
02 www.sipbuletin.com

Edisi 1694

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 14.680 Kurs BI $1 = Rp 14.989

bersambung ke hal 3

Minggu
11/06/2022

Hubungi : 267 - 235 - 3359 Jangan Lupa November 6 Ganti Jam

Kereta api di Sulawesi yakni jalur 
Makassar-Parepare telah dioperasikan 
secara terbatas untuk publik. 
Masyarakat bisa 
menggunakan 
moda transportasi 
itu untuk lintas 
Stasiun 
Garongkong-
Stasiun Mangilu 
tanpa dipungut 
biaya selama 
masa uji coba. 
Masyarakat 
Kabupaten Barru 
dan Kabupaten 
Pangkep kini 
sudah bisa mencoba menggunakan 
Kereta Api (KA) Andalan Celebes untuk 
rute Stasiun Garongkong-Stasiun 

              Setelah Jaman Belanda

     Beroperasinya Kembali Kereta Api 
Sulawesi 

Mangilu, dan KA Lontara untuk arah 
sebaliknya Stasiun Mangilu-Stasiun 
Garongkong. Plt Direktur Jenderal 

Perkeretaapian Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub) 
Zulmafendi menyebut jalur 
kereta api tersebut 
merupakan salah satu jalur 
KA di Indonesia yang 
menggunakan lebar jalur rel 
standar (standard gauge) 
dengan lebar 1.435 mm. 
"Dengan lebar jalur tersebut, 
kereta api di Sulawesi ini 
akan mampu melesat lebih 
cepat dan lebih nyaman 
daripada kereta api di Pulau 

Jawa," kata Zulmafendi pada saat 
peninjaun uji coba pengoperasian 

Beroperasinya Kembali 
Kereta Api Sulawesi

Setelah Jaman Belanda
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terbatas jalur KA Makassar-Parepare, 
dikutip dari siaran pers, Minggu 
(30/10/2022). Di samping itu, 
Zulmafendi menyebut jalur kereta api 
Makassar-Parepare memiliki potensi 
wisata yang sangat tinggi. 
Pemandangan di sepanjang jalur 
dinilai akan menjadi daya tarik wisata 
tersendiri. "Belum lagi banyak 
kawasan wisata seperti Wisata Alam 
Anjungan Sumpang Binangoe, Wisata 
Alam Pantai Ujung Batoe, hingga 
Wisata Mangrove Dewi Biringkassi," 
ujarnya. Ke depan, Stasiun Rammang-
Rammang yang sangat dekat dengan 
obyek wisata Geopark Rammang-
Rammang juga akan segera 
dioperasikan. Untuk itu, kehadiran jalur 
KA tersebut diharapkan bisa 
meningkatkan jumlah wisatawan di 
Sulawesi Selatan. Pada tahap awal uji 
coba pengoperasian terbatas, 
sepanjang 66 kilometer (km) jalur KA 
akan dilalui oleh kereta yang dapat 
diakses masyarakat melalui tujuh 
stasiun yang mencakup Stasiun 
Garongkong, Stasiun Barru, Stasiun 
Tanete Rilau, Stasiun Mandalle, 
Stasiun Ma’rang, Stasiun Labakkang, 
dan Stasiun Mangilu. Zulmafendi 
mengatakan masyarakat bisa 
langsung menuju stasiun-stasiun 
tersebut selama uji coba 
pengoperasian terbatas ini jika ingin 
mencoba naik KA Andalan Celebes 
maupun KA Lontara. Uji coba operasi 
KA Andalan Celebes dan KA Lontara 
akan dilakukan masing-masing satu 
kali setiap hari dan berangkat pukul 
10.18 WITA dari Stasiun Garongkong 
dan pukul 16.05 WITA dari Stasiun 
Mangilu. Calon penumpang 
diharapkan dapat melaporkan data diri 
kepada petugas stasiun berupa nama, 
alamat, nomor telepon, dan 
kesan/pesan selama mengikuti 
kegiatan uji coba operasi. "Semoga 
masyarakat dapat mencoba dan 
mengenal moda transportasi kereta api 
ini sehingga dapat menjadi 
kebanggaan warga Sulawesi," 
ungkapnya. Balai Pengelola Kereta Api 
(BPKA) Sulawesi Selatan (BPKA) 
Sulsel mulai merekrut tenaga SDM 

jelang beroperasinya kereta api pertama 
di Sulawesi, kata Kepala Tata Usaha 
BPKA Sulsel, Hasbudi. "Sekarang 
sebenarnya sudah siap untuk stasiun 
untuk empat bidang penugasan, ada 
kebersihan, ada security, ada ticketing 
system, ada customer service," 
tambahnya. Hasbudi menyebut dari 
proses seleksi yang dilakukan, pihaknya 
merekrut sebanyak 151 orang. Rekrutan 
baru ini semuanya merupakan SDM lokal 
di Sulsel. "Yang 4 (bidang penugasan) 
tadi yang saya sebutkan di awal, itu 100 
persen orang Sulsel," ujarnya. Selain 
merekrut SDM lokal untuk 4 bidang 
penugasan tersebut, Hasbudi menyebut 
pihaknya juga akan melakukan perekrutan 
untuk posisi administratur stasiun (kepala 
stasiun). Untuk tahap awal, BPKA akan 
merekrut 10 administratur stasiun yang 
nantinya akan disebar di stasiun yang 
beroperasi. "Sekarang kami lagi proses 
untuk administratur stasiun (kepala 
stasiun). Kepala stasiun ini kami 
sementara lagi buat kerja sama dengan 
salah satu pelaksana diklat di 
kementerian perhubungan," ujar Hasbudi. 
Karena ini baru 10 (stasiun), jadi kita 
diklatkan 10 dulu. Sesuai jumlah stasiun," 
sambungnya. Khusus untuk posisi 
administratur stasiun, BPKA Sulsel tidak 
melakukan perekrutan terbuka. Untuk 
SDM-nya akan direkrut dari internal BPKA 
Sulsel yang telah berpengalaman di 
bidangnya. "SDM-nya kita ambil dari 
pegawai BPKA Sulsel yang sudah ada, 
baik itu PNS maupun PPNPN (pegawai 
pemerintah non pegawai negeri) yang 
kompeten. Dia adalah internal, diambil 
dari internal Balai itu sendiri," jelasnya. 
Kalau kita lihat sejarah, sebenarnya 
kereta api sulawesi ini sudah pernah 
dibangun jaman hindia belanda. Sejarah 
kereta api pertama di Sulawesi Selatan 
menjadi kilas balik perkembangan 
transportasi massal pada masa Hindia-
Belanda. Kereta api bukanlah hal baru di 
dataran Sulawesi Selatan karena pernah 
ada dan beroperasi meski hanya kurun 
waktu 8 tahun. Dirangkum dari jurnal 
Universitas Negeri Makassar (UNM) 
berjudul "Transportasi Kereta Api Rute 
Makassar- Takalar (1922- 1930)" 
disebutkan bahwa jalur kereta api 

pertama di Sulawesi Selatan resmi 
dibuka pada tahun 1922. Jalur kereta api 
tersebut menghubungkan Makassar-
Takalar sepanjang 47 Km yang dibangun 
pada masa Hindia-Belanda. Sejarah 
kereta api pertama di Sulawesi Selatan 
tentunya dipengaruhi oleh modernitas 
transportasi yang dibawa oleh 
masyarakat Eropa atau penjajah di 
Indonesia. Pembangunan kereta api 
pada masa itu awalnya berpusat di pulau 
Jawa. Namun, pembangunan 
transportasi massal ini kemudian 
dikembangkan di daerah-daerah lain 
yang dinilai memiliki potensi besar. 
Kereta api di Sulawesi, terkhusus rute 
Makassar-Takalar pada masa Hindia-
Belanda dibangun karena 
diperhitungkan sebagai salah satu pulau 
yang penting. Sulawesi dinilai memiliki 
bentang alam yang indah, daerah 
penghasil komoditi beras, sayur-mayur, 
kelapa, dan komoditi lainnya. Selain itu, 
daerah ini juga memiliki penduduk yang 
cukup padat dan beragam, terutama di 
perkotaan seperti Makassar, Manado, 
dan lainnya. Dalam sejarah kereta api di 
Sulawesi Selatan, diketahui 
pembangunannya telah direncanakan 
sejak abad ke-19. Hal ini berdasar pada 
laporan ekspedisi Nederlands Indische 
Spoorweg Maatschappij yang 
melaporkan potensi hasil alam di daerah 
pedalaman Sulawesi. Pada laporan itu 
disebutkan bahwa Sulawesi memiliki 
komoditi layak jual seperti kopi, beras, 
kelapa, dan berbagai komoditi lainnya. 
Sehingga direncanakan pembangunan 
sarana dan prasarana transportasi 
seperti jalan, jembatan, termasuk kereta 
api untuk mengangkut hasil bumi 
tersebut. Disebutkan pula bahwa 
penelitian awal atau studi kelayakan 
pembangunan jaringan kereta api di 
Sulawesi sudah dilakukan pada tahun 
1915. Namun hasilnya kurang maksimal. 
Sehingga penelitian lanjutan kembali 
dilanjutkan pada tahun 1917. Hasil dari 
penelitian tersebut adalah rencana 
pembangunan jaringan kereta api dari 
Makassar ke Maros, kemudian 
diperpanjang melalui Tanete dan 
Marioriwawo untuk kemudian menuju ke 
Sengkang. Maka awal rancangan kereta 

api tersebut adalah jalur Makassar 
Maros. Rancangan jalur ini selesai 
dibuat pada tahun 1918. Satu tahun 
kemudian giliran rancangan awal jalur 
Maros-Tanete yang selesai. 
Pemerintah Hindia-Belanda 
menyetujui rancangan awal tersebut. 
Perusahaan kereta api milik 
pemerintah Hindia Belanda, Staats 
Spoorwegen, kemudian membentuk 
Staatstramwegen op Celebes (STC) 
sebagai wakilnya untuk mengurus 
segala hal yang berkaitan dengan 
kereta api di Sulawesi. Kereta api ini 
awalnya direncanakan akan 
menghubungkan semua wilayah 
Sulawesi. Rencana awal adalah 
membangun rel kereta api dimulai 
pada rute Makassar ke Maros hingga 
menuju Manado. Adapun yang 
dipercayakan sebagai kontraktor 
untuk membangun rel kereta api 
tujuan Makassar menuju Manado ini 
adalah Staatstramweg op Celebes. 
Meskipun telah direncanakan rute 
awal pembangunan kereta api 
tersebut adalah Makassar-Maros, 
namun dalam perkembangannya 
terjadi perubahan rute menjadi 
Makassar menuju Takalar. Hal ini 
disebabkan keadaan ekonomi dan 
politik saat itu. Perubahan rute 
tersebut dilatarbelakangi 2 alasan 
yang fundamental. Pertama, Takalar 
juga Gowa dikenal sebagai daerah 
yang menghasilkan komoditi laku di 
pasaran saat itu, yakni kopra (kelapa), 
gula (tebu), dan beras. Alasan kedua 
lahirnya rute kereta api Makassar-
Takalar yakni merupakan bagian 
terpenting dari strategi militer Belanda 
dalam menghadapi ancaman 
pemberontakan-pemberontakan yang 
terjadi. Salah satunya adalah gerakan 
I Tolok Dg Magassing. Gerakan I Tolok 
Dg Magassing merupakan gerakan 
perbanditan yang berpusat di daerah 
Polongbangkeng, Takalar. Maka untuk 
meredam gerakan tersebut, 
pembangunan rel kereta api yang 
awalnya menuju Maros diubah menuju 
Takalar. Perubahan rute ini 
merupakan bagian dari strategi militer 
Belanda untuk memobilisasi serdadu 
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terbatas jalur KA Makassar-Parepare, 
dikutip dari siaran pers, Minggu 
(30/10/2022). Di samping itu, 
Zulmafendi menyebut jalur kereta api 
Makassar-Parepare memiliki potensi 
wisata yang sangat tinggi. 
Pemandangan di sepanjang jalur 
dinilai akan menjadi daya tarik wisata 
tersendiri. "Belum lagi banyak 
kawasan wisata seperti Wisata Alam 
Anjungan Sumpang Binangoe, Wisata 
Alam Pantai Ujung Batoe, hingga 
Wisata Mangrove Dewi Biringkassi," 
ujarnya. Ke depan, Stasiun Rammang-
Rammang yang sangat dekat dengan 
obyek wisata Geopark Rammang-
Rammang juga akan segera 
dioperasikan. Untuk itu, kehadiran jalur 
KA tersebut diharapkan bisa 
meningkatkan jumlah wisatawan di 
Sulawesi Selatan. Pada tahap awal uji 
coba pengoperasian terbatas, 
sepanjang 66 kilometer (km) jalur KA 
akan dilalui oleh kereta yang dapat 
diakses masyarakat melalui tujuh 
stasiun yang mencakup Stasiun 
Garongkong, Stasiun Barru, Stasiun 
Tanete Rilau, Stasiun Mandalle, 
Stasiun Ma’rang, Stasiun Labakkang, 
dan Stasiun Mangilu. Zulmafendi 
mengatakan masyarakat bisa 
langsung menuju stasiun-stasiun 
tersebut selama uji coba 
pengoperasian terbatas ini jika ingin 
mencoba naik KA Andalan Celebes 
maupun KA Lontara. Uji coba operasi 
KA Andalan Celebes dan KA Lontara 
akan dilakukan masing-masing satu 
kali setiap hari dan berangkat pukul 
10.18 WITA dari Stasiun Garongkong 
dan pukul 16.05 WITA dari Stasiun 
Mangilu. Calon penumpang 
diharapkan dapat melaporkan data diri 
kepada petugas stasiun berupa nama, 
alamat, nomor telepon, dan 
kesan/pesan selama mengikuti 
kegiatan uji coba operasi. "Semoga 
masyarakat dapat mencoba dan 
mengenal moda transportasi kereta api 
ini sehingga dapat menjadi 
kebanggaan warga Sulawesi," 
ungkapnya. Balai Pengelola Kereta Api 
(BPKA) Sulawesi Selatan (BPKA) 
Sulsel mulai merekrut tenaga SDM 

jelang beroperasinya kereta api pertama 
di Sulawesi, kata Kepala Tata Usaha 
BPKA Sulsel, Hasbudi. "Sekarang 
sebenarnya sudah siap untuk stasiun 
untuk empat bidang penugasan, ada 
kebersihan, ada security, ada ticketing 
system, ada customer service," 
tambahnya. Hasbudi menyebut dari 
proses seleksi yang dilakukan, pihaknya 
merekrut sebanyak 151 orang. Rekrutan 
baru ini semuanya merupakan SDM lokal 
di Sulsel. "Yang 4 (bidang penugasan) 
tadi yang saya sebutkan di awal, itu 100 
persen orang Sulsel," ujarnya. Selain 
merekrut SDM lokal untuk 4 bidang 
penugasan tersebut, Hasbudi menyebut 
pihaknya juga akan melakukan perekrutan 
untuk posisi administratur stasiun (kepala 
stasiun). Untuk tahap awal, BPKA akan 
merekrut 10 administratur stasiun yang 
nantinya akan disebar di stasiun yang 
beroperasi. "Sekarang kami lagi proses 
untuk administratur stasiun (kepala 
stasiun). Kepala stasiun ini kami 
sementara lagi buat kerja sama dengan 
salah satu pelaksana diklat di 
kementerian perhubungan," ujar Hasbudi. 
Karena ini baru 10 (stasiun), jadi kita 
diklatkan 10 dulu. Sesuai jumlah stasiun," 
sambungnya. Khusus untuk posisi 
administratur stasiun, BPKA Sulsel tidak 
melakukan perekrutan terbuka. Untuk 
SDM-nya akan direkrut dari internal BPKA 
Sulsel yang telah berpengalaman di 
bidangnya. "SDM-nya kita ambil dari 
pegawai BPKA Sulsel yang sudah ada, 
baik itu PNS maupun PPNPN (pegawai 
pemerintah non pegawai negeri) yang 
kompeten. Dia adalah internal, diambil 
dari internal Balai itu sendiri," jelasnya. 
Kalau kita lihat sejarah, sebenarnya 
kereta api sulawesi ini sudah pernah 
dibangun jaman hindia belanda. Sejarah 
kereta api pertama di Sulawesi Selatan 
menjadi kilas balik perkembangan 
transportasi massal pada masa Hindia-
Belanda. Kereta api bukanlah hal baru di 
dataran Sulawesi Selatan karena pernah 
ada dan beroperasi meski hanya kurun 
waktu 8 tahun. Dirangkum dari jurnal 
Universitas Negeri Makassar (UNM) 
berjudul "Transportasi Kereta Api Rute 
Makassar- Takalar (1922- 1930)" 
disebutkan bahwa jalur kereta api 

pertama di Sulawesi Selatan resmi 
dibuka pada tahun 1922. Jalur kereta api 
tersebut menghubungkan Makassar-
Takalar sepanjang 47 Km yang dibangun 
pada masa Hindia-Belanda. Sejarah 
kereta api pertama di Sulawesi Selatan 
tentunya dipengaruhi oleh modernitas 
transportasi yang dibawa oleh 
masyarakat Eropa atau penjajah di 
Indonesia. Pembangunan kereta api 
pada masa itu awalnya berpusat di pulau 
Jawa. Namun, pembangunan 
transportasi massal ini kemudian 
dikembangkan di daerah-daerah lain 
yang dinilai memiliki potensi besar. 
Kereta api di Sulawesi, terkhusus rute 
Makassar-Takalar pada masa Hindia-
Belanda dibangun karena 
diperhitungkan sebagai salah satu pulau 
yang penting. Sulawesi dinilai memiliki 
bentang alam yang indah, daerah 
penghasil komoditi beras, sayur-mayur, 
kelapa, dan komoditi lainnya. Selain itu, 
daerah ini juga memiliki penduduk yang 
cukup padat dan beragam, terutama di 
perkotaan seperti Makassar, Manado, 
dan lainnya. Dalam sejarah kereta api di 
Sulawesi Selatan, diketahui 
pembangunannya telah direncanakan 
sejak abad ke-19. Hal ini berdasar pada 
laporan ekspedisi Nederlands Indische 
Spoorweg Maatschappij yang 
melaporkan potensi hasil alam di daerah 
pedalaman Sulawesi. Pada laporan itu 
disebutkan bahwa Sulawesi memiliki 
komoditi layak jual seperti kopi, beras, 
kelapa, dan berbagai komoditi lainnya. 
Sehingga direncanakan pembangunan 
sarana dan prasarana transportasi 
seperti jalan, jembatan, termasuk kereta 
api untuk mengangkut hasil bumi 
tersebut. Disebutkan pula bahwa 
penelitian awal atau studi kelayakan 
pembangunan jaringan kereta api di 
Sulawesi sudah dilakukan pada tahun 
1915. Namun hasilnya kurang maksimal. 
Sehingga penelitian lanjutan kembali 
dilanjutkan pada tahun 1917. Hasil dari 
penelitian tersebut adalah rencana 
pembangunan jaringan kereta api dari 
Makassar ke Maros, kemudian 
diperpanjang melalui Tanete dan 
Marioriwawo untuk kemudian menuju ke 
Sengkang. Maka awal rancangan kereta 

api tersebut adalah jalur Makassar 
Maros. Rancangan jalur ini selesai 
dibuat pada tahun 1918. Satu tahun 
kemudian giliran rancangan awal jalur 
Maros-Tanete yang selesai. 
Pemerintah Hindia-Belanda 
menyetujui rancangan awal tersebut. 
Perusahaan kereta api milik 
pemerintah Hindia Belanda, Staats 
Spoorwegen, kemudian membentuk 
Staatstramwegen op Celebes (STC) 
sebagai wakilnya untuk mengurus 
segala hal yang berkaitan dengan 
kereta api di Sulawesi. Kereta api ini 
awalnya direncanakan akan 
menghubungkan semua wilayah 
Sulawesi. Rencana awal adalah 
membangun rel kereta api dimulai 
pada rute Makassar ke Maros hingga 
menuju Manado. Adapun yang 
dipercayakan sebagai kontraktor 
untuk membangun rel kereta api 
tujuan Makassar menuju Manado ini 
adalah Staatstramweg op Celebes. 
Meskipun telah direncanakan rute 
awal pembangunan kereta api 
tersebut adalah Makassar-Maros, 
namun dalam perkembangannya 
terjadi perubahan rute menjadi 
Makassar menuju Takalar. Hal ini 
disebabkan keadaan ekonomi dan 
politik saat itu. Perubahan rute 
tersebut dilatarbelakangi 2 alasan 
yang fundamental. Pertama, Takalar 
juga Gowa dikenal sebagai daerah 
yang menghasilkan komoditi laku di 
pasaran saat itu, yakni kopra (kelapa), 
gula (tebu), dan beras. Alasan kedua 
lahirnya rute kereta api Makassar-
Takalar yakni merupakan bagian 
terpenting dari strategi militer Belanda 
dalam menghadapi ancaman 
pemberontakan-pemberontakan yang 
terjadi. Salah satunya adalah gerakan 
I Tolok Dg Magassing. Gerakan I Tolok 
Dg Magassing merupakan gerakan 
perbanditan yang berpusat di daerah 
Polongbangkeng, Takalar. Maka untuk 
meredam gerakan tersebut, 
pembangunan rel kereta api yang 
awalnya menuju Maros diubah menuju 
Takalar. Perubahan rute ini 
merupakan bagian dari strategi militer 
Belanda untuk memobilisasi serdadu 
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atau tentara Belanda dalam upaya 
meredam perlawanan atau gerakan I 
Tolok Dg. Magassing. Sejarah kereta 
api di Sulawesi Selatan mencatat 
pembangunan jalur rute Makassar 
menuju Takalar sempat terganggu 
dengan meletusnya Perang Dunia I 
antara tahun 1914-1918. Meski 
demikian pembangunan dilanjutkan 
dalam kurun tahun 1920-1922. 
Pembangunan jalur rel kereta api pun 
berhasil menghubungkan Makassar 
dengan Takalar. Bentangan rel kereta 
api dari Makassar ke Takalar sejauh 
47 Km dengan lebar sepur 1067 Mm. 
Rute awal kereta ini secara resmi 
mulai dioperasikan pada tanggal 1 Juli 
1922. Jalur kereta api Makassar-
Takalar ini dioperasikan oleh 
pemerintah Hindia-Belanda. Tercatat 
ada 7 buah lokomotif yang pernah 
dioperasikan di jalur ini. Semua 
lokomotif tersebut buatan pabrik 
Cockerill, tipe Cn2, dengan nomer seri 
24, 27, 31, 33, 36, 43, 44. Semua 
lokomotif tersebut awalnya beroperasi 
di Jawa, terutama untuk proyek Solo 
Valley Waterwerken. Pada peta-peta 
lama tercatat ada 20 lokasi 
pemberhentian resmi jalur kereta api 
Makassar-Takalar. Pemberhentian 
tersebut terdiri dari 8 Halte (stasiun) 
dan 12 Stopplats (halte). Halte dan 
ptooplaats pada jalur kereta api 
Makassar-Takalar yaitu: Halte Pasar 
Boetoeng (Stasiun Pasar Butung)

Halte Soenggoeminasa (Stasiun 
Sungguminasa)

Halte Limboeng (Stasiun Limbung)

Halte Pallékok (Stasiun Palléko)
Rappokaléléng)

Stooplaats Mannongkoki (Halte 
Mannongkoki)

Halte Takalar (Stasiun Takalar)
Setelah diresmikan pada 1 Juli 1922 jalur 
Makassar menuju Takalar dibuka untuk 
umum. Lintas ini menjadi yang pertama 
sekaligus terakhir yang dibangun 
pemerintah Hindia-Belanda. Dilansir dari 
Heritage KAI, rute Maros-Tanete yang 
sudah disiapkan desainnya tidak pernah 
terlaksana pembangunannya. 
Sayangnya, jalur Makassar-Takalar juga 
hanya bertahan 8 tahun. Diperkirakan 
tidak adanya industri perkebunan di 
Sulawesi dan belum masifnya produksi 
tambang nikel menyebabkan jalur 
Makasar-Takalar terhenti. Sejak 1930 
layanan kereta api terpaksa ditutup 
karena subsidi dari Staatsspoor en 
Tramwegen (jawatan kereta api & trem 
negara di Jawa) untuk Staatstramwegen 
op Celebes dihentikan. Subsidi tersebut 
dihentikan akibat krisis ekonomi dunia 
Depresi Besar pada 1929. Selain faktor 
krisis ekonomi, ada beberapa hal lain 
yang menjadi sebab operasional kereta 
api pertama di Sulawesi Selatan tersebut 
kurang menguntungkan pada zaman 
Belanda. Jadi sebenarnya kalau lihat 
sejarah di sulawesi sudah pernah ada 
kereta, dikarenakan krisis ekonomi maka 
kereta di sulawesi ini dihentikan. Dengan 
dibukanya lagi jalur kereta api ini pasti 
akan menumbuhkan roda ekonomi di 
jalur yang dilewati kereta tersebut dan 
dipastikan ekonomi masyarakat sulawesi 
akan bergerak naik, dimana denyut nadi 
kehidupan mulai terasa berdetak, 
sebagian detaknya cukup kencang. Ada 
usaha-usaha baru bermunculan mulai 
dari kuliner hingga jasa parkir harian, 
belum termasuk terserapnya tenaga kerja 
oleh PT KAI Persero, mulai dari pegawai 
yang berjaga di gate in-gate out, sekuriti, 
cleaning service on train maupun di 
stasiun, dan masih banyak lagi. 

