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Bapak Mangkrak Indonesia

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 
yang saat ini dipegang presidensinya 
oleh Indonesia tinggal menghitung hari. 
Pertemuan tingkat tinggi antara 19 
negara plus satu lembaga dengan 
perekonomian terbesar di dunia bakal 
dihelat pada 15-16 November di Bali. 
Daftar negara dan lembaga anggota 
G20 adalah Amerika Serikat (AS), 
Australia, Argentina, Brasil, China, 
Kanada, Uni Eropa, Jerman, Perancis, 
India, Indonesia, Italia, Jepang, 
Meksiko, Arab Saudi, Rusia, Afrika 
Selatan, Korea Selatan, Turkiye, dan 
Inggris. Sejumlah pemimpin negara 
anggota G20 telah mengonfirmasi 
kehadirannya untuk menghadiri KTT di 
Bali. Dilansir berbagai sumber, berikut 
daftar pemimpin anggota G20 yang 
akan menghadiri KTT G20 di Bali 
sejauh pengamatan Kompas.com 

3. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak 

1. AS Presiden AS Joe Biden dipastikan 
menghadiri KTT G20 di Bali pada 15-16 
November. Konfirmasi tersebut 
disampaikan Gedung Putih pada 28 
Oktober, sebagaimana dilansir Reuters. 
Gedung Putih menyampaikan, Biden 
kemungkinan akan tiba di Indonesia pada 
13 November setelah sebelumnya 
mengunjungi Kamboja terlebih dahulu. 

hingga Kamis (10/11/2022).

2. Presiden China Xi Jinping menjadi 
salah satu pemimpin yang akan hadir 
dalam KTT G20. Hal tersebut 
diungkapkan Jokowi saat ditanya apakah 
Joe Biden dan Xi Jinping akan menghadiri 
KTT G20. “Sudah, sudah, yang sudah 
pasti 17,” kata Jokowi dalam video di 
akun YouTube Sekretariat Presiden, 
Selasa (8/11/2022). 

  Luhut : 
      Putin Tak Hadiri KTT G20 di BaliLuhut : 

Putin Tak Hadiri 
KTT G20 di Bali
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dipastikan akan menghadiri KTT G20 di 
Bali pada 15-16 November. Hal 
tersebut diinformasikan oleh seorang 
juru bicara Kantor Perdana Menteri 
Inggris, sebagaimana dilansir Reuters, 
Rabu (26/10/2022). Dalalm sebuah 
pernyataan, juru bicara tersebut 
menuturkan bahwa Sunak akan 
bertemu Biden di sela KTT G20. 
4. Situs web Pemerintah Kanada 
menyampaikan bahwa Perdana Menteri 
Kanada Justin Trudeau akan 
menghadiri KTT G20. “Dalam KTT G20, 
dari 15 hingga 16 November 2022, 
Perdana Menteri akan bekerja dengan 
mitra-mintranya untuk memajukan 
prioritas bersama di bawah tema tahun 
ini,” tulis pernyataan di situs web 
Pemerintah Kanada. 
5. Presiden Korea Selatan Yoon Suk 
Yeol dikatakan akan menghadiri KTT 
G20 di Bali pada 15-16 November. Hal 
itu diungkap oleh Penasihat Keamanan 
Nasional Korea Selatan Kim Sung-han 
pada Rabu (9/11/2022). Kantor berita 
Korea Selatan Yonhap memberitakan, 
Korea Selatan sedang mengatur 
kemungkinan pertemuan puncak 
bilateral antara Yoon dan Biden. 
6. Perdana Menteri Australia Anthony 
Albanese dikonfirmasi akan menghadiri 
KTT G20 di Bali pada 15-16 November 
mendatang. Dia juga akan menghadiri 
dua pertemuan tingkat tinggi lain di 
kawasan Asia Tenggara, yakni KTT 
Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik di 
Thailand dan KTT Asia Timur di 
Kamboja. Albanese berharap dapat 
bertemu dan berbicara dengan Xi 
secara langsung, sebagaimana dilansir 
ABC.
7. Menteri Perdagangan Arab Saudi 
Majid bin Abdullah Al-Qasabi 
menyebutkan, kepala negara dan 
kepala pemerintahan negaranya Raja 
Salman bin Abdulaziz Al-Saud 
kemungkinan bakal menghadiri KTT 
G20 di Bali. Hal tersebut disampaikan 
Majid di sela kegiatannya di Nusa Dua, 
Badung, Bali, pada September, 
sebagaimana dilansir Antara. “Sejauh 
yang saya tahu, pemimpin kami selalu 
menghadiri acara (KTT) G20. Jadi, 
kami menanti acara tersebut, dan 

11. Perdana Menteri Jepang Fumio 
Kishida akan menghadiri KTT G20 di Bali 
pada pada 15-16 November, lapor Kyodo 
News. Selain KTT G20 Fumio Kishida 
juga dijadwalkan menghadiri KTT ASEAN 
di Kamboja dan Kerjasama Ekonomi 
Asia-Pasifik di Thailand. 
12. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni 
dikatakan akan menghadiri KTT G20 di 
Bali pada pada 15-16 November. Hal 
tersebut Menteri Luar Negeri Retno 
Marsudi di Istana Merdeka, Jakarta, pada 
31 Oktober, sebagaimana dilansir 
Tribunnews.com.

9. Perdana Menteri Narendra Modi akan 
menghadiri KTT G20 di Bali pada 15-16 
November mendatang, sebagaimana 
dilansir NDTV. Lewat kehadirannya 
dalam KTT G20 di Indonesia, Modi 
sekaligus akan mengambil estafet 
Presidensi G20 setelah dipegang 
Indonesia.

13. Kanselir Jerman Olaf Scholz akan 
menghadiri KTT G20 di Bali. Sebelum 
tiba di Indonesia, Scholz terlebih dulu 
akan berkunjung ke Vietnam dan 
Singapura. Hal tersebut diwartakan 
Reuters mengutip sumber dari 
Pemerintah Jerman.

sebagai bagian dari tim, kami mendukung 
Indonesia untuk bangkit bersama, bangkit 
lebih kuat,” kata Majid. 
8. Presiden Afrika Selatan Cyril 
Ramaphosa dipastikan akan menghadiri 
KTT G20 di Bali pada 15-16 November 
mendatang. Konfirmasi tersebut 
disampaikan langsung oleh pernyataan 
yang dikeluarkan Pemerintah Afrika 
Selatan melalui situs web resminya. 

10. Presiden Turkiye Recep Tayyip 
Erdogan bakal menghadiri KTT G20 di 
Bali pada 15-16 November, sebagaimana 
diwartakan AFP. Erdogan berencana 
bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di 
KTT G20 untuk mengangkat isu pasokan 
gandum ke negara-negara yang 
membutuhkan. “Kami sepakat untuk 
membahas hal ini secara ekstensif di 
KTT G20,” kata Erdogan, 4 November. 

14. Presiden Argentina, Alberto 
Fernandez disebut akan menghadiri KTT 
G20 di Bali usai berkunjung ke Prancis. 
Menurut laporan kantor berita South 
Atlantic Merco Press, Fernandez akan 

Sedangkan Pemimpin yang tidak hadir 
adalah Presiden Rusia Vladimir Putin 
dipastikan tidak hadir secara langsung 
di KTT G20 Indonesia, menurut 
konfirmasi Kedutaan Besar Rusia di 
Jakarta kepada AFP, Kamis 
(10/11/2022). “Dapat saya pastikan 
bahwa (Menteri Luar Negeri) Sergei 
Lavrov akan memimpin delegasi Rusia 
ke G20. Program Presiden Putin masih 
dalam proses, ia dapat berpartisipasi 
secara virtual,” kata Yulia Tomskaya, 
kepala protokol Kedutaan Besar Rusia 
di Indonesia. “Alasan mengapa Putin 
tidak pergi ke G20 adalah serius. Ada 
kemungkinan besar upaya 
pembunuhan terhadap Putin dari dinas 
khusus AS, Inggris, dan Ukraina,” ujar 
mantan penasihat Putin, Sergey 
Markov, sebagaimana dilansir The 
Independent, Kamis (10/11/2022). Dia 
menambahkan, alasan lain 
ketidakhadiran Putin di KTT G20 di Bali 
adalah karena kemungkinan situasi 
yang memalukan. “Misalnya, beberapa 
aktivis sosial difabel menjatuhkan Putin 
- seolah-olah tidak sengaja - kemudian 
semua media dunia merilis foto dengan 
tulisan 'Presiden Rusia merangkak',” 
tutur Markov. “Saya yakin situasi 
seperti ini sedang direncanakan oleh 
beberapa orang Barat yang benar-
benar gila,” lanjut Markov. Presiden 
Amerika Serikat Joe Biden, yang 
menyebut Putin sebagai penjahat 
perang, sebelumnya mengatakan 
bahwa dia tidak berniat bertemu Putin 
di KTT G20 jika pemimpin Kremlin itu 
hadir. Absennya Putin di KTT G20 
2022 mengakhiri spekulasi berbulan-
bulan mengenai kehadirannya. 
Pengumuman ini keluar ketika Rusia 
menderita kemunduran dalam perang 
di Ukraina, dan saat Kremlin mencoba 
melindungi diri dari kecaman Barat 
pada KTT G20. Ketua Bidang 
Dukungan Penyelenggaraan Acara 
G20 Luhut Binsar Pandjaitan 
memastikan Presiden Rusia Vladimir 
Putin tidak akan menghadiri puncak 
KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Hal itu 

terbang ke Indonesia setelah 
memenuhi undangan dialog di Paris, 
Prancis.

dikonfirmasi Luhut saat ditemui di 
Padma Hotel Resort, hari ini. "Ya ndak, 
Putin ndak hadir karena tadi sudah 
nyampaikan dia ngirim menlunya (Menlu 
Rusia Sergey Lavrov) untuk datang. 
Saya kira itu yang paling tinggi," ujarnya. 
Menurut Luhut, pemerintah Indonesia 
menghormati keputusan pemerintah 
Rusia. "Tapi presiden (Presiden 
Indonesia Joko Widodo) kan sudah 
menyampaikan bahwa beliau 
berkomunikasi dan kita berharap karena 
komunikasi bagus itu bisa menurunkan 
tensi antara Ukraina dengan Rusia," 
katanya. "Ya jadi saya kira resmi sudah 
diberitahu Presiden Rusia tidak datang 
tapi diwakili oleh petingginya," kata 
Luhut. Sebelumnya, Presiden Joko 
Widodo juga telah menyampaikan sinyal 
kuat bahwa Presiden Rusia itu 
kemungkinan tidak hadir dalam gelaran 
besar tersebut. Media asing yang 
berkantor pusat di London, Inggris, 
Financial Times (FT) menerbitkan artikel 
berjudul “Indonesia’s president has 
‘strong impression’ Putin will miss G20 
summit in Bali” di situs web mereka pada 
Senin (7/11/2022). Dalam artikel itu 
disebutkan, bahwa Presiden Joko 
Widodo atau Jokowi mengatakan dirinya 
memiliki “kesan kuat” bahwa Presiden 
Rusia Vladimir Putin tidak akan 
menghadiri KTT G20 pekan depan di 
Bali. Jika presiden Rusia hadir, itu akan 
menjadi pertemuan pertamanya sejak 
dimulainya invasi Rusia ke Ukraina pada 
24 Februari dengan Presiden AS Joe 
Biden dan para pemimpin NATO lainnya. 
AS dan negara anggota NATO diketahui 
telah memberikan puluhan miliar dollar 
dukungan militer kepada Ukraina dan 
memberlakukan banyak sekali sanksi 
ekonomi terhadap Rusia. Financial 
Times melaporkan, Presiden Jokowi 
sempat berbicara kepada Putin pada 
Rabu (2/11/2022) tentang KTT G20 dan 
sebagai hasil dari panggilan itu diyakini 
pemimpin Rusia tidak akan hadir. 
Presiden Jokowi berkata demikian dalam 
sebuah wawancara dengan Financial 
Times. Sementara itu, Financial Times 
mengungkap, Dmitry Peskov, juru bicara 
Putin, tidak segera menanggapi 
permintaan komentar. Peskov sempat 
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mengatakan kepada wartawan bahwa 
Kremlin akan membuat keputusan 
tentang kehadiran Putin di KTT G20 
pada pekan ini. Sementara itu, Putin 
sempat mengatakan pada bulan lalu, 
“Rusia pasti akan mengirim wakil (di 
Bali) pada tingkat tinggi. Mungkin saya 
akan pergi juga. Saya akan berpikir 
tentang hal ini". Disebutkan Financial 
Times, Presiden Jokowi menekankan 
bahwa Rusia tetap dipersilakan untuk 
menghadiri pertemuan G20 dan 
Indonesia berharap dapat memfasilitasi 
dialog internasional untuk melawan 
apa yang disebutnya peningkatan 
ketegangan internasional yang “sangat 
mengkhawatirkan”. “G20 tidak 
dimaksudkan untuk menjadi forum 
politik. Ini dimaksudkan tentang 
ekonomi dan pembangunan,” tutur 
Jokowi. Indonesia sendiri dilaporkan 
Financial Times, berniat menempatkan 
ketahanan pangan dan energi sebagai 
topik pembicaraan pekan depan, dua 
isu yang menjadi perhatian dunia 
akibat invasi Rusia ke Ukraina. Batal 
hadirnya Putin ke Indonesia membuat 
berbagai spekulasi bermunculan ke 
publik. Dalam sebuah laporan yang 
diposting akun Telegram yang diyakini 
dekat dengan Kremlin menyebutkan 
bahwa keputusan Putin ini didasari 
oleh informasi intelijen. Dimana 
menurut informasi tersebut ada salah 
satu peserta dari negara anggota G20 
yang tidak disebutkan namanya akan 
memukul wajahnya dengan telapak 
tangan terbuka dalam pertemuan 
pribadi. Oleh karena itu, Putin tidak 
siap mengambil risiko jika 
dipermalukan didepan publik. 
Kehadiran Putin dalam pertemuan 
puncak G20 ibarat booster. Jika 
datang, dia akan menambah bobot 
ajang ini. Tetapi jika tidak, misi G20 tak 
terganggu, karena kehadiran mayoritas 
pemimpin dunia. Pengamat hubungan 
internasional dari Universitas 
Pembangunan Nasional Veteran, 
Jakarta, Asep Kamaluddin Nashir 
mengibaratkan kehadiran Putin seperti 
vaksin booster. Kalaupun benar dia 
tidak datang, G20 tidak akan 
kehilangan peran karena komunitas 

dunia yang hadir cukup representatif. 
“Kehadirannya menambah nilai, tetapi 
bukan berarti ketidakhadirannya 
mengurangi nilai. Kehadiran Putin ini 
menjadi booster. Ketidakhadirannya 
tidak disebut mengurangi nilai, karena 
semua juga pasti akan memaklumi 
bersama,” kata Asep kepada VOA. Ada 
kemungkinan besar Putin memang tidak 
datang. Ditanya terkait tata krama 
diplomasi internasional, Asep setuju 
bahwa dalam sisa waktu yang kurang 
dari satu pekan, seharusnya telah ada 
kepastian. “Karena kita, juga sebagai 
tuan rumah, harus mempersiapkan 
segala sesuatunya. Jadi dalam konteks 
diplomasi internasional, harusnya sudah 
ada konfirmasi. Apalagi ini kehadiran 
kepala negara,” tambahnya. Alasan 
Putin memilih untuk tidak datang, 
sebenarnya dapat dipahami. 
Kemungkinan, Rusia khawatir bahwa 
isu-isu utama dalam agenda G20 justru 
akan berbelok, menjadi perbincangan ke 
arah serangan negara itu ke Ukraina. 
G20 sendiri telah sepakat, dalam 
presidensi Indonesia kali ini hanya tiga 
tema utama yang dibahas, yaitu kerja 
sama kesehatan global, ekonomi digital, 
dan transisi energi. Di sisi lain, kehadiran 
Putin sebenarnya memiliki makna 
strategis. Di tengah upaya dunia untuk 
pulih dari krisis ekonomi, harus diakui 
bahwa peran Rusia cukup signifikan. 
Akan sangat bermanfaat, apabila Putin 
datang dan turut serta membahas 
tantangan itu. Pemulihan ekonomi 
global, lanjut Asep, membutuhkan peran 
seluruh pihak. Dalam skala Eropa 
khususnya, upaya ini sangat dipengaruhi 
oleh keterlibatan Rusia. “Ini, kaitannya 
dengan kekhawatiran resesi ke depan, 
utamanya di bidang energi,” tambah 
Asep. Jika dalam waktu yang tersisa ini 
Jokowi berhasil meyakinkan Putin untuk 
datang, maka peran Indonesia dan 
presidensi G20 tahun ini akan selalu 
dikenang. Ketidakhadiran Putin 
membuat pencapaian itu kurang 
lengkap. Meskipun sekali lagi, keputusan 
Rusia tidak akan mempengaruhi 
eksistensi Indonesia dalam 
kepemimpinan G20. Panglima TNI 
Jenderal Andika Perkasa memastikan, 

skema pengamanan tetap 
memperhitungkan kehadiran Putin, 
sampai saat ini.
 “Kita sudah komunikasi, termasuk 
dengan secret service-nya Rusia. Kita 
sudah akomodasi segala yang 
dibutuhkan, sehingga dari kami ini 
mendukung penuh,” kata Andika, Senin 

(7/11). Sedangkan pemimpin negara 
anggota G20 yang sejauh ini belum 
diketahui akan menghadiri KTT di Bali 
adalah  
Brasil, Meksiko, Perancis. dan Uni Eropa. 
Mari kita lihat apakah Putin benar tidak 
datang atau Putin akan mengadakan 
surprise tiba tiba muncul di Bali.

Rekaman suara captain pilot selama 
penerbangan hanya di kanal 2 ketika 
suaranya cukup keras untuk direkam 
melalui mikrofon yang ada di headset 
copilot.
Kanal 4, yang seharusnya merekam 
seluruh suara yang ada di cockpit 
tertutup oleh suara dengungan (noise) 
pada frequensi 400 Hz, 

Komite Nasional Keselamatan 
Transportasi (KNKT) mengungkap hasil 
akhir investigasi jatuhnya pesawat 
Sriwijaya Air SJ 182 pada 9 Januari 2021 
di perairan Kepulauan Seribu.

Suara Pilot Tidak Terekam Saat 
Kecelakaan Sriwijaya Air Sj182

Dalam laporannya, KNKT menyatakan 
bahwa kedua black box 
(alat perekam penerbangan) yang terdiri 
dari Flight Data Recorder (FDR) dan 
Cockpit Voice Recorder (CVR) 

Pada kanal 1 dan kanal 2 merekam 
suara percakapan dari Second in 
Command (copilot) selama 
penerbangan, 
kanal 3 berisi rekaman suara Pilot in 
Command (captain pilot) ketika 
berkomunikasi dengan teknisi pesawat 
udara ketika di darat.

sehingga suara percakapan tidak 
terdengar. Investigasi tidak dapat 
mengetahui penyebab gangguan pada 
kanal 4.

telah berhasil diunduh datanya di 
fasilitas KNKT.

 CVR merekam suara dalam 4 kanal 
terpisah selama 2 jam," ungkap KNKT 
dikutip dari laman knkt.go.id, Jumat 
(11/11).

"FDR merekam 370 parameter selama 
27 jam termasuk penerbangan yang 
mengalami kecelakaan.

Kronologi Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182
Tidak terdengar dengan jelasnya suara 
captain pilot selama penerbangan dan 
adanya gangguan pada kanal 4 
menyebabkan investigasi tidak dapat 
menganalisa koordinasi antar pilot di 
ruang kemudi (cockpit) secara mendalam.

