengalami hidung tersumbat, 

Sebagian besar infeksi telinga dimulai 
oleh kondisi lain, seperti pilek, flu, 
infeksi sinus, atau alergi. 

Penyebab umum sakit telinga saat 
menelan adalah infeksi telinga. 
Sebagian besar infeksi telinga 
disebabkan oleh infeksi bakteri atau 
virus di telinga tengah. Ini biasanya 
menyebabkan pembengkakan, 
penumpukan cairan, 

Penyebab Telinga Sakit Saat Menelan

Sakit kepala.

Tanda-tanda infeksi telinga pada anak 
kecil dapat meliputi:

Tuba Eustachius juga bertanggung 
jawab untuk menjaga tekanan di telinga 
tengah. 

Demam ringan.
Sakit telinga.

Kesulitan mendengar.

Keluarnya cairan dari telinga.

Banyak kasus infeksi telinga tengah 
membaik dengan sendirinya dalam satu 
minggu. 
Anak-anak tertentu mungkin mendapat 
manfaat dari antibiotik oral, tetapi sering 
kali tidak diperlukan, terutama pada 
orang dewasa.

Kehilangan selera makan.

2. Swimmer's ear

Saat menelan, menguap, atau bersin, 
tabung terbuka untuk melepaskan 
tekanan, yang bisa menyakitkan di 
telinga yang terinfeksi.

Demam di atas 37,7 derajat Celcius.

Telinga perenang atau swimmer's ear 
adalah jenis otitis eksterna atau infeksi 
telinga luar. 

Susah tidur.

Orang dewasa dengan infeksi telinga 
tengah mungkin mengalami:

Keluarnya cairan dari telinga.

Saat berenang atau mandi, air dapat 

saluran Eustachius bisa tersumbat. 
Cairan yang menumpuk di sekitar 
penyumbatan bisa terinfeksi.

Lebih mudah marah.
Lebih sering menangis.

Kehilangan keseimbangan.

Sering menarik telinga (jika terjadi 
bersamaan dengan gejala lain).

Sakit telinga yang semakin parah saat 
berbaring.

Tak lama setelah kabar tersebut 
muncul, 

Pihak Lion Air melaporkan akun Lelah 
Miskin Project (LMP) ke Bareskrim 
Polri.

sering Delay pasti nagsih waktu buat 
penumpangnya untuk berdoa".

Marshel kemudian berkomentar dengan 
mengunggah foto pesawat berlogo Lion 
Air melalui Instagram Story.

isi konten video tersebut telah 
mengalami penyebarluasan informasi 
atau dokumen elektronik yang memiliki 
atau bersifat negatif, tendensius, 
pencemaran nama baik.

"Aku cinta @lionairgroup," tulis Marshel 
melalui akun Instagram pribadi.
Namun, unggahan tersebut saat ini 
terpantau telah terhapus dan tak lagi 
muncul di Instagram Story Marshel 
Widianto.

Akun Lelah Miskin Project diketahui 
milik konten kreator besutan komika 
Marshel Widianto.

"Ngintipin Lion di Udara" dinilai 
mencemarkan nama baik Lion Air.
Salah satu kutipan dalam konten itu 
berbunyi "pantesan aja Lion Air 

Akun itu dilaporkan ke Bareskrim Polri 
setelah videonya berjudul 

Corporate Communications Strategic of 
Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, 
mengatakan, 

Alasan Lion Air Polisikan Komika Marshel 
Sehingga merugikan perusahaan serta 
memengaruhi warganet dan masyarakat.
"Lion Air telah mempelajari terkait isi 
konten video dimaksud 
dan sudah melaporkan kepada pihak 
berwenang guna dilakukan penyelidikan 
dan penyidikan atas tindakan yang sudah 
dilakukan @lelahmiskinproject dan 
@ramdanalamsyah.id 
serta pengawasan dan pengendalian," 
ujar Danang Mandala Prihantoro, Senin 
(31/10/2022).
Sementara tiga pembuat konten LMP, 
yakni Alif Baihaki, 

"Kami bertiga ingin meminta maaf 
sebesar-besarnya atas video konten yang 
telah kami upload melalui akun 
@lelahmiskinproject yang secara 
langsung atau pun tidak, telah merugikan 
banyak pihak, termasuk pihak Lion Grup," 
ujar Alif.

Adi Maulana, dan Edward Simbolon 
mengucapkan permohonan maaf kepada 
Lion Air melalui sebuah video yang 
diunggah melalui aku Instagram 
@lelahmiskinproject pada Sabtu 
(29/10/2022).

"Kejadian ini akan menjadi pengingat 
kami dalam membuat konten agar ke 
depannya menjadi lebih baik dan bijak 
lagi, kami berharap permintaan maaf kami 
bisa diterima oleh seluruh pihak," 
pungkasnya.

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,
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# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com16 15

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Info SIP

Ritz Wash & Lube
234 W Oregon Ave. Philadelphia, PA 19148

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

- Mostly do oil change customer cars
- Pay and schedule will be discussed during interview
Please contact Anthony ( 267 - 471 - 9001 ) or come to the shop in person

- We will train you

Internasional

Bagus Printing
Menerima Pesanan Label

267 - 235 - 3359

Ada banyak alasan kenapa kamu bisa 
mengalami sakit telinga saat menelan. 
Berikut ini akan dijelaskan mengenai 
sejumlah kemungkinan penyebab sakit 
telinga saat menelan. 
1. Infeksi telinga tengah

Jika kamu mengalami sakit telinga saat 
menelan, kamu tidak sendirian. Gejala 
ini bisa membuat makan, minum, dan 
berbicara menjadi sulit atau tidak 
nyaman. 

Gejala infeksi telinga saat dewasa 
mungkin sedikit berbeda dibanding 
infeksi pada anak-anak.

Infeksi telinga sering terjadi pada anak-
anak, tetapi orang dewasa juga bisa 
mendapatkannya. 

dan iritasi di dalam telinga yang dapat 
menyebabkan rasa sakit, mengutip 
Healthline.

Infeksi telinga tengah atau otitis media 
akut adalah yang paling umum. Kondisi 
ini memengaruhi ruang di belakang 
gendang telinga. Ruang berisi udara itu 
berisi tulang-tulang kecil yang bergetar 
yang memungkinkan kamu untuk 
mendengar. Ini terhubung ke 
tenggorokan oleh sepasang tabung 
sempit yang disebut tabung Eustachius.

Tuba Eustachius biasanya mengalirkan 
cairan dari telinga tengah. 
Saat mengalami hidung tersumbat, 

Sebagian besar infeksi telinga dimulai 
oleh kondisi lain, seperti pilek, flu, 
infeksi sinus, atau alergi. 

Penyebab umum sakit telinga saat 
menelan adalah infeksi telinga. 
Sebagian besar infeksi telinga 
disebabkan oleh infeksi bakteri atau 
virus di telinga tengah. Ini biasanya 
menyebabkan pembengkakan, 
penumpukan cairan, 

Penyebab Telinga Sakit Saat Menelan

Sakit kepala.

Tanda-tanda infeksi telinga pada anak 
kecil dapat meliputi:

Tuba Eustachius juga bertanggung 
jawab untuk menjaga tekanan di telinga 
tengah. 

Demam ringan.
Sakit telinga.

Kesulitan mendengar.

Keluarnya cairan dari telinga.

Banyak kasus infeksi telinga tengah 
membaik dengan sendirinya dalam satu 
minggu. 
Anak-anak tertentu mungkin mendapat 
manfaat dari antibiotik oral, tetapi sering 
kali tidak diperlukan, terutama pada 
orang dewasa.

Kehilangan selera makan.

2. Swimmer's ear

Saat menelan, menguap, atau bersin, 
tabung terbuka untuk melepaskan 
tekanan, yang bisa menyakitkan di 
telinga yang terinfeksi.

Demam di atas 37,7 derajat Celcius.

Telinga perenang atau swimmer's ear 
adalah jenis otitis eksterna atau infeksi 
telinga luar. 

Susah tidur.

Orang dewasa dengan infeksi telinga 
tengah mungkin mengalami:

Keluarnya cairan dari telinga.

Saat berenang atau mandi, air dapat 

saluran Eustachius bisa tersumbat. 
Cairan yang menumpuk di sekitar 
penyumbatan bisa terinfeksi.

Lebih mudah marah.
Lebih sering menangis.

Kehilangan keseimbangan.

Sering menarik telinga (jika terjadi 
bersamaan dengan gejala lain).

Sakit telinga yang semakin parah saat 
berbaring.

Tak lama setelah kabar tersebut 
muncul, 

Pihak Lion Air melaporkan akun Lelah 
Miskin Project (LMP) ke Bareskrim 
Polri.

sering Delay pasti nagsih waktu buat 
penumpangnya untuk berdoa".

Marshel kemudian berkomentar dengan 
mengunggah foto pesawat berlogo Lion 
Air melalui Instagram Story.

isi konten video tersebut telah 
mengalami penyebarluasan informasi 
atau dokumen elektronik yang memiliki 
atau bersifat negatif, tendensius, 
pencemaran nama baik.

"Aku cinta @lionairgroup," tulis Marshel 
melalui akun Instagram pribadi.
Namun, unggahan tersebut saat ini 
terpantau telah terhapus dan tak lagi 
muncul di Instagram Story Marshel 
Widianto.

Akun Lelah Miskin Project diketahui 
milik konten kreator besutan komika 
Marshel Widianto.

"Ngintipin Lion di Udara" dinilai 
mencemarkan nama baik Lion Air.
Salah satu kutipan dalam konten itu 
berbunyi "pantesan aja Lion Air 

Akun itu dilaporkan ke Bareskrim Polri 
setelah videonya berjudul 

Corporate Communications Strategic of 
Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, 
mengatakan, 

Alasan Lion Air Polisikan Komika Marshel 
Sehingga merugikan perusahaan serta 
memengaruhi warganet dan masyarakat.
"Lion Air telah mempelajari terkait isi 
konten video dimaksud 
dan sudah melaporkan kepada pihak 
berwenang guna dilakukan penyelidikan 
dan penyidikan atas tindakan yang sudah 
dilakukan @lelahmiskinproject dan 
@ramdanalamsyah.id 
serta pengawasan dan pengendalian," 
ujar Danang Mandala Prihantoro, Senin 
(31/10/2022).
Sementara tiga pembuat konten LMP, 
yakni Alif Baihaki, 

"Kami bertiga ingin meminta maaf 
sebesar-besarnya atas video konten yang 
telah kami upload melalui akun 
@lelahmiskinproject yang secara 
langsung atau pun tidak, telah merugikan 
banyak pihak, termasuk pihak Lion Grup," 
ujar Alif.

Adi Maulana, dan Edward Simbolon 
mengucapkan permohonan maaf kepada 
Lion Air melalui sebuah video yang 
diunggah melalui aku Instagram 
@lelahmiskinproject pada Sabtu 
(29/10/2022).

"Kejadian ini akan menjadi pengingat 
kami dalam membuat konten agar ke 
depannya menjadi lebih baik dan bijak 
lagi, kami berharap permintaan maaf kami 
bisa diterima oleh seluruh pihak," 
pungkasnya.

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,
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mengisi saluran telinga. Ini 
menciptakan lingkungan yang hangat 
dan lembap yang ideal bagi bakteri dan 
jamur untuk tumbuh.

Gejala utama tonsilitis adalah sakit 
tenggorokan, tetapi juga dapat 
menyebabkan:

Infeksi ini biasanya hilang setelah 7 
sampai 10 hari obat tetes telinga. 
Pereda nyeri yang dijual bebas dapat 
membantu mengurangi rasa sakit saat 
pemulihan.

Rasa sakit mungkin menjadi lebih 
intens saat mengunyah dan menelan. 
Rasa sakit dapat menyebar ke seluruh 
sisi wajah yang terkena.

3. Tonsilitis

Keputihan berbau busuk.

Tonsilitis adalah peradangan dan 
infeksi pada amandel, 

Kelenjar getah bening yang lembut di 

salah satunya tonsilitis.

Masalah pendengaran.

Rasa sakit akibat infeksi telinga luar 
sering kali memburuk ketika telinga 
ditarik atau diregangkan. 

Kuman juga bisa masuk ke saluran 
telinga melalui benda asing, 

Gejala lain dari infeksi telinga luar 
meliputi:

tetapi kadang sakit telinga dimulai 
sebagai infeksi hidung atau 
tenggorokan, 

seperti eksem, juga dapat membuat 
seseorang lebih rentan terhadap infeksi 
jenis ini.

seperti jari. Korek kuping dan kuku 
dapat melukai lapisan halus telinga 
bagian dalam yang melindunginya dari 
infeksi. Kondisi kulit, 

biasanya disebabkan oleh infeksi 
tenggorokan. 

Gatal di telinga bagian dalam.

Meskipun infeksi telinga adalah 
penyebab umum sakit telinga, 

Amandel adalah dua bantalan bundar 
jaringan kekebalan di bagian belakang 
tenggorokan.

Kesulitan menelan.

Infeksi telinga luar tidak selalu 
disebabkan oleh air. 

Kemerahan dan pembengkakan pada 
telinga.

Rasa penuh di telinga.

Bercak putih di belakang tenggorokan.
Demam.
Sakit kepala.
Sakit perut.
Ruam.
Bau mulut.

leher.
Amandel bengkak, merah, atau 
meradang.

Biasanya hanya satu amandel yang 
terkena, yang berarti rasa sakitnya lebih 
buruk di satu sisi daripada yang lain.

Abses peritonsil adalah kumpulan nanah 
di sekitar salah satu amandel. Ini 
biasanya merupakan komplikasi dari 
tonsilitis yang tidak diobati. 

Tonsilitis biasanya merespons antibiotik 
dengan baik.

Abses peritonsil sering menyebabkan 
rasa sakit di telinga sisi yang terkena. 
Rasa sakit saat menelan mungkin terasa 
tak tertahankan. 

Dokter mungkin juga meresepkan 
antibiotik untuk mengobati tonsilitis yang 
mendasari, serta mencegah abses 
kembali muncul.

Ini bisa membuat kamu merasa sakit 
saat mengunyah, berbicara, atau 
menelan. 

Suara serak dan teredam.

Kamu mungkin juga merasakan sakit 
saat membuka mulut.

Bakteri yang sama yang menyebabkan 
radang tenggorokan (streptokokus grup 
A) menyebabkan sebagian besar 
tonsilitis. 

5. Disfungsi sendi temporomandibular
Disfungsi sendi temporomandibular 
(TMJ) terjadi ketika sambungan 
penghubung tulang rahang ke tengkorak 
rusak.

Sakit juga bisa dirasakan di telinga.
Perawatan TMJ termasuk obat 
penghilang rasa sakit, kompres hangat 
atau dingin, perubahan gaya hidup, obat 

Operasi minor sering kali diperlukan. 
Dokter mengobati abses dengan 
membuat sayatan atau memakai jarum 
kecil untuk mengalirkan nanah. 

Rasa sakitnya sering kali cukup parah 
dan lebih buruk daripada sakit 
tenggorokan biasa. 

Penyebab paling umum tonsilitis adalah 
infeksi bakteri. 

dokter mungkin harus membersihkan 
telinga dengan air.

Gejala lain sindrom Eagle termasuk:

Merasa seperti ada sesuatu yang 
tersangkut di tenggorokan.
Telinga terngiang.

Kamu juga bisa menggunakan obat 
tetes telinga untuk melunakkan 
penumpukan kotoran telinga. 
Jika kotoran sangat membandel, 

antiinflamasi nonsteroid (NSAID), dan 
istirahat. 