Stooplaats Pa'rasangaberu (Halte 
Pa'rasangaberoe)

Stooplaats Bontomaté'né (Halte 
Bontomaté'né)

Halte Pattallasang (Stasiun Pattallasang)
Stooplaats Parikrisik (Halte Parikrisik)

Antusiasnya sambutan masyarakat 
ketika kereta api Trans Sulawesi mulai 
beroperasi secara penuh, dengan 
layanan mulai dari Makassaŕ menuju 
Parepare, semakin ke sana kondisinya 
akan semakin ramai dan meriah. Geliat 
ekonomi masyarakat pun akan semakin 
membaik, terutama jika nantinya menjadi 
transportasi andalan sehari-hari. Sektor 
pariwisata pun akan terkena imbas 
positifnya. Jadi kalau ada yang berkata 
bahwa pembangunan pada masa Jokowi 
masih Jawa sentris, mungkin matanya 
perlu diperiksakan dengan segera. 
Begitu pula jika ada yang berkata bahwa 
Jokowi mengabaikan rakyat di luar Jawa, 
mungkin kondisi hati dan kejiwaan 
orang-orang itu juga perlu untuk 
diperiksakan. Faktanya, memang kalau 

orang sudah terpapar radikal pasti 
akan benci dengan perdamaian dan 
kemajuan suatu bangsa. Hal itu bisa 
menumpulkan dan mematikan hati 
nurani, juga mengganggu kondisi 
kejiwaan seseorang. Akhirnya, kita 
ucapkan selamat buat warga Sulawesi 
Selatan, terutama sekitar Makassar 
dan Parepare yang bisa mulai 
mencicipi layanan kereta api, yang 
sekaligus menjadi penggenapan janji 
kampanye Jokowi. Bahwa Jokowi 
membangun Indonesia dari sabang 
sampai merauke telah terpenuhi. 
Semoga perhatian Jokowi di sektor 
transportasi ini bisa bermanfaat 
maksimal bagi warga Sulawesi dan 
kita pastikan seluruh sulawesi dilalui 
dengan kereta api. 

terutama setelah rudal balistik Korea 
Utara yang jatuh di dekat perairan Korea 
Selatan.

Ketegangan antara dua negara 
serumpun di semenanjuk Korea terus 
meningkat, 

Korea Utara dalam beberapa hari terakhir 
menembakkan rentetan uji senjata untuk 
memprotes latihan militer Sekutu, 
yang digelar sejak Senin (31/10).

serta menembakkan tiga rudal dari jet 
tempur mereka di sekitar batas maritim 
yang menjadi sengketa dua negara 
Korea ini.

Seiring dengan kondisi ini, Yonhap News 
seperti dikutip Reuters, 
melaporkan Angkatan Udara Amerika 
Serikat berencana mengerahkan pesawat 
pengebom strategis B-1B, dalam latihan 
militer gabungan AS-Korea Selatan pada 
Sabtu (5/11).

 atau dalam bahasa Indonesia berarti 
badai siaga. 

Aksi tersebut dibalas Korea Selatan 
dengan mengeluarkan peringatan 
serangan udara,

Seoul dan Washington telah 
mengadakan latihan udara bertajuk 
"Vigilant Storm”

Latihan ini diperpanjang selama satu hari 

Semenanjung Korea Semakin Tegang

kapal selam nuklir, dan pembom jarak 
jauh seperti B-1B.
Selain uji coba rudal balistik, 

hingga hari ini, untuk merespons sikap 
Korea Utara.
Ini menjadi pesawat B-1B pertama 
yang dikerahkan dalam latihan AS-
Korea Selatan sejak 2017. 
Kedatangan pesawat ini seiring 
permintaan Korea Selatan 
kepada AS, 
agar meningkatkan penyebaran aset 
strategis pertahanan yang meliputi 
kapal induk, 

 termasuk pesawat tempur siluman F-
35A. 

Pesawat Korea Utara itu terbang ke 
arah utara dari batas yang disepakati 
sebagai garis aksi taktis, 

juga mengerahkan 80 jet tempur ke 
kawasan perbatasan,

sebuah batas di bagian utara Garis 
Demarkasi Militer antara kedua Korea. 

militer Korea Selatan pada Jumat (5/11) 

Dalam pernyataan resmi, Seoul 
menyebut aksi ini dilakukan setelah 
pihaknya mendeteksi sekitar 180 
pesawat militer Korea Utara 
terbang selama empat jam 
di kawasan utara perbatasan kedua 
negara.
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 Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : JIMMY
   215 - 275 - 4061

DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5

Apa Kata Bintang Anda

Keuangan :  Ada dana me time.
Asmara: Buat keputusan.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Asmara: Bergantung.
Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Berada di persimpangan antara dua 
pilihan? Pastikan untuk memilih yang 
akan bermanfaat untuk jangka panjang. 

Asmara: Ingin diperhatikan.

Ingat, sekali kita tak suka pada orang 
lain, kita malah akan diberi begitu banyak 
kesempatan untuk bekerja sama dengan 
orang itu,lo. Boleh anda percaya atau 
tidak. Janganlah tertalu membenci 
seseorang, ingatlah tak ada orang yang 
sempurna di dunia ini, semua orang pasti 
pernah berbuat salah. Tak ada salahnya 
memaafkan. 

Keuangan: Dapat warisan.

Jika mengatur prioritas sudah 
dilaksanakan, mungkin saatnya Anda 
lebih berani menolak setiap penugasan 
yang diberikan.

Asmara: Rezeki baru.

Oh iya, jangan terlalu mudah percaya 
pada orang lain. Diam-diam, ada rekan 
kerja yang memanfaatkan kebaikan 
Anda.

Asmara: Makin romantis.

Keuangan: Bayar tagihan.

Memang les-les yang Anda pilih untuknya 
akan bermanfaat, namun dari bermain 
pun ia bisa belajar untuk berbagi, 
berempati, dan mengenal karakter. 
Karena sukses dalam akademik 
bukanlah menjadi jaminan akan menjadi 
sukses dikemudian hari.

Mau sampai kapan Anda akan bertahan 
dalam satu prinsip yang sudah kuno 
tersebut. Sekarng sudah bukan saatnya 
jadi orang berkepala batu. Bukan berarti 
anda harus melupakan prinsip kuno, 
tetapi cara mengimplementasikanya yang 
harus disesuaikan dengan jaman.

Taurus(20April-20mei)

Keuangan: Susun ulang.

Keuangan: Tak sesuai harapan.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Keuangan : Pinjam uang.
Cinta : Tetap optimis.
Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Jika anda tetap berpegang teguh 
dengan cara implementasi model lama 
maka dijamin anda akan gagal dan 
akan selalu menuai keributan.

Keuangan:  Bobol terus.
Asmara: Dibohongi.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 
Akhirnya, Anda bisa menghadapi 
trauma di masa lalu dengan 
tersenyum. Benar, kan, bahwa 
masalah yang sangat berat akan 
terlupakan seiring berjalannya waktu. 

Keuangan: Turunkan keinginan.

Asmara:  Tambah kompak.  

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Keuangan: Jadi disiplin.

Amarah yang terpendam malah bisa 
membuat Anda kehilangan kontrol di 
kemudian hari. Selesaikan dengan 
baik-baik dan cari solusinya. Jangan 
mengambil keputusan saat anda 
marah, tunggu anda sudah dapat 
mengontrol emosi barulah berfikir 
tentang solusinya.

Asmara: Pendekatan lagi.
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
Tak ada salahnya lari sejenak dari 
rutinitas. Dan menambah wawasan 
berpikir

Keuangan: Dapat bonus.

Tak ada salahnya mengambil cuti dan 
antar ia mengunjungi lokasi wisata 
yang ia inginkan.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Asmara:  Lebih tenang.
Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Asmara:   Selisih paham terus.

Keuangan: Demi masa depan.

Asmara: Dukungan penuh.

Tapi, tak perlu ajak-ajak teman, jika 
akan resign . Keluar lah secara baik-
baik, layaknya Anda masuk 
perusahaan itu dengan baik-baik.

Jangan khawatir Anda akan dikucilkan 
karena masalah yang dihadapi saat ini. 
Jangan pula karena alasan itu Si Kecil 
jadi sulit bertemu Eyangnya. 

Keuangan:  Banyak pemasukan!
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Keuangan : Pinjam uang.
Cinta : Tetap optimis.
Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Jika anda tetap berpegang teguh 
dengan cara implementasi model lama 
maka dijamin anda akan gagal dan 
akan selalu menuai keributan.

Keuangan:  Bobol terus.
Asmara: Dibohongi.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 
Akhirnya, Anda bisa menghadapi 
trauma di masa lalu dengan 
tersenyum. Benar, kan, bahwa 
masalah yang sangat berat akan 
terlupakan seiring berjalannya waktu. 

Keuangan: Turunkan keinginan.

Asmara:  Tambah kompak.  

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Keuangan: Jadi disiplin.

Amarah yang terpendam malah bisa 
membuat Anda kehilangan kontrol di 
kemudian hari. Selesaikan dengan 
baik-baik dan cari solusinya. Jangan 
mengambil keputusan saat anda 
marah, tunggu anda sudah dapat 
mengontrol emosi barulah berfikir 
tentang solusinya.

Asmara: Pendekatan lagi.
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
Tak ada salahnya lari sejenak dari 
rutinitas. Dan menambah wawasan 
berpikir

Keuangan: Dapat bonus.

Tak ada salahnya mengambil cuti dan 
antar ia mengunjungi lokasi wisata 
yang ia inginkan.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Asmara:  Lebih tenang.
Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Asmara:   Selisih paham terus.

Keuangan: Demi masa depan.

Asmara: Dukungan penuh.

Tapi, tak perlu ajak-ajak teman, jika 
akan resign . Keluar lah secara baik-
baik, layaknya Anda masuk 
perusahaan itu dengan baik-baik.

Jangan khawatir Anda akan dikucilkan 
karena masalah yang dihadapi saat ini. 
Jangan pula karena alasan itu Si Kecil 
jadi sulit bertemu Eyangnya. 

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

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

Tanah Air

Terlebih, Jokowi sudah mewanti-wanti 
agak tidak terburu-buru dalam 
menentukan capres dan cawapres. 
Hasto pun menyebut, partai di bawah 
pimpinan Megawati Soekarnoputri itu 
sependapat dengan Jokowi. Sebab 
yang perlu menjadi perhatian saat ini 
adalah masalah kondisi Indonesia ke 

"Ya Presiden kan memberikan direction, 
beliau kan sebagai kepala negara dan 
kepala pemerintahan, tentu saja apa 
yang disampaikan bapak presiden ya 
kami akan tindaklanjuti," kata Hasto.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto 
Kristiyanto mengatakan, Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) juga memiliki andil 
dalam penentuan calon presiden 
(capres) yang akan diusung oleh partai 
berlambang kepala banteng itu. Dia 
menyebut, apapun yang disampaikan 
Jokowi akan ditindaklanjuti oleh 
partainya.

depan.

"Dengan melihat tugas-tugas yang tidak 
ringan tersebut, maka sebaiknya kita 
mengikuti tahapan yang ada, jangan buat 
kontestasi yang terlalu awal, dan mari kita 
fokus membantu rakyat," sambung Hasto.

“Skala prioritas yang utama kan memang 
menangani masalah ekonomi, kita lihat 
bahwa bulan Februari tahun depan 
diperkirakan kondisi itu akan kita 
dihadapkan pada berbagai krisis dunia, 
dan kita harus mendorong kemampuan 
bangsa kita," paparnya.

Dengan fokus membantu rakyat, kata 
Hasto, pemimpin Indonesia mampu 
menjadi tauladan bagi pemimpin bangsa 
lainnya."Ini adalah nasional calling bagi 
kita sebagai warga bangsa indonesia 
untuk membangun berbagai persoalan 
untuk kita atasi, dan kita bisa menjadi 
pemimpin di antara bangsa-bangsa lain," 
imbuh Hasto.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

Sinyal jokowi Ikut Tentukan Capres PDIP

Kedalaman pusat gempa berada di 
kedalaman 12 kilometer.
Berikut data gempa berdasarkan 
unggahan akun resmi BMKG-PGR VII:

Dilansir dari Kompas.com Gempa bumi 
adalah peristiwa berguncangnya bumi 
akibat benturan antar lempeng Bumi, 
aktivitas sesar atau patahan, runtuhan 
batuan, atau aktivitas vulkanik.

Info Gempa Mag:1.4, 06-Nov-22 
06:23:13 WIB.
Lok:7.98 LS,110.39 BT (9 km Tenggara 
BANTUL-DIY).
Kedlmn:12 Km ::BMKG-PGR VII.

Menyiapkan rencana untuk 

Oleh karena itu, Indonesai menjadi salah 
satu negara yang berisiko tinggi 
mengalami bencana gempa bumi dan 
tsunami.

Dilansir dari Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana, terdapat tiga 
tahap besar penanggulangan bencana. 
Berikut penjelasan lengkapnya.
Prabencana

Indonesia terletak di ring of fire yang 
merupakan lokasi gunung berapi aktif 
yang banyak.
Selain itu, Indonesia juga tempat 
pertemuan lempeng tektonik.

Bencana ini bersifak merusak walaupun 
terjadi dalam waktu yang singkat.'

Cara menyiapkan diri adalah memahami 
upaya penyelamatan diri saat gempa 
bumi.

Risiko tersebut membuat kita sebagai 
warga Indonesia harus siap kapan pun 
bencana ini terjadi.

Dalam upaya penyelamatan diri sebelum 
gempa bumi, Anda perlu menyiapkan ini 
bersama keluarga Anda.

Magnitudo gempa bumi yang melanda 
daerah tersebut yakni magnitudo 1.4 SR

Gempa terkini pagi ini guncang wilayah 
Bantul Yogyakarta, Minggu 6 November 
2022.
Berdasarkan laporan BMKG, gempa 
bumi tersebut terjadi pada pukul 06.23 
WIB.

Pusat gempa bumi berada di darat 9 km 
tenggara Bantul, Yogyakarta.

Bantul Yogyakarta Diguncang Gempa

- Hindari berada dekat jendela kaca. 
Jika gempa sudah berhenti, segera 
keluar gedung.
- Jika sedang memasak, matikan 
kompor segera dan cabut segala 
peralatan elektronik yang sedang 
dipakai.

- Jangan gunakan lift. Gunakanlah 
tangga darurat.

- Selama gempa terjadi, selamatkan 
diri Anda dengan berlindung di bawah 
meja yang kokoh untuk menghindari 
benda-benda yang jatuh.

- Guncangan akan terasa beberapa 
saat.

Ini bisa membantu mencegah 
kebakaran.
- Jika berjalan keluar rumah, hati-hati 
pecahan kaca atau material lain yang 
mungkin berada di jalur Anda keluar.
- Berjalanlah sambil melindungi kepala 
dan segera menuju area terbuka.

- Jika ketika terjadi gempa Anda 
sedang berada di dalam lift, segera 
pencet tombol darurat dan hubungi 
pengelola gedung melalui interphone.

Melakukan latihan terhadap orang 
rumah dalam menghadapi gempa 
bumi, misal merunduk di bawah meja, 
melindungi kepala, dan langkah 
serupa.
Menyiapkan alat pemadam kebakaran, 
alat keselamatan standar, dan 
persiapan obat-obatan.
Membangun rumah dengan konstruksi 
dan fondasi yang kuat dan tahan 
guncangan.
Jika ada bagian rumah yang sudah 
rapuh, segera lakukan renovasi.
Mencari informasi mengenai daerah 
yang rawan gempa, serta aturan 
pemerintah jika terjadi gempa bumi.
Saat bencana

menyelamatkan diri, misal rute 
evakuasi, daftar orang yang harus 
dihubungi, 

- Jika Anda berada di dalam rumah, 
sekolah, kantor, atau gedung 
bertingkat, lakukan hal berikut:

dan persiapan lainnya.
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Terlebih, Jokowi sudah mewanti-wanti 
agak tidak terburu-buru dalam 
menentukan capres dan cawapres. 
Hasto pun menyebut, partai di bawah 
pimpinan Megawati Soekarnoputri itu 
sependapat dengan Jokowi. Sebab 
yang perlu menjadi perhatian saat ini 
adalah masalah kondisi Indonesia ke 

"Ya Presiden kan memberikan direction, 
beliau kan sebagai kepala negara dan 
kepala pemerintahan, tentu saja apa 
yang disampaikan bapak presiden ya 
kami akan tindaklanjuti," kata Hasto.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto 
Kristiyanto mengatakan, Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) juga memiliki andil 
dalam penentuan calon presiden 
(capres) yang akan diusung oleh partai 
berlambang kepala banteng itu. Dia 
menyebut, apapun yang disampaikan 
Jokowi akan ditindaklanjuti oleh 
partainya.

depan.

"Dengan melihat tugas-tugas yang tidak 
ringan tersebut, maka sebaiknya kita 
mengikuti tahapan yang ada, jangan buat 
kontestasi yang terlalu awal, dan mari kita 
fokus membantu rakyat," sambung Hasto.

“Skala prioritas yang utama kan memang 
menangani masalah ekonomi, kita lihat 
bahwa bulan Februari tahun depan 
diperkirakan kondisi itu akan kita 
dihadapkan pada berbagai krisis dunia, 
dan kita harus mendorong kemampuan 
bangsa kita," paparnya.

Dengan fokus membantu rakyat, kata 
Hasto, pemimpin Indonesia mampu 
menjadi tauladan bagi pemimpin bangsa 
lainnya."Ini adalah nasional calling bagi 
kita sebagai warga bangsa indonesia 
untuk membangun berbagai persoalan 
untuk kita atasi, dan kita bisa menjadi 
pemimpin di antara bangsa-bangsa lain," 
imbuh Hasto.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

Sinyal jokowi Ikut Tentukan Capres PDIP

Kedalaman pusat gempa berada di 
kedalaman 12 kilometer.
Berikut data gempa berdasarkan 
unggahan akun resmi BMKG-PGR VII:

Dilansir dari Kompas.com Gempa bumi 
adalah peristiwa berguncangnya bumi 
akibat benturan antar lempeng Bumi, 
aktivitas sesar atau patahan, runtuhan 
batuan, atau aktivitas vulkanik.

Info Gempa Mag:1.4, 06-Nov-22 
06:23:13 WIB.
Lok:7.98 LS,110.39 BT (9 km Tenggara 
BANTUL-DIY).
Kedlmn:12 Km ::BMKG-PGR VII.

Menyiapkan rencana untuk 

Oleh karena itu, Indonesai menjadi salah 
satu negara yang berisiko tinggi 
mengalami bencana gempa bumi dan 
tsunami.

Dilansir dari Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana, terdapat tiga 
tahap besar penanggulangan bencana. 
Berikut penjelasan lengkapnya.
Prabencana

Indonesia terletak di ring of fire yang 
merupakan lokasi gunung berapi aktif 
yang banyak.
Selain itu, Indonesia juga tempat 
pertemuan lempeng tektonik.

Bencana ini bersifak merusak walaupun 
terjadi dalam waktu yang singkat.'

Cara menyiapkan diri adalah memahami 
upaya penyelamatan diri saat gempa 
bumi.

Risiko tersebut membuat kita sebagai 
warga Indonesia harus siap kapan pun 
bencana ini terjadi.

Dalam upaya penyelamatan diri sebelum 
gempa bumi, Anda perlu menyiapkan ini 
bersama keluarga Anda.

Magnitudo gempa bumi yang melanda 
daerah tersebut yakni magnitudo 1.4 SR

Gempa terkini pagi ini guncang wilayah 
Bantul Yogyakarta, Minggu 6 November 
2022.
Berdasarkan laporan BMKG, gempa 
bumi tersebut terjadi pada pukul 06.23 
WIB.

Pusat gempa bumi berada di darat 9 km 
tenggara Bantul, Yogyakarta.

Bantul Yogyakarta Diguncang Gempa

- Hindari berada dekat jendela kaca. 
Jika gempa sudah berhenti, segera 
keluar gedung.
- Jika sedang memasak, matikan 
kompor segera dan cabut segala 
peralatan elektronik yang sedang 
dipakai.

- Jangan gunakan lift. Gunakanlah 
tangga darurat.

- Selama gempa terjadi, selamatkan 
diri Anda dengan berlindung di bawah 
meja yang kokoh untuk menghindari 
benda-benda yang jatuh.

- Guncangan akan terasa beberapa 
saat.

Ini bisa membantu mencegah 
kebakaran.
- Jika berjalan keluar rumah, hati-hati 
pecahan kaca atau material lain yang 
mungkin berada di jalur Anda keluar.
- Berjalanlah sambil melindungi kepala 
dan segera menuju area terbuka.

- Jika ketika terjadi gempa Anda 
sedang berada di dalam lift, segera 
pencet tombol darurat dan hubungi 
pengelola gedung melalui interphone.