Pada tanggal 9 Januari 2021, pesawat 
Sriwijaya Air SJ 182 dioperasikan untuk 
penerbangan berjadwal dari Bandar 
Udara Internasional Soekarno-Hatta, 
Jakarta, menuju Bandar Udara 
Internasional Supadio, 

Kronologi Kecelakaan

Pada saat sedang bergerak naik (climb), 
pengaturan arah pada autopilot (A/P) 
berubah dari LNAV 

Normalnya, pengatur tenaga mesin 
(thrust lever) akan bergerak mundur 
bersama untuk mengurangi tenaga 
mesin.
FDR merekam bahwa thrust lever kiri 
bergerak mundur sedangkan yang kanan 
tetap, 

ke HDG SEL dan disusul perubahan 
pengaturan vertical berubah menjadi V/S 
dan MCP SPD. Perubahan ini 
membutuhkan tenaga mesin yang lebih 
kecil.

Investigasi menyimpulkan bahwa sistem 
autothrottle tidak dapat menggerakkan 
thrust lever kanan akibat adanya gaya 
gesek (kesat) 
atau gangguan lain pada bagian 
mekanikal thrust lever kanan. Menjelang 
ketinggian 11.000 kaki, permintaan 

Pontianak dengan nomor penerbangan 
SJY182. Pesawat udara tinggal landas 
pada pukul 14.36 WIB.

sehingga terjadi perbedaan tenaga mesin 
di mana tenaga mesin kiri lebih kecil 
dibandingkan dengan tenaga mesin 
sebelah kanan (asymmetry).
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mengatakan kepada wartawan bahwa 
Kremlin akan membuat keputusan 
tentang kehadiran Putin di KTT G20 
pada pekan ini. Sementara itu, Putin 
sempat mengatakan pada bulan lalu, 
“Rusia pasti akan mengirim wakil (di 
Bali) pada tingkat tinggi. Mungkin saya 
akan pergi juga. Saya akan berpikir 
tentang hal ini". Disebutkan Financial 
Times, Presiden Jokowi menekankan 
bahwa Rusia tetap dipersilakan untuk 
menghadiri pertemuan G20 dan 
Indonesia berharap dapat memfasilitasi 
dialog internasional untuk melawan 
apa yang disebutnya peningkatan 
ketegangan internasional yang “sangat 
mengkhawatirkan”. “G20 tidak 
dimaksudkan untuk menjadi forum 
politik. Ini dimaksudkan tentang 
ekonomi dan pembangunan,” tutur 
Jokowi. Indonesia sendiri dilaporkan 
Financial Times, berniat menempatkan 
ketahanan pangan dan energi sebagai 
topik pembicaraan pekan depan, dua 
isu yang menjadi perhatian dunia 
akibat invasi Rusia ke Ukraina. Batal 
hadirnya Putin ke Indonesia membuat 
berbagai spekulasi bermunculan ke 
publik. Dalam sebuah laporan yang 
diposting akun Telegram yang diyakini 
dekat dengan Kremlin menyebutkan 
bahwa keputusan Putin ini didasari 
oleh informasi intelijen. Dimana 
menurut informasi tersebut ada salah 
satu peserta dari negara anggota G20 
yang tidak disebutkan namanya akan 
memukul wajahnya dengan telapak 
tangan terbuka dalam pertemuan 
pribadi. Oleh karena itu, Putin tidak 
siap mengambil risiko jika 
dipermalukan didepan publik. 
Kehadiran Putin dalam pertemuan 
puncak G20 ibarat booster. Jika 
datang, dia akan menambah bobot 
ajang ini. Tetapi jika tidak, misi G20 tak 
terganggu, karena kehadiran mayoritas 
pemimpin dunia. Pengamat hubungan 
internasional dari Universitas 
Pembangunan Nasional Veteran, 
Jakarta, Asep Kamaluddin Nashir 
mengibaratkan kehadiran Putin seperti 
vaksin booster. Kalaupun benar dia 
tidak datang, G20 tidak akan 
kehilangan peran karena komunitas 

dunia yang hadir cukup representatif. 
“Kehadirannya menambah nilai, tetapi 
bukan berarti ketidakhadirannya 
mengurangi nilai. Kehadiran Putin ini 
menjadi booster. Ketidakhadirannya 
tidak disebut mengurangi nilai, karena 
semua juga pasti akan memaklumi 
bersama,” kata Asep kepada VOA. Ada 
kemungkinan besar Putin memang tidak 
datang. Ditanya terkait tata krama 
diplomasi internasional, Asep setuju 
bahwa dalam sisa waktu yang kurang 
dari satu pekan, seharusnya telah ada 
kepastian. “Karena kita, juga sebagai 
tuan rumah, harus mempersiapkan 
segala sesuatunya. Jadi dalam konteks 
diplomasi internasional, harusnya sudah 
ada konfirmasi. Apalagi ini kehadiran 
kepala negara,” tambahnya. Alasan 
Putin memilih untuk tidak datang, 
sebenarnya dapat dipahami. 
Kemungkinan, Rusia khawatir bahwa 
isu-isu utama dalam agenda G20 justru 
akan berbelok, menjadi perbincangan ke 
arah serangan negara itu ke Ukraina. 
G20 sendiri telah sepakat, dalam 
presidensi Indonesia kali ini hanya tiga 
tema utama yang dibahas, yaitu kerja 
sama kesehatan global, ekonomi digital, 
dan transisi energi. Di sisi lain, kehadiran 
Putin sebenarnya memiliki makna 
strategis. Di tengah upaya dunia untuk 
pulih dari krisis ekonomi, harus diakui 
bahwa peran Rusia cukup signifikan. 
Akan sangat bermanfaat, apabila Putin 
datang dan turut serta membahas 
tantangan itu. Pemulihan ekonomi 
global, lanjut Asep, membutuhkan peran 
seluruh pihak. Dalam skala Eropa 
khususnya, upaya ini sangat dipengaruhi 
oleh keterlibatan Rusia. “Ini, kaitannya 
dengan kekhawatiran resesi ke depan, 
utamanya di bidang energi,” tambah 
Asep. Jika dalam waktu yang tersisa ini 
Jokowi berhasil meyakinkan Putin untuk 
datang, maka peran Indonesia dan 
presidensi G20 tahun ini akan selalu 
dikenang. Ketidakhadiran Putin 
membuat pencapaian itu kurang 
lengkap. Meskipun sekali lagi, keputusan 
Rusia tidak akan mempengaruhi 
eksistensi Indonesia dalam 
kepemimpinan G20. Panglima TNI 
Jenderal Andika Perkasa memastikan, 

skema pengamanan tetap 
memperhitungkan kehadiran Putin, 
sampai saat ini.
 “Kita sudah komunikasi, termasuk 
dengan secret service-nya Rusia. Kita 
sudah akomodasi segala yang 
dibutuhkan, sehingga dari kami ini 
mendukung penuh,” kata Andika, Senin 

(7/11). Sedangkan pemimpin negara 
anggota G20 yang sejauh ini belum 
diketahui akan menghadiri KTT di Bali 
adalah  
Brasil, Meksiko, Perancis. dan Uni Eropa. 
Mari kita lihat apakah Putin benar tidak 
datang atau Putin akan mengadakan 
surprise tiba tiba muncul di Bali.

Rekaman suara captain pilot selama 
penerbangan hanya di kanal 2 ketika 
suaranya cukup keras untuk direkam 
melalui mikrofon yang ada di headset 
copilot.
Kanal 4, yang seharusnya merekam 
seluruh suara yang ada di cockpit 
tertutup oleh suara dengungan (noise) 
pada frequensi 400 Hz, 

Komite Nasional Keselamatan 
Transportasi (KNKT) mengungkap hasil 
akhir investigasi jatuhnya pesawat 
Sriwijaya Air SJ 182 pada 9 Januari 2021 
di perairan Kepulauan Seribu.

Suara Pilot Tidak Terekam Saat 
Kecelakaan Sriwijaya Air Sj182

Dalam laporannya, KNKT menyatakan 
bahwa kedua black box 
(alat perekam penerbangan) yang terdiri 
dari Flight Data Recorder (FDR) dan 
Cockpit Voice Recorder (CVR) 

Pada kanal 1 dan kanal 2 merekam 
suara percakapan dari Second in 
Command (copilot) selama 
penerbangan, 
kanal 3 berisi rekaman suara Pilot in 
Command (captain pilot) ketika 
berkomunikasi dengan teknisi pesawat 
udara ketika di darat.

sehingga suara percakapan tidak 
terdengar. Investigasi tidak dapat 
mengetahui penyebab gangguan pada 
kanal 4.

telah berhasil diunduh datanya di 
fasilitas KNKT.

 CVR merekam suara dalam 4 kanal 
terpisah selama 2 jam," ungkap KNKT 
dikutip dari laman knkt.go.id, Jumat 
(11/11).

"FDR merekam 370 parameter selama 
27 jam termasuk penerbangan yang 
mengalami kecelakaan.

Kronologi Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182
Tidak terdengar dengan jelasnya suara 
captain pilot selama penerbangan dan 
adanya gangguan pada kanal 4 
menyebabkan investigasi tidak dapat 
menganalisa koordinasi antar pilot di 
ruang kemudi (cockpit) secara mendalam.

Pada tanggal 9 Januari 2021, pesawat 
Sriwijaya Air SJ 182 dioperasikan untuk 
penerbangan berjadwal dari Bandar 
Udara Internasional Soekarno-Hatta, 
Jakarta, menuju Bandar Udara 
Internasional Supadio, 

Kronologi Kecelakaan

Pada saat sedang bergerak naik (climb), 
pengaturan arah pada autopilot (A/P) 
berubah dari LNAV 

Normalnya, pengatur tenaga mesin 
(thrust lever) akan bergerak mundur 
bersama untuk mengurangi tenaga 
mesin.
FDR merekam bahwa thrust lever kiri 
bergerak mundur sedangkan yang kanan 
tetap, 

ke HDG SEL dan disusul perubahan 
pengaturan vertical berubah menjadi V/S 
dan MCP SPD. Perubahan ini 
membutuhkan tenaga mesin yang lebih 
kecil.

Investigasi menyimpulkan bahwa sistem 
autothrottle tidak dapat menggerakkan 
thrust lever kanan akibat adanya gaya 
gesek (kesat) 
atau gangguan lain pada bagian 
mekanikal thrust lever kanan. Menjelang 
ketinggian 11.000 kaki, permintaan 

Pontianak dengan nomor penerbangan 
SJY182. Pesawat udara tinggal landas 
pada pukul 14.36 WIB.

sehingga terjadi perbedaan tenaga mesin 
di mana tenaga mesin kiri lebih kecil 
dibandingkan dengan tenaga mesin 
sebelah kanan (asymmetry).
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Penonaktifan 
autothrottle 
terjadi antara lain 
jika flight spoiler 
membuka lebih dari 2,5°

Pesawat udara Boeing 737-500 telah 
dilengkapi dengan sistem Cruise Thrust 
Split Monitor (CTSM) 

 selama minimum 1,5 detik. Kondisi ini 
tercapai pada pukul 14.39.40 WIB saat 
pesawat udara berbelok ke kanan 
dengan sudut 15°, 

Keterlambatan CTSM

yang berfungsi 
menonaktifkan 
autothrottle jika 
terjadi 
asymmetry, 
untuk mencegah 
perbedaan 
tenaga mesin 
yang lebih besar.

tenaga mesin semakin berkurang, hal 
ini membuat thrust lever kiri semakin 
mundur.

 dan pesawat udara berbelok ke kiri 

Gaya miring (roll) yang membelokkan 
pesawat udara ke kiri yang dihasilkan 
oleh perbedaan tenaga mesin menjadi 
lebih besar dari gaya yang 
membelokkan ke kanan yang 
dihasilkan oleh aileron dan flight spoiler, 
sehingga pesawat berbelok ke kiri.

Adapun penyetelan pada flight spoiler 
ini belum pernah dilakukan di 
Indonesia.

tetapi autothrottle tetap aktif dan 
menjadi non aktif pada pukul 14.40.10 
WIB.Keterlambatan ini diyakini karena 
flight spoiler memberikan informasi 
dengan nilai yang lebih rendah 
disebabkan karena penyetelan (rigging) 
pada flight spoiler. 

Asymmetry menimbulkan perbedaan 
tenaga mesin yang menghasilkan gaya 
yang membuat pesawat udara pesawat 
bergeleng (yaw) ke kiri.
Secara aerodynamic, yaw akan 
membuat pesawat miring (roll) dan 
berbelok ke kiri. 

Keterlambatan CTSM untuk 
menonaktifkan autothrottle 
menyebabkan perbedaan tenaga mesin 
semakin besar,

Pada saat pesawat berbelok ke kanan, 
dan kemudi miring ke kanan dapat 
membuat pilot berasumsi pesawat 
berbelok ke kanan sesuai yang 
diinginkan. 

Kurangnya monitoring pada instrumen 
dan posisi kemudi yang miring ke kanan 
mungkin telah menimbulkan asumsi 
bahwa pesawat miring ke kanan 
sehingga tindakan pemulihan tidak 
sesuai. Investigasi juga menemukan 
bahwa belum adanya aturan tentang 
Upset Prevention and Recovery Training 
(UPRT) berpengaruh terhadap pelatihan 
yang dilaksanakan oleh maskapai.

Hal ini mungkin 
disebabkan karena kepercayaan 
(complacency) terhadap sistem 
otomatisasi.

Perubahan yang terjadi di cockpit, antara 
lain perubahan 
posisi thrust lever, 
penunjukan 
indikator mesin, 

atau asumsinya.

yang seharusnya ke kanan. 
Deviasi berbeloknya pesawat udara 
tidak sesuai dengan yang diinginkan 
merupakan indikasi bahwa pesawat 
udara telah berada pada kondisi upset.

Kondisi tersebut merupakan confirmation 
bias yaitu kondisi dimana seseorang 
mempercayai informasi yang 
mendukung opini 

Complacency terhadap sistem 
otomatisasi dan confirmation bias 
kemungkinan telah menyebabkan 
dikuranginya monitor pada instrumen 
dan keadaan lain yang terjadi.

dan perubahan 
sikap pesawat yang 
tergambar pada 
EADI (Electronic 
Attitude Direction 
Indicator) tidak 
disadari oleh pilot. 

Pada saat kemudi miring ke kanan, 
sementara itu pesawat berubah menjadi 
miring dan berbelok ke kiri, kemudian 
disusul peringatan kemiringan yang 
berlebih (bank angle warning). 
Selanjutnya A/P menjadi non aktif 
(disengaged) dan kemudi dimiringkan ke 
kiri.

dan merasa bebas untuk melibatkan 
kekuatan berbeda.

meskipun ada konsensus global luas 
dipimpin AS yang memperjuangkan 
perdagangan dan pertumbuhan.

Seiring meningkatnya kekuatan China, 
kegelisahan Amerika Serikat (AS) pun 
muncul.

Ketika menghadiri KTT tahunan ASEAN 
pekan ini di Kamboja, Presiden Joe 
Biden menjadi pemimpin AS pertama 
yang melakukan perjalanan itu sejak 
2017. Tahun lalu, dia juga hadir secara 
virtual.

telah berjuang agar tetap efektif di 
dunia yang semakin terpolarisasi.

di mana 10 negara anggotanya mencari 
konsensus, menghindari mengkritik 
satu sama lain, 

Itulah sebabnya, Asia Tenggara disebut 
‘halaman belakang’ strategis bagi 
China, tidak terkecuali Indonesia.

ASEAN, yang pernah dianggap penting 
terkait diplomasi di Asia-Pasifik, 

Namun kini, AS bekerja di lingkungan 
diplomatik yang lebih berbahaya 
ketimbang dahulu.

Namun sekarang, setelah beberapa 
tahun posisinya berubah-ubah, AS 
kembali mencoba menggandeng Asia 
Tenggara.

Hal itu berjalan dengan baik, 

Asia Tenggara menerima dampak 
paling besar dari kebijakan luar negeri 
asertif, yang dilakukan Presiden China 
Xi Jinping. 

Tetapi kedatangan China di pasar 
global dan pengaruhnya yang 

Sekretariatnya yang kecil dan lemah, 
serta tidak adanya proses untuk 
menegakkan keputusan pada anggota, 
mencerminkan pola pikir ini.

Dia dijadwalkan bertemu pemimpin 
China Xi Jinping sebelum mereka 
menghadiri pertemuan G20.

Kemudian, dia akan ke Indonesia, 
pemain penting lainnya di kawasan itu.

Organisasi itu membentuk dirinya 
sebagai zona perdamaian dan 
netralitas, 

Posisi Indonesia Diantara China - AS 

Penolakan itu sama seperti yang 
dilakukan Beijing pada masalah yang 
disebabkan oleh pembangunan 
bendungan berskala besar di Sungai 
Mekong.
Namun, negara-negara yang tergabung 
dalam ASEAN ‘lengket’ dengan China.

Bahkan di Vietnam, yang berperang 
dengan China 43 tahun yang lalu dan di 
mana sentimen anti-China
 memuncak, partai komunis yang 
berkuasa berhati-hati ketika berhadapan 
dengan tetangga raksasanya.

dan sangat kuat secara militer, sehingga 
hanya sedikit yang berani menghadapinya 
secara terbuka.

China adalah mitra dagang terbesar 

Pertama, China sangat penting secara 
ekonomi, 

Mereka berbagi wilayah di perbatasan 
yang panjang. 

Namun di bawah Xi, yang sekarang 
berkuasa selama 10 tahun, kekuatan 
China tidak lagi tersembunyi.

Upaya ASEAN untuk membuat China 
menyetujui "kode etik", di wilayah yang 
disengketakan itu, tidak membuahkan 
hasil.
Beijing telah menghentikan negosiasi 
selama 20 tahun dan menolak putusan 
pengadilan internasional pada 2016, yang 
mengatakan bahwa klaim China atas 
kawasan itu tidak valid.

berkembang dari awal 2000-an, muncul 
bersamaan dengan berkurangnya 
perhatian AS, karena berfokus pada Timur 
Tengah.
China memulai kampanye keramahannya 
di kawasan Asia Tenggara untuk 
mendapatkan dukungan, mengikuti 
mantra mantan pemimpin Deng Xiaoping 
"sembunyikan kekuatanmu, tunggu 
waktumu".

Dalam dekade terakhir, pendudukan dan 
pembangunan militer China di pulau-pulau 
karang di Laut China Selatan telah 
membawanya ke dalam konflik langsung 
dengan negara-negara lainnya yang 
mengklaim kawasan itu, khususnya 
Vietnam dan Filipina.
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Penonaktifan 
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Hal itu membuat kedua negara, kurang 
lebih, bergantung secara ekonomi, 
politik, dan kemiliteran kepada China.

Fokus AS hari ini pada aliansi Quad 
bersama Jepang, India, dan Australia, 
juga telah melemahkan ASEAN, 
membuatnya merasa terjebak di antara 
dua pihak yang kuat.
Kesediaan Washington untuk 
menantang China di Asia juga 
membuat ASEAN takut karena 
konfrontasi negara adidaya itu 

Kondisi ini sudah jelas, bahkan sejak 
2012, 

Kedua, secara efektif China telah 
menghancurkan persatuan ASEAN 
dengan memilih negara-negara yang 
lebih kecil, 

Sementara sikap hati-hati China 
mungkin terdengar seperti kabar baik 
bagi AS, kenyataannya negara-negara 
Asia Tenggara juga kecewa dengan 
Washington.

AS memaksa kawasan itu untuk 
menerima langkah-langkah ekonomi 
yang sangat tidak populer dan keras 
setelah krisis keuangan Asia 1997, 
terlepas hampir sepenuhnya selama 
perang melawan teror yang dilakukan 
Presiden George Bush, dan sejak itu 
beralih dari "poros" Presiden Obama 
yang banyak digembar-gemborkan ke 
Asia, menjadi "poros" Presiden Trump 
dengan pendekatan sempit yang 
disebutnya praktik perdagangan Asia 
yang tidak adil.