Sakit telinga bisa disebabkan oleh 
benda yang tersangkut di telinga. 
Dokter seharusnya dapat 
menghilangkan apa pun yang 
menyumbat atau tersangkut di telinga.

7. Sindrom Eagle
Sindrom Eagle adalah kelainan langka 
yang menyebabkan nyeri berulang di 
bagian belakang tenggorokan dan 
wajah. 
Sakit tenggorokan biasanya tumpul dan 
persisten dan sering menjalar ke 
telinga. Rasa sakitnya bertambah parah 
saat menggerakkan kepala.

Sulit menelan.

Dokter juga menyarankan untuk 
berhenti mengatupkan rahang dan 
menggertakkan gigi jika ini masalahnya, 
seperti dijelaskan dalam laman Medical 
News Today.
6. Kotoran atau benda di telinga

Jika mengalami abses gigi, kamu harus 
mendapat perawatan sesegera 
mungkin. Dokter gigi dapat 
mengeringkan nanah dan 
mengeluarkan abses. 

tetapi abses juga dapat menyebabkan 
nyeri di telinga, seperti dilansir 
StatPearls.

Infeksi bakteri dapat menyebabkan 
nanah terkumpul di gigi dan gusi. 
Penumpukan ini disebut abses gigi. 

Sindrom Elang disebabkan oleh 
masalah pada ligamen dan tulang kecil 
di leher atau tengkorak. Biasanya ini 
membutuhkan pembedahan untuk 
mengatasinya.

Sakit leher.
Sakit wajah.

Nyeri pada gigi yang terkena adalah 
gejala utama, 

8. Abses gigi

Dalam banyak kasus, ini disebabkan oleh 
infeksi telinga atau tenggorokan. 

Demam tinggi.

Meskipun keduanya dapat membaik 
dengan sendirinya dalam seminggu, 
kamu mungkin perlu obat resep. Jika 
rasa sakit tidak hilang, konsultasi dokter 
untuk memastikan bahwa itu bukan tanda 
kondisi lain yang mendasarinya.
Kamu dianjurkan untuk segera menemui 
dokter jika mengalami gejala ini:

Sakit telinga juga bisa diakibatkan oleh 
kerusakan. 

Neuralgia glosofaringeal ditandai dengan 
episode nyeri menusuk yang singkat dan 
intens, yang sering dipicu oleh cairan 
dingin, menelan, menguap, berbicara, 
batuk, atau mengunyah. 

Mendorong korek kuping terlalu jauh ke 
dalam saluran telinga atau 
menggoresnya dengan jari atau korek 
kuping dapat menyebabkan gendang 
telinga tertusuk.

Ini akan mengurangi rasa sakit dan 
gejala lainnya.

10. Kerusakan telinga

9. Neuralgia glosofaringeal

Sebagian besar kerusakan pada telinga 
akan sembuh dengan sendirinya. 
Gendang telinga yang tertusuk mungkin 
membutuhkan waktu beberapa bulan 
untuk sembuh sepenuhnya
Ada banyak penyebab sakit telinga saat 
menelan. 

Neuralgia glosofaringeal adalah kondisi 
langka lainnya yang bisa sangat 
menyakitkan. Ini melibatkan saraf kepala 
dan leher yang dikenal sebagai saraf 
glosofaringeal. 

Rasa sakit sering terfokus di sekitar satu 
telinga, tetapi juga bisa termasuk lidah, 
belakang tenggorokan, wajah, atau di 
bawah rahang.
Episode neuralgia glosofaringeal 
biasanya berlangsung sekitar dua menit 
dan diikuti oleh periode nyeri tumpul. 
Perawatannya sering melibatkan obat 
resep yang dirancang untuk mengobati 
nyeri neuropatik. 
Operasi bisa membawa manfaat bagi 
orang-orang yang tidak terbantu oleh 
obat-obatan, menurut laporan dalam 
jurnal Annals of Indian Academy of 
Neurology tahun 2013.
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nyeri neuropatik. 
Operasi bisa membawa manfaat bagi 
orang-orang yang tidak terbantu oleh 
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Mulai dari permohonan pengamanan 
oleh panitia kepada polisi pada 
tanggal 12 September 2022. 

Sigit membeberkan kronologi 
terjadinya tragedi tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
mengumumkan pihak bertanggung 
jawab dalam tragedi Kanjuruhan, 
Malang, Jawa Timur. 

6 Orang Tersangka Tragedi AREMA

Pembengkakan di sekitar telinga.

Keluarnya cairan dari telinga.

Muntah.
Sakit tenggorokan parah.

Sakit telinga yang berlangsung selama 
lebih dari dua hari.

Merasa panas dan menggigil.

Kehilangan pendengaran.

Pusing.

Selain itu, segera kunjungi dokter jika 
sakit telinga menyertai kondisi medis 
jangka panjang, seperti diabetes, jantung, 
paru-paru, ginjal, atau penyakit saraf, 
atau penyakit yang melemahkan sistem 
kekebalan tubuh.

Sering mengalami infeksi telinga.

Elza Syarif tak lagi menjadi pengacara 
Roy Suryo untuk kasus meme stupa 
Candi Borobudur mirip Jokowi. 
Elza Syarief diketahui mengundurkan 
diri sejak minggu lalu, atau 26 Oktober 
2022.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga 
Roy Suryo ditinggalkan pengacaranya, 
Elza Syarief.

Tak hanya satu, Roy Suryo ternyata 
ditinggal 5 pengacaranya sekaligus 
termasuk Elza Syarief dan Pitra 
Romadoni Nasution.
Dalam pesan tertulisnya pada Tribun, 
Elza Syarief mengungkapkan 4 alasan 
mereka mengundurkan diri.

"Bersama ini saya, Pitra Romadoni, Fikri 
Gani, George, dan Akbar Agung dengan 
ini menyatkan mengundurkan diri dari 
tim ini," kata Elza dalam pesan tertulis 
kepada tim penasehat hukum Roy 
Suryo.

Hal tersebut dinilai Elza melukai harga 

Pertama, adanya penambahan 
pengacara yang dilakukan tidak melalui 
kesepakatan bersama.

Mengenai pelanggaran kode etik ini, 
Elza Syarief tak menjelaskan secara 
detail.

"Ya (mengundurkan diri) Rabu minggu 
lalu," kata mantan pengacara Roy 
Suryo, Elza Syarif kepada 
Tribunnews.com pada Kamis 
(3/11/2022).

Pengunduran diri Elza Syarif itu 
terungkap saat dihubungi Tribunnews.

Salah satu di antaranya adalah adanya 
pelanggaran kode etik.

Dalam pesan tertulisnya, Elza 
menjabarkan empat poin alasan 
pengunduran dirinya.

Roy Suryo Ditinggal 5 Pengacaranya

Penundaan pembacaan putusan sela 
disebabkan urusan teknis persidangan.

Dalam persidangan, hakim 
menyampaikan bahwa surat pencabutan 
kuasa pihak Roy Suryo baru diterima 
pada Selasa (1/11/2022) sore.
Selain itu, ada pula surat pengunduran 
diri selaku kuasa atas Roy Suryo oleh 
Elza Syarif.

Perubahan tersebut disebabkan adanya 
perombakan susunan tim pengacara dari 
pihak terdakwa, Roy Suryo.

"Artinya secara yuridis bahwa kuasa 

"Apalagi kita berkerja tanpa pamrih dan 
tulus," katanya.

Ketiga, menurut Elza telah terjadi 
pelanggaran kode etik.

dirinya sebagai pengacara.

Namun, dia enggan memerinci 
pelanggaran etik yang dimaksud.

"Pernyataan Ketua Majelis Hakim bahwa 
telah mempermainkan dan tidak 
menghormati persidangan," kata Elza.

Kedua, terlalu banyak pengacara yang 
dikerahkan dalam satu kasus, sehingga 
tidak terarah.

Keempat, adanya pengajuan eksepsi 
pribadi oleh Roy Suryo saat agenda 
pembacaan replik oleh jaksa penuntut 
umum (JPU).

Tepatnya, terdapat perubahan 
redaksional surat putusan sela.

Akibatnya, hakim memberi teguran dalam 
persidangan.

Sebagai informasi, sidang perkara meme 
stupa Borobudur mirip Presiden Jokowi 
ditunda hingga pekan depan, Rabu 
(9/11/2022).Pada pekan depan, Majelis 
Hakim akan membacakan putusan sela 
yang semestinya dibacakan kemarin, 
Rabu (2/11/2022).

lama yang di bawah Ibu Elza syarif 
sudah tidak ada. Ini menjadi satu 
kesatuan (tim penasehat hukum)," kata 
Hakim Ketua, Martin Ginting di dalam 
persidangan pada Rabu (2/11/2022).
Pengunduran Elza sebagai pengacara 
Roy Suryo disebabkan adanya 
keberatan terhadap adanya tim 
pengacara yang baru.

Padahal, saat itu dirinya masih memiliki 
kuasa aktif atas Roy Suryo di dalam 
kasus ini."Ini yang kami baca dari surat 
yang kami terima, karena keberatan," 
ujar Martin Ginting saat membaca surat 
pengunduran Elza Syarif.
Hakim pun mengingatkan agar hal 
serupa tak terjadi lagi di masa 
mendatang.

Polri, TNI dan lainnya untuk 
menjalankan tugas yang memerlukan 
kerahasiaan.

Akan tetapi, belakangan fenomena 
warga sipil yang menggunakan plat 
nomor RF semakin marak dan 
meresahkan.

Selain itu, warga pemilik plat RF juga 
kerap mendandani kendaraan mereka 
dengan lampu strobo 
supaya seolah-olah mirip aparat 

Pasalnya banyak aduan atau persepsi 
masyarakat yang menilai pengguna plat 
RF kerap bertingkah arogan.

Kendaraan yang menggunakan plat RF 
mempunyai surat tanda nomor 
kendaraan (STNK) rahasia dan 
diketahui atasan dan lembaga yang 
bersangkutan.

Bahkan ada yang menyebut plat RF 
sebagai plat nomor dewa.
Padahal sebenarnya, kebijkan plat RF 
ini diterapkan demi memberi 
keleluasaan para aparatur sipil, 

Mereka kerap mengemudi ugal-ugalan 
dan meminta prioritas jalan.

Plat RF adalah plat nomor kendaraan 
yang memang diperuntukkan bagi 
kepentingan kedinasan kepolisian, serta 
kementerian/lembaga.
Plat kendaraan dengan kode RF, yang 
acapkali digunakan oleh masyarakat 
sipil ini membuat Kapolri Listyo Sigit 
gerah.

Karena identitas kendaraan tidak boleh 
diketahui, 

Penggunaan plat RF pada nomor polisi 
kendaraan saat ini sedang jadi sorotan.

maka Polri menerapkan kebijakan 
pengelompokan kendaraan dengan 
penggunaan plat RF.

Arti Plat RF Yang Lagi Heboh
keamanan yang tengah bertugas, dan 
mengganggu pengguna jalan lain.

Akhirnya Kapolri Listyo Sigit Prabowo 
mewacanakan akan melakukan 
perbaikan dan kajian ulang terhadap 
penggunaan pelat nomor itu di 
masyarakat.

Sigit mengatakan, masih ada sejumlah 
masyarakat yang kesal dengan sikap 
arogansi mobil berpelat nomor RF 
tersebut, 
yang sebenarnya tidak digunakan sesuai 
dengan peruntukannya.
Sebab, pelat nomor tersebut masih 
banyak disalahgunakan, sehingga hal itu 
sering menimbulkan persepsi buruk di 
masyarakat.

Sigit mengatakan, 
hal itu merupakan salah satu dari 
berbagai masukan dan aspirasi dari 
masyarakat.

"Khususnya yang seperti di kota besar 
begitu ya, memang itukan khusus 
diberikan kepada fungsi tertentu yang 
memang ada kaitannya dengan 
Kepolisian, dinas atau VVIP begitu," ujar 
Listyo Sigit.
"Tapi faktanya mungkin masyarakat 
melihat 'oh ternyata bukan Polisi' begitu 
ya, nah ini yang kami perbaiki," katanya 
menambahkan.

Pengguna plat RF disebut kerap lolos 
dari tilang oleh polisi meski ugal-ugalan 
dan membahayakan di jalan raya.

Sigit juga meminta jajarannya untuk 
kembali meraih tingkat kepercayaan 

"Misalkan ya plat RF ini. Kami akan 
lakukan perbaikan serta kaji ulang lagi 
penggunaannya," kata Listyo Sigit dalam 
keterangan tertulis, Jakarta, Senin 
(1/11/2022) dilansir dari kompas.com.
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Elza Syarif tak lagi menjadi pengacara 
Roy Suryo untuk kasus meme stupa 
Candi Borobudur mirip Jokowi. 
Elza Syarief diketahui mengundurkan 
diri sejak minggu lalu, atau 26 Oktober 
2022.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga 
Roy Suryo ditinggalkan pengacaranya, 
Elza Syarief.

Tak hanya satu, Roy Suryo ternyata 
ditinggal 5 pengacaranya sekaligus 
termasuk Elza Syarief dan Pitra 
Romadoni Nasution.
Dalam pesan tertulisnya pada Tribun, 
Elza Syarief mengungkapkan 4 alasan 
mereka mengundurkan diri.

"Bersama ini saya, Pitra Romadoni, Fikri 
Gani, George, dan Akbar Agung dengan 
ini menyatkan mengundurkan diri dari 
tim ini," kata Elza dalam pesan tertulis 
kepada tim penasehat hukum Roy 
Suryo.

Hal tersebut dinilai Elza melukai harga 

Pertama, adanya penambahan 
pengacara yang dilakukan tidak melalui 
kesepakatan bersama.

Mengenai pelanggaran kode etik ini, 
Elza Syarief tak menjelaskan secara 
detail.

"Ya (mengundurkan diri) Rabu minggu 
lalu," kata mantan pengacara Roy 
Suryo, Elza Syarif kepada 
Tribunnews.com pada Kamis 
(3/11/2022).

Pengunduran diri Elza Syarif itu 
terungkap saat dihubungi Tribunnews.

Salah satu di antaranya adalah adanya 
pelanggaran kode etik.

Dalam pesan tertulisnya, Elza 
menjabarkan empat poin alasan 
pengunduran dirinya.

Roy Suryo Ditinggal 5 Pengacaranya

Penundaan pembacaan putusan sela 
disebabkan urusan teknis persidangan.

Dalam persidangan, hakim 
menyampaikan bahwa surat pencabutan 
kuasa pihak Roy Suryo baru diterima 
pada Selasa (1/11/2022) sore.
Selain itu, ada pula surat pengunduran 
diri selaku kuasa atas Roy Suryo oleh 
Elza Syarif.

Perubahan tersebut disebabkan adanya 
perombakan susunan tim pengacara dari 
pihak terdakwa, Roy Suryo.

"Artinya secara yuridis bahwa kuasa 

"Apalagi kita berkerja tanpa pamrih dan 
tulus," katanya.

Ketiga, menurut Elza telah terjadi 
pelanggaran kode etik.

dirinya sebagai pengacara.

Namun, dia enggan memerinci 
pelanggaran etik yang dimaksud.

"Pernyataan Ketua Majelis Hakim bahwa 
telah mempermainkan dan tidak 
menghormati persidangan," kata Elza.

Kedua, terlalu banyak pengacara yang 
dikerahkan dalam satu kasus, sehingga 
tidak terarah.