Melakukan latihan terhadap orang 
rumah dalam menghadapi gempa 
bumi, misal merunduk di bawah meja, 
melindungi kepala, dan langkah 
serupa.
Menyiapkan alat pemadam kebakaran, 
alat keselamatan standar, dan 
persiapan obat-obatan.
Membangun rumah dengan konstruksi 
dan fondasi yang kuat dan tahan 
guncangan.
Jika ada bagian rumah yang sudah 
rapuh, segera lakukan renovasi.
Mencari informasi mengenai daerah 
yang rawan gempa, serta aturan 
pemerintah jika terjadi gempa bumi.
Saat bencana

menyelamatkan diri, misal rute 
evakuasi, daftar orang yang harus 
dihubungi, 

- Jika Anda berada di dalam rumah, 
sekolah, kantor, atau gedung 
bertingkat, lakukan hal berikut:

dan persiapan lainnya.
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Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057

Jika ketika gempa bumi Anda berada di 
dalam mobil, berikut upaya 
penyelamatan diri yang perlu Anda 
lakukan:

- Ikuti instruksi petugas dengan 
memperhatikan lingkungan sekitar.

- Sebisa mungkin jauhi persimpangan, 
pinggirkan mobil Anda ke kiri jalan, dan 
berhentilah.

- Waspada akan gempa susulan. 
Pascabencana

Pastikan Anda mencari informasi dari 
media resmi seperti BMKG dan BNPB.
- Periksa keberadaan api dan potensi 
terjadinya kebakaran.
- Tunggu arahan petugas di tempat yang 
aman, seperti lapangan terbuka yang jauh 
dari tiang dan bangunan.

Nama Ismail Bolong disorot usai 
pengakuannya yang mengejutkan.

Siapa Ismail Bolong yang kini viral?

Dikutip dari Tribun Kaltim (Tribun 
Network) pada Sabtu (12/2/2022) 

Dari sejumlah pemberitaan 
sebelumnya,

Dari hasil itu, Dia mengaku menyetor 
uang ke seorang perwira tinggi Polri 
sebesar Rp 6 miliar.

Dalam video itu juga sepertinya Ismail 
Bolong tampak sedang membacakan 
sebuah surat pengakuan yang 
menyatakan dirinya bekerja sebagai 
pengepul dari konsesi tambang batu 
bara ilegal di Desa Santan Ulu, 
Kecamatan Marangkayu, 
Kabupaten Kutai Kartanegara, 
Kalimantan Timur.

Ismail Bolong disebutkan berprofesi 
sebagai polisi aktif yang ikut bermain 
dalam bisnis tambang ilegal di bumi 
Borneo.

Pernyataannya menjadi perbincangan 
publik di Kalimantan Timur.

Menurut pengakuan Ismail Bolong 
dalam video itu, dirinya memperoleh 
keuntungan dari hasil pengepulan dan 

lalu, Ismail Bolong dikukuhkan sebagai 
Ketua Dewan DPP Kerukunan Keluarga 
Masyarakat Bone (KKMB) Kalimantan 
Timur.

Dimana, Ia mengaku sebagai pengepul 
batu bara ilegal di Kalimantan Timur 
(Kaltim).

Namun ada juga yang menyebut Ismail 
sebagai pengusaha tambang.

Dalam video tersebut, Ismail Bolong 
mengaku pernah menyetorkan duit 
tambang ilegal kepada petinggi Polri di 
Jakarta bernama AA.

Heboh Setoran Rp 6M ke Petinggi Polri

Pengakuan Ismail Bolong dirinya 
menyerahkan duit kepada jenderal 
bintang tiga di Jakarta sebesar Rp 6 miliar 
yang disetor sebanyak tiga kali.

bulan November 2021 sebesar Rp 2 
miliar,” ungkap Ismail.

Setahun lebih mengeruk perut bumi tanpa 
izin, 
Ismail mengaku telah berkoordinasi 
dengan Kabareskim Polri Komjen Pol 
Agus Andrianto.

Koordinasi itu tak gratis.

dan perusahaan tambang batubara agar 
tak tersentuh kasus hukum.

bulan Oktober 2021 sebesar Rp 2 miliar, 
dan 

Terkait kegiatan yang dia laksanakan, 
dirinya sudah berkoordinasi dengan 
petinggi Polri di Jakarta berinisial AA 
dengan memberikan uang sebanyak tiga 
kali.

Ia menambahkan, uang tersebut 
diserahkan langsung kepada Komjen Pol 
AA di ruang kerjanya setiap bulan sejak 
bulan Januari 2021 sampai dengan bulan 
Agustus yang saya serahkan langsung ke 
ruangan Agus.

Koordinasi itu disinyalir untuk membekingi 
kegiatan ilegal yang dilakukan Ismail 

Terkait adanya penambangan batu bara di 
wilayah Kalimantan Timur, 
bahwa benar saya bekerja sebagai 

penjualan tambang batu bara ilegal 
mencapai Rp 5-10 miliar setiap bulan, 
terhitung sejak Juli 2020 hingga 
November 2021.

"Yaitu pada bulan September 2021 
sebesar Rp 2 miliar, 

Berikut isi lengkap pengakuan Ismail 
Bolong:

saya menyampaikan permohonan maaf 
yang sebesar-besarnya atas tindakan 
yang saya lakukan.

pengepul batu bara dari konsesi tanpa 
izin, dan kegiatan tersebut tidak 
dilengkapi surat izin di daerah Santan 
Ulu, 
Kecamatan Marangkayu, Kabupaten 
Kukar, wilayah hukum Polres Bontang, 
sejak bulan Juli tahun 2020 sampai 
dengan bulan November 2021.
Dalam kegiatan pengepulan batu bara 
ilegal ini, 

Melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh 
karena itu, 

tidak ada perintah dari pimpinan. 

Sedangkan untuk koordinasi ke Polres 
Bontang, 

Terkait kegiatan yang saya laksanakan, 
saya sudah berkoordinasi dengan 
Kabareskrim, 

Usai menyebutkan kata jenderal, video 
Ismail Bolong itu terputus. Di akhir masih 
ada ucapan yang ia sampaikan tapi tak 

yaitu ke Bapak Komjen Pol Agus 
Andrianto dengan memberikan uang 
sebanyak tiga kali.

Uang tersebut saya serahkan langsung 
kepada Komjen Pol Agus Andrianto di 
ruang kerja beliau setiap bulannya, 

Keuntungan yang saya peroleh dari 
pengepulan dan penjualan batu bara 
berkisar sekitar Rp 5 sampai 10 miliar 
dengan setiap bulannya.

sejak bulan Januari 2021 sampai dengan 
bulan Agustus yang saya serahkan 
langsung ke ruangan beliau.

saya pernah memberikan bantuan 
sebesar Rp 200 juta pada bulan Agustus 
2021 yang saya serahkan langsung ke 
Kasatreskrim Bontang AKP Asriadi di 
ruangan beliau.
Saya mengenal saudara dan Tampoli 
yang pernah menjual batu bara ilegal 
yang telah saya kumpulkan kepada 
saudari Tampolin sejak bulan Juni 2020 
sampai dengan bulan Agustus tahun 
2021. 

Yaitu pada bulan September 2021 
sebesar Rp 2 miliar, bulan Oktober 2021 
sebesar Rp 2 miliar, dan bulan November 
2021 sebesar Rp 2 miliar.

Demikian yang saya sampaikan. Terima 
kasih, jenderal.

“Enggak ada itu, makanya ini saya mau 
klarifikasi langsung ke yang 
bersangkutan, termasuk penyebar video 
itu. 

Pasalnya ia sedang dalam perjalanan 
menuju Balikpapan.

begitu jelas terdengar.

Saat dikonfirmasi, AKP Asriadi yang kini 
menjabat Kasat Reskrim Polres Kubar 
dan namanya ikut dicatut menampik 
kabar tersebut.

Keluar dari Polri

Namun video tersebut tengah didalami 
oleh jajarannya, 

Pada intinya orang bebas mau berkata 
apa, yang jelas tidak ada itu,” katanya 
saat dikonfirmasi.

Hingga berita ini ditulis, Kepala 
Bareskrim Polri Komjen Pol Agus 
Andrianto atau Mabes Polri belum 
memberikan klarifikasi maupun 
tanggapan atas video pengakuan Ismail 
Bolong tersebut.

Sementara, Kapolres Bontang AKBP 
Yusep Dwi Prastiya saat dikonfirmasi 
melalui sambungan telepon 
mengatakan bakal menjawab ini pada 
Senin pekan depan.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda 
Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo 
mengatakan bahwa secara pribadi 
dirinya baru mengetahui video tersebut 
melalui media sosial.

“Saya tahunya dari media sosial. Terkait 
video itu masih kami dalami semuanya,” 
ujarnya pada Sabtu (5/11/2022) seperti 
dikutip dari Kompas.com.
Yusuf membenarkan bahwa Ismail 
Bolong memang sebelumnya 
merupakan anggota kepolisian di 
wilayah hukum Polda Kaltim. Hanya 
saja Ismail disebut telah mengundurkan 
diri.
“Setahu saya dia sudah mengundurkan 

“Senin aja bro kita ketemu saya masih 
dalam perjalanan ini,” ungkapnya Sabtu, 
(5/11/2022). 

termasuk soal setoran uang miliaran ke 
seorang perwira petinggi Polri.

Pengakuan Ismail Bolang dalam video 
tersebut juga menyerat salah satu nama 
pejabat Polres Bontang, Asriadi yang 
dulu sebelumnya menjabat sebagai 
Kasat Reskrim Polres Bontang.
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Text: 215-271-3057

Jika ketika gempa bumi Anda berada di 
dalam mobil, berikut upaya 
penyelamatan diri yang perlu Anda 
lakukan:

- Ikuti instruksi petugas dengan 
memperhatikan lingkungan sekitar.

- Sebisa mungkin jauhi persimpangan, 
pinggirkan mobil Anda ke kiri jalan, dan 
berhentilah.

- Waspada akan gempa susulan. 
Pascabencana

Pastikan Anda mencari informasi dari 
media resmi seperti BMKG dan BNPB.
- Periksa keberadaan api dan potensi 
terjadinya kebakaran.
- Tunggu arahan petugas di tempat yang 
aman, seperti lapangan terbuka yang jauh 
dari tiang dan bangunan.

Nama Ismail Bolong disorot usai 
pengakuannya yang mengejutkan.

Siapa Ismail Bolong yang kini viral?

Dikutip dari Tribun Kaltim (Tribun 
Network) pada Sabtu (12/2/2022) 

Dari sejumlah pemberitaan 
sebelumnya,

Dari hasil itu, Dia mengaku menyetor 
uang ke seorang perwira tinggi Polri 
sebesar Rp 6 miliar.

Dalam video itu juga sepertinya Ismail 
Bolong tampak sedang membacakan 
sebuah surat pengakuan yang 
menyatakan dirinya bekerja sebagai 
pengepul dari konsesi tambang batu 
bara ilegal di Desa Santan Ulu, 
Kecamatan Marangkayu, 
Kabupaten Kutai Kartanegara, 
Kalimantan Timur.

Ismail Bolong disebutkan berprofesi 
sebagai polisi aktif yang ikut bermain 
dalam bisnis tambang ilegal di bumi 
Borneo.

Pernyataannya menjadi perbincangan 
publik di Kalimantan Timur.

Menurut pengakuan Ismail Bolong 
dalam video itu, dirinya memperoleh 
keuntungan dari hasil pengepulan dan 

lalu, Ismail Bolong dikukuhkan sebagai 
Ketua Dewan DPP Kerukunan Keluarga 
Masyarakat Bone (KKMB) Kalimantan 
Timur.

Dimana, Ia mengaku sebagai pengepul 
batu bara ilegal di Kalimantan Timur 
(Kaltim).

Namun ada juga yang menyebut Ismail 
sebagai pengusaha tambang.

Dalam video tersebut, Ismail Bolong 
mengaku pernah menyetorkan duit 
tambang ilegal kepada petinggi Polri di 
Jakarta bernama AA.

Heboh Setoran Rp 6M ke Petinggi Polri

Pengakuan Ismail Bolong dirinya 
menyerahkan duit kepada jenderal 
bintang tiga di Jakarta sebesar Rp 6 miliar 
yang disetor sebanyak tiga kali.

bulan November 2021 sebesar Rp 2 
miliar,” ungkap Ismail.

Setahun lebih mengeruk perut bumi tanpa 
izin, 
Ismail mengaku telah berkoordinasi 
dengan Kabareskim Polri Komjen Pol 
Agus Andrianto.

Koordinasi itu tak gratis.

dan perusahaan tambang batubara agar 
tak tersentuh kasus hukum.

bulan Oktober 2021 sebesar Rp 2 miliar, 
dan 

Terkait kegiatan yang dia laksanakan, 
dirinya sudah berkoordinasi dengan 
petinggi Polri di Jakarta berinisial AA 
dengan memberikan uang sebanyak tiga 
kali.

Ia menambahkan, uang tersebut 
diserahkan langsung kepada Komjen Pol 
AA di ruang kerjanya setiap bulan sejak 
bulan Januari 2021 sampai dengan bulan 
Agustus yang saya serahkan langsung ke 
ruangan Agus.

Koordinasi itu disinyalir untuk membekingi 
kegiatan ilegal yang dilakukan Ismail 

Terkait adanya penambangan batu bara di 
wilayah Kalimantan Timur, 
bahwa benar saya bekerja sebagai 

penjualan tambang batu bara ilegal 
mencapai Rp 5-10 miliar setiap bulan, 
terhitung sejak Juli 2020 hingga 
November 2021.

"Yaitu pada bulan September 2021 
sebesar Rp 2 miliar, 

Berikut isi lengkap pengakuan Ismail 
Bolong:

saya menyampaikan permohonan maaf 
yang sebesar-besarnya atas tindakan 
yang saya lakukan.

pengepul batu bara dari konsesi tanpa 
izin, dan kegiatan tersebut tidak 
dilengkapi surat izin di daerah Santan 
Ulu, 
Kecamatan Marangkayu, Kabupaten 
Kukar, wilayah hukum Polres Bontang, 
sejak bulan Juli tahun 2020 sampai 
dengan bulan November 2021.
Dalam kegiatan pengepulan batu bara 
ilegal ini, 

Melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh 
karena itu, 

tidak ada perintah dari pimpinan. 

Sedangkan untuk koordinasi ke Polres 
Bontang, 

Terkait kegiatan yang saya laksanakan, 
saya sudah berkoordinasi dengan 
Kabareskrim, 

Usai menyebutkan kata jenderal, video 
Ismail Bolong itu terputus. Di akhir masih 
ada ucapan yang ia sampaikan tapi tak 

yaitu ke Bapak Komjen Pol Agus 
Andrianto dengan memberikan uang 
sebanyak tiga kali.

Uang tersebut saya serahkan langsung 
kepada Komjen Pol Agus Andrianto di 
ruang kerja beliau setiap bulannya, 

Keuntungan yang saya peroleh dari 
pengepulan dan penjualan batu bara 
berkisar sekitar Rp 5 sampai 10 miliar 
dengan setiap bulannya.

sejak bulan Januari 2021 sampai dengan 
bulan Agustus yang saya serahkan 
langsung ke ruangan beliau.

saya pernah memberikan bantuan 
sebesar Rp 200 juta pada bulan Agustus 
2021 yang saya serahkan langsung ke 
Kasatreskrim Bontang AKP Asriadi di 
ruangan beliau.
Saya mengenal saudara dan Tampoli 
yang pernah menjual batu bara ilegal 
yang telah saya kumpulkan kepada 
saudari Tampolin sejak bulan Juni 2020 
sampai dengan bulan Agustus tahun 
2021. 

Yaitu pada bulan September 2021 
sebesar Rp 2 miliar, bulan Oktober 2021 
sebesar Rp 2 miliar, dan bulan November 
2021 sebesar Rp 2 miliar.

Demikian yang saya sampaikan. Terima 
kasih, jenderal.

“Enggak ada itu, makanya ini saya mau 
klarifikasi langsung ke yang 
bersangkutan, termasuk penyebar video 
itu. 

Pasalnya ia sedang dalam perjalanan 
menuju Balikpapan.

begitu jelas terdengar.

Saat dikonfirmasi, AKP Asriadi yang kini 
menjabat Kasat Reskrim Polres Kubar 
dan namanya ikut dicatut menampik 
kabar tersebut.

Keluar dari Polri

Namun video tersebut tengah didalami 
oleh jajarannya, 

Pada intinya orang bebas mau berkata 
apa, yang jelas tidak ada itu,” katanya 
saat dikonfirmasi.

Hingga berita ini ditulis, Kepala 
Bareskrim Polri Komjen Pol Agus 
Andrianto atau Mabes Polri belum 
memberikan klarifikasi maupun 
tanggapan atas video pengakuan Ismail 
Bolong tersebut.

Sementara, Kapolres Bontang AKBP 
Yusep Dwi Prastiya saat dikonfirmasi 
melalui sambungan telepon 
mengatakan bakal menjawab ini pada 
Senin pekan depan.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda 
Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo 
mengatakan bahwa secara pribadi 
dirinya baru mengetahui video tersebut 
melalui media sosial.

“Saya tahunya dari media sosial. Terkait 
video itu masih kami dalami semuanya,” 
ujarnya pada Sabtu (5/11/2022) seperti 
dikutip dari Kompas.com.
Yusuf membenarkan bahwa Ismail 
Bolong memang sebelumnya 
merupakan anggota kepolisian di 
wilayah hukum Polda Kaltim. Hanya 
saja Ismail disebut telah mengundurkan 
diri.
“Setahu saya dia sudah mengundurkan 

“Senin aja bro kita ketemu saya masih 
dalam perjalanan ini,” ungkapnya Sabtu, 
(5/11/2022). 

termasuk soal setoran uang miliaran ke 
seorang perwira petinggi Polri.

Pengakuan Ismail Bolang dalam video 
tersebut juga menyerat salah satu nama 
pejabat Polres Bontang, Asriadi yang 
dulu sebelumnya menjabat sebagai 
Kasat Reskrim Polres Bontang.
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diri, tapi step-nya sudah keluar atau 
belum masih kami kroscek,” 
ungkapnya.
Sementara itu, Kapolresta Samarinda, 
Kombes Pol Ary Fadli 
membenarkan bahwa Ismail Bolong 
memang pernah bertugas di Polresta 

Katanya karena urusan keluarga. Tapi 
kami pastikan dia sudah keluar dari Polri,” 
bebernya

Namun, dia telah keluar atau pensiun dini 
dari keanggotaan Polri.
“Pangkatnya terakhir itu Aiptu. 

Samarinda.

gempa bumi yang terjadi merupakan 
jenis gempa bumi dangkal akibat 
aktivitas sesar lokal," kata Kepala Balai 
Besar MKG Wilayah III Denpasar 
Cahyo Nugroho dalam keterangannya, 
Minggu (6/11).

 Gempa bumi berkekuatan magnitudo 
3,7 menguncang wilayah Denpasar, 
Bali pada Minggu (6/11) pada pukul 
07.46 WITA. 

"Jenis dan mekanisme gempa bumi, 
dengan memperhatikan lokasi 
episenter dan kedalaman 
hiposenternya, 

Dampak gempa bumi berdasarkan 
laporan masyarakat berupa guncangan 
dirasakan di wilayah Denpasar dan 
Seminyak, Kabupaten Badung. 

Gempa berlokasi di darat pada jarak 9 
km barat Gianyar pada kedalaman 27 
km.

Getaran dirasakan oleh beberapa 
orang, benda-benda yang digantung 
bergoyang.

Gempa 3,7 SR Guncang Bali
"Hingga saat ini belum ada laporan 
dampak kerusakan yang ditimbulkan 
akibat gempa bumi tersebut. Hasil 
pemodelan tsunami dengan sumber 
gempa bumi tektonik menunjukkan 
bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi 
tsunami," imbuhnya.

 pihaknya mengimbau kepada 
masyarakat agar tetap tenang dan tidak 
terpengaruh oleh isu yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Namun,

Periksa dan pastikan bangunan tempat 
tinggal anda cukup tahan gempa ataupun 
tidak ada kerusakan akibat getaran 
gempa yang membahayakan kestabilan 
bangunan sebelum anda kembali ke 
dalam rumah," ujarnya.

Gempa bumi susulan hingga pukul 07.58 
Wita dari hasil monitoring BMKG belum 
menunjukkan adanya aktivitas gempa 
bumi susulan atau aftershock.

"Dan agar menghindari bangunan yang 
retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. 

Menyediakan aneka 
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Jabatan Jenderal Andika Perkasa 
sebagai Panglima TNI akan berakhir 
pada Desember 2022 mendatang. 
Presiden Joko Widodo tengah mencari 
calon Panglima TNI yang tepat 
pengganti Jenderal Andika.
Pengamat militer dan pertahanan, 
Connie Rahakundini Bakrie menilai 
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) 
Laksamana Yudo Margono layak 
dipertimbangkan menjadi Panglima 
TNI baru. 

"Jadi menurut saya harus Pak Yudo 
Margono karena bagaimanapun untuk 
bisa membangun kekuatan maritim 
yang mumpuni, 

Dia beralasan, untuk membangun 
kekuatan maritim yang mumpuni 
dengan visi kekuatan Tri Matra 
Terpadu, maka jabatan Panglima TNI 
harus berasal dari Angkatan Laut (AL).

Ia menilai sosok Yudo sangat tepat 
menjadi PanglimaTNI karena telah 
menduduki beberapa posisi-posisi 
penting termasuk Panglima Komando 
Gabungan Wilayah Pertahanan 
(PangKogabwilhan).
Lebih lanjut,
 ia menjelaskan saat ini isu regional 
sudah mulai mengemuka. Maka 
diperlukan panglima militer dari kalangan 
Angkatan Laut.

Menurut Connie, Presiden Jokowi telah 
berjanji akan membangun kembali 
kedaulatan, kedigdayaan, dan 
kejayaan maritim Indonesia. 

dengan membangun kesatuan 
kekuatan Tri Matra Terpadu itu basic-
nya harus dari Angkatan Laut," kata 
Connie kepada wartawan Sabtu 
(5/11/2022).
Terlebih, kata dia, dua periode 
kepemimpinan Presiden Jokowi tak 
pernah mengangkat Panglima TNI dari 
satuan angkatan laut.
"Menurut saya harusnya Presiden 
Jokowi tetap memegang komitmen 
yang dijanjikan terkait nawa cita itu. 
Jadi harusnya Pak Yudo Margono," 
sambung Connie.

Peluang Kasal Yudo Jadi Pengganti Andhika

"Sekali lagi bukan saya bilang yang 
lain tidak bisa membangun tetapi 
kalau paling gampang itu membangun 
sebuah postur untuk out looking 
defence dari sebuah negara maritim, 
itu harus dari basic angkutan laut," 
ucap Connie.

 presiden itu enggak pernah jauh-jauh 
hari ngomong, 

Yang kedua adalah isu Pulau Pasir 
dengan Australia. Itu juga 
berhubungan erat dengan kapabilitas 
dan kapasitas mumpuni dari angkatan 
laut," jelasnya.

Dia pun siap melakukan apapun yang 
diperintahkan Presiden Jokowi.
"Ya, apapun perintah saya 
laksanakan," ucap Andika.

"Nah itu berhubungan ketat dengan 
angkatan laut karena kita berbatasan 
di Natuna. 

enggak pernah. 

Andika menegaskan hanya 
menjalankan tugas yang diberikan 
kepadanya. 