Mereka melihat AS sebagai mitra yang 
tidak dapat diandalkan, terlalu sibuk 
dengan hak asasi manusia dan 
demokrasi.

Vietnam dan mata rantai penting dalam 
rantai pasokan, yang membuat 
ekspornya mengalahkan dunia.

ketika Kamboja berkesempatan 
menjadi pemimpin ASEAN dan 
memblokir pernyataan akhir yang kritis 
terhadap posisi Beijing di Laut China 
Selatan.

Mengapa pejabat intelijen AS tuduh 
China 'ancaman terbesar' demokrasi?

seperti Laos dan Kamboja, yang 
sekarang sangat bergantung pada 
donasi Beijing.

AS mungkin masih bisa bernapas lega 
karena ASEAN masih akan melibatkan 
kekuatan lain sebanyak mungkin - 
sebagai penyeimbang ke China.
Dan China tidak mungkin memiliki sekutu 
militer dekat di sini, seperti yang 
dilakukan AS di Jepang dan Australia.

Bahkan Indonesia, negara ASEAN 
terbesar dan dengan kebijakan luar 
negeri yang paling skeptis terhadap 
China,
 di bawah Presiden Joko Widodo dengan 
penuh semangat mencari investasi, 
pinjaman, dan teknologi China.

membawa banyak kerugian buat 
mereka.
Dalam semua proposalnya, tidak ada 
pemerintahan AS yang bersedia 
mencapai perjanjian perdagangan bebas 
- dan itu tentu saja memperburuk 
kesepakatan untuk kawasan yang 
mungkin paling bergantung pada 
perdagangan di dunia.

Namun, semua negara ASEAN - dengan 
tingkat yang berbeda-beda - sekarang 
menerima bahwa China akan menjadi 
kekuatan dominan di kawasan ini dan 
tidak mau membuat konsesi yang 
membuat kepentingannya sendiri 
dipertaruhkan.
Pertanyaan untuk Biden: apakah sudah 
terlambat bagi AS untuk membentuk 
kembali aliansi di ‘halaman belakang’ 
China?

Hubungan dengan China, di sisi lain, 
telah menciptakan blok perdagangan 
terbesar di dunia, yang menghubungkan 
ASEAN, China, Jepang, Korea Selatan, 
Australia, dan Selandia Baru.

Pendukung Anies Baswedan berhak 
mendapatkan penjelasan dari Partai 
@NasDem sebagai leader calon koalisi 
@DppPKS & @PartaiDemokrat tentang 
batalnya deklarasi Capres Anies hari ini, 
10 Nov 2022 seperti yang digemborkan, 
ujar Akbar Faizal melalui cuitan Twitter, 
Kamis.

Namun, anehnya, baru-baru ini,Partai 

NasDem batal mengumumkan deklarasi 

koalisi bersama Partai Demokrat dan 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada hari 

ini, Kamis (10/11/2022).

Politisi senior Akbar Faizal pun 
mempertanyakan alasan batalnya 
rencana deklarasi koalisi Demokrat, 
NasDem dan PKS mencapreskan Anies 
Baswedan, pada 10 November 2022.

Bahkan, ada sejumlah anggapan bahwa 
deklarasi koalisi itu batal karena belum 
ada kesepakatan antara ketiga partai 
tersebut.

Padahal, sebelumnya deklarasi koalisi 
ini telah di gembor-gemborkan jauh-
jauh hari.

Meski, sebelumnya Partai NasDem 
telah mendeklarasikan Anies Baswedan 
sebagai calon presiden (Capres) untuk 
pemilihan presiden tahun 2024.

seperti yang disebut Fahri Hamzah, 
atau ada sebab lain.

Kabar Anies Baswedan didukung oleh 
Partai NasDem sudah menjadi isu 
politik di Pilpres 2024.

Menurut Ahmad Ali, penentuan koalisi 
bukan seperti berdagang sapi, 

Akbar melanjutkan, sebaiknya 
dijelaskan, apakah batalnya deklarasi 
tersebut dikarenakan belum tercapainya 
kesepakatan, 

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai 
NasDem Ahmad Ali pun merespons 
soal tudingan tersebut.

yang ada deal-deal terlebih dahulu.

Dia pun menepis isu deklarasi koalisi 
partainya bersama Demokrat dan PKS 
batal lantaran deal-deal soal calon wakil 
presiden (cawapres) gagal.

"Tidak ada deal-deal. 

NasDem Batal Deklarasi Anies

Ali mengatakan usulan deklarasi koalisi 
perubahan 10 November itu datang dari 
partai besutan Surya Paloh tersebut.

Ini kan bukan dagang sapi," kata Ali pada 
sela-sela acara rangkaian HUT Partai 
NasDem di JCC Senayan, Jakarta, 
Kamis.

Ali juga membantah soal koalisi 
perubahan batal dideklarasikan 10 
November atau hari ini kerena ada 
masalah.
Dia justru meyakini jika saat ini 
pembicaraan soal koalisi semakin 
matang. Bahkan, PKS disebutnya kini 
sudah 92 persen.
"Tidak (ada masalah). Kalau hari ini 
teman-teman PKS mengatakan sudah 
90 persen. Kalau saya bilang hari ini 
sudah naik 2 persen jadi 92 persen 
koalisi itu," jelas Ali.

Namun, ia menuturkan semua partai 
politik (parpol) 

Meski begitu, Anies menyebut Demokrat 
dan PKS siap jalan bersama-sama 
dengan NasDem pada pemilihan 
presiden (pilpres) 2024.

"(NasDem) menghargai mekanisme yang 
ada di setiap partai. 
Jadi kemudian rencana atau keinginan 
NasDem untuk deklarasi di tanggal 10 itu 
belum bisa diwujudkan," ucapnya.

"Karena besok itu HUT Partai NasDem. 
Kami berharap pengumunan koalisi jadi 
hadiah terindah bagi Ultah Partai 
NasDem," ungkap Ali.

memiliki mekanisme masing-masing 
terkait deklarasi koalisi.

"Sekarang kita bersama NasDem, Insya 
Allah dua partai lainnya akan bersama-
sama kita. PKS bersiap, Demokrat 
bersiap dan nanti bersama-sama. 
NasDem, Demokrat, PKS jalan bersama-
sama," kata Anies di lokasi acara HUT 
Partai NasDem di JCC Senayan, 
Jakarta.

Sehingga, Ahmad Ali menghargai 
mekanisme parpol tersebut.

Sementara, Anies Baswedan juga 
merespons soal deklarasi koalisi yang 
batal di gelar hari ini. Bagus Printing
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Kami berharap pengumunan koalisi jadi 
hadiah terindah bagi Ultah Partai 
NasDem," ungkap Ali.

memiliki mekanisme masing-masing 
terkait deklarasi koalisi.

"Sekarang kita bersama NasDem, Insya 
Allah dua partai lainnya akan bersama-
sama kita. PKS bersiap, Demokrat 
bersiap dan nanti bersama-sama. 
NasDem, Demokrat, PKS jalan bersama-
sama," kata Anies di lokasi acara HUT 
Partai NasDem di JCC Senayan, 
Jakarta.

Sehingga, Ahmad Ali menghargai 
mekanisme parpol tersebut.

Sementara, Anies Baswedan juga 
merespons soal deklarasi koalisi yang 
batal di gelar hari ini. Bagus Printing
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Harus tambah kursinya, bukan semata-
mata untuk berkuasa," ucap Anies.

Misinya sama, bagi-bagi tugas dan kita 
informasikan apa yang dibawa sebagai 
misi di tingkat nasional mencerminkan 
aspirasi yang ada di tengah bapak ibu 
sekalian," ungkapnya.

"Untuk jalan bareng, misinya harus 
sama, misinya bersama dan untuk itu 
kita harus kejar sama-sama," ujarnya.

"Ini PR kita sama-sama. 

Anies menjelaskan itu merupakan 
pekerjaan rumah (PR) bersama bagi 
seluruh kader Partai NasDem.

Di hadapan kader Partai NasDem, 
Anies menuturkan untuk jalan bersama-
sama harus mempunyai misi yang 
sama.

Jadi di bulan-bulan ke depan, 
kita akan jalani ini sama-sama. 

Ia berharap Anggota DPRD Partai 
NasDem di Kabupaten/Kota di 
Indonesia kembali terpilih pada 
pemilihan umum (pemilu) 2024.
"Semua yang hari ini jadi Anggota 
DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi harus 
terpilih lagi. Dan harus menambah 
kursinya. 

Kholid mengatakan keputusan waktu 
deklarasi koalisi NasDem, Demokrat dan 
PKS tergantung dua hal.

Kemudian yang kedua proses internal 
masing-masing partai.
"Waktu deklarasi tergantung dua hal. 
Pertama, kemajuan pembahasan di tim 
kecil. Kedua proses internal masing-
masing partai," kata Kholid, Rabu.
Kemudian dikatakan Kholid untuk PKS 
sendiri nantinya hasil pembahasan dari 
tim kecil akan disampaikan ke Majelis 
Syuro sebelum buat keputusan.
"Buat PKS, hasil pembahasan di tim kecil 
akan kita laporkan ke Majelis Syuro untuk 
diambil keputusan," sambungnya.
Kemudian dikatakan Kholid bahwa 
deklarasi Koalisi Perubahan yang 
mulanya dijadwalkan 10 November 
merupakan usulan dari partai NasDem. 
PKS pun menghormati hal tersebut.
"10 November usulan dari Partai Nasdem. 
Kami sangat menghormati usulan 
tersebut. 
Namun, sebagaimana dipahami oleh 
Partai Nasdem, pembahasan di tim kecil 
antara Nasdem, PKS, Demokrat dan 
capres belum tuntas," tutupnya.

Dikatakan Kholid pertama yakni kemajuan 
pembahasan dari tim kecil ketiga partai. 

satu tahun setelah badan pengawas itu 
didirikan.
School Watch dirancang untuk 
mendukung terciptanya lingkungan 
sekolah yang aman dan mengurangi 
insiden antisemitisme, 
anti-Zionisme, diskriminasi dan 
kebencian asal negara.

The Israeli-American Council’s (IAC) 
School Watch melaporkan bahwa 
jumlah laporan mengenai antisemitisme 
alias kebencian terhadap Yahudi di 
sekolah-sekolah telah meningkat 
hingga ratusan persen,

atau pendidik yang pernah mengalami 
tindakan antisemitisme atau 
menemukan konten antisemitisme atau 
anti-Zionis di sekolah dapat 

Siswa, orang tua, 

Kebencian Terhadap Yahudi Meningkat di AS

“Tidak ada pengaruhnya Adidas atau Nike 
membatalkan kontrak mereka dengan 

IAC kemudian membawa mereka ke 
tingkat sekolah atau distrik dan mengikuti 
mereka.

Dia menilai fenomena ini tak terlepas dari 
pernyataan antisemit yang baru-baru ini 
dilontarkan rapper Kanye West dan 
pemain bola basket Kyrie Irving.

mengajukan pengaduan.

"Saya tidak ingat kapan terakhir kali ada 
begitu banyak kasus remaja 
menggunakan kata 'Hitler' di sekolah 
negeri Amerika," kata CEO IAC Shoham 
Nicolet kepada The Jerusalem Post dari 
rumahnya di California.
Nicolet berbagi bahwa telah terjadi 
peningkatan insiden di sekolah umum 
secara keseluruhan.

“Saya menduga Israel tidak sepenuhnya 
memahami betapa besarnya dampak 
insiden antisemitisme ini bagi citra Israel 
di AS,” kata Nicolet.

Namun, dia menilai sudah waktunya 
mendanai program semacam ini untuk 
audiens yang lebih muda.
“Kita semua tahu bahwa organisasi BDS 
seperti Mahasiswa untuk Keadilan di 
Palestina dan lainnya telah aktif di 
kampus-kampus selama bertahun-
tahun. Tetapi bagaimana dengan siswa 
sekolah menengah, seperti mereka 
yang mengajukan keluhan kepada kami 
dari Colorado, bahwa remaja 
mengancam seorang siswa Yahudi 
untuk memakai masker gas? Kebencian 
dan hasutan telah menjadi lebih populer 
di usia muda. Kita perlu memeranginya.”

School Watch sedang melakukan 
advokasi di bidang itu.

Saya sangat khawatir dengan situasi 
ini,” tambahnya.

West dan Irving, pesan kebencian 
sudah keluar, berakar pada 
antisemitisme klasik dan kuno,” katanya.

Dia menambahkan bahwa sebagian 
besar dana dan sumber daya dalam 
perang melawan antisemitisme selama 
ini digunakan untuk mengedukasi 
kalangan mahasiswa.

Fenomena lain yang dilihat Nicolet dan 
timnya adalah banyak orang tua, 
terutama orang Israel-Amerika, tidak 
selalu menyadari fakta bahwa anak 
mereka atau mereka sendiri mengalami 
antisemitisme.

“Antisemitisme adalah hal baru bagi 
orang Israel-Amerika,” jelas Nicolet.

“Banyak orang tua yang tidak mengerti 
bahwa apa yang dikatakan kepada 
anaknya sebenarnya antisemit, begitu 
juga dengan anak itu sendiri,” jelas 
Nicolet.

“Dalam dua hingga tiga minggu terakhir 
kami telah melihat kemunduran 
dramatis terkait antisemitisme di 
sekolah negeri AS. 

Nicolet menjelaskan bahwa sebagian 
besar komunitas Israel-Amerika 
menyekolahkan anak-anak mereka di 
sekolah negeri dan dari sinilah 
kebencian itu berasal.

Yang lain menunjukkan meme Hitler yang 
digantung di ruang kelas oleh seorang 
guru di California, yang bertuliskan "batu, 
kertas, dan gunting."

“Mereka masih belajar apa artinya 
menjadi minoritas. Ini masalah 
kesadaran.”

Salah satunya menggambarkan seorang 
guru fisika yang menulis “Hancurkan 
penjajah – berdirilah bersama Palestina,” 
di papan tulis di sebuah sekolah 
Massachusetts.

Dokumentasi lebih lanjut menunjukkan 
bahwa di Negara Bagian Georgia, 
seorang guru membagikan lembar kerja 
tentang krisis air Sungai Yordan, 
memposisikan Israel, dan orang-orang 
Yahudi, sebagai pencuri air: ”Orang-orang 
Yahudi benar-benar mengambil air dari 
tangan anak-anak kami.”

Dia menunjukkan bahwa orang Israel 
yang tinggal di AS,

“Kami menangani setiap permintaan,” 
kata Nicolet dan menambahkan bahwa 
mereka bekerja sama dengan semua 
organisasi Yahudi yang menangani 
masalah ini serta otoritas lokal.

School Watch membagikan sejumlah foto 
insiden antisemitisme dan anti-Zionisme 
di sekolah-sekolah Amerika.

“Jika orang tua perlu mempersiapkan 
pertemuan dengan kepala sekolah, kami 
akan mempersiapkannya,” ujarnya.

Berbeda dengan orang Yahudi Amerika, 
ujar dia, orang Israel yang tinggal di AS 
belum terbiasa jadi minoritas.
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Melayani Delivery Selama Corona
 
 Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : JIMMY
   215 - 275 - 4061

DENGAN BIAYA TERJANGKAU $5

Itu kanjuruhan coiii belum di usut dan 
ga ada apa²nya. Laaaa dpr malah jauh² 
ke itaewon xixixi biar apa siii???
Biar dapet uang dinasnya gede? Upsssi 
,”Lalu akun @penggyu88 yang menulis 
cuitan begini: "Gak abis pikir.. lu kira 

Gelombang protes warganet ini pun 
ramai sejak kemarin. 

Penyebabnya, di hari yang sama 
sedang ada peringatan 40 hari Tragedi 
Kanjuruhan yang menewaskan 135 
orang, serta melukai ratusan orang 
lainnya. 

"Saya kira, bu Puan melakukan 
kesalahan besar dalam trik kampanye 
ke Itaewon kemarin, yang maksudnya 
menggaet suara K-Pop. 
Bu Puan lupa ada kejadian serupa di 
Indonesia, Kanjuruhan," tulis akun 
@rizqifaress

Warganet memprotes habis-habisan 
putri dari Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarno Putri itu.

Lebih miris lagi, Puan Maharani 
sebagai Ketua DPR RI belum pernah 
sekalipun ke Kanjuruhan Malang.

Warganet ini kecewa lantaran sebagai 
wakil rakyat seharusnya Puan 
Maharani menyempatkan diri 
menengok keluarga Tragedi 
Kanjuruhan, atau minimal ke lokasi 
tragedi lebih dulu.

Kemudian cuitan @thepanturas juga 
tak kalah pedasnya. Menurut akun 
tersebut seharusnya Puan Maharani 
paling lantang mewakili rakyatnya dan 
bukan malah melancong ke Itaewon.
"40 hari tragedi Kanjuruhan, Ketua 
DPR yang seharusnya berbicara paling 
lantang mewakili rakyat malah ke 
Itaewon. (emoji tepok jidat)," cuit akun 
tersebut.
Akun @pngdeu juga nampak kecewa 
berat. "Paraaaah anjir, udah 40 hari 
gue kiraaa yang katanya wakil rakyat 
malah kya tay. 

Warganet gaduh lagi. Ini gegara Ketua 
DPR RI Puan Maharani mengunjungi 
lokasi Tragedi Itaewon di Seoul Korea 
Selatan kemarin. 

Heboh Puan Muncul di Itaewon

Setelah meletakkan karangan bunga, 
Puan bersama rombongan delegasi 
menyusuri jalan di kawasan Itaewon. 
Mereka juga mendatangi gang yang 
menjadi titik pusat peristiwa memilukan 
pada 29 Oktober 2022 itu.

Ia memberi penghormatan untuk para 
korban dengan memanjatkan doa dan 
meletakkan karangan bunga. 

Sebelum meletakkan karangan bunga, 
Puan memanjatkan doa bagi korban 
Tragedi Itaewon. 

Ada yang menaruh bunga dan berdoa. 

Terlihat juga catatan-catatan kecil yang 
ditempelkan warga dekat tempat publik 
menaruh karangan bunga. 

Warga pun tampak masih banyak yang 
mendatangi lokasi kejadian. 

Sebelumnya, dikutip dari laman website 
dpr.go.id, Puan Maharani mengunjungi 
lokasi Tragedi Itaewon di Seoul, Korea 
Selatan. 

 Masa cuma gara2 dia ke Itaewon terus 
kita otomatis respek sama Puan dan 
anteknya.. idihh gak ada korelasinya. 
Kpop ya Kpop.. politik ya politik.. anak 
kpop juga gak buta politik kaleee."

Dalam tragedi itu, sekitar 140 orang 
tewas di malam pesta Hallowen.

Puan lalu meletakkan karangan bunga di 
Memorial korban Tragedi Itaewon yang 
berada di ujung jalan kawasan tersebut.
Tempat ini menjadi lokasi ungkapan duka 
cita dari para pemimpin-pemimpin dunia. 
Puluhan karangan bunga dari dunia 
internasional berjejer di lokasi Memorial 
ini.
Puan kemudian menuliskan ucapan duka 
cita di buku tamu yang disediakan di 
Memorial Korban Tragedi Itaewon. "Turut 
berduka cita sedalam-dalamnya atas 
musibah yang terjadi," tulis Puan.

Ratusan karangan bunga berjejer di 
sepanjang jalan distrik Itaewon di dekat 
lokasi yang menjadi lokus insiden.

kpopers sebodoh itu kah??

Menurut Puan, Tragedi Itaewon menjadi 
pelajaran berharga bagi para 
penyelenggara acara yang melibatkan 
massa.
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"40 hari tragedi Kanjuruhan, Ketua 
DPR yang seharusnya berbicara paling 
lantang mewakili rakyat malah ke 
Itaewon. (emoji tepok jidat)," cuit akun 
tersebut.
Akun @pngdeu juga nampak kecewa 
berat. "Paraaaah anjir, udah 40 hari 
gue kiraaa yang katanya wakil rakyat 
malah kya tay. 