Keempat, adanya pengajuan eksepsi 
pribadi oleh Roy Suryo saat agenda 
pembacaan replik oleh jaksa penuntut 
umum (JPU).

Tepatnya, terdapat perubahan 
redaksional surat putusan sela.

Akibatnya, hakim memberi teguran dalam 
persidangan.

Sebagai informasi, sidang perkara meme 
stupa Borobudur mirip Presiden Jokowi 
ditunda hingga pekan depan, Rabu 
(9/11/2022).Pada pekan depan, Majelis 
Hakim akan membacakan putusan sela 
yang semestinya dibacakan kemarin, 
Rabu (2/11/2022).

lama yang di bawah Ibu Elza syarif 
sudah tidak ada. Ini menjadi satu 
kesatuan (tim penasehat hukum)," kata 
Hakim Ketua, Martin Ginting di dalam 
persidangan pada Rabu (2/11/2022).
Pengunduran Elza sebagai pengacara 
Roy Suryo disebabkan adanya 
keberatan terhadap adanya tim 
pengacara yang baru.

Padahal, saat itu dirinya masih memiliki 
kuasa aktif atas Roy Suryo di dalam 
kasus ini."Ini yang kami baca dari surat 
yang kami terima, karena keberatan," 
ujar Martin Ginting saat membaca surat 
pengunduran Elza Syarif.
Hakim pun mengingatkan agar hal 
serupa tak terjadi lagi di masa 
mendatang.

Polri, TNI dan lainnya untuk 
menjalankan tugas yang memerlukan 
kerahasiaan.

Akan tetapi, belakangan fenomena 
warga sipil yang menggunakan plat 
nomor RF semakin marak dan 
meresahkan.

Selain itu, warga pemilik plat RF juga 
kerap mendandani kendaraan mereka 
dengan lampu strobo 
supaya seolah-olah mirip aparat 

Pasalnya banyak aduan atau persepsi 
masyarakat yang menilai pengguna plat 
RF kerap bertingkah arogan.

Kendaraan yang menggunakan plat RF 
mempunyai surat tanda nomor 
kendaraan (STNK) rahasia dan 
diketahui atasan dan lembaga yang 
bersangkutan.

Bahkan ada yang menyebut plat RF 
sebagai plat nomor dewa.
Padahal sebenarnya, kebijkan plat RF 
ini diterapkan demi memberi 
keleluasaan para aparatur sipil, 

Mereka kerap mengemudi ugal-ugalan 
dan meminta prioritas jalan.

Plat RF adalah plat nomor kendaraan 
yang memang diperuntukkan bagi 
kepentingan kedinasan kepolisian, serta 
kementerian/lembaga.
Plat kendaraan dengan kode RF, yang 
acapkali digunakan oleh masyarakat 
sipil ini membuat Kapolri Listyo Sigit 
gerah.

Karena identitas kendaraan tidak boleh 
diketahui, 

Penggunaan plat RF pada nomor polisi 
kendaraan saat ini sedang jadi sorotan.

maka Polri menerapkan kebijakan 
pengelompokan kendaraan dengan 
penggunaan plat RF.

Arti Plat RF Yang Lagi Heboh
keamanan yang tengah bertugas, dan 
mengganggu pengguna jalan lain.

Akhirnya Kapolri Listyo Sigit Prabowo 
mewacanakan akan melakukan 
perbaikan dan kajian ulang terhadap 
penggunaan pelat nomor itu di 
masyarakat.

Sigit mengatakan, masih ada sejumlah 
masyarakat yang kesal dengan sikap 
arogansi mobil berpelat nomor RF 
tersebut, 
yang sebenarnya tidak digunakan sesuai 
dengan peruntukannya.
Sebab, pelat nomor tersebut masih 
banyak disalahgunakan, sehingga hal itu 
sering menimbulkan persepsi buruk di 
masyarakat.

Sigit mengatakan, 
hal itu merupakan salah satu dari 
berbagai masukan dan aspirasi dari 
masyarakat.

"Khususnya yang seperti di kota besar 
begitu ya, memang itukan khusus 
diberikan kepada fungsi tertentu yang 
memang ada kaitannya dengan 
Kepolisian, dinas atau VVIP begitu," ujar 
Listyo Sigit.
"Tapi faktanya mungkin masyarakat 
melihat 'oh ternyata bukan Polisi' begitu 
ya, nah ini yang kami perbaiki," katanya 
menambahkan.

Pengguna plat RF disebut kerap lolos 
dari tilang oleh polisi meski ugal-ugalan 
dan membahayakan di jalan raya.

Sigit juga meminta jajarannya untuk 
kembali meraih tingkat kepercayaan 

"Misalkan ya plat RF ini. Kami akan 
lakukan perbaikan serta kaji ulang lagi 
penggunaannya," kata Listyo Sigit dalam 
keterangan tertulis, Jakarta, Senin 
(1/11/2022) dilansir dari kompas.com.
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publik terhadap Polri dengan 
menghilangkan persepsi serta stigma 
negatif di masyarakat.
Ia mengatakan, 
tentunya Polri harus mendengar dan 
menyerap secara langsung aspirasi dan 
hal apa yang membuat masyarakat 
resah atau tidak nyaman.
"Termasuk persepsi.
 Apa yang saat ini diharapkan oleh 
masyarakat tentang pelayanan 
Kepolisian,

ini yang sedang kita dalami," kata Listyo 
Sigit.

"Sehingga mungkin dengan sudah 
dikaji oleh pihak Polri diputuskan untuk 
kemudian menertibkan pelat-pelat 

"Karena apa yang direncanakan oleh 
Kapolri ini tentunya juga sudah mungkin 
dengan kajian yang mendalam," 
tuturnya.

Adapun ketentuan itu sudah berlaku 
jauh sebelum Sigit menjabat sebagai 
Kapolri. 

"Kita lihat juga memang terlalu banyak 
pelat jenis tersebut berkeliaran di jalan- 
jalan. 

Fenomena maraknya kendaraan 
masyarakat yang menggunakan pelat 
RF juga membuat bingung Wakil Ketua 
DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Sehingga kita juga kadang-kadang 
bingung apakah memang segitu 
banyaknya yang diberikan sesuai 
klasifikasi, kualifikasi dari pelat 
tersebut," ujar Dasco saat ditemui di 
Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 
Selasa (1/11/2022).

Maka dari itu, Dasco mendukung 
rencana Kapolri yang ingin menertibkan 
pelat nomor RF.

Dasco menjelaskan, sesuai dengan 
ketentuan, pelat nomor RF hanya 
diberikan kepada kendaraan tertentu 
saja. 

 itu tentunya yang terus kami perbaiki. 
Termasuk juga apa yang kira-kira 
membuat masyarakat kesal dengan hal-
hal yang terkait dengan Kepolisian 
tentunya kita perbaiki, 

Dia menilai, saat ini terlalu banyak 
kendaraan yang menggunakan pelat 
nomor polisi RF yang berkeliaran di 
jalanan.

Polisi menyatakan pengguna mobil pelat 
nomor akhiran RF tetap bisa ditindak jika 

2. Pelat dengan akhiran huruf RFS di 
belakang kode dari rahasia fasilitas sipil 
diperuntukkan bagi pejabat sipil.

4. Kode RFO, RFH, RFQ , dan sejenisnya 
untuk pejabat di bawah eselon II.
5. Adapun untuk kendaraan diplomatik, 
seperti untuk keduataan besar (kedube) 
berkode CD (corps diplomatique) atau CC 
(corps consulaire).

tersebut yang kita apresiasi," imbuh 
Dasco.

Adapun penggunaan pelat nomor 
kendaraan khusus telah diatur dalam 
Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Penerbitan 
Rekomendasi STNK 

Baca juga: Kapolri Ditanya Soal Peci dan 
Helm, Jenderal Listyo: Peci Itu Urusan 
Keimanan, 

Seperti RFD, RFL, RFU, dan RFP 
diperuntukkan bagi pejabat TNI dan polri.
3. Pelat nomor dengan akhiran D untuk 
Angkatan Darat, RFL untuk Angkatan 
Laut, RFU untuk Angkatan Udara, dan 
RFP untuk polisi.

Pelat ini digunakan sebagai pengganti 
pelat merah.

Misalnya pada kode akhiran RFD 
menunjukkan instansi yang 
menggunakannya adalah TNI Angkatan 
Darat.

Kalau Helm Keamanan

Dilansir dari tribunnews, masing-masing 
akhiran RF pada pelat nomor kendaraan 
bisa berbeda-beda.

Kode RFU berarti kendaraan terkait TNI 
Angkatan Udara, RFL untuk TNI Angkatan 
Laut, sedangkan kepolisian menggunakan 
RFP.

dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 
(TNKB) Khusus dan Rahasia Bagi 
Kendaraan Bermotor Dinas.

Berikut daftar pelat nomor khusus yang 
ada di Indonesia:
1. Mobil dengan nopol belakang RF 
merupakan kendaraan pejabat negara, 
eselon II ke atas, hingga menteri.

Sederet ketentuan dan arti plat RF

Kode RF pada pelat nomor khusus 
memiliki kepala angka 1 pada TNKB, dan 
terdiri dari 4 digit angka.

melakukan pelanggaran di jalan raya.
Petugas memastikan mobil dengan 
pelat nomor demikian tidak sepenuhnya 
memiliki keistimewaan.

Dengan kata lain, jika mobil dengan 
pelat nomor tersebut tanpa pengawalan 
polisi maka hak prioritasnya tidak ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Tanpa pengawalan petugas tidak ada 
hak prioritas termasuk mobil berpelat 
nomor tersebut.

kecuali jika mendapat pengawalan dari 
pihak kepolisian.

Mobil dengan pelat nomor RF tidak 
memiliki keistimewaan khusus saat 
melaju di jalan, 

Meski menggunakan pelat nomor 
khusus, sembari memasang sirine atau 
lampu strobo, tetap hak prioritasnya 
tidak berlaku.

2. Lampu isyarat warna merah dan 
sirene digunakan untuk Kendaraan 
Bermotor tahanan, 

Angkutan Jalan Pasal 59 (5), disebutkan 
kendaraan apa saja yang boleh 
menggunakan rotator dan sirine, yakni:

pengawalan Tentara Nasional Indonesia, 
pemadam kebakaran, ambulans, palang 
merah, rescue, dan jenazah.
3. Lampu isyarat warna kuning tanpa 
sirene digunakan untuk kendaraan 
bermotor patroli jalan tol, 
pengawasan sarana dan prasarana lalu 
lintas dan angkutan jalan, perawatan dan 
pembersihan fasilitas umum, menderek 
Kendaraan, dan angkutan barang 
khusus.

1. Lampu isyarat warna biru dan sirene 
digunakan untuk Kendaraan Bermotor 
petugas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.

Tapi Sunak mengkonfirmasi ulang 
dengan berkicau di Twitter. 
Dia memutuskan akan menghadiri 
pertemuan dua minggu itu karena 
tidak ada kemakmuran jangka panjang 
tanpa tindakan terhadap perubahan 
iklim.

Kantor Sunak sebelumnya mengatakan, 
dia harus melewatkan pertemuan 
dikenal sebagai COP27 yang dimulai 
pada Ahad (6/11/2022) hingga 18 
November. 
Alasan Sunak tidak bisa menghadiri 
pertemuan iklim ini karena komitmen 
domestik yang mendesak,
 termasuk persiapan untuk pernyataan 
anggaran utama pemerintah yang 
dijadwalkan pada 17 November.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak 
mengatakan pada Rabu (2/11/2022), 
akan menghadiri Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) Iklim PBB di Mesir. 
Pengumuman terbaru ini membalikkan 
keputusannya untuk melewatkan 
pertemuan itu.
"Tidak ada keamanan energi tanpa 
berinvestasi dalam energi terbarukan," 
kata Sunak melalui akun Twitter.

PM Inggris Akan Hadiri COP27
Keputusan Sunak sebelumnya untuk 
melewatkan pembicaraan dikritik oleh 
banyak orang,

Sunak telah dipermalukan untuk pergi ke 

Inggris menjadi tuan rumah KTT iklim 
COP26 tahun lalu di Glasgow, Skotlandia.

Para pemerhati lingkungan khawatir akan 
ada kemunduran pada komitmen tersebut 
karena krisis energi yang dipicu oleh 
invasi Rusia ke Ukraina. 
Juru bicara iklim oposisi Partai Buruh Ed 
Miliband mengatakan, 

terjadi sehari setelah mantan Perdana 
Menteri Boris Johnson mengkonfirmasi 
bahwa akan menghadiri pembicaraan 
iklim atas undangan negara tuan rumah. 
Pemerintah Johnson 
membuat Inggris berkomitmen untuk 
mencapai emisi karbon nol bersih pada 
2050 dan menghilangkan batubara dari 
bauran energinya pada 2024.

Sharma akan menyerahkan kursi 
kepresidenan Conference of the Parties 
(COP pada pertemuan puncak di resor 
Mesir Sharm el-Sheikh. 

Perubahan keputusan Sunak 

termasuk penasihat iklim pemerintah 
Inggris Alok Sharma. 
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publik terhadap Polri dengan 
menghilangkan persepsi serta stigma 
negatif di masyarakat.
Ia mengatakan, 
tentunya Polri harus mendengar dan 
menyerap secara langsung aspirasi dan 
hal apa yang membuat masyarakat 
resah atau tidak nyaman.
"Termasuk persepsi.
 Apa yang saat ini diharapkan oleh 
masyarakat tentang pelayanan 
Kepolisian,

ini yang sedang kita dalami," kata Listyo 
Sigit.

"Sehingga mungkin dengan sudah 
dikaji oleh pihak Polri diputuskan untuk 
kemudian menertibkan pelat-pelat 

"Karena apa yang direncanakan oleh 
Kapolri ini tentunya juga sudah mungkin 
dengan kajian yang mendalam," 
tuturnya.

Adapun ketentuan itu sudah berlaku 
jauh sebelum Sigit menjabat sebagai 
Kapolri. 

"Kita lihat juga memang terlalu banyak 
pelat jenis tersebut berkeliaran di jalan- 
jalan. 

Fenomena maraknya kendaraan 
masyarakat yang menggunakan pelat 
RF juga membuat bingung Wakil Ketua 
DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Sehingga kita juga kadang-kadang 
bingung apakah memang segitu 
banyaknya yang diberikan sesuai 
klasifikasi, kualifikasi dari pelat 
tersebut," ujar Dasco saat ditemui di 
Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 
Selasa (1/11/2022).

Maka dari itu, Dasco mendukung 
rencana Kapolri yang ingin menertibkan 
pelat nomor RF.

Dasco menjelaskan, sesuai dengan 
ketentuan, pelat nomor RF hanya 
diberikan kepada kendaraan tertentu 
saja. 

 itu tentunya yang terus kami perbaiki. 
Termasuk juga apa yang kira-kira 
membuat masyarakat kesal dengan hal-
hal yang terkait dengan Kepolisian 
tentunya kita perbaiki, 

Dia menilai, saat ini terlalu banyak 
kendaraan yang menggunakan pelat 
nomor polisi RF yang berkeliaran di 
jalanan.

Polisi menyatakan pengguna mobil pelat 
nomor akhiran RF tetap bisa ditindak jika 

2. Pelat dengan akhiran huruf RFS di 
belakang kode dari rahasia fasilitas sipil 
diperuntukkan bagi pejabat sipil.

4. Kode RFO, RFH, RFQ , dan sejenisnya 
untuk pejabat di bawah eselon II.
5. Adapun untuk kendaraan diplomatik, 
seperti untuk keduataan besar (kedube) 
berkode CD (corps diplomatique) atau CC 
(corps consulaire).

tersebut yang kita apresiasi," imbuh 
Dasco.