"Sejauh pengalaman saya,

Panglima TNI Jenderal Andika 
Perkasa mengaku belum mengetahui 
siapa sosok calon Panglima TNI yang 
akan menggantikan dirinya. Menurut 
dia, Presiden Joko Widodo atau 
Jokowi biasanya menentukan calon 
Panglima TNI dalam waktu mendadak.

Beliau pasti mendadak," kata Andika 
kepada wartawan di Kompleks Istana 
Kepresidenan Jakarta, Rabu 
(5/10/2022).

Andika sendiri tak mau menanggapi 
soal wacana perpanjangan masa 
jabatannya.
"Waduh, saya enggak tau. Itu bukan 
kewenangan saya," ujarnya.

Adapun masa jabatan Andika sebagai 
Panglima TNI akan habis pada bulan 
terakhir tahun ini karena memasuki 
usia pensiun. 

Namun, Connie tak menampik selain 
Yudo tak ada yang mampu 
membangun pertahanan kemaritiman 
di Indonesia.
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diri, tapi step-nya sudah keluar atau 
belum masih kami kroscek,” 
ungkapnya.
Sementara itu, Kapolresta Samarinda, 
Kombes Pol Ary Fadli 
membenarkan bahwa Ismail Bolong 
memang pernah bertugas di Polresta 

Katanya karena urusan keluarga. Tapi 
kami pastikan dia sudah keluar dari Polri,” 
bebernya

Namun, dia telah keluar atau pensiun dini 
dari keanggotaan Polri.
“Pangkatnya terakhir itu Aiptu. 

Samarinda.

gempa bumi yang terjadi merupakan 
jenis gempa bumi dangkal akibat 
aktivitas sesar lokal," kata Kepala Balai 
Besar MKG Wilayah III Denpasar 
Cahyo Nugroho dalam keterangannya, 
Minggu (6/11).

 Gempa bumi berkekuatan magnitudo 
3,7 menguncang wilayah Denpasar, 
Bali pada Minggu (6/11) pada pukul 
07.46 WITA. 

"Jenis dan mekanisme gempa bumi, 
dengan memperhatikan lokasi 
episenter dan kedalaman 
hiposenternya, 

Dampak gempa bumi berdasarkan 
laporan masyarakat berupa guncangan 
dirasakan di wilayah Denpasar dan 
Seminyak, Kabupaten Badung. 

Gempa berlokasi di darat pada jarak 9 
km barat Gianyar pada kedalaman 27 
km.

Getaran dirasakan oleh beberapa 
orang, benda-benda yang digantung 
bergoyang.

Gempa 3,7 SR Guncang Bali
"Hingga saat ini belum ada laporan 
dampak kerusakan yang ditimbulkan 
akibat gempa bumi tersebut. Hasil 
pemodelan tsunami dengan sumber 
gempa bumi tektonik menunjukkan 
bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi 
tsunami," imbuhnya.

 pihaknya mengimbau kepada 
masyarakat agar tetap tenang dan tidak 
terpengaruh oleh isu yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Namun,

Periksa dan pastikan bangunan tempat 
tinggal anda cukup tahan gempa ataupun 
tidak ada kerusakan akibat getaran 
gempa yang membahayakan kestabilan 
bangunan sebelum anda kembali ke 
dalam rumah," ujarnya.

Gempa bumi susulan hingga pukul 07.58 
Wita dari hasil monitoring BMKG belum 
menunjukkan adanya aktivitas gempa 
bumi susulan atau aftershock.

"Dan agar menghindari bangunan yang 
retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. 
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sebagai Panglima TNI akan berakhir 
pada Desember 2022 mendatang. 
Presiden Joko Widodo tengah mencari 
calon Panglima TNI yang tepat 
pengganti Jenderal Andika.
Pengamat militer dan pertahanan, 
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Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) 
Laksamana Yudo Margono layak 
dipertimbangkan menjadi Panglima 
TNI baru. 

"Jadi menurut saya harus Pak Yudo 
Margono karena bagaimanapun untuk 
bisa membangun kekuatan maritim 
yang mumpuni, 

Dia beralasan, untuk membangun 
kekuatan maritim yang mumpuni 
dengan visi kekuatan Tri Matra 
Terpadu, maka jabatan Panglima TNI 
harus berasal dari Angkatan Laut (AL).
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menduduki beberapa posisi-posisi 
penting termasuk Panglima Komando 
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Lebih lanjut,
 ia menjelaskan saat ini isu regional 
sudah mulai mengemuka. Maka 
diperlukan panglima militer dari kalangan 
Angkatan Laut.

Menurut Connie, Presiden Jokowi telah 
berjanji akan membangun kembali 
kedaulatan, kedigdayaan, dan 
kejayaan maritim Indonesia. 

dengan membangun kesatuan 
kekuatan Tri Matra Terpadu itu basic-
nya harus dari Angkatan Laut," kata 
Connie kepada wartawan Sabtu 
(5/11/2022).
Terlebih, kata dia, dua periode 
kepemimpinan Presiden Jokowi tak 
pernah mengangkat Panglima TNI dari 
satuan angkatan laut.
"Menurut saya harusnya Presiden 
Jokowi tetap memegang komitmen 
yang dijanjikan terkait nawa cita itu. 
Jadi harusnya Pak Yudo Margono," 
sambung Connie.

Peluang Kasal Yudo Jadi Pengganti Andhika

"Sekali lagi bukan saya bilang yang 
lain tidak bisa membangun tetapi 
kalau paling gampang itu membangun 
sebuah postur untuk out looking 
defence dari sebuah negara maritim, 
itu harus dari basic angkutan laut," 
ucap Connie.

 presiden itu enggak pernah jauh-jauh 
hari ngomong, 

Yang kedua adalah isu Pulau Pasir 
dengan Australia. Itu juga 
berhubungan erat dengan kapabilitas 
dan kapasitas mumpuni dari angkatan 
laut," jelasnya.

Dia pun siap melakukan apapun yang 
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"Ya, apapun perintah saya 
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Andika menegaskan hanya 
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siapa sosok calon Panglima TNI yang 
akan menggantikan dirinya. Menurut 
dia, Presiden Joko Widodo atau 
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Panglima TNI dalam waktu mendadak.

Beliau pasti mendadak," kata Andika 
kepada wartawan di Kompleks Istana 
Kepresidenan Jakarta, Rabu 
(5/10/2022).

Andika sendiri tak mau menanggapi 
soal wacana perpanjangan masa 
jabatannya.
"Waduh, saya enggak tau. Itu bukan 
kewenangan saya," ujarnya.

Adapun masa jabatan Andika sebagai 
Panglima TNI akan habis pada bulan 
terakhir tahun ini karena memasuki 
usia pensiun. 

Namun, Connie tak menampik selain 
Yudo tak ada yang mampu 
membangun pertahanan kemaritiman 
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Ingat, ada cara 
gampang cek 
kadar kolesterol 
dalam tubuh kita.

cara cek kolesterol di rumah

 Penyebab 
skoliosis 
pada anak 
masih terus 
dicari tahu 

Penyebab Skoliosis pada Anak 

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057

"Terdapat sejumlah kebiasaan sehari-
hari yang bisa membuat kita menjadi 
lebih pelupa," terang Michele Goldman, 
psikolog dari Hope for Depression 
Research Foundation dilansir dari 
Huffington Post.

Tidur memiliki sejumlah manfaat 
kesehatan termasuk meningkatkan 
ingatan kita. 

Mungkin saja kita bisa mengingat secara 
detail kenangan di masa kecil, namun 
kita lupa di mana tadi menaruh kunci.

Kondisi pelupa ini bisa sangat 
dipengaruhi oleh berbagai macam hal.

Kondisi lupa dengan suatu hal tertentu 
terutama detail-detail tertentu 
sebenarnya merupakan hal yang umum. 
Walau begitu, ketika hal ini terjadi 
dengan sangat sering, kondisi ini bisa 
sangat menyebalkan.

Kurang tidur bisa berdampak pada 
kemampuanmu mempelajari hal baru 
hingga 40 menit serta bisa 
mempengaruhi hippocampus 

Ingatan yang kita miliki sendiri 
merupakan sebuah hal yang bisa sangat 
unik. 

Pada saat kamu belakangan menjadi 
lebih pelupa, berikut sejumlah hal yang 
menjadi penyebab hal itu lebih rentan 
kamu alami.

Kondisi pelupa ini kerap kali diidentikkan 
dengan usia tua seseorang. Walau 
begitu, sejumlah kondisi ini juga bisa 
terjadi terlepas usia karena berbagai 
faktor.

di otak yang merupakan tempat kita 
menyimpan ingatan baru.

Salah satu kondisi sehari-hari yang 
kerap mengganggu kita dalam 
kehidupan sehari-hari adalah rasa lupa 
yang muncul. 

1. Kurang Tidur

Kebiasaan Yang Bisa Bikin Kamu Jadi Pelupa

"Tahapan tidur tertentu, termasuk tidur 
REM, secara khusus berhubungan 
dengan konsolidasi ingatan atau 
proses memperoleh pengetahuan baru 
yang tersimpan di dalam ingatan 
jangka panjang," sambungnya.

"Tidur bisa membantu otak kita 
memulihkan diri," terang Goldman.

Julia Kogan, psikolog kesehatan asal 
Florida mengatakan bahwa tidur 
berhubungan dengan perhatian dan 
fokus yang sangat penting pada 
ingatan kita.

memperhatikan, besar kemungkinan 
kita tidak dapat menyimpan informasi 
dengan tepat. Oleh karena itu, mereka 
yang sering melewatkan tidur 
cenderung lebih pelupa," sambungnya.

teralihkan, atau tidak berada dalam 
kondisi mental untuk memperoleh 
informasi, naka kita tidak dalam 
kondisi perhatian sepenuhnya dalam 
memperoleh informasi sehingga 
membuatmu tampak lebih pelupa," 
sambung Kogan.

"Melakukannya berbagai macam hal 
pada waktu bersamaan bisa berujung 

"Jika kita tidak memperhatikan 
sepenuhnya, 

Dia menerangkan bahwa 
memperhatikan hal dan fokus 
merupakan bagian penting dalam 
mengingat informasi.

"Pada saat kita melewatkan tidur, kita 
cenderung kurang bisa perhatian, 
fokus, dan tak berenergi," jelas Kogan.

Pada saat kamu melakukan 
multitasking, teralihkannya perhatian 
juga bisa terjadi.

2. Multitasking
Kogan mengatakan bahwa pelupa 
cenderung disebabkan karena 
permasalahan perhatian. 

Pembangunan gedung pemerintahan di 
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara 
sudah dimulai dan Istana Presiden dan 
Gedung Sekretariat Presiden akan 
mulai konstruksi setelah diteken 
kontraknya pekan lalu.

Pertama, alasan agar bangunan tidak 
melebihi tinggi Burung Garuda yang 
akan dibangun di Istana Presiden. 
Kedua karena alasan teknis terkait 
faktor tanah yang kurang stabil 
sehingga bangunan dibuat tidak terlalu 
tinggi.
Standarisasi tinggi bangunan ini 
rencananya juga akan diberlakukan 
kepada bangunan di kawasan IKN yang 
akan dibangun swasta ke depan.
Pemerintah akan membuat Peraturan 
Menteri PUPR soal pedoman 
pembangunan gedung atau bangunan 
di IKN ini.",Kami ingin agar swasta nanti 
yang akan dibangun di luar KIPP bisa 
mengikuti standar yang pemerintah 

Namun, ada yang menarik dari proyek 
bangunan di IKN. Pasalnya, setiap 
bangunan di IKN akan diatur tidak 
boleh lebih dari empat lantai. Ada dua 
alasan yang mendasari hal ini.

Sebelumnya, pemerintah juga telah 
memulai proyek rumah pekerja 
konstruksi yang akan membangun 
proyek di Kawasan Inti Pusat 
Pemerintahan (KIPP) sejak bulan 
September lalu.

Gedung di IKN Tak Boleh Lebih Dari 4 Lantai

Iya mengatakan pemerintah saat ini 
memang akan terus mendalami soal 
kekuatan tanah dan daya tahan tanah ini 
terkait membuat bangunan yang lebih 
tinggi. 

terapkan saat ini," ujar pria yang akrab 
disapa Indra ini di Acara Media Briefing 
Pembangunan IKN di Hotel Novotel 
Balikpapan, akhir pekan lalu.

Indra juga menyebut bahwa banyak orang 
salah kaprah tentang Titik Nol Nusantara 
yang dianggap sebagai titik nol kilomter 
untuk pembangunan IKN.
Padahal titik nol ini adalah sebagai acuan 
koordinat untuk pembangunan di wilayah 
IKN dan juga menjadi titik 0 meter diatas 
permukaan laut (MDPL) untuk menghitung 
ketinggian lokasi tanah dan bangunan 
proyek.Seperti diketahui, Titik Nol 
Nusantara menjadi area primadona di IKN 
selama ini. Banyak pengunjung datang 
untuk berfoto sekaligus melihat area yang 
akan jadi ibu kota negara baru nantinya.
Alhasil, banyak masyarakat yang 
menyamakan lokasi ini sebagai nol 
kilometer dari proyek IKN.

Dengan keterbatasan tinggi gedung ini 
diharapkan pembangunan IKN bisa sesuai 
konsep yang diharapkan yakni smart and 
forest city.

Sejauh ini standar pembangunan ini telah 
dilakukan pada proyek rumah susun 
pekerja konstruksi yang saat ini sedang 
berjalan. 
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"Terdapat sejumlah kebiasaan sehari-
hari yang bisa membuat kita menjadi 
lebih pelupa," terang Michele Goldman, 
psikolog dari Hope for Depression 
Research Foundation dilansir dari 
Huffington Post.

Tidur memiliki sejumlah manfaat 
kesehatan termasuk meningkatkan 
ingatan kita. 

Mungkin saja kita bisa mengingat secara 
detail kenangan di masa kecil, namun 
kita lupa di mana tadi menaruh kunci.

Kondisi pelupa ini bisa sangat 
dipengaruhi oleh berbagai macam hal.

Kondisi lupa dengan suatu hal tertentu 
terutama detail-detail tertentu 
sebenarnya merupakan hal yang umum. 
Walau begitu, ketika hal ini terjadi 
dengan sangat sering, kondisi ini bisa 
sangat menyebalkan.

Kurang tidur bisa berdampak pada 
kemampuanmu mempelajari hal baru 
hingga 40 menit serta bisa 
mempengaruhi hippocampus 

Ingatan yang kita miliki sendiri 
merupakan sebuah hal yang bisa sangat 
unik. 

Pada saat kamu belakangan menjadi 
lebih pelupa, berikut sejumlah hal yang 
menjadi penyebab hal itu lebih rentan 
kamu alami.

Kondisi pelupa ini kerap kali diidentikkan 
dengan usia tua seseorang. Walau 
begitu, sejumlah kondisi ini juga bisa 
terjadi terlepas usia karena berbagai 
faktor.

di otak yang merupakan tempat kita 
menyimpan ingatan baru.

Salah satu kondisi sehari-hari yang 
kerap mengganggu kita dalam 
kehidupan sehari-hari adalah rasa lupa 
yang muncul. 

1. Kurang Tidur

Kebiasaan Yang Bisa Bikin Kamu Jadi Pelupa

"Tahapan tidur tertentu, termasuk tidur 
REM, secara khusus berhubungan 
dengan konsolidasi ingatan atau 
proses memperoleh pengetahuan baru 
yang tersimpan di dalam ingatan 
jangka panjang," sambungnya.

"Tidur bisa membantu otak kita 
memulihkan diri," terang Goldman.

Julia Kogan, psikolog kesehatan asal 
Florida mengatakan bahwa tidur 
berhubungan dengan perhatian dan 
fokus yang sangat penting pada 
ingatan kita.

memperhatikan, besar kemungkinan 
kita tidak dapat menyimpan informasi 
dengan tepat. Oleh karena itu, mereka 
yang sering melewatkan tidur 
cenderung lebih pelupa," sambungnya.

teralihkan, atau tidak berada dalam 
kondisi mental untuk memperoleh 
informasi, naka kita tidak dalam 
kondisi perhatian sepenuhnya dalam 
memperoleh informasi sehingga 
membuatmu tampak lebih pelupa," 
sambung Kogan.

"Melakukannya berbagai macam hal 
pada waktu bersamaan bisa berujung 

"Jika kita tidak memperhatikan 
sepenuhnya, 

Dia menerangkan bahwa 
memperhatikan hal dan fokus 
merupakan bagian penting dalam 
mengingat informasi.

"Pada saat kita melewatkan tidur, kita 
cenderung kurang bisa perhatian, 
fokus, dan tak berenergi," jelas Kogan.

Pada saat kamu melakukan 
multitasking, teralihkannya perhatian 
juga bisa terjadi.

2. Multitasking
Kogan mengatakan bahwa pelupa 
cenderung disebabkan karena 
permasalahan perhatian. 

Pembangunan gedung pemerintahan di 
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara 
sudah dimulai dan Istana Presiden dan 
Gedung Sekretariat Presiden akan 
mulai konstruksi setelah diteken 
kontraknya pekan lalu.

Pertama, alasan agar bangunan tidak 
melebihi tinggi Burung Garuda yang 
akan dibangun di Istana Presiden. 
Kedua karena alasan teknis terkait 
faktor tanah yang kurang stabil 
sehingga bangunan dibuat tidak terlalu 
tinggi.
Standarisasi tinggi bangunan ini 
rencananya juga akan diberlakukan 
kepada bangunan di kawasan IKN yang 
akan dibangun swasta ke depan.
Pemerintah akan membuat Peraturan 
Menteri PUPR soal pedoman 
pembangunan gedung atau bangunan 
di IKN ini.",Kami ingin agar swasta nanti 
yang akan dibangun di luar KIPP bisa 
mengikuti standar yang pemerintah 

Namun, ada yang menarik dari proyek 
bangunan di IKN. Pasalnya, setiap 
bangunan di IKN akan diatur tidak 
boleh lebih dari empat lantai. Ada dua 
alasan yang mendasari hal ini.

Sebelumnya, pemerintah juga telah 
memulai proyek rumah pekerja 
konstruksi yang akan membangun 
proyek di Kawasan Inti Pusat 
Pemerintahan (KIPP) sejak bulan 
September lalu.

Gedung di IKN Tak Boleh Lebih Dari 4 Lantai

Iya mengatakan pemerintah saat ini 
memang akan terus mendalami soal 
kekuatan tanah dan daya tahan tanah ini 
terkait membuat bangunan yang lebih 
tinggi. 

terapkan saat ini," ujar pria yang akrab 
disapa Indra ini di Acara Media Briefing 
Pembangunan IKN di Hotel Novotel 
Balikpapan, akhir pekan lalu.

Indra juga menyebut bahwa banyak orang 
salah kaprah tentang Titik Nol Nusantara 
yang dianggap sebagai titik nol kilomter 
untuk pembangunan IKN.
Padahal titik nol ini adalah sebagai acuan 
koordinat untuk pembangunan di wilayah 
IKN dan juga menjadi titik 0 meter diatas 
permukaan laut (MDPL) untuk menghitung 
ketinggian lokasi tanah dan bangunan 
proyek.Seperti diketahui, Titik Nol 
Nusantara menjadi area primadona di IKN 
selama ini. Banyak pengunjung datang 
untuk berfoto sekaligus melihat area yang 
akan jadi ibu kota negara baru nantinya.
Alhasil, banyak masyarakat yang 
menyamakan lokasi ini sebagai nol 
kilometer dari proyek IKN.

Dengan keterbatasan tinggi gedung ini 
diharapkan pembangunan IKN bisa sesuai 
konsep yang diharapkan yakni smart and 
forest city.

Sejauh ini standar pembangunan ini telah 
dilakukan pada proyek rumah susun 
pekerja konstruksi yang saat ini sedang 
berjalan. 
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kamu kurang produktif dan lebih 
pelupa," terang Kogan.

"Obat-obatan seperti antidepresan, 
obat alergi, 
obat tekanan darah, dan lain 
sebagainya bisa mempengaruhi 
ingatan karena kandungan sedatif di 
dalamnya," terang Sanam Hafeez, 
neuropsikologis dari Columbia 
University.

obat antiepilepsi, penahan rasa sakit, 
obat antihipertensi, antihistamin, dan 
lain sebagainya.
"Sejumlah pengobatan bisa 
mempengaruhi ingatan setelah 
dikonsumsi dan lainnya bisa 
berdampak dalam ingatan jangka 
panjang," jelas Hafeez.
5. Konsumsi Alkohol
"alkohol bisa berdampak kerusakan sel 
otak dan berdampak masalah ingatan," 
terang Dragomir.
"Berdasar penelitian, kebiasaan 

Goldman mengatakan bahwa olahraga 
rutin yang tidak terlalu keras bisa 
membantu menurunkan risiko dari 
sejumlah masalah kesehatan tertentu. 
Sejumlah kondisi yang bisa berujung 
pada hilangnya ingatan ini adalah 
tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, 
serta diabetes.

"Olahraga merupakan hal yang penting 
untuk kesehatan secara keseluruhan, 
termasuk pada ingatanmu," terang 
Valentina Dragomir, psikoterapis dan 
pendiri PsihoSensus Therapy.

3. Kurang Aktivitas Fisik

Selain itu, terdapat penelitian yang 
menunjukkan bahwa gaya hidup 
kurang gerak berhubungan dengan 
penipisan pada bagian otak tertentu 
yang penting bagi ingatan," 
sambungnya.

"Olahraga bisa meningkatkan aliran 
darah ke otak dan membantu 
melindungi sel otak. 

Konsumsi obat-obatan tertentu yang 
baru kamu lakukan bisa menjadi 
penyebab hilangnya ingatan ini.

4. Konsumsi Obat-obatan Tertentu

Sejumlah obat lain yang bisa 
membuatmu menjadi pelupa termasuk 
benzodiazepines, obat penurun 
kolesterol, 

Berdasar penelitian, diketahui bahwa 
paparan kronik dari nikotin bisa 
mempengaruhi mekanisme otak yang 
berhubungan dengan kemampuan 
belajar dan ingatan.
"Merokok bisa mempengaruhi fungsi 
paru-paru dan jantung yang akhirnya 
memperlambat transportasi oksigen ke 
otak," terang Hafeez.
"Kurangnya oksigen di otak bisa 
berujung menurunnya fungsi otak dan 
menyebabkan hilangnya ingatan," 
sambungnya.

"Pola makan yang kurang seimbang bisa 
mempengaruhi tubuh dalam cara 
negatif," sambungnya.
Sejumlah makanan yang penting 
dikonsumsi demi kondisi otak adalah 
sayuran hijau, ikan berlemak, berri-
berrian, kopi dan teh, serta kenari.

"Apa yang kita konsumsi mempengaruhi 
bagaimana kondisi fisik, mental, dan 
emosi," terang Goldman.

7. Kurang Konsumsi Makanan Tertentu

8. Tidak Teratur

"Konsumsi makanan kaya kandungan 
anti-inflamasi seperti buah-buahan, 
sayur-sayuran, biji-bijian, polong-
polongan, serta lemak sehat," saran 
Hafeez.

Keteraturan merupakan hal yang penting 
untuk ingatan kita.