Warganet gaduh lagi. Ini gegara Ketua 
DPR RI Puan Maharani mengunjungi 
lokasi Tragedi Itaewon di Seoul Korea 
Selatan kemarin. 

Heboh Puan Muncul di Itaewon

Setelah meletakkan karangan bunga, 
Puan bersama rombongan delegasi 
menyusuri jalan di kawasan Itaewon. 
Mereka juga mendatangi gang yang 
menjadi titik pusat peristiwa memilukan 
pada 29 Oktober 2022 itu.

Ia memberi penghormatan untuk para 
korban dengan memanjatkan doa dan 
meletakkan karangan bunga. 

Sebelum meletakkan karangan bunga, 
Puan memanjatkan doa bagi korban 
Tragedi Itaewon. 

Ada yang menaruh bunga dan berdoa. 

Terlihat juga catatan-catatan kecil yang 
ditempelkan warga dekat tempat publik 
menaruh karangan bunga. 

Warga pun tampak masih banyak yang 
mendatangi lokasi kejadian. 

Sebelumnya, dikutip dari laman website 
dpr.go.id, Puan Maharani mengunjungi 
lokasi Tragedi Itaewon di Seoul, Korea 
Selatan. 

 Masa cuma gara2 dia ke Itaewon terus 
kita otomatis respek sama Puan dan 
anteknya.. idihh gak ada korelasinya. 
Kpop ya Kpop.. politik ya politik.. anak 
kpop juga gak buta politik kaleee."

Dalam tragedi itu, sekitar 140 orang 
tewas di malam pesta Hallowen.

Puan lalu meletakkan karangan bunga di 
Memorial korban Tragedi Itaewon yang 
berada di ujung jalan kawasan tersebut.
Tempat ini menjadi lokasi ungkapan duka 
cita dari para pemimpin-pemimpin dunia. 
Puluhan karangan bunga dari dunia 
internasional berjejer di lokasi Memorial 
ini.
Puan kemudian menuliskan ucapan duka 
cita di buku tamu yang disediakan di 
Memorial Korban Tragedi Itaewon. "Turut 
berduka cita sedalam-dalamnya atas 
musibah yang terjadi," tulis Puan.

Ratusan karangan bunga berjejer di 
sepanjang jalan distrik Itaewon di dekat 
lokasi yang menjadi lokus insiden.

kpopers sebodoh itu kah??

Menurut Puan, Tragedi Itaewon menjadi 
pelajaran berharga bagi para 
penyelenggara acara yang melibatkan 
massa.
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- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

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

- We will train you

Internasional

Keseimbangan lemak dalam tubuh 
menentukan keseimbangan lemak 
rambut dan kulit.

Pemanfaatan bahan alam untuk 
perawatan rambut yang selalu ada 
dalam setiap kebudayaan adalah 
minyak nabati. 

RAMBUT indah adalah dambaan setiap 
orang. 

Untuk mengantisipasinya, berbagai 
nutrisi dasar diketahui diperlukan bagi 
pertumbuhan rambut yang kuat dan 
sehat. 

Masalah rambut yang sering dijumpai 
adalah kerontokan, kebotakan, 
perubahan warna, dan ketombe. 

Minyak kemiri mengandung lemak yang 
diperlukan untuk memperbaiki, 
meningkatkan, dan menjaga kesehatan 
rambut dan kulit. 

Seseorang yang mengalami 
kekurangan nutrisi, seperti protein, 
lemak, berbagai jenis vitamin, dan 
mineral, dapat dilihat kali pertama 
melalui kesehatan rambut.

Tetapi, tidak semua orang menyadari 
bahwa kesehatan rambut merupakan 
refleksi kesehatan tubuh seseorang 
secara keseluruhan. 

minyak kemiri menjadi salah satu yang 
diakui bisa membuat rambut kuat, 

Agar mendapatkan berbagai manfaat 
tersebut, perlu pengaturan asupan 
nutrisi yang cukup untuk mencapai 
keseimbangan kadar lemak dalam 
tubuh. 

Atau, bisa jadi pertanda gangguan 
keseimbangan di dalam tubuh seperti 
kekurangan zat besi.

Kerontokan rambut boleh jadi 
merupakan salah satu gejala gangguan 
fungsi kelenjar tiroid. 

Di kalangan wanita Indonesia, 

Khasiat Minyak Kemiri Untuk Rambut

 cara ekstraksi, dan inovasi produk. Biji 
yang diproses melalui berbagai teknik 
pemerasan atau ekstraksi menghasilkan 
minyak lemak. 

Hair Conditioner
Salah satu kandungan minyak kemiri 

Persebarannya, antara lain, di kawasan 
Hawaii, Asia Selatan, dan Tiongkok. 
Agak sulit menetapkan asal tanaman 
mengingat persebarannya yang luas 
melalui perpindahan antarbangsa. 

berkilauan, dan tumbuh subur. Kemiri 
berasal dari tanaman bernama ilmiah 
Aleurites moluccana dari suku 
Euphorbiaceae. 

Budi daya yang luas dilakukan di 
beberapa kawasan Indonesia seperti 
Sumatera Utara dan Indonesia bagian 
timur.

 Apabila batang dilukai, akan dihasilkan 
cairan seperti getah berwarna putih. 
Buah berukuran besar, bulat, dan tekstur 
terlihat seperti berdaging. 
Kapsul buah berukuran 5–7,5 cm 
dengan 3–7 biji di dalamnya yang kaya 
akan kandungan minyak. 
Nama lain yang populer adalah 
candlenut tree dalam bahasa Inggris 
atau disebut kukui tree oleh penduduk 
Hawaii.

Wujud tanaman itu adalah pohon 
berukuran sedang sampai tinggi 
mencapai 30 meter dengan daun lebar 
berlekuk dalam pada tepi, kulit kayu 
halus.

Yang menarik adalah banyaknya artikel 
hasil penelitian yang ditulis peneliti 
Indonesia seperti penetapan kadar 
kandungan minyak,

Data kandungan menyebutkan 
komposisi minyak kemiri adalah linoleic 
acid, oleic acid, linolenic acid, dan 
palmitic acid.

Puan juga mengatakan, Tragedi 
Itaewon yang berawal dari perayaan 
Halloween itu juga harus menjadi 
pelajaran bagi Indonesia.
Apalagi kejadian serupa juga pernah 
terjadi di Indonesia beberapa waktu 
lalu."Sekali lagi saya mewakili 
masyarakat Indonesia mengucapkan 
turut berduka cita kepada seluruh 
warga Korea Selatan atas Tragedi 
Itaewon," tutur Puan.Sebelumnya saat 
bertemu dengan Ketua Majelis Nasional 
Korea Selatan Kim Jin-pyo, 

"Harus ada standar operasional 
keamanan untuk acara-acara yang 
mengundang kerumunan publik," kata 
perempuan pertama yang menjabat 
sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga menyampaikan rasa 

Ia pun sempat menyinggung Indonesia 
mengalami peristiwa serupa saat 
pertandingan sepak bola di Stadion 
Kanjuruhan, Malang.

"Hal ini menunjukkan perlunya kita semua 
memperkuat manajemen pengendalian 
massa paska-pandemi. Dan diperlukan 
langkah preventif untuk mencegah over-
capacity suatu tempat. Ini diperlukan 
untuk mengendalikan euphoria publik 
untuk berkumpul saat ini," kata Puan.

"Saya ingin mengucapkan belasungkawa 
yang mendalam atas tragedi yang terjadi 
Itaewon pada tanggal 29 Oktober 2022 
lalu. Tragedi serupa juga terjadi di 
Indonesia, di stadion Kanjuruhan, awal 
bulan Oktober lalu," ujarnya.

belasungkawa atas Tragedi Itaewon yang 
juga melukai 196 orang. 

Menurutnya, ketiga partai koalisi ini 

Rencana koalisi yang hangat dibahas 
sejak lama ini dikabarkan terancam 
kandas.

Hal ini dilontarkan oleh Jhon Sitorus 
melalui utas yang ia buat di akun 
Twitter pribadinya pada Kamis 
(10/11/22)."Gagalnya deklarasi 
Nasdem, Demokrat, dan PKS 
menandakan terjadi perang dingin 
antara SBY-Paloh-PKS," kata 
@Miduk17.Bukan itu saja, Jhon 
Sitorus juga menyebut jika SBY 
menginginkan AHY sebagai calon 
presiden yang maju dalam Pilpres 
2024."SBY inginnya AHY jadi capres, 
bukan sekadar cawapres apalagi jadi 
tim hore," lanjutnya.

Membaca perihal gagalnya deklarasi 
koalisi Nasdem-PKS-Demokrat, 
pengamat politik sekaligus pegiat 
media sosial Jhon Sitorus 
mengungkapkan jika hal tersebut 
menjadi pertanda adanya hubungan 
tak baik antara dua orang pentolan 
NasDem dan Demokrat.
Ia menyebut batalnya deklarasi 
tersebut menjadi tanda perang dingin 
antara Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) dengan Ketua Umum Partai 
NasDem Surya Paloh.

"Apalagi setelah Abas ke Medan dengan 
mengkampanyekan Partai Nasdem saja 
dengan mengabaikan Demokrat dan 
PKS," ujarnya.

memang tampak mesra di depan kamera, 
tapi keputusan Surya Paloh yang 
memajukan Anies Baswedan sebagai 
calon presiden membuat kerenggangan di 
antara partai koalisi ini.

"Narasi yang dungu ya gini ini," komentar 
netizen lainnya lagi.

Cuitan dari sosok pegiat media sosial ini 
pun menuai beragam komentar dari 
netizen. "Kalau nggak pakai mahar sih 
lanjutkan. Maharnya nggak masuk akal," 
imbuh netizen lain."Strategi NasDem 
kandas di tengah jalan untuk mengunci 
agar di detik-detik terakhir ditinggal 
NasDem secara partai opportunis bukan," 
tambah netizen lain.

Namun, tak sedikit netizen yang enyebut 
jika analisis yang dibuat oleh Jhon Sitorus 
ini salah kaprah."Nih gembel sok tahu," 
ujar netizen lain."Kalau nggak paham 
nggak usah komen," timpal netizen lain.

“Nasdem inginkan capres Anies, PKS 
inginkan cawapres Aher, tapi SBY 
inginkan capres AHY bertolak belakang 
dengan kader yang inginkan cawapres 
AHY. Masih adu ego dan kepentingan," 
komentar netizen lainnya.

Perang Dingin SBY Dan Surya Paloh
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Internasional

Keseimbangan lemak dalam tubuh 
menentukan keseimbangan lemak 
rambut dan kulit.

Pemanfaatan bahan alam untuk 
perawatan rambut yang selalu ada 
dalam setiap kebudayaan adalah 
minyak nabati. 

RAMBUT indah adalah dambaan setiap 
orang. 

Untuk mengantisipasinya, berbagai 
nutrisi dasar diketahui diperlukan bagi 
pertumbuhan rambut yang kuat dan 
sehat. 

Masalah rambut yang sering dijumpai 
adalah kerontokan, kebotakan, 
perubahan warna, dan ketombe. 

Minyak kemiri mengandung lemak yang 
diperlukan untuk memperbaiki, 
meningkatkan, dan menjaga kesehatan 
rambut dan kulit. 

Seseorang yang mengalami 
kekurangan nutrisi, seperti protein, 
lemak, berbagai jenis vitamin, dan 
mineral, dapat dilihat kali pertama 
melalui kesehatan rambut.

Tetapi, tidak semua orang menyadari 
bahwa kesehatan rambut merupakan 
refleksi kesehatan tubuh seseorang 
secara keseluruhan. 

minyak kemiri menjadi salah satu yang 
diakui bisa membuat rambut kuat, 

Agar mendapatkan berbagai manfaat 
tersebut, perlu pengaturan asupan 
nutrisi yang cukup untuk mencapai 
keseimbangan kadar lemak dalam 
tubuh. 

Atau, bisa jadi pertanda gangguan 
keseimbangan di dalam tubuh seperti 
kekurangan zat besi.

Kerontokan rambut boleh jadi 
merupakan salah satu gejala gangguan 
fungsi kelenjar tiroid. 

Di kalangan wanita Indonesia, 

Khasiat Minyak Kemiri Untuk Rambut

 cara ekstraksi, dan inovasi produk. Biji 
yang diproses melalui berbagai teknik 
pemerasan atau ekstraksi menghasilkan 
minyak lemak. 

Hair Conditioner
Salah satu kandungan minyak kemiri 

Persebarannya, antara lain, di kawasan 
Hawaii, Asia Selatan, dan Tiongkok. 
Agak sulit menetapkan asal tanaman 
mengingat persebarannya yang luas 
melalui perpindahan antarbangsa. 

berkilauan, dan tumbuh subur. Kemiri 
berasal dari tanaman bernama ilmiah 
Aleurites moluccana dari suku 
Euphorbiaceae. 

Budi daya yang luas dilakukan di 
beberapa kawasan Indonesia seperti 
Sumatera Utara dan Indonesia bagian 
timur.

 Apabila batang dilukai, akan dihasilkan 
cairan seperti getah berwarna putih. 
Buah berukuran besar, bulat, dan tekstur 
terlihat seperti berdaging. 
Kapsul buah berukuran 5–7,5 cm 
dengan 3–7 biji di dalamnya yang kaya 
akan kandungan minyak. 
Nama lain yang populer adalah 
candlenut tree dalam bahasa Inggris 
atau disebut kukui tree oleh penduduk 
Hawaii.

Wujud tanaman itu adalah pohon 
berukuran sedang sampai tinggi 
mencapai 30 meter dengan daun lebar 
berlekuk dalam pada tepi, kulit kayu 
halus.

Yang menarik adalah banyaknya artikel 
hasil penelitian yang ditulis peneliti 
Indonesia seperti penetapan kadar 
kandungan minyak,

Data kandungan menyebutkan 
komposisi minyak kemiri adalah linoleic 
acid, oleic acid, linolenic acid, dan 
palmitic acid.

Puan juga mengatakan, Tragedi 
Itaewon yang berawal dari perayaan 
Halloween itu juga harus menjadi 
pelajaran bagi Indonesia.
Apalagi kejadian serupa juga pernah 
terjadi di Indonesia beberapa waktu 
lalu."Sekali lagi saya mewakili 
masyarakat Indonesia mengucapkan 
turut berduka cita kepada seluruh 
warga Korea Selatan atas Tragedi 
Itaewon," tutur Puan.Sebelumnya saat 
bertemu dengan Ketua Majelis Nasional 
Korea Selatan Kim Jin-pyo, 

"Harus ada standar operasional 
keamanan untuk acara-acara yang 
mengundang kerumunan publik," kata 
perempuan pertama yang menjabat 
sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga menyampaikan rasa 

Ia pun sempat menyinggung Indonesia 
mengalami peristiwa serupa saat 
pertandingan sepak bola di Stadion 
Kanjuruhan, Malang.

"Hal ini menunjukkan perlunya kita semua 
memperkuat manajemen pengendalian 
massa paska-pandemi. Dan diperlukan 
langkah preventif untuk mencegah over-
capacity suatu tempat. Ini diperlukan 
untuk mengendalikan euphoria publik 
untuk berkumpul saat ini," kata Puan.

"Saya ingin mengucapkan belasungkawa 
yang mendalam atas tragedi yang terjadi 
Itaewon pada tanggal 29 Oktober 2022 
lalu. Tragedi serupa juga terjadi di 
Indonesia, di stadion Kanjuruhan, awal 
bulan Oktober lalu," ujarnya.

belasungkawa atas Tragedi Itaewon yang 
juga melukai 196 orang. 

Menurutnya, ketiga partai koalisi ini 

Rencana koalisi yang hangat dibahas 
sejak lama ini dikabarkan terancam 
kandas.

Hal ini dilontarkan oleh Jhon Sitorus 
melalui utas yang ia buat di akun 
Twitter pribadinya pada Kamis 
(10/11/22)."Gagalnya deklarasi 
Nasdem, Demokrat, dan PKS 
menandakan terjadi perang dingin 
antara SBY-Paloh-PKS," kata 
@Miduk17.Bukan itu saja, Jhon 
Sitorus juga menyebut jika SBY 
menginginkan AHY sebagai calon 
presiden yang maju dalam Pilpres 
2024."SBY inginnya AHY jadi capres, 
bukan sekadar cawapres apalagi jadi 
tim hore," lanjutnya.

Membaca perihal gagalnya deklarasi 
koalisi Nasdem-PKS-Demokrat, 
pengamat politik sekaligus pegiat 
media sosial Jhon Sitorus 
mengungkapkan jika hal tersebut 
menjadi pertanda adanya hubungan 
tak baik antara dua orang pentolan 
NasDem dan Demokrat.
Ia menyebut batalnya deklarasi 
tersebut menjadi tanda perang dingin 
antara Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) dengan Ketua Umum Partai 
NasDem Surya Paloh.

"Apalagi setelah Abas ke Medan dengan 
mengkampanyekan Partai Nasdem saja 
dengan mengabaikan Demokrat dan 
PKS," ujarnya.

memang tampak mesra di depan kamera, 
tapi keputusan Surya Paloh yang 
memajukan Anies Baswedan sebagai 
calon presiden membuat kerenggangan di 
antara partai koalisi ini.

"Narasi yang dungu ya gini ini," komentar 
netizen lainnya lagi.

Cuitan dari sosok pegiat media sosial ini 
pun menuai beragam komentar dari 
netizen. "Kalau nggak pakai mahar sih 
lanjutkan. Maharnya nggak masuk akal," 
imbuh netizen lain."Strategi NasDem 
kandas di tengah jalan untuk mengunci 
agar di detik-detik terakhir ditinggal 
NasDem secara partai opportunis bukan," 
tambah netizen lain.

Namun, tak sedikit netizen yang enyebut 
jika analisis yang dibuat oleh Jhon Sitorus 
ini salah kaprah."Nih gembel sok tahu," 
ujar netizen lain."Kalau nggak paham 
nggak usah komen," timpal netizen lain.

“Nasdem inginkan capres Anies, PKS 
inginkan cawapres Aher, tapi SBY 
inginkan capres AHY bertolak belakang 
dengan kader yang inginkan cawapres 
AHY. Masih adu ego dan kepentingan," 
komentar netizen lainnya.

Perang Dingin SBY Dan Surya Paloh
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Tanah Air

Dicari Pekerja
di Pabrik coklat 

30 menit dari Philadelphia 

Claudia : 908 - 510 - 6840

Hub : 
Rudi / Yati : 267 - 728 - 9439

Syaratnya, tentu harus dipakai secara 
teratur.

Linoleic acid juga bekerja sebagai 
pelembap untuk memperbaiki 
kerusakan dan kekasaran rambut. 
Khasiat itulah juga yang mengakibatkan 
penggunaan minyak yang mengandung 
linoleic acid sebagai hair mask 

 rambut. 

Uji aktivitasnya pada kulit belum 
banyak dilakukan. Tapi, aktivitas tiap 

yaitu mengoleskannya pada kulit 
kepala dengan pijatan ringan. Setelah 
didiamkan beberapa waktu, bahkan 
semalaman, 

Skin Care

baru dibilas air hangat hingga bersih. 
Komponen minyak lemak kemiri bisa 
melindungi helaian rambut dari 
kerusakan karena polusi dan sinar 
matahari. 

Hasil itulah yang mendasari 
pemanfaatan berbagai produk serum 
berbahan linoleic acid sebagai 
pencegah kerontokan rambut.

atau hair conditioner sangat sesuai 
sebagai sumber nutrisi bagi folikel

Bukan hanya rambut, minyak kemiri 
sudah digunakan untuk merawat kulit 
tubuh. 