Adapun penggunaan pelat nomor 
kendaraan khusus telah diatur dalam 
Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Penerbitan 
Rekomendasi STNK 

Baca juga: Kapolri Ditanya Soal Peci dan 
Helm, Jenderal Listyo: Peci Itu Urusan 
Keimanan, 

Seperti RFD, RFL, RFU, dan RFP 
diperuntukkan bagi pejabat TNI dan polri.
3. Pelat nomor dengan akhiran D untuk 
Angkatan Darat, RFL untuk Angkatan 
Laut, RFU untuk Angkatan Udara, dan 
RFP untuk polisi.

Pelat ini digunakan sebagai pengganti 
pelat merah.

Misalnya pada kode akhiran RFD 
menunjukkan instansi yang 
menggunakannya adalah TNI Angkatan 
Darat.

Kalau Helm Keamanan

Dilansir dari tribunnews, masing-masing 
akhiran RF pada pelat nomor kendaraan 
bisa berbeda-beda.

Kode RFU berarti kendaraan terkait TNI 
Angkatan Udara, RFL untuk TNI Angkatan 
Laut, sedangkan kepolisian menggunakan 
RFP.

dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 
(TNKB) Khusus dan Rahasia Bagi 
Kendaraan Bermotor Dinas.

Berikut daftar pelat nomor khusus yang 
ada di Indonesia:
1. Mobil dengan nopol belakang RF 
merupakan kendaraan pejabat negara, 
eselon II ke atas, hingga menteri.

Sederet ketentuan dan arti plat RF

Kode RF pada pelat nomor khusus 
memiliki kepala angka 1 pada TNKB, dan 
terdiri dari 4 digit angka.

melakukan pelanggaran di jalan raya.
Petugas memastikan mobil dengan 
pelat nomor demikian tidak sepenuhnya 
memiliki keistimewaan.

Dengan kata lain, jika mobil dengan 
pelat nomor tersebut tanpa pengawalan 
polisi maka hak prioritasnya tidak ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Tanpa pengawalan petugas tidak ada 
hak prioritas termasuk mobil berpelat 
nomor tersebut.

kecuali jika mendapat pengawalan dari 
pihak kepolisian.

Mobil dengan pelat nomor RF tidak 
memiliki keistimewaan khusus saat 
melaju di jalan, 

Meski menggunakan pelat nomor 
khusus, sembari memasang sirine atau 
lampu strobo, tetap hak prioritasnya 
tidak berlaku.

2. Lampu isyarat warna merah dan 
sirene digunakan untuk Kendaraan 
Bermotor tahanan, 

Angkutan Jalan Pasal 59 (5), disebutkan 
kendaraan apa saja yang boleh 
menggunakan rotator dan sirine, yakni:

pengawalan Tentara Nasional Indonesia, 
pemadam kebakaran, ambulans, palang 
merah, rescue, dan jenazah.
3. Lampu isyarat warna kuning tanpa 
sirene digunakan untuk kendaraan 
bermotor patroli jalan tol, 
pengawasan sarana dan prasarana lalu 
lintas dan angkutan jalan, perawatan dan 
pembersihan fasilitas umum, menderek 
Kendaraan, dan angkutan barang 
khusus.

1. Lampu isyarat warna biru dan sirene 
digunakan untuk Kendaraan Bermotor 
petugas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.

Tapi Sunak mengkonfirmasi ulang 
dengan berkicau di Twitter. 
Dia memutuskan akan menghadiri 
pertemuan dua minggu itu karena 
tidak ada kemakmuran jangka panjang 
tanpa tindakan terhadap perubahan 
iklim.

Kantor Sunak sebelumnya mengatakan, 
dia harus melewatkan pertemuan 
dikenal sebagai COP27 yang dimulai 
pada Ahad (6/11/2022) hingga 18 
November. 
Alasan Sunak tidak bisa menghadiri 
pertemuan iklim ini karena komitmen 
domestik yang mendesak,
 termasuk persiapan untuk pernyataan 
anggaran utama pemerintah yang 
dijadwalkan pada 17 November.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak 
mengatakan pada Rabu (2/11/2022), 
akan menghadiri Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) Iklim PBB di Mesir. 
Pengumuman terbaru ini membalikkan 
keputusannya untuk melewatkan 
pertemuan itu.
"Tidak ada keamanan energi tanpa 
berinvestasi dalam energi terbarukan," 
kata Sunak melalui akun Twitter.

PM Inggris Akan Hadiri COP27
Keputusan Sunak sebelumnya untuk 
melewatkan pembicaraan dikritik oleh 
banyak orang,

Sunak telah dipermalukan untuk pergi ke 

Inggris menjadi tuan rumah KTT iklim 
COP26 tahun lalu di Glasgow, Skotlandia.

Para pemerhati lingkungan khawatir akan 
ada kemunduran pada komitmen tersebut 
karena krisis energi yang dipicu oleh 
invasi Rusia ke Ukraina. 
Juru bicara iklim oposisi Partai Buruh Ed 
Miliband mengatakan, 

terjadi sehari setelah mantan Perdana 
Menteri Boris Johnson mengkonfirmasi 
bahwa akan menghadiri pembicaraan 
iklim atas undangan negara tuan rumah. 
Pemerintah Johnson 
membuat Inggris berkomitmen untuk 
mencapai emisi karbon nol bersih pada 
2050 dan menghilangkan batubara dari 
bauran energinya pada 2024.

Sharma akan menyerahkan kursi 
kepresidenan Conference of the Parties 
(COP pada pertemuan puncak di resor 
Mesir Sharm el-Sheikh. 

Perubahan keputusan Sunak 

termasuk penasihat iklim pemerintah 
Inggris Alok Sharma. 
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"Naluri awalnya memberi tahu kita 
tentang semua tentang dia: dia tidak 
mengerti ketika menyangkut aturan 
energi dan krisis iklim," kata Miliband.

Caroline Lucas mengatakan, keputusan 
awal Sunak dan putaran balik berikutnya 
adalah salah langkah yang memalukan di 
panggung dunia. "Biarkan ini menjadi 
pelajaran baginya, kepemimpinan iklim 
penting," ujarnya.

Selanjutnya, Imran Khan dilarikan ke 
rumah sakit di Lahore.

Asad Umar, mengatakan satu peluru 
mengenai kaki Imran.

Provinsi Punjab.

Khan terluka di kaki dan tidak terluka 
parah.

Pejabat Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf 
Asad Umar mengatakan, 

Seorang pria bersenjata melepaskan 
tembakan ke truk yang mengangkut 
mantan Perdana Menteri Pakistan Imran 
Khan pada Kamis (3/11/2022).

Perjalanannya tersebut merupakan 
bagian dari kampanye Khan yang 
bertujuan memaksa pemerintah 
mengadakan pemilihan umum lebih 
awal.
Khan kemudian terlihat dengan perban 

Sejauh ini, tidak ada kelompok yang 
mengaku bertanggung jawab atas 
penembakan terhadap Khan.

Politikus senior partai Pakistan Tehreek-
e-Insaf (PTI), 

Namun, identitasnya belum segera 
diketahui.

Dari sana, Khan melakukan perjalanan 
bersama konvoi besar berisi truk dan 
mobil menuju Ibu Kota Pakistan, 
Islamabad.

Pria bersenjata yang melakukan 
serangan berhasil ditangkap di tempat 
kejadian.

Menurut polisi, serangan itu terjadi di 
Distrik Wazirabad, 

Mantan Perdana Menteri Pakistan,Imran 
Khan, ditembak.

Serangan tersebut membuat Khan 
terluka.

Beberapa pendukungnya juga terluka 

akibat serangan itu, sebagaimana 

dilansir AP.

Mantan PM Pakistan Ditembak Saat Konvoi

Informasi tewasnya pria yang diduga 
menembak Imran Khan disampaikan oleh 
ajudan.

Tembakan mengenai kaki Imran Khan.

The Guardian menyebut peristiwa terjadi 

di distrik Wazirabad, Provinsi Punjab 

Meskipun kena peluru, dia dalam kondisi 

stabil.

Lokasi peristiwa penembakan ini ada di 
luar kota Gujranwallah.

Perdana Menteri Shahbaz Sharif, dan 
Amerika Serikat.

bersama dengan ribuan pendukungnya.
Khan digulingkan dari kursi Perdana 
Menteri Pakistan lewat mosi tidak percaya 
di parlemen pada April.

Adapun Imran Khan sendiri selamat.

Seketika setelah Imran kena tembak, dia 
langsung dilarikan ke rumah sakit di 
Lahore, kota besar di Pakistan.

Serangan itu terjadi kurang dari sepekan 
setelah Khan memulai pawainya dari Ibu 
Kota Provinsi Punjab, Lahore, 

Terduga Pelaku Ditembak Mati

Khan menuduh bahwa penggulingannya 
adalah konspirasi yang direkayasa oleh 
penggantinya, 

Klain Khan tersebut dibantah oleh Sharif 
dan Washington.

Orang yang diduga sebagai penembak 
Imran Khan sudah tewas ditembak.
Dilansir AFP, Kamis (3/11/2022), 
penyerang Imran Khan diduga adalah 
seorang pria.

Dia dipindahkan ke kendaraan lain dan 
muncul pengumuman bahwa Khan aman.

di kakinya. 

Beberapa pendukung dari Pakistan 
Tehreek-e-Insaf-nya juga terluka, 
menurut pengumuman dari partai 
tersebut.

Konvoi itu dalam rangka kampanye 

Saat itu, Imran Khan sedang bepergian 
dalam konvoi besar menuju Ibu Kota 
Islamabad.

bagian timur. untuk Pemilu tahun depan.

Pendukung Imran Khan, dilansir The 
Guardian, menyatakan peristiwa ini 
merupakan upaya pembunuhan.

Penembakan berlangsung saat 
demonstrasi.

Supaya warga Jakarta terbawa 
eskalator sosial. 

Anies menargetkan pembangunan 
hunian DP Rp0 sebanyak 232.214 unit 
di 2017-2022.

baru 2.322 unit hunian DP Rp0 yang 
berhasil dibangun.

Hingga masa jabatannya usai pada 17 
Oktober lalu, 

"Kenapa kita ngotot dengan program 
ini? 

Janji itu dia realisasikan dalam kurun 
waktu lima tahun menjabat sebagai 
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-
2022.

Anies Baswedan menjanjikan hunian 
dengan down payment atau (DP) 0 
Rupiah di masa kampanyenya lalu di 
Pilgub 2017. 

Ini eskalator naik ke situ, terbawa ke 
atas juga. 
Di Jakarta itu separuh warganya tidak 
terbawa ke atas.

Kala itu, program ini dibuat untuk 
memberikan kesempatan bagi mereka 
yang ingin punya rumah di Jakarta. 
Anies mengatakan program DP nol 
rupiah bertujuan untuk memfasilitasi 
pembiayaan cicilan yang ringan untuk 
masyarakat,
khususnya yang berpenghasilan 
rendah. 

 Yang terbawa yang separuh lainnya. 
Ini kalau dibiarkan, bom waktu. 
Nampaknya sederhana keberpihakan 
itu," kata Anies di acara silaturahmi dan 
ramah tamah pengurus Arsil Center di 
Komplek Perumahan DPR RI, Kalibata, 
Jakarta Selatan, Jumat (9/3).
Namun dalam perjalanannya, tidak 
sepenuhnya terealisasi. 

Anies berharap program ini bisa terus 
dilanjutkan penggantinya Penjabat (Pj) 

Beda Perumahan Anies Dan Gibran

Dipastikan Pemprov DKI Jakarta tidak 
menyediakan pos anggaran untuk 
mengerjakan DP Rp0.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman DKI Jakarta, 
Sarjoko mengatakan,

Menurut Sarjoko, anggaran tersebut akan 
digunakan untuk membangun hunian 
bagi yang terdampak normalisasi Kaki 
Ciliwung, pengelolaan dan pemeliharaan 

 Pemprov DKI menganggarkan Rp1,22 
triliun untuk pembangunan infrastruktur 
dan layanan dasar perkotaan.

 dan salah satu yang digagas adalah 
yang kami coba taruh adalah tentu 
bagaimana kita bisa melanjutkan program 
DP Rp0 ini," kata Sarjoko ketika ditemui 
di Cikini, pekan lalu.

"Kami juga memang masih menunggu 
arahan kebijakan Pak Pj Gubernur 
berkaitan dengan perumahan dan 
permukiman

"Bahwasanya pagu anggaran Rp1,2 
triliun adalah tidak untuk pembangunan 
hunian DP Rp0," kata Sarjoko di sela 
rapat di Hotel Grand Cempaka, Bogor, 
Selasa (1/11) kemarin.

Nasib pembangunan hunian DP Rp0 
makin jelas ketika dalam Kebijakan 
Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas 
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 
APBD 2023. 

Tetapi, sejak menjabat, 
Heru tampak belum antusias membahas 
lebih detail soal program hunian DP Rp0 
yang ditinggalkan Anies. 
Hal itu diungkap Kepala Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman DKI Jakarta, 
Sarjoko, yang mengaku belum menerima 
arahan apapun dari Heru terkait program 
tersebut.

Gubernur, Heru Budi Hartono.



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah Air

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

bersambung ke edisi Minggu depan

Internasional

Robert Jnawan Telp : 646 - 377 - 6276 / 267 - 271 - 8534

Michael Ching Telp : 267 - 596 - 8760

 DI PABRIK PLASTIK

TELAH MENIPU

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

COP27.

Anggota parlemen Partai Hijau 

"Naluri awalnya memberi tahu kita 
tentang semua tentang dia: dia tidak 
mengerti ketika menyangkut aturan 
energi dan krisis iklim," kata Miliband.

Caroline Lucas mengatakan, keputusan 
awal Sunak dan putaran balik berikutnya 
adalah salah langkah yang memalukan di 
panggung dunia. "Biarkan ini menjadi 
pelajaran baginya, kepemimpinan iklim 
penting," ujarnya.

Selanjutnya, Imran Khan dilarikan ke 
rumah sakit di Lahore.

Asad Umar, mengatakan satu peluru 
mengenai kaki Imran.

Provinsi Punjab.

Khan terluka di kaki dan tidak terluka 
parah.

Pejabat Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf 
Asad Umar mengatakan, 

Seorang pria bersenjata melepaskan 
tembakan ke truk yang mengangkut 
mantan Perdana Menteri Pakistan Imran 
Khan pada Kamis (3/11/2022).

Perjalanannya tersebut merupakan 
bagian dari kampanye Khan yang 
bertujuan memaksa pemerintah 
mengadakan pemilihan umum lebih 
awal.
Khan kemudian terlihat dengan perban 

Sejauh ini, tidak ada kelompok yang 
mengaku bertanggung jawab atas 
penembakan terhadap Khan.

Politikus senior partai Pakistan Tehreek-
e-Insaf (PTI), 

Namun, identitasnya belum segera 
diketahui.

Dari sana, Khan melakukan perjalanan 
bersama konvoi besar berisi truk dan 
mobil menuju Ibu Kota Pakistan, 
Islamabad.

Pria bersenjata yang melakukan 
serangan berhasil ditangkap di tempat 
kejadian.

Menurut polisi, serangan itu terjadi di 
Distrik Wazirabad, 

Mantan Perdana Menteri Pakistan,Imran 
Khan, ditembak.