Makanan yang kamu konsumsi juga bisa 
mempengaruhi kondisi otak.

minum-minum dalam jangka panjang 
menyebabkan kuruan otak jadi 
mengecil," sambungnya.
Kogan menyatakan bahwa mereka yang 
kecanduan alkohol atau sering 
mengonsumsinya lebih rentan 
mengalami kehilangan ingatan jangka 
pendek atau jangka panjang.
"Seseorang yang minum dalam jumlah 
banyak cenderung kekurangan vitamin 
tertentu dan nutrisi lainnya yang bisa 
berujung jadi pelupa," jelas Kogan.
6. Merokok
Merokok adalah salah satu kebiasaan 
yang bisa membuatmu jadi pelupa.
"Merokok bisa menyebabkan masalah 
sel otak dan menghentikan terbentuknya 
inagtan baru di hippocampus yang 
akhirnya membuatmu pelupa," terang 
Dragomir.

Penting juga untuk mencatat hal-hal 
yang akan kamu lakukan.
Kamu juga bisa menyimpan barang 
secara lebih rapi untuk membuatmu 
lebih ingat dengan berbagai macam hal. 
Tempat yang spesifik ini bisa 
menghindari kemungkinan kamu terlupa.

Untuk mengatasi masalah ini, 
disarankan untuk lebih teratur dan rapi 
dalam berbagai macam hal. 

kesehatan mental yang belum teratasi 
dan kurang mempertajam ingatan
9. Memiliki Masalah Kesehatan Mental 
yang Belum Teratasi
"Munculnya kecemasan atau depresi 
sama-sama bisa mempengaruhi 
konsentrasi kita sehingga lebih sulit 
untuk mengingat detail-detail kecil," 
terang Goldman.
"Bisa sangat sulit untuk tetap tertata, 
bahkan kita mungkin merasa kewalahan 
dan kurang fokus," sambungnya.
Goldman menjelaskan bahwa sebagai 
contoh, seseorang yang mengalami 

"Kita cenderung melupakan berbagai hal 
ketika lingkungan di sekitar kita tidak 
teratur," terang Goldman.

Memiliki Masalah Kesehatan Mental 
yang Belum Teratasi dan Kurang 
Mempertajam Ingatan

"Mereka yang bermasalah dengan 
kecemasan dan depresi harus segera 
mencari penanganan," sarannya.

trauma cenderung bermasalah dalam 
ingatan mereka.
"Karena stres, kecemasan, dan 
depresi bisa berdampak pada 
kemampuan kita memperhatikan, 
belajar, serta ingatan, maka sangat 
penting untuk mengatasi masalah ini 
demi ingatan yang tajam," terang 
Kogan.

Hal lain yang juga penting kamu 
lakukan agar tidak pelupa adalah 
dengan sering menstimulasi otak.
"Membuat otak tetap aktif dengan 
mempelajari hal baru, bermain games, 
membaca, atau melakukan aktivitas 
stimulasi lain adalah cara untuk 
menjaga agar 

Oleh karena itu, melakukan aktivitas-
aktivitas yang merangsang dan 
menantang otak ini perlu untuk terus 
dilakukan.

Sering menggunakan dan melatih otak 
terbukti bisa membuatnya jauh dari 
kebiasaan pelupa. 

10. Kurang Mempertajam Ingatan

'otot' di dalam otak kita prima," terang 
Goldman.

Namun nggak terjadi pada semua 
perempuan, 

Siapa yang nggak suka tampil keren 
dengan rambut berwarna? 
Meskipun sudah puas dengan warna 
asli, namun rasanya berganti-ganti 
warna rambut mengikuti tren bisa 
memberi kepuasan tersendiri. 
Sayangnya merawat rambut yang 
diwarnai memang sedikit sulit.

rambut sehat juga tetap dapat dimiliki 
meski sering mengubah warnanya. Ingin 
tahu rahasianya? Simak tips di bawah 
ini.

Campuran bahan kimia pada proses 
pewarnaan, kerap membuat rambut 
menjadi kering dan bercabang. 

Jangan cepat menyalahkan hairstylist 
1. Sabar melewati prosesnya

Cara Agar Warna Rambut Awet

2. Cermat memilih produk

Proses bleaching cenderung membuat 
rambut menjadi lebih kering dan rusak. 

3. Rutin menggunakan deep-

karena bekerja lama,
 nyatanya penyerapan bahan kimia 
perlu dilakukan berulang kali dan 
memakan waktu yang cukup lama 
hingga 4 jam agar nggak 
membahayakan rambutmu. Jika nggak 
sabar, bisa-bisa kulit kepala justru 
menjadi iritasi!

Warna rambut juga bisa luntur dan 
membuatnya terlihat jelek dan pecah-
pecah. 
Supaya lebih tahan lama, kamu tentu 
harus memilih sampo, kondisioner, dan 
perawatan rambut yang tepat dan 
khusus untuk rambut berwarna. 
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CNNIndonesia.com, Sabtu (30/7).
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kamu kurang produktif dan lebih 
pelupa," terang Kogan.

"Obat-obatan seperti antidepresan, 
obat alergi, 
obat tekanan darah, dan lain 
sebagainya bisa mempengaruhi 
ingatan karena kandungan sedatif di 
dalamnya," terang Sanam Hafeez, 
neuropsikologis dari Columbia 
University.

obat antiepilepsi, penahan rasa sakit, 
obat antihipertensi, antihistamin, dan 
lain sebagainya.
"Sejumlah pengobatan bisa 
mempengaruhi ingatan setelah 
dikonsumsi dan lainnya bisa 
berdampak dalam ingatan jangka 
panjang," jelas Hafeez.
5. Konsumsi Alkohol
"alkohol bisa berdampak kerusakan sel 
otak dan berdampak masalah ingatan," 
terang Dragomir.
"Berdasar penelitian, kebiasaan 

Goldman mengatakan bahwa olahraga 
rutin yang tidak terlalu keras bisa 
membantu menurunkan risiko dari 
sejumlah masalah kesehatan tertentu. 
Sejumlah kondisi yang bisa berujung 
pada hilangnya ingatan ini adalah 
tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, 
serta diabetes.

"Olahraga merupakan hal yang penting 
untuk kesehatan secara keseluruhan, 
termasuk pada ingatanmu," terang 
Valentina Dragomir, psikoterapis dan 
pendiri PsihoSensus Therapy.

3. Kurang Aktivitas Fisik

Selain itu, terdapat penelitian yang 
menunjukkan bahwa gaya hidup 
kurang gerak berhubungan dengan 
penipisan pada bagian otak tertentu 
yang penting bagi ingatan," 
sambungnya.

"Olahraga bisa meningkatkan aliran 
darah ke otak dan membantu 
melindungi sel otak. 

Konsumsi obat-obatan tertentu yang 
baru kamu lakukan bisa menjadi 
penyebab hilangnya ingatan ini.

4. Konsumsi Obat-obatan Tertentu

Sejumlah obat lain yang bisa 
membuatmu menjadi pelupa termasuk 
benzodiazepines, obat penurun 
kolesterol, 

Berdasar penelitian, diketahui bahwa 
paparan kronik dari nikotin bisa 
mempengaruhi mekanisme otak yang 
berhubungan dengan kemampuan 
belajar dan ingatan.
"Merokok bisa mempengaruhi fungsi 
paru-paru dan jantung yang akhirnya 
memperlambat transportasi oksigen ke 
otak," terang Hafeez.
"Kurangnya oksigen di otak bisa 
berujung menurunnya fungsi otak dan 
menyebabkan hilangnya ingatan," 
sambungnya.

"Pola makan yang kurang seimbang bisa 
mempengaruhi tubuh dalam cara 
negatif," sambungnya.
Sejumlah makanan yang penting 
dikonsumsi demi kondisi otak adalah 
sayuran hijau, ikan berlemak, berri-
berrian, kopi dan teh, serta kenari.

"Apa yang kita konsumsi mempengaruhi 
bagaimana kondisi fisik, mental, dan 
emosi," terang Goldman.

7. Kurang Konsumsi Makanan Tertentu

8. Tidak Teratur

"Konsumsi makanan kaya kandungan 
anti-inflamasi seperti buah-buahan, 
sayur-sayuran, biji-bijian, polong-
polongan, serta lemak sehat," saran 
Hafeez.

Keteraturan merupakan hal yang penting 
untuk ingatan kita.

Makanan yang kamu konsumsi juga bisa 
mempengaruhi kondisi otak.

minum-minum dalam jangka panjang 
menyebabkan kuruan otak jadi 
mengecil," sambungnya.
Kogan menyatakan bahwa mereka yang 
kecanduan alkohol atau sering 
mengonsumsinya lebih rentan 
mengalami kehilangan ingatan jangka 
pendek atau jangka panjang.
"Seseorang yang minum dalam jumlah 
banyak cenderung kekurangan vitamin 
tertentu dan nutrisi lainnya yang bisa 
berujung jadi pelupa," jelas Kogan.
6. Merokok
Merokok adalah salah satu kebiasaan 
yang bisa membuatmu jadi pelupa.
"Merokok bisa menyebabkan masalah 
sel otak dan menghentikan terbentuknya 
inagtan baru di hippocampus yang 
akhirnya membuatmu pelupa," terang 
Dragomir.

Penting juga untuk mencatat hal-hal 
yang akan kamu lakukan.
Kamu juga bisa menyimpan barang 
secara lebih rapi untuk membuatmu 
lebih ingat dengan berbagai macam hal. 
Tempat yang spesifik ini bisa 
menghindari kemungkinan kamu terlupa.

Untuk mengatasi masalah ini, 
disarankan untuk lebih teratur dan rapi 
dalam berbagai macam hal. 

kesehatan mental yang belum teratasi 
dan kurang mempertajam ingatan
9. Memiliki Masalah Kesehatan Mental 
yang Belum Teratasi
"Munculnya kecemasan atau depresi 
sama-sama bisa mempengaruhi 
konsentrasi kita sehingga lebih sulit 
untuk mengingat detail-detail kecil," 
terang Goldman.
"Bisa sangat sulit untuk tetap tertata, 
bahkan kita mungkin merasa kewalahan 
dan kurang fokus," sambungnya.
Goldman menjelaskan bahwa sebagai 
contoh, seseorang yang mengalami 

"Kita cenderung melupakan berbagai hal 
ketika lingkungan di sekitar kita tidak 
teratur," terang Goldman.

Memiliki Masalah Kesehatan Mental 
yang Belum Teratasi dan Kurang 
Mempertajam Ingatan

"Mereka yang bermasalah dengan 
kecemasan dan depresi harus segera 
mencari penanganan," sarannya.

trauma cenderung bermasalah dalam 
ingatan mereka.
"Karena stres, kecemasan, dan 
depresi bisa berdampak pada 
kemampuan kita memperhatikan, 
belajar, serta ingatan, maka sangat 
penting untuk mengatasi masalah ini 
demi ingatan yang tajam," terang 
Kogan.

Hal lain yang juga penting kamu 
lakukan agar tidak pelupa adalah 
dengan sering menstimulasi otak.
"Membuat otak tetap aktif dengan 
mempelajari hal baru, bermain games, 
membaca, atau melakukan aktivitas 
stimulasi lain adalah cara untuk 
menjaga agar 

Oleh karena itu, melakukan aktivitas-
aktivitas yang merangsang dan 
menantang otak ini perlu untuk terus 
dilakukan.

Sering menggunakan dan melatih otak 
terbukti bisa membuatnya jauh dari 
kebiasaan pelupa. 

10. Kurang Mempertajam Ingatan

'otot' di dalam otak kita prima," terang 
Goldman.

Namun nggak terjadi pada semua 
perempuan, 

Siapa yang nggak suka tampil keren 
dengan rambut berwarna? 
Meskipun sudah puas dengan warna 
asli, namun rasanya berganti-ganti 
warna rambut mengikuti tren bisa 
memberi kepuasan tersendiri. 
Sayangnya merawat rambut yang 
diwarnai memang sedikit sulit.

rambut sehat juga tetap dapat dimiliki 
meski sering mengubah warnanya. Ingin 
tahu rahasianya? Simak tips di bawah 
ini.

Campuran bahan kimia pada proses 
pewarnaan, kerap membuat rambut 
menjadi kering dan bercabang. 

Jangan cepat menyalahkan hairstylist 
1. Sabar melewati prosesnya

Cara Agar Warna Rambut Awet

2. Cermat memilih produk

Proses bleaching cenderung membuat 
rambut menjadi lebih kering dan rusak. 

3. Rutin menggunakan deep-

karena bekerja lama,
 nyatanya penyerapan bahan kimia 
perlu dilakukan berulang kali dan 
memakan waktu yang cukup lama 
hingga 4 jam agar nggak 
membahayakan rambutmu. Jika nggak 
sabar, bisa-bisa kulit kepala justru 
menjadi iritasi!

Warna rambut juga bisa luntur dan 
membuatnya terlihat jelek dan pecah-
pecah. 
Supaya lebih tahan lama, kamu tentu 
harus memilih sampo, kondisioner, dan 
perawatan rambut yang tepat dan 
khusus untuk rambut berwarna. 
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Sebaiknya, gunakanlah kondisioner 
sebelum dan sesudah melakukan 
bleaching. 
Hal ini akan membantu dalam 
memperbaiki elastisitas rambut. 

Usahakan untuk selalu memberikan 
nutrisi yang cukup untuk kulit kepalamu. 

4. Menjaga kesehatan kulit kepala

Salah satunya dengan memijat kulit 
kepala dengan minyak argan atau 
rosemary. 
Cara ini meminimalisir kulit kepala yang 
kering. Selain itu, membuat rambut tetap 
lembap dan terlihat berkilau.
5. Mempertahankan warna rambut 
dengan menggunakan toner

Munculnya nyeri otot secara tiba-tiba 
pada tubuh bisa jadi tanda kurangnya 
vitamin D. 

Dilansir dari The Health Site, berikut 
sejumlah hal yang bakal ditunjukkan 
oleh tubuh ketika kekurangan vitamin D.

Kurangnya vitamin D bisa meningkatkan 
risiko masalah tulang serta 
memunculkan rasa nyeri di tubuh.

Melemahnya Kesehatan Tulang
tulang dan nyeri otot kronis rev2

Ketika tubuh kekurangan vitamin D, 
berbagai dampak kesehatan bakal 
muncul. 

Melemahnya kekuatan tulang 
merupakan gejala yang tampak ketika 
tubuh kekurangan vitamin D. 

Salah satu vitamin penting yang 
dibutuhkan oleh tubuh adalah vitamin D. 
Vitamin ini memiliki peran penting bagi 
tulang serta bagi sistem kekebalan 
tubuh.
Sumber alami untuk memperoleh 
vitamin D ini adalah dari cahaya 
maahari. 
Sejumlah makanan juga bisa 
memberikan vitamin ini pada tubuhmu.

Untuk menjaga kesehatan tubuh, 
konsumsi makanan yang seimbang 
merupakan hal yang penting. Protein, 
karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral 
yang seimbang merupakan hal yang 
dibutuhkan demi kesehatan.

Melemahnya Kesehatan Tulang dan 
Nyeri Otot Kronis

Nyeri Otot Kronis

Kurangnya nutrisi ini bisa menyebabkan 
rasa lemas dan sakit pada otot baik 
pada anak-anak maupun orang dewasa.
Sering Sakit
Vitamin D bermanfaat untuk menjaga 
sistem kekebalan tubuh. Kurang vitamin 

Agar terhindar dari masalah tersebut, 
pastikan konsumsi makanan kaya vitamin 
D seperti telur, susu kedela, keju, yogurt, 
serta bayam. 

Kondisi kelelahan yang tiba-tiba muncul 
menandakan rendahnya vitamin D dalam 
tubuh.

Hal ini juga berhubungan dengan 
alopecia, penyakit autoimun yang 
disebabkan kekurangan vitamin d dalam 
tubuh dan ditandai dengan rambut rontok.

Vitamin D bermanfaat untuk melawan 
infeksi, mengontrol peradangan, serta 
memastikan tubuh pulih dengan tepat. 
Kekurangan vitamin C bisa menyebabkan 
tubuh butuh waktu lama untuk 
memulihkan diri.

Kamu juga bisa berjemur untuk 
memperoleh viamin D ini secara alami. 
Untuk menjaga kesehatan tubuh, 

Banyak penelitian mengungkap hubungan 
antara kekurangan vitamin D serta 
munculnya rasa lelah pada wanita. 
Vitamin D bermanfaat dalam 
meningkatkan energi dan membuatmu 
tetap aktif. 

Lamanya Luka Sembuh

Rasa Lelah yang Tak Wajar

Rambut Rontok

Deretan masalah tersebut bakal muncul 
pada tubuhmu ketika kekurangan vitamin 
D. 

Ketika mekanisme menyembuhkan diri 
tidak bekerja dengan benar, luka yang 
kamu alami bakal membutuhkan waktu 
lama untuk sembuh. 

ini bisa membuat sistem kekebalan tubuh 
jadi menurun sehingga kamu lebih rentan 
sakit.

Selain karena stres, kurangnya vitamin D 
merupakan salah satu penyebab rambut 
patah atau rontok. 

Tanda Tubuh Kekurangan Vitamin D

Protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan 
mineral yang seimbang merupakan hal 
yang dibutuhkan demi kesehatan.
Salah satu vitamin penting yang 
dibutuhkan oleh tubuh adalah vitamin D. 
Vitamin ini memiliki peran penting bagi 
tulang serta bagi sistem kekebalan 
tubuh.
Sumber alami untuk memperoleh vitamin 
D ini adalah dari cahaya maahari. 
Sejumlah makanan juga bisa 
memberikan vitamin ini pada tubuhmu.
Ketika tubuh kekurangan vitamin D, 
berbagai dampak kesehatan bakal 
muncul. 
Dilansir dari The Health Site, berikut 
sejumlah hal yang bakal ditunjukkan oleh 
tubuh ketika kekurangan vitamin D.

konsumsi makanan yang seimbang 
merupakan hal yang penting.

Melemahnya Kesehatan Tulang

Nyeri Otot Kronis

Melemahnya kekuatan tulang 
merupakan gejala yang tampak ketika 
tubuh kekurangan vitamin D. 
Kurangnya vitamin D bisa meningkatkan 
risiko masalah tulang serta 
memunculkan rasa nyeri di tubuh.

Vitamin D bermanfaat untuk menjaga 
sistem kekebalan tubuh. Kurang vitamin 
ini bisa membuat sistem kekebalan 
tubuh jadi menurun sehingga kamu lebih 
rentan sakit.

Munculnya nyeri otot secara tiba-tiba 
pada tubuh bisa jadi tanda kurangnya 
vitamin D. Kurangnya nutrisi ini bisa 
menyebabkan rasa lemas dan sakit pada 
otot baik pada anak-anak maupun orang 
dewasa.
Sering Sakit0

Kamu juga bisa berjemur untuk 
memperoleh viamin D ini secara alami. 

Rasa Lelah yang Tak Wajar

Kondisi kelelahan yang tiba-tiba 
muncul menandakan rendahnya 
vitamin D dalam tubuh.

Vitamin D bermanfaat untuk melawan 
infeksi, mengontrol peradangan, serta 
memastikan tubuh pulih dengan tepat. 
Kekurangan vitamin C bisa 
menyebabkan tubuh butuh waktu lama 
untuk memulihkan diri.

Agar terhindar dari masalah tersebut, 
pastikan konsumsi makanan kaya 
vitamin D seperti telur, susu kedela, 
keju, yogurt, serta bayam. 

Deretan masalah tersebut bakal 
muncul pada tubuhmu ketika 
kekurangan vitamin D. 

Selain karena stres, kurangnya vitamin 
D merupakan salah satu penyebab 
rambut patah atau rontok. 

Rambut Rontok

Hal ini juga berhubungan dengan 
alopecia, penyakit autoimun yang 
disebabkan kekurangan vitamin d 
dalam tubuh dan ditandai dengan 
rambut rontok.

Banyak penelitian mengungkap 
hubungan antara kekurangan vitamin D 
serta munculnya rasa lelah pada 
wanita. 

Lamanya Luka Sembuh

Vitamin D bermanfaat dalam 
meningkatkan energi dan membuatmu 
tetap aktif. 

Ketika mekanisme menyembuhkan diri 
tidak bekerja dengan benar, luka yang 
kamu alami bakal membutuhkan waktu 
lama untuk sembuh. 

Masa kepemimpinan Gubernur Ali 
Sadikin, Jakarta memanfaatkan perjudian 
sebagai sumber pendapatan daerah. 
Bang Ali mengambil 'kebijakan 
kontroversial' itu sebagai solusi menutupi 
kekurangan dana dari APBD yang 
diwariskan gubernur sebelumnya.
Lantaran, APBD hanya berkisar Rp66 
Juta. 
Tidak sebanding dengan laju 

Kontroversi Ali Sadikin Legalkan Judi

Dalam Bang Ali: Demi Jakarta 
(1966–1977) diceritakan, 

pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta 
yang kian bertambah.

Terlihat dari kondisi jalanan yang 

Ali Sadikin yang baru menjabat 
sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 
tahun 1966 dihadapkan pada kondisi 
pembangunan kota yang masih sangat 
memprihatinkan. 
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Sebaiknya, gunakanlah kondisioner 
sebelum dan sesudah melakukan 
bleaching. 
Hal ini akan membantu dalam 
memperbaiki elastisitas rambut. 

Usahakan untuk selalu memberikan 
nutrisi yang cukup untuk kulit kepalamu. 

4. Menjaga kesehatan kulit kepala

Salah satunya dengan memijat kulit 
kepala dengan minyak argan atau 
rosemary. 
Cara ini meminimalisir kulit kepala yang 
kering. Selain itu, membuat rambut tetap 
lembap dan terlihat berkilau.
5. Mempertahankan warna rambut 
dengan menggunakan toner

Munculnya nyeri otot secara tiba-tiba 
pada tubuh bisa jadi tanda kurangnya 
vitamin D. 

Dilansir dari The Health Site, berikut 
sejumlah hal yang bakal ditunjukkan 
oleh tubuh ketika kekurangan vitamin D.

Kurangnya vitamin D bisa meningkatkan 
risiko masalah tulang serta 
memunculkan rasa nyeri di tubuh.

Melemahnya Kesehatan Tulang
tulang dan nyeri otot kronis rev2

Ketika tubuh kekurangan vitamin D, 
berbagai dampak kesehatan bakal 
muncul. 

Melemahnya kekuatan tulang 
merupakan gejala yang tampak ketika 
tubuh kekurangan vitamin D. 

Salah satu vitamin penting yang 
dibutuhkan oleh tubuh adalah vitamin D. 
Vitamin ini memiliki peran penting bagi 
tulang serta bagi sistem kekebalan 
tubuh.
Sumber alami untuk memperoleh 
vitamin D ini adalah dari cahaya 
maahari. 
Sejumlah makanan juga bisa 
memberikan vitamin ini pada tubuhmu.

Untuk menjaga kesehatan tubuh, 
konsumsi makanan yang seimbang 
merupakan hal yang penting. Protein, 
karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral 
yang seimbang merupakan hal yang 
dibutuhkan demi kesehatan.

Melemahnya Kesehatan Tulang dan 
Nyeri Otot Kronis

Nyeri Otot Kronis

Kurangnya nutrisi ini bisa menyebabkan 
rasa lemas dan sakit pada otot baik 
pada anak-anak maupun orang dewasa.
Sering Sakit
Vitamin D bermanfaat untuk menjaga 
sistem kekebalan tubuh. Kurang vitamin 

Agar terhindar dari masalah tersebut, 
pastikan konsumsi makanan kaya vitamin 
D seperti telur, susu kedela, keju, yogurt, 
serta bayam. 