Hal itu sesuai dengan cara pemakaian 
turun-temurun minyak kemiri, 

adalah linoleic acid. Ada penelitian 
yang mempelajari efek linoleic acid 
sebagai penumbuh rambut secara 
topikal (pada kulit) hewan.
Hasilnya menunjukkan khasiat minyak 
lemak itu dalam menurunkan aktivitas 
enzim yang memicu kerontokan 
rambut. 

– Oleskan pada kulit kepala.

– Lakukan sekali seminggu.

Alpha linolenic acid punya aktivitas 
penghambatan produksi melanin (pigmen 
pemberi warna kulit), pengendalian 
hiperpigmentasi, dan antiradang.

kandungan minyak lemak kemiri sudah 
banyak dikaji. 

Bagaimana dengan kandungan oleic dan 
linoleic acid? 

Karena orang berjerawat biasanya 
mempunyai kadar linoleic acid lebih 
rendah dibandingkan oleic acid 

– Cuci rambut hingga kulit kepala dan 
helaian rambut bersih.

– Minyak dapat langsung digunakan.

– Biarkan beberapa jam atau 
semalaman.

– Panggang beberapa biji kemiri 
berkualitas, jangan sampai hangus.

Kadar linoleic acid pada minyak kemiri 
cukup tinggi, mudah diserap. 

minyak kemiri bisa dipertimbangkan 
untuk membantu mengatasi jerawat.
Cara Sederhana Membuat Minyak Kemiri 
di Rumah

Cara Menggunakan pada Rambut

– Cucilah dengan air hangat.

Banyak ulasan tentang dua jenis minyak 
lemak itu untuk menghasilkan kulit yang 
lembut, sehat, dan awet muda.

Linoleic acid mudah diserap kulit 
sehingga cocok untuk kulit yang sensitif. 
Oleic acid lebih kental dan kaya sehingga 
cocok untuk kulit kering dan menua.

pada sebum (minyak pada rambut), 

– Biarkan beberapa waktu hingga terlihat 
minyak mengalir.

– Hancurkan biji seperlunya.

Jahe merupakan salah satu herbal yang 
populer di masyarakat. 
Jahe juga sering digunakan sebagai 
salah satu bahan masakan.
Jahe juga bisa digunakan sebagai salah 
satu bahan untuk membuat hidangan 
manis, seperti cake jahe, biskuit jahe 
dan the jahe.
Teh jahe dibuat dengan memasukkan 
jahe kering atau segar ke dalam air 

Manfaat Teh Jahe 

panas selama beberapa menit, 
membiarkan minyak jahe meresap ke 
dalam air sebelum diminum.
The jahe memiliki rasa hangat dan sedikit 
pedas. 
Anda bisa membuatnya sendiri dengan 
memarut atau mengiris jahe segar ke 
dalam cangkir. 
Berikut penjelasannya, seperti dikutip 

Sebuah studi tahun 2017 menemukan 
bahwa mereka yang mengonsumsi 
jahe setiap hari memiliki penurunan 
risiko hipertensi.

Satu penelitian bahkan menunjukkan 
bahwa itu mungkin sama efektifnya 
dengan beberapa obat, 

Meskipun penelitian ini tidak melihat 
secara khusus teh jahe, mungkin 
bermanfaat untuk mengonsumsi teh 
jahe jika Anda memiliki tekanan darah 

tetapi dengan efek samping yang lebih 
sedikit, dalam kasus mual di pagi hari.

1. Membantu meringankan masalah 
pencernaan

2. Antiinflamasi

dan penelitian telah menunjukkan 
bahwa ini bisa memiliki efek 
antimikroba dan antiinflamasi yang 
ketika diminum sebagai the, 

Jahe mengandung fitonutrien utama 
yang dikenal sebagai gingerol, 

bisa membantu mendukung 
mikrobioma yang sehat.
3. Membantu menurunkan tekanan 
darah

Teh jahe mungkin paling terkenal 
karena potensinya untuk 
menenangkan masalah pencernaan, 
dan khususnya untuk membantu 
meredakan mual.

laman Bbcgoodfood.com. tinggi.

Ada beberapa penelitian tentang manfaat 
jahe dalam hal berat badan dan obesitas.

6. Kaya antioksidan
Jahe mengandung antioksidan tinggi dan 
telah terbukti memiliki efek antiproliferatif 
pada sel tumor, 

Ada cukup banyak penelitian tentang jahe 
dan sifat penghilang rasa sakitnya, 
termasuk potensi manfaatnya bagi 
mereka yang berjuang dengan sakit 
kepala dan migrain.

Mengonsumsi teh jahe secara teratur bisa 
memberikan efek pencegahan.

khususnya kanker pankreas dan usus 
besar.

4. Membantu penurunan berat badan

5. Meringankan sakit kepala dan migrain

Oleh karena itu, minum teh jahe juga bisa 
membantu mencegah dan meredakan 
sakit kepala.

Sebuah tinjauan penelitian ini menyoroti 
bahwa jahe mungkin memiliki dampak 
positif pada obesitas melalui sejumlah 
mekanisme yang berbeda, termasuk 
pengendalian nafsu makan dan 
meningkatkan thermogenesis (produksi 
panas).
Sekali lagi, penelitian ini tidak khusus 
untuk teh jahe, tetapi mungkin bermanfaat 
untuk memasukkan teh jahe sebagai 
bagian dari diet seimbang.

Bagi pemimpin Korut, 
Kim Jong Un, senjata-senjata ini 
penting untuk mempertahankan 
kekuasannya dari potensi ancaman 
"pasukan musuh", utamanya Amerika 
Serikat (AS) dan Korea Selatan.

Tahun ini, Korea Utara telah melakukan 
serangkaian uji coba senjata 
pertahanan. Mulai dari rudal balistik 
antar benua (ICBM) sampai senjata 
hipersonik. 
Korut juga menembakkan roket dari 
kereta, kapal selam, dan peluncur 
"road-mobile".
Korut juga diyakini sedang 
mempersiapkan uji coba pertama 
senjata nuklir mereka dalam lima tahun.

Analisis Tentang Korut Serang Korsel

bersenjata nuklir itu "tidak dapat diubah" 
dan mengesahkan undang-undang baru 
yang mengizinkan hak penggunaan 
serangan bom atom sebagai langkah 
preemptive.

Walaupun Kim awalnya terbuka untuk 
perlucutan senjata, 

Selain itu, tujuan utama lainnya adalah 
mencegah Washington membantu Seoul 
saat perang pecah.

dia menutup pintu untuk hal itu pada 
September lalu. Dia mendeklarasikan 
status Korut sebagai negara

Beberapa pengamat meyakini tujuan 
utama Kim kemungkinan menyerang 
Korsel, 
yang gagal dilakukan kakeknya, Kim Il 
Sung, pada 1950. 
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hipersonik. 
Korut juga menembakkan roket dari 
kereta, kapal selam, dan peluncur 
"road-mobile".
Korut juga diyakini sedang 
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senjata nuklir mereka dalam lima tahun.
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bersenjata nuklir itu "tidak dapat diubah" 
dan mengesahkan undang-undang baru 
yang mengizinkan hak penggunaan 
serangan bom atom sebagai langkah 
preemptive.

Walaupun Kim awalnya terbuka untuk 
perlucutan senjata, 

Selain itu, tujuan utama lainnya adalah 
mencegah Washington membantu Seoul 
saat perang pecah.

dia menutup pintu untuk hal itu pada 
September lalu. Dia mendeklarasikan 
status Korut sebagai negara

Beberapa pengamat meyakini tujuan 
utama Kim kemungkinan menyerang 
Korsel, 
yang gagal dilakukan kakeknya, Kim Il 
Sung, pada 1950. 
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Sigit membeberkan kronologi 
terjadinya tragedi tersebut.
Mulai dari permohonan pengamanan 
oleh panitia kepada polisi pada 
tanggal 12 September 2022. 

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

6 Orang Tersangka Tragedi AREMA

Para ahli saat ini mengatakan 

"Biarkan mereka menjatuhkan sanksi 
selama 100, 

Bisakah rudal Korut menjangkau AS, 
Korsel, dan Jepang?
Walaupun Pyongyang memiliki puluhan 
bom nuklir, belum jelas apakah senjata 
tersebut mampu menjangkau Korsel, 
AS, dan Jepang.

atau bahkan 10 maupun 100 tahun," 
ujar Kim pada 8 September lalu, dikutip 
dari Aljazeera, Rabu (9/11).

Menurut para ahli, kemampuan ini 
bertumpu pada beberapa kritera. 
Pertama, 
Korut perlu mengembangkan rudal 
yang jangkauan terbangnya bisa 
sampai ke negara tersebut. 

Kim pun menyatakan tidak gentar 
dengan berbagai sanksi internasional 
yang dijatuhkan ke Korut.

Uji coba berlangsung di situs Punggye-
ri, daerah pegunungan di Provinsi 
Hamgyong utara.

uji coba bom atom ketujuh Korut 
semakin dekat. Citra satelit 
mengindikasikan ada penggalian 
terowongan dan konstruksi bangunan 
pendukung di Punggye-ri.

Empat dari enam uji coba nuklir Korut 
berlangsung saat Kim Jong Un 
berkuasa. 

Namun menurut Ankit Panda dari 
Carnegie Endowment for International 
Peace, 

Kedua, 
Korut harus dapat menyesuaikan 
senjata nuklirnya dengan rudal jarak 
pendek, menengah dan panjang ini. 
Dan menurut ahli, 

bahkan 1.000 hari, 

Korut memiliki kemampuan yang 
pertama.
Mereka mengatakan Korut telah 

Hans Kristensen dan Matt Korda dari 
Bulletin of the Atomic Scientists 
memperkirakan Pyongyang saat ini 
kemungkinan telah memiliki material 
bom atom untuk mengembangkan 45 
sampai 55 senjata nuklir dan mungkin 
sekarang telah mengumpulkan 20 
sampai 30 hulu ledak.

Korut mungkin saat ini telah memiliki 40 
sampai 70 hulu ledak nuklir.

Dia menekankan, 

Panel ahli PBB melaporkan tahun lalu, 
ada negara anggota yang menilai Korut 
memang memiliki kemampuan untuk 
memasang hulu ledak nuklir pada rudal 
balistik jarak pendek, menengah, dan 
jarak jauh. 

beberapa ahli tidak percaya ICBM Korut 
tidak memiliki kemampuan tersebut.

Aspek ketiga ini berkaitan dengan 
teknologi ICBM-nya. 
Setelah diluncurkan, proyektil ini 
menjelajah ke luar angkasa dan kemudian 
masuk kembali ke atmosfer bumi sebelum 
terjun dengan cepat untuk mencapai 
target.

Namun soal kemampuan menyerang AS 
masih dipertanyakan.

Roket Hwasong-15 yang dilaporkan 
memiliki jangkauan 12.874 kilometer. 
Pada Maret 2022, 

Para ahli mengatakan Pyongyang belum 
menunjukkan apakah mereka dapat 
membuat pelindung panas

Namun menurut Direktur eksekutif Center 
for Arms Control and Non-Proliferation, 
John Tierney, 

yang mampu melindungi perangkat nuklir 
selama masuk kembali ke atmosfer yang 
ganas.  

Korut juga mengklaim telah menguji rudal 
dengan jangkauan yang lebih jauh, 
Hwasong-17 

uji coba ICBM terbaru Korut dinilai gagal 
tetapi ada kekhawatiran karena 
Pyongyang terus menguji dan 
meningkatkan kemampuan senjatanya 
dengan cepat. 

 dengan keberhasilan uji coba Hwasong-
15. 

atau "rudal monster".
Namun belum pasti apakah Korea Utara 
dapat memperkecil bom nuklirnya 
sehingga dapat muat saat dimasukkan ke 
hulu ledaknya.

Jika ini benar, artinya Pyongyang 
memiliki rudal yang bisa menyerang 
tetangganya.

memiliki rudal yang dapat menyerang 
tetangganya selama beberapa dekade, 
dan pada 2017, 
Korut menunjukkan kemampuannya 
menerbangkan rudal yang bisa 
menjangkau benua AS,

Jerry menjelaskan, entitas calon 
pedagang aset kripto jelas diatur dalam 
peraturan Bappebti Kemendag, 

"Pi Network sifatnya ilegal, karena tidak 
terdaftar di Bappebti. 

Hal tersebut, lanjut Jerry, diatur sangat 
ketat untuk melindungi masyarakat 
Indonesia dari penipuan investasi 
berkedok aset kripto yang 
diperdagangkan secara luas.

sistem operasional perusahaan, hingga 
susunan direksi.

Hal itu karena belum terdaftar sebagai 
pedagang aset kripto di Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti) Kementerian 
Perdagangan (Kemendag).

 Wakil Menteri Perdagangan 
(Wamendag) Jerry Sambuaga 
menegaskan kripto Pi Network 
berstatus ilegal. 

Untuk itu kami mengimbau kepada 
masyarakat agar berhati-hati terdaftar 
informasi tentang kripto yang diperoleh," 
kata Wamendag, dilansir dari Antara, 
Kamis, 10 November 2022.

di antaranya harus menyampaikan 
laporan keuangan perusahaan, modal 
setor, 

Wamendag : Kripto Pi Network Ilegal

"Syaratnya sangat selektif. 
Sampai hari ini yang terdaftar itu ada 25 
pedagang aset kripto yang legal dan 383 
token kripto yang terdaftar. 
Artinya, di luar angka tersebut, aset kripto 
itu belum terdaftar, atau mungkin dalam 
proses," ujar Jerry.

Jerry menegaskan bahwa ia sama sekali 
tidak mengenal Pi Network dan tidak 
terlibat dalam promosi produk-produknya.
"Untuk itu, saya pikir penting untuk 
diluruskan bahwa itu tidak benar, karena 
saya sama sekali tidak kenal dengan Pi 
Network. 

Jerry menyampaikan hal itu terkait Pi 
Network yang mencatut namanya untuk 
mempromosikan produk yang 
diperdagangkan secara umum. 

Saya pikir penting untuk klarifikasi, 
supaya masyarakat tidak dirugikan," ujar 
Wamendag.
Untuk itu, Wamendag telah berkonsultasi 
dengan Kepala Biro Hukum Kemendag 
untuk menindaklanjuti persoalan
 tersebut. “Saya sudah berkonsultasi 
dengan Biro Hukum Kemendag untuk 
ditindaklanjuti agar tidak membahayakan 
masyarakat pada umumnya. Nanti kita 
lihat seperti apa," pungkas Jerry.

Nasdem sendiri memang mengadakan 
rangkaian perayaan HUT Nasdem 
selama tiga hari di JCC Senayan, 
Jakarta Pusat, pada 9-11 November 
2022. 
Ahmad Ali mengatakan, Jokowi hanya 
akan memberi sambutan melalui video 
yang diputarkan di hari ulang tahun 
Nasdem. 
"HUT ini, Pak Jokowi akan memberikan 
sambutan lewat... Nanti ada pengarahan 

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai 
Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan, 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak 
akan datang ke acara Hari Ulang Tahun 
(HUT) Nasdem yang ke-11 pada 11 
November 2022. 

Jokowi Tak Akan Hadiri Ulang Tahun NasDem

Lebih lanjut, Ahmad Ali menyebut 
Nasdem tidak mengundang pihak 
eksternal. 
Sebab, menurutnya, Nasdem hanya 
mengadakan acara ulang tahun secara 
sederhana. 

Pak Jokowi yang akan diputarkan," ujar 
Ahmad Ali saat ditemui di JCC Senayan, 
Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2022). 

Jadi, kita melakukan ini sangat 
tradisional, sangat sederhana. Jadi 
meminimalisir perkembangan covid yang 
semakin naik," ujarnya 
"Terus, kemudian juga, kita ingin 
menjangkau banyak orang lewat cara 

"Karena gini, kondisi global juga menjadi 
salah satu pertimbangan. 
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sekarang telah mengumpulkan 20 
sampai 30 hulu ledak.

Korut mungkin saat ini telah memiliki 40 
sampai 70 hulu ledak nuklir.

Dia menekankan, 
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Pada Maret 2022, 

Para ahli mengatakan Pyongyang belum 
menunjukkan apakah mereka dapat 
membuat pelindung panas

Namun menurut Direktur eksekutif Center 
for Arms Control and Non-Proliferation, 
John Tierney, 

yang mampu melindungi perangkat nuklir 
selama masuk kembali ke atmosfer yang 
ganas.  

Korut juga mengklaim telah menguji rudal 
dengan jangkauan yang lebih jauh, 
Hwasong-17 

uji coba ICBM terbaru Korut dinilai gagal 
tetapi ada kekhawatiran karena 
Pyongyang terus menguji dan 
meningkatkan kemampuan senjatanya 
dengan cepat. 

 dengan keberhasilan uji coba Hwasong-
15. 

atau "rudal monster".
Namun belum pasti apakah Korea Utara 
dapat memperkecil bom nuklirnya 
sehingga dapat muat saat dimasukkan ke 
hulu ledaknya.

Jika ini benar, artinya Pyongyang 
memiliki rudal yang bisa menyerang 
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memiliki rudal yang dapat menyerang 
tetangganya selama beberapa dekade, 
dan pada 2017, 
Korut menunjukkan kemampuannya 
menerbangkan rudal yang bisa 
menjangkau benua AS,

Jerry menjelaskan, entitas calon 
pedagang aset kripto jelas diatur dalam 
peraturan Bappebti Kemendag, 

"Pi Network sifatnya ilegal, karena tidak 
terdaftar di Bappebti. 

Hal tersebut, lanjut Jerry, diatur sangat 
ketat untuk melindungi masyarakat 
Indonesia dari penipuan investasi 
berkedok aset kripto yang 
diperdagangkan secara luas.

sistem operasional perusahaan, hingga 
susunan direksi.

Hal itu karena belum terdaftar sebagai 
pedagang aset kripto di Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti) Kementerian 
Perdagangan (Kemendag).

 Wakil Menteri Perdagangan 
(Wamendag) Jerry Sambuaga 
menegaskan kripto Pi Network 
berstatus ilegal. 

Untuk itu kami mengimbau kepada 
masyarakat agar berhati-hati terdaftar 
informasi tentang kripto yang diperoleh," 
kata Wamendag, dilansir dari Antara, 
Kamis, 10 November 2022.

di antaranya harus menyampaikan 
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Wamendag : Kripto Pi Network Ilegal
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Network. 

Jerry menyampaikan hal itu terkait Pi 
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diperdagangkan secara umum. 
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Wamendag.
Untuk itu, Wamendag telah berkonsultasi 
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 tersebut. “Saya sudah berkonsultasi 
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Nasdem sendiri memang mengadakan 
rangkaian perayaan HUT Nasdem 
selama tiga hari di JCC Senayan, 
Jakarta Pusat, pada 9-11 November 
2022. 
Ahmad Ali mengatakan, Jokowi hanya 
akan memberi sambutan melalui video 
yang diputarkan di hari ulang tahun 
Nasdem. 
"HUT ini, Pak Jokowi akan memberikan 
sambutan lewat... Nanti ada pengarahan 

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai 
Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan, 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak 
akan datang ke acara Hari Ulang Tahun 
(HUT) Nasdem yang ke-11 pada 11 
November 2022. 

Jokowi Tak Akan Hadiri Ulang Tahun NasDem

Lebih lanjut, Ahmad Ali menyebut 
Nasdem tidak mengundang pihak 
eksternal. 
Sebab, menurutnya, Nasdem hanya 
mengadakan acara ulang tahun secara 
sederhana. 

Pak Jokowi yang akan diputarkan," ujar 
Ahmad Ali saat ditemui di JCC Senayan, 
Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2022). 