Serangan tersebut membuat Khan 
terluka.

Beberapa pendukungnya juga terluka 

akibat serangan itu, sebagaimana 

dilansir AP.

Mantan PM Pakistan Ditembak Saat Konvoi

Informasi tewasnya pria yang diduga 
menembak Imran Khan disampaikan oleh 
ajudan.

Tembakan mengenai kaki Imran Khan.

The Guardian menyebut peristiwa terjadi 

di distrik Wazirabad, Provinsi Punjab 

Meskipun kena peluru, dia dalam kondisi 

stabil.

Lokasi peristiwa penembakan ini ada di 
luar kota Gujranwallah.

Perdana Menteri Shahbaz Sharif, dan 
Amerika Serikat.

bersama dengan ribuan pendukungnya.
Khan digulingkan dari kursi Perdana 
Menteri Pakistan lewat mosi tidak percaya 
di parlemen pada April.

Adapun Imran Khan sendiri selamat.

Seketika setelah Imran kena tembak, dia 
langsung dilarikan ke rumah sakit di 
Lahore, kota besar di Pakistan.

Serangan itu terjadi kurang dari sepekan 
setelah Khan memulai pawainya dari Ibu 
Kota Provinsi Punjab, Lahore, 

Terduga Pelaku Ditembak Mati

Khan menuduh bahwa penggulingannya 
adalah konspirasi yang direkayasa oleh 
penggantinya, 

Klain Khan tersebut dibantah oleh Sharif 
dan Washington.

Orang yang diduga sebagai penembak 
Imran Khan sudah tewas ditembak.
Dilansir AFP, Kamis (3/11/2022), 
penyerang Imran Khan diduga adalah 
seorang pria.

Dia dipindahkan ke kendaraan lain dan 
muncul pengumuman bahwa Khan aman.

di kakinya. 

Beberapa pendukung dari Pakistan 
Tehreek-e-Insaf-nya juga terluka, 
menurut pengumuman dari partai 
tersebut.

Konvoi itu dalam rangka kampanye 

Saat itu, Imran Khan sedang bepergian 
dalam konvoi besar menuju Ibu Kota 
Islamabad.

bagian timur. untuk Pemilu tahun depan.

Pendukung Imran Khan, dilansir The 
Guardian, menyatakan peristiwa ini 
merupakan upaya pembunuhan.

Penembakan berlangsung saat 
demonstrasi.

Supaya warga Jakarta terbawa 
eskalator sosial. 

Anies menargetkan pembangunan 
hunian DP Rp0 sebanyak 232.214 unit 
di 2017-2022.

baru 2.322 unit hunian DP Rp0 yang 
berhasil dibangun.

Hingga masa jabatannya usai pada 17 
Oktober lalu, 

"Kenapa kita ngotot dengan program 
ini? 

Janji itu dia realisasikan dalam kurun 
waktu lima tahun menjabat sebagai 
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-
2022.

Anies Baswedan menjanjikan hunian 
dengan down payment atau (DP) 0 
Rupiah di masa kampanyenya lalu di 
Pilgub 2017. 

Ini eskalator naik ke situ, terbawa ke 
atas juga. 
Di Jakarta itu separuh warganya tidak 
terbawa ke atas.

Kala itu, program ini dibuat untuk 
memberikan kesempatan bagi mereka 
yang ingin punya rumah di Jakarta. 
Anies mengatakan program DP nol 
rupiah bertujuan untuk memfasilitasi 
pembiayaan cicilan yang ringan untuk 
masyarakat,
khususnya yang berpenghasilan 
rendah. 

 Yang terbawa yang separuh lainnya. 
Ini kalau dibiarkan, bom waktu. 
Nampaknya sederhana keberpihakan 
itu," kata Anies di acara silaturahmi dan 
ramah tamah pengurus Arsil Center di 
Komplek Perumahan DPR RI, Kalibata, 
Jakarta Selatan, Jumat (9/3).
Namun dalam perjalanannya, tidak 
sepenuhnya terealisasi. 

Anies berharap program ini bisa terus 
dilanjutkan penggantinya Penjabat (Pj) 

Beda Perumahan Anies Dan Gibran

Dipastikan Pemprov DKI Jakarta tidak 
menyediakan pos anggaran untuk 
mengerjakan DP Rp0.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman DKI Jakarta, 
Sarjoko mengatakan,

Menurut Sarjoko, anggaran tersebut akan 
digunakan untuk membangun hunian 
bagi yang terdampak normalisasi Kaki 
Ciliwung, pengelolaan dan pemeliharaan 

 Pemprov DKI menganggarkan Rp1,22 
triliun untuk pembangunan infrastruktur 
dan layanan dasar perkotaan.

 dan salah satu yang digagas adalah 
yang kami coba taruh adalah tentu 
bagaimana kita bisa melanjutkan program 
DP Rp0 ini," kata Sarjoko ketika ditemui 
di Cikini, pekan lalu.

"Kami juga memang masih menunggu 
arahan kebijakan Pak Pj Gubernur 
berkaitan dengan perumahan dan 
permukiman

"Bahwasanya pagu anggaran Rp1,2 
triliun adalah tidak untuk pembangunan 
hunian DP Rp0," kata Sarjoko di sela 
rapat di Hotel Grand Cempaka, Bogor, 
Selasa (1/11) kemarin.

Nasib pembangunan hunian DP Rp0 
makin jelas ketika dalam Kebijakan 
Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas 
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 
APBD 2023. 

Tetapi, sejak menjabat, 
Heru tampak belum antusias membahas 
lebih detail soal program hunian DP Rp0 
yang ditinggalkan Anies. 
Hal itu diungkap Kepala Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman DKI Jakarta, 
Sarjoko, yang mengaku belum menerima 
arahan apapun dari Heru terkait program 
tersebut.

Gubernur, Heru Budi Hartono.
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Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
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 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057
Kendati demikian, ia masih enggan 

Bila di Jakarta nasib program hunian 
tanpa uang muka diduga kuat tidak lagi 
berlanjut. 

Pemkot Solo bersama PT Taspen telah 
menentukan lokasi lahan khusus untuk 
kebutuhan tersebut. 

rusunawa, dan penataan RW kumuh.
"Pertama adalah pembangunan rusun 
di Jl Margasatwa, perencanaan 
pemeliharaan berkala rusun, (dan) 
penataan permukiman khususnya RW 
kumuh," sambung dia.

Kabar berbeda muncul dari Pemerintah 
Kota Solo. Wali Kota Solo, Gibran 
Rakabuming Raka sedang 
mempersiapkan pembangunan 
perumahan aparatur sipil negara (ASN) 
dengan skema down payment (DP) nol 
persen.

Dilirik Wali Kota Solo

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming 
Raka mengatakan, 

menyampaikan lokasi dimaksud.

saya kemarin bersama Pak Dirut Taspen 
(Direktur Utama PT Taspen Antonius 
Nicholas Stephanus Kosasih)

Gibran mengatakan, perumahan ini 
diprioritaskan bagi ASN yang jauh dari 
kantor.

Nanti juga kami prioritaskan untuk 
pegawai yang golongan rendah atau 
pegawai muda yang belum punya rumah 
sendiri," kata Gibran.

Lokasinya dalam kota, milik Pemkot Solo 
yang belum dimanfaatkan atau lahan 
kosong," jelas Gibran.

"Ditunggu dulu ya, 

 sudah menyediakan lahan khusus rusun 
untuk ASN. 

"Ada yang paling jauh dari Jogja naik 
KRL. 

Apakah program yang digagas Gibran ini 
sama dengan yang diinisiasi Anies, putra 
sulung Presiden Jokowi ini belum mau 
bicara banyak.

"Saudara sekalian sesuai dengan 
ketentuan Undang-undang tanggal 2 
November tadi malam, persis jam 
00.00 WIB untuk masuk ke tanggal 3 
November, 

MNC Group buka suara terkait 
pencabutan ISR (Izin Siaran Radio) 
untuk RCTI, Global TV, MNC TV, 
iNews, ANTV, TV One dan Cahaya TV. 
ISR mereka dicabut karena tidak 
mengikuti migrasi TV analog ke TV 
digital.

pemerintah sudah memutuskan 
kebijakan migrasi dari analog ke digital 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan kesiapan teknis yang 
sudah dibicarakan dalam waktu yang 
cukup lama," kata Mahfud MD dalam 
keterangannya, Kamis (3/11).
"Dan semua telah berjalan efektif, 
hanya ada beberapa televisi swasta 
yang sampai sekarang dalam tanda 
petik tidak mengikuti atau membandel 
atas keputusan pemerintah ini, yaitu 

Pencabutan izin ISR RCTI Dkk itu 
disampaikan oleh Menko Polhukam 
Mahfud MD.

Mahfud Cabut Ijin ISR, RCTI Dkk Melawan

Namun, MNC Group memberikan 
penjelasan terhadap pencabutan ISR 
tersebut. 

tetapi pada kenyataannya hanya terbatas 
di wilayah Jabodetabek, 

Bapak Mahfud MD 

maka kami akan melaksanakan 
permintaan tersebut pada hari ini, Kamis, 

Mereka juga bakal menuntut baik secara 
perdata atau pidana.

RCTI, Global TV, MNC TV, INews TV, 
ANTV, dan tadi juga terpantau TV One 
serta Cahaya TV," lanjut dia.

Terkait dengan pemaksaan pemadaman 
siaran televisi analog atau Analog Switch 
Off, 

1. Dengan mengingat adanya permintaan 
dari Menteri Koordinator Politik, Hukum 
dan Keamanan,

maka berikut pernyataan kami, MNC 
Group (mewakili RCTI, MNCTV, INews, 
GTV):

Berikut penjelasan lengkap dari MNC 
Group terkait pencabutan ISR itu:

yang meminta untuk dilakukan Analog 
Switch Off yang seharusnya berlaku 
Nasional, 

3 November 2022 jam 24.00 WIB.

3. MNC Group menyadari, tindakan 
mematikan siaran dengan sistem 
Analog ini sangat merugikan 
masyarakat Jabodetabek, 

kecuali dengan membeli Set Top Box 
atau mengganti televisi digital atau 
berlangganan tv parabola tetapi sekali 
lagi dikarenakan adanya permintaan 
dari Menteri Koordinator Politik, Hukum 
dan Keamanan, Bapak Mahfud MD, 
maka kami akan tunduk dan taat.
4. MNC Group memandang adanya 
kebijakan yang saling bertentangan 
terutama jika dikaitkan dengan adanya 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
91/PUU-XVIII/2020,

2. Secara fakta, permintaan tersebut 
kami laksanakan walaupun sampai 
dengan hari ini, jam dan detik ini belum 
ada satu surat tertulis yang diterima 
oleh MNC Group terkait dengan 
pencabutan izin siaran analog di 
wilayah Jabodetabek untuk mendukung 
progam Analog Switch Off 

diperkirakan 60% masyarakat di 
Jabodetabek tidak bisa lagi menikmati 
tayangan televisi secara analog di 
wilayah Jabodetabek, 

sehingga dengan demikian secara 
hukum tidak ada kewajiban kami untuk 
melaksanakan Analog Switch Off.

“Menyatakan untuk menangguhkan 
segala tindakan/ kebijakan yang 
bersifat strategis dan berdampak luas, 

di mana dalam salah satu petitum 
menyatakan secara tegas:

b. Jika dianggap ini adalah pelaksanaan 
Undang-Undang Cipta Kerja, maka 
seharusnya wilayah di luar Jabodetabek 
harus juga diberlakukan Analog Switch 
Off dengan demikian artinya keputusan 
Analog Switch Off 

a. Analog Switch Off dilakukan hanya di 
wilayah Jabodetabek dan tidak dilakukan 
secara serentak secara Nasional, 
membuktikan bahwa keputusan 
Mahkamah Konstitusi tersebut benar 
adanya dan diakui secara implisit 
pemberlakuannya oleh Kominfo.

terbatas di wilayah Jabodetabek bukan 
perintah Undang-Undang, 
tetapi adalah keputusan dari Kominfo 
semata.
5. Meskipun kami tetap tunduk 

 yaitu:

dan taat atas permintaan dari 
Menkopolhukam Bapak Mahfud MD 
tetapi demi untuk kepastian hukum dan 
kepentingan masyarakat luas,

serta tidak dibenarkan pula menerbitkan 
peraturan pelaksana baru berkaitan 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja”

kami akan mengajukan tuntutan secara 
perdata dan/atau pidana sesuai hukum 
yang berlaku.

Sedangkan pada faktanya terdapat 
pertentangan atau dengan kata lain 
dualisme dalam pelaksanaannya,

Demikian pernyataan ini kami susun 
sebagai informasi agar masyarakat 
memahami kondisi yang terjadi 
sesungguhnya.

Pasalnya, 
kini figur yang digadang menjadi 
pendamping Anies Baswedan masih 
alot antara Partai Demokrat dan PKS. 
Sejak jauh-jauh hari Partai Demokrat 
telah menjadikan satu di antara syarat 
utama adalah menjadikan Ketua 

 Ternyata koalisi NasDem, Partai 
Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) tak semudah seperti yang 
tampak awal bahwa koalisi ini akan 
paling cepat mendeklarasikan pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presiden.

PKS Minta Deklarasi Koalisi Ditunda
Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY).

Terakhir Juru Bicara Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid 
menghormati usulan Partai NasDem agar 
mendeklarasikan koalisi perubahan pada 
10 November 2022.

Sempat tampak AHY akan mulus 
mendampingi Anies. 
Namun, kini PKS sepertinya meyakini 
Ahmad Heryawan merupakan figur yang 
tepat untuk mendampingi mantan 
Gubernur DKI Jakarta, Anies.
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Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

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

Biografi Tokoh Dunia

Tanah Air

Hub : 267 - 235 - 3359 

Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

Claudia : 908 - 510 - 6840
Steven : 267 - 303 - 1094

Bukti Lurah Lebih Pintar Dari Gubernur Jakarta

Internasional

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057
Kendati demikian, ia masih enggan 

Bila di Jakarta nasib program hunian 
tanpa uang muka diduga kuat tidak lagi 
berlanjut. 

Pemkot Solo bersama PT Taspen telah 
menentukan lokasi lahan khusus untuk 
kebutuhan tersebut. 

rusunawa, dan penataan RW kumuh.
"Pertama adalah pembangunan rusun 
di Jl Margasatwa, perencanaan 
pemeliharaan berkala rusun, (dan) 
penataan permukiman khususnya RW 
kumuh," sambung dia.

Kabar berbeda muncul dari Pemerintah 
Kota Solo. Wali Kota Solo, Gibran 
Rakabuming Raka sedang 
mempersiapkan pembangunan 
perumahan aparatur sipil negara (ASN) 
dengan skema down payment (DP) nol 
persen.

Dilirik Wali Kota Solo

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming 
Raka mengatakan, 

menyampaikan lokasi dimaksud.

saya kemarin bersama Pak Dirut Taspen 
(Direktur Utama PT Taspen Antonius 
Nicholas Stephanus Kosasih)

Gibran mengatakan, perumahan ini 
diprioritaskan bagi ASN yang jauh dari 
kantor.

Nanti juga kami prioritaskan untuk 
pegawai yang golongan rendah atau 
pegawai muda yang belum punya rumah 
sendiri," kata Gibran.

Lokasinya dalam kota, milik Pemkot Solo 
yang belum dimanfaatkan atau lahan 
kosong," jelas Gibran.

"Ditunggu dulu ya, 

 sudah menyediakan lahan khusus rusun 
untuk ASN. 