Kondisi kelelahan yang tiba-tiba muncul 
menandakan rendahnya vitamin D dalam 
tubuh.

Hal ini juga berhubungan dengan 
alopecia, penyakit autoimun yang 
disebabkan kekurangan vitamin d dalam 
tubuh dan ditandai dengan rambut rontok.

Vitamin D bermanfaat untuk melawan 
infeksi, mengontrol peradangan, serta 
memastikan tubuh pulih dengan tepat. 
Kekurangan vitamin C bisa menyebabkan 
tubuh butuh waktu lama untuk 
memulihkan diri.

Kamu juga bisa berjemur untuk 
memperoleh viamin D ini secara alami. 
Untuk menjaga kesehatan tubuh, 

Banyak penelitian mengungkap hubungan 
antara kekurangan vitamin D serta 
munculnya rasa lelah pada wanita. 
Vitamin D bermanfaat dalam 
meningkatkan energi dan membuatmu 
tetap aktif. 

Lamanya Luka Sembuh

Rasa Lelah yang Tak Wajar

Rambut Rontok

Deretan masalah tersebut bakal muncul 
pada tubuhmu ketika kekurangan vitamin 
D. 

Ketika mekanisme menyembuhkan diri 
tidak bekerja dengan benar, luka yang 
kamu alami bakal membutuhkan waktu 
lama untuk sembuh. 

ini bisa membuat sistem kekebalan tubuh 
jadi menurun sehingga kamu lebih rentan 
sakit.

Selain karena stres, kurangnya vitamin D 
merupakan salah satu penyebab rambut 
patah atau rontok. 

Tanda Tubuh Kekurangan Vitamin D

Protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan 
mineral yang seimbang merupakan hal 
yang dibutuhkan demi kesehatan.
Salah satu vitamin penting yang 
dibutuhkan oleh tubuh adalah vitamin D. 
Vitamin ini memiliki peran penting bagi 
tulang serta bagi sistem kekebalan 
tubuh.
Sumber alami untuk memperoleh vitamin 
D ini adalah dari cahaya maahari. 
Sejumlah makanan juga bisa 
memberikan vitamin ini pada tubuhmu.
Ketika tubuh kekurangan vitamin D, 
berbagai dampak kesehatan bakal 
muncul. 
Dilansir dari The Health Site, berikut 
sejumlah hal yang bakal ditunjukkan oleh 
tubuh ketika kekurangan vitamin D.

konsumsi makanan yang seimbang 
merupakan hal yang penting.

Melemahnya Kesehatan Tulang

Nyeri Otot Kronis

Melemahnya kekuatan tulang 
merupakan gejala yang tampak ketika 
tubuh kekurangan vitamin D. 
Kurangnya vitamin D bisa meningkatkan 
risiko masalah tulang serta 
memunculkan rasa nyeri di tubuh.

Vitamin D bermanfaat untuk menjaga 
sistem kekebalan tubuh. Kurang vitamin 
ini bisa membuat sistem kekebalan 
tubuh jadi menurun sehingga kamu lebih 
rentan sakit.

Munculnya nyeri otot secara tiba-tiba 
pada tubuh bisa jadi tanda kurangnya 
vitamin D. Kurangnya nutrisi ini bisa 
menyebabkan rasa lemas dan sakit pada 
otot baik pada anak-anak maupun orang 
dewasa.
Sering Sakit0

Kamu juga bisa berjemur untuk 
memperoleh viamin D ini secara alami. 

Rasa Lelah yang Tak Wajar

Kondisi kelelahan yang tiba-tiba 
muncul menandakan rendahnya 
vitamin D dalam tubuh.

Vitamin D bermanfaat untuk melawan 
infeksi, mengontrol peradangan, serta 
memastikan tubuh pulih dengan tepat. 
Kekurangan vitamin C bisa 
menyebabkan tubuh butuh waktu lama 
untuk memulihkan diri.

Agar terhindar dari masalah tersebut, 
pastikan konsumsi makanan kaya 
vitamin D seperti telur, susu kedela, 
keju, yogurt, serta bayam. 

Deretan masalah tersebut bakal 
muncul pada tubuhmu ketika 
kekurangan vitamin D. 

Selain karena stres, kurangnya vitamin 
D merupakan salah satu penyebab 
rambut patah atau rontok. 

Rambut Rontok

Hal ini juga berhubungan dengan 
alopecia, penyakit autoimun yang 
disebabkan kekurangan vitamin d 
dalam tubuh dan ditandai dengan 
rambut rontok.

Banyak penelitian mengungkap 
hubungan antara kekurangan vitamin D 
serta munculnya rasa lelah pada 
wanita. 

Lamanya Luka Sembuh

Vitamin D bermanfaat dalam 
meningkatkan energi dan membuatmu 
tetap aktif. 

Ketika mekanisme menyembuhkan diri 
tidak bekerja dengan benar, luka yang 
kamu alami bakal membutuhkan waktu 
lama untuk sembuh. 

Masa kepemimpinan Gubernur Ali 
Sadikin, Jakarta memanfaatkan perjudian 
sebagai sumber pendapatan daerah. 
Bang Ali mengambil 'kebijakan 
kontroversial' itu sebagai solusi menutupi 
kekurangan dana dari APBD yang 
diwariskan gubernur sebelumnya.
Lantaran, APBD hanya berkisar Rp66 
Juta. 
Tidak sebanding dengan laju 

Kontroversi Ali Sadikin Legalkan Judi

Dalam Bang Ali: Demi Jakarta 
(1966–1977) diceritakan, 

pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta 
yang kian bertambah.

Terlihat dari kondisi jalanan yang 

Ali Sadikin yang baru menjabat 
sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 
tahun 1966 dihadapkan pada kondisi 
pembangunan kota yang masih sangat 
memprihatinkan. 
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Tidak mengherankan, 

Laju pertumbuhan penduduk tersebut 
jelas tidak sebanding dengan fasilitas 
yang ada di Jakarta.

Belum lagi ditambah kondisi angkutan 
umum yang tidak terorganisir dengan 
rapi. 

sempit dan rusak. Bahkan panjang 
jalannya kurang lebih 800 kilometer. 

Tidak berhenti di situ, Bang Ali juga 
menyoroti laju pertumbuhan penduduk 
yang tiap tahunnya terus meningkat 
pesat. 

Bang Ali membuat beberapa kebijakan 
untuk menambah pendapatan DKI 
Jakarta. 

Padahal, jumlah kendaraan di Jakarta 
pada masa itu mencapai 160.000 buah.

Salah satunya yang paling 
kontroversial adalah legalisasi 
perjudian.
Dalam Catatan Ali Sadikin Gubernur 
Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
1966–1977, 

Ali Sadikin tidak segan untuk 
memanfaatkan perjudian sebagai 
sumber pendapatan DKI Jakarta.

Jakarta pada masa itu sudah dilanda 
kemacetan. 

Ali Sadikin melihat maraknya kegiatan 
perjudian sebagai peluang menambah 
pundi-pundi kantong anggaran. 

Dia mempertimbangkan matang-
matang. Saat itu di Jakarta banyak 
perjudian yang dilaksanakan secara 
liar. 
Ditambah faktor historis beberapa 
kalangan masyarakat yang 
menganggap judi sebagai bagian dari 
way of life.

Banyaknya program pembangunan 
yang harus dilakukan juga menjadi 
permasalahan bagi Ali Sadikin. 
Pasalnya, APBD Jakarta saat itu hanya 
berkisar Rp66 Juta dan ketika 
dinaikkan menjadi Rp266 juta tetap 
tidak bisa memenuhi kebutuhan yang 
ada.

Ali Sadikin: Judi Bisa Dikontrol
Ali Sadikin lantas berdiskusi dengan 
Djoemadjitin yang merupakan Ahli 
hukum sekaligus Sekretaris Daerah 
DKI Jakarta. 
Dalam diskusinya, 

Tetapi ragu untuk menyampaikannya 
kepada Presiden Sukarno

1) Staatsblad tahun 1913 No. 230

Setelah itu, Bang Ali segera meresmikan 
kasino pertama di Petak Sembilan No.52.
"djudi bukanlah sumber yang 
inkonvensionil. Orang lain yang 
mengatakan demikian. 

Dengan pertimbangan terhadap 
peraturan-peraturan yang ada, Ali Sadikin 
mengeluarkan Surat Keputusan tahun 
1967 yang berisi tentang legalisasi 
perjudian dan larangan untuk melakukan 
perjudian secara liar. 

Bagi saja djudi itu sumber yang 
konvensionil seperti sumber-sumber 
lainja. 

Djoemadjitin mengungkapkan, sejak masa 
kolonial terdapat peraturan atau instrumen 
hukum yang mengatur tentang masalah 
perjudian. 

Sumber ini dikeluarkan berdasarkan 
hukum jang ada. Saya berpendapat djudi 
tidak dapat diberantas. 
Saja tutup casino dan Petak Sembilan, di 
tempat lain djudi jalan terus. 

Beberapa diantaranya:

2) Statsblad tahun 1935 No. 526
3) UU Darurat No. 11 Tahun 1957 yang 
membahas Penertiban Perjudian, yakni 
memberikan wewenang kepada kepala 
daerah untuk memungut pajak perjudian. 
Bahkan, Volksraad (Dewan Rakyat) 
menyetujui pemungutan dana dari 
perjudian.

Saya akan mempertahankan djudi karena 
dengan demikian djudi bisa saja kontrol” 
dilansir dari Harian Tempo, 19 Juni 1971.
Tak Minta Persetujuan Soeharto

Pak Sumarno (bekas Gubernur DKI 
Jakarta) juga memiliki keinginan 
melokalisasi perjudian atau lotto. 

Dalam buku Ali Sadikin: Membenahi 
Jakarta Menjadi Kota Yang Manusiawi, 
Ali Sadikin mengeluarkan kebijakan 
legalisasi tanpa persetujuan pihak mana 
pun. 
Mengingat keputusan tersebut adalah 
keputusan yang kontroversial. 
Ali tidak meminta persetujuan DPRD atau 
pun Menteri Sosial dengan tujuan agar 
kebijakan tersebut menjadi tanggung 
jawab pribadinya.
Bahkan, Ali Sadikin tidak meminta 

Ali Sadikin juga menegaskan, jika ada 
umat Islam yang berjudi, 

Begitu pun dengan Gubernur DKI 
sebelumnya, yakni Soemarno yang ingin 
mengadakan sebuah casino di Jakarta 
untuk pembangunan,
 tetapi belum berhasil. Maka, inilah 
saatnya Ali Sadikin mewujudkannya.

Menurut Ali sadikin, daripada judi 
dibiarkan secara liar, lebih baik 
dilegalkan dan membawa manfaat untuk 
pembangunan kota Jakarta. 
Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, 
pemerintah menetapkan tindakan-
tindakan represif dan preventif. Salah 
satunya membentuk tim pengawas yang 
mengawasi aspek politik dan retribusi 
(Keputusan Gubernur DKI Jakarta 
tanggal 21 September 1967 No. 805/A 
/k/BKD/ 1967 tentang Tim Pengamanan 
dan Pengawasan penyelenggaraan 
perjudian).

mencegah tempat-tempat untuk 
perbuatan asusila dan tindakan lain 
yang merugikan harga atau jiwa 
seseorang. 

persetujuan Presiden Soeharto. Dia 
hanya menyampaikan usulan 
kebijakannya kepada presiden dengan 
memaparkan beberapa pertimbangan 
bahwa Walikota Sudiro dulu pernah 
ingin mengadakan casino di Pulau 
Edam. 

Legalisasi judi tersebut pun dilakukan. 
Mulai dari Lotere Totalisator hingga hwa-
hwee bagi orang Cina. 

maka bukan tanggung jawab gubernur. 
Melainkan derajat keimanan orang 
tersebut.

Tim dibentuk dengan tugas mengadakan 
pencegahan terhadap penyalahgunaan 
kebijaksanaan lokalisasi perjudian; 
melindungi masyarakat dari akibat-
akibat negatif dengan mengadakan 
seleksi pengunjung; 

Tim juga mengawasi seluk-beluk 
pengorganisasian permainan tersebut 
dan menyampaikan pertimbangan-
pertimbangan kepada Gubernur. 
Pengawasan dilakukan dalam bidang 
retribusi dan pajak terutama dalam 
kelancaran pemasukan dan 
penggunaan.

Tetapi ditolak partai-partai agama.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan 
pada bidang keamanan dan polisionil 
dengan tujuan untuk mengamankan 
ketertiban fisik dan pengamanan 
tempat permainan. Kebijakan 
pengamanan juga berpatokan pada 
Instruksi Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Perhubungan dan Menteri 
Sosial.
Dalam instruksi tersebut dijelaskan 
bahwa tempat penyelenggaraan judi 
tidak boleh berdekatan dengan daerah 
tempat tinggal/perumahan;
 rumah-rumah ibadah, sekolah-sekolah 
atau tempat pendidikan; obyek-obyek 
kebudayaan; 

Berdasarkan Keputusan Gubernur, izin 
penyelenggaraan judi di Jakarta 
ditetapkan sebagai berikut: Casino 
Petak IX; Casino Jakarta Theatre; 
Casino Copacabana; Stand 
Ketangkasan di Jakarta Fair/Arena 
Promosi dan Hiburan Jakarta; Lotto 
Fair Proyek Senen dan Krekot; Lotto 
Pacuan Kuda Pulomas; Lotto Hailai, 
Ancol; Lotto Greyhound, Senayan.
Jalanan Hasil Judi
Bisa ditebak, kebijakan Ali Sadikin 
mengundang pro dan kontra. Di satu 
sisi, kebijakan itu terbukti berhasil 
mendongkrak pendapatan pemda dari 
Rp66 juta per tahun menjadi Rp122 
miliar per tahun pada 1977. 

tempat harus tertutup dan tidak mudah 
didatangi masyarakat berpenghasilan 
kecil.

Bahkan dengan santai dia 
menyampaikan bahwa jika tidak mau 
menerima kebijakan tersebut, maka 
masyarakat yang protes tidak bisa 
keluar rumah. 

Bahkan, istri Gubernur Ali Sadikin ikut 
terkena dampaknya. Akan tetapi, Bang 
Ali tetap teguh melaksanakan 
kebijakan tersebut untuk kepentingan 
pembangunan. 

Di sisi lain, Ali sering dicap sebagai 
'Gubernur Maksiat' terutama oleh para 
ulama. Ada yang menyebut 'Gubernur 
Judi'. 

Karena jalan yang dibuatnya adalah 

Hal positif bagi kota Jakarta. Dana itu 
digunakan untuk membangun banyak 
proyek.
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Tidak mengherankan, 

Laju pertumbuhan penduduk tersebut 
jelas tidak sebanding dengan fasilitas 
yang ada di Jakarta.

Belum lagi ditambah kondisi angkutan 
umum yang tidak terorganisir dengan 
rapi. 

sempit dan rusak. Bahkan panjang 
jalannya kurang lebih 800 kilometer. 

Tidak berhenti di situ, Bang Ali juga 
menyoroti laju pertumbuhan penduduk 
yang tiap tahunnya terus meningkat 
pesat. 

Bang Ali membuat beberapa kebijakan 
untuk menambah pendapatan DKI 
Jakarta. 

Padahal, jumlah kendaraan di Jakarta 
pada masa itu mencapai 160.000 buah.

Salah satunya yang paling 
kontroversial adalah legalisasi 
perjudian.
Dalam Catatan Ali Sadikin Gubernur 
Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
1966–1977, 

Ali Sadikin tidak segan untuk 
memanfaatkan perjudian sebagai 
sumber pendapatan DKI Jakarta.

Jakarta pada masa itu sudah dilanda 
kemacetan. 

Ali Sadikin melihat maraknya kegiatan 
perjudian sebagai peluang menambah 
pundi-pundi kantong anggaran. 

Dia mempertimbangkan matang-
matang. Saat itu di Jakarta banyak 
perjudian yang dilaksanakan secara 
liar. 
Ditambah faktor historis beberapa 
kalangan masyarakat yang 
menganggap judi sebagai bagian dari 
way of life.

Banyaknya program pembangunan 
yang harus dilakukan juga menjadi 
permasalahan bagi Ali Sadikin. 
Pasalnya, APBD Jakarta saat itu hanya 
berkisar Rp66 Juta dan ketika 
dinaikkan menjadi Rp266 juta tetap 
tidak bisa memenuhi kebutuhan yang 
ada.

Ali Sadikin: Judi Bisa Dikontrol
Ali Sadikin lantas berdiskusi dengan 
Djoemadjitin yang merupakan Ahli 
hukum sekaligus Sekretaris Daerah 
DKI Jakarta. 
Dalam diskusinya, 

Tetapi ragu untuk menyampaikannya 
kepada Presiden Sukarno

1) Staatsblad tahun 1913 No. 230

Setelah itu, Bang Ali segera meresmikan 
kasino pertama di Petak Sembilan No.52.
"djudi bukanlah sumber yang 
inkonvensionil. Orang lain yang 
mengatakan demikian. 

Dengan pertimbangan terhadap 
peraturan-peraturan yang ada, Ali Sadikin 
mengeluarkan Surat Keputusan tahun 
1967 yang berisi tentang legalisasi 
perjudian dan larangan untuk melakukan 
perjudian secara liar. 

Bagi saja djudi itu sumber yang 
konvensionil seperti sumber-sumber 
lainja. 

Djoemadjitin mengungkapkan, sejak masa 
kolonial terdapat peraturan atau instrumen 
hukum yang mengatur tentang masalah 
perjudian. 

Sumber ini dikeluarkan berdasarkan 
hukum jang ada. Saya berpendapat djudi 
tidak dapat diberantas. 
Saja tutup casino dan Petak Sembilan, di 
tempat lain djudi jalan terus. 

Beberapa diantaranya:

2) Statsblad tahun 1935 No. 526
3) UU Darurat No. 11 Tahun 1957 yang 
membahas Penertiban Perjudian, yakni 
memberikan wewenang kepada kepala 
daerah untuk memungut pajak perjudian. 
Bahkan, Volksraad (Dewan Rakyat) 
menyetujui pemungutan dana dari 
perjudian.

Saya akan mempertahankan djudi karena 
dengan demikian djudi bisa saja kontrol” 
dilansir dari Harian Tempo, 19 Juni 1971.
Tak Minta Persetujuan Soeharto

Pak Sumarno (bekas Gubernur DKI 
Jakarta) juga memiliki keinginan 
melokalisasi perjudian atau lotto. 

Dalam buku Ali Sadikin: Membenahi 
Jakarta Menjadi Kota Yang Manusiawi, 
Ali Sadikin mengeluarkan kebijakan 
legalisasi tanpa persetujuan pihak mana 
pun. 
Mengingat keputusan tersebut adalah 
keputusan yang kontroversial. 
Ali tidak meminta persetujuan DPRD atau 
pun Menteri Sosial dengan tujuan agar 
kebijakan tersebut menjadi tanggung 
jawab pribadinya.
Bahkan, Ali Sadikin tidak meminta 

Ali Sadikin juga menegaskan, jika ada 
umat Islam yang berjudi, 

Begitu pun dengan Gubernur DKI 
sebelumnya, yakni Soemarno yang ingin 
mengadakan sebuah casino di Jakarta 
untuk pembangunan,
 tetapi belum berhasil. Maka, inilah 
saatnya Ali Sadikin mewujudkannya.

Menurut Ali sadikin, daripada judi 
dibiarkan secara liar, lebih baik 
dilegalkan dan membawa manfaat untuk 
pembangunan kota Jakarta. 
Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, 
pemerintah menetapkan tindakan-
tindakan represif dan preventif. Salah 
satunya membentuk tim pengawas yang 
mengawasi aspek politik dan retribusi 
(Keputusan Gubernur DKI Jakarta 
tanggal 21 September 1967 No. 805/A 
/k/BKD/ 1967 tentang Tim Pengamanan 
dan Pengawasan penyelenggaraan 
perjudian).

mencegah tempat-tempat untuk 
perbuatan asusila dan tindakan lain 
yang merugikan harga atau jiwa 
seseorang. 

persetujuan Presiden Soeharto. Dia 
hanya menyampaikan usulan 
kebijakannya kepada presiden dengan 
memaparkan beberapa pertimbangan 
bahwa Walikota Sudiro dulu pernah 
ingin mengadakan casino di Pulau 
Edam. 

Legalisasi judi tersebut pun dilakukan. 
Mulai dari Lotere Totalisator hingga hwa-
hwee bagi orang Cina. 

maka bukan tanggung jawab gubernur. 
Melainkan derajat keimanan orang 
tersebut.

Tim dibentuk dengan tugas mengadakan 
pencegahan terhadap penyalahgunaan 
kebijaksanaan lokalisasi perjudian; 
melindungi masyarakat dari akibat-
akibat negatif dengan mengadakan 
seleksi pengunjung; 

Tim juga mengawasi seluk-beluk 
pengorganisasian permainan tersebut 
dan menyampaikan pertimbangan-
pertimbangan kepada Gubernur. 
Pengawasan dilakukan dalam bidang 
retribusi dan pajak terutama dalam 
kelancaran pemasukan dan 
penggunaan.

Tetapi ditolak partai-partai agama.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan 
pada bidang keamanan dan polisionil 
dengan tujuan untuk mengamankan 
ketertiban fisik dan pengamanan 
tempat permainan. Kebijakan 
pengamanan juga berpatokan pada 
Instruksi Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Perhubungan dan Menteri 
Sosial.
Dalam instruksi tersebut dijelaskan 
bahwa tempat penyelenggaraan judi 
tidak boleh berdekatan dengan daerah 
tempat tinggal/perumahan;
 rumah-rumah ibadah, sekolah-sekolah 
atau tempat pendidikan; obyek-obyek 
kebudayaan; 

Berdasarkan Keputusan Gubernur, izin 
penyelenggaraan judi di Jakarta 
ditetapkan sebagai berikut: Casino 
Petak IX; Casino Jakarta Theatre; 
Casino Copacabana; Stand 
Ketangkasan di Jakarta Fair/Arena 
Promosi dan Hiburan Jakarta; Lotto 
Fair Proyek Senen dan Krekot; Lotto 
Pacuan Kuda Pulomas; Lotto Hailai, 
Ancol; Lotto Greyhound, Senayan.
Jalanan Hasil Judi
Bisa ditebak, kebijakan Ali Sadikin 
mengundang pro dan kontra. Di satu 
sisi, kebijakan itu terbukti berhasil 
mendongkrak pendapatan pemda dari 
Rp66 juta per tahun menjadi Rp122 
miliar per tahun pada 1977. 

tempat harus tertutup dan tidak mudah 
didatangi masyarakat berpenghasilan 
kecil.

Bahkan dengan santai dia 
menyampaikan bahwa jika tidak mau 
menerima kebijakan tersebut, maka 
masyarakat yang protes tidak bisa 
keluar rumah. 

Bahkan, istri Gubernur Ali Sadikin ikut 
terkena dampaknya. Akan tetapi, Bang 
Ali tetap teguh melaksanakan 
kebijakan tersebut untuk kepentingan 
pembangunan. 

Di sisi lain, Ali sering dicap sebagai 
'Gubernur Maksiat' terutama oleh para 
ulama. Ada yang menyebut 'Gubernur 
Judi'. 