Jadi, kita melakukan ini sangat 
tradisional, sangat sederhana. Jadi 
meminimalisir perkembangan covid yang 
semakin naik," ujarnya 
"Terus, kemudian juga, kita ingin 
menjangkau banyak orang lewat cara 

"Karena gini, kondisi global juga menjadi 
salah satu pertimbangan. 
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Ia mengatakan, kegiatan kerja 
kemanusiaan itu sudah dilakukan sejak 
hari ini. 
DPW Nasdem melakukan kerja sosial 
bersama relawan Anies Baswedan. 

Partai Nasdem akan melakukan 
kegiatan tumpengan bersama di 
seluruh Indonesia pada 11 November 
2022. Awalnya, Dewan Pimpinan 
Wilayah (DPW) Partai Nasdem di 
seluruh wilayah Indonesia akan 
melakukan kerja sosial terlebih dahulu. 

yang merata," kata Ahmad Ali lagi. 
Kemudian, Ali mengungkapkan, 

"Sehingga, nanti pada tanggal 11 itu 
akan berkumpul nih DPW Nasdem 
seluruh Indonesia. 
Untuk tumpengan bersama dan 
mendengarkan pengarahan dari Pak 
Surya Paloh," ujar Ahmad Ali. 
Jokowi sendiri diagendakan mengikuti 
konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN 

dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah 
Rai, Bali, pada Rabu (9/11/2022) sore. 

Dikutip dari siaran pers, Jokowi terbang 
menuju Phnom Penh menggunakan 
pesawat kepresidenan Indonesia-1 

Jumlah pertemuan yang harus saya 
hadiri cukup banyak, 

"Saya akan menghadiri rangkaian 
pertemuan KTT ASEAN ke-40 dan ke-41, 
serta KTT terkait lainnya hingga tanggal 
13 November 2022. 

yaitu lebih dari 20 pertemuan," kata 
Jokowi dalam keterangan pers. 
Jokowi menjelaskan, salah satu fokus 
Indonesia dalam KTT ASEAN tersebut 
adalah mengenai keketuaan Indonesia di 
ASEAN pada tahun depan yang kan 
mengusung tema "ASEAN Matters: 
Epicentrum of Growth" pada keketuaan 
ASEAN tahun 2023.

di Phnom Penh, Kamboja, pada 10-13 
November 2022. 

Ia  mengatakan jika Ganjar Pranowo 
diduetkan dengan Prabowo Subianto, 
sebagai calon presiden (capres) dan 
calon wakil presiden (cawapres) maka 
pasangan ini berpotensi menang pada 
Pilpres 2024.

"Kami mempercayai hasil metode 
survei itu, karena tingkat kesalahan 
survei itu relatif kecil," katanya 
menjelaskan.
Menurut dia, saat ini, Gubernur Jawa 

"Elektoral keduanya cukup tinggi jadi 
berpotensi menang pada Pilpres 2024," 
kata Harits dikutip dari ANTARA pada 
Jumat (11/11/2022). 

Kandidat pasangan calon presiden dan 
calon wakil presiden semakin hangat 
dibicarakan. 
Hal itu diungkapkan oleh Pengamat 
politik DR Harits Hijrah Wicaksana. 

Berdasarkan hasil lembaga survei saat 
ini bahwa elektoral Ganjar 26 persen 
dan Prabowo 22 persen sehingga 
dapat mengalahkan pasangan capres 
lainnya.Selain itu juga keduanya  
berasal dari partai besar pemenang 
pemilihan umum (Pemilu) 2019 yakni 
PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

Duet Ganjar Dan Prabowo Diprediksi Bakal Menang 

Para pasangan capres dan cawapres itu 
tentu orang - orang terbaik sebagai anak 
bangsa yang berkeinginan membangun 
bangsa ini menjadi lebih baik dan maju.

Tengah belum ada kepastian dari PDI 
Perjuangan untuk capres,namun bila 
dipersiapkan oleh Megawati 
Soekarnoputri dipastikan suara elektoral 
Ganjar sangat melejit.

Sebab, apabila dua pasang capres dan 
cawapres sangat disayangkan, karena 
akan kehilangan satu porsi.

Bahkan, ia meyakini jika Ganjar dan 
Prabowo diduetkan bisa menangi pilpres 
dalam satu putaran.

Ia mengatakan,peserta Pilpres 2024 
dengan aturan main presidential 
threshold (PT) alias ambang batas 
presiden sebesar 20 persen bisa tiga 
pasang capres dan cawapres.

Ia juga menyatakan, kemungkinan PDI 
Perjuangan hitung -hitungan secara 
rasional dalam memilih capres yang 
memiliki elektoral tinggi agar tidak kalah 
pada Pemilu 2024, dan dapat mengulang 
kesuksesan saat mengusung Joko 
Widodo.

Namun, kata dia, saat ini, peta 
komunikasi politik antarcapres dan 
wakilnya mulai cair, seperti sekarang 
Partai Demokrat, Nasdem dan PKS 

sudah bergabung, dan sepakat 
mengusung pasangan capres Anies 
Baswedan dan wakilnya Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY).

Hal ini terungkap dari unggahan terbaru 
Bjorka di situs Breached Forum pada 
Kamis (10/11/2022) pukul 02.31.

(MyPertamina adalah platform layanan 
keuangan digital dari Pertamina yang 
terintegrasi dengan aplikasi LinkAja. 
Aplikasi ini digunakan untuk 
pembayaran BBM non-tunai di SPBU 
Pertamina).

Terkait hal itu, PT Pertamina (Persero) 
buka suara.

Lantas, bagaimana respons Pertamina 
terkait dugaan kebocoran data ini?

"Kami sedang melakukan investigasi 
bersama untuk memastikan keamanan 
data dan informasi terkait 

"MyPertamina is a digital financial 
service platform from Pertamina that 
integrated with the apps LinkAja. ‘

Pertamina lakukan investigasi

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina 
Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, 
pihaknya sedang melakukan investigasi 
terkait keamanan data pengguna 
aplikasinya.

Bertajuk MYPERTAMINA INDONESIA 
44 MILLION", Bjorka menjual data ini 
seharga 25.000 dollar AS dalam bentuk 
Bitcoin.

Data tersebut terdiri dari nama, email, 
NIK, NPWP, nomor telepon, alamat, 
tanggal lahir, jenis kelamin, dan 
penghasilan pemilik data, mulai dari per 
hari, bulan, dan tahun.
Bjorka juga melampirkan 43 sampel 
akun teretas dan puluhan transaksi.

This application is used for non-cash 
fuel oil payments at Pertamina's public 
fueling stations," tulis Bjorka.

Bjorka mengklaim, dalam 
unggahannya, data sebesar 30 GB atau 
6 GB terkompresi ini berasal dari 
peretasan pada November 2022.

Setelah lama tak terdengar, sosok 
Bjorka diduga telah membocorkan 44 
juta data diduga milik MyPertamina.

Bjorka Klaim Bocorkan 44 Juta Data My Pertamina

MyPertamina," ujar Irto Ginting saat 
dihubungi Kompas.com, Kamis 
(10/11/2022).
Sayangnya Irto masih belum bisa 
menjelaskan lebih rinci terkait penyebab 
atau kebenaran berapa banyak data 
yang bocor.

Bjorka sempat mengancam akan 
membuka dan menyebarkan data 
transaksi digital di aplikasi MyPertamina.
Berdasarkan tangkapan layar dalam 
akun Twitter @DarkTracer pada 10 
September 2022, peretasan 
MyPertamina dalam rangka mendukung 
masyarakat yang menentang kenaikan 
harga bahan bakar minyak (BBM).

Mundur ke September 2022, 

Sementara itu, dalam akun Twitter 
terbarunya bernama @bjorkapipa, Bjorka 
mengatakan aplikasi Peduli Lindungi 
adalah target pembobolan data 
selanjutnya.
Sempat jadi incaran

"Untuk mendukung orang-orang yang 
berjuang melakukan demonstrasi di 
Indonesia terkait harga BBM. Saya akan 
mempublikasikan database MyPertamina 
segera," tulis Bjorka.
Menanggapi ancaman Bjorka, 
Irto saat itu menegaskan bahwa 
Pertamina senantiasa menjaga 
kerahasiaan dan keamanan data 
pelanggan.

Siapa sosok Bjorka?

"Pertamina sangat memperhatikan 
keamanan data konsumen. 

Untuk menjaga keamanan data tersebut, 
kata dia, Pertamina berkoordinasi 
dengan Badan Siber dan Sandi Negara 
(BSSN).

Kami telah menerapkan standar 
keamanan informasi dan bekerjasama 
dengan pihak-pihak yang mendukung 
pengamanan data," ujar Irto, seperti 
diberitakan Kompas TV, Senin 
(12/9/2022).
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Untuk menjaga keamanan data tersebut, 
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Bjorka kerap membagikan sejumlah 
data pribadi pejabat publik, mulai dari 
nama lengkap, NIK, nomor kartu 
keluarga, nomor ponsel, dan alamat 
rumah.

Guna melacak sosok Bjorka, 
pemerintah pun sempat membentuk tim 
khusus yang terdiri dari BSSN, Badan 
Intelijien Negara (BIN), Kemkominfo, 
dan Polri.

Beberapa korban aksi doxing Bjorka, 
antara lain Menteri Komunikasi dan 
Infomatika, Ketua DPR RI, Direktur 
Jenderal Aplikasi Informatika 
Kemkominfo, dan Menteri BUMN.

Seperti diberitakan sebelumnya, Terakhir, pemuda asal Kabupaten Madiun, 
Jawa Timur, berinisial MAH sempat 
ditangkap karena terlibat dalam 
komplotan Bjorka.

Namun demikian, keberadaan dan siapa 
sosok orang di balik nama Bjorka masih 
belum ditemukan hingga kini.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, 
(17/9/2022), MAH diduga berperan 
membuat kanal Telegram dengan nama 
Bjorkanism dan turut mengunggah tiga 
tulisan Bjorka dalam kurun 8-10 
September 2022.
Bukan hanya itu, pemuda 21 tahun itu 
juga memiliki motif membantu Bjorka 
menjadi terkenal dan mendapatkan uang.

 Komisi III DPR RI menggelar rapat 
koordinasi dengan Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolda 
Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi. 

kini berbalik menjadi pihak yang 
menyetujui tambang dan mau 
menyerahkan lahannya dengan ganti 
rugi."Dari catatan rekomendasi itu 
semuanya hampir dipenuhi oleh Pak 
Gubernur.

Anggota Komisi III DPR RI Desmond J 
Mahesa mengatakan 7 rekomendasi 
soal kasus Wadas hampir semuanya 
sudah dijalankan oleh Pemprov Jateng. 
Misalnya, 
banyak warga yang awalnya menolak 
menyerahkan lahannya, 

Mereka membahas penyelesaian 
konflik lahan di Wadas, Kecamatan 
Bener.
Dari hasil kunjungan Komisi III ke 
Wadas pada Kamis (10/11) kemarin, 
ditemukan hasil positif yang 
menunjukkan bahwa Ganjar telah 
menjalankan komitmennya untuk 
menyelesaikan konflik Wadas.

 Dari catatan itu kita kemarin kita di 
lapangan banyak menemukan hal-hal 
yang positif dalam melakukan 
penyelesaian, walaupun posisi 
masyarakat masih ada yang menerima 
dengan catatan, ada juga yang 
menolak," kata Desmond pada Jumat 

Ganjar Dan Penyelesaian Kasus Lahan Wadas

Perbaikan hingga pembangunan sarana 
dan prasarana infrastruktur juga telah 
dijalankan. Seperti perbaikan talud 
(dinding beton), pembuatan irigasi untuk 
air bersih dan sanitasi, bantuan MCK, 
bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) 
hingga perbaikan jalan.
“Lalu terkait pendampingan usaha 
alhamdulillah sudah kita mulai lebih dulu. 
Kemudian perbaikan infrastruktur sudah 
kami lakukan, ada talud, air bersih, jalan 
sekarang sudah dimulai. Kemarin juga 

wabil khusus perbaikan infrastrukur yang 
ada di sana yang sebagian besar SD atau 
tsanawiyah," jelas Ganjar.

Ganjar menyampaikan salah satu poin 
dari 7 rekomendasi Komisi III terkait 
pemenuhan kebutuhan warga Wadas, 
pihaknya telah menyalurkan sejumlah 
bantuan, seperti bantuan akses 
pendidikan bagi anak-anak dan perbaikan 
infrastruktur pendidikan.

Tak hanya itu, Ganjar mengerahkan 
jajarannya untuk melakukan 
pendampingan dan pembinaan usaha 
bagi warga Wadas. 
Hal itu bertujuan agar warga tetap 
memiliki pekerjaan dan penghasilan.

(11/11) siang.

"Sudah ada list yang diberikan kepada 
kami dan kami tindak lanjuti, ada soal 
pendidikan, akses pendidikan mereka 
warga Wadas, 

Dia mengungkapkan, metode-metode 
pendekatan tanpa kekerasan 

kami membuat sanitasi, MCK, rumah 
tidak layak huni, termasuk keseinan 
dan olahraga," ujar Ganjar.
Ganjar menambahkan, meski hampir 
seluruh warga Wadas telah menyetujui 
penambangan dengan adanya uang 
ganti untung, 

dan dialog masih akan terus dilakukan 
kepada 30 warga pemilik 42 bidang 
lahan kuari yang masih menolak.

Sekarang tinggal 42 bidang kurang 
lebih, pemiliknya 30-an. 

namun masih ada sejumlah warga 
penolak yang masih belum 
menyerahkan lahan kuarinya.

Maka kita coba dekati dan kita coba 
komunikasi terus menerus," ucap 
Ganjar.Ganjar juga menjawab 
kekhawatiran warga Wadas soal 
penambangan yang dilakukan untuk 

"Koridor-koridor yang tidak boleh 
terlanggar akan terus kami kerjakan. 
Dan masih ada yang belum menerima 
maka kami melakukan pendekatan, 
tidak ada kekerasan dan dialog kami 
utamakan. 

Maka tadi beberapa mengingatkan agar 
kepolisian ditugasi untuk mengawasi 
agar tidak bocor kemana-mana," ujar 
Ganjar.

"Kami akan melakukan pendampingan, 
pengawasan dalam rangka 
mengakselerasi pembangunan nasional, 
termasuk Bendungan Bener, 
kuari itu sendiri dan proyek vital nasional 
di Jawa Tengah.

tidak untuk yang lain.

Sementara itu, Irjen Pol Ahmad Luthfi 
menyampaikan, kepolisian akan terus 
mengawal penyelesaian konflik di Desa 
Wadas. Luthfi menjamin kepolisian akan 
mengutamakan tindakan persuasif 
kepada seluruh warga.

Ganjar memastikan bahwa kebutuhan 
kuari di Desa Wadas hanya akan 
digunakan untuk Bendungan Bener.

proyek lain. 

"Perlu menghitung bahwa kebutuhan 
kuari yang ada di Wadas itu hanya untuk 
bendungan, 

 Para personel juga kita ingin bila terjadi 
suatu pelanggaran, maka cukup 
diingatkan, tidak perlu dilakukan suatu 
tindakan pidana," tutur Luthfi.

Namun, kecurigaan para warga sekitar 
muncul saat bau busuk menyeruak dari 
rumah tersebut.  

Keempat korban ditemukan membusuk 
di dalam rumah. 

Kronologi Penemuan Korban Tewas

Baru-baru ini, publik digegerkan dengan 
keluarga di Kalideres, Jakarta Barat 
yang beranggotakan empat orang. 
Kejadian misterius yang menimpa satu 
keluarga di Citra Garden Satu 
Extension Jakarta Barat tersebut baru-
baru diungkap oleh pihak kepolisian.

Penemuan mayat satu keluarga 
tersebut berawal dari adanya laporan 

Berdasarkan pengakuan warga, satu 
keluarga tersebut sudah tidak terlihat 
selama dua bulan hingga warga 
mengira mereka sudah pindah rumah.

Berikut fakta-fakta penemuan empat 
orang keluarga yang tewas di dalam 
rumah di Kalideres tersebut.

Fakta 1 Keluarga Tewas di Kalideres

Pada saat itu, petugas PLN menghampiri 
rumah tersebut untuk memutus aliran 
listrik.Meskipun begitu, Asiung baru 
melakukan pengecekan pada hari Kamis, 
setelah meminta pendampingan.

Keempat Jenazah ditemukan di Tempat 

Hal tersebut lantas menimbulkan dugaan 
bahwa mayat satu keluarga tersebut 
sudah ada sejak lebih empat hari lalu.

Kemudian, Asiung mengintip dari jendela 
rumah yang hanya terpasang kawat 
nyamuk. Pada saat itu, Asiung 
menggeser gorden jendela, barulah ia 
melihat ada mayat yang tergeletak. 

warga pada Ketua RT setempat, Asiung.

Bau bangkai semakin tercium pada hari 
Rabu (9/11/2022). 

Berdasarkan penjelasan Asiung, suasana 
rumah dalam keadaan rapi.

Asiung mengaku bahwa ia mencium bau 
bangkai yang berasal dari rumah korban 
sejak hari Senin (7/11/2022). 
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Bjorka kerap membagikan sejumlah 
data pribadi pejabat publik, mulai dari 
nama lengkap, NIK, nomor kartu 
keluarga, nomor ponsel, dan alamat 
rumah.

Guna melacak sosok Bjorka, 
pemerintah pun sempat membentuk tim 
khusus yang terdiri dari BSSN, Badan 
Intelijien Negara (BIN), Kemkominfo, 
dan Polri.

Beberapa korban aksi doxing Bjorka, 
antara lain Menteri Komunikasi dan 
Infomatika, Ketua DPR RI, Direktur 
Jenderal Aplikasi Informatika 
Kemkominfo, dan Menteri BUMN.

Seperti diberitakan sebelumnya, Terakhir, pemuda asal Kabupaten Madiun, 
Jawa Timur, berinisial MAH sempat 
ditangkap karena terlibat dalam 
komplotan Bjorka.

Namun demikian, keberadaan dan siapa 
sosok orang di balik nama Bjorka masih 
belum ditemukan hingga kini.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, 
(17/9/2022), MAH diduga berperan 
membuat kanal Telegram dengan nama 
Bjorkanism dan turut mengunggah tiga 
tulisan Bjorka dalam kurun 8-10 
September 2022.
Bukan hanya itu, pemuda 21 tahun itu 
juga memiliki motif membantu Bjorka 
menjadi terkenal dan mendapatkan uang.

 Komisi III DPR RI menggelar rapat 
koordinasi dengan Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolda 
Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi. 

kini berbalik menjadi pihak yang 
menyetujui tambang dan mau 
menyerahkan lahannya dengan ganti 
rugi."Dari catatan rekomendasi itu 
semuanya hampir dipenuhi oleh Pak 
Gubernur.

Anggota Komisi III DPR RI Desmond J 
Mahesa mengatakan 7 rekomendasi 
soal kasus Wadas hampir semuanya 
sudah dijalankan oleh Pemprov Jateng. 
Misalnya, 
banyak warga yang awalnya menolak 
menyerahkan lahannya, 

Mereka membahas penyelesaian 
konflik lahan di Wadas, Kecamatan 
Bener.
Dari hasil kunjungan Komisi III ke 
Wadas pada Kamis (10/11) kemarin, 
ditemukan hasil positif yang 
menunjukkan bahwa Ganjar telah 
menjalankan komitmennya untuk 
menyelesaikan konflik Wadas.

 Dari catatan itu kita kemarin kita di 
lapangan banyak menemukan hal-hal 
yang positif dalam melakukan 
penyelesaian, walaupun posisi 
masyarakat masih ada yang menerima 
dengan catatan, ada juga yang 
menolak," kata Desmond pada Jumat 

Ganjar Dan Penyelesaian Kasus Lahan Wadas

Perbaikan hingga pembangunan sarana 
dan prasarana infrastruktur juga telah 
dijalankan. Seperti perbaikan talud 
(dinding beton), pembuatan irigasi untuk 
air bersih dan sanitasi, bantuan MCK, 
bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) 
hingga perbaikan jalan.
“Lalu terkait pendampingan usaha 
alhamdulillah sudah kita mulai lebih dulu. 
Kemudian perbaikan infrastruktur sudah 
kami lakukan, ada talud, air bersih, jalan 
sekarang sudah dimulai. Kemarin juga 

wabil khusus perbaikan infrastrukur yang 
ada di sana yang sebagian besar SD atau 
tsanawiyah," jelas Ganjar.