"Ada yang paling jauh dari Jogja naik 
KRL. 

Apakah program yang digagas Gibran ini 
sama dengan yang diinisiasi Anies, putra 
sulung Presiden Jokowi ini belum mau 
bicara banyak.

"Saudara sekalian sesuai dengan 
ketentuan Undang-undang tanggal 2 
November tadi malam, persis jam 
00.00 WIB untuk masuk ke tanggal 3 
November, 

MNC Group buka suara terkait 
pencabutan ISR (Izin Siaran Radio) 
untuk RCTI, Global TV, MNC TV, 
iNews, ANTV, TV One dan Cahaya TV. 
ISR mereka dicabut karena tidak 
mengikuti migrasi TV analog ke TV 
digital.

pemerintah sudah memutuskan 
kebijakan migrasi dari analog ke digital 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan kesiapan teknis yang 
sudah dibicarakan dalam waktu yang 
cukup lama," kata Mahfud MD dalam 
keterangannya, Kamis (3/11).
"Dan semua telah berjalan efektif, 
hanya ada beberapa televisi swasta 
yang sampai sekarang dalam tanda 
petik tidak mengikuti atau membandel 
atas keputusan pemerintah ini, yaitu 

Pencabutan izin ISR RCTI Dkk itu 
disampaikan oleh Menko Polhukam 
Mahfud MD.

Mahfud Cabut Ijin ISR, RCTI Dkk Melawan

Namun, MNC Group memberikan 
penjelasan terhadap pencabutan ISR 
tersebut. 

tetapi pada kenyataannya hanya terbatas 
di wilayah Jabodetabek, 

Bapak Mahfud MD 

maka kami akan melaksanakan 
permintaan tersebut pada hari ini, Kamis, 

Mereka juga bakal menuntut baik secara 
perdata atau pidana.

RCTI, Global TV, MNC TV, INews TV, 
ANTV, dan tadi juga terpantau TV One 
serta Cahaya TV," lanjut dia.

Terkait dengan pemaksaan pemadaman 
siaran televisi analog atau Analog Switch 
Off, 

1. Dengan mengingat adanya permintaan 
dari Menteri Koordinator Politik, Hukum 
dan Keamanan,

maka berikut pernyataan kami, MNC 
Group (mewakili RCTI, MNCTV, INews, 
GTV):

Berikut penjelasan lengkap dari MNC 
Group terkait pencabutan ISR itu:

yang meminta untuk dilakukan Analog 
Switch Off yang seharusnya berlaku 
Nasional, 

3 November 2022 jam 24.00 WIB.

3. MNC Group menyadari, tindakan 
mematikan siaran dengan sistem 
Analog ini sangat merugikan 
masyarakat Jabodetabek, 

kecuali dengan membeli Set Top Box 
atau mengganti televisi digital atau 
berlangganan tv parabola tetapi sekali 
lagi dikarenakan adanya permintaan 
dari Menteri Koordinator Politik, Hukum 
dan Keamanan, Bapak Mahfud MD, 
maka kami akan tunduk dan taat.
4. MNC Group memandang adanya 
kebijakan yang saling bertentangan 
terutama jika dikaitkan dengan adanya 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
91/PUU-XVIII/2020,

2. Secara fakta, permintaan tersebut 
kami laksanakan walaupun sampai 
dengan hari ini, jam dan detik ini belum 
ada satu surat tertulis yang diterima 
oleh MNC Group terkait dengan 
pencabutan izin siaran analog di 
wilayah Jabodetabek untuk mendukung 
progam Analog Switch Off 

diperkirakan 60% masyarakat di 
Jabodetabek tidak bisa lagi menikmati 
tayangan televisi secara analog di 
wilayah Jabodetabek, 

sehingga dengan demikian secara 
hukum tidak ada kewajiban kami untuk 
melaksanakan Analog Switch Off.

“Menyatakan untuk menangguhkan 
segala tindakan/ kebijakan yang 
bersifat strategis dan berdampak luas, 

di mana dalam salah satu petitum 
menyatakan secara tegas:

b. Jika dianggap ini adalah pelaksanaan 
Undang-Undang Cipta Kerja, maka 
seharusnya wilayah di luar Jabodetabek 
harus juga diberlakukan Analog Switch 
Off dengan demikian artinya keputusan 
Analog Switch Off 

a. Analog Switch Off dilakukan hanya di 
wilayah Jabodetabek dan tidak dilakukan 
secara serentak secara Nasional, 
membuktikan bahwa keputusan 
Mahkamah Konstitusi tersebut benar 
adanya dan diakui secara implisit 
pemberlakuannya oleh Kominfo.

terbatas di wilayah Jabodetabek bukan 
perintah Undang-Undang, 
tetapi adalah keputusan dari Kominfo 
semata.
5. Meskipun kami tetap tunduk 

 yaitu:

dan taat atas permintaan dari 
Menkopolhukam Bapak Mahfud MD 
tetapi demi untuk kepastian hukum dan 
kepentingan masyarakat luas,

serta tidak dibenarkan pula menerbitkan 
peraturan pelaksana baru berkaitan 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja”

kami akan mengajukan tuntutan secara 
perdata dan/atau pidana sesuai hukum 
yang berlaku.

Sedangkan pada faktanya terdapat 
pertentangan atau dengan kata lain 
dualisme dalam pelaksanaannya,

Demikian pernyataan ini kami susun 
sebagai informasi agar masyarakat 
memahami kondisi yang terjadi 
sesungguhnya.

Pasalnya, 
kini figur yang digadang menjadi 
pendamping Anies Baswedan masih 
alot antara Partai Demokrat dan PKS. 
Sejak jauh-jauh hari Partai Demokrat 
telah menjadikan satu di antara syarat 
utama adalah menjadikan Ketua 

 Ternyata koalisi NasDem, Partai 
Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) tak semudah seperti yang 
tampak awal bahwa koalisi ini akan 
paling cepat mendeklarasikan pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presiden.

PKS Minta Deklarasi Koalisi Ditunda
Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY).

Terakhir Juru Bicara Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid 
menghormati usulan Partai NasDem agar 
mendeklarasikan koalisi perubahan pada 
10 November 2022.

Sempat tampak AHY akan mulus 
mendampingi Anies. 
Namun, kini PKS sepertinya meyakini 
Ahmad Heryawan merupakan figur yang 
tepat untuk mendampingi mantan 
Gubernur DKI Jakarta, Anies.
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"Dan keempat, ini yang paling krusial, 
yakni siapakah pasangan capres-
cawapres yang akan kita usung 
bersama," ujarnya.

Namun, Muhammad Kholid mengatakan 
pihaknya menolak usulan tersebut 
lantaran masih ada pekerjaan rumah 
(PR) yang belum tuntas.

tersebut, seperti pertama, platform 
perjuangan.

NasDem, Demokrat harus dituntaskan 
terlebih dulu," kata Muhammad Kholid 
kepada wartawan, seperti dikutip pada 
Kamis (3/11/2022).

Kedua, design pemerintahan ke depan, 
ketiga, strategi pemenangan.

"Tentu ini yang harus kita tuntaskan 
terlebih dulu sebelum bicara tentang 
timing atau waktu deklarasi," sambung 
Kholid.

"Kami berpandangan bahwa PR di tim 
kecil PKS, 

Kholid menyebut ada beberapa hal yang 
pembahasannya belum tuntas di interal 
ketiga partai politik (parpol) 

Kendati demikian, 

yakni Wakil Ketua Majelis Syuro PKS 
Ahmad Heryawan atau Aher. 
Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan 
hasil musyawarah Majelis Syuro PKS.

Kholid menegaskan pihaknya tetap 
menghormati usulan Partai Demokrat 
agar Ketua Umumnya Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) maju pada pilpres 
mendatang.

Lebih lanjut, Kholid menuturkan PKS 
mengajukan salah satu kader terbaiknya 
untuk maju dalam pilpres 2024, 

"PKS saat ini sedang memperjuangkan 
sebagaimana amanah musyawarah 
Majelis Syuro untuk mengajukan salah 
satu kader terbaik kami yakni Aher, 
seorang pemimpin yang pernah 
memimpin 10 tahun Provinsi Jabar (Jawa 
Barat) sebagai gubernur," jelasnya. 

"Tentu kami akan membahasnya secara 
terbuka, rasional, dan objektif dengan 
mengedepankan rasa kebersamaan, 
kepentingan bangsa lebih tingi di atas 
parpol," imbuhnya.

menurut J-Alert Emergency 
Broadcasting System yang dikeluarkan 
pada Kamis, 3 November 2022.

Penembakan itu terjadi sehari setelah 
Korea Utara yang bersenjata nuklir 
menembakkan sedikitnya 23 rudal.

Menurut pemerintah, rudal itu telah 
terbang melewati wilayah Jepang 
menuju Samudra Pasifik.
Militer Korea Selatan juga melaporkan 
peluncuran rudal tersebut,

Demikian menurut sistem peringatan di 
Jepang. 

Pemerintah Jepang memperingatkan 
penduduk prefektur Miyagi, 
Yamagata, dan Niigata untuk mencari 
perlindungan di dalam ruangan setelah 
peluncuran rudal Korea Utara, 

 yang dilakukan di atas pantai timur 

Korea Utara menembakkan rudal 
balistik yang terbang di atas wilayah 
Jepang pada pada Kamis, 3 November 
2022. 

Korut Tembakan Rudal Balistik ke Jepang

Itu adalah pertama kalinya sebuah rudal 
balistik mendarat di dekat perairan Korea 
Selatan sejak semenanjung itu terbagi 
dua pada 1945. Itu juga rudal yang paling 
banyak ditembakkan oleh Korea Utara 
dalam satu hari. Korea Selatan 
mengeluarkan peringatan serangan udara 
yang langka dan meluncurkan rudalnya 
sebagai tanggapan terhadap tindakan 
Korea Utara.

Korea Utara. Kantor berita Yonhap 
melaporkan rudal itu melewati tahap 
pemisahan, menunjukkan itu mungkin 
senjata jarak jauh.
Pada Rabu, 2 November 2022, Korea 
Utara menembakkan setidaknya 23 rudal 
ke laut, 
termasuk satu yang mendarat kurang dari 
60 km di lepas pantai Korea Selatan. 
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol 
menyebutnya sebagai perambahan 
wilayah dan Washington mengecam 
sebagai sembrono.

Cukai Rokok Elektronik Dan Vape Naik 15%

Pertimbangan lainnya adalah target 
penurunan prevalensi perokok anak 

"Untuk rokok elektrik,setiap tahun naik 
15% selama 5 tahun ke depan," kata 
Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati di Istana Bogor dalam saluran 
resmi Sekretariat Presiden, Kamis 
(3/11).

Sri Mulyani mengatakan kenaikan cukai 
pada rokok elektronik dan produk HPTL 
telah mempertimbangkan tenaga kerja 
pertanian dan industri. 

Presiden Joko Widodo akan menaikkan 
cukai produk industri hasil pengolahan 
hasil tembakau lainnya (HPTL) dan 
rokok elektronik pada 2023. Secara 
rinci, Kepala Negara menginstruksikan 
cukai rokok elektronik rata-rata 15% 
dan HPTL sebesar 6%.

Adapun, kenaikan cukai rokok 
elektronik dan HPTL tersebut dibarengi 
dengan kenaikan cukai rokok 
konvensional. Adapun, kenaikan cukai 
yang dikenakan pada rokok 
konvensional pada tahun depan rata-
rata sebesar 10%.

usia 10-18 tahun menjadi 8,7% pada 
2024.
Sri Mulyani menyatakan tujuan utama 
kenaikan cukai rokok elektronik dan 
HPTL adalah mengurangi keterjangkauan 
di masyarakat, khususnya harga rokok 
konvensional. Menurutnya, 
konsumsi rokok konvensional menduduki 
peringkat kedua terbesar setelah beras.

“Sehingga keterjangkauan terhadap 
rokok juga akan makin menurun.

Sri Mulyani mencatat konsumsi rokok 
konvensional di rumah tangga mencapai 
12,21% di wilayah perkotaan. Sementara 
itu, konsumsi rokok konvensional di 
daerah pedesaan mencapai 11,63%.
Menurutnya, angka tersebut lebih besar 
daripada konsumsi protein seperti tempe, 
telur ayam, dan daging ayam. 
Menimbang aspek kesehatan, 
pemerintah memutuskan konsumsi rokok 
harus dikendalikan dengan menaikkan 
cukai.

Dengan demikian diharapkan 
konsumsinya akan menurun,” kata Sri 
Mulyani.

“Beberapa orang berbicara tentang lima 
tahun, sepuluh tahun, 2035, 2049, saya 
rasa tidak. 
Kami ingin bersatu sesegera mungkin, 
tetapi kami tidak memiliki batas waktu," 
kata Jin dalam pidatonya di Institute for 
China-America Studies, seperti 
dilaporkan Alarabiya, Kamis 

Tetapi Beijing membutuhkan 
kemampuan untuk mencegah 
pemerintahan di Taipei 
mendeklarasikan kemerdekaan.

Diplomat senior China di Washington, 
Jin Quan mengatakan, Beijing tidak 
menetapkan batasan waktu untuk 
reunifikasi dengan Taiwan. Pejabat No. 
3 di Kedutaan Besar China di 
Washington,mengatakan, Beijing tidak 
ingin menggunakan kekerasan 
terhadap Taiwan. 

China : Tak Ada Batasan Waktu Untuk Reunifikasi 

Karena sebagian pemerintahan Xi 

Sebelumnya  Menteri Luar Negeri 
Amerika Serikat (AS) Antony Blinken 
mengatakan, Beijing berusaha untuk 
mempercepat pencaplokan Taiwan. 
Blinken juga menuduh China merusak 
status quo. 
Kepala operasi angkatan laut AS, 
Laksamana Mike Gilday, pada awal 
Oktober memperingatkan bahwa China 
dapat menyerang Taiwan sebelum 2024.

(3/11/2022).

Sementara Presiden China Xi Jinping 
tidak menetapkan jadwal untuk bertindak 
terhadap Taiwan. Ada kekhawatiran 
bahwa pilihan untuk reunifikasi telah 
menyempit sejak Xi memperpanjag masa 
jabatan ketiga yang bertentangan dengan 
norma. 
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"Dan keempat, ini yang paling krusial, 
yakni siapakah pasangan capres-
cawapres yang akan kita usung 
bersama," ujarnya.

Namun, Muhammad Kholid mengatakan 
pihaknya menolak usulan tersebut 
lantaran masih ada pekerjaan rumah 
(PR) yang belum tuntas.

tersebut, seperti pertama, platform 
perjuangan.

NasDem, Demokrat harus dituntaskan 
terlebih dulu," kata Muhammad Kholid 
kepada wartawan, seperti dikutip pada 
Kamis (3/11/2022).

Kedua, design pemerintahan ke depan, 
ketiga, strategi pemenangan.

"Tentu ini yang harus kita tuntaskan 
terlebih dulu sebelum bicara tentang 
timing atau waktu deklarasi," sambung 
Kholid.

"Kami berpandangan bahwa PR di tim 
kecil PKS, 

Kholid menyebut ada beberapa hal yang 
pembahasannya belum tuntas di interal 
ketiga partai politik (parpol) 

Kendati demikian, 

yakni Wakil Ketua Majelis Syuro PKS 
Ahmad Heryawan atau Aher. 
Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan 
hasil musyawarah Majelis Syuro PKS.