Karena jalan yang dibuatnya adalah 

Hal positif bagi kota Jakarta. Dana itu 
digunakan untuk membangun banyak 
proyek.
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hasil dari pemanfaatan judi tersebut.

Hal ini mengundang tanda tanya media 
kepada Bang Ali. Kendati demikian, dia 
tetap menanggapi hal tersebut dengan 
menjawab bahwa 

persoalan judi merebak di Jawa Barat 
dan Jawa Tengah. Kopkamtib 
melakukan pelarangan terhadap judi di 
wilayah tersebut. 

"Kebijakan perjudian tersebut 
merupakan hal yang legal dan diatur 

Pada tahun 1973, 
dalam Undang-Undang."
Terdapat beberapa pihak yang 
menyarankan menggunakan zakat fitrah 
untuk pembangunan, 
tetapi berdasarkan angka zakat hanya 
mampu menghasilkan 15 juta rupiah pada 
tahun 1972 dan hanya mampu mencapai 
angka Rp75 juta setelah diusahakan. 
Menurutnya, untuk melakukan suatu 
pembangunan tidak cukup hanya dengan 
gambar-gambar saja, tetapi memerlukan 
uang.

“Untuk membuat negara kita sukses, 
aman, dan mulia, sangat mungkin saya 
akan melakukannya lagi. 

“Bersiaplah, itu saja yang saya katakan 
pada Anda. 

“Tahun ini kita akan merebut kembali 
DPR. Kami akan mengambil kembali 
Senat. 

Donald Trump, 76 tahun, berencana 
mengumumkan pencalonannya untuk 
pemilihan presiden Amerika Serikat 
2024 pada bulan ini. 

Segera, bersiaplah.”

Beberapa media Amerika melaporkan 
rencana itu setelah mantan presiden itu 
mengonfirmasi niatnya untuk 
mencalonkan diri lagi.

Mengutip sumber yang tidak disebutkan 
namanya, pada hari Kamis, Axios, CNN, 
dan The New York Times melaporkan 
Tim kampanye Trump kemungkinan 
akan mengumumkan pencalonannya 
pada 14 November 2022.

Kami akan merebut kembali Amerika," 

Oke,” kata Trump kepada para 
pendukungnya.

mantan presiden dari Partai Republik itu 
terus membuat klaim penipuan yang 
tidak berdasar dalam pemilihan 2020 
saat ia kalah dari Joe Biden.

Berbicara pada rapat umum di Iowa 
pada Kamis malam waktu setempat, 3 
November 2022, Trump memberi kesan 
akan mencalonkan diri sebagai 
presiden.

Ketika Amerika menuju pemilihan paruh 
waktu yang akan menentukan susunan 
Kongres, 

Trump Siap Rebut Kembali Gedung Putih

Biden, 79 tahun, mengatakan ia 
bermaksud mencalonkan diri kembali 
meskipun, 

Kandidat calon presiden Partai Republik 
lainnya untuk 2024 termasuk Gubernur 
Florida Ron DeSantis;

menurut beberapa jajak pendapat, banyak 
pendukung Demokrat lebih memilih 
kandidat lain, sebagian karena alasan 
usia Biden.

kata Trump di Sioux City, Iowa, Kamis. 

ia akan menjadi favorit awal untuk 
memenangi nominasi Partai Republik. 
Sehingga, pertarungan ulang Trump-
Biden pada 2024 kemungkinan akan 
terjadi.

Jika Trump menang, pemerintahan yang 
ia jalankan akan bertepatan dengan 
banyak masalah hukum dan penyelidikan 
yang ia hadapi, 
termasuk setidaknya satu penyelidikan 
kriminal yang bisa memuatnya didakwa.
Trump terkunci dalam pertempuran 
hukum dengan komite Kongres yang 

“Dan pada 2024, yang paling penting, kita 
akan merebut kembali Gedung Putih kita 
yang megah.”
Sebagai rumah dari pemilihan 
pendahuluan pertama, Iowa adalah tujuan 
kampanye paling populer untuk calon 
presiden.
Jajak pendapat menunjukkan, jika Trump 
mencalonkan diri lagi sebagai presiden,

 mantan Wakil Presiden Trump, Mike 
Pence; serta perempuan mantan 
Gubernur Carolina Selatan dan mantan 
duta besar Amerika untuk PBB, Nikki 
Haley.

berusaha mendapatkan catatan 
pajaknya.

Trump, yang dua kali menghadapi upaya 

Sebuah panel Kongres, yang menyelidiki 
serangan mematikan pada 6 Januari 
2021 di US Capitol oleh para pendukung 
Trump, telah mengeluarkan panggilan 
pengadilan bagi Trump untuk bersaksi.

Secara terpisah, Departemen 
Kehakiman sedang melakukan 
penyelidikan kriminal terhadap 
kemungkinan kesalahan penanganan 
dokumen rahasia pemerintah oleh sang 
mantan presiden.

pemakzulan saat menjabat presiden, 

empat tahun. 

membantah melakukan kesalahan 
dalam semua kasus. 

Konstitusi Amerika Serikat membatasi 
presiden untuk dua masa jabatan 
masing-masing selama 

Ia menuduh semua itu adalah serangan 
politik yang dipimpin oleh Demokrat.

Grover Cleveland adalah satu-satunya 
presiden Amerika yang menjalani masa 
jabatan tidak berturut-turut setelah 
terpilih untuk masa jabatan keduanya 
pada 1892.

Sebelumnya, Twitter dilaporkan telah 
memecat atau memberhentikan sekitar 
50 persen karyawannya sejak diakuisisi 
Elon Musk pada 28 Oktober.

Audi, General Motors, General Mills, dan 
Pfizer termasuk di antara pihak yang 
menghentikan iklan.

pemecatan masalah para pegawai 
Twitter, hingga kini terinfokan bahwa Elon 
Musk mengalami penurunan pendapatan 
besar-besaran.

Dalam cuitannya pada Jumat 
(4/11/2022), 

Elon Musk, sosok CEO barunnya Twitter 
terus jadi perbincangan

Elon Musk menyalahkan kelompok 
aktivis yang menekan para pengiklan, 
lapor CNBC.

Dalam beberapa pekan terakhir, 
sejumlah perusahaan memutuskan 
menghentikan sementara iklannya di 
Twitter dan menunggu perubahan 
platform tersebut di bawah 
kepemimpinan Elon Musk.

Siapa sangka, banyak pengiklan yang 
mulai hengkang dari Twitter.

Padahal menurutnya, Twitter tidak 
mengubah strategi moderasi kontennya 
bahkan perusahaan telah melakukan 
"semua yang kami bisa untuk 
menenangkan para aktivis."

Mulai dari pembelian Twitter, 

Musk tidak merinci besaran kerugian 
yang diderita media sosial berlambang 
burung biru ini.

Diketahui, iklan menyumbang 90 persen 

Elon Akui Twitter Alami Kerugian

Seorang karyawan mengaku platform 
turut terdampak operasionalnya karena 
banyaknya karyawan yang tidak bisa 
mengakses sistem imbas PHK massal.

Twitter memberi tahu karyawannya 
pada Kamis (3/11/2022) malam melalui 
email.

Setiap orang yang keluar ditawari 3 
bulan pesangon, yang 50 persen lebih 
banyak dari yang diwajibkan secara 
hukum," cuit Elon Musk, Jumat 
(4/11/2022).
Yoel Roth, kepala keamanan dan 
integritas Twitter mengkonfirmasi 
laporan bahwa 50 persen dari 7.500 
tenaga kerja global perusahaan 
terimbas PHK.

United Airlines menangguhkan 
iklannya di Twitter awal pekan ini, kata 
juru bicara maskapai itu pada hari 
Jumat.
Musk juga telah melakukan PHK 
terhadap setengah dari total karyawan 
raksasa media sosial ini.

Para karyawan yang terdampak 
mengaku pemutusan kerja dilakukan 
tanpa pemberitahuan yang jelas dan 
secara tiba-tiba, lapor Guardian.
"Mengenai pengurangan karyawan 
Twitter, sayangnya tidak ada pilihan 
ketika perusahaan kehilangan lebih 
dari $4 juta/hari. 

dari pendapatan Twitter.

Beberapa staf mengaku tidak bisa 
mengakses laptop, Gmail perusahaan 
dan Slack sejak hari Jumat.
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hasil dari pemanfaatan judi tersebut.

Hal ini mengundang tanda tanya media 
kepada Bang Ali. Kendati demikian, dia 
tetap menanggapi hal tersebut dengan 
menjawab bahwa 

persoalan judi merebak di Jawa Barat 
dan Jawa Tengah. Kopkamtib 
melakukan pelarangan terhadap judi di 
wilayah tersebut. 

"Kebijakan perjudian tersebut 
merupakan hal yang legal dan diatur 

Pada tahun 1973, 
dalam Undang-Undang."
Terdapat beberapa pihak yang 
menyarankan menggunakan zakat fitrah 
untuk pembangunan, 
tetapi berdasarkan angka zakat hanya 
mampu menghasilkan 15 juta rupiah pada 
tahun 1972 dan hanya mampu mencapai 
angka Rp75 juta setelah diusahakan. 
Menurutnya, untuk melakukan suatu 
pembangunan tidak cukup hanya dengan 
gambar-gambar saja, tetapi memerlukan 
uang.

“Untuk membuat negara kita sukses, 
aman, dan mulia, sangat mungkin saya 
akan melakukannya lagi. 

“Bersiaplah, itu saja yang saya katakan 
pada Anda. 

“Tahun ini kita akan merebut kembali 
DPR. Kami akan mengambil kembali 
Senat. 

Donald Trump, 76 tahun, berencana 
mengumumkan pencalonannya untuk 
pemilihan presiden Amerika Serikat 
2024 pada bulan ini. 

Segera, bersiaplah.”

Beberapa media Amerika melaporkan 
rencana itu setelah mantan presiden itu 
mengonfirmasi niatnya untuk 
mencalonkan diri lagi.

Mengutip sumber yang tidak disebutkan 
namanya, pada hari Kamis, Axios, CNN, 
dan The New York Times melaporkan 
Tim kampanye Trump kemungkinan 
akan mengumumkan pencalonannya 
pada 14 November 2022.

Kami akan merebut kembali Amerika," 

Oke,” kata Trump kepada para 
pendukungnya.

mantan presiden dari Partai Republik itu 
terus membuat klaim penipuan yang 
tidak berdasar dalam pemilihan 2020 
saat ia kalah dari Joe Biden.

Berbicara pada rapat umum di Iowa 
pada Kamis malam waktu setempat, 3 
November 2022, Trump memberi kesan 
akan mencalonkan diri sebagai 
presiden.

Ketika Amerika menuju pemilihan paruh 
waktu yang akan menentukan susunan 
Kongres, 

Trump Siap Rebut Kembali Gedung Putih

Biden, 79 tahun, mengatakan ia 
bermaksud mencalonkan diri kembali 
meskipun, 

Kandidat calon presiden Partai Republik 
lainnya untuk 2024 termasuk Gubernur 
Florida Ron DeSantis;

menurut beberapa jajak pendapat, banyak 
pendukung Demokrat lebih memilih 
kandidat lain, sebagian karena alasan 
usia Biden.

kata Trump di Sioux City, Iowa, Kamis. 

ia akan menjadi favorit awal untuk 
memenangi nominasi Partai Republik. 
Sehingga, pertarungan ulang Trump-
Biden pada 2024 kemungkinan akan 
terjadi.

Jika Trump menang, pemerintahan yang 
ia jalankan akan bertepatan dengan 
banyak masalah hukum dan penyelidikan 
yang ia hadapi, 
termasuk setidaknya satu penyelidikan 
kriminal yang bisa memuatnya didakwa.
Trump terkunci dalam pertempuran 
hukum dengan komite Kongres yang 

“Dan pada 2024, yang paling penting, kita 
akan merebut kembali Gedung Putih kita 
yang megah.”
Sebagai rumah dari pemilihan 
pendahuluan pertama, Iowa adalah tujuan 
kampanye paling populer untuk calon 
presiden.
Jajak pendapat menunjukkan, jika Trump 
mencalonkan diri lagi sebagai presiden,

 mantan Wakil Presiden Trump, Mike 
Pence; serta perempuan mantan 
Gubernur Carolina Selatan dan mantan 
duta besar Amerika untuk PBB, Nikki 
Haley.

berusaha mendapatkan catatan 
pajaknya.

Trump, yang dua kali menghadapi upaya 

Sebuah panel Kongres, yang menyelidiki 
serangan mematikan pada 6 Januari 
2021 di US Capitol oleh para pendukung 
Trump, telah mengeluarkan panggilan 
pengadilan bagi Trump untuk bersaksi.

Secara terpisah, Departemen 
Kehakiman sedang melakukan 
penyelidikan kriminal terhadap 
kemungkinan kesalahan penanganan 
dokumen rahasia pemerintah oleh sang 
mantan presiden.

pemakzulan saat menjabat presiden, 

empat tahun. 

membantah melakukan kesalahan 
dalam semua kasus. 

Konstitusi Amerika Serikat membatasi 
presiden untuk dua masa jabatan 
masing-masing selama 

Ia menuduh semua itu adalah serangan 
politik yang dipimpin oleh Demokrat.

Grover Cleveland adalah satu-satunya 
presiden Amerika yang menjalani masa 
jabatan tidak berturut-turut setelah 
terpilih untuk masa jabatan keduanya 
pada 1892.

Sebelumnya, Twitter dilaporkan telah 
memecat atau memberhentikan sekitar 
50 persen karyawannya sejak diakuisisi 
Elon Musk pada 28 Oktober.

Audi, General Motors, General Mills, dan 
Pfizer termasuk di antara pihak yang 
menghentikan iklan.

pemecatan masalah para pegawai 
Twitter, hingga kini terinfokan bahwa Elon 
Musk mengalami penurunan pendapatan 
besar-besaran.

Dalam cuitannya pada Jumat 
(4/11/2022), 

Elon Musk, sosok CEO barunnya Twitter 
terus jadi perbincangan

Elon Musk menyalahkan kelompok 
aktivis yang menekan para pengiklan, 
lapor CNBC.

Dalam beberapa pekan terakhir, 
sejumlah perusahaan memutuskan 
menghentikan sementara iklannya di 
Twitter dan menunggu perubahan 
platform tersebut di bawah 
kepemimpinan Elon Musk.

Siapa sangka, banyak pengiklan yang 
mulai hengkang dari Twitter.

Padahal menurutnya, Twitter tidak 
mengubah strategi moderasi kontennya 
bahkan perusahaan telah melakukan 
"semua yang kami bisa untuk 
menenangkan para aktivis."

Mulai dari pembelian Twitter, 

Musk tidak merinci besaran kerugian 
yang diderita media sosial berlambang 
burung biru ini.

Diketahui, iklan menyumbang 90 persen 

Elon Akui Twitter Alami Kerugian

Seorang karyawan mengaku platform 
turut terdampak operasionalnya karena 
banyaknya karyawan yang tidak bisa 
mengakses sistem imbas PHK massal.

Twitter memberi tahu karyawannya 
pada Kamis (3/11/2022) malam melalui 
email.

Setiap orang yang keluar ditawari 3 
bulan pesangon, yang 50 persen lebih 
banyak dari yang diwajibkan secara 
hukum," cuit Elon Musk, Jumat 
(4/11/2022).
Yoel Roth, kepala keamanan dan 
integritas Twitter mengkonfirmasi 
laporan bahwa 50 persen dari 7.500 
tenaga kerja global perusahaan 
terimbas PHK.

United Airlines menangguhkan 
iklannya di Twitter awal pekan ini, kata 
juru bicara maskapai itu pada hari 
Jumat.
Musk juga telah melakukan PHK 
terhadap setengah dari total karyawan 
raksasa media sosial ini.

Para karyawan yang terdampak 
mengaku pemutusan kerja dilakukan 
tanpa pemberitahuan yang jelas dan 
secara tiba-tiba, lapor Guardian.
"Mengenai pengurangan karyawan 
Twitter, sayangnya tidak ada pilihan 
ketika perusahaan kehilangan lebih 
dari $4 juta/hari. 

dari pendapatan Twitter.

Beberapa staf mengaku tidak bisa 
mengakses laptop, Gmail perusahaan 
dan Slack sejak hari Jumat.
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bertemu dengan sejumlah pemimpin 
organisasi masyarakat sipil untuk 
mengatasi kekhawatiran tentang ujaran 
kebencian dan informasi yang salah 
terkait pemilu di platform.

Awal pekan ini Musk, yang sekarang 
menyebut dirinya "Chief Twit", 

dan ujaran kebencian melonjak di 
platform.

Beberapa organisasi pada Selasa lalu 
menandatangani surat terbuka kepada 

Khawatir Ujaran Kebencian Meningkat

Musk juga sempat menulis cuitan 
tentang teori konspirasi yang tidak 
berdasar dan anti-LGBTQ tentang 
invasi rumah dan penyerangan 
terhadap Paul Pelosi, suami Ketua 
DPR Nancy Pelosi.

Sejak Musk mengambil alih, troll dan 
fanatik online menyerbu Twitter, 

Jumlah rata-rata pengiklan di platform 
turun dari 3.900 di bulan Mei menjadi 
2.300 di bulan Agustus.

Terlepas dari klaim Musk tentang 
penurunan pendapatan baru-baru ini, 
pengeluaran iklan Twitter telah menurun 
sebelum pengambilalihan perusahaan 
selesai, menurut analisis MediaRadar.
Pengiklan di Twitter meningkat antara 
April dan Mei,

Sebelum akhirnya mengalami penurunan 
kembali, menurut data MediaRadar.

pengiklan Twitter agar menangguhkan 
iklannya jika Musk gagal menegakkan 
standar keselamatan perusahaan dan 
pedoman komunitas.

ketika rencana Musk untuk membeli 
Twitter diumumkan.

Twitter memiliki 2.900 pengiklan pada 
bulan September.

Berdasarkan informasi yang dihimpun 
merdeka.com, 

Tahun ini pemerintah kembali 
melakukan penganugerahan gelar 
pahlawan nasional kepada lima tokoh 
terpilih yang diseleksi berdasarkan 
usulan masyarakat. 
Kelima tokoh ini dinilai layak mendapat 
gelar sebagai pahlawan nasional 
karena kegigihan da dedikasinya untuk 
berjuang terhadap pembentukan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI).Salah satu dari kelima tokoh 
tersebut ialah Salahuddin bin 
Talabuddin, atau yang lebih dikenal 
Haji Salahuddin. 

Salahuddin adalah sosok pejuang 
kemerdekaan yang gigih mengabdikan 
dirinya untuk mempertahankan 
kemerdekaan Indoensia. Di umurnya 
yang ke-54, dia bergabung dalam 
organisasi Sarekat Islam Merah (SI-
Merah).Pada awal 1920-an, banyak 
dari tokoh-tokoh Islam yang berpaham 

Dia merupakan pejuang kemerdekaan 
yang terlahir dari sebuah desa 
terpencil di Maluku Utara, tepatnya di 
Desa Gemia, Patani, Halmahera 
Tengah, sekitar 148 tahun silam.

Jejak Perjuangan Salahuddin

Sempat dipindahkan ke Digoel, Papua, 
Haji Salahuddin akhirnya dibebaskan 
setelah Jepang menduduki Tanah Air. Dia 
sempat menetap beberapa saat di 
Sorong, 

Pemikiran Karl Marx yang revolusioner 
dan radikal, dianggap sesuai dengan 
metode perjuangan dari penindasan oleh 
sebagian tokoh Islam.

di Nusakambangan oleh kolonial Belanda, 
karena dianggap dapat memberikan 
ancaman bagi Kolonial Belanda dengan 
adanya aktivitas politiknya itu.

sebelum akhirnya pindah ke pulau Gebe 
pada 1946 untuk mendirikan organisasi 
keagamaan bernama Sarikat Jamiatul 
Iman Wal Islam.
Organisasi ini lebih dikenal dengan 

pada Marxisme dalam ideologi 
perjuangannya. 

bersama M. Arsyad Hanafi, M.S. Djahir, 
A.S. Bachmid dan lainya.

Kemudian pada tahun 1938, Haji 
Salahuddin bergabung dengan PSII dan 
duduk di kepengurusan Gabungan Politik 
Indonesia (GAPI) 

Namun setelah sekian tahun bergabung 
dalam organisasi tersebut, Salahuddin 
ditangkap dan dipenjarakan

sebutan Sarekat Islam (SI) oleh para 
pengikutnya. 

Hingga akhir Januari 1947 anggota SI 
mencapai 3.000 orang. 
Dengan semakin banyaknya pengikut 
dari Haji Salahuddin, Belanda mulai 
melakukan berbagai cara untuk 
memecah belah organisasi tersebut agar 
tidak membahayakan pihaknya.
Mereka membuat berbagai propaganda-
propaganda hingga upaya penangkapan 
terhadap Haji Salahuddin. 
Namun sayangnya aksi tersebut tidak 
pernah berhasil.
Hingga akhirnya pada Juni 1948, Haji 
Salahuddin dijatuhi hukuman mati. 

Tujuan dari Salahuddin mendirikan 
Sarekat Islam jilid dua itu adalah untuk 
mempertahankan agama Islam dan 
Negara Republik Indonesia.

Setelah sebelumnya ditangkap dan 
diadili di Pengadilan Negeri Ternate. 
Dia dieksekusi mati di depan regu 
tembak di lapangan tembak Skip 
Ternate tepat pukul 06.00 waktu 
setempat. 

Untuk diketahui, Haji Salahuddin tidak 
melakukan perlawanan atau melakukan 
banding maupun kasasi lantaran dirinya 
menganggap pengadilan tersebut tidak 
sah. Pengadilan yang sah adalah 
pengadilan di bawah pemerintah 
Republik Indonesia. Sungguh besar 
jasa yang tidak akan pernah bisa 
terbalas, atas pengorbanan Haji 
Salahuddin dalam mempertahankan 
kedaulatan Republik Indonesia dari 
tangan Kolonial Belanda.

Jasad almarhum pun dikebumikan di 
pekuburan Islam Ternate.

Fakta bahwa tidak semua Yahudi 
mendukung pendudukan Israel atas 
Palestina memang benar adanya. 
Maknanya, tak semua Yahudi pro 
penjajahan Israel. 
Misalnya saja, lebih dari 240 pemimpin 
Yahudi Amerika di Pittsburgh telah 
menandatangani surat yang mencela 
kelompok pro-Israel Amerika Serikat, 
karena mendukung kandidat Partai 
Republik yang ekstrem sambil 
menghabiskan jutaan dolar untuk 
melawan Summer Lee. 
Summer Lee kerap menyuarakan 
penindasan Israel terhadap Palestina. 
Surat itu mengutuk Komite Urusan 
Publik Israel Amerika (Aipac) atas 
upayanya untuk mengalahkan Lee dari 
Partai Demokrat. 
Aipac telah gagal menghentikan Lee 
pada saat pemilihan pendahuluan 
Demokrat awal tahun ini. 
Dilansir dari Wafa pada Jumat 
(4/10/2022), surat dari para pemimpin 
Yahudi Amerika Serikat itu menegaskan, 
bahwa Aipac tidak mewakili pandangan 
dari mayoritas orang Yahudi Amerika. 
Aipac yang bekerja mendukung Partai 
Republik dan mempromosikan 

"Kami juga mengutuk dukungan Aipac 
terhadap anggota parlemen yang telah 
mempromosikan teori konspirasi 
'Penggantian Besar' antisemit yang 
membantu menginspirasi pembunuhan 
sebelas anggota dari tiga sinagoge 
yang bertempat di Tree of Life," kata 
surat itu, seperti dikutip oleh Guardian. 