Ganjar menyampaikan salah satu poin 
dari 7 rekomendasi Komisi III terkait 
pemenuhan kebutuhan warga Wadas, 
pihaknya telah menyalurkan sejumlah 
bantuan, seperti bantuan akses 
pendidikan bagi anak-anak dan perbaikan 
infrastruktur pendidikan.

Tak hanya itu, Ganjar mengerahkan 
jajarannya untuk melakukan 
pendampingan dan pembinaan usaha 
bagi warga Wadas. 
Hal itu bertujuan agar warga tetap 
memiliki pekerjaan dan penghasilan.

(11/11) siang.

"Sudah ada list yang diberikan kepada 
kami dan kami tindak lanjuti, ada soal 
pendidikan, akses pendidikan mereka 
warga Wadas, 

Dia mengungkapkan, metode-metode 
pendekatan tanpa kekerasan 

kami membuat sanitasi, MCK, rumah 
tidak layak huni, termasuk keseinan 
dan olahraga," ujar Ganjar.
Ganjar menambahkan, meski hampir 
seluruh warga Wadas telah menyetujui 
penambangan dengan adanya uang 
ganti untung, 

dan dialog masih akan terus dilakukan 
kepada 30 warga pemilik 42 bidang 
lahan kuari yang masih menolak.

Sekarang tinggal 42 bidang kurang 
lebih, pemiliknya 30-an. 

namun masih ada sejumlah warga 
penolak yang masih belum 
menyerahkan lahan kuarinya.

Maka kita coba dekati dan kita coba 
komunikasi terus menerus," ucap 
Ganjar.Ganjar juga menjawab 
kekhawatiran warga Wadas soal 
penambangan yang dilakukan untuk 

"Koridor-koridor yang tidak boleh 
terlanggar akan terus kami kerjakan. 
Dan masih ada yang belum menerima 
maka kami melakukan pendekatan, 
tidak ada kekerasan dan dialog kami 
utamakan. 

Maka tadi beberapa mengingatkan agar 
kepolisian ditugasi untuk mengawasi 
agar tidak bocor kemana-mana," ujar 
Ganjar.

"Kami akan melakukan pendampingan, 
pengawasan dalam rangka 
mengakselerasi pembangunan nasional, 
termasuk Bendungan Bener, 
kuari itu sendiri dan proyek vital nasional 
di Jawa Tengah.

tidak untuk yang lain.

Sementara itu, Irjen Pol Ahmad Luthfi 
menyampaikan, kepolisian akan terus 
mengawal penyelesaian konflik di Desa 
Wadas. Luthfi menjamin kepolisian akan 
mengutamakan tindakan persuasif 
kepada seluruh warga.

Ganjar memastikan bahwa kebutuhan 
kuari di Desa Wadas hanya akan 
digunakan untuk Bendungan Bener.

proyek lain. 

"Perlu menghitung bahwa kebutuhan 
kuari yang ada di Wadas itu hanya untuk 
bendungan, 

 Para personel juga kita ingin bila terjadi 
suatu pelanggaran, maka cukup 
diingatkan, tidak perlu dilakukan suatu 
tindakan pidana," tutur Luthfi.

Namun, kecurigaan para warga sekitar 
muncul saat bau busuk menyeruak dari 
rumah tersebut.  

Keempat korban ditemukan membusuk 
di dalam rumah. 

Kronologi Penemuan Korban Tewas

Baru-baru ini, publik digegerkan dengan 
keluarga di Kalideres, Jakarta Barat 
yang beranggotakan empat orang. 
Kejadian misterius yang menimpa satu 
keluarga di Citra Garden Satu 
Extension Jakarta Barat tersebut baru-
baru diungkap oleh pihak kepolisian.

Penemuan mayat satu keluarga 
tersebut berawal dari adanya laporan 

Berdasarkan pengakuan warga, satu 
keluarga tersebut sudah tidak terlihat 
selama dua bulan hingga warga 
mengira mereka sudah pindah rumah.

Berikut fakta-fakta penemuan empat 
orang keluarga yang tewas di dalam 
rumah di Kalideres tersebut.

Fakta 1 Keluarga Tewas di Kalideres

Pada saat itu, petugas PLN menghampiri 
rumah tersebut untuk memutus aliran 
listrik.Meskipun begitu, Asiung baru 
melakukan pengecekan pada hari Kamis, 
setelah meminta pendampingan.

Keempat Jenazah ditemukan di Tempat 

Hal tersebut lantas menimbulkan dugaan 
bahwa mayat satu keluarga tersebut 
sudah ada sejak lebih empat hari lalu.

Kemudian, Asiung mengintip dari jendela 
rumah yang hanya terpasang kawat 
nyamuk. Pada saat itu, Asiung 
menggeser gorden jendela, barulah ia 
melihat ada mayat yang tergeletak. 

warga pada Ketua RT setempat, Asiung.

Bau bangkai semakin tercium pada hari 
Rabu (9/11/2022). 

Berdasarkan penjelasan Asiung, suasana 
rumah dalam keadaan rapi.

Asiung mengaku bahwa ia mencium bau 
bangkai yang berasal dari rumah korban 
sejak hari Senin (7/11/2022). 
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Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

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

Biografi Tokoh Dunia

Tanah Air

Hub : 267 - 235 - 3359 

Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

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

Bukti Lurah Lebih Pintar Dari Gubernur Jakarta

Internasional

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

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

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

 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057

Adapun keempat jenazah tersebut 
telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati 
untuk dilakukan autopsi.

yang Berbeda

Tidak Ditemukan Tanda-tanda 
Kekerasan

Polisi pun mengamankan sejumlah 
barang bukti dari Tempat Kejadian 
Perkara (TKP). 
Barang bukti tersebut berupa baju 
korban, ponsel, buku rekening, hingga 
buku catatan.

Hal tersebut berdasarkan pada hasil 
pemeriksaan tim dokter forensik 

Fakta mencuat setelah Dokter 
Forensik Rumah Sakit Polri Kramat 
Jati mengungkap bahwa pihaknya 
tidak menemukan bekas luka 
penganiayaan pada empat jenazah 
yang ditemukan di dalam rumah 
tersebut.

Satu jenazah ditemukan di kamar 
belakang, satu jenazah di ruang tamu, 
dan dua jenazah lainnya ditemukan di 
kamar tengah.

Hasil Forensik: Tidak Ada 
Penganiayaan

Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, 
Kompol Haris Kurniawan, menyebut 
bahwa keempat jenazah ditemukan di 
lokasi yang berbeda.

Berdasarkan penuturan dari Kanit 
Kriminal Umum Polres Jakarta Barat, 
AKP Avrilendy, ia menyebut bahwa 
tidak ditemukan tanda-tanda 
kekerasan dari jenazah satu keluarga 
di Kalideres. Bahkan, pihaknya juga 
menyebut tidak ada luka pada tubuh 
korban.

Sehingga pembusukannya masing-
masing berbeda-beda," tutupnya.

Diketahui, kematian keempat jenazah 
tersebut tidak dalam waktu yang 
bersamaan. 

 "Jadi itu dari bapaknya ibunya, iparnya 
semuanya di waktu berbeda 
meninggalnya. 

Tidak Tewas dalam Waktu yang 
Bersamaan

Ada dari salah satu jenazah yang tewas 
lebih dulu berdasarkan hasil 
pemeriksaan. Hal tersebut dilihat dari 
kondisi jenazah yang sudah hampir 
menjadi tulang belulang.

sudah tidak menerima nutrisi sejak tiga 
minggu lalu.

Hal tersebut dilihat dari otot-ototnya yang 
sudah mengecil.

Lambung dari Mayat Tidak Berisi 
Makanan

makanan. 

terhadap keempat jasad tersebut.
Lebih lanjut, Kapolsek Kalideres, AKP 
Syafri Wasdar menyebut bahwa 
berdasarkan hasil penyelidikan 
sementara oleh Unit Reskrim Polsek 
Kalideres diketahui bahwa korban 
merupakan pasangan suami istri, anak 
perempuan dan adik laki-laki dari sang 
suami.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes 
Pasma Royce menyebut bahwa 
berdasarkan pemeriksaan, lambung dari 
mayat tersebut tidak berisi 

Keempat jenazah yang diketahui terdiri 
dari Rudianto 71 tahun (suami), Margaret 
58 tahun (istri), Dian 40 tahun (anak) 
dan Budianto 68 tahun (ipar) 

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

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

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday
Asal tahu saja, 

"Indonesia memiliki 30.000 kasus positif 
tambahan pada seminggu terakhir. 
Jumlah tersebut jika dibandingkan pada 
6 minggu sebelumnya angkanya 
berkisar antara 12.000 sampai 19.000 
kasus positif mingguan," kata Juru 
Bicara Pemerintah untuk Penanganan 
Covid-19 dalam konferensi pers, Kamis 
(10/11).
Hal ini meningkatkan jumlah kasus aktif 
menjadi 37.000 kasus, di mana 
sebelumnya berkisar antara 17.000 
sampai 24.000 kasus aktif.

Dibandingkan minggu-minggu 
sebelumnya, jumlah tersebut naik dari 
sebelumnya berkisar antara 

Wiku mengatakan, tak menutup 
kemungkinan apabila kasus tak 
terkendali maka pengetatan dapat 
kembali dilakukan. 

ndali, maka dari itu dimohon masyarakat 
untuk segera ketat protokol kesehatan, 

per tanggal 8 November kemarin 
pemerintah kembali memperpanjang 
pemberlakuan pembatasan kegiatan 
masyarakat (PPKM) leveling untuk 
wilayah
Jawa-Bali sampai dua minggu 
ke depan. 
Sedangkan untuk luar Jawa-Bali 

70 sampai dengan 160 kematian.

Wiku mengungkapkan, 

Namun saat ini Ia menegaskan bahwa 
seluruh wilayah di Indonesia masih 
berada pada PPKM Level 1.

aktivitas sosial ekonominya dapat terus 
berjalan dengan baik," jelasnya.

untuk jumlah kasus kematian pada 
seminggu terakhir yaitu sebanyak 232 
kematian. 

 terjadi apabila kenaikan kasus semakin 
tidak terke

Dalam 6 minggu terakhir baik kasus 
positif kasus aktif dan kematian karena 
Covid-19 mengalami kenaikan dua kali 
lipat.

"Bisa saja pengetatan kembali

terutama menggunakan masker yang 
benar agar, 

Kasus Covid Indonesia Melonjak Lagi

Juru Bicara Kementerian Kesehatan 
Mohammad Syahril mengatakan 
bahwa,
dengan adanya kenaikan kasus 
pemerintah telah menyusun rencana 
strategis. pertama semua pasien yang 
sedang dirawat saat ini, 

diperpanjang hingga seb

akan dilakukan whole genom squencing 
(WGS) untuk mengetahui porsi varian 
baru pada kasus yang terjadi.
"Jadi sekian persen dari yang dirawat 
akan dilakukan WGS untuk 

ulan ke depan. Dimana seluruh 
kabupaten dan kota di Indonesia berada 
pada level 1.

Disamping itu mitigasi perlu dilakukan 
dengan menyiapkan layanan kesehatan, 
meningkatkan deteksi dini dan 3T.

"Yang jadi PR adalah booster vaksinasi 
yang belum terlaksana dengan memadai, 
mentok di 27% ini berbahaya. 

Selanjutnya pemerintah akan 
meningkatkan testing dan tracing melalui 
supply reagen PCR

Meski demikian pemerintah diminta untuk 
tetap memantau perkembangan kasus ke 
depannya. 

Oleh karenanya Ia meminta pemerintah 
untuk meningkatkan cakupan vaksinasi 
terutama booster.

mengetahui apakah populasi kita sudah 
didominasi oleh XBB," kata Syahril.

Hanya saya kini tugas pemerintah ialah 
konsistensi dari implementasi aturan 
tersebut.

 serta mendorong aktivasi laboratorium 
yang ada. 

Ia menegaskan, vaksinasi dan protokol 
kesehatan masih efektif dalam mencegah 
perluasan Covid-19. 

Tak ketinggalan pemerintah juga akan 
meningkatkan kontrol dan pengawasan di 
bandara.

Terutama risiko pada kelompok rawan," 
ujarnya.

Sebelumnya, Ahli Kesehatan Lingkungan 
dan Epidemiolog Griffith University Dicky 
Budiman, dengan level PPKM saat ini 
sudah cukup memadai. 

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
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Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

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

Biografi Tokoh Dunia

Tanah Air

Hub : 267 - 235 - 3359 

Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

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

Bukti Lurah Lebih Pintar Dari Gubernur Jakarta

Internasional

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

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

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

 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057
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Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
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dengan menyiapkan layanan kesehatan, 
meningkatkan deteksi dini dan 3T.
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yang belum terlaksana dengan memadai, 
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meningkatkan testing dan tracing melalui 
supply reagen PCR

Meski demikian pemerintah diminta untuk 
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depannya. 

Oleh karenanya Ia meminta pemerintah 
untuk meningkatkan cakupan vaksinasi 
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mengetahui apakah populasi kita sudah 
didominasi oleh XBB," kata Syahril.

Hanya saya kini tugas pemerintah ialah 
konsistensi dari implementasi aturan 
tersebut.
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yang ada. 
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Tak ketinggalan pemerintah juga akan 
meningkatkan kontrol dan pengawasan di 
bandara.

Terutama risiko pada kelompok rawan," 
ujarnya.
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dan Epidemiolog Griffith University Dicky 
Budiman, dengan level PPKM saat ini 
sudah cukup memadai. 
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“Tidak ada tentara kami [Rusia] di sisi 
lain sungai itu. 

Sebuah video lain diunggah ke Twitter 
menunjukkan apa yang tampak seperti 
pasukan Rusia menyeberangi Sungai 
Dnipro melalui jembatan panton di 
bawah Jembatan Antonivskiy.
Melihat jembatan itu masih utuh di 
video tersebut, kemungkinan video ini 
diambil sebelum ledakan di pagi hari.
Sejak pagi, sejumlah foto muncul di 
media sosial, menunjukkan beberapa 
bagian jembatan yang telah hancur. Ini 
adalah jembatan satu-satunya untuk 
keluar dari Kherson.

Dalam laporan hariannya, militer Rusia 
mengatakan: “Pada pukul 05.00 waktu 
Moskow hari ini, penempatan kembali 
pasukan Rusia ke kiri (sebelah timur) 
Sungai Dnipro telah selesai.”

Sepertinya musuh belum mencapai 
jembatan dari sisi yang lain,” kata dia.

“Selama penempatan kembali ini, tidak 
ada peralatan atau persenjataan militer 
yang ditinggalkan.

Kherson adalah satu-satuknya ibu kota 
regional yang berhasil diduduki Rusia 
sejak invasi pada Februari. Kehilangan 
kota ini adalah kemunduran yang besar 
bagi Rusia.

“Seluruh personel militer telah 
menyeberang, tidak ada anggota yang 
tewas, perlengkapan, atau 
persenjataan dari angkatan bersenjata 
Rusia.”

Kementerian Pertahanan Rusia 
mengatakan “penempatan kembali” - 
atau penarikan - pasukannya dari 
bagian barat Sungai Dnipro ke timur 
telah selesai.

Jembatan yang diledakkan

Dnipro terletak di sebelah selatan 
Ukraina. 

Pada sekitar pukul 05.00 pagi ini, 
penduduk Kherson mendengar suara 
ledakan di jembatan Antonivskiy.
Jurnalis perang Sasha Kots 
mengunggah sebuah video di media 
sosialnya di depan bagian jembatan 
yang telah hancur.

Rusia Tarik Pasukan Dari Kherson

Rusia tarik pasukan dari Kherson, 
Ukraina: “Pasukan tentara kedua di dunia 
yang melarikan diri dengan berjalan kaki”.

Potongan video menunjukkan pasukan 

Valeriy Zaluzhny, Panglima Angkatan 
Bersenjata Ukraina, 

setelah Rusia mengumumkan akan 
menarik pasukannya.

pada Kamis berkata pasukannya telah 
berhasil memukul mundur Rusia hingga 
7km.

Pasukan Ukraina berkata telah meraih 
kesuksesan besar dalam beberapa hari 
terakhir di Kherson, 

A pa yang terjadi sebelumnya?

Pasukan Ukraina dikatakan telah 
berusaha mengisolasi pasukan Rusia 
dalam usaha mereka membebaskan satu-
satunya ibu kota regional yang jatuh ke 
tangan Moskow.

Keputusan untuk mundur ini adalah 
pukulan besar bagi militer Rusia dalam 
menghadapi serangan balik dari pasukan 
Ukraina.
Presiden Vladimir Putin tidak tampak saat 
militer mengumumkan keputusan ini di 
televisi.
Kremlin sebelumnya mengeluarkan 
pernyataan yang mengatakan keputusan 
menarik mundur pasukan ini sepenuhnya 
dibuat oleh Kementerian Pertahanan dan 
menolak menyebutnya sebagai 
“kegagalan”.
Sementara Kyiv merayakan kemenangan 
mereka - dan menyebut operasi Rusia ini 
sebagai “pasukan tentara kedua di dunia 
yang melarikan diri dengan berjalan 
khaki”.

Pada Rabu, para pemimpin militer Rusia 
mengumumkan mereka akan menarik 
pasukan dari sisi lain sungai itu.

Belum jelas apa yang mengakibatkan 
jembatan itu hancur, 
beberapa sumber dari Rusia berkata 
mereka mengancurkannya sendiri setelah 
proses penarikan pasukan selesai.

Potongan video yang beredar juga 
menunjukkan sejumlah tentara Rusia 
mencoba melarikan diri melalui jembatan 
yang lebih kecil di dekatnya.

disambut oleh penduduk Kota 
Snihurivka, sekitar 50km sebelah utara 
Kherson.
Snihurivka adalah kota persimpangan 
utama dan penghubung dengan Kota 
Mykolaiv, yang terletak berbatasan 

dengan Kherson sebelah utara dan barat.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 
sebelumnya mengumumkan pasukannya 
telah berhasil mengambil kembali 
“belasan kota dan desa” saat menuju 
Kherson.

menurut Oki, penembakan bukanlah 
serangan massal membabi buta 
melainkan serangan terarah yang 
ditargetkan ke pria WNI tersebut.
"Yang kami tahu sejauh ini adalah 
sesuai dengan yang disampaikan 
kepolisian, bahwa serangan ini adalah 
isolated and targeted," kata Konsul KJRI 
New York Oki Yanuar.

Kabar pilu datang dari seorang warga 
negara Indonesia (WNI) di Amerika 
Serikat. WNI berjenis kelamin pria 
tersebut tewas usai menjadi korban 
penembakan di Pennsylvania, Amerika 
Serikat. Penembakan 
dikabarkan sudah 
ditargetkan kepada 
WNI yang sudah 
cukup lama tinggal di 
AS tersebut.

Berikut sederet fakta WNI tewas 
ditembak di parkiran pusat perbelanjaan 
di AS.

Korban ditemukan di tempat parkir 
dalam keadaan sudah tewas tertembak.

Penembakan massal di Amerika Serikat 
adalah hal yang cukup sering terjadi. 
Sering kali, yang menjadi korban adalah 
orang yang tidak dikenal oleh pelaku. 
Namun di kasus kali ini, 

Kejadian penembakan 
tersebut terjadi pada 
Sabtu (5/11) pukul 
19.20 waktu setempat 
di tempat parkir pusat 
belanja di kawasan Westmoreland 
County, Pennsylvania, sekitar enam jam 
dari New York. Setelah peristiwa 
penembakan berlangsung, polisi 
mendatangi lokasi. 