Kholid menegaskan pihaknya tetap 
menghormati usulan Partai Demokrat 
agar Ketua Umumnya Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) maju pada pilpres 
mendatang.

Lebih lanjut, Kholid menuturkan PKS 
mengajukan salah satu kader terbaiknya 
untuk maju dalam pilpres 2024, 

"PKS saat ini sedang memperjuangkan 
sebagaimana amanah musyawarah 
Majelis Syuro untuk mengajukan salah 
satu kader terbaik kami yakni Aher, 
seorang pemimpin yang pernah 
memimpin 10 tahun Provinsi Jabar (Jawa 
Barat) sebagai gubernur," jelasnya. 

"Tentu kami akan membahasnya secara 
terbuka, rasional, dan objektif dengan 
mengedepankan rasa kebersamaan, 
kepentingan bangsa lebih tingi di atas 
parpol," imbuhnya.

menurut J-Alert Emergency 
Broadcasting System yang dikeluarkan 
pada Kamis, 3 November 2022.

Penembakan itu terjadi sehari setelah 
Korea Utara yang bersenjata nuklir 
menembakkan sedikitnya 23 rudal.

Menurut pemerintah, rudal itu telah 
terbang melewati wilayah Jepang 
menuju Samudra Pasifik.
Militer Korea Selatan juga melaporkan 
peluncuran rudal tersebut,

Demikian menurut sistem peringatan di 
Jepang. 

Pemerintah Jepang memperingatkan 
penduduk prefektur Miyagi, 
Yamagata, dan Niigata untuk mencari 
perlindungan di dalam ruangan setelah 
peluncuran rudal Korea Utara, 

 yang dilakukan di atas pantai timur 

Korea Utara menembakkan rudal 
balistik yang terbang di atas wilayah 
Jepang pada pada Kamis, 3 November 
2022. 

Korut Tembakan Rudal Balistik ke Jepang

Itu adalah pertama kalinya sebuah rudal 
balistik mendarat di dekat perairan Korea 
Selatan sejak semenanjung itu terbagi 
dua pada 1945. Itu juga rudal yang paling 
banyak ditembakkan oleh Korea Utara 
dalam satu hari. Korea Selatan 
mengeluarkan peringatan serangan udara 
yang langka dan meluncurkan rudalnya 
sebagai tanggapan terhadap tindakan 
Korea Utara.

Korea Utara. Kantor berita Yonhap 
melaporkan rudal itu melewati tahap 
pemisahan, menunjukkan itu mungkin 
senjata jarak jauh.
Pada Rabu, 2 November 2022, Korea 
Utara menembakkan setidaknya 23 rudal 
ke laut, 
termasuk satu yang mendarat kurang dari 
60 km di lepas pantai Korea Selatan. 
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol 
menyebutnya sebagai perambahan 
wilayah dan Washington mengecam 
sebagai sembrono.

Cukai Rokok Elektronik Dan Vape Naik 15%

Pertimbangan lainnya adalah target 
penurunan prevalensi perokok anak 

"Untuk rokok elektrik,setiap tahun naik 
15% selama 5 tahun ke depan," kata 
Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati di Istana Bogor dalam saluran 
resmi Sekretariat Presiden, Kamis 
(3/11).

Sri Mulyani mengatakan kenaikan cukai 
pada rokok elektronik dan produk HPTL 
telah mempertimbangkan tenaga kerja 
pertanian dan industri. 

Presiden Joko Widodo akan menaikkan 
cukai produk industri hasil pengolahan 
hasil tembakau lainnya (HPTL) dan 
rokok elektronik pada 2023. Secara 
rinci, Kepala Negara menginstruksikan 
cukai rokok elektronik rata-rata 15% 
dan HPTL sebesar 6%.

Adapun, kenaikan cukai rokok 
elektronik dan HPTL tersebut dibarengi 
dengan kenaikan cukai rokok 
konvensional. Adapun, kenaikan cukai 
yang dikenakan pada rokok 
konvensional pada tahun depan rata-
rata sebesar 10%.

usia 10-18 tahun menjadi 8,7% pada 
2024.
Sri Mulyani menyatakan tujuan utama 
kenaikan cukai rokok elektronik dan 
HPTL adalah mengurangi keterjangkauan 
di masyarakat, khususnya harga rokok 
konvensional. Menurutnya, 
konsumsi rokok konvensional menduduki 
peringkat kedua terbesar setelah beras.

“Sehingga keterjangkauan terhadap 
rokok juga akan makin menurun.

Sri Mulyani mencatat konsumsi rokok 
konvensional di rumah tangga mencapai 
12,21% di wilayah perkotaan. Sementara 
itu, konsumsi rokok konvensional di 
daerah pedesaan mencapai 11,63%.
Menurutnya, angka tersebut lebih besar 
daripada konsumsi protein seperti tempe, 
telur ayam, dan daging ayam. 
Menimbang aspek kesehatan, 
pemerintah memutuskan konsumsi rokok 
harus dikendalikan dengan menaikkan 
cukai.

Dengan demikian diharapkan 
konsumsinya akan menurun,” kata Sri 
Mulyani.

“Beberapa orang berbicara tentang lima 
tahun, sepuluh tahun, 2035, 2049, saya 
rasa tidak. 
Kami ingin bersatu sesegera mungkin, 
tetapi kami tidak memiliki batas waktu," 
kata Jin dalam pidatonya di Institute for 
China-America Studies, seperti 
dilaporkan Alarabiya, Kamis 

Tetapi Beijing membutuhkan 
kemampuan untuk mencegah 
pemerintahan di Taipei 
mendeklarasikan kemerdekaan.

Diplomat senior China di Washington, 
Jin Quan mengatakan, Beijing tidak 
menetapkan batasan waktu untuk 
reunifikasi dengan Taiwan. Pejabat No. 
3 di Kedutaan Besar China di 
Washington,mengatakan, Beijing tidak 
ingin menggunakan kekerasan 
terhadap Taiwan. 

China : Tak Ada Batasan Waktu Untuk Reunifikasi 

Karena sebagian pemerintahan Xi 

Sebelumnya  Menteri Luar Negeri 
Amerika Serikat (AS) Antony Blinken 
mengatakan, Beijing berusaha untuk 
mempercepat pencaplokan Taiwan. 
Blinken juga menuduh China merusak 
status quo. 
Kepala operasi angkatan laut AS, 
Laksamana Mike Gilday, pada awal 
Oktober memperingatkan bahwa China 
dapat menyerang Taiwan sebelum 2024.

(3/11/2022).

Sementara Presiden China Xi Jinping 
tidak menetapkan jadwal untuk bertindak 
terhadap Taiwan. Ada kekhawatiran 
bahwa pilihan untuk reunifikasi telah 
menyempit sejak Xi memperpanjag masa 
jabatan ketiga yang bertentangan dengan 
norma. 
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memicu sentimen nasionalis,
 sehingga meningkatkan ekspektasi 
publik bahwa China siap bertindak 
agresif.
China mengatakan preferensinya 
adalah Taiwan menerima 
pemerintahannya di bawah model 
pemerintahan seperti di Hong Kong. 

Namun ide ini sangat tidak populer di 
masyarakat Taiwan.
China menganggap Taiwan sebagai 
bagian dari wilayahnya. 
Namun pemerintah di Taipei mengatakan, 
Taiwan sudah menjadi negara de facto 
yang membutuhkan lebih banyak 
pengakuan di panggung dunia.

Pemimpin China, Xi Jinping 
menegaskan tidak akan ada kompromi 
dari kebijakan nol-Covid – akan tetapi 
kekacauan yang terjadi lantaran 
kebijakan pemerintah ini secara 
gamblang bisa dilihat di pabrik Foxconn 
di kota Zenghzhou.
Hal-hal yang mendorong ribuan buruh 
meninggalkan pabrik perakitan 
komputer Apple terbesar di dunia ini 
adalah rasa takut, panik dan 
ketidaktahuan.
Foxconn, perusahaan yang 
menjalankan pabrik raksasa ini, harus 
menanggung sebagian akibatnya.
Tapi sebenarnya akar masalahnya 
adalah pendekatan negara ini yang 
tidak fleksibel dan ketat melalui nol-
Covid.
BBC berbicara kepada sejumlah buruh 
di sana yang menjelaskan kenapa 
mereka harus meninggalkan pabrik 
demi keselamatannya.

Itu jelas tidak membantu, bahwa 
bosnya di Foxconn mengatakan bahwa 
tak ada infeksi Covid di pabrik – 
sementara perusahaan mengatakan 
kepada media bahwa tidak ada infeksi 
"bergejala".

Salah satunya diungkapkan buruh 
Foxconn berusia 21 tahun yang telah 
mendengar selentingan tentang desas-
desus penerapan 'lockdown' di pabrik.
Tapi, semakin banyak cerita dan 
spekulasi berkembang, suasananya 
menjadi semakin ekstrem.

Namun, banyak staf yang diketahui 
positif.

Ini mungkin tidak rasional, tapi 
beberapa orang mengatakan mereka 
khawatir nyawanya terancam.

Buruh iPhone Ramai - Ramai Tinggalkan Pabrik
Ratusan ribu pekerja diperintahkan untuk 
tidak meninggalkan kompleks industri 
raksasa ini.

Mereka akan menerapkan jenis 
eksperimen raksasa "hidup bersama 
Covid", yang membiarkan setiap orang di 
bagian kota Zhengzou itu sakit.

Buruh lainnya mengatakan kepada kami, 

Kemudian, jika pembantaian tidak terlalu 
buruk, maka akan dijadikan panduan 
apakah wialyah China lainnya bisa dibuka 
atau tidak.

Setelah mereka yang bekerja dibatasi 
hanya pekerja asrama, dan bagian lain di 
pabrik, rumor makin berkembang.
Buruh muda ini mendengar bahwa tentara 
akan datang, dan mengambil kendali.

Menurut rumor ini, rencananya adalah 
untuk mengetahui berapa banyak dari 
mereka yang akan mati.

Keesokan paginya, dia sudah mendapat 
kabar dari beberapa temannya, bahwa 
mereka berhasil kembali ke kota asal 
mereka.

Penyebaran Covid yang cepat

Buruh yang BBC wawancara ini, jelas 
bukanlah satu-satunya yang mendengar 
rumor ini. Ujungnya, buruh-buruh mulai 
menerobos keluar pabrik.

Setengah rekan satu asrama yang 
totalnya delapan orang sudah pergi. Ia 
kemudian mengemas tasnya, tapi tidak 
bisa membawa segalanya.

Sentimen menyebar di grup chat mereka, 
misalnya: "Foxconn akan mengambil 
nyawaku."

Pada Sabtu malam, sebuah rekaman 
menunjukkan beberapa orang menerobos 
pagar penghalang kuning, untuk 
memungkinkan beberapa orang melarikan 
diri.

Ini artinya, meskipun transportasi 
publik beroperasi, Anda tidak diizinkan 
naik, hal ini termasuk taksi.

dia juga panik sebelum memutuskan 
pergi.
"Sejujurnya, saya tidak seburuk yang 
saya bayangkan pertama kali," 
katanya.

Terlepas dari kasus buruh di Foxconn, 
sebagian besar wilayah kota Zhengzou 
sedang dikarantina.

"Tapi kemudian orang-orang di sekitar 
saya mulai terinfeksi. Pada kasus 
positif di asrama lainnya tidak ada 
yang dibawa ke karantina untuk 
beberapa hari.
"Mereka yang saya tahu terus bekerja, 
semua mulai terkonfirmasi positif."

Kode aplikasi kesehatan tidak 
mengizinkan siapa pun untuk pergi, 
setidaknya dalam perjalanan resmi.

Beberapa adegan juga mengingatkan 
masa depresi besar satu abad lalu.
Buruh-buruh ini bertumpukan di 
belakang truk, terkadang menyalakan 
api kecil untuk membuat mereka tetap 
hangat.

Solusi bagi buruh di Foxconn - lompati 
pagar dan mulailah berjalan.

Rekaman seperti ini terus 
bermunculan, pertama menyebar di 
sekitar Provinsi Henan, kemudian di 
seluruh China, dan ke penjuru dunia.

Anda tak perlu susah-susah mencari 
gambaran dengan antrean yang 
kebanyakan diisi anak-anak muda 
menyeret koper mereka di sepanjang 
sisi jalan.

Bagi beberapa orang, ini artinya pergi 
dengan berjalan kaki dengan barang 
seadanya yang mampu mereka bawa 
sejauh lebih dari 100km.

Masalah utamanya adalah 
ketidaktahuan yang meluas tentang 
sifat penyakit.

Ini adalah kebijakan nol-Covid yang 
menghambat perekonomian.

Orang-orang biasa dengan kendaraan 
yang lewat, merasa kasian, akan 
mengangkut buruh-buruh itu sejauh 
mungkin.

Di sebagian besar China, orang-orang 
takut terjangkit virus Covid, dan 
seolah-olah itu adalah kanker.

BBC telah berbicara ke sejumlah buruh. 
Mereka mengatakan tidak tahu apakah 
mereka akan dapat kembali bekerja di 
Foxconn; atau apakah mereka bisa 
mengambil barang-barang yang tersisa 
di asrama pabrik.

Sekarang sedang diatur lalu lintasnya 
antar kota dan akan membawa orang-

Mereka berharap tidak kehilangan bonus 
kehadiran kerja, yang bisa menjadi 
tambahan gaji, setelah bekerja beberapa 
hari terturut-turut. Namun, sekali lagi, 
semua ini tidak lebih penting dari pada 
merasa aman.

Pemerintah China tidak berbuat banyak 
untuk mengubah kesalahpahaman ini, 
dan kenyataannya, justru sering 
memperburuknya.

Tapi orang-orang China harus 
menganggap dirinya lebih beruntung 
karena mereka punya Partai Komunis 
untuk melindungi dengan pendekatan 
nol-Covid.
Memang benar, strategi ini telah 
menghentikan rumah sakit dari 
kebanjiran pasien, dan memang benar 
bahwa Covid telah merenggut banyak 
nyawa.
Namun, ini juga benar - bagi sebagian 
besar orang yang terinfeksi dan telah 
mendapat vaksin - terjangkit virus artinya 
hanya mengalami sakit beberapa hari di 
rumah dan tidak lebih dari itu.

Narasi yang dibangun oleh pihak 
berwenang di sini, bahwa di tempat lain, 
Covid telah memangkas populasi 
manusia.

Poin terakhir ini adalah sesuatu yang 
sama sekali tidak disadari oleh banyak 
orang di China.
Jadi ketika buruh Foxonn berhasil 
kembali ke rumahnya masing-masing, 
dan ditempatkan di fasilitas karantina 
yang dibangun mendadak di sekitar 
bangunan sekolah di sana, 
bagi mereka ini tidak separah neraka 
Covid yang mereka bayangkan akan 
menimpa mereka di pabrik.

Tentu saja, kejadian buruh yang kabur 
dari pabrik menyebabkan kemarahan 
publik, dan Foxconn telah meresponnya.
Perusahaan mengumumkan bahwa 
buruhnya yang ingin pergi akan diizinkan 
menggunakan bus yang aman.
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memicu sentimen nasionalis,
 sehingga meningkatkan ekspektasi 
publik bahwa China siap bertindak 
agresif.
China mengatakan preferensinya 
adalah Taiwan menerima 
pemerintahannya di bawah model 
pemerintahan seperti di Hong Kong. 

Namun ide ini sangat tidak populer di 
masyarakat Taiwan.
China menganggap Taiwan sebagai 
bagian dari wilayahnya. 
Namun pemerintah di Taipei mengatakan, 
Taiwan sudah menjadi negara de facto 
yang membutuhkan lebih banyak 
pengakuan di panggung dunia.