Dalam sebuah tweet pekan lalu, Lee 
menuduh Aipac mendanai ekstremis: 
“8 hari sejak membuat sejarah di PA–di 
mana perempuan kulit hitam tidak 
pernah memiliki perwakilan 
federal–Aipac mendanai lawan 
ekstrem GOP saya. Sejak mendukung 
100+ pemberontak, Aipac telah 
berulang kali menunjukkan kepada kita 
bahwa demokrasi tidak pernah 
sepenting menjauhkan progresif.”

Jelas, definisi mereka tentang 'ekstrim' 
benar-benar berlawanan dengan yang 
dipegang oleh mayoritas orang Yahudi 
Amerika-yang khawatir tentang 
meningkatnya antisemitisme dan 
nasionalisme kulit putih di Amerika 
Serikat. 

supremasi kulit putih, bukanlah suara 
bulat dari mayoritas kelompok Yahudi 
Amerika Serikat. 

Masyarakat Yahudi AS Terbelah
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bertemu dengan sejumlah pemimpin 
organisasi masyarakat sipil untuk 
mengatasi kekhawatiran tentang ujaran 
kebencian dan informasi yang salah 
terkait pemilu di platform.

Awal pekan ini Musk, yang sekarang 
menyebut dirinya "Chief Twit", 

dan ujaran kebencian melonjak di 
platform.

Beberapa organisasi pada Selasa lalu 
menandatangani surat terbuka kepada 

Khawatir Ujaran Kebencian Meningkat

Musk juga sempat menulis cuitan 
tentang teori konspirasi yang tidak 
berdasar dan anti-LGBTQ tentang 
invasi rumah dan penyerangan 
terhadap Paul Pelosi, suami Ketua 
DPR Nancy Pelosi.

Sejak Musk mengambil alih, troll dan 
fanatik online menyerbu Twitter, 

Jumlah rata-rata pengiklan di platform 
turun dari 3.900 di bulan Mei menjadi 
2.300 di bulan Agustus.

Terlepas dari klaim Musk tentang 
penurunan pendapatan baru-baru ini, 
pengeluaran iklan Twitter telah menurun 
sebelum pengambilalihan perusahaan 
selesai, menurut analisis MediaRadar.
Pengiklan di Twitter meningkat antara 
April dan Mei,

Sebelum akhirnya mengalami penurunan 
kembali, menurut data MediaRadar.

pengiklan Twitter agar menangguhkan 
iklannya jika Musk gagal menegakkan 
standar keselamatan perusahaan dan 
pedoman komunitas.

ketika rencana Musk untuk membeli 
Twitter diumumkan.

Twitter memiliki 2.900 pengiklan pada 
bulan September.

Berdasarkan informasi yang dihimpun 
merdeka.com, 

Tahun ini pemerintah kembali 
melakukan penganugerahan gelar 
pahlawan nasional kepada lima tokoh 
terpilih yang diseleksi berdasarkan 
usulan masyarakat. 
Kelima tokoh ini dinilai layak mendapat 
gelar sebagai pahlawan nasional 
karena kegigihan da dedikasinya untuk 
berjuang terhadap pembentukan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI).Salah satu dari kelima tokoh 
tersebut ialah Salahuddin bin 
Talabuddin, atau yang lebih dikenal 
Haji Salahuddin. 

Salahuddin adalah sosok pejuang 
kemerdekaan yang gigih mengabdikan 
dirinya untuk mempertahankan 
kemerdekaan Indoensia. Di umurnya 
yang ke-54, dia bergabung dalam 
organisasi Sarekat Islam Merah (SI-
Merah).Pada awal 1920-an, banyak 
dari tokoh-tokoh Islam yang berpaham 

Dia merupakan pejuang kemerdekaan 
yang terlahir dari sebuah desa 
terpencil di Maluku Utara, tepatnya di 
Desa Gemia, Patani, Halmahera 
Tengah, sekitar 148 tahun silam.

Jejak Perjuangan Salahuddin

Sempat dipindahkan ke Digoel, Papua, 
Haji Salahuddin akhirnya dibebaskan 
setelah Jepang menduduki Tanah Air. Dia 
sempat menetap beberapa saat di 
Sorong, 

Pemikiran Karl Marx yang revolusioner 
dan radikal, dianggap sesuai dengan 
metode perjuangan dari penindasan oleh 
sebagian tokoh Islam.

di Nusakambangan oleh kolonial Belanda, 
karena dianggap dapat memberikan 
ancaman bagi Kolonial Belanda dengan 
adanya aktivitas politiknya itu.

sebelum akhirnya pindah ke pulau Gebe 
pada 1946 untuk mendirikan organisasi 
keagamaan bernama Sarikat Jamiatul 
Iman Wal Islam.
Organisasi ini lebih dikenal dengan 

pada Marxisme dalam ideologi 
perjuangannya. 

bersama M. Arsyad Hanafi, M.S. Djahir, 
A.S. Bachmid dan lainya.

Kemudian pada tahun 1938, Haji 
Salahuddin bergabung dengan PSII dan 
duduk di kepengurusan Gabungan Politik 
Indonesia (GAPI) 

Namun setelah sekian tahun bergabung 
dalam organisasi tersebut, Salahuddin 
ditangkap dan dipenjarakan

sebutan Sarekat Islam (SI) oleh para 
pengikutnya. 

Hingga akhir Januari 1947 anggota SI 
mencapai 3.000 orang. 
Dengan semakin banyaknya pengikut 
dari Haji Salahuddin, Belanda mulai 
melakukan berbagai cara untuk 
memecah belah organisasi tersebut agar 
tidak membahayakan pihaknya.
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Masyarakat Yahudi AS Terbelah
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Menko Luhut mendapat amanah dari 
Jokowi untuk mengoordinasikan 
pengendalian pelaksanaan rencana 
aksi percepatan pembangunan 
pergaraman nasional.
"Menteri yang menyelenggarakan 
koordinasi, sinkronisasi, dan 
pengendalian urusan kementerian 
dalam penyelenggaraan pemerintahan 
di bidang kemaritiman dan investasi 
(Luhut Binsar Panjaitan) 
menyampaikan laporan pelaksanaan 
rencana aksi percepatan 
pembangunan Pergaraman nasional 
kepada Presiden paling sedikit satu kali 
dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu jika 
diperlukan," bunyi Pasal 9 Perpres 
126/2022.
Adapun percepatan pembangunan 
pergaraman nasional ini dilaksanakan 
pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat 
(SEGAR). 
Itu ditetapkan pada provinsi yang 
memiliki potensi pengembangan usaha 
pergaraman.
Dengan kriteria: tersedia lahan untuk 
produksi garam, tersedia prasarana 
dan sarana usaha pergaraman, 
terdapat pangsa pasar garam, dan 
terdapat dukungan dari pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, dan/atau 
pemangku kepentingan.

Mengutip Perpres 126/2022, Jumat 
(4/11/2022), 

Provinsi mana saja yang bisa ikut 

Luhut Dapat Tugas Khusus Dari Jokowi

Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi 
percepatan pembangunan pergaraman 
nasional diukur berdasarkan besaran 
target indikator kinerja. Itu terdiri atas 
produksi Garam pada SEGAR, kualitas 
Garam pada SEGAR, dan penyerapan 
hasil produksi Garam pada SEGAR.

produksi, pasca produksi, pengolahan, 
dan pemasaran.

Penetapan Provinsi

Percepatan pembangunan Pergaraman 
nasional pada SEGAR dilaksanakan 
melalui sistem bisnis pergaraman. Itu 
meliputi tahapan praproduksi, 
produksi, pasca produksi, pengolahan, 
dan pemasaran.

menyelenggarakan SEGAR nantinya 
akan ditetapkan oleh Menteri Kelautan 
dan Perikanan.

Provinsi mana saja yang bisa ikut 
menyelenggarakan SEGAR nantinya 
akan ditetapkan oleh Menteri Kelautan 
dan Perikanan.

Itu terdiri atas produksi Garam pada 
SEGAR, kualitas Garam pada SEGAR, 
dan penyerapan hasil produksi Garam 
pada SEGAR.

Percepatan pembangunan Pergaraman 
nasional pada SEGAR dilaksanakan 
melalui sistem bisnis pergaraman. Itu 
meliputi tahapan praproduksi, 

Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi 
percepatan pembangunan pergaraman 
nasional diukur berdasarkan besaran 
target indikator kinerja. 
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Terima Pengiriman Uang

Lewat MoneyGram

Tak hanya itu, kisah Charles Cullen  si 
pembunuh berantai ini juga dikemas 
dalam serial The Good Nurse yang 
tayang di Netflik sejak 26 Oktober 2022.
Serial The Good Nurse ini sendiri 
mengisahkan kejahatan Charles Cullen 
selama 16 tahun saat dirinya jadi 
seorang perawat di berbagai rumah sakit.
Ya, melansir Intisari Online, selama 1988 
hingga 2003 Charles Cullen bekerja 
sebagai perawat di berbagai rumah sakit 
di New Jersey dan Pennsylvania.

Ada spekulasi bahwa Cullen bisa 
membunuh hingga 400 pasien, 

Cullen memiliki masa kecil yang penuh 
gejolak dan dia kehilangan beberapa 
anggota keluarga sepanjang masa 
mudanya.
Ayahnya meninggal ketika dia masih bayi 
sebelum kehilangan ibunya saat di 
sekolah menengah. 
Dua saudara kandungnya juga 
meninggal tidak lama kemudian.

Kejahatan seorang perawat bernama 
Charles Cullen diangkat dalam film The 
Good Nurse yang tayang di bioskop pada 
19 Oktober di seluruh Amerika Utara.

 Selama waktu itu, dia memasukkan 
obat-obat mematikan secara berlebihan 
ke infus pasiennya.

Selama bertahun-tahun, 
dia merawat saudaranya yang akhirnya 
kalah dalam pertempuran melawan 
kanker.

yang menjadikannya salah satu 
pembunuh berantai paling produktif di 
dunia.

Dia mengungkapkan bahwa dia 

Setelah putus sekolah menengah, Cullen 
mendaftar di Angkatan Laut dan 
kemudian bersekolah di Mountainside 
Hospital School of Nursing di Montclair.
Dia lulus pada tahun 1987, menikah dan 
memiliki dua anak perempuan. 
Sayangnya pada Januari 1993, istri 
Cullen, Adrienne Taub, mengajukan 
gugatan cerai.
Dia menghubungi polisi dan memberi 
tahu mereka bahwa dia takut pada 
suaminya.

Kisah Charles Cullen Dijadikan Film

Penyelidikan itu berujung pada 
penangkapan Cullen dan dia mengakui 
sejumlah besar pembunuhan, memberi 
penyelidik perkiraan berapa banyak 
orang yang dia bunuh di setiap rumah 
sakit.

sebelumnya telah membumbui 
minuman orang dengan cairan yang 
lebih ringan dan dengan dingin.

Cullen mengklaim bahwa dia 
membunuh hingga 40 orang selama 
karir keperawatannya, yang 
berlangsung selama 16 tahun.

Dia pernah menelepon rumah duka 
setempat untuk menanyakan tentang 
tarif pemakaman.

Dia mengatakan bahwa sebelum 
insiden aneh ini, Cullen tidak pernah 
bertindak seperti ini.
Setelah perceraian, kehidupan Cullen 
mulai lepas kendali. 
Pada tahun 2003 detektif mengunjungi 
Somerset Medical Center setelah 
beberapa pasien meninggal dan 
melakukan investigasi laporan 
laboratorium yang janggal.

Menurut Taub, dia terpaksa 
menyingkirkan hewan peliharaan 
keluarga karena dia pikir Cullen akan 
membunuh mereka.

Sementara hanya 29 pembunuhan 
yang dapat dikonfirmasi, 

Dalam pengaduan kekerasan dalam 
rumah tangga yang diajukan Taub, dia 
merinci serangkaian insiden yang 
terjadi di rumahnya.
Cullen telah memasukkan musang 
peliharaan mereka ke tempat sampah, 
membakar salah satu buku putrinya di 
perapian, dan pada satu kesempatan, 
mengantar putrinya dengan pengasuh 
dan tidak menjemput mereka selama 
seminggu.

Namun, para penyelidik percaya 
bahwa jumlahnya bisa jauh lebih 
tinggi, bahkan mungkin sekitar angka 

Karena Cullen memiliki akses ke obat-
obatan di rumah sakit tempat dia 
bekerja, dia mengkhawatirkan 
keselamatannya dan kedua anaknya.
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Penangkapan Cullen merupakan kerja 
sama antara kepolisian dengan Amy 
Loughren, teman baik sekaligus rekan 
kerja Cullen.Amy sendiri merupakan 
seorang ibu tunggal dengan dua anak 
yang diam-diam berjuang melawan 
penyakit jantung.Amy Loughren yang 
asli adalah seorang perawat yang 
bekerja dengan Charles Cullen di 
rumah sakit terakhirnya sebelum dia 
ditangkap karena kejahatannya.
Setelah penangkapannya, Cullen 
mengakui sejumlah besar 
pembunuhan.Dia ditawari perjanjian 
pembelaan di mana dia dapat terhindar 

400. dari hukuman mati sebagai imbalan atas 
pengakuannya.
Cullen telah menggunakan berbagai obat 
untuk membuat pasiennya overdosis 
fatal, termasuk digoxin, insulin, 
dobutamin, nitroprusside, norepinefrin, 
dan pavulon.
Beberapa korbannya selamat dari 
overdosis awal, 

dia memindai grafik medis untuk 
menemukan pasien yang mengalami 
kegagalan organ ganda.

sehingga Cullen 'gonta-ganti' jenis obat 
mematikan untuk menyelesaikan 
misinya.Dia mengaku berkeliaran di unit-
unit untuk berburu calon korban; 

Padahal mahasiswa tersebut dianggap 
tidak layak lulus karena tidak pernah 
mengikuti proses perkuliahan.
"Adanya intervensi dekan dalam 
pemberian nilai mahasiswa mata kuliah 
yang saya ampu pada program S3. 
Dimana saya diminta untuk meluluskan 
mahasiswa yang sama sekali tidak 
memenuhi syarat untuk diluluskan. 

Mereka kompak membuat surat 
pengunduran diri. 

Bukan tanpa alasan. Prof Siti Haerani 
mengaku mendapat tekanan dari Dekan 
FEB Unhas. 
Ia dipaksa meluluskan seorang 
mahasiswa program doktor. 

Nol kehadiran padahal perkuliahan 
dilakukan secara online, 

Keputusan mengejutkan diambil tujuh 
guru besar di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Hasanuddin. 

Para profesor itu enggan mengajar di 
program S3 Ilmu Manajemen perguruan 
tinggi tersebut. 

tidak ada tugas, tidak ikut ujian, tidak 
ada komunikasi dengan dosen, 
baik melalui chat whatsapp pribadi 
maupun grup, 
untuk menyampaikan alasan 
ketidakhadirannya pada perkuliahan. 
Hingga keluarnya nilai di akhir 
semester, justru yang sibuk mencarikan 
alasan yang tak masuk akal dan 
mengada-ada adalah Dekan FEB 

7 Profesor Mundur Dari Universitas Hassanudin

NIP : 196206161987022001

Dengan ini menyampaikan kepada Bapak 
Dekan bahwa mulai semester Akhir 
Tahun 2022/2023 saya menyatakan tidak 
bersedia mengajar, membimbing dan 
menguji mahasiswa S3 Program Doktor 
Ilmu Manajemen (kecuali Membimbing 
dan Menguji mahasiswa yang merupakan 
penugasan sebelumnya) dengan alasan:

Berikut surat pengunduran diri Prof 
Haerani yang beredar :

Di Tempat

Unit Kerja : Departemen Manajemen FEB 
Unhas

Dengan hormat, saya sampaikan bahwa 
saya:

1. Adanya intervensi Dekan dalam 
pemberian nilai mahasiswa mata kuliah 
yang saya ampu pada Program S3 
dimana saya diminta untuk meluluskan 
mahasiswa yang
sama sekali tidak memenuhi syarat untuk 
diluluskan (nol kehadiran padahal 

Kepada Yth.

Selain Haerani, sejumlah guru besar lain 
yang mundur karena kasus ini adalah 
Prof Muhammad Idrus Taba, Prof Idayanti 
Nusyamsi, Prof Cevi Pahlevi, Prof Haris 
Maupa, Prof Muhammad Asdar, dan Prof 
Mahlia Muis.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

sendiri," tulis Haerani.

Universitas Hasanuddin

Nama : Prof. Dr. Siti Haerani, SE, M.Si

komunikasi dengan dosen, baik melalui 
chat whatsapp pribadi maupun group, 
untuk menyampaikan alasan 
ketidakhadirannya pada perkuliahan) 
hingga keluarnya nilai di akhir semester, 
justru yang sibuk mencarikan alasan 
yang tak masuk akal dan mengada-ada 
adalah Dekan FEB sendiri.

3. Dekan FEB menunjukkan 
keberpihakan yang sangat luar biasa 
kepada mahasiswa yang bersangkutan, 
mahasiswa yang sama sekali tidak 
pantas dan sangat tidak memenuhi 
syarat untuk diluluskan, karena akan 
merusak dan menjatuhkan kewibawaan, 
harkat, martabat, harga diri dan nama 
baik (image) dosen dan institusi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan 
terutama UNIVERSITAS HASANUDDIN.
4. Dekan tidak menghargai saya selaku 
dosen yang melaksanakan tugas 
pengajaran dan pembelajaran dengan 
penuh tanggung jawab, dan 
berpedoman pada peraturan akademik 
yang berlaku, mengedepankan 
obyektivitas, dan perlakuan adil 
terhadap seluruh mahasiswa, Bahkan 
sebaliknya, menggiring saya untuk 
melakukan pelanggaran terhadap 
peraturan akademik dan Kode Etik 
Dosen.
5. Dekan melaksanakan rapat FEB dan 
KPS S3 Ilmu Manajemen dengan 
mengundang kehadiran dosen lain 
sebagai narasumber, pemberi 
pertimbangan, tetapi sama sekali tak 
mengindahkan masukan dari 

2. Tanpa alasan akademis dan 
pertimbangan yang objektif dan rasional, 
Dekan FEB telah sewenang-wenang 
“menghukum saya” secara tidak pantas, 
tidak adil dan tak beretika atas kasus no 
1 di atas dengan cara tak melibatkan 
saya sama sekali pada kegiatan 
mengajar, membimbing dan menguji 
mulai pada semester Akhir TA 2021-
2022 hingga saat ini. Hal ini amat sangat 
menciderai perasaan saya sebagai 
dosen, Guru Besar yang bisa dianggap 
tidak kompeten oleh mahasiswa dan 
rekan dosen

perkuliahan dilakukan secara online, 
tidak ada tugas, tidak ikut ujian, tidak 
ada

“Narasumber” tersebut dan tetap 
memaksakan kehendaknya kepada 
saya untuk meluluskan mahasiswa S3 
tersebut, sehingga memunculkan 
pertanyaan besar, ada hubungan dan 
kepentingan apa Dekan FEB dengan 
mahasiswa tersebut? Apalagi dekan 
selalu menyebut-nyebut jabatan dari 
mahasiswa tersebut.

9. Dekan FEB lebih mengedepankan 
kepentingan pribadi diatas kepentingan 
bersama dan institusi FEB, dalam 
pengelolaan S3 Ilmu Manajemen, 
dengan menguasai penentuan 
pengajaran, pembimbingan dan 
pengujian, termasuk penentuan 
“Penguji Eksternal” bahkan sudah 
berulang kali menunjuk dan 
merekomendasikan isteri beliau sendiri 
sebagai penguji eksternal pada Ujian 
akhir Disertasi meskipun tak memenuhi 
persyaratan sebagaimana tertera 
dalam “Peratura Rektor Universitas 
Hasanuddin No. 2785/UN4.1/KEP/2018 
tentang Penyelenggaraan Program 
Doktor Universitas Hasanuddin” 
dimana syarat penguji eksternal harus 
berasal dari Perguruan tinggi yang 

8. Dekan sebagai pimpinan fakultas 
menggunakan jabatan dan otoritas 
formalnya sebagai kendaraaan untuk 
mengambil keputusan akademik 
secara otoriter dan arogan, 
unprosedural, cenderung mengabaikan 
“Exprit the corps”, semangat 
kebersamaan sebagai satu keluarga 
besar FEB.

6. Dekan telah mengintimidasi saya 
atas ketidaklulusan Mahasiswa S3 
yang diperjuangkan oleh Dekan, 
dengan pernyataan-pernyataan 
bernada ancaman, berita negatif/fitnah 
yang dapat merusak nama baik saya 
selaku pribadi maupun sebagai Dosen 
FEB UNHAS.
7. Alokasi pengajaran pada “Program 
Doktor Ilmu Manajemen” dilakukan 
secara serampangan, tak berkeadilan, 
subyektif, tidak berdasar pada 
kompetensi keilmuan dan bidang 
kegurubesaran, bahkan kompetensi 
dan bidang Kegurubesaran kami 
cenderung dilecehkan dan tidak 
dihargai.
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Apartmen for rent.
Newly renovated 2 bedrooms.
Call : 215 - 917 - 6628

p1

Hubungi 

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Tanah Air

Tanah Air

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

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

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

Bagus Printing
Menerima Pesanan Label

267 - 235 - 3359

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

2 bedroom newly renovated apt.
Near the airport, not include water
$1,250/month. Central A/C and 
heating system.
Call : Kaitlyn 267 - 515 - 7596

memiliki Prodi dengan akreditasi A atau 
pakar/praktisi yang bereputasi nasional, 
sementara asal perguruan tinggi “yang 
bersangkutan” tidak memiliki Prodi S3, 
melainkan hanya memiliki Prodi S1 
dengan akreditasi B, dan “beliau” juga 
bukanlah seorang pakar/praktisi 
bereputasi Nasional.

Wakil Rektor I Universitas Hasanuddin 

Demikian penyampaian saya, terima 
kasih atas perhatiannya

10. Atas poin-poin di atas saya 
nyatakan bahwa saya muak melihat, 
menyaksikan dan merasakan tindakan 
Dekan FEB yang tidak mencerminkan 
kepemimpinan yang patut diteladani.

Pengunduran diri profesor itu menurutnya 
adalah masalah internal antara sejumlah 
dosen di Program Studi Manajemen 
dengan Dekan FEB. Namun ia enggan 
mengungkap masalah yang dimaksud. 

Prof Muh Ruslin mengaku surat 
pengunduran diri sejumlah guru besar itu 
belum sampai ke rektorat.
"Iya, saya dengar informasi itu 
(pengunduran diri). Tapi surat belum 
masuk," ujar Ruslin, Rabu, 2 November 
2022.

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

Disewaka kamar diatas , 
bangunan baru di Dorrance st
Dekat jalur bis 79 dan 37.
Hub : Tony 215 - 459 - 1847

Disewakan kamar 20xx Garnet st.
$400/bln 
Hub : Benjamin  2167 - 506 - 1410

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

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