"Korban ditemukan di tempat parkir 
dalam keadaan sudah ditembak," kata 
Konsul KJRI New York Oki Yanuar, 
dilansir dari detikNews.

WNI Jadi Korban Penembakan di Pennsylvania
Informasi penembakan ini juga diberitakan 
oleh CBS Pittsburgh, Pittsburgh's Action 
News 4, dan Observer-Reporter.
“Investigasi mengindikasikan ini 
merupakan serangan yang terisolasi dan 

tertarget kepada 
korban," demikian 
pernyataan jaksa 
wilayah setempat 
dalam berita-berita 
tersebut.
Pelaku Sudah 
Ditahan
Terduga penembak 
WNI sudah ditangkap 
polisi setempat. 

Orang tersebut diduga menembak WNI itu 
di parkiran pusat belanja.
"Sudah ada suspect yang ditahan," kata 
Konsul KJRI New York Oki Yanuar.

"Sekarang, jenazah sudah dijemput oleh 
pihak keluarga di Amerika Serikat 
sesudah dirilis oleh medical examiner. 
Saat ini sudah proses keagamaan, sudah 
siap untuk dipulangkan," kata Konsul 
KJRI New York Oki Yanuar.

"Biasanya kalau sudah ketahuan 
motifnya, biasanya akan ada rilis dari 
Westmoreland Police," kata Oki.
Jenazah Dijemput Keluarga di AS
Dilansir dari detikNews, KJRI New York 
menyatakan jenazah pria WNI yang 
menjadi korban penembakan di 
Pennsylvania sudah siap diberangkatkan 
ke Indonesia. Proses pemeriksaan medis 
sudah selesai dilakukan.

Jenazah akan diterbangkan ke Indonesia, 
segera. Saat ini, pihak KJRI tengah 
menunggu konfirmasi tiket pesawat.

Sampai saat ini, belum ada informasi soal 
motif penembakan tersebut. 

"Mudah-mudahan Minggu (13/11) atau 
Senin (14/11) sudah sampai Jakarta," 
kata Oki.
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pasukan Rusia menyeberangi Sungai 
Dnipro melalui jembatan panton di 
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Melihat jembatan itu masih utuh di 
video tersebut, kemungkinan video ini 
diambil sebelum ledakan di pagi hari.
Sejak pagi, sejumlah foto muncul di 
media sosial, menunjukkan beberapa 
bagian jembatan yang telah hancur. Ini 
adalah jembatan satu-satunya untuk 
keluar dari Kherson.

Dalam laporan hariannya, militer Rusia 
mengatakan: “Pada pukul 05.00 waktu 
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pasukan Rusia ke kiri (sebelah timur) 
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Sepertinya musuh belum mencapai 
jembatan dari sisi yang lain,” kata dia.

“Selama penempatan kembali ini, tidak 
ada peralatan atau persenjataan militer 
yang ditinggalkan.

Kherson adalah satu-satuknya ibu kota 
regional yang berhasil diduduki Rusia 
sejak invasi pada Februari. Kehilangan 
kota ini adalah kemunduran yang besar 
bagi Rusia.

“Seluruh personel militer telah 
menyeberang, tidak ada anggota yang 
tewas, perlengkapan, atau 
persenjataan dari angkatan bersenjata 
Rusia.”

Kementerian Pertahanan Rusia 
mengatakan “penempatan kembali” - 
atau penarikan - pasukannya dari 
bagian barat Sungai Dnipro ke timur 
telah selesai.

Jembatan yang diledakkan

Dnipro terletak di sebelah selatan 
Ukraina. 

Pada sekitar pukul 05.00 pagi ini, 
penduduk Kherson mendengar suara 
ledakan di jembatan Antonivskiy.
Jurnalis perang Sasha Kots 
mengunggah sebuah video di media 
sosialnya di depan bagian jembatan 
yang telah hancur.

Rusia Tarik Pasukan Dari Kherson

Rusia tarik pasukan dari Kherson, 
Ukraina: “Pasukan tentara kedua di dunia 
yang melarikan diri dengan berjalan kaki”.

Potongan video menunjukkan pasukan 

Valeriy Zaluzhny, Panglima Angkatan 
Bersenjata Ukraina, 

setelah Rusia mengumumkan akan 
menarik pasukannya.

pada Kamis berkata pasukannya telah 
berhasil memukul mundur Rusia hingga 
7km.

Pasukan Ukraina berkata telah meraih 
kesuksesan besar dalam beberapa hari 
terakhir di Kherson, 

A pa yang terjadi sebelumnya?

Pasukan Ukraina dikatakan telah 
berusaha mengisolasi pasukan Rusia 
dalam usaha mereka membebaskan satu-
satunya ibu kota regional yang jatuh ke 
tangan Moskow.

Keputusan untuk mundur ini adalah 
pukulan besar bagi militer Rusia dalam 
menghadapi serangan balik dari pasukan 
Ukraina.
Presiden Vladimir Putin tidak tampak saat 
militer mengumumkan keputusan ini di 
televisi.
Kremlin sebelumnya mengeluarkan 
pernyataan yang mengatakan keputusan 
menarik mundur pasukan ini sepenuhnya 
dibuat oleh Kementerian Pertahanan dan 
menolak menyebutnya sebagai 
“kegagalan”.
Sementara Kyiv merayakan kemenangan 
mereka - dan menyebut operasi Rusia ini 
sebagai “pasukan tentara kedua di dunia 
yang melarikan diri dengan berjalan 
khaki”.

Pada Rabu, para pemimpin militer Rusia 
mengumumkan mereka akan menarik 
pasukan dari sisi lain sungai itu.

Belum jelas apa yang mengakibatkan 
jembatan itu hancur, 
beberapa sumber dari Rusia berkata 
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disambut oleh penduduk Kota 
Snihurivka, sekitar 50km sebelah utara 
Kherson.
Snihurivka adalah kota persimpangan 
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menurut Oki, penembakan bukanlah 
serangan massal membabi buta 
melainkan serangan terarah yang 
ditargetkan ke pria WNI tersebut.
"Yang kami tahu sejauh ini adalah 
sesuai dengan yang disampaikan 
kepolisian, bahwa serangan ini adalah 
isolated and targeted," kata Konsul KJRI 
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Kabar pilu datang dari seorang warga 
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Korban ditemukan di tempat parkir 
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Konsul KJRI New York Oki Yanuar, 
dilansir dari detikNews.

WNI Jadi Korban Penembakan di Pennsylvania
Informasi penembakan ini juga diberitakan 
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Terduga penembak 
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Dicari  
Sopir + Kerja

Call : Simon 215 - 681 - 0427
Ia pun menyebut, hingga saat ini belum 
ada penetapan atas mundurnya 
Sudirman Said dari jabatannya itu.

Baik Anies dan Sudirman Said pun 
mengalami nasib yang sama saat 

"Persetujuannya akan ditetapkan 
melalui Keputusan RUPS (Rapat 
Umum Pemegang Saham)," ujarnya.

"Iya betul (Sudirman Said 
mengundurkan diri)," ucapnya saat 
dikonfirmasi, Jumat (11/11/2022).

Informasi perihal pengunduran diri 
Sudirman Said ini pun dibenarkan oleh 
Plt Kepala Badan Pembinaan Badan 
Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI 
Jakarta Fitria Rahadiani.

Keputusan ini diambil setelah hampir 
sebelum ditinggal Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan yang purna 
tugas 16 Oktober 2022 lalu.

Komisaris Utama PT Transportasi 
Jakarta (Transjakarta) Sudirman Said 
dikabarkan mundur dari jabatannya.

Walau demikian, Fitria tak merinci 
kapan pengunduran diri eks Menteri 
Energi dan,Sumber Daya Mineral 
(ESDM) itu disampaikan.

Sebagai informasi, Sudirman Said 
diangkat sebagai Komisaris Utama 
Transjakarta oleh Gubernur Anies 
Baswedan di awal tahun 2022.
Penunjukan Sudirman Said ini 
berdasarkan Keputusan Para 
Pemegang Saham (KPPS) pada RUPS 
Luar Biasa yang dilaksanakan pada 18 
Maret 2022.Sebelum itu, Sudirman 
Said juga sempat diberi jabatan oleh 
Anies sebagai Komisaris Utama BUMD 
PT Food Station Tjipinang Jaya pada 
22 April 2020 lalu.Sudirman Said 
selama ini memang dikenal punya 
hubungan dekat dengan Anies 
Baswedan.Keduanya sempat menjabat 
sebagai menteri Kabinet Kerja jilid I di 
masa pemerintahan Presiden Jokowi 
dan Wapres Jusuf Kalla pada periode 
2014-2016.Saat itu, Sudirman Said 
ditunjuk Presiden Jokowi menjadi 
Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral.

Sudirman Said Mundur Dari PT. Transjakarta

Namun nahas, Sudirman Said harus 
mengakui keunggulan Ganjar Pranowo 
yang akhirnya terpilih sebagai Gubernur 
Jawa Tengah.Setahun berselang, 
Sudirman Said lagi-lagi mencoba 
peruntungannya di dunia politik dengan 
ikut pemilihan legislatif (Pileg) 2019.Saat 
itu, Partai Gerindra menjadi kendaraan 
politiknya untuk bisa mewujudkan 
angannya kerja di Senayan.

Dua tahun berselang, lagi-lagi Anies 
mempercayakan BUMD DKI ke tangan 
Sudirman Said.Rekam jejak Sudirman 
Said bukan hanya di dunia politik, ia 
diketahui juga aktif dalam kegiatan 
kemanusiaan dengan menjabat sebagai 
Sekretaris Jenderal Palang Merah 
Indonesia 

terkena reshuffle dan dipecat Jokowi pada 
2016 lalu.Beda dengan Anies yang 
moncer pascadipecat Jokowi, karier politik 
Sudirman Said malah seolah mandek.

Sayang seribu sayang, 

Sosok yang kini berusia 58 tahun ini 
pernah maju dalam Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) Jawa Tengah pada 2018 
lalu.Saat itu, ia berduet dengan Ida 
Fauziyah yang kini menjabat sebagai 
Menteri Ketenagakerjaan.

lagi-lagi keinginan Sudirman Said menjadi 
anggota DPR RI urung terlaksana setelah 
gagal terpilih.Karier Sudirman Said 
kemudian diselamatkan kawan lamanya, 
Anies Baswedan.Pada 2020 lalu, alumni 
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) 
ini diangkat sebagai Komisaris Utama PT 
Food Station Tjipinang Jaya.

Meski begitu, bukan tak mungkin 
penjajakan yang dilakukan akan 
menentukan langkah partai selanjutnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya 
di GoogleNews TribunMadura.com

Sebab, konstelasi di tingkat pusat yakni 
Pilpres juga masih cenderung cair.

Dalam 
kacamata 
politik, peluang 
menduetkan 
Khofifah-Eri di Pilgub mendatang dinilai 
terbuka lebar.

Belum lagi, Khofifah juga belum 
menentukan sikap apakah bakal 
kembali maju Pilgub atau mencoba 
peruntungan di Pilpres 2024 
sebagaimana digadang-gadang selama 
ini.

Pertemuan Sekjen PDI Perjuangan 
Hasto Kristiyanto bersama Gubernur 
Jatim Khofifah Indar Parawansa dan 
Wali Kota 
Surabaya Eri 
Cahyadi, 
memantik 
persepsi publik 
mengenai 
peluang 
kerjasama di 
Pilgub 2024.

Direktur SSC Mochtar W Oetomo 
menilai secara umum, konstelasi politik 
untuk Pilgub saat ini memang masih 
dinamis.

Pengamat politik melihat peluang 
Khofifah Indar Parawansa dengan Eri 
Cahyadi di Pilgub Jatim 2024 masih 
sangat dinamis.

"Semua memang masih serba dinamis, 
karena nantinya pasti akan ditentukan 
oleh sikap politik Bu Khofifah. Karena 
semua ini pasti akan terkait dengan 
Pilpres dan Pileg," kata Mochtar saat 
dihubungi dari Surabaya, Jumat 
(11/11/2022).
Meski politik masih cair, Mochtar 
menyebut memang sudah jamak elit 
politik melakukan penjajakan.
Termasuk halnya pertemuan tertutup 

Peluang Duet Khofifah Dan Eri di Pilgub Jatim 2024

Apalagi, sejauh ini 
nama Khofifah 
termasuk yang sentral 
dalam bursa Pilgub 
Jatim.

Setiba di lokasi sekitar pukul 17.00 WIB, 
Hasto langsung disambut langsung oleh 
Eri Cahyadi. Hasto dan Eri sama-sama 
mengenakan batik berwarna merah.

Sebagai petahana, 
hampir semua parpol 
pasti melakukan 
pendekatan dengan 
Khofifah.
Sementara Eri sebagai 
orang nomor satu di 
Surabaya sejauh ini 

dalam berbagai survei terekam punya 
peluang di Pilgub Jatim 2024 baik dari sisi 
popularitas maupun elektabilitas.

Sebelumnya diberitakan, Sekjen DPP PDI 
Perjuangan Hasto Kristiyanto menggelar 
pertemuan tertutup dengan Gubernur 
Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wali 
Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis sore 
(10/11/2022).

"Saya rasa, tentu ada agenda yang 
dibawa Pak Hasto. Tidak mungkin jauh-
jauh dari Jakarta, tanpa ada agenda yang 
dibawa," ucap Mochtar.

Mochtar menilai wajar jika ada analisa 
perihal kemungkinan menduetkan 
Khofifah-Eri di Pilgub.

Mengenai peluang menduetkan Khofifah-
Eri di Pilgub mendatang, dalam 
pandangan Mochtar hal itu sangatlah 
terbuka secara hitungan politik.

“Dan itu kemungkinannya memang cukup 
besar. Tapi, sekali lagi tergantung 
konstelasi politik nasional pada Pemilu 
2024. Apakah PDIP masih jadi partai 
pemenang termasuk di Jawa Timur, itu 
juga akan sangat menentukan," 
tambahnya.

antara Hasto, Khofifah dan Eri di 
Surabaya.

Berlangsung di rumah dinas Wali Kota, 
Jalan Sedap Malam, Surabaya, acara ini 
juga dihadiri sejumlah fungsionaris DPD 
PDI Perjuangan Jawa Timur.

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057
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We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Terima pemasangan CCTV, 
(Computer Networking Business 
Telephone System). NVR, DVR.
Hub : Eddy 917- 560 - 4621
Anna : 929 - 309 - 6625

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

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

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

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

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

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

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

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

1 room for rent for 1 people. 
Very convenient with transportation 
Bus G,7,45,47, train NRG. Rent $700
No smooking, no party, no drug. Quiet
Prefer student and working. 
Available 11/10/22  Call 267-780-4647

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

Disewakan kamar kosong di
19th street & Snyder Ave. 
Kamar kosong di 22 st dekat Jackson st 
Ada internet. Call : 267 - 243 - 1893

Disewakan kamar di rumah  baru.
Dekat Dorrance street.
Hub : Jillian 215 - 459 - 1847

King Crab House looking for cook
$14/ hour full time / part time.
Call ask for Emily 215-602-0082

Di sewakan 1 kamar buat pria.
Lantai 3 , tidak masak.
15xx dekat Pendawa. Setelah 21 October
Telp : 267 - 303 - 6284

Deli store located at Center City
looking for cashier . 
Monday -  Saturday  (45 hours)  
Call : 215 - 303 - 2536,
          267 - 242 - 9007

Disewakan  1 kamar untuk wanita
di 17th Morris st.
Hub : 267 - 585 - 0529 Segera dicari kasir beer

Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

Dibutuhkan laki - laki supir 
untuk kerja di Dry Cleaner.
hub:  267 - 255 - 1049

 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

Di sewakan 1 kamar besar dan kecil.
Single $500, double $600.
Fasilitas: queen bed,AC, WIFI, laundry
light cooking.
Call : 929 - 465 - 6441

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

King Crab House looking for chief  and
cashier.
Call : 215-602-0082

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

Apartmen for rent.
Newly renovated 2 bedrooms.
Call : 215 - 917 - 6628

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

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

Tak lama, 20 menit kemudian Khofifah 
datang. mengenakan pakaian sipil 
lengkap dan jilbab putih.
Ketika dikonfirmasi seusai acara, 
Hasto, Khofifah, dan Eri Cahyadi 
enggan banyak berkomentar. Baik 
Khofifah maupun Eri hanya melempar 
senyum.

Hasto pun memberikan jawaban 

diplomatis soal pilgub, termasuk 

peluang memadukan Khofifah dan Eri di 

Pilgub Jatim mendatang.
Rahasia, ujar Hasto tersenyum simpul.
Yang jelas pertemuan ini ada banyak 
agenda strategis yang kita bahas, tetapi 
mohon maaf sebagian memang belum 
bisa kami sampaikan dalam konferensi 
pers ini, ujar Hasto.

Anda butuh kamar ? Daerah
bagus, aman dan tenang.
Harap hubungi Lisa :
267 - 242 - 1896

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

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Terima pemasangan CCTV, 
(Computer Networking Business 
Telephone System). NVR, DVR.
Hub : Eddy 917- 560 - 4621
Anna : 929 - 309 - 6625

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

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

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

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

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

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

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

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

1 room for rent for 1 people. 
Very convenient with transportation 
Bus G,7,45,47, train NRG. Rent $700
No smooking, no party, no drug. Quiet
Prefer student and working. 
Available 11/10/22  Call 267-780-4647

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

Disewakan kamar kosong di
19th street & Snyder Ave. 
Kamar kosong di 22 st dekat Jackson st 
Ada internet. Call : 267 - 243 - 1893

Disewakan kamar di rumah  baru.
Dekat Dorrance street.
Hub : Jillian 215 - 459 - 1847

King Crab House looking for cook
$14/ hour full time / part time.
Call ask for Emily 215-602-0082

Di sewakan 1 kamar buat pria.
Lantai 3 , tidak masak.
15xx dekat Pendawa. Setelah 21 October
Telp : 267 - 303 - 6284

Deli store located at Center City
looking for cashier . 
Monday -  Saturday  (45 hours)  
Call : 215 - 303 - 2536,
          267 - 242 - 9007

Disewakan  1 kamar untuk wanita
di 17th Morris st.
Hub : 267 - 585 - 0529 Segera dicari kasir beer

Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

Dibutuhkan laki - laki supir 
untuk kerja di Dry Cleaner.
hub:  267 - 255 - 1049

 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

Di sewakan 1 kamar besar dan kecil.
Single $500, double $600.
Fasilitas: queen bed,AC, WIFI, laundry
light cooking.
Call : 929 - 465 - 6441

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

King Crab House looking for chief  and
cashier.
Call : 215-602-0082

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

Apartmen for rent.
Newly renovated 2 bedrooms.
Call : 215 - 917 - 6628

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

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

Tak lama, 20 menit kemudian Khofifah 
datang. mengenakan pakaian sipil 
lengkap dan jilbab putih.
Ketika dikonfirmasi seusai acara, 
Hasto, Khofifah, dan Eri Cahyadi 
enggan banyak berkomentar. Baik 
Khofifah maupun Eri hanya melempar 
senyum.

Hasto pun memberikan jawaban 

diplomatis soal pilgub, termasuk 

peluang memadukan Khofifah dan Eri di 

Pilgub Jatim mendatang.
Rahasia, ujar Hasto tersenyum simpul.
Yang jelas pertemuan ini ada banyak 
agenda strategis yang kita bahas, tetapi 
mohon maaf sebagian memang belum 
bisa kami sampaikan dalam konferensi 
pers ini, ujar Hasto.

Anda butuh kamar ? Daerah
bagus, aman dan tenang.
Harap hubungi Lisa :
267 - 242 - 1896

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