Pemimpin China, Xi Jinping 
menegaskan tidak akan ada kompromi 
dari kebijakan nol-Covid – akan tetapi 
kekacauan yang terjadi lantaran 
kebijakan pemerintah ini secara 
gamblang bisa dilihat di pabrik Foxconn 
di kota Zenghzhou.
Hal-hal yang mendorong ribuan buruh 
meninggalkan pabrik perakitan 
komputer Apple terbesar di dunia ini 
adalah rasa takut, panik dan 
ketidaktahuan.
Foxconn, perusahaan yang 
menjalankan pabrik raksasa ini, harus 
menanggung sebagian akibatnya.
Tapi sebenarnya akar masalahnya 
adalah pendekatan negara ini yang 
tidak fleksibel dan ketat melalui nol-
Covid.
BBC berbicara kepada sejumlah buruh 
di sana yang menjelaskan kenapa 
mereka harus meninggalkan pabrik 
demi keselamatannya.

Itu jelas tidak membantu, bahwa 
bosnya di Foxconn mengatakan bahwa 
tak ada infeksi Covid di pabrik – 
sementara perusahaan mengatakan 
kepada media bahwa tidak ada infeksi 
"bergejala".

Salah satunya diungkapkan buruh 
Foxconn berusia 21 tahun yang telah 
mendengar selentingan tentang desas-
desus penerapan 'lockdown' di pabrik.
Tapi, semakin banyak cerita dan 
spekulasi berkembang, suasananya 
menjadi semakin ekstrem.

Namun, banyak staf yang diketahui 
positif.

Ini mungkin tidak rasional, tapi 
beberapa orang mengatakan mereka 
khawatir nyawanya terancam.

Buruh iPhone Ramai - Ramai Tinggalkan Pabrik
Ratusan ribu pekerja diperintahkan untuk 
tidak meninggalkan kompleks industri 
raksasa ini.

Mereka akan menerapkan jenis 
eksperimen raksasa "hidup bersama 
Covid", yang membiarkan setiap orang di 
bagian kota Zhengzou itu sakit.

Buruh lainnya mengatakan kepada kami, 

Kemudian, jika pembantaian tidak terlalu 
buruk, maka akan dijadikan panduan 
apakah wialyah China lainnya bisa dibuka 
atau tidak.

Setelah mereka yang bekerja dibatasi 
hanya pekerja asrama, dan bagian lain di 
pabrik, rumor makin berkembang.
Buruh muda ini mendengar bahwa tentara 
akan datang, dan mengambil kendali.

Menurut rumor ini, rencananya adalah 
untuk mengetahui berapa banyak dari 
mereka yang akan mati.

Keesokan paginya, dia sudah mendapat 
kabar dari beberapa temannya, bahwa 
mereka berhasil kembali ke kota asal 
mereka.

Penyebaran Covid yang cepat

Buruh yang BBC wawancara ini, jelas 
bukanlah satu-satunya yang mendengar 
rumor ini. Ujungnya, buruh-buruh mulai 
menerobos keluar pabrik.

Setengah rekan satu asrama yang 
totalnya delapan orang sudah pergi. Ia 
kemudian mengemas tasnya, tapi tidak 
bisa membawa segalanya.

Sentimen menyebar di grup chat mereka, 
misalnya: "Foxconn akan mengambil 
nyawaku."

Pada Sabtu malam, sebuah rekaman 
menunjukkan beberapa orang menerobos 
pagar penghalang kuning, untuk 
memungkinkan beberapa orang melarikan 
diri.

Ini artinya, meskipun transportasi 
publik beroperasi, Anda tidak diizinkan 
naik, hal ini termasuk taksi.

dia juga panik sebelum memutuskan 
pergi.
"Sejujurnya, saya tidak seburuk yang 
saya bayangkan pertama kali," 
katanya.

Terlepas dari kasus buruh di Foxconn, 
sebagian besar wilayah kota Zhengzou 
sedang dikarantina.

"Tapi kemudian orang-orang di sekitar 
saya mulai terinfeksi. Pada kasus 
positif di asrama lainnya tidak ada 
yang dibawa ke karantina untuk 
beberapa hari.
"Mereka yang saya tahu terus bekerja, 
semua mulai terkonfirmasi positif."

Kode aplikasi kesehatan tidak 
mengizinkan siapa pun untuk pergi, 
setidaknya dalam perjalanan resmi.

Beberapa adegan juga mengingatkan 
masa depresi besar satu abad lalu.
Buruh-buruh ini bertumpukan di 
belakang truk, terkadang menyalakan 
api kecil untuk membuat mereka tetap 
hangat.

Solusi bagi buruh di Foxconn - lompati 
pagar dan mulailah berjalan.

Rekaman seperti ini terus 
bermunculan, pertama menyebar di 
sekitar Provinsi Henan, kemudian di 
seluruh China, dan ke penjuru dunia.

Anda tak perlu susah-susah mencari 
gambaran dengan antrean yang 
kebanyakan diisi anak-anak muda 
menyeret koper mereka di sepanjang 
sisi jalan.

Bagi beberapa orang, ini artinya pergi 
dengan berjalan kaki dengan barang 
seadanya yang mampu mereka bawa 
sejauh lebih dari 100km.

Masalah utamanya adalah 
ketidaktahuan yang meluas tentang 
sifat penyakit.

Ini adalah kebijakan nol-Covid yang 
menghambat perekonomian.

Orang-orang biasa dengan kendaraan 
yang lewat, merasa kasian, akan 
mengangkut buruh-buruh itu sejauh 
mungkin.

Di sebagian besar China, orang-orang 
takut terjangkit virus Covid, dan 
seolah-olah itu adalah kanker.

BBC telah berbicara ke sejumlah buruh. 
Mereka mengatakan tidak tahu apakah 
mereka akan dapat kembali bekerja di 
Foxconn; atau apakah mereka bisa 
mengambil barang-barang yang tersisa 
di asrama pabrik.

Sekarang sedang diatur lalu lintasnya 
antar kota dan akan membawa orang-

Mereka berharap tidak kehilangan bonus 
kehadiran kerja, yang bisa menjadi 
tambahan gaji, setelah bekerja beberapa 
hari terturut-turut. Namun, sekali lagi, 
semua ini tidak lebih penting dari pada 
merasa aman.

Pemerintah China tidak berbuat banyak 
untuk mengubah kesalahpahaman ini, 
dan kenyataannya, justru sering 
memperburuknya.

Tapi orang-orang China harus 
menganggap dirinya lebih beruntung 
karena mereka punya Partai Komunis 
untuk melindungi dengan pendekatan 
nol-Covid.
Memang benar, strategi ini telah 
menghentikan rumah sakit dari 
kebanjiran pasien, dan memang benar 
bahwa Covid telah merenggut banyak 
nyawa.
Namun, ini juga benar - bagi sebagian 
besar orang yang terinfeksi dan telah 
mendapat vaksin - terjangkit virus artinya 
hanya mengalami sakit beberapa hari di 
rumah dan tidak lebih dari itu.

Narasi yang dibangun oleh pihak 
berwenang di sini, bahwa di tempat lain, 
Covid telah memangkas populasi 
manusia.

Poin terakhir ini adalah sesuatu yang 
sama sekali tidak disadari oleh banyak 
orang di China.
Jadi ketika buruh Foxonn berhasil 
kembali ke rumahnya masing-masing, 
dan ditempatkan di fasilitas karantina 
yang dibangun mendadak di sekitar 
bangunan sekolah di sana, 
bagi mereka ini tidak separah neraka 
Covid yang mereka bayangkan akan 
menimpa mereka di pabrik.

Tentu saja, kejadian buruh yang kabur 
dari pabrik menyebabkan kemarahan 
publik, dan Foxconn telah meresponnya.
Perusahaan mengumumkan bahwa 
buruhnya yang ingin pergi akan diizinkan 
menggunakan bus yang aman.
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di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

Disewakan kamar  untuk harian / 
Mingguan atau Bulanan.
Di Daerah 20st dan Snyder. 
Dekat toko Bali Mart.
Hub :  267 - 881 - 8899

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

Now hiring laundromat attendant.
Good pay, free room and drop off
commision.
Call Sam : 267 - 324 - 2761

Dicari kasir part time. Senin - Kamis
3pm - 8pm .
Hub : Mr. Lee 267 - 242 - 9007

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Disewakan kamar 1 orang di 1833 Mifflin St
dekat Seulanga 19st - 18st.
Hub : 267 - 888 - 0522

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

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

Disewakan kamar  kosong. Di 2030 19th st.
Call : 267 - 243 - 1893

Dicari anak kos laki-laki /  wanita
per September tidak masak, merokok
$350/ bln.
Call : 215 - 740 - 8672

Disewakan  1 kamar untuk wanita
dekat Gereja Katolik Santo Thomas.
Hub : 267 - 385 - 0529

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

Disewakan  1 kamar depan di street
besar dekat bis 17, 37, 7
Hub : 267 - 263 - 6450

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

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

King Crab House looking for cook
$14/ hour full time / part time.
Call ask for Emily 215-602-0082

Di sewakan 1 kamar buat pria.
Lantai 3 , tidak masak.
15xx dekat Pendawa. Setelah 21 October
Telp : 267 - 303 - 6284

Deli store located at Center City
looking for cashier . 
Monday -  Saturday  (45 hours)  
Call : 215 - 303 - 2536,
          267 - 242 - 9007

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Disewakan  1 kamar untuk wanita
di 17th Morris st.
Hub : 267 - 585 - 0529 Segera dicari kasir beer

Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

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

 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

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

bahwa apa yang terlihat ribuan orang 
pada akhir pekan kemarin, telah 
berkurang menjadi puluhan, dan 
kemudian makin sedikit pada 

orang langsung ke fasilitas karantina, 
kemudian memastikan proses yang 
jauh lebih tenang dan tertib.
Perusahaan juga mengumumkan akan 
memberikan empat kali bonus bagi 
buruh yang tetap tinggal, dan tidak 
mengambil cuti.
Dalam sebuah pengumuman, Foxconn 
mengatakan bahwa ini merupakan 
bagian dari upaya untuk "secara 
bertahap melanjutkan produksi secara 
teratur".
Karena lockdown resmi telah kembali 
diberlakukan di seluruh Zona Ekonomi 
Bandara Zhengzhou, migrasi buruh 
dari pabrik mulai mengalami 
penurunan saat ini.
Seorang relawan, yang memberikan 
makanan dan air di sepanjang jalan 
mengatakan pada kami, 

Tapi hanya ada dua jalur 

Jika Foxconn tak bisa mengelola krisis ini 
dengan baik, dalam jangka pendek, ini 
akan memukul rantai pasok global bagi 
Apple dan produk lainnya.

pertengahan minggu ini.

Bagi pemimpin China, Xi Jinping, ini 
mungkin tidak sepenting 
mempertahankan kontrol politik.

Sistem pengendalian Covid pemerintah 
tidak mampu berjalan tanpa 
menyebabkan gangguan yang berarti, 
bukan hanya kepada kehidupan orang, 
tapi berpotensi memukul sektor-sektor 
ekonomi utama.

Tapi, untuk jangka panjang, ini akan 
menjadi persoalan yang lebih besar bagi 
China.

di depan - ubah pendekatan nol-Covid 
atau akan melihat kasus seperti Foxconn 
di masa depan.

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

Disewaka kamar diatas , 
bangunan baru di Dorrance st
Dekat jalur bis 79 dan 37.
Hub : Tony 215 - 459 - 1847

Disewakan kamar untuk wanita
di 17st Morris.
Hub : 267 - 622 - 9089
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We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Terima pemasangan CCTV, 
(Computer Networking Business 
Telephone System). NVR, DVR.
Hub : Eddy 917- 560 - 4621
Anna : 929 - 309 - 6625

Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

Disewakan kamar  untuk harian / 
Mingguan atau Bulanan.
Di Daerah 20st dan Snyder. 
Dekat toko Bali Mart.
Hub :  267 - 881 - 8899

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

Now hiring laundromat attendant.
Good pay, free room and drop off
commision.
Call Sam : 267 - 324 - 2761

Dicari kasir part time. Senin - Kamis
3pm - 8pm .
Hub : Mr. Lee 267 - 242 - 9007

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

Disewakan kamar 1 orang di 1833 Mifflin St
dekat Seulanga 19st - 18st.
Hub : 267 - 888 - 0522

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

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

Disewakan kamar  kosong. Di 2030 19th st.
Call : 267 - 243 - 1893

Dicari anak kos laki-laki /  wanita
per September tidak masak, merokok
$350/ bln.
Call : 215 - 740 - 8672

Disewakan  1 kamar untuk wanita
dekat Gereja Katolik Santo Thomas.
Hub : 267 - 385 - 0529

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

Disewakan  1 kamar depan di street
besar dekat bis 17, 37, 7
Hub : 267 - 263 - 6450

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

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

King Crab House looking for cook
$14/ hour full time / part time.
Call ask for Emily 215-602-0082

Di sewakan 1 kamar buat pria.
Lantai 3 , tidak masak.
15xx dekat Pendawa. Setelah 21 October
Telp : 267 - 303 - 6284

Deli store located at Center City
looking for cashier . 
Monday -  Saturday  (45 hours)  
Call : 215 - 303 - 2536,
          267 - 242 - 9007

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Disewakan  1 kamar untuk wanita
di 17th Morris st.
Hub : 267 - 585 - 0529 Segera dicari kasir beer

Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

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

 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

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

bahwa apa yang terlihat ribuan orang 
pada akhir pekan kemarin, telah 
berkurang menjadi puluhan, dan 
kemudian makin sedikit pada 

orang langsung ke fasilitas karantina, 
kemudian memastikan proses yang 
jauh lebih tenang dan tertib.
Perusahaan juga mengumumkan akan 
memberikan empat kali bonus bagi 
buruh yang tetap tinggal, dan tidak 
mengambil cuti.
Dalam sebuah pengumuman, Foxconn 
mengatakan bahwa ini merupakan 
bagian dari upaya untuk "secara 
bertahap melanjutkan produksi secara 
teratur".
Karena lockdown resmi telah kembali 
diberlakukan di seluruh Zona Ekonomi 
Bandara Zhengzhou, migrasi buruh 
dari pabrik mulai mengalami 
penurunan saat ini.
Seorang relawan, yang memberikan 
makanan dan air di sepanjang jalan 
mengatakan pada kami, 

Tapi hanya ada dua jalur 

Jika Foxconn tak bisa mengelola krisis ini 
dengan baik, dalam jangka pendek, ini 
akan memukul rantai pasok global bagi 
Apple dan produk lainnya.

pertengahan minggu ini.

Bagi pemimpin China, Xi Jinping, ini 
mungkin tidak sepenting 
mempertahankan kontrol politik.

Sistem pengendalian Covid pemerintah 
tidak mampu berjalan tanpa 
menyebabkan gangguan yang berarti, 
bukan hanya kepada kehidupan orang, 
tapi berpotensi memukul sektor-sektor 
ekonomi utama.

Tapi, untuk jangka panjang, ini akan 
menjadi persoalan yang lebih besar bagi 
China.

di depan - ubah pendekatan nol-Covid 
atau akan melihat kasus seperti Foxconn 
di masa depan.

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

Disewaka kamar diatas , 
bangunan baru di Dorrance st
Dekat jalur bis 79 dan 37.
Hub : Tony 215 - 459 - 1847

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


